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do Rio de Janeiro foram fornecidos pelas Indústrias Villares



Os c I a s s if i c a dos
do JORNAL DO BRASIL
promovendo a venda em
grande escala de prédios
e terrenos no Rio de Ja-
neiro, auxiliam decisiva-
mente o desenvolvimen-
to da indústria de cons-
truções, criando melho-
res ofertas de traDalho
p a r a arquitetos, enge-
nheiros e operários.

JB 'JORNAL DO BRASIL
o GRANDE JORNAL BRASILEIRO DE CATEGORIA INTERNACIONAL



ARQUITETO HERBERT HIRCH

Fêz seus estudos técnicos e
de marcenaria no Bahaus, em
Dessau (Berlim). Desde 1950,
projetista de móveis, residenciais
e de escritório para Christian
Holzãpfel : de aparelhos de rá-
dio e TV para Max Braun; de
móveis estofados para Wilde e
Spieth e outros. Membro de
Deutschen .Werkbundes desde
1946. Presidente da União dos
Desenhistas Industriais desde
1960. Membro do Conselho
Alemão da Forma desde 1961.

Escrivaninha

Modêlo exclusivo, Proje-
tado pelo arquiteto Her-
bert Hirch, para Holzapfel,
Alemanha. Trata-se de
estilo de concepção con-
temporânea, dentro de
uma nova linha funcional
de confôrto e beleza. Sua
produção no Brasil, pela
Brafor, dá projeção inter-
nacional aos padrões na-
cionais de móveis para es,
crltório. E a Brafor orgu-
lha-se de ser das primeiras
a trazer, para o nosso país,
o que há de mais avan-
çado na produção mundial
de móveis para escritório,

Holzâpfel 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 SP
Av. Salgado Filho, 119 tel. 4476 Porto Alegre RGS



tempo é dinheiro
Vulcapiso é assentado mais depressa do que qual-
quer outro tipo de piso. E exige muito menos mão
de obra. Por isso é mais econômico. Esta é uma
das qualidades de Vulcapiso. Outras vocé mesmo
descobrirá ao especifioá-Io em sua prôxima obra.
Vulcapiso é realmente o mais resistente: 100 % vini-
lico, não quebra, não racha, nem descasca. Nunca!

TRt:S PADROES: MARMORE, LISO E TERRAZZO. Dimensões: placas de 35 x 35 cm
e 75 x 75 cm. cor)') 3 mm de espessura para o padrão Mármore: de 25 x 25 cm e
50 x 50 cm. com 2 mm de espessura para os padrões Liso e Terrazzo. Varie-
dade: 33 belissirnas córes permitem criar os mais originais desenhos de pisos.
lambris. colunas. etc. Colocação: rápida e simples. Não precisa calafetar.
Vulcapiso não requer raspagem nem polimento. Vantagens extras: excelente
isolante termoacústico. Atrito amortecido. Cores inalteráveis. Espessuras uniformes.

Para maiores informações técnicas consulte nosso Departamento de Revestimentos.

vulcapiso
Um produto rC2\ VU~~~ ~~T1';~~~l;d-:~~::~~? s.A.\:.y7 Av. lpiranqa. 1267 - 9.0 andar - São Paulo.

Filiais e Representantes em todo o Brasil.S. -I, de Malto 80.110



" responda depressa: por que esta casa é tão obviamente moderna? "

Porque o telhado não é "quadrado".
É feito com meios-tubos Eternit.
Definitivamente moderno.
Não tem aquêle éélebre formato dos
telhados antigos, um V de cabeça
para baixo.

.:

.. meios-tubos

Eternit combina com as portas de cor-
rer, com os janelões abrindo para o
jardim.
Combina com tudo o que é moderno.
Mas ao pensar em Eternit não consi-
dere apenas suas vantagens decorativas,

coberturas horizontais

&errUt
- mais de 60 anos de experiência

na fabr icaç ão de produtos de
cimento-amianto.

Pois Eternit éeconômico, além de tudo.
Economiza no madeiramento, na colo-
cação, no transporte.
Eternit é bonito e bom.
Especialmente se sua casa fôr de bom
gôsto.

canaletes



UMA ILHA
NO C'ÉU DA

DE BELEZA
GUANABARA

- a Zona Norte é a grande oficina
de trabalho dOiRio de Janeiro.

- 2/3 da. população guanabarína
está concentrada na Zona Norte.

- 80% da produção de riquezas

do Estado está radic.ida nessa
regiao,

- pelas últimas estatísticas, 6' de-
senvolvímento industrial da
ZQna Norte só encontra para-

HOJE
• Piscina
• Centro Hípico
11Sede Campestre
• Boite
• Bar-restaurante
• Qu'adra de vôli
• Play-ground

AMANHÃ
• Piscinas socías e olímpicas de

saltos infantis
• Bíblíoteca
• Conjunto termal, dispondo do

mais moderno equipamento em
saunas, com piscina coberta
duchas, massagens fisioterápicas.

• Hípica olímpica e halterofilis~o
• Patinação na gêlo
• Creche e dept. médico

MOIno dinamismQ das grandes
metrópoles estrangeiras. '
O Pedranegra Campo-Clube está
localizado na Iíríca e histórica
Serra dos Pretos Forros.

QUALIDADE. CATEGORIA. PERFEIÇ'ÃO
• FACHADAS EXTERNAS DE EDIFfclOS
• CORREDORES DE CIRCULAÇÃO. BANHEIROS· VARANDAS
• COPAS· COZINHAS· PISOS EXTERNOS - PISCINAS. ÁREAS DE SERViÇO

MA TERIAIS FÔSCOS .E' ESMALT ADOS
VENDAS EXCLUSIVAS: REFIL LIDA. AV. AlMT. BARROSO.]2· GRUPOS 1.101/10. ms. 22·2918·42·3283



{jusa no Itallhangá. Peêmto IAB·GB • AJ'q,o AI'tbuI' Lícto 'Pontual

o arquiteto Arthur Lício Pontual, Prêmio IAB-GB 1965, espoolficnu em seu pro-
jeto premiado e ut.Iízou na obra "Casa no Itanhangá" alvenaria prMtUzida pela FORJA.

IFORJATIJOLOS S. A., associando-se às homenagens prestadas ao arquiteto AR-
THUR LtcIO PONTUAL, orgulha-se mais uma, vez de ver reconhecida a qualidade de
seus produtos, especificados por arquitetos deirenome internacional.

------------------------30-1212 _

S.I.
AV. BRASIL, 10219 • Tels.: 30-6736 - 30-8438 -

ALVENARIA DECORATIVA
SEM REVESTIMENTO





em matéria de confôrto ...

Silo paute, mafriz:
rua augusta. 1791
telelone 80 21 81 ral1\lll 91
rio de Janeiro
loggia
interiores e decorações Itda.
rua hilário de gouve;a, 57·A
copacabana

salvador
móveis rall Itda.
avo 7 de setembro, 249
curitiba
paulo valente decorações
e'desénhos técnicos Itda.
rua senador alencar guimarães. 175

põrto alegre
mànlio .gobbi & eia, Itda.
rua dr. flôres. 383
recife
bel lar móveis e decorações Itda,
rua da imperatriz. 50

fortaleza
J. d. holanda s. a.
rua dr, pedro borges. 59/63

nova york
chalesko inc, 940 3rd avenue
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• o melhor rebôco
• O melhor repelente à chuva
• O melhor antí-musqo (fungo)
• A côr mais inalterável

A Soe. Pancreto Ltda. lança no Brasil
uma notável conquista técnica no se-
tor dos revestimentos para a constru-
ção civil: o nõvo rebõco pré-fabricado
auto impermeabilizante ITACRETO com
Silicon Bayer F em pó. No nóvo ITA-
eRETO. o Silicon Bayer F em pó já vem
homogêneamente misturado, eliminan-
do a necessidade dos hidro-repelentes
líquidos convencionais.

S\UCON BA,<ERF
~f

as suas construções:

c

Revestimento com
hidro-repelentes
líquidos convencionais:
(.plicadoS8POsorebôcopronloj

Nôvo
ITACRETO
com Silic~n Hayer F:

use o

rtc

«:
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• Para rebocos externos comuns.

(Fornecidos em sacos de 50 quilos)

Solicitefolheto ou peça sem compromisso
uma demonstração na sua própria obra.

1 2 3 4 5
1) Tijolo. 2) Chapiseo.
3) Embôço. 4) Rebôeo,
5) Finissima película hidrc-
repelente. - IEst. película
apenas recobre o rebôco,
não fazendo parte de sua
massa e podendo ser rorn-
pida por agentas externos
destruldcres.I

.'~••
O Silicon Bayer F encon-
trá-se difundido por tôda
a espessura da camada de
rebôco,_ que se torna, assim,
Inteiramente auto-lrnperme-
abili za nte, partícula. por
pat.l.i'cula.

o que é o
Silicon Bayer F:

Aditivo impermeabilizanle de pcllsllo-

xano apresentado sob a forma de pó em

fínissima dispersão. Insolúvel em água.

Em vários tipos:
ITAC~ETO

• Plastl- Travertino
,. Lavado a Ácido
• Raspado

REVESTEC

SOC. PANCRETO LTDA.
- sempre melhor qualidade

Pça. Deméfrío Ribeiro, 15 - C - Edifício Pancreto - (Esquina da Av. Princesa Isabel)
Telefones: 36-0028 e 37-6002 •• Rio de Janeiro - Guanabara



ambiente - spazio
s p e z l e m6veis e d e e e r e e ê e s limitado
concessionário exclusivo pore a guonooofo de
embienle indústria tl (or:;iirc!o de móvel:; S. A.

uma linha completa de m óv e i s para
escritório e residência d,e s e n h a dos por
arquitetos de renome i n t e r n a c i o n a 1.
disponíveis em j a c a r a n d á da Bahía e
aço c r o ma d o para entrega imediata.
Consulte sem compromisso nosso departamento de planejamento
rua barata ribeiro 200, lojet f, tel: 37-6637 rio - gb

ambiente - spazio
spa:zio móveis e decorações limitada
concession6rio exclusivo para a guanabora de
ambiente indústria e comércio de móveis S. A.

uma linha completa de m óv e i s para
escritório e residência d e s e n h a dos por
arquitetos de renome i n t e r n a c i o n a 1.
disponíveis em j a c a r a n d á da Bahía e
aço c r o ma d o para entrega imediata.
Consulte sem compromisso noslo departamen\o de planeiamento
rua barata ribeiro 200, loja f, tel: 37-6637 rio - gb



Klabin Irmãos & Cia.
Setor Manufatura Nacional de Porcelanas
Escritório Central: Av. Rio Branco, 81 14. andar. Tel .. 23·5870
Caixa Postal, 1622 • End. Telegr "Klobin" Rio de Janeiro

Quando você vai ao seu clube, você nota
que a piscina e os vesnanos são revestidos
de azulejos .. Nos refeitórios dos colégios e das
fábricas, nos laboratórios e gabinetes de fí-
sica e química, e nos hospi tais, onde 'a assepsia
é um Imperativo. você também encontrará
os azulejos. Mas, além do grande serviço
que os azulejos prestam à higieruzação dos
ambientes, êles podem ser usados também como
elemento decorativo, em magníficos painéis
a côres ou decorando fachadas e corredores.

61

Azul Claro

. Esponlaao

r-:l
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Azulejos

60
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Esponlado

Verde Claro

Esponjaoo
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E!EiI:r-i~alinha de móveis de escritório

Desenho: Arquiteto Abrahão Sanovicz

Play Arte Decorações Ltda.
Fábrica e escritório: rua Tabapuan 1463/77
Telefone 80 71 19 São Paulo

No Rio de Janeiro

Barata Ribeiro, 363-A
Tels.: 36-5066/36-7333 - Rio -GB

Desenho: Constantln Skirmunl



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

cujos índices de vendas
superaram as nossas expectativas

Fabricanres
SIDERÚRGICA BARRA MANSA S.A.
Vendas
IND. E COM. METALÚRGICA ATLAS S. A.
Rua Rizkallah Jorge, 50 - 14.0 e 15.0 Andares
Fones: 32-3148 - 32-5146 - Rede Interna - S. Paulo
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modulo arquitetura de interiores e rua bolivar 21 a e 366675 e rie
arquitetos: a. rapoport - s. rapopor



móvel
modulado
regulável

• fabre indústria e comércio de móveis e habitações s. a.
rrn

o móvel modulado regulável representa a partlcl-
pação da arquitetura de interiores brasileira na
solução dos problemas de espaço, utilidade e
beleza. as várias partes que o compõe permItem
Inúmeras combinaçôes de prateleira, gavetelros,
armários, b a r e s, bureaux, guarda-roupas e
pequenos armárIos com prateleiras dlstrlbuidos
pelos montantes de acôrdo com as exigências de
seu ambiente. êle é pOis um móvel adequado
tanto a dormitórios, como. a bibliotecas, IIvlngs,
escritórios, salas de música e salas de jantar,
Inclusive para divisão de ambientes.

estante com 4 buffets, 3 gavetõlros, escrivani-
nha e 7 prateleiras.-----------------------~~----------------------~~----------------~----~.

estante com gavetelro, 1 bar, 2 movels fechados
e 16 prateleiras------------------------~--------~--------------~-------------------------.FÁBR.ICA: R. SATURNO, 85 • VIGI. GlERAL -TEL.30-0881 _ LOJA: EO. AVENIDA CENTRAL S/ LOJA 345 - E5CRIT.: AV. PRESoVARGAS, 453 - G. 1108- TEL. 23-6373

estante com 1 guarda-roupas, 1 bar, 1 gavetelro,
buffet e 9 prateleiras

estante com 2 guarda - roupas, 2 gavetelros e
8 prateleiras

estante com " 4 guarda-roupas e 4 armários com
prateleiras
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A Problclnática fJultural

Editorial

Quando, há dois anos atrás, o IAB-GB resolveu adotar a
idéia da realízação da premíação anual, tinha presente, como
um dos objetivos prlmordaís da iniciativa, a divulgação e a
difusão da obra e da ação do arquiteto.

A muítos esta preocupação poderia parecer excessiva. A Ar-
quitetura afinal é uma das mais antigas .profíssões do mundo
e, assim sendo, deveria ser bastante conhecida. A consta tação
é verdadeira, mas a sociedade se modificou e contnua em per-
manente transformação. O arquiteto, como criador, não ;ücou
imune às mudanças. Em determinado momento dessa evolução,
êle perdeu substância, desfigurou-se e passou a ser um mero
repetidor de formas mortas, em nome de um arcaico ideal
artístico.

A cultura, ou a fase de sua evolução, que determinou o
aparecimento desse arquiteto era, ela própria, uma cultura
exangue, O choque do sangue nôvo da Revolução Industr'al
trouxe a possibilidade do reencontro do arquiteto com. o verda-
deiro sentido de sua profissão. O caráter recessívo da idéia
formada anteriormente prosseguiu, todavia, dominando. O ar-
quiteto não conseguía escapar da pecha de esteta estéril. Todo
o movimento da renovação arquitetôrr.ca, a partir de William
Morris, passando por otto Wagner, Sullivan, Frank Lloyd vVright,
Herirí Van de Velde, Sant'EUa, até chegar a Gropius e à
Bauhaus, procura destruir êste falso conceito e reintegrar o
arquiteto e a Arquitetura em seu tempo e em sua sociedade.

Paralelamente a êste movimento, aparece na Ingl3.terra uma
nova interpretação do Uroanísmo, que abandonando o então
vigorante conceito urbanístco da ostentação do poder público,
passa a procurar no planejamento urbano a organicídade do
espaço construido e o bem-estar e o confôrto do habitante das
cidades.

2

1l:stes fatos têm pouco mais de 50 anos. A revoluc.onário
projeto de Tony Garníer para uma cidade industrial foi ela-
borado em le01 e exposto em 1904. As idéias de Ebenezer Howard
das cídades-jardíns independentes, do "Tomorrow a Paceful Path
to Real Reform" datam de-189'8 e foram postos em prátca pela
primeira vez por Raymond Unwin, em Letchworth, corneçada a
construir em 1904. .

No Brasil, a renovação iniciou-se entre as d<jcadas de 20
e 30 e sua afirmação deu-se apenas no campo específico da
Arquitetura. As teorias sôbre o planejamento urbano não lo-
graram maior ressonância. O crescimento urbano era, ainda no
País, um fenômeno em início de eclosão.

Feita a exceção da pouca obra de Atílío Correia Lima -
em sua maioria estudos que não tiveram seguimento após o seu
trágico desaparecimento - nada, ou quase: nada, foi feito até
Brasília. No entanto, alguns dos arquitetos que constituíram o
movimento de vanguarda de renovação arquitetônica bateram-se
ardorosamente pela implantação dos novos conceitos urbanísticos
que na Europa e nos Estados trn'dos começavam a ser ensaiados.
Siuas vozes não foram escutadas e o apêlo caiu no vazio. .

Diante do extraordinário crescimento urbano que se processa
no Brasil a partir da última Grande Guerra, os arquitetos conti-
nuaram fazendo o que estava ao seu alcance para tentar sensi-
bilizar aquêles que detinham o poder de decisão, sõore os gravís-
símos problemas decorrentes do impressionante incre:nento das
populações urbanas,

(ta Arquite',ura

A situação do arquiteto em nossa sociedade não era, entre-
tanto, das mais f.rmes. :ítle continuava sendo encarado como o
artista, apesar da constante pregação que fazia. em favor de
uma Arquitetura de raízes mais profundas no meio soc.al. O
arquiteto é ínegàvelmente um ser preocupado verdadeiramente
com os valôres sensíveis e espirituais da sociedade a qual per-
tence. A estreita vínculaçâo a êsses valôres foi, entretanto, pre-
jud.cada pelo conce.to que se tinha - e infelizmente ainda se
tem - da arte e', em especial, da Arquitetura. A Arquitetura
continua a ser considerada por muitos como um setor das belas-
artes, dentro de uma conceítuação caduca, anterior à transfor-
mação operada pelas revoluções industriais.

Dentro dêste quadro era natural que o apêlo e a advertência
do arquiteto em favor da organização terrítorial, do planeja-
mento físico e do tratamento humanístíco das áreas urbanas,
não tivessem maior repercussãó," Além de' não terem sdo RLI-
vidas, os arquitetos voltam a ser acusados de serem angélicos
homens, preocupados apenas com os problemas de ordem es-
tética. E, note-se que, os que assim os acusam, carregam esta
palavra de pesadas conotações pejorativas.

1l: certo que não aceitamos esta redução do sentimento de
beleza, de verdade e de valôres sensíveis, próprios do ser huma-
no. O homem é um ser dotado de' sensibilidade e portanto de
senso estético. Nós, arquitetos, colocamos êsses valôres sensíveis
numa faixa de importância semelhante à dos fatôres sociais,
econômicos e técnicos.

Em editorial recente, no qual debatíamos a, cidade como
fator de integração cultural, citamos Gsorges Patrix, jornalista
francês, que atribui a disformidade de nossa cív.lízação ao fato
de, pela prme.ra vez, encontrarem-se artistas e técnicos, em
campos opostos. A observação é verdadeira, e valiosa. Os arqui-
tetos têm procurado reduzir esta. dístância . Nesta tentativa,
buscam realizar, nêles mesmos, a síntese do técnico e do artista.

o mesmo jornalista atribui ao arquiteto, por sua vocação,
um destacado papel no planejamento territorial e observa que,
infelizmente, atacado por todos os lados, o arquiteto não con-
segu'u ainda ocupar o papel que lhe cabe na elaboração dos
programas dêsses planos. .

Concordamos COm GP em que a arte não é, nem nunca rói,
o fruto dos museus, mas sim um bem dé consumo universal, uma
necessidade' essencial, que, se não está incluída entre os gêneros
indíspensávets à sobrevídêncía de um operário qualificado, a êle
é, todavia, fundamental para que venha a ser um homem.

Nós, arquitetos brasileiros, não somos frios estetas, espertos.
neozciantes ou perigosos agitadores. ,So:nos homens preocupados
com os destinos' de nosso País e de nossa cultura. Desejamos
atingir o estado no qual a Iamflia, ao dedicar-se as suas diversas
obrigações, encontre, no próprio -ambtente da vida diária, sua
nutrição cultural. 1l:ste desejo não é nenhuma quimera ou utopia,
pois se o planejamento da região, da cidade, do bairro, da C;\S:1,
e do local de trabalho, fôr pensado e bem re'to, êstes mesmos
locais poderão transformar-se em locais de cultura.

A ação dos arquitetos brasileiros no tocante aos aspectos de
planejamento físico e da habitação têm sido marca-da 1>81' essa
diretriz eestamos convictos de que, nos últimos anos, pouquíssí-
mas pessoas terão se dedicado ao estudo dêsses iproblemas com
a constância, .a seriedade e a honestidade de propósito. dos ar-
quitetos',' . -





OsArcos Cariocas

Alex Nicolaeff
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É forçoso admitir, revelar e, sobre-
tudo aceitar, qus o Rio de Janeiro foi
fundado. cresceu e ficou grande sob o
signo da tal a de água. Com isto não Se
visa desprestígíar demais dificuldades
ou virtudes sabidamente típicas. A
enumeração das últimas aqui não cabe
e falar de 'Outras dificuldades seria in-
discreto em face do Quarto Centenário,
ocasião festiva; e além disso pretende-
mos ser uma cidade de t.urísmo , Se-
guem os fatos e uma consequência.

Consta nos registros legados pe.os
fundadores ter-se encontrado água salo-
lobra nos poços que perfuraram. Abaste-
cer-se de água potável tornara-se teme-
rosa missão, verificada a presença de
hostis selvícolas dados ao uso de setas
venenosas e outras ba-rbaridades na de-
fesa do único manancial de importân-
cia encontrado na região do primeiro
vilarejo. E-ra êste o Rio Carioca, ele-
mento ent.ã1o ímportantíssímo .à viela
da população. Com o correr dos anos
e a evolução das técnicas de persua-
são foi resolvido o caso com os índios,
mas 'quando a Cidade foi transferi da
para a proximidade do Morro do ·Cas:-
telo, local bem afastado da foz do Rio
Ca-rioca, (Praia do Fiarnengn) perdeu-
se outra vez o abastecimento direto.
A água passou a ser distribuída por
um processo em tudo semelhante ao
hoje usado na entrega do leite; em
pipas e bujões, botijas e garrafões.
levados às habitações pe.os mesmos
índícs, agora mais cordiais.
Com o surto aurifero nos fins do

século XVII aumentou a importância
do Rio de Janeiro. que passou a ser o
principal pôrto da Colônia, a popu-
lação cresceu e houve falta de água
generalizada.
Falava-se muito em desviar parte do

Rio Carioca a partir de um ponto pró-
ximo ao seu nascedouro no Alto Sil-
vestre para trazer a água. até um pon-
b:> central, mas já então existiam os
trâmites administrativos e as dificul-
dades financeiras de modo que não se
chegava a nenhuma so.uçâo.

Criou-se mesmo um ímpôsto sôbr., o
vinho que revertia nas obras do aque-
duto. .Êste expediente" deveras par-
cial, mas de exemplar sensatez (os
que tomavam vinho pagariam pelos
que não podiam tomar vinho), tam-
bém foi de pouca valia e as obras se
arrastavam. Foi quando chegou Ayres
de Saldanha, o nôvo governador, mu-
nido de preciosas instruções de.ermína-
das por EI-Rei de quando e como ra-
zer IOS trabalhos do aqueduto necessá-
rio. Verificou de imediato a urgência
ela tarefa e que o plano elaborado no
Rio de Janeiro pelos técnicos locais era

• mais adequado e em tudo superior ao
recomendado na remota Metrópole.
Achou por bem adotá-.o sem delongas
c iniciou O,S trabalhos dos arcos da Ca-
rioca. Além de resoluto e clarividen-
te, revelou-se hábil político: fugir das
decisões régias, recusar a tutela da
Metrópole requeria arguto expedien-
te que êle soube criar e no fim de qua-
tro anos em 1723 es: ave m concluídos
cs tra balhos ,
Assinalamos a controvérsia entre os

estudiosos, atribuindo a'guns a teitura
dos arcos a Gomes Freire. Diante dos
argumentos apresentados pelo arqui-
teto José de Souza Reis. em trabalho
publicado no VoI. 12 da Revista do Pa-
trimônio Histórico e Ar' ístico Nacio-
nal (1955) e considerando a simpatia
do personagem passamos a defender o
nome de Ayres de Saldanha.



Representam osarc'Ús a maior e
mais importante obra realizada no
Brasil Colônia; medem 270m indo de
Sa.nta Teresa ao Morro de Santo An-
tônio. Sua altura sofre variações devi-
das ao declive do terreno regisltran-
do-se nos pontos mais baixos 18m e
na largura comportam um bonde dos
pequenos. A obra fêz-se com pedra de
mão, tijolo, cal e areia e óleo de ba-
lea para aglutínar a massa. O traço
l rortíssímo e não se encontra. nenhu-
ma fenda ou falha no arcabouço da
estrutura Trabalharam na empreita-
da monumental índios e escravos
africanos, empregando as técnicas ru-
des que a época e a COlônia permitiam.
Hoje, a visão dos arcas já se tcrnou
um hábito e é difícil d.zer se é por
êste hábito ou se por reais qualidades
nas proporções. Para nós, é um gesto de
tamanha naturalidade, tão espontânea
sua postura no cenário urbano que, ao
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vê-los, fica-nos uma sensação de p'ení-
tude. achamos que está 1udo em ordem
e seguimos caminho.

O suor, os mosquitos, o ea.or. os
esforços havidos quando da constru-
ção não nos ocorrem e nada na obra,
além do volume, 'ÜS sugere. Na na-
turalidade da sua implantação e das
suas formas, revelam os arcos uma
particular largueza de concepção. Pa-
rece mesmo que houve a intenção de
dar aos seus componentes a 'possível
simplicidade e graça. O pêso e o es-
rôrço requeridos nos irabalhos, não
interferem na criação. Foram postos
num plano de menor importância, su-
perados pelo espontâneo predomínio
de uma tendência para a elegância
equilibrada. Talvez haja exagêro nes-
sa suposição, mas a análise dcs arcos,
se não é conclusiva, pode auxiliar
numa aproximação .

A arte de construir arcos tem re-
mota e sabida origem. Seu desenvol-
vimento deve muito aos romanos sen-
do uma constante de sua arquitetura.
A técnica cons rutíva do arco em si,
contém um potencial plástico de ín-
contestada 'variedade 'e, conforme, a
utilização pode alcançar grande rique-
za rormal. O arco, ao vencer uespa-
ço de forma contínua, descreve uma
linha naturalmente agradável. A jus-
taposição de arcos no mesmo plano su-
gere uma gama de ritmos íguamente
ampla. Para fazer um aqueduto ·ele-
vado, utilizavam os arquite GS roma-
nos êstes elementos. De d.versos pon-
tos convergiam sôbre Roma os ritmos
dos "arcuatum opus". Apontavam a
capital do Império, marcavam a paisa-
gem e, solenes, traziam água. O cres-
cimento do Império levou consigo a
técnica do arco. Por tôda parte onde
se faziam necessários para vencer .os



vales, apareciam os "arcuatum opus".
Decorridos lQS séculos e desaparecidos
outros vestígios da Arquí etura roma-
na, mantêm-se estas belas arcadas,
marcos perenes de sua pujança.
Com as fotografias de algumas des-

sas obras já nos é possível um estudo
comparativo entre os diversos tipos de
arcadas utilizadas nos aquedutos e
assim ju.gar com maior critério os
arcos cariocas. Dentro das: limitações
impostas pelo programa ,e das rigoro-
sas exígêncías estruturais, nota-se va-
riedade na reítura dos diversos elemen-
tos. Para suportar o canal condutor
podia se usar uma única arcada. for-
mando os apoios vãos ininterruptos do
chão ao vértice. Havia casos de duas,
três e mesmo de _quatro arcadas su-
perpostas. Aos arcos da base dava-se
às vêzes uma abertura maior, sendo
sempre mais estreitos os cimeiros,
Igualmente variada éa relação en're
as alturas dessas arcadas sobrepostas,
sendo frequente uma altura menor

'na 'sttr>etiol'; mesmo quando o passo é
constante, de alto a baixo. Cabe ainda
um 'comentário sôbre os apoios e a al-
tura da faixa formada entre os vér-
tices dos últimos arcos e o tabuleiro
-percorrido pelo "specum" (canal con-
dutor). A respeito desta, ímpcrante
elemento na definiÇ'ão do perfil- dos
arcos, pode-se notar ,que tende a re-
duzir-se no gradativo apurarãa técni-
ca construtiva. Os apoios, transmisso-
res das cargas verticais. se alargam
naturalmente na base. Na sua seção
é mais frequente predominar a pro-
fundidade, havendo pés-direitos de se-
ção quadrada e mesmo casos em que
que é maior a dimensão fron' al.
A. maneira de construir aquedutos

elevados pouco se alterou com a pas-
sagem dos séculos, mantendo-se prà-
ticamente a mesma. apesar das trans-
formações sofridas-na Arquitetura com
o Gót íco, a Renascença -e o Barrôco,
Não podia ser de outra i'orma pois
permaneceram inalterados o pêso da

sobrecarga e a resistência dos mate-
riais, dados básicos nêste tipo de Ar-
quí.etura.
Feito o exame dos elementos envol-

vidos na reítura dos "arcuatum opus"
VIa; tamos aos arcos! cariocas. Nota-se
na sua composição formal um harmo-
nioso condicionamento aos dados lo-
cais; topográficos, urbanísticos e mes-
mo climáticos.
Os arcos caríocas têm uma parti-

cularidade: sua extensão é limitada.
Define-se entre os dois morros. Permi-
tia e obrigava a esta posição as mais
amplas e cuidadosas cogitações na
composição e na se;eção do risco das
suas arcadas. Não se tratava portanto
da escolha de um mero elemento cons-
trutivo passível de ilimitada repetição.

Quando adminis:trada por Ayres de
Saldanha a Cidade estendia-se na fai-
xa definida de um lado pelos Morros
do Castelo e Santo Antônio e no 'Ou-
tro extremo pelos Morros de São Ben-
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to e Oonceíção. (correspondg à exten-
são hoje limitada pelas Ruas 1.0 de
Março e Uruguaíana) . A conformação
do litoral, no entanto, definia com
clareza as áreas de expansão da cida-
de de modo que os proj etistas da época
devem ter levado em ccnsideracão a
posição central da nova obra. Estaria
em breve Incorporada na paisagem
urbana diferenciando-Se assim de seus
precursores romanos, essencialmente
rurais. Da mesma forma seria impor-
tante sua vista à dis'âncía. Os mor-
ros ligados pelos a.rCDSlimitavam na-
quele trecho a grande planura que daí
se alarga e, por minutos quilôme'"ros,
além do Campo de Sant'Ana, a vista
progredia livre de obstrução.

É êste um fator importantíssimo. O
sitio dos arcos era claramente visível
ne alto mar, estava mesmo no eixo das
navegações que se aproximavam da
barra pelo litoral setentrional. A pla-
nície descrita garantia. a transparên-
cia ilimitada dcs arcos, sua trama se-
rio, a primeira construção a despertar
a atenção do viajante. É fácil imagi-
nar a. magnificência da arcada quan-
do o sol baixo do crepúsculo detalhava
todo seu perfil. Duas barras planas
atravessam o horizonte deslizando sô-
bre duas carreiras de arcos planos. Os
apeles marcam um ritmo contínuo de-
terminado por trarnos de abertura cons-
tante (uns seis metros de eixo a eixo).
A variação na altura dos tramas é ab-
sorvida pela arcada inferior. acom-
panhando os apoios os caimentos do
terreno. A barra definida pe.os vérti-
ces dêstes arcos baixos marca uma ho-
rizontal cuía extremidades vão arre-
matar os dois morros em pontos pre-
cisos. São os pontos em que, de re-
pente se acentua a declividade dos
taludes. É difícil dizer se foi apenas
êste o fator que decidiu a altura das
arcadas inferiores'. De qualquer -ror-
ma. a posição dessa faíxa.chcrízontal,
tem consequência.sdecisivas na ex-
pressão plástica do conjunto. A ar-
cada superior, nascendo sôbre esta pla-
taforma, tem altura, fixa. A propor-
cão dos vazios é de dois para três. (um
quadrado encímado por um semícír-
culo do 'diâme~ro igual ao lado) rea-
ção das mais sugestivas, próxima ao
retângulo áureo. A altura das arca"
das superiores lhes contere uma lim-
pidez de considerável . importância
quando vistos de longe , Pcr outro -lado
sendo mais baixas e melhor' relacío-
nadas cem a escala humanà. são' as
a.rcadas inferiores mais convenientes
à observação e às demais atívídades "
que tomam lugar no terreno ao seu
redor. Os opoios de secção retangular,
alongada apresentam o Iado". menor
sôbre a elevação, sendo sua, profundi-
dade bastante acentuada. 'A .medida-
transversal talvez , resulte' exclusiva-
mente da largura necessária ao leito
do canal conduor de águas, mas é vi-
sível a intenção de manter a largura
aparente na fachada dentro do míni-
mo ·exigido pela resistência do mate-
rial empregado na obra. Finalmente
mencionaremos um outro detalhe
que se afigurava mero, mas eficiente
elemento plástico: são os buracos
redondos aber+os no triângulo forma-
do pelo tabuleiro e pela convergência
dos arcos superiores. Diminuem o pêso
desta massa. de certo modo marcam
as verticais e acentuam o ritmo. Têm
no entanto uma função estática' pois
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visam reduzir os empuxos horizontaís
causados pelo embate dos ventos. Esta
razão foi sugerida por um mecânico
de automóveis, morador da vizinhan-
ça e aqui a expomos por julgá -Ia ver-
dadeira e por comp'etar nes.a análise
dos arcos. a relação de forma com
função.

É impossível dizer até que ponto
os arquitetos e construtores qUe tra-
balharam com Ayres de Saldanha, ra-
cionalizaram estas implicações, e tam-
pouco isto tem qualquer importância.
O fato é que souberam dar à Cidade a
água necessária e ainda, de quebra,
um admirável monumento. .
As muretas vazadas por pequenos

arcos quebrados que ladeiam o tabu-
leiro não constam do risco original.
Os dois arcos duplos foram igualmen-
te executados em fases posteriores.
Sem nada acrescentar, não chegam a
prejudicar o aspecto geral. No entan-
to. a. abertura de outros arcos duplos
deve ser evitada.

Seria também desejável a reintegra-
ção dos arcos ao centro da cidade,'
dando a seus espaços maior significa-
du e melhor articulação com a vida
urbana das áreas próximas: inician-
do-se nos jardins do Atêrro, com o
MAM e o Monumento aos Pracinhas,
abrangendo sucessivamente a Lapa, o
Passeio Público e Cinelândia; para
terminar no Largo da Carioca, de-
senvolve-se uma faixa que engloba
tôda uma gama de diversões. O aflu-
xo de gente nos dias feriados já ca-
racterizou esta parte da cidade como
zona de recreação. Converge para lá
a popul ação de bairros próximos e
mesmo de lugares afastados, quando
as pessoas resolvem "passear na.
cidade" .
Os arcos da Lapa, o mais altivo, belo

e simples dos monumentos cariocas
voltariam a participar dos Jazeres di-
gamos estéticos, da população. Tor-
nando-ss viável tal íntegração, deve-se
ainda levar em conta o ímpressíonan-

te jôgo de formas de luzes e sombras
que o movimento do sol desenvolve em
tôrno dos arcos (sua diretriz corre
parelha com a orientação norte-sul).
Apesar dos pesares, passados mais

de dois séculos os arcos permanece-
ram úteis. A água tomou outrcs ca-
minhos, cada. vêz mais tortuosos, di-
ga -se de passagem, e foi necessário
providenciar condução aos moradores
de Santa Teresa e os arcos continuam
a funcionar no transporte. Tornaram-
se mesmo precursores das pistas ele-
vadas que hoje crescem pela Cidade.
São a principal artéria do cada vez
mais populoso bairro e a paralisação
de seu uso só será possível quando
houver uma via apropriada ao tràte-
go de ônibus ligando Santa Teresa ao
centro da cidade. É uma hipótese bas-
tante remota e sendo assim permane-
cerão os arcos um monumento belo,
eficiente, e cumpre completar, mal-
tratado. O
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1IPrelniação Anual do IAB.,GB

Ó Instituto de Arquitetos do Brasil
- Departamento da Guanabara pro-
moveu com grande exíto, no rínal do
ano passado sua II Premi ação Anual.
A idéia da realização de uma pre-

.míaçâo anual de Arquitetura na Gua-
nabara surgiu da necessidade impe-
riosa de se difundir a Arquitetura e
de se valorizar a atividade profissio-
nal do arquiteto. A associação da pre-
míação a uma exposição dos traba.hos
correntes e a uma festa na qual rôs-
sem recebido os novos arquivos deca-
da ano completava o plano dos diri-
gentes. do IAB-GB, que sentiam agu-
.damente a importância de dinamizar
a atuação do Departamento, promo-
vendo a obra do arquiteto e estabele-
cendo vínculos mais estreitos entre o
IAB e seus membros.
Os tí.ulcs da premiação abrangem

os diversos aspectos do trabalho ar-
quítetôníco -e-e- os inúmeros programas
de Arquitetura, o planejamento urba-

".no e regional, o paísagísmo, a arquí-
•. ,\"t·· "tetura de interior, o desenho indus-

trial aplicado à Arquitetura e os tra-
balhos escritos sôbre os temas desses
mesmos títulos.
O reconhecimento da oportunidade

da iniciativa levou os integrantes da
comissão Julgadora da I Premi ação
Anual - arquitetos ícaro de Castro
Melo, Maurício Roberto e Paulo Antu-
nes Ribeiro - a sugerirem a sua ado-
ção pelo oonseího Superior do tnstí-'

,. " tuto de Arquitetos, estenctendo-a des-
ta forma aos demais órgãos locais do
IAB e reunindo ri resultado dêsses cer-
tames regionais em um cotei o nacío-.
nal e ser realizado cada dois anos.
Esta proposição, levada pelo IAB-GB à
Assembléia Nacional do Instituto de Ar-
quitetos do Brasil, reunida em maio do
ano passado do Rio, foi aprovada a re-
gulamentada. A partir de 1966, bíenal-

_ 0.::,,<:,.. mente, o Instituto de Arquitetos do
Brasil realizará uma Premiação Na-
cional à qual só poderão concorrer os
trabalhos destacados nas premíações <.

regionais.
A II Premiação Anual do IAB-

GB concorreram 35 trabalhos. A co-
missão Julgadora, composta pelos ar-
.quítetos Aldary Toledo, Flávio Mari-
nho Rego, Jorge Machado Moreira e
por M. Cavalcante Proença, (traba-
lhos escritos), após apreciar detida-
mente os trabalhos concorrentes che-
gou a um veredíto que atribuía dois
prêmios e seis menções honrosas,
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Flávio Marinho Rêgo (ao fundo), M·arco$ Konâer Netto recebendo seu prê11üO
das mõoe de Ary Garcia Rosa, e ain4a o deputado Carvalho Netto, Mauricio ROberto
e àeputado Gustavo Capanema.



Concluindo o seu parecer o Júri regis·
trou que "da impressão que lhe ficou
do exame das obras e projetos apre-
sentados, o Juri, ao encerrar os traba-
l1.10s,sente-se forçado a assinalar o pe-
rigo que o formalísmo e o decoratívís-
mo podem representar na evolução da
Arquitetura brasileira".
Receberam o Prêmio Anual IAB-GB,

1964 os arquitetos Artur Lícío Pontual
e Carlos João Juppa, na Categoria A-I
Habitação Unifamiliar, obra cons'rui:
da, pelo trabalho "Casa no Itanhagá"
e o arquiteto Mário Vaz Ferrer Filho'
na Categoria I - Diversos, pelo tra~
balho "Escada Helíocídal". As menções
honrosas foram atribuidas aos arqui-
tetos Luís Acioli (categoria A-5 Edifí-
cios para Fins Educacionais e CuÍturais,
obra construi da : "Escola de Demons-
tração no Recife"); Ulysses Burlama-
qui (C~tegoria B-6 Edifícios para Fins
Es~ortlvos e Recreativos, projeto: "Es-
colínha de Trânsito) ; Luís Carlos
Pucheu, Alberto Daníel e José Luís
M. Ripper (Categoria B-6, "Bar Sa-
lão de Jogos Arquibancada e 'Qua-
dra de Esportes do Fluminense Fu-
tebol Clube"); Arthur Licio Pontual
(Categoria F., Arquitetura de Interior:
"Loja do Bom Desenho"); Marcos Kon-
de N1etto (Categoria H-2, Trabalhos.
Escritos, Crítica: "Sonhadores Sim, com.
Muita Honra"); Maurício Nogueira
Batista e Fernando Abreu dos Santos
<Categoria H-3, Trabalhos escritos,
Reportagem: "Convento de São Boa-
ventura: Importantes Ruínas e Serem
preservadas") Capanema e Meses: Per-
sonalidades homenageadas em 1964.
Foi Instituído pelo IAB-GB, a par-

tir do ano passado, o princípio de des-
tacar, todo ano, personalidades que
por sua ação na vida pública tenham
trazido uma eretíva contribuição à
aítrmação e ao desenvolvimento da Ar-
quitetura brasileira.
A Comissão Diretora do IAB-GB de-

cidiu inaugurar esta praxe homena-
geando o Deputado Gustavo Capane-
ma e o jornalista Herbert Moses.

Gua'avo Capanema e Herbert Moses
são credores do reconhecimento dos
arquitetos brasileiros, e especialmente
dos arquitetos cariocas, pela ação de
que foram protagonistas na fase da
implantação e na consolidação do mo-
vimento renovador da Arquitetura bra-
sileira.
Gustavo oapanema, à frente do Mi-

nistério da Educação, promoveu a vin-
da ao Brasil de Le Corbusiere confiou
.;1 uma equipe de jovens arquiteos -
que encarnavam na época o espírito
da renovação arquitetônica - a tare-
fa de proj etar o edifício do Ministério
hoje transformado em um um do~
marcos mais sígnittcativos de nossa
Arquitetura.
Herbert Moses, na presidência da As-

sociação Brasileira de Imprensa, teve
uma participação firme e decisiva na
construção do projeto para a sede da
AB.I, naquele tempo por muitos con-
aenado, mas que da mesma forma que
o do Ministério, tornou-se numa das
mais expressivas obras da Arquitetu-
ra brasileira. Outra ação de Moses a
destacàr foi o seu trabalho como jor-
nalista por ocãsião da estada no Rio

. '.do arquiteto Frank Lioyd Wrigth, que
aqui veio juntamente com Eliel saarí-

, nen, para julgar o concurso do.Faroj.dj,
Colam!;>!;>. . ..

Festa Anual dos Arquitetos Cario-
cas em 1964.
, A Festa dos Arquitetos realizou-se no
flnal de 1964, na Galeria da OCA, Pra-
ça General Osórío, A Praça General
osórío, em Ipanema, é hoje um dos
pontos mais importantes da vida
cultural do Rio, reunindo em seu re-
dor, cujo centro es' á no chafariz de
~estre Valentim, galerias de arte, lo-
jas de mobiliário, restaurantes ...
Na festa, foram recepcíonados e ho-

menageados o Deputado capanema
MoSes, enfêrmo, não pode compare-
cer) e os novos arquitetos, formados em
1964 pela Faculdade Nacional de Ar-
quitetura. Durante o transcorrer da
festa, procedeu-se a entrega dos prê-
mios e das menções honrosas aos ar-

quite tos dístínguíéos na II Premia-
ção Anual. O ato de congraçamento
dos arquitetos cariocas contou com a
presença um grande número de pes-
SOaEi, entre as quais destacavam-se ar-
tistas, escritores, jornalistas e arquí-
tetos,

A coordenação dos trabalhos de II
Premlação esteve a cargo dos arquíte-
to~ Alex Nicolaef, Luiz Paulo conde e
Wlt Olaf Prochfiiek que tiveram a cola-
boração ao ·"Diário de Notícias" atra-
vés de efetiva participação do' arqui-
teto Jorge Pinto Guimarães diretor' do
(DN), Na realização da' Festa Anual
dos Arquitetos Cariocas é de se ressal-
tar, ainda, a decisiva cooperação dos
diretores da OCA, ,Jairo Dosta' e Sér-
gio Roclrigues. [J

o Deputado Gustavo Caqxmemapalestra com Jorge Moreira; à direita <Alda,ryroteao,
Luís Paulo Conde, Sérgio Rodrigues e Carlos Drummond de Andl1ade'.

11

o '"Embaix.ador.Ever(l,ldo Da1/1:ell de Lima, taaeaao por ,Aldary Toledo, Mauríc0
Rppért9 C çano« Drummuiu( de Andrààe. lAo fumo, o arquiteto Sérgio Rocha



Categoria A - I
Prêmio Anual: Casa no Itanhangá
Arquitetos: Artur Licio pontual

Carlos João Juppa

12

Artur Lício Marques Pontual nasceu em
22 de janeiro de 1935, em gecife.
Iniciou o curso de Arquitetura na FAUR

e terminou na iF'NA- UB, colando grau em
19~2. Ao chegar ao Rio, ainda estudante,
trabalhou como paginado)." da revista Mó-
dulo e depois como desenhista da Nova-
cap, fazendo parte da equipe de Oscar
Niemeyer. Passou o ano de issa na Europa
organizando uma série de exposições sôbre
Brasília e ao voltar organizou um escri-
tório com Aluísio Magalhães, de desenho
industrial e comunicação visual.
Atualmente dirige a seção de Arquitetura

da Cobe - Companhia Brasileira de Estru-
turas - onde tem uma atividade de Arqui-
tetura d'retarnente ligada ao problema
construtivo.
Tem realizado, além de montagens, de

exposições internacionais, vários trabalhos
de Arquitetura de interior e resídêncías
em Recife, eanta Catarina e na Guana-
bara.
Na Coba projetou e construiu o Super-

mercado Disco em Ipanema, edifícios co-
merciais e resídencíaís, além da execução
da instalação da Loja do Bom Desenho.

Premiações:

Menção Honrosa no Concurso do Monu-
mento Nacional dos Mortos da 2.° Guerra
Mundial - 1955.
Menção Honrosa na Exposição de Bru-

xelas com o stand de Brasília - 19E18.
'Menção Honrosa no Concurso Formiplac

de Arquitetura de Interior - 1962.
1.0 Prêmio no Conçurso Nacional de

Poltronas 'ínstttuído pela Brafor - 1963.
Oarlos João Juppa nasceu em 19'3'7, "no

Espírito Santo.
Ingressou na FNA - UB em 1958, colando

grau em 1962. Quando estudante trabalhou
no escritório do arquiteto Maurício Bued,

onde real'zou o aprenalzado de instalações 11 Premiação do IAB-GB
elétricas e hidráulicas. Mais tarde trans-
feriu-se para o escritório de desenho in-
dustrial e comunicação visual de Maga-
lhães, Noronha, pontual, na Ladeira do
Leme. Ainda estudante, levado por Artur
Lícío Pontual, passou a fazer parte da
equipe da Cobe, como desenhista.
Após díplcmado, projetou e fiscalizou a

construção do projeto ora premiad-o, oas-
sou a arquiteto da Cobe em 1963, sendo o
responsável pelo desenvolvimento e cons-
trução de um prédio comercial em Copa-
cabana, na Avenida Princesa Isabel.
Parecer rlJJ Júri: "A simplicidade e ela-

relia da solução, os agradáveis espaços
conseguidos e o uso adequado de materiais,
conferem à essa residência uma harmo-
nosa unidade e beleza".
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6 QUARTO EMP.

7 8ANHEIRO

8 CLOI'ET

9 QUARTO CASAL

10 QUARTO .FILHO
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12 TRIAGEM

13 TOILLETE

14 8ANH,EIRO EMP.

111 ACRÉSCIMOS FUTUROS

16 PÁTIO SERVIG:O·
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página 14: duas 1){stas dav,aranda,. Note-:
se as pareâes.; em tijolo aparente. ou sim-
plesmente caiadaS'i .". .
Nesta página:, vista interior',do;"'litfin:g"
(n.o 2 naplaida); elevaçãoprinç}pal da
residência;"ern sua primeira etçipa 'de cons-
trução; vista da elevação posterior.
Na joto, vale notar as duas muretas de
tijolo que elevam a caixa-d'água (n.,o 17.,
na planta). =e«

.• t;,~·~::.7
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Foto: Michel Aertzens



11 Peemlação do IAB~GB

--- ---_._------_._~------

-Cateçoria 1
Prêmio Anual: Escada Helicoidal
Arquiteto: Marcos Vaz Ferrer Filho

Ferrer é formado pela FNA em 11960.
Fêz o curso de Planejamento regional e
Local do urbanista Max Lock, no Rio.
Além de projetos de hotéis, clubes, [ar-

díns, executou resídênc.as em São Lou-
renço, Carmo de à\oLnas, Itajubá, Teresó-
polis, e o Pavilhão de Administração do
Hospital Estadual Santa Maria na GB.
Foi o autor do símbolo da Suseme.
Atualmente está à frente do serviço de

Estudos e Projetos da Secret-aria de Saúde
-GB.

:É mineiro de São Lourenço, nascido a 17
de maio de 1935.

o projeto: Escada helicoidal ligando dois
andares da Companhia Imperial Comércio
e Indústria; feita em chapas de ferro, com
a estrutura inferior facetada. Revestimento
do piso à base de Neoprene. Sua locali-
zação junto a um canto de parede dis-
pensou o uso de corrimão.
Parecer do Júri: "Problema bem resol-

vido plàsticamente, através de solução
técnica simples e ímagínattva".

17
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Categoria F
ll!Ienção Honrosa: Loja ão Bom Desenho
Arquiteto: Artur Liei» Pontual

Parecer do Juri: "Solução flexível adap-
tável à exposição dos artigos em venda,
realzada com simplicidade de cõres e ma-
teriais. A loja tem seu mérito aumentado
pela idéia de oferecer ao público uma sele-
ção de bons produtos industriais, desem-
penhando, assím, função educativa".

11 Premiação do JAB-GB

Legenda:
1. loja-exposição; 2. banheiro; 3_ depósito;



...
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Páginas 18/19 - Vistas do interior da loja
e, acima, entrada e elevação principal



Categoria A - 5
Menção Honrosa: Escola de Demonstraçõa
do Recife
Arquiteto,' Luís Acioli

Luís Ac'olí díplomou-se pela FNA - UB
em 1957. Desde então trabalha no Insti-
tuto Nacional de Estudos Pedagógicos, Mí-
nístérío da Educação e Cultura, sendo res-
ponsável pelas projetos da Escola Parque,
em Belo HoriZlonte, da Esc·ola de Demons-
tração do Recfe, do Oentro Educacional
de Campina Grande e de escolas-classe.
Atualmente desenvolve o estudo do Centro
de Tre:namento do Magistério de Mlllas
Gerais e da Escola Média Compreensiva
do Centro de Pesquisas Educacionais de
São Paulo. Foi um dos autores do projeto
dos edifícios residenciaís das quadras 114
e 308 do Banco do Brasil, em Brasília.
Desde 1958;'em soc'edade com Paulo Casé,
tem projetado edifícios, residências e ins-
talações comerciais, entre os quaís, o Edi-
fício Atahulpa, as Agências Copa cabana
(GB) e Campinas (SP) do Banco Mineiro
da Produção S. A., Agência Quitanda (Ma-II Premiação do IAB ..GB

20

triz - GB) do Banco Continental e a resi-
dência de Nathan Kímelblat, em Tere-
sópolis.
O Projeto: Esta escola primária é peça

essencial do Centro de Pesquisas Educa-
cionais do Recife, INEP - MEC, e se destina
à experimentação, à aplicação e à pesquisa
de novos métodos pedagógicos. Daí a in-
clusão de elementos e soluções não encon-
trados habitualmente, nos dema's prédios
escolares do país. O setor de trabalho, o
depósito e os sanitários anexad-os a cada
sala de aula, surgiram da necessidade de
que esta deve ser autônoma, funcionando
como uma escola isolada. O partido ado-
tado em três blocos (salas de aula e 'ex-
posição, administração, pesquisas e biblio-
teca, e auditóri-o) visou atender às ímpo-
s'ções e às finalidades distintas de cada
um dêles , O programa teve a supervisão
do ProL Anísio Teixeira, então diretor do
INElP, e do Dr. Gilberto Freyre, diretor do
Centro.

Parecer do Júri: "A obra revela apreciá-
veis qualidades plásticas e técnicas bem
como boa ambientação, sendo seu destaque
prejudicado pela deficiente solução do aces-
so à escola".

i
I

D~--......,...
_L ....1
I

A esquerâa, acesso do laboratório e ava-
randado da biblioteca; à direita, vist·as,
externas via escüla. Plantas do térreo, se-
gundo pavimento e auditório semi-
enterrado.
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II Pl'emiação do IAB-GD

Categoria B - 6
Menção Honrosa: Escolinha de trânsito
Arquiteto: Ulysses P. Burlamaqui

Ulysses Petrônio ~I,lrlamaqui nasceu em
18 de agôsto de 1925-,e colou grau no ano
de H1'50 na FNA - UB. E hoje professor
nesta Faculdade da oade'ra de Arquítetô-
nica do '5,.°ano, e arquiteto do Instituto de
Aposentadoria e Pensões dos Industriários.
Além de ínumeras residências, conjuntos
nabítacíonaís, ed'fícios religiosos, edifícios
para fins comerciais, esportivos e índus-
trias. Realizou os ed'fíci-os-sede do IAPI
em Juiz de Fora, João Pessoa e Curitiba
(êste premiado pela Prefeitura de Curit'.-
ba); edifício sede do IAPB em João Pes-'
soa; os conjuntos habitacionais do IAPI
em Vila Isabel; o conjunto residencial da
Av. Eng.? Richard no Grajaú; o pavilhão
do IAPI na Feira do Café em Curitiba; o
bar Bem em ,São Gonrado.

Juntamente com o arquiteto Marcos K.
Netto, recebeu menção honrosa no Con-

curso do Edifício peugeot, Buenos Atres,
Recebeu o Prêmio IAB - GB de W53.

o Prújeto : Escolirllha de Trânsito, no
Atêrro da Glória. Tem por objetivo educar
a criança em face de alguns problemas da
"Idade da Máquina", pretende também di-
verti-Ia. Consta o traçado de pistas, gara-
gens para estacionamento de veículos e
play-ground aonde as crianças irão encon-
trar o ambiente adequado para seus mo-
mentos de distração. Teve c-omo idéiabá-
sica projetar um conjunto urbano simbó-
lico com alguns problemas naturais às
grandes cidades, mas apresentando à crian-
ça certas facilidades que as técnicas de
hoje permitem e que, obviamente, serão
usuais em futuro muito próximo.

parecer do Júri: "Solução de bom gôsto
para um problema nôvo entre nós. O ar-
quiteto procurou dar maior ínterêsse ao
tema proposto. A solução se prejudicou,
por falhas de circulação e acesso.
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Categoria B - 6
Menção Honrosa: Bar, Salão de Jogos,
Arquibancadas, Quadra Coberta do Elú-
minense Futebol Clube.
Arquitetos: Luís Roberio Pucheu, Atberto
Daniel, José Luís M. Ripper

Luís Alberto Pucheu nasceu a 21 de ou-
tubro de 1934, formando-se pela FNA - UB
em 195,8. Estagiou em obras no escritório
de engenharia civil de Alberto Pucheu.
Vários projetos de residências, estabeleci-
mentos comerciais e esportivos, entre os
qua's o Projeto do restaurante e bar do
Clube de Regatas do Flamento no Estádio
da Gávea (obra em execução) ,e o pre-
sente projeto.

24

Alberto Daníel nasceu a 9 de abril de
1934, formando-se pela FNA - GB em 1958.
Estagiou nos escritórios de Jorge Moreira,
Carlos W. Carvalho, Kosmos Eng. S.A.
Arquiteto da Cidade Universitária "Arman-
do de Salles Oliveira" SP., e da Eternit
do Brasil Cimento Amianto S.A. Autor de
varres projetos residenciais, comerciais,
etc. Projeto para o Conjunto de casas da
socísa, Conjunto das Químicas da Uni-
versidade de São Paulo. Junto com José
Luís Mendes Ripper projetou a bouiique
"Jean et Marie" e a loja de artigos mas-
culinos "Fumaça".

José Luís Mendes Ripper nasceu a 28
de setembro de 19313, formando-se pela
FNA - UB em 1958. Autor do projeto da
casa de campo do 81'. Jersey Lobo em Pe-
nedo; 2 anfiteatros para a Politécnica na
CUASO - SP. Colaboração no estudo da
urbanização da quadra da Politécnica e
centro social, em madeira, também para a
CUASO. Projetou a casa de campo em
Bananal do Sr. Castro Barbosa e a Bou-
tique "Angola di Roma" em Oopacabana ,

Parecer do Júri: "O trabalho revela es-
tudo cuidadoso na pesquisa de urna solução
arquitetônica, com ínterêsse plástico, para
um programa tornado difícil pelas limita-
ções impostas".

Abaixo, elevação lateral e corte transversal da arquibancada. Na página
ao lado, de cima para baixo, elevação longitudinal, corte idem, planta 'do
conjunto (em grisê a área coberta, da arquibancada e do bar anexo), e
memória justificativa.
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11PrelDiaçao anual
do IAD-GD

Categoria H - 3
Menção Honrosa: Reportagem - "Con-
vento de São noaoentura: Importantes
Ruínas a serem. Preservadas"
Maurício Nogueira Batista e Perncmdo
Abreu

Maurício Nogueira Batista tormou-se em
1953' pela FNA-UB. Colabora no desen-
volvimento do projeto do arquiteto [Lúcio
Costa para a nova sede do Joekey Club
Brasileiro e é membro da Comissão Dire-
tora do IAB-:GB. iParticipou corno um dos
diretores executivos do Seminár:o de Ha-
bitação e Reforma Urbana, promovido pelo
IPASE e pelo IAB em julho de 1963; foi
membro do Júri de Premíaçâo do Concurso
Internacional de EScolas de Arquitetura
da VII Bienal de São Paulo. Prêmio
IAB-GB de 19ô3. Ill: redator-chefe de AR-
QUITETURA. M.N.B. é paraíbano, nas-
cido em 6 de junho de 1927.

Fernando Abreu dos Santos nasceu a
12 de janeiro de 1929, Rio de Janeiro.
Formou-se pela FNA~UB em 1954, tendo
trabalhado, quando estudante com o Arq.?
Jorge Machado Moreira . Integra atual-
mente a equipe que desenvolve o projeto
de Lúcio Costa para a nova sede do JCB,
Autor de vários projetos para moradia:
casa de campo em Petrópolis, residência
em Laranjeiras, casas de campo em Bom-
Jardim, Mangaratiba, Teresópolis, etc.

parecer ao Júri: "A reportagem mereceu
evidência pelo terna escolhido e pela do-
cumentação fotográfica, embora não rõsse
obtida a total empatia que o material his-
tórico estava ·a exigir".

lU· Premiação Anual do IAB - GB
Categoria H - 2
Menção Honrosa: Crítica - "Sonhadores
Sim, com Muita Honra"
Marcos Konder Netto

Marcos Konder Netto nasceu a 11 de
novembro de 1927 em Blumenau, Santa
Catar.na ,

(Formou-se pela FNA- UB em 1950.. Em
co-autoria cOm Hélio JUbas Marinho, pro-
jetou o Monumento aos Mortos da Segunda
Guerra Mundial: duas residências de cam-
po para o Sr. Nunes Sumares, em Bom
Clima; o Conjunto Administrativo e Casa
ds Bombas para o Oleoduto Rio-Belo Ho-
rizonte (Petrobrás) , em Oaxias e em iPa-
raíba do ISul. 1.0 lugar no Concurso Pri-
vado destinado à escolha do projeto da
Sede do Banco de Crédito da. Amazonia
(em co-autoría com Hél'o Ribas Marinho),
Menção Honrosa na Exposição Internacio-
nal de Arquitetura da VI Bienal de São
Paulo; Menção Honrosa no Concurso In-
ternacional destinado à escolha do projeto
para o Edifício Peugeot, em Buenos Aires
{em co-autoría com Ulysses Burlamaquí) ,
Menção Honrosa no Concurso Público pro-
movido pela Igreja Presbiteriana Nacional
de Brasília.

Parecer do Júri: "O trabalho mereceu
evidência pelo idealismo com que trata um
tema de muita atualidade. Não se poderá,
entretanto, definir-se estritamente como
critica, salvo por um critério de grande
amplitude corno foi o do Júri".



Unlversity l'ollege, Dublin

Concurso

o Juri, constituído por M. A. Hogan,
iEoghan Buckley, W. Dunkel, D.Fitz,gerald,
G. McNictholl, Robert Matthew e Wilhem
Wohlert recebeu .25 trabalhos e, após exa-
miná-Ias, proferiu o seguinte veredíto:
Primeiro prêmio (3.500 libras) - An-

drzej Wejchert, colaboradores: Jan Szpa-
kowícz, Iblgriíew Pawlowski, Tadeusz Kru-
pinski (Polônía) .
Segundo prêmio (2.000 libras) - Brian

Cruml'sh, Dom Sporee·der, colaboradores:
Carl R. Nelson, Jr., Tadeus2J M. Jano-
wski, Jim Mlaeda (USA).
Terceiro prêmio (1. 0010 libras) - V1adi-

mil' Machonin, Jiri Albrecht, Jiri Kadera-
bek, Vera Machoninova, Karel Prager
(Tchecoslováquía) .
Quarto prêmio (5100' libras) - Stephen-

son, Gibney And Associates (Irlanda).
A seguir, damos uma síntese do relatório

do Juri, que adotou, para julgar os traba-
lhos, dois critérios principais: a) a im-
plantação do conjunto; e b) o projeto para
os edifícios da Facu}dade de Letras e Ar-
tes, da Administração e do Anfiteatro.
Somente os projetos que satísfazíam a
êsses dois aspectos fora.m levados em con-
sideração.
Os trabalhos apresentados, de uma for-

ma geral, atíng.am a nível bastante ele-
vado quanto à apresentação e desenho.
Muitos dêles testemunhavam Um alto grau
de competência, mas outros deixavam a
desejar quanto a uma suficiente compreen-
são das necessidades do plano geral.
O programa Ido concurso insistia sôbre a

importância de ser valorizada a grande
'beleza natural do local. A maneira pela
qual os concorrentes encararam êste dado
do problema constituiu-se num critério
essencial do julgamento.
Os projetos apresentaram parttdos de

implantação de características muito di-
versas, indo da dispersão dos edifícios
numa grande área até a sua extrema con-
contração.
Todos os projetos premiados gruparam

03 edifícios de forma. relativamente cerra-
da, em vez de díspersá-Ios 110 terreno, o
que apresenta evidentes vantagens na pre-
servação da beleza natural, acessos prátí-
cos e recíprocos entre as Faculdades que
compõem á Universidade e a. econom.a no
preço da construção.
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Atuirzei Wejchert, arquitete; Jan. SZpMOwtcZ, Ibigntew Paw-
lcnoski), Tadeusz Krúpinski, arquitetos eclabortuiores: Primeiro
Prêmio do c.sncurso Internacional de Dublin. Acima, plano de
situação; abaixo, perspectiva aerea de parte dO conjunto, »enao-se
à esquerda a caixa dominante da Aula Magna.
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Oornentárlos do Juri sôbre os projetos
premiados.
1.0 PR~IO

A idéia dominante do autor foi a de dis-
por os diversos edifícios de um lado e do
outro de uma via reservada a pedestres,
de forma irregular e interessante.
A disposição proposta, de cada lado

dêste caminho, parcialmente coberto, per-
mite colocar os edifícios numa ordem ló-
g:ca ensejando a criação de variadas pers-
pectivas sôbre os pátios e sôbre a paisa-
gem.
Esta maneira de dispor facilitará a cons-

trução dos diversos grupos de edifícios,
pois êstes índependem uns dos outros, Isto
é particularmente verdadeiro para a pri-
meira fase dos trabalhos - edifícios da
Faculdade de Letras e Artes e da Adminis-
tração - que constituem um grupo de edi-
fícios bem delimitado e independente.
Uma via circular envolverá as diversas

faculdades, deixando espaço suficiente para
crescimento futuro.
1l:ste plano dá aos diferentes edifícios e

grupos edificados, acessos fàc'Imente re-
conhecíveis e dispostos ao longo da ala.
A situação geral dos edifícios na parte

central do terreno oferece suficiente liber-
dade para que Se planeje o restante da
área de forma harmoniosa e econômica.
Os campos de esporte foram localizados

na parte noroeste do terreno, vizinha às
usinas e ao edifício das caldeiras. O está-
dio foi locado em uma depressão natural
do terreno; 'as residências situadas na
parte leste.
O atual Belgrove Valley deve Ser conser-

vado com área de recreação fàcilmente
acessível do setor Ciências e do setor Le-
tras e Artes. O curso de água servirá para

University Uollege,

Primeiro Prêmio:
Planta do setor de Artes,
Administração e Aula Magna.

formar uma série interessante de peque-
nos lagos.
B) Os Edifícios
A idéia fundamental que presídíu a com-

posição arquitetõnica dos ed'ffcíos está
baseada numa série de unidades celulares,
tendo por módulo 8 x 8 m.
Do ponto de vista do autor do projeto,

êste método assegura:
a) uma composição elástica das diver-

sas partes:
b) uma grande comodidade no desen-

volvimento dos trabalhos
c) a possíoíltdade de variar a compo-

síção dos espaços internos, que podem se
integrar livremente no campo da escala
modular.
O edfício da Administração, o grande

Anfiteatro, a Biblioteca e o Teatro não
foram projetados dentro do sistema mo-
dular padrão.
Apesar da expressão arquitetõnica re-

sultar de elementos tão rígidos e apresen-
tados de forma um pouco esquernátíca,
pode-se esperar deste estudo as seguintes
vantagens:
a) uma grande concentração, sem zonas

superpovoadas;
b) independência e elasticidade na im-

plantação dos edifícios;
c) economia gemi do ponto de vista do

arrarijo global e da construção (pequena
distância entre as novas unidades e as já
existentes) ;
d) salvaguarda da ineludível beleza da

paisagem;
O Juri estima que será possível construir

êstes edifícios dentro dos limites de custo
impostos.
SEGUNDO PR1l:MIO
A) Implantação

O plano é medianamente concentrado.
Os edifícios estão grupados irregularmente
em torno de vale e são ligados por uma
série de terraços e passarelas. O edífícío
de Ciência integra-se neste dispositivo.

1l:ste plano respeita harmoniosamente os
níveis e a topografia geral. O arranjo dos
edifícios é, talvez, muito romântico. O
plano geral não afeta a paisagem e teria
a tendência, se fôsse construído, a perpe-
tuar o aspecto de parque, O vale é valori-
zado pelos gramados e pela construção dos
terraços.
O estádio está situado muito longe das

vias públicas, mas próximo do campus. AS
residências integram-se ao campus e estão
estreitamente ligadas aos edifícios centrais,
sem impedir contudo o desenvolvimento
das Facul~ades. 1l:ste plano permite modi-
ficações e crescimento de concepção am-
pla, deixando campo livre à diversítícação .
O sistema de vias internas constitui-se

de uma via carroçável periférica provida
de pequenas ramificações conduzínco ao
parqueamento, bem situado em relação aos
edifícios que atendem. A circulação de pe-
destres se faz pelos terraços, ligados entre
si por caminhos e passarelas.
Alguns edifícios não são fàcilmente iden-

tíf'cados à primeira vista, mas os edifícios
administrativos, o Anfiteatro, e a Facul-
dade de Letras têm acesso imediato da
zona de estacionamento e do campus cen-
tral. 1l:ste plano adapta-se bem a uma
construção por etapas.

B) Os edifícios

São três edifícios distintos para a Fa-
culdade de Artes e Letras, o Anfiteatro e



Dublin

Primeiro Prêmio:
Prancha explicativa da cooertura

da Aula Magna; elevações do prédio
de Administração e Aula Magna

a Administração, sendo os dois últimos li-
gados por um subsolo. ~te arranjo recebe
uma crítica que é válida para todos casos
semelhantes e que se refere ao atendi-
mento e serviços gerais, bem mais comple-
xos e onerosos do que seria o caso para uma
solução que agrupasse os três programas
num Só prédio.
O prédio da Faculdade de Letras e Artes

tem uma disposição básica muito simples,
constituída de duas partes conectadas por
um núcleo de serviços. Está bem adaptado
à diversificação de acomodações prescrita
pelo programa. A circulação apresentada
alguns erros flagrantes. A entrada príncí-
pal, partindo da via de acesso, é repenti-
namente bloqueada POr um teatro. O ún.co
elevado- será insuficiente para alguns mi-
lhares de estudantes distribuídos em cinco
pavimentos. O plano do Anfiteatro é sim-
ples e clássico, prestando-as bem ao uso
acadêmico e ao cer.moníal.
A parte de apresentação gráfica do pro-

jeto é exelente, favorecendo mesmo as fa-
chadas dos prédios, havendo o risco de
darem uma impressão errônea (opor exem-
plo, uma série de pequenas janelas não
foram indicadas no desenho).
O grupo central de prédios possui urna

personalidade própria, bem adaptada,
constituindo um esplêndido centro univer-
sitário.

3.° PR~MIO:

A) Implantação

~ste plano geral está concebido de um
modo harmon'oso em relação as estilo do
atual setor de Olências. Agrupando os
novos prédios principalmente a oeste e a
sul do setor de Ciências, e mantendo as
residências na zona sem árvores, ao longo

dos limites do terreno, conseguiu o autor
do projeto preservar íntactas ,as partes ar-
borizadas mais características do local.
Por outro lado, distribui as áreas de es-
porte e o estád:o entre as árvores de modo
que não sejam atingidos os pavilhões exis-
tentes, preservando a'nda os jardins adja-
centes.
O acesso principal conduz o transito para

o vale a partir do Lago Woodview. Um ca-
minho para pedestres, separado, conecta
os diversos ambientes para estudantes com
o setor Administração - Anfiteatro. Os
prédios unívers.tárros são grupados em
torno dêste complexo, definido com preci-
são, formando com os atuais prédios do
setor de Ciências um conjunto bem equi-
librado, numa linha arquitetônica seme-
lhante à atual. A diversas faculdades po-
dem ser alojadas independentemente com
amplos espaços para expansão futura, cons-
títuíndo, simultânea mente, um apreciável
conjunto arquítetôníco ,
Infelizmente há algumas objeções a fazer

quanto à relação entre os prédios e quanto
à organização interna. A disposição dos
prédios é por vêzes arbitrária, ditada na
maioria dos casos antes por motivos esté-
ticos do que por necess'dades práticas. A
perda de espaço útil é consideráJvel no
prédio da Faculdade de Artes e Letras.

4.° PR1l:MlIO

A) Implantação

Os prédios, apesar de díspersos, situam-
se numa área que se conforma às prescri-
ções, do programa, que determinam a exís-

. têncía de comunicações fáceis entre os di-
versos setores da Universidade. As Facul-
dades de Letras e Artes, Biblioteca, Enge-

nharia, Centro Acadêmico e Igreja rodeiam
uma. praça em dois níveis, criando um es-
paço comunitário, suficientemente amplo
para tornar possível um contato pessoal e
direto entre alunos e professôres das diver-
sas cadeiras.
A valorização dada ao Vale de Belgrove

e a posição escolhida para as Faculdades
de Engenharia e Medicina, permite vincular
a Faculdade de Ciências ao plano geral.
A posição da Faculdade de Arquitetura, des-
crita pelo autor como sendo "a comple-
mentação" (terminação) dos prédios da
Medicina é difícil de ser compreendida.
As residências foram colocadas sôbre a

parte mais elevada do terreno de onde se
descortína uma vista muito bonita sôbre
a paisagem próxima e atastada , A piscina,
o ginásio e as quadras de tênis estão pro-
xímas às resídênc'as , Uma rua perimetral 29
liga as entradas e circunda tôdas as Fa-
culdades exeptuando os laboratórios de
Engenharia. As pistas para ciclistas e pe-
ãestres evitam as ruas por meio de passa-
gens elevadas.
Chegando-se ao Grupo Central é fácil

localizar os demais prédios. O acesso das
entradas principais às diversas faculdades
é feto pela rua perimetral.

B) Edifícios

O prédio de Artes e Letras está num
nível mais baixo, com boa circulação para
a Administração, Anfiteatro e Centro Aca-
dêmico. A utilização do nível da cobertura
como piso sôbre o qual se faz a ligação aos
pequenos auditórios e ao Anfiteatro com-
porta alguns r.scos no que se refere ao con-
fôrto e aspecto externo. A distribuição das
áreas de ensino em quatro níveis em co-
lunas, sôbre o piso mencionado, constitui
uma excelente solução. O



ICOMI

A Indústria e Comércio de Mi-
neração S. A. - ICOMI, realizou
através da Standard Propaganda
uma concorrência privada para es-
colha do símbolo da emprêsa.

Aos cinco profissionais convida-
dos a participar, foi oferecida a
oportunidade de uma. visita às ins-
talações da Companhia no Terri-
tório do Amapá, assim como tôdas 2

as informações necessárias ao co-
nhecimento do problema. Na base
dos honorários atribuídos ao traba-
lho vencedor, foi estabelecuia uma
taxa de ressarcimento para todos
os outros participantes a fim de
cobrir as despesas com a apresen-
tação do trabalho.

Os projetos foram apresentados
individualmente pelos participan-
tes à diretoria da emprêsa, tendo
sido escolhido o trabalho aqui re-
produzido.

30 I III::I:. ;

1- Análise do alongamento do I seriiaâo

2·- O símbolo e sua representação em
relêpo sêco.

3'- Análise de reduções 'em negativo e
posítivo

SÍrnbolo para urna elDprêsa

Aloisio Magalhães

Os novos conceitos de Comuni-
cação Visual indicam que as mar-
cas de fábrica ou símbolos corpo-
rativos, devem basear-se numa es-
trutura símples para oferecerem
uma legibilidade imediata; as an-
tigas marcas ou brazões carregados
de informações superpostas, per-
deram sua razão de ser.

A marca - sinete ou brazão,
transforma-se num sinal óptico
simples e particular que represen-
ta a emprêsa ou instituição; ela
deve ser original para não ser con-
fundida com outros sinais já exis-
tentes.
No caso da ICOM!, devemos con-

siderar o caráter institucional do

3



símbolo; êle existe em função da
estrutura interna da emprêsa -
técnicos, funcionários, operários.
A solução que apresentamos ba-

seia-se numa figura octogonal con-
tendo a letra I. Para que a letra,
inscreva-se naturalmente no octó-
gono, aumentando a sua fôrça sig-
nificativa, partimos de carácter I
serifado, (bodoni), alongando as

4

4 - Bandeira para o pôrto eLe embarque 6

5 - Papel de carta e envelopes

6 - Capa para relatório e página de
revista

serifas até elas atingirem os vérti-
ces do octógono. (foto 1) .
A letra assim estruturada, iden-

tifica-se com uma expressão de
siderurgia: o perfil de trilho.
O símbolo permite também uma

expressão tridimensional, que po-
derá ser colocada como escultura
na praça central da Serra do Na-
vio, como também ser usada como

objeto comemorativo ou substítu-
tívo de medalha.
A ICOMI transcende a uma em-

prêsa normal pela amplitude de
serviços paralelos que ela man-
tém. Criamos uma unidade visual
capaz de atingir os diferentes ní-
veis - do operário ao engenheiro
- identificando a organização e
criando melhores relações de tra-
balho. O
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7 - Utilização do símbolo na estrada de
ferro e estêncil para fácil aplicação

8

8, 9 e 10 - Expressão tl'idimens~onal como II .

substituto de medalhas

11- Diagrama de construção do símbolo

9 10



Galeria

Novos e Velhos
Cinemas de Hoje - 4

Carlos Diegues

Prosseguimos neste número a série
de artigos (ou reportagens) sôbre a
situação do cinema do mundo hoje.
~ses textos são inspirados em obser-
vações feitas na Europa, onde estive-
mos recentemente. Nos números an-
teriores 27 (1), 28 (2) e 30 (3) foca-
lizamos a França e a Itália.
lU - Paísss Soclalístas - Ociden-

te à Vista.
Tôda a política soviética da era de

Kruachev. o degêlo, a coexistência, a
aproximação com os povos e as cultu-
ras ocidentais, enfim, a adaptação das
nações socialistas ao concêrto mundial
de paz, encontrou essa geração de
eíeneastas da URSS inteiramente des-
preparada. Talvez por necessidade de
tornar evidente para todo o mundo o
melhoramento do nível de vida de seu
povo, a URSS tratou de esquecer, quer
as "cdes ao trator" do abominável
realismo-socialista estalínísta, quer o
cinema social que lhe fôra tão ao gõs-
to quando se tratasse do ocidente.
Hoje, os soviéticos, além de disputa-
rem, admiram e, de certo modo, in-
vejam o padrão e os costumes do "way
of life" americano.
Isso, não corresponde evidente, a uma

nova imposição do Comitê para a Cul-
tura do Partido, mas sim às tendên-
cias naturais de um povo que, acos-
tumado durante séculos a morrer de
fome, tem nêstes anos 50 e 60 sua pri-
meira era de relativa prosperidade, de
aparente paz e de um conseqüente
aburguesamento inevitável. Moscou.
hoje é um centro de turismo e não são
poucos os visitantes que voltam im-
pressionados com. as surprêsas de um
país até bem pouco tempo misterioso,
intransponível, índecírrável.

Ohíps, Banguebangue, Musical
Essa despreparaçâo dos cineastas mi-

litantes' na URSS coincide com a von-
tade que têm os dirigentes cinema-
tográficos e políticos, de verem a nova
URSS sorrindo para o mundo através
do cinema - um cinema. sem, pro-
blemas. sem alusões ao passado, oti-
mista, pacifista, ligeiro e feliz. É em
tôrno disso que sob a batuta política
do estranho Karaganov, dirigente má-
ximo do cinema soviético, os jovens

cineastas tramam suas fitas, que, di-
ga-se de' passagem, são um grande,
sucesso em tôda a URSS.
O grande exemplo é Cho.uk.rai, nta-

muríento, romântico e fotonovelesco
realizador de "Quando Voam as Ce-
gonhas" e de "A Balada do Soldad~".
1!:sse tipo de filme, lembrando muito
o cinema americano dos 30, de "Sétimo
Céu" e "Aurora". fêz a alegria do neo-
acomodado povo soviético. Entre um,
saco de pipocas e outro, uma lágrima
no canto dos olhos e a alegria de uma
vida simples, tranquila. Os filmes 1'0-
mãn.ícos dessa nova vaga soviética
ocupam a posição mais importante.
Um dêles, "Romance em Moscou",
apresentado em Cannes, representa o
desdobramento do romantismo de to-
tonovela no musical soviético. Note-
se que êste não é o primeiro musical
(muitos, na sua grande parte colori-
dos, vêm sendo feitos para consumo
ínterno) que a URSS rea.íza, mas o seu
desajeitamento, a falsidade das si-
tuaçces. a falta de graça e imagina-
ção, lembravam muito o pitoresco e
ridículo "Moscou Music Hall" de ve-
detas parrudas e desajeitadas que a
URSS exportara recentemente e que
em Paris, era apresentado como mais
uma arma de guerra da coexistência.

o Degêro Leva Tudo
Essa mentalidade "degelada", muito

bem representada por Karaganov du-
rante todo o F:es,tival de Cannes (lu-
tando con.ra os filmes "sociais". exi-
gindo o prêmio aos "espetácu.os'' como
a chanchada "Sedotta e Abandonata"
ou o banguebangue "Cent Mill€ nonars
au soteu-r, levou realmente a URSS a
superar muitos dos equívocos que
atravancaram sua cultura arusnca em
todo o penedo estaiímsta. Mas, em
compensaçao, levou também, na ânsia
de se humanízar, o sen.ído essencial
do homem, transformando-o em obje-
to de espetáculos tipo ''Adeus, Mr.
Chips" (o caso de "História de um Mé-
dico", onde um sacerdote e um mem-
bro do PC da URSS se conciliam diante
da bondade e da doçura ae um aou-
tor-standard) , ou do tipo grandioso
onde as estepes russas substituem os
desertos do 'I'exas e os vaqueíros do
tempo dos "pioneers" são substí ,uídos
pelos pastôres ao tempo ua constru-
ção socialista (como é o caso do ban-
guebangue "A Caravana Branca").
Danelia Chenguelaia, Malia va, tôda

a troupe sob a batuta de Karaganov,
ao que nos informaram, não ímpõe
êsse cinema impunemente. Uma va-
ga de jovens realizadores. ínconror-
mados, desejam aproveitar o degêlo e
a nova era cultural soviética para res-
tituir ao país a tradição do grande ci-
nema que êle teve com Eisenstein,
Kukeshov, Dziga Vertof, Pudovkín, etc.
Se forem dadas as oportunidades ne-
cessárias, A URSS poderá reencontrar
o cinema do qual está divorciado des-
de muito temno ,

_ ..•..

As Vagas Vagas

Houve tempo que a Polônia era ob-
jeto de um dos fenômenos mais curio-
sos na história dos festivais interna-
cionais ~ sendo um país de pequena
produção anual (atualmente não ultra-
passa os 20 filmes). era o que mantinha
o índice maís elevado de premiações em
certames daquêle gênero. De fato, por

motivos que não cabe aqui expor, a
- Polônía conseguiu reunir a' partir dos
anos 50 a mais brilhante geração de
cineastas que um país socialista já
possuíra e; possivelmente, uma das
mais importantes em todo o mundo.
Lembram todos que o primeiro si-

nal fôra dado com "Cinzas e Diaman-
tes". um drama de guerra sob a di-
reção de Andrezj Wajda. A partir daí,
e quase sempre tendo a guerra como
"background", os polonêses passaram
a deslumbrar o mundo com seus Wajda
Kawalerowski. Munk. Ford, Polanskí,
etc. Sem dúvida, de "Cinzas e Diaman-
tes" à "A Passageira" dezenas de fil-
mes da maior qualidade surgiram as-
sinados por essa geração extraordiná-
ria. Hoje, coma geração envelhecen-
do (Munk morreu há pouco) sem per-
der o brilho, não surgem seus sucesso-
res. O que despontou. Polanski, graças
a um n.me, em nossa opín.ão "raté"
mas, enfim, escandaloso ("A Faca na
Agua"), pode ser incorporado ainda a
seus companheiros mais antigos, fun-
cionando como um meio termo êsses
e os mais jovens. Mas o terrrveí é que,
a julgar pelo que se recebe hoje dêsses
"mais jovens", essa geraçao vai de-
saparecer sem deixar seus traços em
alguns sucessores. O cinema polonês
tende a desaparecer, com o desapare-
cimento daquêles nomes que lhe de-
ram o primeiro impulso.

Um Grito de Esperança

Mas em compensação, é admirável o
esforço do cinema tcheco. Um grupo
de jovens reauzaaores ia, soune mter-
pretar o degêlo com muito mais .ucro
cultural. com mui.o mais autennci-
dade. J,aromil J1rez, Jl1'i Papousek,
Vera Ohytoiova, integram-se à proble-
mática ao SOCialismo na sua projeção
humana, preocupados com a reper-
cussao nessa area aos tenomenos que
ocorrem em seu pais. "Krik" (,'O Gri-
to") de Jires. é um filme simples sô-
bre um casal de Jovens e sua reverta
pela. íncompreensào e intolerância on-
cia.izauas , v grito ue •nres e o grito
dessa nova geraçao que se prepara para
substituir os polonêses na vanguarda
do cinema socialista. "Alguma coisa a
Mais", de Chytolova, embora muito
mais influenciado por um certo brí-
lhantismo de "nouvelle vague", es.á
perfeitamente integrado nêsse espírito
da reuesconerta aos sêres humanos
(nêste caso particular, a hístona de
duas mulheres e sua integração social
e pronssionan . Êste último n.me em-
prega ainda as técnicas novas de
cinema moderno com muita originali-
dade e propriedade.
Da Tchecoslováquia no plano dos

países socialistas é que se ouve um
grito de esperança em relação ao ci-
nema. O horizonte sombrio do cine-
ma polonês, a mediocridade do cine-
ma soviético, a irregularidade do hún-
garo e à pràtícamente nula existên-
cia de outro cinema socialista faz com
as atenções se voltem para Praga. Lá.
ainda com 08 olhos voltados para o
Ocidente, nêste estranho momento da
evolução dos países socialistas euro-
peus, há, sem trocadilho, alguma coisa
a mais que se faz pelo cinema e pela
sua autentícídade como instrumento
de comunicação e informação entre os
homens. E, o que é altamente admirá-
vel, há aquêle indispensável respeito
pelo instrumento e suas finalidades O



Pavilhão de Exposições
Trabalho prelDiado na F. N. A.
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IA coâeira de Composições de Arquitetura
- 4.° ano - da Faculdadé Nacional de
Arquitetura, regicla pelo Proi . Ulysses Bur-
lamaqui, instituiu no ano passado entre
seus alunos um concurso de anteprojetos
para um Pavtlhão de Exposição Comemo-
rativa. O concurso contou com o patri-
cinio elo IAB-GB e a comissão julgadora
teve como presidente de honra o arquiteto
Maurício Roberto, presidente do Departa-
mento da Guanobar« do 1.A. B.

Concorreram 90 trabalhos, ~ quais 15
fiaram -selooionadios pelos profeseôres d'a
Cadeira. A comissão julgaJOOra classificou
3 trabalhos para serem premiadOS e atri-
buiu 3 menções honrosas:

1." lugar - (prêl1~io Insuüaãora Geral)
Luís Carlos BoeCkel

2.° luga,. - (prêmio Sisal) Alexandre
Chan

3.° lugar - (prêmio A. Costa Mendes)
Joel Chiveld.er

Menções Honrosas (lAB - GB)

German Bolaiio«

Adilson Nune«

Jllanoel GrubeI

Prêmio Detalhe de Cozinha (Instalaâora
Geral)

Jouber Paulo Vicente

Os prêmios foram entregues em ceri\nã,
nia realizada na Facul<iade Nacional de;
Arquitetura (22 de dezembro de 1964) na
presença dia Diretor da Faculdade, pro},
Saiboia Ribeiro, do prof. Angelo Murgel,
elo presidente do IAB-GB, arquiteto Mau-
rício Roberio, do arquiteto Maurício No-
gueira, da revista ARQUITE,TURA e dos
representantes das firmas copatrocma-
aoras,

ARQUITETURA publica a seguir o tra-
balho classificado em primeiro lugar, de
autoria do estudante Luís cartos Boeckel,

Memória Justificativa
O primeiro passo na composiçao

dêste pavilhão foI seu caráter de des-
montabílídade , Pensamos numa estru-
tura de características simples que es-
tivesse ligada. às possibilidades da
construção nacional, e tivesse bastan-
te rigidez ao invés de fragilidade.

A idéia que surgiu então foi a. da
estrutura por empilhamento,estrutu-
ra que daria boa desmcntabíltdade, e
em etapa final, bom aproveíamento
do material. Além disso, evitaria os
inconvenientes dos esforços laterais,
sério problema neste caso de grandes
vãos a cobrir. Essa: estrutura possui
então a vantagem de só permitir
grandes esforços no sentido vertical.

Como o empilhamento mais Simples
é o de peças acanruadasduas a duas
e a tendência era de reduzir per eta-
pas o grande vão, a forma surgiu ime-
diatamente: a forma de pirâmide.

Pensamos então numa estrutura
composta de Vigas trelíçadas, de seção
quadrada, empílhadas duas a duas,
ocorrendo na sequêncía, a redução
gradativa das seções acompanhada de
mudança dos vãos._

~LXTÁ<' t>.A.e ~<f~
Verificamos que pela área pedida e

as condições do terreno, um espaço
de 45m x 90m satisfaria 'as condí-,
ções.
A própria estrutura pedia, por ser

natural a sua forma de planta qua-
drada. que a dividíssemos em duas
partes de empílhamento, mas que for-
mariam um só ambiente coberto. Sur-
giram na planta da estrutura dois
quadrados de 45m x 45m.

A questão dos apoios, achamos que
não constituiria problema, pois o pe-
dido estipulava que estruturássemos
de modo a contar o mínimo de pila-
res internos. Teríamos, nesta estrutu-
ra as primeiras vigas, que receberiam
tôda a carga apoiada em pilares ex-
ternos, que não atrapalhariam as
áreas de exposição e apenas 2 pilares
internos e centrais,

Deixamos êstes pilares dímensíona-
dos em 2m de base, por não ser pos- 35
sível conhecer sua dimensão necessá-
ria, que seria dada pelo cálculo. No
corte há o estudo aproximado da for-o
ma e proporção do pilar. 1tste seria
trapezoídal, de base mais larga que o
tôpo. com cruzamento a 45° de peças
de ferro, unidas por p'acas rebítadas
do mesmo material para maior rigi-
dez, e pré-fabrícados, assim como às
vigas.



.Estas, e' as de maior porte (45m ds
comprimento) seriam feitas dívídldaa
em 3 partes (15m) e montadas no
local.
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A seção quadrada mostra um trelí-
çado a 45°, inclinado como indica. a
seção transversal abaixo.
Além de possuir ligações entre cada.

cruzamento inclinado -.
A superfície de recebimento 'e trans-

missão de carga seria feita com 2
chapas resistentes de ferro.

tSJ'SlSlS --I ~ Lc>NnueI..-..,. ~
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A montagem da viga de 45m e as
outras de maior porte, seria assim, em
esquema ...

36 Um chanfrado, no sentido da ínclí-
.nação dos cruzamentos da treliça, re-
cebe 'as outras partes da viga. Isto
evitaria o deslízamento e poderia ser
montado por encaixe ou fixação por
parafusos

As primeiras vigas, as maiores, te-
riam montadas suas 3 partes com au-
xílio de apoios removíveís tão logo
estas encaixassem e Começassem a
trabalhar. Para a montagem das ou-
tras, que seriam: divididas de acôrdo
com o comprimento, em 3, 2 e final-
mente uma só peça, já haveria um
auxílío,

3 a:: ;..". ,< :3
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As pequenas vigas auxiliares mostra-
das no corte fixadas abaixo das prin-
cipais com o fim de evitar não só a:
flambagem, natural em grandes di-
mensões, mas também levar às pri-
meiras, apoiadas, os esforços resultan-
tes da própria cobertura, que, como
veremos, seriam pequenos e de senti-
do inclinada. :

A própria dísposíção das v~gas nas
regiões onde se faria o apoio e trans-
missão de cargas sugeriu a cobertura.

Para vencer a dificuldade criada nes-
ta região pela disposição das Vigas,
pensamos num sistema de calhas, que.
como o indicado no croquis. ultrapas-
sasse um dos cortes verticais da seção
quadrada.

Estas calhas sugíríam de um vérti-
ce e aumentariam gradatlvamente de
largura, compondo assim as 4 faces
da pirâmide. O croquis anterior (em
corte) foí feito numa destas faces: na
face ao lado, surgiria o mesmo proble-
ma, isto é, vencer o vértice da seção,
porém agora mais alto que o anterior:

As calhas desta: face então seriam
ligeiramente mais altas que a ante-
rior, o que aparece no desenho da
fachada.

~U.~4
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Para conseguir uma boa iluminação
e leveza das pirâmides, as calhas se-
riam de vidro, encaíxílhado em esqua-
dria de ferro ou alumínio, detalhe a
ser estudado de modo a apresentar boa
montagem e Impermeabílízação ,
. Mas a iluminação obtida é excessi-
va no nosso clima. Portanto, imagi-
namos um sistema de p1acas "bríses"
que diminuiriam a intensidade de luz
e calor, além de posslbtlítar mais le-
veza ao conjunto e nruDvbnento.
A placa "bríse" seria de cimento

amianto ou alumínio, pintada com
Hypalon na côr ocre, de modo a obter
estabilidade de cõr. Estaria em nível
levemente superior ao vidro, apoiada
como mostra o corte.

Procuramos conseguir com esta pla-
ca um movimento e imnossibilitados
do movimento controlado manual-
mepte, aproveitamos a própria dispo-
síção da calha para conseguí-lo: as
placas dim~nuindo de tamanho e 'con-
vergindo até pararem em uma Unha
sugeririam um movimento. '

Além 51isso_cremo~~que o efeito da
Inclinação truvez ae Visuaimente a
impressão de outro movimento: o ãe
mover-se suavemente:

As duas pirâmIdes então. formartam
o grande salão de exposição. Quanto
à sua proporção, verificamos que para
um efeito de suavídade e leveza, não
poderíamos separá-Ias multo do chão:
é o que pede a própria forma. Pen-
samos assim, que se a região onde vai



Para a ventilaçã-o, o mesmo corte
mostra 2,40m de altura em todo o pe-
rímetro dos dois quadrados (uma tre-
liça de ferro maleável, trançado em
painéis e pintada em azul - metáli-
co), o que dará uma ventilação de mais
da 5.a parte da área.

~L.l7Ir ~fZP.O IJtal(vet,.
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Função.
Além do pavllhão de exposições, fo-

ram pedidos um amplo hall de en-
trada, auditório, restaurante, bar,
boite. administração, depósitos, área,
para. exposição ao ar livre e os de-
.mais 'acessórios, além do símbolo.

A composição foi assim resolvida: 5
volumes além das duas pirâmIdes: co-
berturas em duas águas, mesmo sis-
tema de calhas, porém em placas de
alumínio ou cimento-amianto, com es-
quadría de ferro ou alumínio, também
aparente, a estudar detalhe de fácil
desmontabilidade. (Placas pintadas
com Hypalon côr ocre) .

A estrutura dêstes volumes seria
formada de pílares nos quaís ~ apoia-
riam vígas principais, com tirante
para evitar OS esforços laterais, e
apoiadas nestas as vigas secundárias,
dispostas no outro sentido, que susten-

tariam a. cobertura. Os' pilares seriam
visíveis do exterior, pintados de azul-
metálico e não atrapalhariam o ín-
ter.ior.

se localizar a feira \ é de constante re-
votucão de terra, elas terminariam a
pouca' distância do solo e o nível do
salão seria o de - 5m em relação ao
nivel exterior, como mostra o corte.

--~ ~~ I'L4fIT1r 1» P'J..MI..-

Para conseguir um bom efeito com
esta cobertura, fizemos balanços la-
terais de 2m e frontais de 3m, como
está indicado na planta. .
Avedaçãofoifeita com esq1.ladrla

de vidro. As alturas laterais somente
do bloco do hall para efeito de PI;O-
porção são de 1.60m., oqu.~ possiblli~
proteger assim est!!-s regioes do ex
terior, humano e clímátíco.

~
!.,oJ\\j . $.1. . ..•.. . (,eM, 1~
-~ ~ 'I

~.

Quanto às passarelas que ligam a
cobertura do haJl às cu-ras, estarão
engastadas nestà cobertura, .a 2;80m a
fim de possibilitara passagem. Ca-
lhas de cobre retiram as águas
pluvíaís. ..

O mesmo se dá na passagem entre
o bloco do hall e o pavilhão. Ai a co-
bertura de pass!li!!"em é mais alta Que
as calhas do pavilhão e estas (duas)
desoeíam na calha represent9da em
fachada. que por sua vez laneam a
água em calhas com grelhas (repre-
sentadas no corte), Que correm em to-o
do o perímetro das pirâmides, por ser
grande o volume de á!!'1la.
. Quanto à runcão: no hall de entra-
da, localizado frontalmente ao pátio
onde se vê o sim bolo, temos tôda a
decisão do visitante e ali êle terá a
programacão do pavilhão. O audltó-
rioengastado no bloco haR, dará ao
visitante seu programa sem lnterfe-
rir com a circulacão para o pavilhão.
O visitante noderá assistir às conven-
ções industriais e filmes tão lo!!"oche-,
gue ou ir diretamente ao pavilhão e,
na salda. permanecendo ainda no in-
terior. decidir seu programa. A saída
do auditório possíbtlíta decidir entre
o ex'ertor e o pavllhão , .' '.
Ainda no hatll,. o visitante verá o es-

paco reservado às exposições transi-
tórias bastante iluminado. poderá Ir
ao restaurante, bar e boite ou ainda
ao pátlo, onde estão expostas as má-
quinas de indústria pesada. ~ste pá-
tio será ajardínado com iérvcree de
sombra, de preferência,' flambOyants.,
que Iíber+arão, a vis.ão do. conjunto, e
muitas plantas de cor e flores. Um es-
pelho de água irá separar o hall, do res-
tante e a passarela que os une será
sôbre a água. O observador .postado
no restaurante :OU na região de estar
poderá vê-lo ,
AUDITóRIO. Nbauditório as entra-

das e saídas foram feitas com li. fina-
lidade de dividir o público. As salas
dos conferencista s .e sanitários serão
iIumínados a través de circulação' prin-
cipal dos visitantes. Uma cabina de
projeção, dois depósitos e os sanitá-
-rios, além, 'de umacírculaçãcenvídra-

çada, para a iluminação (alta) do au-
ditório, em caso de convenção, corti-nas para o caso de cinema. Uri1:dÓ8
depósitos poderá servir para ar condi-
cionado. O visitante atravessando a
passagem para o bloco do restaurante
poderá .decídír entre êste. o bar, a
boite, esta em 2.° pavimento. A mar-
cação da estrutura mostra onde esta
se apóia.

O bar possuirá mesínhas ao ar livre
à sombra das árvores, no local indicado
na planta.
BOITE. Terá. uma ótima visão para

a praça do monumento-simbolo e
para o pátio interno. possuirá duas
varandas. uma com mesínbas, outra
com nooks, onde a música terá menor .
intensidade. . !

ADMINISTRAÇAO. A região em
que localizamos a admínístraeão é bem
central. O administrador p-oderá con-
trolar o pavilhão, serviço, sudítôrIo e
o hall de entrada. Possui um [ardlm
priva Livo e círeulaçâo para o serviço
(passarela) .
SERVIÇO. Aproveitamos a rua -,

marcada na planta d~ sttuacão, para
localizar o servíco , Contornando uni
balão. os caminhões estaciona"ão de-
baixo da cobertura, união entre o blo-
co restaurante e o bloco denós'to. O
servico na região dos depósitos, oos-
sui uma rampa oue leva a um hall,
já no nívet - 5m, onde dístríbuírá
para o pavilhão. .
VEDA:(JAO. As naredes usadas para

vedar os com;nartlmentos serão exe-
cutadas com material Pumex de eon-
ere':o. pintadas de branco,
Procuramos falller um trabalho coe"

rente com o n01'SO conceito sõbre Ar"
auitetura Brasileira. Acredit.amos ha-
vpr nela ca"actpl'Íst!cas prônrías e de-
finIdas oue a dtsttnzuem dA.S demais.
como resultado de uma série de fa-
tõres particulares.
A nercencão dême Espirito da Ar-

auiLetura Brasileira foi exoressado ria
ób"a de Oscar Niemaver, Lucio costa,
Marcelo Roberto. Reidy e outros. Ela
é de uma linha iniciada na Arquite-
.tura Colonial. de pureza; leveza e
ritmo. côr e movimento. desenvolve-se
absorvendo as novas tendências e fun-
ções com 'Le Corbusier, e,fazendo a
síntese dessas influências, liberta-se
das aberracões (surgídas naturalmen-
te numa fase transitória de intensa
busca), burila as formas, amoldando-
se ao modo de ser que é o próprio es-
pírí+o de úrfipovó, é todo o.seu sen-
timento e portanto é digno de repre-
sentá-lo. .' ,
Fiel a êsse conceito, achamos lógico

. que o lápis de um arquiteto braslleíro
se negue 'li. seguir uma linha européia
de Arquitetura, recusando-se,. natural-
mente, a realizar um simples trans-
plante de fórmas que estariam em ní-
tido desacôrdo com a realidade do
Pais. Esta realidade sendo composta
de condições materíaís (clima, re-
cursos técnicos) e condições subjeti-
vas (a personalidade social, reflexo de
tôda a evolução cultural do Pais)·.
Esta arquitetura simples não não é,

portanto, resultado de níveís críadores
inferiores nem da íncapaeídadede de
acompanhar uma Arquitetura que se
espalha pelo mundo (semeada que foi
por um gênio, como diz Lucio Costa).
~, sim, o florescimento dessas semen-
tes em outro solo, sob outra luz, .re-
gadas com outra água. O

37
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.1 PrelDlação IAB-GB

Nos projetos premiados com o
Prêmio lAB-GB - 1964, foram es-
pecificados pelos arquitetos os se-
guintes materiais:

CASA NO ITANHANGÁ

Arq.o Artur Licio Pontual.

Alvenaria. - FORJA, S.A.

Ferragens - LÁ FONTE

Elementos pré-moldados e caixas
de inspeção - CASA SANO

Louça Sanitária - IDEAL STAN-
DARD - Linha Copacaaana

rj ';! 1

Metais - IDEAL STANDARD
Linha Quality

Fogões - WALLIG

Exaustores - NAUTILUS

Instalações Hidráulicas - Tubos
PVC BRASILIT

Aquecedores ~ JUNKERS (BOR-
GHOFF)

Azulejos - IASA (Brennand)

Mastique para colocação das ca-
lhas - SIKA

Coberturas - ETERNIT

Obs. - A louça sanitária, os me-
tais e exaustores foram
f o r n e c i dos pela firma
MARCOVAN S.A.

ESCADA HELICOIDAL

Arq.o Marcos Vaz Ferrer Filho

lmpermeabilização - VITRISOLA

F6rmas de concreto aporente -
BERNINI

Revestimentos - QUARTZOLIT

Luminárias - PELOTAS

Pinturas - NEOPRENE (Dupont) ,
execu tadas pela IMPERMEX,
Eng. Com. Ind. Ltda.

Obras - Cia. IMPERIAL COMÉR-
CIO E INDÚSTRIA

I' I; i i - t r-r-

Arquitetos Gaúchos Lutam pela
Preservação do Plano Diretor de
Pôrto Alegre.

Por ocasião do debate na. Câmara
Municipal de Porto Alegre do projeto
de lei que modificava a constituição
dos recursos do Fundo Especial para a
execução do Plano Diretor, o Depar-
tamento do Rio Grande do Sul, do
Instituto de Arquitetos do Brasil, en-
tidade representada no Conselho do
Plano Diretor, deu publicidade a uma,
nota na qual defende a manutenção
das medidas legais destinadas à ob-
tenção de meios para. a execução do
r-n.
A nota do IAB-RS, assinada pelo

seu presidente arquiteto Edgar Bit-
tencourt da Luz, tem o seguinte teor:
"O Instituto de Arquitetos do Brasil

_ Departamento do Rio Grande do
Sul, julga-se no dever ~e vir a públi-
co manifestar sua posição, no momen-
to em que se debate na Câmara Mu-
nícinal, assunto da mais grave im-
portância para a vida da Cidade, qual
seja o projeto de lei que introduz mo-
dificações na constituição dos recur-
sos do Fundo Especial para a Exe-
cução do Plano Diretor.
Entende o IAB-RS que os proble-

mas comunítâríos só encontram res-
posta adequada quando considerados
no seu conjunto e equaclonados atra-
vés de planos integrais que enquadrem
suas relações e influências recíprocas,

I Por esta razão tem o IAB-RS, em tôda
sua existência, batalhado para incutir
nos políticos e administradores, legí-
timos responsáveis pelo bem-estar co-
mum, 'Os conceitos do sadio planeja-
mento urbanístico.
Participando da elaboração do Pla-

no Diretor de Pôrto Alegre, através
da ação de arquitetos seus filiados,
integrantes dos quadros técnicos mu-
nicipais. viu o IAB-RS crescer sua res-
ponsabilidade, na luta que culminou
com li transformação em lei do atual
Plano Diretor, Desde então, como en-
tidade representada no Conselho do
Plano Diretor. tem o IAB-RS mantido
uma posição de Vigilância e defesa, na
preservação da integridade do Plano
Diretor, por eonstderá-lo uma das con-
quistas fundamentais da vida do Mu-
nicípio. .
Decorridos apenas alguns anos des-

de a sua aprovação, já são sensíveis
os beneficios decorrentes para o de-
senvolvimento dá cidade. Aí estão
para ser vistas, obras como a Aveni-
da Perímen+al (para citar a mais im-
portante) que, mercê de desapropria-
ções e abertura progressiva, em breve
será um orgulho para o pôrto-alegren-
se. Obras dessa importância sõmen-

Notícias

te são possíveis quando pode o muni-
cípio contar com administradores es-
clarecidos, que, cônscios da transito-
riedade dos seus mandatos polítícos,
somam a sua parcela de trabalho à
daqueles que os antecederam, imunes
à tentação das inaugurações prematu-
ras, legando aos seus sucessores as
condições indispensáveis ao prossegui-
mento do trabalho,
Somente é possível ao município

antecipar o seu futuro, quando con-
ta com legisladores compenetrados das
aspirações da população que eventual-
mente representa e com descortino
suficiente para pôr em mãos da admi-
nistração os instrumentos legais e os
recursos indispensáveis ao progresso
de suas obras. É necessárío, no entan-
to, que se diga que embora o Plano
Diretor tenha até o momento conta-
do com a boa vontade e compreensão
dos legisladores e administradores do
Município, lenta e penosa tem sido a
sua aplicação. Devido a precarieda-
de de recursos postos a sua disposição,
muitas das mais importantes obras
previstas, ou ainda não foram inicia-
das, ou marcham com uma morosida-
de incompatível com as exigências do
célere crescimento urbano de Pôrto
Alegre.
Analisando hoje a situação do Pla-

no Diretor chegamos a conclusão de
que, se foi possível realizar algumas
obras, deve-se aos recursos postos à
sua disposição através do Fundo Es-
pecial para a Execução da Plano Di-
retor, que embora diminutos, ficam
definitivamente vinculados a realiza-
ção das obras, Somente os recursos do
Fundo Especial permitem a concretí-
zação do Plano de Prioridade, que
anualmente o Conselho do Plano
Diretor elabora e envia a Câma-
ra para aprovação. Do exposto se
depreende que outra não poderia
ser a atitude do IAB-RS, que não de
intransigente defesa da preservação
do Fundo Especial para Execução do
Plano Diretor, em tão boa ora criado,
e que tão bons frutos tem dado à Ci-
dade, no momento em que está sua
existência potencialmente ameaçada,
pela reabertura dos debates em tômo
de sua constituição financeira.
É intuito desta entidade, embora

sem entrar no problema técnico das
finanças municipais, advertir os se-
nhores vereadores da responsabílída-
de que lhes cabe na consignação de
verbas específicas do Fundo Especial.
única forma de prosseguir com as
obras previstas no Plano Díretor ,
Se alguma modificação é admissivel

introduzir na lei qus lhe dá existência,
só se recomendam aquelas que visem
aumentar os seus recursos, a, fim de
acelerar o andamento do Programa
de Príorídades;



l!: muito oportuno . focalizar êste
problema, no momento em ·que nos
aprestamos para, dia 8 de novembro,
comemorar mais um Dia Mundial do
Urbanismo. Seria sumamente grato
se neste dia pudessem os assinalar
mais uma etapa conquistada no rumo
de nossa maioridade urbanística e de-
sagradàvelmente triste constatar um
retrocesso representado pela perda de
conquistas já alcancadas, .
.Acreditamos estar cumprindo com

o nosso dever, como entidade, quan-
do zelamos pelas realizações que nos
engrandecem culturalmente, e consul-
tam com os interêsses de bem-estar
e progresso do povo porto-alegrense.

Construção ~ Habitações
na Europa

A revista suíça "Habitacion" número
de junho, transcreve dados coligidos
pela oomíssão Econômica para a Euro-
pa, órgão das Nações Unidas, sobre a
construção de habitações no continen-
te europeu. Os dados, relativos ao
número de habitações construídas por
1.000 habitantes nos anos de 1961 e
1962, são os abaixo regístrados em
ordem decrescente:

URSS 12.0
Suíça 10.4
Alemanha Ocidental 10.1
Suécia 9.8
Finlândia. 8.3
Grécia 8.0
Noruega 7.7
Rumânia • 0.0 ••••••••••• 7.5
Dinamarca. 7.0
Países Baixos 6.9
Itália 6.7
França 6.7
Tchecoslováquía 6.3

.. Hungria 6.0
Inglaterra 6.0
Áustria 5.7
Iugoslavia .............. 5.5
Bélgica 5.4
Alemanha Oriental 5.3
Bulgáría 5.3
Espanha 4.9
Polônia 4.7
Portugal 4.0
Irlanda 2.0

(CINVA - 9/64)
População na Améríea Latina
Dados do "Population Reference

Bureau", entidade não oficial com sede
em Washington, informa que a região
tropical da América do Sul (Bolívia,
Brasil, ooíombía, Equador, Peru e Ve-
nezuela) apresentam o mais! rápido
crescimento demográüco das grandes
regiões .do mundo. A taxa de Incre-
mento populacíonal desta região é de
3,.2% ao ano, o que permite prever
uma população de 240 milhões de ha-
bitantes em 1986.
il:ste intenso crescimento operou-se

em menos de 50 anos pela diminuição
da taxa de mortalidade infantil, ínícía-
da na década de 20 e acelerada a par-
tir de 1945, em virtude da adoção de
novas técnicas de saúde pública. En-
quanto a taxa de natalídade oscila en-
tre 40 a 50 nascimentos por ano para
cada mil habitantes, a de mortalída-

de chega a 20 por ano e por mllha:r de
pessoas -.
As taxas ele crescimento anual por

países da região focalizada é o seguinte:
Bolivia 1,1%
Brasil 3,6%
Colombia 2,2%
Equador 3,2%
Peru 2,0%
Venezuela 3,3%

O rápido incremento demográfico
desta área implica no aparecimento
de uma série de problemas de dificil
solução, entre os quais destacam-se:
a) educação para uma população cada
vez mais numerosa em países de altos
índíces de analfabetismo; b) diminui-
çao da renda per capita., como é o caso
da Venezuela; c} forte pressão sôbre o
solo cultivável, como está ocorrendo no
Equador.
O êxodo para as cidades é outro fe-

nômeno concomítante, tendo por ca-
racterística o fato de que são as gran-
des cidades as que mais crescem. Des-
ta forma, hoje, mais da quinta parte
da população desta área, vive em
cidades cujo número de habitantes
ultrapassa a casa dos 20.000. outrà
das eonsequêncías é o crescimento de
subúrbios e bairros pobres que cir-
cundam as cidades. "Estudo recente
demonstrou que a POPulação de um
bairro do Rio de Janeiro quadríplícou
em um lapso de apenas 8 anos".
Finalmente é destacado o fato de

que o mercado de trabalho não tem
demonstrado s u f i c i e n t e capacida-
de para "absorver estes fortes incre-
mentos de pessoas desprovidas de qua-
lificação profissional e sem instrução,
ou educação. .

Publicações Becentes sobre
Preparação •

A Revista da UIA (n.o 30) traz uma re-
senha das mais recentes publicações sôbre
pré-fabrícação . São os seguintes os títulos
regístrados:

o Estudo sõbre a construção da casa tndi':
»iâuo; através de métodos de pré-tabricaçâo
pesada. "The Archítect and Building
New", etc. 1964, n.o 3'8 (em Inglês) .

• Casa em, Almondbury, construção in-
dustrial eln alu.mínio, "The Architetural
Desígn" set, 1964 (em inglês).

e Diversas construcões tm plást-lco -
"The Archítect and' Buíldíng News" out.
1!li54, n,v 41 (em ínglês) .

e Pré- fabTiçação Pesada 1'A- U . .R. S. S.
"Arquitetura - Moscou", julho 1964, (em
russo) .

C) Pré-fabricaçãc em concreto e aço, expe-
ríêncías na construção de escolas + exem-
plos - "Bauen + Wohnen". Set. J.~64
(em alemão, resumo em francês e Inglês) .

Compasso de Ouro 1963
o grande prêmio mternacional compas-

so de Ouro foi atribuido ao I.C.S.I.D. O
Júri afirmóu que sua decisão constituía um
ato de fé na idéia de uma cooperação in-
ternacional entre os inaustruü aeeiçner« e
todos os que se preocupam em melhorar
a qualidade dos produtos índustríaís. O .

PARTICIPA A INAU-
GURAÇÃO DE SUA
FILIAL PAULISTANA
E CONVIDA PARA
VISITAR A EXPOSI-
çÃO DE MOVEIS DA
LINHA oca
RUA AUGUST A, 1058

oca 39
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Destaque-
Novos Arquitetos

Os arquitetos de 1964, do Mackenzie,
escolheram para paraninfo um arqui-
teto mõço, Joaquim Guedes. paranin-
fo pela primeira vez, voltou Guedes.,
depois de dez anos de formado, a uma
cerimônia de coração de grau, peran-
te a qual confessa-se "surprêso, como-
vido e ... um tanto acanhado, vivendo,
neste instante, de certa forma, a mes-
ma sítuação de vocês." .
Prosseguindo, Joaquim Guedes afír-

mou que "... na verdade fi) de que
gostaria era de ter com vocêsa opor-
tunidade de uma conversa informal e
aberta sôbre o que vem sendo a nossa
vida profissional no Brasil e especial-
mente aqui em Sáo Pauíó . Nao para
aterta-Ios sõnre quaisquer perigos _
que voces nao precisam _. mas para
comemorarmos este momento ao nos-
so encontro nela, mecntanno sobre o
seu sigmncauo, sôbre as nossas res-
ponsaonidaces, trocando com fran-
queza as Justas ammções que VOCéS
têm e. a maravilhosa experiencía que
temos vivido. GostarIa de poder comu-
nicar e ouvir, com tempo e exempios,
o que têm sido as nossas alegrias e al-
guma tristeza, o que tem SIao essa
nossa permanente angustia, e, SObre-
tudo, o que sao e onue estao as nos-
sas esperanças". .
"As razoes mais frequentes de ale-

gria, sao a aventura piasnca e hu-
mana inerentes a nossa prauca, Caaa
projeto, mesmo o mais modesto, peio
seu tarnanno ou peio seu uesuno, e
para nos uma experiencia ínesquecrveí
e um momento ue plenItUde ue nossa
exístêncra ,"
. "O prazer de criar e de ver: surgir
espaços e luzes, .pela movímentaçao
de mnnares ue detames na estrutura
perreita, nao e rrase , E veruaue que
·voces provavelmente já o connecem e
· de que serao, caaa vez mais, os prosa-
gomstas uesiumnrados. l!;sw ms.ante
gratificador da criaçao, que transcor-
re nos cantos mais exclUSIVOSe mco-
mUnICáVeIS de nossa razao e de nos-
sa sensibilidade, constitui o ato mes-
mo de nosso trabalho e a fonte de nos-
sas satisfações."
"As tristezas são de origem diversa

e mais externa. Vêm da conscíéncía
de nossas umítaçóes pessoais e cir-
cunstanciaís, da contempiaçao da mi-
séria e da Injustiça, ao con.ato com

· a morte. Quanao na pouco desapare-
ceram os amigos que VImos crescer e
a cujo diálogo nos hatntuaramos, fo-
mos tomaaos por uma tristeza total.
Quando os COlegas que mais admira-
mos, pela força criadora do seu ta-
lento, pela auuácía de. sua inteligên-
cia, sao afastados míustamente de
nosso convivro, privados em vida de
. exercer os mistérios de sua arte, justa-
mente pelo seu amor à vida, pelos seus
mais caros ideais e pela sua coragem,
nos afundamos na mesma tristeza ..
Não ímagtnávámos mais que fôsse
possível pensar sem ouví-íos, 1;10Sseus
acôrdos e desacôrdos conosco , Seu
afastamento é um pouco de nossa.
morte também." .
"Todos nós, arquitetos e não arqui-

tetos, homens dêste pais, perdemos

um bem inestimável com a morte re-
cente ou o afastamento não menos
injusto donogso meio, dos urquttetos
Marcelo Roberto, Afonso Eduardo
Reidy, Vílanóva Artigas e canos
Millan."
"Que a inatividade dêsses mestres,

que coincide com esta Tormatura, nos
indique os· caminhos do trabalho e nos
raça compreender e assumir as res-
ponsabíldades . que nos legam na pr-o-
fissão -que _deixaram e que a partir de
hoje, é de vocês também."

"As nossas' angústias nos vêm da
sêdede perfeição. Aquilo que é feio,
que é desordenado, que é demais ou
de menos, que é injusto e todo sofri-
mente humano nos angustiam. Angus-
tiam-nos porque não somos de pedra,
porque pertencemos a essa heróica
traternídade humana, feita de raças,
de cõres," de culturas, de consciência
e de -história e cujo progresso é lento
demais para a nossa impaciêncIa.
Angustiam-nos porque amamos a be-
leza, . a liberdade, a ordem.. que nem
sempre encontramos."
"Contudo, jovens colegas, o que nos

mantém; vivos, não são nem nossas
tristezas, nem nossas angústias. O
que nos faz sair todos os dias com
um nôvo entusiasmo pará a vida, são
as nossas alegrias e sobretudo nossa
esperança. Digo sobretudo, porque as
alegrias não sao mais que a sooreví-
da da ventura passada. Só a esperan-
ça contém o futuro. Ela se alimenta
das fôrças ímanentes na natureza, da
nossa saúde, 'de inesgotável capacida-
de transrormadora e criadora do ser
humano, do desenvolvimento cíentíü-
eo que nos revela contmuamente a
granaeza do universo, da nossa Inte-
ngêncía rena de razao e sensimnca-
de apoiada na riqueza de íncontaveís
sentados. Da beleza do mundo e das
crianças e dessa COISasenssrma que é
o amor, se a.ímenta a nossa esperança."
"Poucas atividades humanas depen-

dem tanto da esperança como a nos-
sa. Nós tornamos possivel pelo nosso
trabalho a sobrevivencia e o desenvol-
vimento dos homens e da socíedade,
quando, dominando a natureza, cria-
mos os espaços ar.írícíaís e aquela luz,
de que êles precisam.
Todo o nosso esfôrço hoje para _ven-

cer essa ternvel e Imensa vacuidade
do espaço índomado e Inútil, só tel?
sentíuo, centrado sôbre o ~omem e so-
bre seu destino e a socledad~ passa
a ser o objeto de nossa atenção e d.e
nossa esperança. Só de compreende-
Ia pode resultar solução para os seus
nroblemas de espaço e a criação do
êonjunto de formas que serão os apoios
da sua artícu.ação para mover-se, para
produzir e para crescer." .
"Somos condenados a uma lucidez

sem tréguas. Precisamos ~onheceF
Ihes as necessidades e anseies. Nao
podemos exercer a nossa arte sem
colocar o homem vivendo e cre.:;cen~o
nela. Não ha Arquitetura que nao seja
para os homens e para suas necessi-
dades índívíduaís e coletivas."
.."0 que .raa de nOSSa profíssão uma

grari.d.e aventura e. lhe da sentido é
a exlgênçit\-~m,plí~itt\, de um compro-

mísso com a vida e portanto com <I:
progresso e com a líberdade. Não. dá .
para .fazer Arquitetura como se fosse-
. um quebra-cabeça sem utilidade ou
sem significado além das figuras." .
"Ouvi do Padre Lebret, que, quando

sobrevoava São Paulo e quase tôdaa
as cidades do Brasil via nos seus
imensos Ioteamentos' periféricos, a
própria desgraça inscrita sôbre a terra.
"Vivemos, com efeito numa das ci-

dades mais feias do mundo. Nenhuma
outra, nêste século cresceu. tanto de
tão mesquinha especulação. Com todo ..
o nosso orgulho e a nossa riqueza,
qualquer comparação nos enche: de
vergonha. 4s elites que fizeram dela
apenas um grande negócio, não sou-
beram defendê-Ia da destruição e da
desordem e não puderam marcã-ía
com uma visão maior da 'vida que
não tinham."
"Sempre temí aos técnicos que mer-

gulham na própria técnica como num
mundo à parte do mundo. Homens ~s·.
sim são capazes de construir sem m-
dagar para que, satisfeitos com a me-
cânica do próprio ofício, a câmara de
gás perfeita, a arma m~is destruidora.
Mas êles seriam técnicos aínda que
de visão estreita."
~'Entretanto, arquiteto que tra,ba~a

pelo lucro é contra o 1?-0mem!é uma
incongruência, uma ímpossíbllídade
ontoíogíca. Ele pensa que fêz Arqui-
tetura mas fabrica monstros."
"O Ínstituto de Arquíte.os tem rea-

lizado um trabalho profundo e pesado
na defesa da cidade e do bem-es~ar
das pcpulações urbanas do Bra_~Il.
Vocês mesmos acompanharam nos últí-
mos anos êsse esrõrço, ~ desenrolar do
Seminário de Habltaçao e Reforma
Urbana, e mais recentemente, o Se-
minário sôbre o Homem e a 1i'aisa.gem
Paulistana. "
"O primeiro é a base de tudo o que

se faz no Brasil de hoje, em matéria
de política habítacíonal, com exceçao
dos seus erros. Aconteceu que uma vi-
são técnica e econômica estreita do
problema, não permitiu uma est.rutu:
ração correta do sistema, subordm~n
do um Serviço Federal de Habítaçâo,
sem autoridade nem perspectiva a so-
berania dos ínterêsses financeiros de
um Banco."
"O segundo vo.ta a levantar a: ne-

cessidade vital de darmos prímazía ao
homem na construção da cidade .• ·
"Muitas vezes não somos bem com-
preendidos e acostumados ao r~cioci-
nío sem intenções escondidas e a aná-
lise sem sotísmas nem escaram~ças,
somos surpreendidos pela rerocídade
de ataques que não merecemos e que
não dísrarçam os precon~eito,~' as de-
formações e os compromISscs. .
"E, a despeito dêles, prezad~s. cole-

gas, quenitem maiores convívêncías
com o problema da vida urbana do q~e
aquêle que há milhares de anos nao
tem outro ofício que o de construir
cidades., criar beleza e exprimir os
ideais de vida de todos os povos, na
forma durável e eloqüente . de sua
arte?"
Con~luindo SUa oração, o arquiteto

Joaquim Guedes diz· ver no convite
que lhe fizeram os arquitetos de 1964
do Mackenzie um sígnírícado maior,
ao qual précisa dar relêvo: "l!Jle
revela o desejo dos novos arquitetos
do Mackenzie de propor a eonrrater-
nízação e a união de todos os arquí-

:! Concluf na pdg. 48
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Pesquisa de Insolaçã.o

Mecanizar por intermédio de um apa-
relho simples e acessível, as solucões
dos problemas de insolação aplicados à
arquitetura é o objetivo' dês.e traba-
lho. Os problemas básicos da insola-
ção podem ser divididos em: prob.e-
mas de orientação e problemas de pro-
teção de edifícios, com suas ímpllcaçôes.
Êstes problemas são resolvidos atual-

mente por intermédio de gráficos azi-
mutais e diagramas (OlgyayJ. Os dia-
gramas dos Irmãos Oigyay são a culmí-
nação dos vários métodos existentes,
resultando completos e eficientes. Dito
isto, torna-se necessário frisar que o
COMPUTADOR SOLAR foi projetado
com a intenção de poupar tempo e ma-
teríal na resolução dos mesmos pro-
blemas.
A idéia surgiu das aulas, sôbre in-

solação, do professor MAUltICIO CAS-
TRO na Facuidade ide Arquitetura da
Universidade do Recife, por meio de
uma associação mental com os com-
putadores usados em aviação, com os
quais estava Iamíríarizado o autor.
Mais tarde, em virtude da própria

pesquisa, o computador solar Imagina-
do viria a tomar aspectos totalmente
diversos daqueles, não só pela dísseme-
Ihança dos assuntos, como também
pela própria solução lógica.
Houve ainda a intenção de, ao pro-

jetar o COMPUTADOR, fazer do mes-
mo um instrumento de divulgação ao
problema de insolação, tornando-o de
mais rápida resoluçao e possibilitando
o seu tratamento experimental, a es-
tudantes a jrrojetistas de Arquitetura.
Dois problemas precisavam ser resol-

vidos, um teórico e outro prático. O
problema teórico consistia em estabe-
lecer uma trama de funções e escalas
logarítmicas, encadeadas de acôrdo
com os dados, tais como: azimutes, al-
turas do sol, Ia.Itudes, horas, datas,
sombras, etc.. Em síntese o COMPU-
TADoR seria uma régua de- cálculo
circular, com escalas funcionais. (ver
esquema abaixo).

COInputador Solar

M arçal Ribeiro Fonseca

Dentro dêste estudo vislumbrou-se a
possibilidade de uma segunda solução,
oaseada exclusivamente na geometria
descri ti va , Êste segundo estudo resul-
tou difícil, mas seus resultados eram
tão simples e claros que permitiam a
cons.rução de um instrumento de fa-
cil operação o que não ocorreria. com
o primeíro . A idéia consistia em ma-
terializar os diagramas azimutais em
plástíco, superpô-los, proporcíonar-lhes
movimentos em tôrno de um eixo, subs-
tituir esquadros e réguas "T" por um
sistema de "cursores ortogonais". A
símplícídade com que foi esboçada a
idéia não traduz sua dificuldade, an-
tes dá uma impressão de algo imedia-
to. (ver prancha 1).

A esca.a principal do COMPUTADOR
é um diagrama "azimutal equatorial"
(Latitude zero). Sendo na realidade
uma projeção- superposta de duas tra-
jetórias solares defasadas de 90 graus.
As demais escalas são simples. (ver
prancha de construção 2).

Descrição

O computador solar compõem-se de
três peças circulares ligadas por um
parafuso-eixo e duas peças retangula-
res ligadas por encaixes. Tôdas as pe-
ças são de material transparente, em
virtude do sistema de superposíçào de
escalas devem ser dimensíonados de
maneira a reduzir os efeitos de refra-
cão, bem como os efeitos ocasionados
pelos chantros em forma de bísel , O
parafuso-eixo foi desenhado para per-
mitir a livre rotação dos discos quan-
do ajustados. (ver prancha 2, deta-
lhe). Os discos estão montados em
"sanduíche", sendo o disco intermediá-
rio dotado de um apêndice, a ,fim de
rací.ítar os movimentos, e seu diâme-
tro menor permite movê-to, quando os
dois discos exteriores estão presos. Os
cursores têm ',um derormacão intencio-
nal, só determínável expenmentaímen-
te, para evitar o livre deslocamento.
(prancha 2, detalha e diagrama explo-
dido) .

4i

horas cálculos de heras
LATITUDE crepusculares de ínso.ação

DADOS DATA azimutes solares RESULTADOS

HORA
alturas do sol

sombras (comprimentos)
;
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Projeto de Computador Solar (pmncha. esquemâtica.) : Objetivos - resolver o problema çeometrico da insolação, substituir os grá-
ficos azimutais e os diagramas de sombra, poupar tempo no cálculo de proteção e orientação; Peças - 1. escala base (meses e
horas, latitudes, azimuies ) 2. escala (sombras, alturas) 3. escala móvel (hcrizonte) 4. sistema de cursores ortogonais (ver esquema b)

Base - Disco onde se encontram
gravadas as prlncípaís escalas; diagra-
ma azímu.al equatorial. escala de la-
titudes. escala de azímutes e linha nor-
te-sul verdadeira. (prancha 2, letra
"J", esca.a natural).

Rotor secundário - Disco central
de espessura mínima. tendo gra-
vadas as seguintes escalas: escala
de alturas do sol de O a 90 graus, e
uma escala míumetrada para avaua-
ção de sombras. Já CItado no início.
(prancha 2, letra "G., escala. natural).

Rotor principal - Disco superior;
características - dois ressal .os em
forma de segmento de círculo, ser-
vem de guia para o sís.ema ae curso-
res, em um deles há um rebaixo desti-
nado a facilitar a indicação da lati.u-
de; dois diâmetros perpendiculares.
sendo um dê.es o horizonte ascronô-
mico, e outro serve para a marcação
das Iatrtudes (prancha 2, letra "D") .

Cursor principal Peça retan-
gular encaixada no rotor ue mesmo
nome; sobre êle corre o cursor secun-
dário, formando os d01S um reticuio
móvel capaz oe representar todos os
pontes das elípses dos diagramas azí-
mutaís de qualquer Ia.ítuce , Cs seg-
mentos gravados ao longo da maior di-
mensão do cursor, servem de linhas de
chamada para os pontos representati-
vos das horas na escala aaímutal, os
quaís são projetados no horizonte as-
tronômico do rotor. (prancha 2, dese-
nho explodido).

Cursor secundário - Possui esca-
las mílímetradas na mesma dispo-
sição do anterior as quaís, juntamente
com a escala do rotor secundário, for-
mam os cate tos do tríãngu.o de som-
bras. (prancha 1, programa. i:em 3).

Nota: As letras referentes aos curso-
res no desenho, estão trocadas
(prancha 2).

Aplicações

A construção de um mcdêlo experi-
mental, já em curso. esclarecerá me-
Ihor êste item. no entanto, podemos
prever as seguinte utilizações:

Cálculo de horas de insolação.

Dados
Latitude
Data

Marca-se a latitude por meio do 1'0-
tor principal e lê-se, na íntersessão do
horizonte astronômico com a linha do
mês referido, as horas crespusculares
na marcação superior.

Cálculo de azlmutes solares

Dados
Data
Latitude
Hora

Marca-se a latitude como no item
anterior, (traço existente sob a parte
rebaixada do rotor) projeta-se por
meio do cursor principal a hora dada

(marcação superior) no horizonte as-
tronômico e gira-se o rotor de maneira
a fazer coincidir o horizonte do rotor
com a linha NS do disco base. Man-
tém-se o curso principal na posição e
desloca-se o secundário de maneira a
projetar a mesma hora (lida em mar-
cação inferior). A intersecção das li-
nhas de chamada dos dois cursores dá
s. projeção do sol no diagrama azimu-
tal. (plano do lugar). Deslocado o 1'0-
ter secundário de maneira que sua es-
cala linear coincida com o ponto acha-
do, lemos a resposta na escala de azi-
mutes.

Cálculo de aãturas do sol

Dados
Latitude
Data
Hora

Procede-se como no caso anterior.
até achar-se ° ponto-projeção do sol,
o qual fica marcado pela escala mílí-
metrada do 1'0.01' secundário. Girando
o rotor principal de maneira a coinci-
dir o horizonte com o diâmetro do ro-
tor secundário, deslizamos o cursor se-
cundário para sôbre o ponto achado e
lemos na íntersecção da esca.a mílí
metrada com a escala de alturas, a
resposta.

Cálculos de sombra

Dadcs
Latitude
Data
Hora
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ESCALA

Projeto de Computador Solar (prancha de construção): A - cursar principal (det. de hora e sombra); B - cursar secundário
(det. do ponto s'}; C - apoios dos dedos; D - rotor principal (âet: de latitudes); E - parafuso (eixo); F - escala de alturas
de sol; G - rotor secundário (det. de AZ); H - apoio; I - escala de trajetórias solares; J - placa (base); K - furos ctuin-

. [rtuios; L - porca de fixação

Determina-se a altura do sol. Quan-
do desta determinação, forma-se um
triângulo cujos catetos são as escalas
milimetradas do cursor e do rotor se-
cundários a escala do curses represen-
ta o objeto e a do rotor a sombra, des-
ta relação objeto-sombra, nade-se cal-
eu.ar a sombra de um dado objeto ou
.a altura do objeto quando fôr dada a
sombra.

Problemas inversos

Conclusões

I"').

o prosseguimento das pesquisas ini-
ciadas possibilitarão a construção de:
Oomputaderes simples, baseados em

diagramas azimutais ou sistema 10-
garítmico (podendo disporçle tabelas
adícíonaís) .

Computadores complexos, baseados
nos sistema" acima ou ainda no sis-
tema. de projeções equídísantes, com
a inclusão de esca as de radiacão em
BTHü, escalas de correção de horas lo-
cal, GMT e solar, divisões mais exatas
e nôníos, escala de longitudes, tabelas
e fórmulas.

Laboratórios de Maquetas - Tra-
ta-se de um simulador do sol (ra-
diações) e de seus movimentos aparen-
tes; seria formado por uma bateria de
arcos voltaicos dotada de movimentos
semelhantes aos solares. Um pequeno
compressor símularta os ventos para
os estudos de aeração.

Sistema coletor de dados - Apa-
relho registrador simples, capaz de
ao ser co.ocado numa fachada ou ter-
reno, regístrar os dados de radiação
durante um dado tempo,

NOTAS

1 - Trama de funções e escalas Ioga-
rittmicas - Com isto se quis dizer
que os problemas geométricos seriam
traduzidos, em forma de funções algé-
bricas e estas transformadas em fun-
ções logarítrnícas, com as quaís se
confeccionariam as escalas funcionais,

2 - Diagrama aztmutaí equatorial
(latitude zero). l!:ste diagrama

é obtido quando o p'ano do lugar
é normal às circunferências traj e-
tórias do sol. Uma, projeção é feita com
a linha 12-24 horas perpendicular ao
plano e a outra, superposta, com a
mesma. linha paralela ao plano.

3 - Charifros em forma de bísel,
(deformacões intencionais). Os
chanfros - em forma de bisel tem a
mesma rína.ddade que os existentes nas
réguas de cálculo, isto é, permítír o
ajustamento e o deslízamento do cur-
sor: têm o inconveniente de reduzir a
visibilidade de certas partes da escala.
No cursar principal deve ser dada uma
deí'ormacâo fletora a. fim de, atuando
como mola de retenção, impedir o seu
deslocamento acidental.
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Como é gostoso dormir com o barulho da chuva!
Muita gente se preocupa com tempestades. Médo do teto cair. Mas eu sou
previdente. Não quis saber de materiais não construtivos para o torro da
minha casa. Usei a cabeça. E o trabalho andou mais depressa. E ainda fiz
economia. Meu sono tranqüilo ficou garantido quando colocaram esta placa
na construção da minha casa:

~~fj
LAJES VOLTERRANA

lfj~
Ngo.:
uo-
'"(;.o
-oo
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, -,

,
sAo PAULO (Barão de Itapetininga, 151 - 110 - Fone 35-7245). - RIO (Rua da Lapa, 180
·5,0 - Fone 22-5470) - BELO HORIZONTE (Rua São Paulo, 893 _ 8,0 - Fone 4-1326)
RIBEIRAO PRETO (Rua Alvares Cabral, 576 - Fone 3701) - BRASILlA - RECIFE
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Aspectos do Art. Nouveau no Pará

A respeito do artigo de Luís Miranda
Correia, com o título acima, puolícado no
n.o 22 de ARQUITETURA, recebemos do
arquítetõ Francisco Bolonha (IAB ~GB)
a seguinte carta:

" ... O artigo, bonito e fluente, devolveu-
me a visão da cidade, através de suas épo-
cas e estilos, das esperanças e dos gostr.;-s
dos que a ajudaram a construir".

Posso dizer-lhe que o li com ternura es-
pecial e, na saudade âe Belérn, revi suas
casas, seu jeito bom e acolhedor.

Despertou minha atenção, particular-
mente, o tópico que trata da influência
que teve no art-noveau Francisco tsolonna,
sôbre quem gostaria de levar alguns escla-
recimentos.

Possuidor ,de uma personalidade vibrante
e dinâmica, desempenhou êle um tnipor-
tante papel na introdução do art-nouveau
em Belém. O palacete Bolonha, dese-
nhou-o êle mesmo e o téz construir, cui-
dando de seus menores detalhes. Projetou,
inclusive, tôda a passagem Bolonha, onde
transformou a planta da casa, abolindo o
corredor, Introduziu, ainda, a estrutura
metálica e empregou nôvo materuü que
tinha sua origem, principalmente, na Eu-
ropa. Ornatos, móveis, louças e cristais do
palacete foram por êle desenhados.

São ainda projetos seus: a casa onde
funciona o Plano de Valorização da Ama-
zônia; as casas de osé Júlio de Aruirtuie,
onde hoje está instalado o Departamento
de Portos, Rio e Canais; tôãas as caixas-
d'água, com suas estruturas belissimas; os
quiosques, hoje quase totalmente desapa-
reciâos; o mercado do Ver-o-Peso.

Fundou a Escola de Engenharia de Be-
lém, da qual foi professor. Era, além de
engenheiro e arquiteto, um teórico. Pu-
blicou inúmeros artigos na "Folha do Nor-
te" dos quais me agradou, particularmente,
o que inlitulou de a "A Teoria do Yoyo".

De sua obra, de suas idéias podem ser
colhidos maiores informes nos artigos da
"Folha do Norte" ou com seu irmão, Sr.
Benjani-rn Bolonha que ainda hoje reside
em Belém":

Arquiteto Francisco Bolonha, Rio de i«-
neiro - GB.

:É: pena Bolonha, que o patrimônio ar-
quitetõnico de nossas c'dades seja tão
pouco conhecido, tão desprezado e tão
abandonado. Impunemente, a especulação
imobiliária vai pondo abaixo tudo o. que
marca culturalmente - e a Arquitetura



marca inequivocamente - a evolução da
estrutura urbana brasileira. V. poderia
nos ajudar muito na tentativa de sensí-
bil'zar a população e a autoridade públi-
ca de nossas cidades para a defesa da Ar-
quitetura que nos foi legada por nossos
antepassados. V. poderia nos ajudar a pu-
blicar a obra que seu tio Fràncisco Bolo-
nha, construiu em Belém. Agindo desta
forma, acreditamos, estaremos contribuin-
do para cr'ar uma consciência pública da
necessidade imper+osa de preservar o pa-
trimônio cultural brasileiro.

Brazópolis, sul de Minas
não tem arquiteto.

... sclicito-thes a fineza de enviar uma
assinatura de ARQUITETURA nara a
Srta. Nara Luzia de Faria ( ... ) A Srta .
Nara Luzia que está fazendo uma campa-
nha para obter verba vara a construção
do salão de festas do Clube de Brazóvolis,
nada entende de Arquitetura. Naquela ci-
dade não há arquiteto e muito menos en-
genheiro. Sen'{!o isso coisa muito comum
nas cidades do interior, em virtude disso,
é aue lh.es solicito a assinatura da revista,
que é a melhor revista do gênero do pais".

"Sou funcionário da Escola de Arauite-
tura da U. M. G.. onde trabalho na Biblio-
teca, estando vais em contato direto, com "
as mais variadas revistas de Arquitetura".

"ARQUITETURA" é a revista que irá
amenizar as pav01'Osas e ho,.ríveis constru-
ções daquela urbe. Ainda mais aue é re-
vista aue trata de oariaâos assuntos, âes-
nertanâo ma:s o interêsse para os leitores
leigos em Arquiteturor "

"Os editoriais desta revista são algo de
fabuloso, sendo uma das secôes oue mais
me agradam. Acredito que ARQUITETURA
i1'á contribuir para, aquela cidade. O ideal
seria a cidade ter um enaenheirc ou um
arquiteto, mas a )'evista já será Um pa-
liativo" ..

",As despesas decorrentes da assinatura,
bem como as despesas com correio correm
por minha conta". Carlos Wagner da Sil-
va Dias - Belo' Horizonte. Minas Gerais.

Sua carta, Carlos Wagner, traz-nos, si-
multâneamente, tr.oteza e alegria, uma
sensação angustiante. Alegr'a porque cons-
tatamos que de certa forma estamos sendo
úteis, somos lidos e compreendidos. Tris-
teza porque sabemos quão Iim.tada pode
ser, em casos como o que V. relata, a nossa
utilidade. V. mesmo reconhece que AR-
QUITETURA não poderá suprir a falta
local de arquitetos. ~ste é um fato e reco-
nhecê-Ia, em nosso meio, já é muito. Não

são poucos os que parecem ignorar que
Arquitetura é um ato de criação qUe rea-
liza a partir do contato do arquiteto com
a terra, o homem e seus programas. Ar'"
qu'tetura não pode ser feita no vazio, em
seções de atende-se-gracíosamente-ao-leí-
tor. O que desejamos, e para tanto nos
empenhamos a fundo em ARQUITETURA,
é que um dia tôda a cidade brasileira ve-
nha a ter seus arquitetos; que um dia elas
possam crescer harmoniosamente, segundo
um plano humano que sintetize realmente
as aspirações de seus habitantes. Mas, até
lá, sabemos, não pode esperar Nara Luzia
para construir o salão de festas do Clube
de Brazópolis, Sul de Minas. Que fazer?
- Quem sabe, as verbas da campanha fi-
nanceira que ela está fazendo não serão
suf'cíentes para contratar um arquiteto
de alguma cidade vizinha? Enviaremos,
não resta dúvida, ARQUITETURA à Nara
Luzia e agradecemos, sinceramente, as ge-
nerosas referências à ARQUITETURA con-
tidas em suas carta.

Agradecimento

"Açraâeci, a constante remessa aa revista
ARQUITETURA sempre de tanto bom
gosto na sua [eitura e interessante na sua
leitura" Adalgisa Nery, Rio de Janeiro -
GB.

Arquiteto pernambucano
envia votos,

"Aos que fazem ARQUITETURA apre-
sento e desejo os melhores votos de pros-
peridade em 1965, extensivos aoS familia-
res e amigos e colegas. Aqui, 'no Recife
estou as ordens di:·s abnegados responsá-
veis por êsse grande trabalho em favor do
progresso da Arquitetura e do Brasil. Julgo
aue nenhum OUtTO trabalho, tão expressivo
já foi feito, no gênero no país. Arq. Jayme
Oliveira - Recife - Pertuimbuco,

Agradecendo as referências e votos for-
mulados por Jayme Oliveira, a equipe de
ARQUITETURA deseja estendê-lo aos que
Objetivamente ajudaram a fazer desta re-
vista uma realidade. A equipe efetiva de
ARQUITETURA é pequena e não a··pode-
ria tê-Ia feito se não tivesse contado com
o apoio decícl'do de colegas de tôda as
regiões do Brasil. ARQUITETURA é a re-
vista da comunidade brasileíra de arqui-
tetos e somente em função dela poderá'
desenvolver-se e permanecer. Por esta ra-
zão as contribuições, sugestões, colabora-
ções e críticas são, além de muito bem re-
cebidas, solicitadas com o maior empenho.
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DICOR NION



Legislação

DF - Zona de proteção
do Aeroportos.

LEI N.o 4.515 - DE 1 DE DEZEMBRO
DE 1,964.

Dispõe sôbre a Zona de Proteção de
Aeroportos.
O Presidente da República.
lo'aço saber que o Congresso Nacional de-

ereta e eu sanciono a seguinte ,Lei:
Art. 1.0 - As propriedades vizinhas dos

aeroportos estão sujeitas a restrições ~s-
pecíaís ,
Parágrafo único - As restrições' a que

se refere êste artigo são relativas ao apro-
veitamento das propríedades quanto ã ~di-
ficações, instalações, o pouso e -a subida
de aeronaves.
Art. 2.0 - As restrições às propriedades"

previstas' no artigo 1.0, serão estabelec'das
pela àutoridade aeronáutica competente,
mediante a aprovação de um plano de zona
de proteção de cada aeródromo devida-
mente configurada.
Parágrafo único - :í!:::seplano será apro-

vado pi.r decreto e transmitido à admínís-
tração dos Municípios em que se acharem
os aeródromos a fim de serem observadas
as restrições.
tArt. 3.D - Quando as restrições estabe-

lecidas no plano de zona de' proteção do
aeródromos impuserem demolições ou im-
pedirem construções de qualquer natureza,
terão os proprretáríos direito a indeniza-
ção fixada judícíalmente na falta de acôr-
do direto.
Art. 4'.° - Constderar-se-á aeródromc

tôda aérea de terra, água ou flutuante des-
tínada a chegadas, partidas e movimentos
de aeronaves.
Art. 5.° - Esta lei entrará em vigor na

data de sua publicação, revogados o Ca-
pitulo IX - arts. 133 a 136 - do Código
Bras'Ieíro do Ar (Decreto lei n.O 7.917, de
30 de agôsto de 1954) e demais disposições
em contrário.
Brasílla, 1.0 de dezembro de 19&4; 143.°

da Independência e 76.° da República.

H. Castello Branco
Nelson Lavenére Wanderley

4.6
(D.O. de 4 -12 -1964 - pg. 11.033)

GB - Normas complementares
do dec, 991 '

Decreto "N" n.? 345 - de 4 de [a-
neiro de 1965.
Estabelece normss complementares

para as construções projetadas de
acôrdo com os decretos 991, de 27 de
abril de 1962 e N-196 de 21 de maio
de 1964 e dá outras providências.
O Governador do Estado da Guana-

bara, usando de suas ~tribuições legais
decreta:
Art. 1.0 As construções projetadas

de acôrdo com o Decreto 11.° 991, de
27 de abril de 1963 deverão obedecer,
além das determinações contidas na-
quele decreto .. mais às seguintes condi-
ções: excluidas as casas de máquinas,
caixas - d'água e pavimentos abertos,
em "pílotís", nenhum ponto dos pré-
dios poderá ultrapassar a cota de 80

metros acima do nível médío do mar
quando forem construidos nas IV, V,
VI, e VIII Regiões Administrativas e a
cota de 100 metros quando construidos
nas demais.
Art. 2.° O número total de unidades

para os prédios a serem construidos
nos terrenos sujeitos a aclíves ou de-
cIíves e localizados nas IV. V, VI e
VIII Regiões Administrativas será
calculado da seguinte forma:

a) uma unidade para cada 60 00 (s=s-
senta) m2 de área. de terreno contido
entre sua cota mais baixa e a cota de,
20 (vinte) metros em relação à prí-
meira;
b) uma unidade nara cada 120,00

(cento e vinte) m2 de área de terreno
e 40 (quarenta) metros em re'ação à
cota mais baixa do terreno;
c) uma unidade para cada 240 (du-

zentos e cuarenta) m2 de área de ter-
reno contido en+re 8~ cotas de 40 (qua-
renta) e 60 (sessenta) m=tros em re-
lacão à cota mais baixa. do terreno;

d) uma unidade nara cada 480
(quatrocentos e oitenta) m2 de área
de terreno acima de cota de 60 (ses-
senta) metros em relação à cota mais
baixa do terreno;

§ V' Para o efeí+o do cálculo das
unidades, não serão computadas as
áreas dos terrenos acima' das cotas
maxirnas "aedlflcandí" definidas na
Lei. 94R de 27 de novembro de 1959.

§ 2.° Para o cálculo das uníd=ríes,
só serão aplicadas as oísoostcões do ín-
císo I do art. 1.0 do Decreto "N" n.o
196 de 21 rl" maio de 19114,para os ter-
renos. totalmente contidos até <l, cnt.<t
de 20 mr tros, ac'ma do nível médio do
mar. '
Art; 3.° Para aplícaçâo dos a r+ígos

1.0 e 2.° dêste decreto, a. indicacão em
planta. das curvas de nível é de res-
poneabílldarle exc'usíva do auto" do
nroteto e deverá constar obr'gatõrta-
mente, do projeto a ser aprovado.
Art. 4.° N"s auadras onde houver 11-

mite de profundidade ou formacão de
áre a coletiva. índer.enrten-emente rn.
aplicacão do Decreto 991, de 27 de abril
de 1962. será facultada a OCUpaC3.0rio
remanescente do terreno em relacão
ao llmlt» de profundidade apenas ~a-
ra construção destinada a cinema tea-
tro e partes comuns de hotéis. tôdas
estas construcões com altura máxima
de 800 (01'0) metros e afastamento
mínimo de 2.00 (doismetros) em rela-
ção às divisas. '
Arf.. 5.° Qualque~' prédio a ser cons-

truido somente poderá exceder de
3000 (trinta) metros em cualcuer das
dímensões, ouando reduzida -à outra
11a mesma extensão, não podendo, to-
davia" a dimensão maior ultrapassar
de 40.00 (rruarenta) metros ressavado
serrnre o limite de nrcfundidade esta-
belecido para o local, seja por projeto
anrovado de zoneamento, seja por de-
creto especial.
Art. 6.° Aos terrenos situados em

logradouros cujo gabarito de altura
seja superior a quatro cavímentos não
será anlícável o disposto no Decreto
9.518 de 23-11-48, excetuando-se os

projetos de acôrdo com o art. 2.° do
Decreto 991 de 27-04-62.
Art. 7.° As disposições do presente

decre"o aplicam-se a todos os proces-
sos em curso, mesmo que o respectivo
projeto já tenha sido aprovado mas
os emolumentos ainda não pagos.
Art. 8.° l!;ste decreto entra em vigor

na data de sua pubiicação, revogandos
o Decreto n,v 1.128, de 9 de agôsto de
1962 e demais disposições em contrár!o.
R:io de Janeiro, 4 de janeiro de 1965;

77.0 da Repúb.íca e 6.° do Estado da
Guanabara ,

Carlos Lacerda
Enaldo Cravo Peixoto
(D'.O. G. B. de 4 de janeiro de 1965

- capa)

DF - Desapropriação em
Paratí- RJ
DECRETO N.o 55.047 - de 23 de no-

vembro de 1964,.
Declara de utilidade pública, para

fins de desapropriação, imóvel destí-
nado à proteção de monumento histó-
rico e passagistíco, em Paratí, Estado
do Rio de Janeiro.
O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo
87, n.O 1. da Cona'Ituícão e de acõrdo
com o dlspos'o no art.·5.0, alínea k, do
Decreto-lei n.v 3.365, de 21 de [unho
de 1941 decreta:
Art. 1.0 Fica declarado de uti'idade

pública, para efeito de desapropriação,
o imóvel constituido por todos os ter-
renos situados no Morro de S'ão Roque,
chamado também do Pcntal: ou do
F'orte, sôbre o qual se encontra O pró-
prio nacional tombado Forte Defensor
Perpétuo. na cidade de Parati e seus
arredores.' '
Art. 2.° O imóvel mencionado se des-

tina a fazer parte integrante do pró-
prio nacional a que se refere o art. 1.0
e bem assim, a garantir a proteção do
monumento histórico e paísagís'fco
formado pela própria cidade de Parati
e seus arredores,
Art. 3.° êste decreto entrará em vi-

gor na data de 'sua publicação.
Brasília. 23 de novembro de 1964;

143.° da Independência e 76.° da Re-
pública. .
H. Castelo Branco
F:ávio Lacerda
Otávio Gouveia de Bulhões.
(D.O.U: de 26 de novembro de 1964'

- Capa)
G:B. Aplíeação da lei
das garages.

Decreto "N" N.o 242 - de 30 de ju-
nho de 1964.
Dispõe sôbre a aplicação da Lei

número 894, de 22 de agôsto de 1957,
e dá outras providências.
O Governador do Estado da Guana-

bara, usando das atribuições que lhe
confere o inciso I do artigo 30 da Cons-
tituição do Estado, decreta: . ,
Art. 1.0 Não incorrem na aplicação'

da Lei n.? 894, de 22 de agôsto d,e
1957:
I - Os prédios construidos ou 'a' se,-'

rem construidos em lotes com frente:



para Iogradouros das Regíões Adminis-
trativas delimitadas pelo Decreto n.?
1656, de 24 de abril dê 1963, e sí.uados
nas Zonas Se-I, SC-2 e ZEl estabeleci-
das pelo Código de Obras, providos de
linhas de transporte coletivo, onde se
patenteia que a entrada e a saída de
veícu.os das garages são prejudiciais
às correntes do tráfego;
II - Os prédios construidos ou a

serem construídos em lotes de terreno
situados em quadras com rormaçao de
area coietiva interna e provida de ga-
leria de acesso:
III - Os prédios construidos ou a

serem COnS(;rUlaOSnos lotes ele terreno
com testaaa íueal ou menor de 6,00 m
(seis metros), medida na normal aos
lados. ~sta testaca rica aumentada pa-
ra 8,00 m (Oito metros) nas Fcegroea
Adrnmistrat.vas IV, V, VI e VIII, e de-
nmrcauas pelo Decreto n.? 1656, de ~4
de abril de 1963;
IV - Os prédios cons.ruídos ou a se-

rem construiuos em lotes com, frente
para iograoouros pubncos aos quais se-
ja pro.oiua a passagem de ve.curos;

V - Os prédios construidos ou a se-
rem ccnstruiuos em iotes com frente
para icgracouros Ou trechos de 10gIa-
couros em escadaria;
VI - OiJ prédios construidos ou a

serem construíuos nos lotes de terreno
c~m área igualou interior a 200,00 mz
(uuzentos metros quadrados);
VII - Os prédios construidos ou a

serem construidos nos terrenos de con-
diçoes topograr.cas ou geológícas al-
tamente ueatavcráveis;
VIII - Mediante assinatura do têr-

mo de obrrgaçao, os premes a serem
construíuos em tundos de construção
hcencraua anteriormente à vigencia
da Lei n.? 894, desde que a passagem
lateral seja inferior a 2,50 (uoís me-
tros e cmqüeri.a centímetros);
IX - As construções do tipo prole-

táno;
X - As vias existentes com aCESSO

de largura interior a 3,50 (três metros
e crnquenta cem.ímecrosj ,
Parágrafo único. Do têrmo a que se

refere o ínciso VIII deverá constar a
obngatoriedade de conscruçào de ga-
rage para atender ao número total de
vagas, ínc.usrvs ao correspondente do
predio dos fundos, quando ae eventual
construção do prédio aa frente.
Art. 2.0 - As ruas de vila podem

ser consideradas como área de esta-
cionamen to.
Art. 3.0 - Não é permitida a cons-

trução de garage no pavimento aberto
em "puous", sendo apens tolerado o
estacionamen.o na forma prevista pe-
lo art. 6,0 da Lei n.? 894, de 22 de
agôsto de 1907. e respeitados que se-
jam o acesso ao "hall", às áreas "non
aedirícanui'' de qua.quer natureza e as
de recreação infantll.
Art. 4.0 - No caso de existência de

galerias obrigatórias para pedestres, a
are a da garage exigi da pela Lei n.o
894, de 2~ de agôsto de 1957, poderá
ser reduzida da area correspondente à
galeria obrigatéría.
Art. 5.0 - Para OS efeitos da Lei

n.o 894, de 22 de agôsto de 1957, en-
tende-se como obra de vulto:
I - Nos edifícios resídencíaís aque·

ia destinada a aumentar o número de
unidades de habitação ou a acrescer a
construção, de tal modo que enquadre

Inclua uma bossa moderna em seus projetos!

ELEVADOR RESIDENCIAl Homelift
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Se você está projetando uma residênciá 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-
cials. Criou um tipo simples, que dispensa poços, caixas de fôrça e qua'isquer complicações,
com cabine desenhada individualmente, para adaptar-se ao estilo arquitetônico e decorativo
de qualquer residência.

Homelift é O elevador residencial
• Dispensa poços, casas de fôrça, engrenagens.
• Pode ser instalado em qualquer residência de 2 ou 3 andares.
• Funciona éom corrente elétrica comum.
• Pára automáticamente ao menor obstáculo.
• linhas dinâmicas. A cabine é desenhada de acôrdo com a deco-

ração de sua residência.

omelif~
Qualidade Induco

COMÉRCIO E INDÚSTRIA
INDUCO S.A.

(a Induco fabrica também os elevadores Sheppard, para edifícios de escritórios e apartamentos).

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



a área resultante nas exigências da
Lei n.? 894;
II - Nos edifícios comerciais e in-

dustriais: o acréscimo cuja área fôr
igualou superior aos números estabe-
lecidos nas tabelas anexas à Lei n.o
894, de 1 a 5.
Parágrafo único. O número de vagas

exígível será função, respectivamente,
do número de novas unidades de ha-
bitação ou da área de construção
acrescida.
Art. 6.° - Nos prédios exclusiva-

mente comerciais constituídos de salas
e dependências para escritórios, apli-
cam-se os números constantes das ta-
belas da Lei n.? 894, de 22 de agôsto de
1957, e referentes à parte comercial
dos prédios mistos.
Art. 7.° - No tocante às rampas de

entrada e saída das garages será ob-
servado o que se segue:
I - Não poderão ter declividade su-

perlor a 20%;
II - Não poderão ter largura infe-

rior a 2,50 m (dois metros e cinqüenta
centímetros) ;
III - As rampas só poderão ser ini-

ciadas além da faixa "rion aedificandi"
frontal;
IV - As áreas de estacionamento

de acesso feito através de passagens ou
dos lotes não poderão ter o seu acesso
feito através passagens ou galerias in-
ternas ao longo do edifício da frente,
devendo ser providas de entrada to.aí-
mente independente.
V - Quando a entrada social ou de

serviço dos prédios e a dos carros fo-
rem comuns, deverá ficar preservada
uma passagem independente em nível
diferente, com a largura mínima de'
1,20 m (um metro e vinte centíme- Novas Publicações Técnicas
tros) , observada sempre a largura mí-
nima da entrada dos veículos.
Art. 8.° - Êste decreto entrará em

vigor na da ta de sua publlcaçâô ,
Art. 9.° - Ficam revogados o De-

creto n.? 14.147, de 6 de novembro de
1958, e demais disposicões em con-
trárlo , ' •
. Rio de JS.neiro, 30 de junho de 1964'

76.° da República e 5.° do Estado dà
Guanabara.
Raphael de Almeida Magalhães.
Enaldo Cravo Peixoto.
(Publicado no Diário Oficial de 1 de

[ulho de 1964, capa). O

Destaque
Conclusão da pág. 40

tetos, independentemente de origem,
de escola ou de grupo. Vocês devem
sentir nêste instante que, mesmo que
o nosso trabalho se desenvolva em
mesas distantes, em edifícios e cida-
des afastadas no nosso mapa, nossa
tarefa e nossa responsabilidade social
não se esgotam nos estreitos limites
de cada uma de nossas pranchetas.
"Você:> percebem que somos um con-

junto de pronssíona.s que tem a OOl'1-
gação de criar todo o sistema de for-
mas e de espaços nos quaís vai viver,
nos campos e nas cidades, a popu.ação
de nossa pais. Vocês sabem que essa
responsabilidade é íntransterível, por-
que é nosso ofício e que a nossa omís-
são não nos dará tranquíhdade nem
dignidade, mesmo qus à sombra dela
possamos enriquecer."
"Essa atividade profissional superior

e responsável impõe-nos uma convi-
vência madura, uma honestidade de
propósitos e uma clareza de objetivos
que só podem crescer num clima de li-
uerdade, entre arquitetos que se res-
peitem acima dos temperamentos e
dos detalhes, que sejam capazes de
arriar a terra e o povo e tenham uma
compreensão elevada de sua missão."

"Estou seguro de que vocês estão
preparados para o caminhe. Nada Ines
ialta. Vocês têm conhecimento, rõrça,
sensibilidade, juventude e, portanto,
audácia. "

Comentamos inúmeras vêzes a ques-
tão das publicações técnicas brasilei-
ras no campo da Arquitetura e da cons-
trução civil. O nível, a quantidade e
a í'requêncía destas publicações entre
nós não tem sido dos mais animado-
res. Daí consideramos como um fato
auspicioso o aparecimento de novas
publicações dêsse gênero. O final de
1964, foi sob tal aspecto, bastante ge-
neroso. Duas novas revistas técnico-
especíalízadas no âmbito da constru-
ção civil começaram a circular - "O
Engenheiro Moderno" e "O Dirigente

Construtor". "O Dirigente Constru-
tor", em seu primeiro número, novem-
bro de 1964, estampa um edítoríal
cuíos pontos de vista coincidem, quase
todos, com os defendidos pelo IAB. Fo-
calízando a situação das atividades re-
Iacíonauas com o mercado ímobínárto
ODU assinala que no final d'o ano
passado es.as auvidaues encontravam-
:;e em franca dependencía das autu-
ues aos poueres isxecucrvo e Legrsrati-
vo da Uruao em pe,o menos tres ques-
tões fundamentais - o plano naoita-
cionaí, a Iei do ínquílinato e a regu-
iam em ação do conuommío ,
Referindo-se ao plano habítacíonal,

ODU assinala que "O esquema do pla-
no namtacionai foi montado, mas é
mdíspensavel que êle seja posto em
runcionamento e que alguns desvies
perigosos sej am contidos. ltecl'lmina-
se, por exempio, a total subordinação
elOS aspectos técnicos do plano ao seu
mapoaitívo econômico-financeiro .cen-
tralizado no Banco da Habitação,' °
que poue comprometer decisívamente
os propósitos 00 Govêrno. No entanto,
ainda há tempo para correções. O
plano poderá ser bem sucedia o em ca-
nalizar recursos da poupança popular.
Mas poderá falhar reuonuarnente se
êsse recurso, em decorrência da posí-
cao secundária em que ficaram as
questões de planejamento, contribui-
rem apenas para a proliferação de mais
algumas favelas suburbanas".
Mais adiante, tratando dos avanços

registrados no campo da construção
índustríalízada, o edItorialista do ODC
vê o seu desenvolvimento com otimis-
mo e assínaia que os "benefícios que
a construção industrializada pode
trazer são imensos; êles estão clara-
mente enunciados nso resultados co-
lhidos pela experiência. estrangeira.
Construções mais baratas, executadas
com maior rapidez, poderão modificar,
em parte, os próprios têrmos em que
vem sendo colocado o problema habí-
tacíonal. "Lembrando, todavia, que não
se trataria sequer de deslocar o arqui-
teto de sua verdadeira posição no
complexo cultural brasileiro, mas atrai-
1'0 para a revolução tecnologíca que está
em vias de ocorrer". O

Construtora Travassos Fernandes Ltda. saúda o Instituto

de Arquitetos do Brasil e o Estado da Guanabara pelo 4.·

Centenário, e se associa à homenagem ao arquiteto Mario

Ferrer, autor do projeto do Pavilhê.o de Administraçê.o do

Hospital Estadual Santa Maria.

Tr-avassos FBrnanOBs Ltoa.
ENGENHARIA - ARQUITETURA - CONSTRUÇÕES

Avenida Salvador de Sá, 175
Tel. 32-5852 - 32-6586

- RIO -

Construtora



MAIS DO QUE UM -SfMBOLO ...
t: urna cidade que cresce, que vai para os lados em busca
de espaço, 'que sobe e olha para ver a paisagem. com
que foi agraciada ... São ,4 milhões de seres que correm
às praias, que cantam e brincam •. torcem e vibram, que

pensam e estudam. planejam ... e trabalham. Assim é o Rio.
E. ao ensejo de seu IV Centenário .. desejamos expressar
nossa confiança no futuro de quem, durante meio século.
vimos crescer e tornar-se grande. Parabéns, Rio I

VOlI PODE CORFIAR RA

TODOS OS CAMINHOS CONDUZEM AO RIO, NO
,

IV CENTENARIO



chapa1rapezoidal
de alumínio para revestimentos e coberturas

Material Funcional
Devido à forma de suaseçâo transversal, permitG obter •
quando comparada com outros materiais de cobertura:
1 - maior escoamento de águas pluviais
2 - maior. resistência ao flexionamento

Econõmieá
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.•

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

Caracteristicas Mecânicas
Carga de ruptura: 20 a 22 kgjmm2 - Limite de elas-
ticidade: 16 a 20kgjmm2 - 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 'Dlu'hlinio
PIONEIRA DA INDÚSTRIA NACIONAL DE ALUMfNIO

Av. da Luz, 297 - 112ando _ Tels.: 36-3100 _ 36-3101 e 36-1146 - S.Paulo
Av. Presidente Vargas, 309 - 202 ando - Tels.: 62-2074 e 23~~611 - R, de Janeiro
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