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ARQUITETURA HOSPITALAR
INSTALAÇÕES DE HOSPITAIS

• o arquiteto e as instalações hospitalares
• Planejamento urbano e rêde hospitalar
• O arquiteto e o planejamento hospitalar
• Planejamento hospitalar e o ensino de Arquitetura
• Os novos hospitais brasileiros
• Novos equipamentos e instalações hospitalares
• A legislação sôbre hospitais ~
• Fôlha de dados sôbre construções e instalações

hospitalares
• E ainda projetos inéditos de hospitais de arqui-

tetos como MMM Roberto, Oscar Niemeyer, Ary
Garcia Rosa, Rino Levi, Jorge Machado Mo-
reira e outros.

Éste será o conteúdo básico da edição especial que a Revista ARQUI-
TETURA editará em maio próximo, dedicada ao problema das construções
e instalações hospitalares.

Seguindo o mesmo roteiro das edições especiais dedicadas à segu-
rança e' prevenção contra incêndio) às construções esportivas e ao môvet,
brasileiro) a edição especial de maio apresentará um panorama completo da
construção e das instalações hospitalares no Brasil.

Essa edição destina-se a constituir-se num documento permanente de
consulta e informação para o arquiteto, o construtor, administradores hospi-
tàlares e autoridades ligadas ao problema, que receberão. diretamente, a Re-
vista ARQUITETURA em maio próximo.

Um anúncio nessa edição especial custará o
mesmo preço da publicidade normal da revista.

iVALORIZE A SUA PUBLICIDADE, ANUNCIANDO NAEDI-
çÃO ESPECIAL DE MAIO D~t\.REVISTA ARQUITETURA,
A MELHOR PUBLICAÇÃO BRASILEIRA DE SEU G~NERO.

_________________________________ 1 _



Os c Ia s s if i c a dos
do JORNAL DO BRASIL
promovendo a venda em
grande escala de prédios
e terrenes no Rio de Ja-
neiro, auxiliam decisiva-
mente o desenvolvimen-
to daindúslria de cons-
frucões, criando melho-
res' ofertas de trabalho
p a r a arqu ifefos, enge· .
nheiros e operários. .
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-Qual é o único
, • AnegOCIOque voce

pode fazer livre de
imposto de renda
e de transmissão?

'..:~

Eis e que diz o art. 58, da Lei que criou o
Banco Nacional da Habitação: "Ficam isentos
do Impôsto de Renda, até 31 de dezembro de
1970, os lucros e rendimentos auferidos pelas
pessoas físicas ou jurídicas, resultantes de ope-
rações de construção e primeira transação,
inclusive alienação e locação, relativos aos
prédios residenciais construídos no Distrito
Federal, cujo valor não ultrapasse 60 (sessenta)
vêzes o salário mínimo da região. Parágrafo
único: Ficam igualmente isentos, os mesmos
imóveis, pelo mesmo prazo, dos impostos de

-Construir
imóveis residenciais

em Brasília
até 31de Dezembro

de 1970

transmissão causa mortis e inter-vivos rela-
tivos à primeira transferência de propriedade"

•
Para obter informações mais detalhadas, con-
sulte, pessoalmente ou por carta, a Assessoria
de Relações Públicas do BNH,' Palácio do
Catete, Guanabara.



ambiente - spazio
spazio móveis e decorações I i m i t a d a
concessionário exclusivo para a guanabara
de ambiente indústria e comércio de

móveis s. a.

uma Ii n ha c o m p Ie t a d e mó v e i s p a r a
escritório e residência desenhados por
arquitetos de renome i n t e r n a c i o n a I .

di s P o n í v e i s em [ac arandá-da-baia e
aço cromado para entrega i m e d i a ta.

(on,ulte um compromisso nosso del>.rtam,nto de planejamento
rua barata ribeiro 200, loja f, tel: 37-6637 rle « gb

ambiente - spazi~
spazio móveis e-- decorações limitada
concessionário exclusivo para a guanabara
de amblente indústria e comércio de

móveis s, a.

uma I i n ha c o m p I e t a de mó v e is p a r a
escritório e residência desenhados por
arquitetos de renome i n t e r n a c i o n 8 I.

di s P o n í v e i s em jacarnndá-da-baía e
aço cromado para entrega i m e d i a ta.

Con'ult~ sem compromisso noSlo departamen\o de planejamento
rua barata ribeiro 200, loja fi tel: 37·6637 rio. gb



Como consigo ser tão pontual?
Racionalização. De materiais. De mão de obra. O tempo rende mais. A técnica
predomina. O custo empata com a previsão (hoje em dia isso é lucro extra).
Tudo pronto na hora combinada. E todo mundo contente. E a gente parte
depressa para outra construção que vai também ter esta placa:

. t i

Ngo.:
u
81

Lajes pré-fabricadas para pisos e forros. Lajotas de
cerâmica ou de concreto. Lajes "X" com armação
cruzada para casosespecificos. Consulte-nos para
maior eficiência de sua construção.

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

DISTRIBUIDORES
DOS PISOS

PA VIFLEX
SÃO PAULO

PAVIMODERN

Soc:iedade Brasileira de Materiais

de Construção Ltda.

Rua 7 de Abril, 404 - 3,0 - Conj. 3/4

Tel.: 35-1553

SAVANA

Comêreie, Indústria e Representações

de Materiais de Construção Ltda

Rua Rêgo Freitcs, 354, 1.0

Tel.: 36-8439

BELO HORIZONTE

CODIBEL

Comercial Distribuidora de Indústrias

Belo Horizonte S. A.

R. Espírito Santo, 341, - Conj. 308

Tel.: 2-36e8

BRASíLIA

ORLANDI, ORLANDI SI A

Engenharia, Comércio e Arquitetura

Superquodro 315, lojas 43/44

S.C. L. Sul - Tel.: 2-709.7

Fábrica de Materiais de

Construção S. A.

{
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JÁ SÃO FAMOSOS NO BRASIL
Em São Paulo e Brasília, como na Guanabara, Nova lorque, Paris e nas principais
metrópoles dos cinco continentes, os PISOS PAVIFLEX são famosos. O aprimo-
ramento contínuo nos loboratórios e fábricas no mundo inteiro, dctou os PISOS
PAVIFLEX de características de durabilidade, beleza e versatilidade excepcionais,
razão da sua consagração junto a arquitetos e decoradores renomados. PAVIFLEX
é produzido pela FADEMAC; uma das maiores organizações mundiais especializada
na fabricação de r'evestimento de piso e parede. Importantes construções no
Brasil, revestidas com PÂVIFLEX: BRASíUA - Universidade de Brasília. SÃO
PAULO - Edifício Itália. GUANABARA • Navios de Ishikawajima e da Verolme.
BELO HORIZONTE - Grande Hotel de Belo Horizonte. PORTO ALEGRE - Teatro
Leopoldina. SANTOS -' Maternidade Cid Peres. Os PISOS PAVIFLEX não queimam.
não engorduram, não r lscam.cn áo 'mancham e resistem aos ácidos corrosivos.

PAVIFLEX
Irnportante: Para complementar a decoração a FADEMAC produz
Corrimãos, Rodopés, Testeiro; e Faixas Decorotivcs.

São Poulo: Av, São lui •• 5,0 ceder .• /52
T.I.fone 32·9046

Pio, Rua São Cristouão. 769 . Fone 28·86'1;'

PISOS
,<> AL"VOX



Agradecemos aos nossos preze.dos
clientes a preferência dada ao
aço especial para construção

SAlO
cujos índices de vendas

superaram as nossas expectativas

Fabricanres
S'IDERÚRGICA' BARRA' MANSA S.A.
Vendas
IND. E COM. METALÚRGICA ATLAS S.A.
Rua Rizkallah Jorge, 50 . 14.0 e 15.0 Andares
Fo n es: 32·3148 • 32 •514 6 • Red e In te r na· S. Pau Io



tempo é din~eiro
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 você mesmo
descobrirá ao especifioá-lo em sua próxima obra.
Vulcapiso é realmente o mais resistente: 100 % vini-
lico, não quebra, não racha, nem descasca. Nunca!

TR~S PADROES: MÁRMORE, LISO E TERRAZZO.. Dimensões: placas de 35 x 35 em
e 75 x 75 em, com 3 mm de espessura para o padrão Mármore; de 25 x 25 em e
50 x 50 em. com 2 mm de espessura para os padrões Liso e Terrazzo. Varie-
dade: 33 belissimas cores permitem criar os mais originais desenhos de pisos,
lambris, colunas, etc. Colocação: rápida e simples. Não precisa calaíétar.
Vulcapiso não requer raspagem nem polimento. Vantagens extras: excelente
isolante termoacustico. Atrito amortecido. Cores inalteráveis. Espessuras uniformes.

Para maiores informações técnicas consulte nOS30 Departamento de Revestimentos.

vulcapiso
Um produto ~ VU~~~ ~T~R~';;r,~!~~ s.A.

Av. lpiranqa, 1267 - 9.0 andar - São Paulo.
Filiais e Representantes _em todo o Brasil.

S. J. de Mel!o 00.110



ELVIG""-
CRIAM NÔVO CONCEITO NA MODERNA TECNICA DE COBERTURAI

ondulados

Muitos problemas de cobertura
e estruturas encontram a solu-
ção certa com o emprêgo dêste
nôvo material!

UM PRODUTO

~ INOOSTRIIS

• Leves, 2,2 k por m2.

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

• Fornecidos em qualquer comprimento. .
• Fabricados em 5 côres translúcidas e 5 opacas.
• Não inflamáveis (classificados como material de segurança).
• Inalteráveis à ação de agentes químicos ou atmosféricos.
• Altamente resistentes a impactos.
• Fáceis de colocar.

QUl'MICas ELETRO CLORO S n RUA. XAVIER DE TOLEDO. 123 - 8.0 ANDAR - TEL. 37-0516 - SÃO PAULO
• Na AV. ALM. BARROSO. 91 - 3:.0 AND. - CONJ. 304 - TEL. 22-0080 - RIO DE JANEIR



Va\orize as suas construções: use o

COMS\L\CON BAYER F

o pri
a
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• o melhor rebô
• O co

•
- melhor repelente à ch

O melhor anti-mus uva
• A côr .. - - go (fungo)

mais Inalterável -

A Soe. Panereto Ltduma notável conq , a. lança no Brasil
tor d uista téc '_ os revestimentos nlca no se-
çao civil: o nõvo rebc para a constru-
auto impermeabT oco pré-fabricado
Stlicon Bayer FI ~z~nte, ITACRETO com
CRETO. o Silicon B' po. No nõvo ITA-
homog' ayer F em .'.eneamente rni po ja vem
~o a necessidade d Istu:ado. elirninan-
líquldos convencl'ono~ hidro-repelentesais.

~otê tem aomesmo tem,o:- -
Nôvo
ITACRETO
com Silicon Bayer F:

3 4 5

1) Tijolo 23) Embô~o ) Chapisco.
5) Finíssim~ 4? Rebõco,
repelente. _ jellCUla hidro-
apenas recob Esta película
não fazendo re o rebôco,
~assa e POd!a;te de sua
pida por a o ser rom .•
destruidore~~)tes externos

~,~••
O Silicon Ba
trá-se ,difun/der F encon-
a espessura d o por tôda
~ebôco, que se ~ocamada de
Inteiramente aut~~a, assim,
abllizante -rrnperme-
parircula. • partícula. por

soe
a emonstração na compromisso

• ~~eRETO LT su "6,,,a obra,

D.m~lo Rib.;,o,15-C .. melhor qualidade DA·
elefones: 36-0028- eE3dl7flc6iooPancreto- (Esq'_ 02 R' uma da A, _ 10 de Janeiro _ Gv. Princesa Isabel)

uanabara

11rIca

...'. o que '~~ S.,. e oIIeon Bayer
Ad't' F:

IIVO imp ermeabilizante d
xano apresentad e polisilo-

fi
' o sob a form d

nísslma dis _ a e pó empersao. Insolúvel •em agua.

Em -'_ varlos tipos:
ITACRETO

• Plasti- Trave r
• Lavado a A~'~o
• Raspado I o

REVESTEC
• Para rebocos externos comu

(
F ' ns.
ornecidos e~ sacos de 50

Solicite folheto o quilos)
um d u peça sem



TELHAS
de GJOC!JW)D[JU08

.ALBRA
", --

para telhados
ou revestimentos em:

i~dúst;ia-s-
armazéns
oficinas
,sitios
-e-fazendas

Fabricadas nos
tamanhos padrões de

1.220, 1.830, 2.440, !3.050
.e 3.660 mm x 8~O mm

.. _.as .Çhapas Ondcladas.jíe Alumínio
: ALBRA pará reíhados óu..reves\imentos.

, " são' comparativamente mais econômicas
no preço por rnetro quadrado úti I de cobertura ...

e ainda oferecem inúmeras outras vantagens,algumas das
quais podem ser imediatamente reconhecidas por quem entende de

problemas de ordem técnica na construçãcde prédios., fábricas, usinas
e ambientes onde se torne necessária uma proteção maior no serviço.
As telhas de alumínio Albra podem' ser fabricadas em comprimentos

especiais desde 1 até 16 metros.
MaNEaBIlIOaOE! :

A perda percentual no recobrimento late-
ral com chapas de alumínio é de apenas
9% contra 20% do fibro.cimento!· É mais'
econômico e vantajoso o uso de Chapas
de Alumínio ALBRA.

Nenhum. outro material ;!oferece a ptas n
cidade e resistência do alumínio. Leves e
flexíveis. as Chapas de Alumínio ALBRA
são fáceis' de instalar e. duram uma eter-
nidáde!

PÊSO ESPECiFICO MUITO MaiS LEVE! ELEVIlOa REFLEXão DO 'caLOR.!
Para uma chapa de atumlnro que pese
1.637 kg as chapas de fibro-cirnento pe-
sam 15.4 kg - ou seja 9.4 vezes mais
pesadas que o alumínio! O alumínio pesa
ainda menos da terça parte dos materiais
comumente usados' Ferro 7.85 kg - Co-
bre 8.90 kg.

O alto poder de reflexão do calor é uma
das mais importantes qualidades das
Chapas de Alumínio ALBRA nas cober-
turas. Levam excepcional vantagem em com-
paração com o fibro-cimento e .as chapas
galvanizadas!

M

'"o
C')

duram tôda vida!

Graças a seu baixo pêso ,especí-·
. tíco, Chapas de Alumínio AL.BRA.

r: A..........'7.
-t?-~ ~

)t.4..~~~/

.".ALUMINIO DO BRASIL S.A.
Caixa Postal, B039 • São Paulo.
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Congressos InternAcionais e 8 editorial

Realidade Arqnitetôni~a Brasileira

Serão reaiizados, em meados dêste ano, dois
importantes congressos internacionais de Arquite-
tura. O VIII Congresso da União Internacional de
Arquitetos, em Paris e o XI Congresso Pan-Americano
de Arquitetos, da Federação Pan-Americana de Asso-
ciações de Arquitetos, em Washington.

Os temas dêsses dois congressos têm a maior
significação para qualquer arquiteto, de qualquer
parte do mundo. O de Paris abordará aspectos rela-
cionados com a formação do arquiteto e o de Was-
hington enjocará o cruciante problema das cidades
da América.

A importância dessas reuniões, destinadas a
congregar profissionais de diversos países em tôrno
de determinados temas, é inegável. O contato entre
profissionais, a troca de informações, todo o inter-
câmbio, enfim, de idéias e de maneiras de proceder
frente aos problemas suscitados pela Arquitetura e
pelo planejamento físico - em todos os seus níveis,
nacional, regional e urbano - são evidentemente
desejáveis e se constituem na maioria das vêzes,
numa proveitosa experiência para os que dêles
participam.

Devemos considerar, no entanto, a êsse respeito,
alguns dos depoimentos prestados pelos arquitetos
que representaram o IAB junto às comissões de tra-
balho, seminários e congressos, da UIA e de outros
organismos profissionais de âmbito internacional.
Segundo estes representantes, nestas reuniões pre-
dominam normalmente os pontos de vista dos pro-
fissionais' vindos de regiões mais adiantadas, onde o
exercício profissional se faz de forma mais sistemá-
tica e permamente . A participação âêsses profissio-
nais em extensos programas de planejamento, dá-
Ines uma razoável soma de experiência e, conse-
qüentemente, a vantagem de poderem desenvolver
suas teses através de dados concretos e não de for-
mulações teóricas ou doutrinárias.

Teoricamente, os conceitos de Arquitetura e de
planejamento físico são um só em todo o mundo.
As condições do exercicio profissional, todavia, da
Arquitetura e especialmente do planejamento físico,
variam bastante de continente para continente, de
país para país, de região para região, segundo os
estágios locais de desenvolvimento industrial, de
nível de vida, de maneiras de viver, de concentração
âemoçrática: A linguagem dos arquitetos que atuam
nas regiões mais adiantadas é semelhante à nossa
- arquitetos pertencentes a áreas ainda não com-
pletamente desenvolvidas - mas os meios onde ope-
ramos, onde tentamos tornar esta linguagem uma
realidade, são muito diversos. Se esta diversidade
não leva a pensar na existência de uma outra lín-
gua, é, pelo menos, suficientemente intensa para
produzir, em inúmeras oportunidades, a ininteligi-
bilídade.

Assim sendo, os debates em tôrno dos temas
dêsses conclaves adquirem para cada grupo profis-
sional, conforme sua procedência geográfica, cono-

)

tações diferentes e mesmo antagônicas. A identi-
dade da maneira. de ver passa a ser exclusiva dos
arquitetos pertencentes a áreas culturalmente vizi-
nhas, onde os problemas profissionais refletem con-
dições semelhantes; ou de outras, onde a proximi-
dade física, além de proporcionar similitude de as-
pectos, determina um maior, mais forte e constante
intercâmbio.

Outro fato a considerar seriamente é o de que,
cada vez com maior freqüência, essas reuniões dei-
xam de ter caráter meramente teórico ou doutri-
nário, para se transformarem em grandes penora-
mas do que se faz em cada país, no campo da Ar-
quitetura e do planejamento físico. A participação
dos países traduz-se na apresentação de realizações
concretas e específicas, espelhando desta forma, a
situação do exercício profissional em cada um dêles.

A atuação do arquiteto brasileiro, infelizmente,
se tem dado, por razões discutidas já, inúmeras vê-
zes, nas páginas de ARQUITETURA, quase que ex-
clusivamente no plano da obra de Arquitetura iso-
lada. A participação do arquiteto no campo do pla-
nejamento físico - em qualquer de seus níveis -
tem sido pràticamente nenhuma. No Brasil, nada,
ou quase nada, se iéz neste sentido.

Sabemos, hoje, o pouco sentido que terá uma
Arquitetura que se destaque apenas pela existência
de algumas raras obras de maior valor. Sabemos,
também, que destino terá uma Arquitetura que per-
sista em palmilhar exclusivamente esta trilha.

O mundo caminha para a urbanização e a
grande tarefa do arquiteto será a de planejar e
construir áreas urbanas que se constituam em am-
bientes físicos harmônicos e agradáveis, para abri-
gar comunidades livres e socialmente integradas.

Impõe-se ao arquiteto brasileiro a necessidade
de congregar esforços a fim de intensificar e ampliar
a ação que vem desenvolvendo o IAB, frente às
grandes tarefas que nos esperam e desafiam nos
campos da habitação e do planejamento de nossas
cidades. Um trabalho dessa natureza significará
certamente 'um nôvo impulso em nosso movimento
arquitetõnico, na medida em que o orientará para a
unidade Arquitetura-Planejamento Físico.

Dentro do quadro atual, que poderemos levar
para Washington, ou para- Paris, que represente
uma prova eloquente da pujança de nosso movi-
mento arquitetõnico?

O que poderemos levar, além da denúncia do
estado de nossas cidades, como o das suas vizinhas
latino-americanas tão claramente visto pelo Sr. Adlai
Stevenson, Embaixador dos EUA junto as Nações
Unidas - ao aceitar a presidência de honra do XI
Congresso Pan-Americano de Arquitetura -, que
aiirmou. sentir a preocupação dominante ante as
"inauditas fôrças de expansão, de deterioração e de
fealdade que ameaçam fazer de nossas áreas urba-
nas lugares inadequados à conquista de uma vida
decente". O .



Bolanda: Planejamento Físico,
Habita~ão e A rquitetora
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A grande "cidade anular" holandesa (1960)

_ Built-up areas

_ Glass-house dlstricts
.Randstad Holland"

(/
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Grande parte dos países do mundo defronta-se hoje
com os problemas provenientes do crescimento populacío-
nal , As nações atingidas por êste fenômeno - acentuado
fortemente a partir da Revolução Industrial - viram-se
obrigadas a estabelecer programas e planos ordenadores,
através dos quais procuravam proporcionar maior adequa- .
ção entre a ocupação do espaço terrítoríal, crescimento
demográfíco e as novas condições geradas pelo desenvo:'-
vimento industrial.

Um corpo de doutrina específico, nascido da tentativa
do equaeíonamento dêsses problemas, formou-se e lenta-
mente vai se desenvolvendo, Os primeiros ensaios práti-
cos se seguiram, e uma consciência das questões terríto-
riais e demográí'icas começou timidamente, a tomar cor-
po. Expressões como urbanismo, planejamento 'urbano e
regional, remanej amento territorial,. planos territoríaís-
demográficos, planejamento físic-o e muitas outras, pas-
saram a fazer parte do vocabulário particular de vários
círculos profissionais, - principalmente dos arquitetos, -
para representar o conjunto das medidas que visam obter
uma melhor distribuição e um mais digno padrão de alo-
jamento para a população, O' incremento da produção in-
dustrial; a expansão do mercado de trabalho ea eleva-
ção do nível de vida; a melhoria da circulação e a distri-
buição da riqueza no espaço terrítoríal de cada país.

O Brasil está claramente situado na faixa das nações
atingidas por êstes fenômenos. De certJo tempo para cá,
são cada vez mais agudamente sentidos os eteítcs de um
incremento demográfico intensivo 'e de uma expansão in-
dustrial bastante acentuada. :Êstes fatos são, sem dúvida,
posítívos, se bem que tragam em seu rastro uma enorme
gama de dificuldades. Enfrentar lucidamente estas difi-
culdades é a tarefa que desafia nossa atual geração.

Cada país, tem de formar, por êle próprio, em fun-
ção da existência de condições específicas, sua doutrina
de planejamento. Não temos dúvidas quanto a isso. En-
tretanto, conhecer o que neste sentido foi pôsto em prá-
tica noutras nações, parece-nos uma das formas apropria-
das de dar curso ao estudo e ao debate de tais aspectos.
:Êste conhecimento, apreendido e elaborado de maneira
inteligente, servirá, por certo, para lastrear nossa íncí-
piente cultura no campo do planejamento terrítorlal . A
cultura autêntica só virá UIO dia em que passarmos a p.a-
nejar mais amíudamente e em maior escala, através da
experimentação direta.

ARQUITETURA, expressando o pensamento dos ar-
quitetos brasileiros, tem procurado dar a ênfase mereci-
da ao debate dêsses problemas, pois que os vê intimamen-
te relacionados à problemática profissional.

Prosseguindo nesse intento, mostraremos neste núme-
ro como a Holanda tem encarado os aspectos relaciona-
dos ao planejamento físico e à habitação. Focalizaremos
as medidas governamentais ali adotadas, registraremos
dados sôbre as realizações e transcreveremos a opinião
de um arquiteto holandês, J. B. Bakema, relativa à:.,m~~são
do arquiteto em face da sociedade e da solução dos pro-
blemas acima mencionados.

Planejamento Físíce na Holanda
A Holanda é um dos países de mais alta densidade

C2mográfica do mundo. Por esta razão, talvez, foi uma
das nações onde mais cedo se desenvolveu a idéia do pla-
nejamento territorial. Algumas medidas governamentais
bem antigas sôbre a utilização da terra, - uma lei de
1851 auto-rizava as municipalidades a promover desa-
propríações para execução de programas nabítacícnaís -
atestam êste fato.

Os atuais 12 milhões de holandeses ocupam uma área
de 34 mil quilômetros quadrados. O rápido crescimento
e a constante urbanização dessa população tem se cons-
tituído num dos mais sérios problemas. Além disso, a po-
pulação holandesa apresenta um alto índice de pessoas
idosas - em 1945, cêrca de 7% da população tinha mais
de 65 anos; hoje, esta percentagem atinge a 9%. Em 1980,
a população na Holanda deverá atingir a casa dos 14 mi-
lhões de habitantes e espera-se que no ano 2000 será da
ordem de 18 a 20 milhões de pessoas.
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Pàç . 4: ao alto, habitações papulares
(Sterenberg e Timmer - 1954) e nao.to-
ções de iniciativa privada (arq.o A. War··
ners - 1957); abaixo, alojamentos para
anciães (arq» Tyen - 1955) e casas popu-
lares (arq.o Rietveld - 1956).

Mais de um quarto da área do pais é ocupado com ati-
vidades agrícolas, 11% da população está empregada nes-
sa atívídade , Do restante da população, 42% vive da in-
dústria e 4,7%, dedica-se às atividades do setor terciário
- comércio, transportes e outras ocupações.

Cêrca de 60% da população holandesa vive em cída-
descoro mais de 20 mil habitantes. Nos próximos dez
anos, esta percentagem subirá a 70%, provàvelmente . O
maior índice de densidade demográt'íca encontra-se na
parte oeste da. Holanda que é, também, o setor de maior
concentração industrial. Nesta área, encontram-se as
maiores cidades da. Holanda : Amsterdão, Haia, Roterdão
e Utrech': que, juntas, constituem o "Randstad Holland"
(Cidade Anular). Haia é o centro governamen al, Amster-
dão tem característica, de grande centro ccmercíal, en-
Quanto que em Roterdão acentuam-se as atividades in-
dustriais e de transporte.

Os problemas relatívcs ao planejamento físico e à
habitação vêm sendo há longo tempo encarados pelo go-
vêrno holandês. A primeira Lei de Habitação data de 1901.
Nessa lei, foram regulados os aspectos mais importantes
dos problemas habítacíonaís e de planejamento físico.
Entre suas principais determinações podem ser destaca-
das: 1) Tôdas as municipalidades foram instadas a in-
troduzir regulamentos para as construções e a estabelecer
os serviços necessários a sua implementação. 2) Às auto-
ridades municipais foram dados podêres e ficaram na cbrí-
gacão de promover a. melhoría da habitação, onde neces-
sária e - no caso das moradias não apresentarem condi-
ções de recuperação, considerá-Ias impróprias à ocupação
humana. 3) Foram asseguradas às autoridades munici-
pais e às associações habitacionais condições para ga-
rantir a posse das .erras necessárias ao programa de mo-
radias, através de processos de desapropriação príorítá-
rios. 4) As municípalidades cujo número de habitantes es-
tivesse acima de 10.000 ficaram obrigadas a estabelecer pla-
nos diretores de desenvolvimento para suas áreas. 5) Fo-
ram asseguradas .mecüdas de apoio financeiro aos progra-
mas de construção de moradias de baixo custo, pelas mu-
níoípalídades e pelo govêrno central.

Em 1950, apesar de terem ficado provados Os princí-
pios básicos da antiga lei, chegou-se a conclusão de que
era necessário modernizá-Ia e adaptá-Ia às novas condi-
ções. Assim, planejamento urbano e planejamento físi-
co passaram a ser regulados pela Lei de Habitação e pela
Lei Provisória sôbre o Plano Nacional e Planos Regio-
nais; da mesma época é a Lei de Reconstrução.

Na Holanda, o equacionamento dos problemas terrí-
toríaís fugiu à praxe normalmente seguida na maioria dos
países. Em vez da formulação de planos a serem executa-
dos em prazos fixos de 5. 10 ou mesmo 20 anos, destina-
dos a promover o desenvolvimento dos variados setores -
visando dar ao país maior benefício no menor espaço de
tempo - as autoridades preferiram "adotar um plane-
jamento racional e suficientemente flexível, a fim de
poder ser ràpidamente modificado para atender a novas
condições e exigências."

O sistema holandês de planejamento terrttorial, ba-
seia-se na existência de uma Comissão Permanente do
Departamento Governamental de P:anejamento Físico, que
funciona cem o apoio de diversos outros órgãos que par- 5
tícípam do planejamento. Em nível superior a esta Co-
missão, está o Conselho de Planejamento Físico, tendo
por presidente o próprio Presidente do Conselho de Minis-
tros. Êste Conselho conta, ainda, com a participação de
outros ministros do Gabinete, encarregados de coordenar
as principais linhas da ação 'planífícadora . Um Ser-
viço de Planejamento' Físico, porém, é quem se encarre-
ga. efetivamente da execução dos trabalhos de planejamen-
to. Embora subordinado ao Ministério da Habitação, êsrte
Servico funciona através da Comissão Permanente, que
reúne representantes de 10 outros ministérios.

A principal característica. da política de planejamento
físico holandesa é a de que "todos os aspectos de todos
os problemas são encarados do ponto de vista de suas re-
lações mútuas, com íntima cooperação e coordenação en-
tre o govêrrio central. as autoridades províncíaís e as mu-
nicipalidades. "

Entre as condições favoráveis ao desenvolvimento a
serem apoiadas e incentivadas pelo Govêrno figuram os
projetos hidráulicos - de grande importância na Holan-
da - 'Os programas de moradia, os planos de descentra-
lização, de ensino e de facilidades para a migração.
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No relatório governamental sôbre planejamento físico,
de 1960, foram estabelecidas as seguintes diretrizes para
o desenvolvimento dos aglomerados urbanos do oeste ho-
landês: 1) Procurar dirigir o desenvolvimento para outras
áreas do país, visando minorar a atual geficiência de es-
paço existente na parte mais mais densamente povoada.
2) Na "Ran"stad Holland". procurar manter os centros
históricos, dentro do cínturão urbano, como entidades es-
paciais autônomas. 3) Manutenção de uma ampla zona
agrícola dentro do cínturão urbano. 4) Expansão perifé-
rica da "Randstad Holland" de forma homogênea 5) In-
tegrar os planos da "Randstad Holland" com as áreas con-
quistadas ao mar em Ijsselmeer e na área do Delta

o Programa Holandês de Habitação

Até janeiro de 1964 existiam na Holanda 3.071.000 mo-
radias. J!:sse número total de unidades dá uma ocupação
média de quatro pessoas por residência. O programa de
. habitação, em 1964, previa a construção de 95 mil uni-
dades. Em 1965, a política governamental será a àe pro-
curar atingir a cifra de 100 mil moradias. Previsões fei-
tas pelo Ministério da Habitação indicam que, alcançado
e mantido o ritmo mínimo de 125 mil unidades construí-
das anualmente, os Países-Baixos terão em 1970, seu pro-
blema habitacional resolvido.

'Foram concluídas na Holanda, do fim da 2.a Guerra até
195D 769.227 unidades resldenctaís , O quadro abaixo dá
ano a ano o número de habitações terminadas de 1938 a
1959.

QUADRO I

1938
19'\9
1940
1941
1942
1943
1944

54.601
59.597
68.487
60.819
68.284
88.397
89.037
83.632

i
A construção privada na Holanda. desde 1947, é subven-

cionada pelo Estado. Até 1959, inclusive, foram construí-
das 325.577 unidades, das quais 26.958. apenas. não ti-
veram a+uda fiYla1"r.p.irado Estado. Do total, 29.$\64 ou-
tras foram edífícada s pelas municipalidades e pelas so-
ciedades de construção sem fim lucrativo.

Das 463.680 unidades construídas de 1945 a 1959. a
maior parte delas (4'\~.:Hn) foram subvencionadas atra-
vés da Lei da Habitação, isto é, foram levantadas a
cargo das munleinalidades e das sociedades sem fim lu-
crativo. O restante, foi consLruído com ajuda do Estado,
de acôrdo com a regulamentação que rege a subvenção
à construção privada.

Processos construtivos não tradicionais, foram utiliza-
dos nos programas de habitação, visando acelerar a pro-
dução de unidades e diminuir a incidência da mão-de-
obra especializada e dos materiais de construção raros.
Esses processos de pré-rabrícacão foram introduzidos logo
após o final da Segunda Guerra Mundial. Verificou-se,
no entanto, Que a aplicação dos sistemas de pré-Iabríca-
ção, sistematização e mecanização da construção, con-
tríbuíram em parcela mínima, menos de 10%, no vo'ume
total da construção de moradias. Espera-se, entretanto,
que esta situação se modífíque daqui por diante, dada a
ín ens'fteação da produção de grandes unidades de pré-
fabricação.

O programa de habitação prevê também a constru-
ção de moradias destinadas a pessoas idosas. O cresci-
mento desta parcela da população tem exigido a aten-
ção das autoridades, levando-as a colaborar, numa es-
cala bem maior do que no passado, na criação de uma
forma de moradia especialmente destinada aos habitan-
tes mais idosos. Entre estas formas: de moradia incluem-
se: pequenas casas, pensionatos e a combinação de pen-
sionato com um certo número de pequenas habitações.

Entre 1945 e 1950, inclusive, foram construidos 221
asilos e 13.047 moradias para pessoas de idade avança-
da. Os 79 asilos já existentes foram ampliados.

O primeiro p:ano de construção de moradias foi eS-
tabelecido em 1946 e atingia a cifra de 790 milhões de
florins, dos quais 500 milhões destinavam-se a había-
ções e 290 milhões aos serviços públicos correspondentes.

39.425
37.723
17.66116.4.50
8.355
3.228

558

1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951

389
1.593
9.243

36.391
42.791
47.300
58.666

1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
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Pág. 6: ao alto, casas popUlares (arq.os
Nielseti e ~pruit - 1965; equipe - 1955);
abaixo, casas construídas em série (arq»
Zwiers - 1948 -1950) e casas para casais
em idade avançada (arq.o A. Nicolai -
1952 ~1953).



Número de habitações terminadas após a Guerra

... -
Número Construção Habitações

Construi das
Ano total de Privada % nos têrmos %

habitações (1) da, Lei de
Haibitação

1 2 3

DAS QUAIS
Construção ,

a cargo do % Construções Moradias
Estado p/ proces. % Duplex

n/ trad, (2)

4 7 8 115 6 9 10

1945 389 326 83,8 60 15;4 3 0,8 - - -

1946 1.593 992 62,3 360 22,6 241 15,1 - - -
1947 9.243 2.865 31,0 5,600 60,6 778 84 142 1.5 -

1948 36,391 7.666 21,1 27,480 75,5 1.245 3,4 1.682 4,6 646
1949 42.791 12.582 29,4 29.000 67,8 1.209 2,8 5,627 13,2 1.249
1950 47.300 18.815 39,8 27.500 58,1 985 2,1 3.166 17,3 4,729
1951 58.666 18.883 322 I 38.970 66,4 813 1,4 11.130 19,0 , 4,392,
1952 54,601 23.532 43,1 30.230 55,4 839 1,5 9.039 16,6 1.968
1953 59,597 22.109 37,1 36.700 61,6 788 1,3 7.695 12,9 2.030
1954 63.487 29.524 43,1 38.318 56,0 645 0.9 5.047 7,0 1.455
1955 60.819 31.607 52,0 26.643 47,1 569 09 2.026 4.8 322
1956 68.284 35.429 519 32.126 47,0 729 1,1 2.811 4.1 270
1957 88,397 43.920 4g,7 43.857 49,(l 620 0,7 6.149 7,0 107
1958 89.037 39.452 443 49.072 55,1 513 0,6 9.327 10,5 128
1959 83.632 37.875 45,3 45.475 54,4 282 0,3 8.982 10,8 11

._--
1945 la 769.227 325.577 42,3 433.391 56,4 1(':.259 1,3 78.768 10,2 17.307
1959
1 - Construção à base da regulamentação que rege os subsidios à construção privada.

2 - Moradias "duplex" - são espaçosas residências unifamilares, adaptadas para abrigarem prcvísõrramente duas famíllas. A fim de evitar que
estas "moradias duplex" se ccnstrtutssem em 1I~nõmeno permanente. prescreveu-se que em principio, a redístrtbuição d!·'ver·se-ia fazer no
flnal de 10 anos, quando então passariam as "duplex" a servir de moradia a uma só ramüra. sobre o total das construções levantadas,
(769,227) até 1959, inclusive, 17.307 eram "duplex". Atualmente, quase não são construídas "moradias duplex",

s

RANDSTAD 1850

_ built up crece

RANOSTAO 1950

_ OO1lt up creos

l1li çtcss-bouee districts

CJ ctrpoete

RANOSTAD 1980

_ OOl1t l..ij:Í area;s

l1li glass-house drsmcrs
D·Q1rports
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1954 1955 1956 1957 1958 1959
Novas construções, reconstruções

progr . progr. progr . progr. progr , progr.
e acréscimos prod. prod. prod. prod. prod prod.

I 800 I 830 I 930 I
1.100 11.34.5 \

1.460

I
HaMtações

801 913 1.101 1.402 1.352 1.417
-------_._---- -----

I
-

I 208

/

175 240

\

320 I 350
1

305
Indústria

202 288 351 358 325 357
-

190 215

1

140 135 1115 1150
112 109 107

Comércio e anexos p/ transportes 1121 114 -195 1130 135 1260---
e comunicações 114 153 141 137 177 192

161'--7~147--~~-1 ;;--~r70-·--:-169---:--1--5·5----'~~
.\ 37 35-\ 31- ----~~-I 52'------:~-r57'------~I--I- 57-- 63 \ 75--:-

Edifícios públicos -----122 16 I 25---- -~~1·'23 '---'~;-1-;8-----1-; -38'-----:;l~5---:_
125 16 ,'1-8 ----1-9-\-ia- 17 \23 16 \23 20 /sõ·-- 22

• o_u_tr_o_s_e_di_fí_Ci_OS .:..1_2_2 26 I~--~l2s----:--I-42--2:T33-- 34 \-55---:-

Escolas 141 160 232

Edifícios rurais

Edificações sanitárias

Igrejas

\107 102 I 80 98 I 75 103 \ 97 111 1 90 121 \ 130 138 I---------------~--------~----~------~--------~-------~------
'Reparações e

transformações

I 1.546 , 1.482

\

1.647

1
2.050

1

2.3:50

/

2.650
Total das Edificações 1.498 1.650 1.978 2.327 2.371 2.632

I 400 I 360

I
4..00

\

529

1

497

\

550
Estradas e canais

355 369 452 474 490 606
-----

Proêarção total I 1.946 \ 1.842 I 2.057 I 2.579 I 2.827 I 3.200
1.853 2.019 2.430 2.801 2.861 3.238

A.~ diferenças constatadas ncs totais são devidas ao arredoridamen to das cifras. A partr de 1958, as construções para fins müítares
estão também representadas no programa de construç; ..o e no indice de produção.

Os números expresssarn milhões de norms.

Ao lado: três mo mentes do crescimento da
cidade anular holanâesa . Nota-se a ex-
pansão centripeta prevista para 1980.

Os quadros que reproduzimos I - número de habita-
cões 'terminadas após a Guerra e o 11 - compara ívo en-
tre o programa de construções e a 'produção real, abran-
gendo a moradia e seus serviços complementares, - dão
uma noção da envergadura do programa holandês de
habitação. O



Igreja Protest.ant.e
em Nagelc - Holalula

Arq08, Bakema e Van den Broeck

A idéia central que presidiu a com'
posição arquitetônica do vilarej o de
Nagele foi a da criação de um espaço
verde no pôlder, utilizandoa. flores-
ta que envolve as moradias e uma área
pública central. Na composição da
igreja a idéia básica repousa na inten-
sificação da estrutura do vílarejo. Um
muro que começa. como um banco na

10



praça pública, próximo ao campaná-
ríc, se desenvolve envolvendo o espa-
ço do centro religioso.
Do banco ao núcleo da igreja, o

muro cria sucessivos espaços, forman-
_,;>_ do o pátio frcnteiro, a entrada abri-

gada, a, cantina-bar e biblioteca, o sa-
lão para teatro-sala de reuniões, a
igreja propriamente dita.

OE materiais do edifício são simples,
exprimem apenas espaços. O espaço
é simples exprime o espaço total do
vílarejo e do pôlder .
IOs arquitetos van den Broecke Ba-

kema, ao criarem esta igreja, 'o fize-
ram na esperança de que ela pudesse,
através de sua expressão espacial, es-
timular o Interesse e o respeito do ho-
mem pelo espaço universal, que está
em tudo e no qual tudo cresce.
O programa desta igreja incluía

local para uma assembléia de 330
pessoas, teatro anexo com capacidade
de 150 lugares. Nos dias comuns o
salão do teatro pode ser transforma-
do em duas salas para reuniões ou
em uma creche. As obras foram con-
cluídas em julho de 1960.

Materiais - pisos - quartzito da
Noruega. Paredes e colunas - blocos
de concreto. Cobertura - vigas de
concreto protendido e painéis de con-
creto celular. Na tôrre algumas par-
tes são de madeira. No bloco baixo a
cobertura é de madeira e vigas de
concreto. O campanário é de concre-
ereto armado.

11
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Centl'o Comercial de Botel'dão

A. primeira parte dêste conjunto re-
sidencíal, recentemente concluída, se
ccnstítuí de uma avenida em ângulo
reto, parcialmente coberta, reservada
exclusivamente a pedestres e bordada
do íojz s de 2 ou 3 níveis, dlvididas em
6 grupos.
Os serviços de expedição estão nos

fundos dos prédios, e abrem para ruas
paralelas. A avenida está situada no
centro da cidade}, em uma zona des-
truíúa por bombardeamentos na. últi-
ma guerra, e atualmente em recons-
trução.
A segunda parte do traba.ho, ainda

em estudo, comportará um nôvo con-
junto de lojas e grandes edifícios co-
merciais.
Os prédios já realizados são de dois

tipos, sendo Os dos vértices diferentes.
A construção é sempre composta de
uma estrutura de concreto armado
com fechamento de alvenaria de tijo-
los vasados.
Nas fachadas. pilares pré-fabrícados

e placas de fechamento em concreto.

Arq08. Bakema e Van den Broeck

O módulo é de 1,10 m. A marquisa,
em pinho envernizado na côr natural,
está atírantada por cabos de aço à
estrutura de concreto; êstes cabos,
embora puramente funcionais, cons-
tituem um elemento plás.Ico , As: mar-
quis as são elementos de transição en-
tre a avenida e as lojas; ligando as
marquísas; foi possível prever passa-
gens cobertas. O piso da avenida foi
executado em placas do mesmo mó-
dulo das elevações e plantas das lojas.

A. unidade de modulação, a' ín.er-re-
Iação das côres de diferentes elemen-
tos (bancos, floreiras, quiosques, etc .)
com o colorido das paredes de separa-
ção das lojas, tudo leva a uma. certa
harmonia, à qual os anúncios pub.í-
cítáríos e a iluminação das' vitrinas
acrescentam uma nota viva.
A superfície total de í'achada desta

primeira parte do conjunto é de
8.600 m2, ou seja, um volume total
de construção de 126.000 m3. A cale-
fação é do tipo urbano.



Págr.tto ao lado: Planta do coniunto, com
indicação dos acessos princ.pais de lJedes-
ires, mercadorias e praças fechadas; abai-
xo, vista aérea do trecho princiral da
avenida.

Nesta rágina: duas vistas da avenida e
estudo de diversificação das lojas c res-
pectilJas [actuuias ,

13



Abaixo, quatro estudos de d:versificação do comércio; ao lado,
o interior de uma sapataria do Centro;
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Prédio de Apartamentos
Bairro Hansa . Bel·lim

Aroo», Bakema e Van den Broeck

.

Prccurou-se, em todos os aparta-
mentos do prédio, evitar que os mora-
dores sentissem a angustiante impres-
são de habitarem num gigantesco
aglomerado de celas. Procurou -se
proporcionar a necessária independên-
cia a todos os moradores. Houve, ain-
da, a preocupação de dar aos loca's de
uso coletivo - corredores, escadas e
varandas da fachada sul - a ambíen-
tação necessária à expressão de vida
comunitária. Os vizinhos poderão se en-
contrar nas espaçosas galerias e nas
varandas de UfO coletivo e não apenas
à porta do elevador ou na escada
Êste tipo de organização, que visa

símultâneaments o individual e o co-
letivc, manifesta-se não só no traçado
em plánta, como na caracterização
externa do bloco.
Oro apartamentos maiores foram

prejetados para terem quartos abrin-
do tanto para. a fachada leste quan-
to para a oeste. As ligações internas
nos apartamentos são ortogonaís ao
corredor principal, cruzando-o por bai-
xo. ou por cima. ltste sistema de cor-
redores e escadas permite variados ar-
ranjos de apartamentos de diversos
tamanhos.
Os elevadores, abrindo em cada se-

gundo ou terceiro pavimentos, tiveram
o seu número de paradas reduzido.
Com isso, simplificou-se a circulação
vertical, e a instalação e a manuten-
ção do equipamento mecânico torna-
se menos onerosa. Os elevadores e
todo o sistema de circulação foi tra-
tado racionalmente. Para 72 aparta-
mentes existem paradas em apenas 6
pavimentos. Os pavimentos onde pa.-
ram os elevadores estão providos de
galerias para as quais abrem as en-
tradas dos apartamentos. No nível da
entrada do apartamento uma escada
de 7 degraus leva para cima ou para
baixo.
Nos apartamentos maiores, a sala

de estar e a cozinha estão no mesmo
nível, do qual a escada de 7 degraus
leva aos quartos e banheiros. situa-
dos acima ou abaixo dêle , Estas esca-
das internas, por mais inconvenien-
tes aue possam parecer aos trabalhes
domésticos, acentuam a impressão de
residênciaunifamFiar. EStll impres-
são é provocada mais intensamente
pela presença da escada do aue o fato
de se abrir o apartamento sôbre duas
taohadas opostas. Note-se oue, nesta
última, hipótese, o morado- pode
acompanhar, no firmamento, tôda a
trajetória do sol, exceto durante duas
'horas.

O prédio tem 43 apartamentos de 3
quartos. 5 de 4 quartos. 2 de 2 quar-
tos e 24 de 1 quarto. O apartamento
do porteiro, de 2 quartos, está locali-
zado sôbre a entrada. A área' dos
apartamentos de 3 ouartos é de 96 mq
e a dos de 1 quarto é de 36 mq , Os
apartamentos maiores têm uma va-
randa de 1.5 x 6m. Em cada galeria
há uma varanda de uso comum de
4 x 6m. O bloco mede, em planta,
20 x 24m e tem a altura de 50m.
Pilares e paredes estruturais, de
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concreto armado, têm um atastamen-
to de 4m. As paredes externas foram
revestidas com placas de concreto pré-

mo: dadas, Os dutos das instalações,
esgotos e ventilação, ladeiam as cai-
xas da escada e do elevador.



Ccntvo de RadiotI'811s-
missão em Hilversllm -
HobuHla

Arqr,8 .. Bakema e Van ãen Broeck
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Estúdios de pequenas dimensões
eram suficientes para esta estação
transmissor a, enquanto se pedia gran-
des áreas para administração e re-
presentações,
Os estúdios foram escavados no solo,

e construídos como caixas de alvena-
ria independentes dos outros serviços,
que se situaram nas alas de planta
cruciforme.
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Ceatro Administrativo de Marl - Alemanha
Arq08. Bakema e Van den Broeck

Uma forma orgamca e plástica que
se constituísse em um centro de gra-
vidade dentro da "city" verde da nova
cidade de Marl, foi o objetivo pro-
curado pelos arquitetos van den Broeck
e Bakema ao projetarem o Centro Ad-
ministrativo.
O trânsito de automóveis, bicicletas

e pedestres converge para .êste cen-
tro de gravidade. A "cíty" verde e a
praça de pedra confluem para o haJl
da Prefeitura. Aí, uma grande estru-
tura de concreto armado abriga as sa-
las de reuniões, ao redor das quaís
se agrupam os escritórios e serviços
correlatos, formando um bloco baixo
que se projeta sôbre o 'acesso principal.
Os arquitetos procurando evitar uma

solução que reunisse de forma ma-
ciça todos os serviços administrativos,
deram a cada departamento um pré-

dio próprio, as tôrres departamen+aís.,
Na base dessas tôrres está o Edifício
Central e num nível abaixo o Arquivo
Geral.
Ao redor do Edifício Central.o terre-

no foi escavado. Nesta área, é possí-
vel parquear 120 carros. Assim, eví-
teu-se que a massa de automóveis es-
tacionados predomina -se visualmente ..
As pessoas que circulam no exterior
não incomodam as que trabalham no
interior do iE'difícioCentral.
O Edifício Central tem dois jardins

internos. Para cada departamento,
ou secretaria, existe uma tôrre , O por-
teiro não indicará, como antigamen-
te, a sala n.? 122101,mas sim a tôrre
1,2,3 ou 4. Os salões da Prefeitura es-
tão ligadas ao Edifício Central e às
tôrres, através de uma passagem
elevada.
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Os funcionários ao chegarem ao lo-
cal de trabalho, de automóvel ou de
bicicleta, terão acesso imediato do ní-
vel rebaixado à tôrre respectiva.

O sistema construtivo das tôrres foi
concebido de modo a ter apenas um
um grande apoio central, encimado
por uma gigantesca cabeça de cogu-
melc. Tirantes externos suportam as
extremidades das lajes que se apóiam,
ainda, no núcleo. Neste elemento cen-
tral, estão concentradas as circulações
vertícats, os serviços e as tubulações.
Este apoio central poderá ser, mais
tarde, se necessário, encímado por um
segundo cogumelo na altura desejada.
Daí penderão as novas lajes.
Por que procurar manter indefi-

nidamente o perfil do Centro Admi-
nistrativo de Mar], se sua organiza-
ção pode ser alterada? No momento.
a tôrre mais alta é a do Departamen-
to de- Obras. Daqui a vinte anos, tal-
vez, a mais alta venha a ser a do De-
partamento de Serviços Stlciais. Por
que não?
O Serviço Policial foi colocado como

uma pedra de canto na ccmposíção e
tem sua praça própria.
A cantina está localizada próxima a

um dos grandes [ardíns internos. Suas

paredes são feitas de tal íorma que a
luz penetra, em tôda a superfície, de
modo diferente, dando aos espaços in-
ternos uma extrema variedade. Aqui,
o - funcionário poderá escolher o seu
lugar segundo suas preferências indi-
viduais, ao contrário do que ocorre nas
áreas de trabalho, onde sua posição
é imposta pelas funções que exerce.
Na fachada do Edifício central,

onde o vidro não se faz necessário,
utilizou-se um fechamento revestido
de placas de granito.
Um dos objetivos dos arquitetos foi

o de conceber uma obra na qual fi-
casse patente não haver incompatibi-
lidade entre o funcionamento de gran-
des serviços administrativos e a ma-
nutenção de uma escala conveniente
à expressão individual: "Eu trabalho
perto da Prefeitura". Ou, "eu traba-
lho na tôrre 1, ou 4-. E ainda, "eu tra-
balho perto do estaci-onamento re-
baixado" .

De tôdas as mesas de trabalho do
Centro Administrativo, pode-se ver a
"city" verde de Marl. Ela só não é
vista das celas do Serviço Policial ...
mas lá só estarão os que merecerem
ser castigados.
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Bakema

P.·of. JJI.B. Bakema

Nascido em 8 de março de 1914 em
Groningen. Estudou na Escola Técni-
ca de Groningen, cursou a Academia
de Arte de Construção de Amsterdão
e, como ouvinte, a Universidade Téc-
nica de Delft. Depois de í'ormado tra-
balhou nos escritórios dos arquitetos
Van Tijen e Van Eesteren.
iDesde 1947, está associado com o

Prof. J. H. van den Broeck, formando
o escritório de arquitetura "Van den
Broek & Bakema". A partir de 1963,
foi contratado como professor de Com-
posição de Arquitetura pela Universi-
dade de Delft.
Principais Obras
- Centro Social de Roterdão
- Cinema "Venster", Roterdão
- ShlQPping Center "Líjnbaan", Ro-

terdão
- Liceu Montessorí, Roterdão

Igreja em Nagele
Primeiro Prêmio no Concurso In-
ternacíonat para o Centro Adminis-
trativo de Marl

- Bloco de apartamentos no bairro de
Hansa, Berlim

- Plano Regional de Kennemerland- ,
Norte

- Plano urbano das cidades de Leeu-
warden, Hengelo, Eindhoven e
Amsterdão

- Pavilhão de Exposição da Holanda
na Feira de Bruxelas (com Rietveld
e Boks) .

- Prédio para radioemissora interna-
cional, em Hilversum

- Vários edifícios e laboratórios para
a Universidade Técnica de Delft

- Menções Honrosas nos concursos
internacionais para Telavive, Wul-
fen e Francoforte

Van den Broeck

Outras Atividades
- Membro do Architectura e Amititia.
- Membro do Conselho dos ClAM, até

1959. Colaborador de diversas re-
vistas de Arquitetura. Publicação
de trabalhos em livros e revistas
especializadas. Proferiu inúmeras
palestras e lecionou cursos em di-
versas universidades européias, e
americanas. Bakema é ainda mem-
bro honorário da Associação Aus-
tríaca de Arquitetos, e da Associa-
ção de Arquitetos da ,Escócia.
Na série "Documentos sôbre a Ar-

quítetura Moderna", foi publicado por
Krâmer Verlag, Elstugarda, um livro
contendo a obra completa do es-
critório dos arquitetos Van den Broeck
e Bakerna, desde 1915.

Prof.
J. H. Van den Bl'oeck
Nasceu em 4 de outubro de 1998, em

Roterdão. E'studou no COlégio Gover-
namental de Nijimegen 0913-1917) e
ingressou na Universidade Técnica de
Delft em 1919. Em 1924, diploma-se
como engenheiro na mesma universi-
dade. Estabelece-se, como arquiteto,
em 1927, em RoterdáIQ. Em 1937 asso-
cia-se com o Ir. A. Brinkman (ante-
riormente, Brinkman & Van der
Vlugt) . Sua associação com o Prof.
J'.B. Bakema, data de 1'947, quando
formaram o escritório "Van den Broeck
& Bakema",
Príncí país-o bras
Pavilhão da Holanda na Feira Mundial
de Paris em 1937 e na de Bruxelas
em 1958
- Instituto da Diocese, Roterdão 1939
- Conjunto Recídencíal, Roterdão

1928-1935

- Loja de Departamentos Ter Meulen-
Wassen-Van Vorst, em Roterdào,
1949

- Shopping Center "Líjnbaan'', Ro-
terdão, 1953

- Liceu Montessori, Roterdão, 1958
- Igreja em Nagele, 1959
- Primeiro Prêmio do Concurso In-

ternaciona para o Centro Adminis-
trativo de Marl (Alemanha Ociden-
tal), próximo a Essen. O conjun-
to está atualmente em construcão.
1958 -

-. Bloco de apartamentos no bairro
de Hansa-Berlím, 1957

- Plano Regional de Kennemerland-
Norte, Província norte da Holanda,
1956
Plano urbano das cidades de Leeu-
warden, Hengelo, Eíndhoven, e
Amsterdão.
Oonjuntos residenciais em Amster-
dão, Roterdão, 's-Oravenhage, Hen-
gelo.. Eindhoven e Leeuwarden

- Prédio de radíoemíssora interna-
cional, Hilversum

- Vários edifícios e laboratórios p.ara
a Universidade Técnica de Delft

- Menções Honrosas nos concursos
internacionais para Telavive, Wul-
fen e Francoforte.

Outras atividades
- Membro do Comitê Executivo' da

U.I.A.
- "Guia da Arquitetura Holandesa" e

diversas outras publicações
Membro Honorário do Amerícan
Institute of Architects, 1962 e do
Royal Instituteºf Bristish Arch-
itects, 1963

- Em 1962 o escritório "Van den
Broek & Bakema" recebeu o Prêmio
da Crítica, 1961" do departamento
holandês da "Association Interna-
cíonale des Critiques."
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Henry Moore :
Deucaliã.o da Escultura Moderna

o Mdto - Contam os poetas gregos
que de um terrível dilúvio só escaparam
Deucalião, filho de Prometeu e sua mu-
lher Pirra. Agradecendo a Deus tê-los
poupado, êles pediram, também, que a
espécie humana fôsse restaurada. Res-
pondendo, um oráculo aconselhou-os a
jogar "os ossos maternos" para trás.
Deucalião e Pírra sabiam que a terra
era a mãe primordial. Juntaram pe-
dras e jogaram-nas para trás, por ci-
ma dos ombros. Dos ossos ínexauriveís

da terra, como flôres silvestres, bro-
tou uma n~va população.
O Eco - Dêsse mesmo material, dês-

ses mesmos ossos maternos, Henry
Meore, há 45 anos, exterioriza imagens
ancestrais. Moore procede como Deu-
calião, reverentemente atento ao orá-
culo, pronto a atender as sugestões
que êle possa inspirar. Mas, como es-
cultor, êle próprio metamorfoseia cada
pedra. Seu objetivo tem sido o de cor-

Rosalind G. Wholden

porificar a vitalidade e interdependên-
cia de tôdas as formas orgânicas. Pre-
ferindo trabalhar suas esculturas em
função do espaço externo, da paisa-
gem 'onde a obra pode ser vís+a à luz
do sol, os trabalhos mais bem sucedi-
dos de Moore atuam como mediadores
entre o homem e as energias telúrícas ,
Justapostas à natureza elas desafiam,
silenciosas, o provincianismo da cro-
nologia. Enquanto a obra de arte re-
vela, em si mesma, tôdas as marcas do
caminho que conduz à SUa existência,
as criações da natureza irradiam sua
brevidade. Se se compara o ÔV1Q de
Brancusi com o ÔVO de uma galinha
constata-se a ironia da criação huma-
na, na qual a lentidão é simultânea-
mente estigma e glória. A grande di-
ferença entre "elaborar" e "fazer" con-
tinua persistindo nessa época, na qual
a estética dá lugar a classífícações
como "objeto-descoberto" e "objeto-
multiplicado"; o abismo 'é vísto por to-
dos, mas o artista continua tantalizado
pela ilusão de se encontrar a um pas-
so do ser emergente.
Conduzidos pela crença. de que a

arte deve manifestar realidades intrín-
secas, em vez de espelhar aparências,
os artistas da "avant-garde", em tô-
da a parte, fizeram seu trabalho con-
vergir para o ideal da "verdade do ma-
terial" . Brancusi, o Bauhaus, as es-
culturas primitivas do Museu Britâni-
co, todos participaram desta moralí-
dade estética. Henry Moore, -já no
início de sua carreira, estava convic-
to da recíproca importância existente
entre substância e expressão. Moore,
filho de um operário de minas de car-
vão, nasceu em 1898 em Castleford,
Yorkshire. Seus estudos foram inicia-
dos em 1921, através de visitas sérias
e assíduas ao Museu Britânico e, de-
pois, continuadas em freqüentes via-
gens, nas quais procurava conhecer a
obra de arte do próprio ambiente onde
fôra gerada. Esculpindo diretamente
a madeira e a pedra, logo se tornou
conhecido, por inventar formas que
mantinham afinidade com o compor-
tamento experimentado por cada um
dêsses materiais, em seu estado na-
tural: a expansão e os movimentos
circulares que as fibras da madeira
desenvolvem em seu crescimento, 'OS
surpreendentes efeitos da persistente
ação da água sôbre as pedras. Ossos,
armaduras, corpos adormecidos, joe-
lhos, seixos, sepulcros, berços, a mina,
o tórax, ventres, através da interpre-
tação de Moere, tornam-se familia-
res a todos como aspectos da mesma
imortal gera triz. Sua fama aumentou
ainda mais quando lhe foi outorgado
o Prêmio Internacional de Escultura
da Bienal de veneza, em 1948.
Esculpir é um trabalho lento, a men-

te se antecipa à mão e, a partir de
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1948. numerosas e importantes enco,
mendas foram feitas ao artista. Êstes
e outros ta.ôres contribuiram para
modificar o procedimento do homem
que pode, com tôda justiça, ser cha-
mado de o Deucalião dos escultores
modernos. A partir da década de 50 a
maioria dos trabalhos de Moore foram
feitos em bronze fundido; mas, mes-
mo assim suas mais recentes obras
denotam sua linhagem, seus antece-
dentes em pedra.
Dos depoimentos escritos pelo artis-

ta. podemos seguir alguns dos princí-
pios desenvolvidos através dos anos e
que riortearam sua escultura. Na dé-
cada de trinta, além da "verdade do
material", outros aspectos o interes-
savam: a. completa rea.ízação da es-
'cultura em três dimensões; a com-
preensão da forma através da obser-
vação de objetos da natureza; acre-
ditando. também, em que o relacío-
namento íntimo de elementos abstra-

tcs e de formas humanas. pode ter
uma significação mais profunda e in-
tensificar a vLalidade da expressão.
Moore, nessa época, intrigado pelo
"mistério do vazio", preocupava-se com
o problema da dimensão física da pe.
dra, reconhecendo que a escala da es-
cultura devia ser uma decorrência do
conteúdo expressivo da obra.
Esta escala, em seu entender, não

deveria sujeitar-se ao atendimento te-
mátlco ou a exigências de espaços pré-
determínados. Preparando, atualmen-
te. seus trabalhos em argila êle míní-
mízcu as exigências "a priori" dos li-
mites físicos. Com êste material. 'Ü es-
'Cultor pode ',fàcilmente aumentar a
peça em qualquer ponto de seu de-
senvolvimento.
notado de uma propensão natural

rara a autcdísciplina, Moore busca
em. seus trabalhos recentes, a dirigir a
tensão e a fôrça interna das rormas
para criar um sentido poderoso que

atue "de dentro para fora". A facilida-
de sugerida por um material de en-
trínseca maleabilidade, como a argi-
la. não tem consequências quando tra-
balhado dentro das exigências que o
artís.a se impõe. Desde 'Ü inicio da
sua "idade de bronze", vem Moore en-
fatizando o estudo da figura humana
como fundamento de tôda escultura.
Esta tendência, acentua-se após a via-
gem feita em 1951, quando revíveu o
legado grego.
A principal característica formal de

seus trabalhos talvez continue sendo a
importância símu.tãnea que dá ao tra-
tamento da forma e do espaço, tornan-
do-os ínseparáveís . Dentro dêste con-
ceito. Moore vem mostrando um nõvo
interêsse pelo baíxo-relêvo, forma es-
cultórica anteriormente desprezada
pelo artista.
As palavras de uma canção infantil

recordam a obra de Moore: "Pernas
compridas e tortas, cabeça pequena c
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Acima: grupo "O Rei e a Rainha"; ao
lado. detalhe de "O Rei e a Rainha" e
quatro vistas de "Figura Sentada".
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sem olhos", Duas deficiências no voca-
bulário profissional do artista moti-
vam pontos fracos. em sua. formidável
bagagem escultóríca , Falta-lhe, de for-
ma acentuada, o sentimento para as
qualidades da Unha, Quando, em mui-
tos casos, uma superfície exigia trata-
mento bidimensional êle recorreu a
convencionais estrias paralelas ou pe-
quenos relevos em linhas concêntri-
cas, A orgânica diversidade com que
sempre utiliza Os volumes. não se ma-
nifesta quando trata olhos, narizes,
bôcas e seios, Aí êle aplica uma espé-
cie de Código Morse, para represen-
tá-los. Ê!stes detalhes embaraçosos.
por ocorrerem sobretudo no rosto. tal-
vez estejam relacionados com o outro
ponto fraco de Moere: cabeças-de-al-
tlnête. Felizmente, o bronze permite
muitas variações na espessura e na
estruturação. O contraste plástico vem
substituir os efeitos que Moore vinha
obtendo 'com maneirismo de superfície,

O tema contido na maioria das obras

MNB

FA MNB

1--_····__ ·
I
i

..•...•_-_._._._- _._ .._-----

..
FA

MNB

2':;

, ,



FA

MNB

24

A!N



de Henry Moore é o da forma-como-
lugar. 1!:ste tema é, essencialmente o
fator que o torna mais "contemporâ-
neo" que Lipchitz ou Marini e menos
absoluto que Brancusi. Moore, possui,
juntamente com Arp e Giacometti,
uma visão para a trídímensíonalídade,
cuja condição de existência primor-
dial é a posição. Onde estaria a ma-
téria senão no espaço? E de que ma-
neira está no espaço? E uma vez de-
finida no espaço, como determinar seus
limites para que o tamanho se identi-
fique? O que limita é a matéria ou o
espaço? Ou será que não existe a ex-
tensão envolvida pelo tamanho? Caso
exista, como saber se está ocupada
ou vaga? A grandeza da dimensão de-
pende do observador ou é também fun-
ção da sua percepção, emotívídade,
inteligência, etc.? Quando estas ques-
tões são formuladas por um escultor e
não por um físico, as respostas são
dadas pelo homem enquanto "homo
faber" . Ao criar formas estéticas, o
escultor define, limita e evoca os as-

pectos que quaUficam a corporeídi te,
deixando que a obra, .por si, estabeie-
ça as distâncias adeq adas à sua
identificação. Por exem; "o, do ponto
de vista da escultura s i pode dizer
que o observador nunca está tão afas-
tado de uma obra de Henry M!oore
como está de uma obra de Giacometti.
E do ponto de vista do observador, um
trabalho de Arp, de volume igual a
um de Moore, parecerá provàvelmente
mais leve e suas invisíveis conotações
espaciais se apresentarão de modo
mais imediato. Estudando-se a obra
de Henry Moore encontram-se peças
de diversos períodos' que se igualam
por uma mesma alta qualidade, inde-
pendentemente da data de sua reítu-
ra. Na escala de valõres do século
vinte, a maturidade, considerada como
qualidade, se perde diante do concei-
to de progresso. Infelizmente resul-
tou dai um corolárío falso: o juvenil
e a novidade implicam em algo ne-
cessàriamente bom. Trabalhos recen-
tes de Henry Moere possuem qualida-

des que revelam a maestría que é al-
cançada quando o poder criador do
homem se liberta dos últimos resquí-
elos individualistas e passa a compor
um todo orgânico e índíssolúvel . Po-
de-se mesmo dizer, de maneira figu-
rada, que se integra na corrente san-
guínea do indivíduo. Tal revolução é
demorada, é uma dádiva do tempo. A
preocupação da "moda de Henry Moo-
re" foi substituída por uma respon-
sabilidade desinteressada, dirigída ex·
clusivamente para o trabalho. Quan-
do o artista alcança a maturidade de
seu estilo, êle se aproxima dessa in-
tensa unidade que faz a natureza pa-
recer míraeulosa e sua autoridade se
torna um rato sublime. A ordem evo-
lutiva se impõe diante da novidade
por ser um ritmo que se dirige para
a perpetuidade. Os novos trabalhos de
Moore são soberbos e indicam ao me-
nos, um inicio. Nenhum artista pode
desejar mais que a eventual conse-
cução da perpetuidade, o vínculo que
vencs o abismo entre elaborar e fazer.
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26 Moore Para Todos
o Museu de Arte Moderna apresentou uma exposição de

esculturas e desenhos de Henry Moore.
Alex Nicolaet, Fernando Abreu e Maurício Nogueira joto-

grajaram as esculturas de Moore expostas ao ar livre no Museu.
Alex Nicolaet extraiu de um artigo Ide Rosalind G. Wholden,
pUblicado no número de janeiro de 1965 de "Arts ana Archi-
tecture", o -texto que transcrevemos;

Para muitos, o tato que registramos, num jinai de tarâe
de domingo no MAM, talvez seja surpreendente e inesperado.
Gente, muita gente mesmo, mulheres, crianças, homens, môças
e rapazes passeando entre as esculturas de Moore. Não se tra-
tava de gente sofisticada, "amante da arte", mas de gente
comum do povo, que aproveitava a proximid/ll~e e inteçraçõn
do pátio do Museu à ambiência agradável do Parque do Atêrro,
para visitá-lo. Obra de arte deve ser exposta assim. Sem aparato
intelectualizatlc, ao alcance fácil do ôlho e da mão do povo. O
Museu deve aproveitar a grande afiuéncia popular ao Atêrro e
Jazer mais exposições dessas. Abertas, sôitas, sem a "máscara"
de arte exclusivamente para iniciados. :t sõ deixar ali que o
povo vem, vê e apreende. O



Novos e Velhos
CineDla.s de HOje
-5

"

Prosseguimos, neste número a série
de artigos (ou reportagens) iniciada
no número 27, sôbre a situacão do ci-
nema no mundo hoje. •
IV - Portugal - Uma. Agradável

Surprêsa.
Não poderíamos encerrar essa série

de reportagens sem fazer uma refe-
rência à agradável surprêsa de encon-
trar em Portugal um cinema da me-
lhor categoria. Acostumados que sem-
pre estivemos em reconhecer os pio-
res filmes da produção lusitana. foi
uma grande surprêsa para nós encon-
trar, em plena efervescência uma es-
pécíe de cínema-nôvo português em
ebulição e já com a produção de uma
meia dúzia de filmes de excelente ní-
vel. Embora não tenhamos tido tempo
de reconhecer a fundo o movimento,
faremos essa alusão com uma rápida
informação sôbre o que pudemos co-
nhecer.
Em primeiro lugar, o movimento cí-

nematográtíco que se forma hoje em
Portugal gira 'em tôrno da aventura e
do ~e~temor de um jovem produtor,
Antônío da Cunha Telles, disposto a
financiar os jovens diretores portuguê-
ses que tentam fugir ao rotineiro mau-
cinema oficioso de lá. Assim é que já
produziu "Os Verdes Anos" (Paulo Ro-
cha), "Belarmíno" (Fernando Lopes) .
"O Crime da Aldeia Velha" (Manuel
Guimarães), "As Ilhas Encantadas"
(Carlos Villardebo) , "Tatembe" (Fa-
ria de Almeída) , "Domingo à Tarde"
(Antonio Macedo) a "Cruz de Ferro"
(Manuel Guimarães). Na sua maioria,
êsses filmes ligam -se diretamente a
um espírito lisboeta de viver e inter-
pretar a vida, muito mais agarrados à
crônica dos costumes de Lisboa do que
os dois primeiros ("Os Verdes Anos" -
história de um provinciano que se
muda para Lisboa - e "Belarmino" -
Cinema-direto com um "boxeur" de-
cadente e seu submundo) são os mais

preciosos exemplos. A vingar o esfôr-
Ç>O de Cunha Telles e seus realizadores,
poderemos ver o cinema português,
dentro em breve, ocupando um lugar
de mais importância no cenário cine-
matográfico mundial. .

V - O Nôvo Mundo - A Sombra do
Gigante Renascido. '

Quisemos manter essa resenha den-
tro do quadro europeu de cinema e no
que êle tem, hoje, de mais represen-
tatívo , Mas não podíamos deixar de
fazer uma breve referência ao que nos
foi dado ver em relação aos países
americanos. De fato, à exceção do
Canadá e EUA, quase poderíamos di-
zer que nada de nóvo surgiu no pano-
rama do Nôvo Mundo. Os cubanos no
conjunto do estôrço revolucionário,
pouco podem oferecer, ainda, como ci-
nematografia sólida; os argentinos, vi-
vendo ainda a nostalgia européia à
Torres Nllssen, impediram de trabalhar
seus melhores nomes, liderados por
Fernando Birri, hoje filmando com
Pratolini na Itália; os mexicanos, por
vez, permanecem sufocados pela chan-
chada-dramalhão, com todos os seus
mitos e, ao que parece, os primeiros si-
nais de falência no mercado interno;
afora isso, são os raros filmes do Peru
ou da Venezuela ou da Bolívia, com
característícas que permitam se !fa-
lar de uma cinematografia.

No Canadá, graças ao paternalísmo
do Office National du Film, de Québec,
formou-se, sob a influência direta de
Rouch e Mac Laren, um laboratório
experimental e documental de curta-
metragens. Absorvidos pelo tormalís-
mo de Norman Mac Laren, os ca-
nadenses entregaram-se a êsse expe-
rímentalísmo, sob a proteção ao go-
vêrno, até que surgiu Jean Rouch, e o
"cínéma-vérrté" e as técnicas moder-
nas de documentárío. No seio desta
nova fonte, formaram-Se novos ínts-
rêsses e o curta-metragem canadense
dividiu-se entre o laboratório e a câ-
mara-na-mão. FIoi assim que se for-
maram nomes como os de Michel
Brault, Pierre Patry, Gilles Gronex,
etc. Hoje, com o Office National du

Galeria

FUm funcionando a tôda o vapor, o
Canadá pode se orgulhar de estar fa-
zendo os melhores curta-metragens do
mundo, em grande quantidade, em
constraste com o número limitado de
longos anuais - o ano passado, ano
fértil, foram realizados exatamente
quatro longa-metragens. Dêstes, sem
dúvida, o mais importante é "A Tout
Prendre", uma mistura de "míse-en-
scêne" truffaut-godardiana com far-
ta documentação direta, sob a dire-
ção de Claure Jutra, um jovem discí-
pulo do Office e de seus principais
m-estres (o filme é, sugestivamente,
dedicado a Rlouch e Mac Laren) , O
Oanadá, embora esteja realizando um
excelente trabalho de pesquisas no
curta-metragem, pode estar ameaça-
do de não passar de um episódio
curioso na história do cinema.

Mas, sem dúvida, o grande evento
no Nôvo Mundo, hoje, é o renascímen-
to do gigante 'americano à sombra do
qual as outras cinematografias vive-
ram durante tanto tempo. O esfôrço
de alguns independentes, a recupera-
ção racional dos grandes estúdios está
promovendo uma nova era de fausto
para a indústria de cinema america-
no. Independentemente de alguns de
seus mais novos realizadores de Nova
York (os Sanders, Oassavetes, etc.) e
de Chicago (Lerner, Peerce, etc.) as
velhas rapôsas afiam suas prêsas
e se preparam para voltar à cena,
como já o fêz Zannuck, não sem es-
tardalhaço. :i!:ste fenômeno não pode
ser esquecido. Como não pode ser es-
quecidlo também que, ao lado dísso
floresce uma nova cinematografia nos
Estados Unidos, da melhor qualidade
-. ao lado do experimentalismo exibi-
cionista e delirante do grupo de
Mekas, a seriedade de documentaris-
tas, do cinema-direto de jovens como
Kaufman, Manaster, de Antonio, e o
velho mestre de quase todos, Leacock.
Dêstes, voltaremos a falar no último
artigo dessa série, sôbre o cinema-
direto. O
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Arquitetos e a
PolÍtica. Ha.bifacional
de Minas Gera.is

A política habítacíonal do Govêr-
no de Minas Gerais está sendo formu-
lada através de dois órgãos. A Caixa
Econômica do Estado. atuando oomo
organismo financeiro e executivo, e o
Conselho de Habitação e Urbanismo,
ligado à Secretaria de Trabalho e Cul-
tura Popular, que funciona corno en-
tidade normatiya.

O Conselho de Habitação e Urbanis-
mo tem como órgão técnico o Depar-
tamento de Habitação e Urbanismo,
dirigido por um arquiteto e integrado
por técnicos de diversa formação pro-
fissional - arquitetos, sociólogos, en-

genheíros e economistas. No momen-
to, compõem o quadro d'o Departamen-
to os seguintes profissionais: arquite-
tos Ney Werneck,. Alípio Pires e Ha-
roldo Nogueira; sociólogos Hiroshi
Watanabe, E'dna Angelo e Maria Ce-
leste da Silva; e o engenheiro Hugo
Machado Coelho. Na presidência da
Caixa Econômica do Estado encontra-
se o Sr. Milton Velloso.
O SentidQ da Polítíca Habítacíonaã de
Minas Gerais

Em reunião realizada em novembro
do ano passado, o Conselho Estadual

de Habitação definiu a política habí-
tacíonal do Estado de Minas como
"uma ação permanentemente voltada
para o problema da moradia. através
de uma visão conjunta do desenvolvi~
mento econômico e do planejamento
físico." Esta política abrangerá os as-
pectos sociais, crediticios, técnicos e o
de uso inerente à organização das co-
munidades.
Entre os princípios básicos da po-

lítica habitacional estabelecída pelo
Conselho Estadual de Habitação, po-
dem: ser destacados:
1 - Incentivar os estudos e pesquí-
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sas sobre o problema da moradia em
todos os seus aspectos.
2 - Recomendar o planejamento de

conjuntos habitacionais e a sua ínte-
gração às estruturas urbanas onde
êles vão se situar.
3 - Incentivar e recomendar às

prefeituras municipais a elaboração
de planos diretores.

4, - Proceder o censo geral da po-
pulação i'avelada de Belo Horizonte.
O levantamento da população rave-

lada da Oapítal do Estado já foi ini-
ciado pelo Departamento de Habita-
ção e Urbanismo, da Secretaria de
Trabalho e Cultura Popular. O tra-
balho, inclusive a tabulação dos da-
dos obtidos, está em fase final de ela-
boração. Esta pesquisa fornecerá os
elementos necessários sôbre o aspecto
quantitativo e geográfico da popula-
ção favelada, bem como suas condi-
ções de trabalho, de Instrução, de ren-
da etc , .

Faeenda da Gameleíra - Primeira E.Y."
períêneía de Planejamento Habitacio-
nal em Minas Gerais
O Conselho Estadual de Habitação,

justificando a escolha da área conhe-
cida como a Fazenda da Gameleíra,
para base da primeira experiência de
planejamento habítacíonal do Estado,
alinha uma série de razões a seguir
sintetízadas .
Belo Horizonte, dada sua condição de

principal cidade do Estado, a de maior
população e maior atividade econô-
mica, além de se constituir em centro
político-administrativo, exige, numa
ação de emergência, tratamento prío-
ritário para o problema habítacíonal
que lhe aflige.
Admite-se, embora não se disponha

de dados precisos, que a população fa-
velada de Belo Horizante ultrapassa a
cifra das 100.000 pessoas.

Conhecer precisamente a situação
dessa população foi um dos primeiros
objetivos do programa. A execução de
planos para alojamento de uma po-
pulação dessa grandeza exige, antes
de mais nada, a existência de áreas
suficientemente extensas. O exame
da estrutura urbana de Belo Horizon-
te, por sua vez, revela que é desacon-
selhável estender ainda mais Sua área
de expansão. Os problemas relativos
a sistema viário, transportes coleti-
vos, abastecimento de água, rêde de
esgotos e de distribuição de energia
elétrica, decorrentes desta superex-
pansão, seriam agravados sensivelmen-
te. Acentuar-se-ia, por outro lado, a
deficiência do equipamento social ur-
bano - assistência médico-hospitalar,
postos de puericultura, creches, Iactá-
rios, centros sociais, escolas em todos
os graus e centros de atividades cultu-
rais e recreativas - que se impõe como
um complemento da comunidade ha-
tacional.

O problema de moradia dessa popu-
lação é agravado pelas condições de
trabalho dos seus integrantes. Para
os que não conseguem trabalho efe-
tivo, capaz de lhes garantir uma ren-
da estável, de nada vale qualquer
ação governamental destinada apenas
a ajudá-los a adquirir casa.
A escolha de áreas para a implan-

tação de núcleos resldencíaís deve le-
var em consideração as fontes de oi'er-
ta de emprêgo, e facilidade quanto a
serviços urbanos e equipamentó so-
cial. Em Belo HoriziOnte, sem dúvida,
existem fontes de emprêgo , Estas fon-
tes localizam-se principalmente em
seu parque industrial, situado na Ci-
dade Industrial; na indústria da cons-
trução civil que se desenvolve predo-
minantemente no centro da cidade; e
no setor "serviços", cuja demanda
ocorre normalmente no núcleo urba-
no. Daí, infere-se que a área a ser es-

colhida deverá estar localizada nas
proximidades das vias que interligam
as i'ontes de mercado de ..trabalho,
dentro do sistema viário existente e
ser servida por transportes coletivos.
É importante, também, que a área

escolhida esteja geográficamente bem
definida, de forma a facilitar o plane-
jamento e a evitar que a ação gover-
namental, destinada a provê-Ia de ser-
viços públicos, sistema viário, sane a-
mente. abastecimento de água etc .,
venha a beneficiar os interêsses dos
especuladores.
Observados êsses requisitos, con-

cluiu-se que a área capaz de melhor
atender aos objetivos da poltíica ha-
bttacíonal. era a situada à margem da
Avenida Amazonas, limitada por esta,
pelo Ribeirão Arrudas e pela BR-31,
área esta conhecida como Fazenda da
Gameleira.
Parte da área acima delimitada,

pertence já ao Estado. O restante
dela está em mãos de particulares.
N1esta área, algumas favelas se for-
maram em terrenos pertencentes ao
Estado e a particulares. Excetuadas
as zonas raveladas e a ocupada pelas
localidades denominadas Vila São
José, Vila Nova Cintra, e Vila Jardi-
nópolís, a área da Fazenda da Game-
leira está pràticamente desocupada.
DentrQ do perímetro que limita. a

chamada Fazenda da Gameleira, en-
contra-se ainda a Vila Magnesíta,
constituída por terrenos aforados às
indústrias, para construção de casas
para operários. Esta vila está quase
completamente ocupada. Alguns quar-
teirões, apenas, estão vazios.
'A Fazenda da Gameleira compreen-

de aproximadamente 480 hectares.
Admitindo-se, teoricamente, o eomple-
to aproveitamento de tôda a área, a
uma densidade demográfica de 200
hab/ha, nela poderá' ser alojada uma
população estimada em 96.000 pessoas.
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Além disso, a conformação geográ-
fica da área correspondente à Fazen-
da da Gameleira apresenta-se favorá-
vel à execução de obras de saneamen-
to e possui. em parte, abastecimento
de água e rêde de distribuição de ener-
gia elétrica. O acesso principal é as-
segurado através da Avenida Amazo-
nas e está servida pelos transportes
coletivos qus trafegam nesta avenida,
dispondo ainda de uma estação ferro-
viária da E.F.C.B.

A área a ser planejada, conta ain-
da em sua periferia - e mesmo no
seu interior - com os seguintes es
tabelecimentos: Hospital Júlia Kubits-
chek, Hospital Ezequiel Dias, Hospital
Galba Velloso. Posto de Puericultura
Sarah Kubitschek, Lar das Meninas,
Escola Técnica de Belo Horizonte, Es-
cola do SENAI da Cidade Industrial,
sete grupos escolares. Liceu Sla.lesia-
no. Colégio das Irmãs Sacramentinas,
Centro Social do BESI, Centro Social
Cabana de Pai Tomás, e Centro de
Abastecimento de Belo Horizante (pro-
jetado) Hospital dIo IAPI (projetado).

Esquema de Utilização
O planejamento deverá atingir tôda

a área da Fazenda da oameíeíra, de-
finida geogràficamente pela Avenida
Amazonas, pelo Ribeirão Arrudas e
pela BR-31. O Estado deverá provi-
denciar a desapropriação dos terre-
nos a êle ainda não pertencentes. Esta
medida impõe-se como indispensável.
Caso isso não ocorresse. surgiriam, fa-
talmente' no futuro, maiores dificul-
dades. A realização do plano de for-
ma fragmentada, além de prejudícá-lo,
provocaria a valorização dos terrenos
círcunvízínhos, tornando muito mais
onerosa qualquer futura aquisição.
As áreas atualmente ocupadas e com

destínação social, tais como escolas,
hospitais, creches, centros sociais e
outras serão integradas no Plano.
Os pequenos lotes, adquiridos ante-

riormente para construção de mora-
dia própria, serão objeto de estudo,
admitindo-se o princípio de qUe seus
proprietários poderão permanecer no
local. Quando a existência destes lo-
tes conflitarem com os objetivos do
Plano seus proprietários receberão, em
outros locais, lotes semelhantes.
A idéia básica éa de promover a re-

moção de 96.000 pessoas, atualmen-
te residentes em Belo Horizonte, para
a área da Fazenda da oameteíra,
dando-se preferência aos que moram
nas favelas existentes na.s proximi-
dades.
O zoneamento, a execução dos ser-

viços urbanos - sistema viário, sa-
neamento' abastecimento de água, dís-
tribuiçãlo de energia elétrica etc , - e
o equipamento social, foram tornados
como pontos de partida básicos.
Um sistema de divisão de terras em

glebas, será estudado. Estas glebas
serão objeto de escritura 'única. que,
no entanto, poderão ser subdivididas
em lotes individuais, ou serem índíví-
sas - caso em que receberão prédios
de habitação coletiva. Êsse sistema
de glebas, espera-se, servirá de estí-
mulo à associação dos respectivos
moradores no sentido de resolverem,
em conjunto, seus problemas.D

A Arquitetura está estreitamente li-
gada ao aspecto estético e funcional
da utilização e do tratamento de todo
espaço construído para o homem. iEla
se ocupa da economia do meio ambi-
ente no sentdo mais amplo. As diver-
sas palavras dessa afirmativa ímplí-
cam na criação, essência mesmo de to-
<10esrôrço artístico. A intuição cria-
dora, por sua vez, se baseia no espíri-
to formado. preparado e dirigido à um
determinado domínio do pensamento.
Por outro lado, quer se trate do su-
cesso nos negócios, da realização ar-
tística, ou ainda da combinação dos
doís 'a serviço da profissão, a creati-
vida de se acha na obrigação de pes-
quísar novas respostas aos velhos ou
novos problemas. Hoje em dia isto
sígnií'lca pesquísar .
A pesquisa em Arquitetura compre-

ende en.ão o estudo fundamental do
proj eto, determinado pelas funções dos
diversos tipos de construções e pelo
meio sensorial no qual vívemos. Êste
estudo implica por sua vez em traba-
lhos de pesquisas profundas sôbre as
novas teorias do comportamento hu-
mano, afim de explicar como o ho-
mem age e reage - como indivíduo
ou como cliente, isolado ou em grupo
ao utiiizar, o espaço arquítetôníco e
seus serviços. O fator estético não está
limitado somente pela aparência. Não
se trata de sucitar prazer visual mas
de compor o píano de modo sensorial
em seu conjunto.
A pesquisa em Arquitetura não é

nova, mas até agora foi realizada sob
a forma de projetos fragmentadçs,
sem coordenação nenhuma, e com re-
sultados por vêzes negativos ou ínsu-

ficientemente profundos, provocando
um intercâmbio de informações ina-
dequadas e inúteis.
Somente respondendo a estas neces-

sidades poderemos recolher informa-
ções de real valor e maior alcance.
Não se trata aqui de forma alguma,
de apelar à centralização das ativida-
des de pesquisa, as quaís não podem
nem deverão ser abandonadas. Ape-
la-se à uma operação de coordenação,
apreciação e difusão - um estímulo
efetivo e uma fonte de informações
que deve se tornar disponível a fim de
que o habitalt e o lugar onde o homem
trabalha possam ser melhorados.
Os arquitetos que nisso se empenha-

ram ou que tiveram a possibilidade
de se evadir do isolamento nacional,
encontraram no estrangeiro abundan-
te matéria de ensinamentos. Nenhum
país tem o monopólio do saber e da
inteligência em Arquitetura, e à me-
dida que a construção e reconstrução
industrial, se desenvolvem em outros
países, vemos surgir um mínimo sem-
pre crescente de novas soluções para
problemas velhos ou novos, sôbre os
quaís devemos estar atualízados.
Nossa primeira tarefa éa de ope-

rar em nosso próprio país, mas não
podemos fechar os olhos a horizontes
que cada vez estão mais próximos. A
troca de ínrormações é necessária ao
desenvolvímento recíproco. Seria du-
vidoso que êsse desenvolvimento pu-
desse ser feito unicamente à base da
troca de relatórios e documentações.
A.. comunicação de conceitos funda-
mentais, e sua aplicação neste com-
plexo campo que é o meio ambiente,



sempre dependeram da verificação e
da interpretação pessoais.
Um outro aspecto do programa da

pesquisa arquítetôníca, é a necessida-
de de pessoal qualificado. Esperamos
que a profissão e as escolas: de Arqui-
tetura reconheçam essa mútua res-
ponsabilidade. Ela é dupla: os estu-
dantes capazes de se interessarem
pela. pesquisa, e que para ela tenham
aptidões, devem ser descobertos e
treinados. Os escritórios e as escolas
de Arquitetura, devem estar sempre
prontos à reconhecê-los, à oferecer-
lhes o lugar adequado e recompensá-
los financeiramente segundo os conhe-
cimentos profissionais que êles são ca-
pazes de proporcionar.
A pesquisa em Arquitetura, não é a

pesquisa de construção ou da edífíca-
ção. O aperfeiçoamento de uma jane-
la, de um elemento de fachada ou de
outro objeto qualquer dêsse gênero,
não será, absolutamente, o objetivo
dessa pesquisa. Não se trata de tra-
balho de laboratório sôbre o cimento
ou o vidro, nem de pesquisa funda-
mental sôbre as 'propriedades das ma-
térias 'Plásticas, ou da corrosão dos
metais. Essas pesquisas não são do
domínio do arquiteto, elas poderiam
no máximo responder às necessidades
e problemas da Arquitetura. A pesqui-
sa arquítetôníca não está diretamente
ligada aos materiais, nem aos obje-
tos da tecnologia da construção. Por
mais útil que seja obter o melhor fun-
cionamento de uma esquadria, é pre-
ciso não se deixar influenciar pelo
interêsse e necessidade dos que que-
rem colocar no- mercado o aço inoxi-
dável, o vidro lamínado, ou o cobre

A Pesquisa na. Arquitetura

esmaltado , Muitas vêzes, infelizmente,
tornamo-nos somente "desígners", reu-
nindo elemento que alguns acham
vantajosos fabricar.
Será através da melhoría das rela-

ções entre a construção e os sêres hu-
manos que o arquiteto poderá dar sua
contribuição à construção. Nossos co-
nhecimentos à êsse respeito são muito
restritos. Fizemos um certo número
de descobertas, sôbre as dimensões e
a capacidade do corpo humano nor-
mal e seus músculos, sôbre a fadiga,
e as condições nas quais o homem se
sente à vontade. Os edifícios e os es-
paços que os circundam constituem o
nosso meio arquítetôntco , Nós, sêres
humanos, como indivíduos ou grupos
de indivíduos constttuímos nosso pró-
prio ambiente sociológico e psicológi-
co. Todos os meios técnicos foram
postos à nossa disposição afim de
combinar os espaços previstos pata di-
versos efeitos e funções: visuais. tér-
minos. acústicos, táteis etc. O que de-
sejamos fazer? O qUe será preciso fa-
zer a rím de responder ao programa
do cliente, incluindo sua às vêzes ín-
confessada necessidade de beleza?
Eis porque a pesquisa arquítetôníca

se preocupa até mesmo com a .natu-
reza da responsabilidade profissional
- 'assunto que dá origem a uma sé-
rie de problemas particulares ineren-
tes ao arquiteto: não podemos pois
esperar que aquêles que nada conhe-
cem desses problemas possam enten-
dê-los ou de apreendê-los em sua to-
talidade. Esta pesquisa tem por obje-
tivo a integração do projeto em seu
conjunto de setores,e deve ser com-

Eric Pawley

pletada pelos estudos de consultores
competentes, guíados pelo arquiteto.
no que diz respeito aIOcomportamento
dos sêres humanos. e de suas capaci-
dades físicas. É preciso qus se saiba
mais' sôbre o espaço, a escala, e diver-
sos outros fatôres concernentes ao
projeto, assim como sôbre as exígên-
cias de cada tipo de edírícação . Com
efeito, é preciso que o arquiteto que
projeta escolas, tenha contacto com
crianças. observe a maneira como vi-
vem na escola. e como aprendem; da
mesma forma que a construção de um
hospital exige pesquisas sôbre os meios
tera pêu tícos.
Um outro aspecto da pesquisa em

Arquitetura, é aquela que diz respeito
aos contactos entre o arquiteto e seu
cliente, e os diversos fatôres socioló-
gicos e psicológicos em que implicam
êsses contactos: saber atender às ver-
dadeiras exigências do cliente, acon-
selhá-lo e responder perguntas sôbre
a orientação dada aos projetos.
A pesquisa 'em Arquitetura é então

um bem profissional e um bem públi-
co. Ela é fundamentalmente baseada
no ser humano, tanto que a preocupa-
ção do arquiteto em casos de incên-
dios, é, com justa razão, a da prote-
ção da vida humana, em vez da. con-
servação de bens.
Esta:rnos convencidos que a pesquisa

arquitetônica é uma necessidade fun-
damental de nossa profissão. Uma
atividade na qual se deve evitar a
usurpação das que entram em cena
com formação e ética parciais, muni-
dos' de uma parte .do trabalho que só
a nós cabe por direito. O
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Destaque

Viljo Deve)) (2.5/t/
1910 .,.8/11/1964)
ARQUITETURA registra, com pesar ,

o falecímento do arquiteto finlandês
Viljo Revell, ocorrido em fins do ano
passado.
Revell nasceu em Vaasa, Finlândia,

em 1910 e fêz o curso de Arquitetura
na época em que se iniciava, na Fin-
lândia, o florescimento do Funciona-
lismo. Enquanto estudante, VR., tra-
balhou como assistente de Alvar Aalto
tendo terminado seu curso em 1937.
Antes de se formar Revell construiu

em colaboração com Kokko e Rihi ~
mãki,uma loja que ficou conhecida
como o "Palácio de Vidro". Trata-se
de uma arrojada obra de Arquitetura
moderna, no cenário bastante conser-
!ador da Cidade de Helsinque, na
epoca.
•O te~t? escrito por Kiõsti Alander

sobre VIIJo Revell, para a Encyelopedía
or Modern Archítecture", informa que
ao escolher o tema do trabalho que
lhe valeria o diploma real: um prédío
para uma pequena indústria. Revell
"abordou o problema dentro da rigo-
rosa lógica própria dos raqíonalístas."
"Sua visão das soluções práticas,

sua propensão <para o pensamento sis-
temático e seu talento para a organi-
zação, levaram-no à direção do Depar-
tamento de Reconstrução, fundado
durante a guerra pela Associação Fin-
landesa de Arquitetos. Mais tarde, êle
assumiu a presídêncía do Comitê Fin-
landês de Normas e Padrões".
Prosseguindo, o verbete sôbre Revell

da Encyclopedia of Modern Archítec-
ture, assinala que "o primeiro projeto
importante de VR foi o de um edifício
de escritórios, com instalações hotelei-
ras, em Helsinque. (1952, em colabora-
ção com Keijo petajã.). .

"Entrementes, seu escritório havia se
tornado numa espécie de centro do
nôvo Racíonallsmo da Finlâpdia, con-
tríbuínrfo para a formação de muitos
arquitetos, que viriam constituir, mais
tarde, a nova geração. Na preparação
de seus assistentes, Revell Iímítava-se,
apenas, a dar-lhes uma orientação crí-
tica, permítíndo-lhes ampla liberdade
no trabalho. O considerável número
de projetos premiados em concursos
e as obras construídas são o resulta-
do evidente do trabalho desta equipe,
constantemente rejuvenescida (Escola
Primária de Meilahti, 1953, juntamen-
te com osmo Sipari; Conjunto Experi-
mental em Tapiola; várias residên-
elas de luxo; prédíos de aparta-
mentos)" .
A clareza em planta, o exterior de

linhas simples mas de grande eficiên-
cia e validez, e a precisão do planei a-
mento da Indústria Têxtil de Kude-
neule, em Hanko (1955) são imedia-
tamente perceptíveis. Revell não en-
fatiza a repetição de elementos se-
cundários, apresenta. pelo contrário,
uma temática formal unificada. Pre-
fere trabalhar com grandes estruturas
e amplos vãos, tendência esta visível,
igualmente, em alguns projetos seus
não executados (Conjunto Residencial
de Sininen Nauha, Helsinque 1954;
Tasa, planejamento para Tampere.
1953). 1l:stes trabalhos. natenteiam as
idéias básicas de Revell - grandes
espaços desimpedidos. tendo por limi-
tação única, o horizonte."
Revell foi o vencedor, juntamente

com Castrem. Lundsten e Valjus. do
concurso internacional para Prefeitu-
ra de Toronto. Referindo-se a' esta
obra, K. Alander diz qUe o projeto
nasceu da intenção de evidenciar o
significado do prédio público, dando-
lhe uma forma capaz de o diferenciar
dos arranha-céus comerciais círcunví-
zínhos , "1l:ste projeto é. simultânea-
mente. a expressão da busca de for-
mas livres. própria de ReveJI e que
caracteriza os trabalhos de outros ra-
cíonalístas, no final da década de 50".

A maneira de trabalhar de Revell é
marcada pelo sentido das amplas ge-
neralizações. pela tendência interna-
cional e pelos aspectos índustríaís da
Arquitetura. Esta maneira, conforme
observa Kiõsti Alander. "contrasta com
a: de outros arquitetos finlandeses. que
dão preferência a uma forma de pro-
jetar pessoal, na qual utilizam uma
escala menos ampla e um estilo que,
com. freauência. tende a falsear os as·
pectos técnicos".
Kíõst! Alander, conclui afirmando

que. os contrastes conduzem ao desen-
volvimento. razão por que a ínfluên-

· cia de ViljO' Revell tem se mostrado
muito proveitosa.
Obras mais importantes de Viljo Re-

velI - Prefeitura de Toronto (1958-
Capela Funerária de Vatiala (l958~
1961). Arsenal da Guarda de Helsinque
0956-1962), Quarteirão Central de
Vaasa (1958-1962), Banco em Turku
(1960-1963), Banco em Lahti (Hi62-
1964).
Obras ínacabadas - além da Pre-

· feitura de Toronto, Revell deixou por
· terminar as seguintes obras: Centro
· Cívico de Helsinque, Habitações em
Vuosaari, Estação Ferroviária de Sei-
nãjokí - e Igreja em Oulunkylã.·
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Oelo§ - Atena§ 1964
Durante o Segundo Simpósio de De-

los, em 1964, foi aprovada a seguinte
declaração:
1 - Experiência recente das Nações

Unidas provou que: .
a) Não flJi íriícíada ainda a ação

adequada no campo do h:abitat huma-
no ou quanto menos, ri. atividade neste
setor nã~ está na escala do esfôrço
desenvolvido em outros domínios.
b) Isto deve-se. ao fato de não ser

o habitlat humano considerado como
um domínio de atividade independen-
te; a ausência de um organismo eS-
pecíal das Nações Unidas; e, finalmen-
te, Ia uma distribuição não apropria-
da dos fundos dísponíveís.

2 - Inúmeros países têm tentado
ultimamente, adotar medidas para
que êste campo seja -consíderado in-
dependentemente. lllsses esforços toda-
via não têm dado QS resultados es-
perados.

3 - Acreditamos que uma resolu-
ção do Simpósio de belos a êsse res-
peito deva ser submetido às Nàçõese
aos Estados membros, reíteírandovos
esforços feitos até hoje.
4 :...-Assim sendo; o Simpósio reco-

menda a seguinte resolução:
. a) Que o habítat humano seja' con-
síderado, nas N~ções Unidas" como
um campo de açao separado, a exem-
plo de inúmeros países que mantêm
o~gar~Ismos como Ministérios para Ha-
bítação, para o Planejamento Urba-
no etc. .
b) Que medidas administrativas

aproprtadas ~ejam tomadas, no qua-
dro das Naçoes Unidas, para avaliar
as necessidades dêsse nôvo setor.
c) Que êste setor receba das Nações

Unidas uma justa parte de seu. orça-
mento e que se procure um financia-
mento suplementar em escala maís
adequada 'para atender a crise que
atravessam .os eentros.iurbanos.. . .
Es+~ soluç~o foi adotada pjor )U

O~um1de Oraíz, Consta ti rio Doxíadís "e
81r Robett :Matthew' '.'." .. ' ,
Em 1963, dia 12 de julho, personali-

dades, representativas de diversas dis-
ciplinas científ'icas, de países de sis-
temas políticos e de grupos culturais
diferentes; reunidas em Delos 'Grécia
afirmaram e declamaram:' ,
1 - A cidade, no curso da História

da JIumanidade, foi o bêrço da cívíli-
zaçao e do progresso. Hoje, como 'tô-
das as outras instituições humanas
ela . está fortemente envolvida pel~
mais profunda e importante revolução
que a Humanidade já conheceu
2 - Esta- revolução se fêz sob o signo

de transformações dinâmicas Nos
próximos quarenta anos, a população
terrestre atíngtrá . a cifra de se+enta
bilhões, A ciência e a técnica deter-
minam cada vez mais a maneira hu-
mana de viver. O comportamento so-
cial do homem se modificou profunda-
mente à medida em que elas progre-
d~ram. Estas transformações se ma-
nifestam em todos os domínios como
um perigo, contrabalançado pela cres-
cente perspectiva de progresso. O
homem, ao utilizar a energia atômica
poderá reduzir todo o habitat humano
a ruínas semelhantes às de Híroxíma:
mas pode, também, obter as fonte~
energétícas capazes de satisfazer to-
das as necessidades humanas. A po-
pulação mundial pode ultrapassar os
limites determinadas pela sua capací-
dade de producão de alimentos. Para

J

acompanhar I() ritmo .doincremento
das necessidades, a' produção atual de
alimentos deverá ser triplicada .até o
ano 2.000. E,entretanto, pela primei-
ra vez possuímos os .meíos de assegu-
I13..ruma nutrição suficiente a todos;
. 3 - Ês!tes paradoxos são largamen-
te sentidos. O que não se percebeu
ainda é que a incapacidade de adaptar
as aglomerações humanas à dinâmica
transformações em curso, poderá. se
manifestar, em futuro muito próximo
como o perigo mais grave, depois dà
guerra, para o destino de. ser humano'
perigo maior que a. doença a foine. '

4 - O traço universal desta revo-
lução de escala rmmdíal é o movimen-
to acelerado e incessante da popula-
ção em direção às áreas urbanas. En-
quanto a' produção total do Planêta
cresce à razão de 2% ao ano o au-
mento da população urbana ex~ede de
4% No curso dos .próxímos quarenta
anos, as construções urbanas ultrapas-
~~rão ~a totalidades d!l-s construções
ra .reaüzadas durante toda a História.
É evidente que os projetos de desen-
volvimento urbano inadequados são a
causá de uma dissipação indesculpá-
veI. A ausência de qualquer previsão
conduz 3;s.cidades ao caos, ameaça a
ordem C1V1cae provoca a destruição
de várias e precíosas tradições htstó-
rica!l. ,A necessidade de uma planifi-
caçao racional e dinâmica das aglo-
meracões humanas, no presente, como
em futuro' próximo, é inerente a si-
tuação atual das cidades.
5 - O homem pode enfrentar esta

nova crise. Existémrécursós suficien-
tes para levar êste empreendimento a
bo.m têrmo , A té::nica. moderna per-
míte a mobilízação de meíos mate-
riais numa escala 'inteiraniente nova.
Os países desenvolvidos despendem
anualmente, 150 bilhões de dólares eu{
armamentos. e, apesar disto as rendas
nacionais crescem . Bilhões. de dóla-
res são gastos 'anualmente nos servi-
ços de previdência social; tornadosne-
cessáríos, em parte, pelas defícíêncías
da vída rurbana. Quamlo se toma
consciência d,e um problema, os recue-
sos necessários à sua solução podem
ser encontrados. É verdade que êstes
recursos não estão uniformemente ao
alcance de todos. Algumas sociedades:
conti:r:lUamprivadas de meios de ação.
Mas ISto nao representa em absoluto
um obstáculo íntransponível ;: esta~
mesmas sociedades para eliminar sua
pobre~a, e.promover sua modernização,
poderao dispor de ajuda a longo pra-
zo, vinda de regiões tecnoíõgfeamen-'
te desenvolvidas. .
6 - As linhas mestras da política a

seguir são, elas também, mais claras
do que nunca, em razão, de uma cer-
ta forma, do progresso obtido pelos es-
tudos sistemáticos do comportamento
humano. Criar aglomerações huma-
nas capazes de satisfazer o homem
não só como pai e trabalhador ma~
como intelectual, artista e cidadão,
deve ser a finalidade desta política .. A
participação ativa do indivíduo ées-
sencial à formação de seu ambiente.
Deve-se fazer uso, de forma criadora
das possibilidades ainda imprevisívei~
da técnica em desenvolvimento. A pla-
nificação deve, ela mesma, assegurar-
se de que estas possibilidades não se-
rão excluídas por uma conceítuação
estática das aglomerações humanas.
É preciso, acima de tudo, qus o cida-
dão se sinta à vontade em seu meio

cultural e aberto à cultura. de outros,
'7 - Quantx> .cogitamos da aplica-

ção d~stes princípios aos, problemas de
planejamento urbano; 'sentimos ~a .ne-
cessidade de empreender reformas! a
longo curso e de revigorar instituições
e processos existentes. O sistema de
ensino, em todos os graus, não desen-
volve atualmente atividade bastante
para enfrentar os novos problemas do
halbitat humano, ou para examinar as
possibilidades de os resolver, através
de uma planificação racional, A apli-
cação das ciências fundamentais em
proveito da prosperidade humana é
considerada nas universidades de for-
ma fragmentária. Elas se ocupam de
u~a únic~ face do homem: sua saúde,
alímentação, sua educação, etc. . e
nunca do homem como um: todo, do
homem em sua comunidade. conse-
quentemente, afirmamos, da maneira
mais veemente, nossa convicção d.e
que, em qualquer ação, dentro das
organizações que tratam em escala na-
cional ou internacional dêstes proble-
mas, nas instituições de ensino supe-
rior. públicas ou privadas, nossa so-
ciedade neces-sita de: a) instituir nova
disciplina científica, com característi-
cas próprias: a das aglomerações hu-
manas; b) instituir pesquisas relati-
vas do mais amplo alcance; c) reunir
especíalístas de disciplinas científicas
afins, e razê-jos trabalhar em eonjun-
to, em projetos concernentes a êste
domínio; d) elaborar novos métodos
para formação de pessoas capazes de
assumir a direção e as responsabilida-
des na esfera da ação; e) atrair à êste
nôvo domínio da pesquisa, do desen-
volvimento e da aplicação prática os
'espíritos jovens e bem dotados. '
8 - Vimos ~e países diversos, e per-

tencemos a umdades culturais diferen-
tes. Nossas convicções políticas não
se assemelham e exercemos profissões
diferentes. Mas, cremos que o proble-
ma das aglomerações urbanas é um
problema geral e fundamental em nos-
SQ mundo nôvo e dinâmico, e que sua
consideração e seu estudo devem
como é o caso de tôdas as disciplinas
cíen+ífícas, estar acima de nossas de-
savenças particulares. Estamos con-
vencidos de que a aplicação prática de
uma açao em setores vitais como o da
utílízação .da terra, da impl~ntação
do~ ínvestímentos ou da plamficação
alem do futuro imediato, será deter-
minada pela política e pelas necessí-
des de cada país; e, COmlOcidadãos,
nos comprometemos a tentar incluir 33
êstes problemas nos debates políticos
de nossas respectivas sociedades. Não
estamos divididos entretanto quanto a
um ponto e o afirmamos com tôda a
veemência: somos cidadãos de uma
comunidade mundial que está ameaça-
da por sua vertiginosa expansão e o
nosso ínterêsse, o nosso compromisso
relacionam -se com a sorte mesma do
ser humano.
iEntre outros, assinaram o documen-

to os seguinte arquitetos:
Charles Abrams (USA), Edmund N.

Bacon (USA), Stewart Bates (Ca-
nadá), Pedro Bídagor Lasart (E'spa--
nha) , C.S. Ohandasekhara (India) ,
Jacob L. Crane (USA), Richard
Llewellyn Davies (Inglaterra), G.A.
Doxiadis (Grecia) , S. Giedion (Suíça).
J. Gorrynski (Polonia) , M. S. Makiya
(Iraque), Sir Robert Matthews (Ingla-
terra), Waclaw Ostrowski (Polônia) ,
Carl Scheweyer (Alemanha). \



Diálogo • Na qualidade de arquiteto peruano
formado pela Faculdade de Arquite-
tura da Universidade da Bahía, e dian-
te do interêsse que tenho por tudo
que fôr Arquitetura brasileira, diri-
jo-me a V. s.a para consultar sôbre a
possibilidade de me remeter todos os
números publicados e por circular da
prestigiosa e conceituada revista AR-
QUITETU'RtA, órgão do IAB; ( ... )
Aproveito a oportunidades, para. feli-
citar todos os colaboradores da Revis-
ta, pelo entoqu., imparcial e corajoso
de seus artigos.

Arq. JOrge Nakamura Asano
Tomás Guido. 420 - Lince
Lima - Peru

Os números atrasados estão quase todos
esgotados, mas, daqui por diante V. pas-
sará a receber em Lima a revista A'RQUI-
TETURA.

e Tendo chegado inesperadamente às
minhas mãos um; número da revista
ARQUITETURA e depois de lê-Ia e ha-
ver constatado o formidável que é, ve-
nho através da presente a presença
de V. s.a a fim de solicitar a especial
gentileza de incluírem-me como assi-
nante da mesma, pois, de acôrdo com
o publicado nesse número, a revista é
oferecida gratuitamente aos senhores
arquitetos.

Esclareço que sou arquiteto há cêrca
de 18 anos, tendo trabalhado durante
êsse tempo no Uruguai. Sou uruguaio
de nascimento e faz somente dois
meses que me encontro no Brasil, onde
pretendo iniciar uma nova vida no se-
tor de construções.

Walter R. Ramírez Galmés
Rua Francisco Marengo, 381
São Paulo, 7 - Capital

Realmente, ARQUITETURA é distribui-
da gratuitamente a todos arquitetos, mas,
sob uma condição - serem sócios do Ins-
tituto de Arquitetos do Brasil. Assim, pre-
zado colega Walter Ramirez, procure o
rAB-SP, associe-se a êle e passará a rece-
ber mensalmente 'ARQUITETURA.

~ Gostaria imensamente de comple-
tar minha coleção de ARQUITEtuRA,
com os números 10 a 16 e 21 em dian-
te. Faço parte do corpo técnico da Se-
cretaria de Viação e Obras Públicas
e estou interessado em assuntos cor-
relatos com a habitação popular. As-
sim. caso lhe seja passável otertar-me
elementos neste sentido, muito lhe
agradeceria. Já estive 'em São Paulo,
no Centro de Pesquisas e Estudos Ur-
banísticos, onde consegui alguns fo-
lhetos e publicações, Pretendo fazer
um estudo sôbre o assunto e apresen-
tá -10 ao Secretário de Estado a que
estou subordínado ,

Arq.? Márciu Dagoberto Dutra
Polenghi
Rua Mal. Floriano Peíxoto, 478
Curítiba - Pr.

Os 12tÚmeros posteriores ao 21, V. já
deve ter recebido. Quanto aos' atrasados,
faremos o possível para atenâê-lo uma vez
que estão quase todos esgotados'. Se jôr
do seu interêsse, terminado o seu estudo

. sôbre habitação gostaríamos de conhecê-
lo e se póssível publicá-lo.

C! Vimos a presença de V. s.a em nome
da Companhia de Urbanização ,e Sa-
neamento de Curitiba - URiBS, solici-
tar seja remetida regularmente a esta
ernprêsa a revista ARQUITETURA,

editada, peio Jnstituto de Arquitetos
do Brasil, publicação que, pela atuali-
dade e importância dos assuntos! que
aborda, tornou-se leitura obrigatória
de todos aquêles que, de uma forma
ou de outra. estão ligados à Arquite-
tura e ao Urbanismo.

Cleon Ricardo dos Santos
Setor de Relações Públicas da
URBS
Rua Barão do Rio Branco. 63,
20.° andar
Curitiba - PR.

Cl Primeiramente quero fazer um elo-
gio à revista .ARQUITETURA. muito
admirada pelos estudantes de nossa
Faculdade e de elevada importância
para todos nós. Desejaria, se possível, a
assinatura e príncípalmenteo n.? 9 de
sua coleção.

Luiz Osório Amorím de Carvalho
Diretório Acadêmico da Fa,culda-
de de Arquitetura da Universida - .
de da Bahia, Salvador - BA

O seu pedido já joi atendido.

~ Já tend-o conhecimento da revista
ARQUITETURA. e sendo ligado a um
setor, o Patrimônio Histórico e Artís-
tico Nacional, com sede em Minas Ge-
rais venho solicitar o envio da aludi-
da publicação. Ao fazer a presente
s-olicitação, faça-o no sentido de me-
lhor conhecimento de um assunto tão
ligado à atividade de um funcionário
especializado. A publicação é, de fato,
uma ótima fonte de ensínamento.

João Batista de Magalhães
Gomes
Conservador do D. P. H. A. N.
3.° Distrito
Rua Alvares Maciel. 362
Belo Horizonte - MG

Agradecemos as elogiosas referências a
ARQUITETUR.A. Outra não tem sido nos-
sa intenção: 'jazer uma publicação. útil.
Injormamos ainda que registramos o seu
enâerêço para juturo recebimento de AR-
QUITETURA.

e Peço, se possível, o envio dos núme-
ros atrasados posteriores ao número
16. Para mim AR,QUITETURA constitui
fator de pesquisa séria em têrmos
reais da problemátlca da profissão.

iArqf J(JISé dados Laender de
Castro
Rua Rio Doce, 63
Belo Horizonte - Minas Gerais

A âijiculâaâe maior, José certos, é con-
seguir números atrasados, veremos, no en-
tanto. o que poderemos fazer para aiu-
a:á-10.

• Gost.aria de receber habitualmente,
em meu nome. a revista ARQUITETU-
RA. Sou arquiteto, díplomado em 1959
pela Faculdade de Arquitetura da Uni-
versidade Maekenzíe, São Paulo e re-
gistrado no C.R.E.A. - 6.a Região,
sob n.o 11.553,

Arq.> Jair R. Peixoto Laguna
São Paulo, 8 SP.
Rua Cel. Oscar Porto, 78 apt 1.

ARQUITETURA é distribuída gratuita-
mente aos arquitetos de todo o Brasil, sob
uma única condição - ser membro do Ins-
tituto de Arquitetos do Brasil. Associe-se
ao IAB-SP e receberá mensalmente a re-
vista que é órgão ojicial do Instituto de
Arquitetos do Brasil.

Diálogo



É,preciso recuperar A.lcântara

Arq» Maurício Nogueira Batista

ARQUITETURA recebeu há pouco tempo
um apêlo do arquiteto Antônio PedroAI';
câútara,que está no Maranhão tentarrdo
realizar uma tarefa fabulosa - recuperar
uma cidade dada como morta. Antônio
Pedro pede ajuda para salvar Alcântara.

A idéia de Antônio Pedro é a de que é
wíavel a implantação de um plano para a
recuperação da cidade. A ampla perspec-
tiva que se abre com o atual desenvolvi-
mento do Maranhão e as repercussões re-
gionais e locais dêsse desenvolvímento, pos-
síb'Iítaram o estabelecimento de um plano
de recuperação, a curto prazo, do conjunto
arquitetõnico e urbanístico da cidade de
Alcântara, monumento histórico e artís-
tico nacional.

A verdade é que cuidamos muito pouco
do' patrímônío cultural que temos. No en-
tanto, os testemunhos deixados pelas ge-
rações que nos antecederam são uma das
coisas de valoi- dêste pais. :tles deveriam

merecer, de nossa parte, um carinhoso
cuidado e respeito, em vez da indiferença
geral que lhes votamos. O Departamento
Histórico e Artístico Nacional é um órgão
público da maior importância, mas pouco
pode fazer, dentro das minguadas verbas
que recebe, para zelar efetivamente pelo
imenso acervo cultural que anda por aí
largado e disperso.

Já é tempo de se empreender uma
atuação mais positiva no campo da pre-
servação e 'conservação do patrimônio ar-
tístico nacional. A mobílízaçâo de enti-
dades culturais e de outras, de pessoas, sem
falar da indispensável intensificação da
ação do Poder Público, no sentido de se
criar uma mentalidade capaz de propor-
cionar condições favoráveis à salvaguarda
dos monumentos arquttetõnícos macíonaís
é, sem dúvida alguma, um imperativo ína-
díável , Nós que somos tão afeitos a seguir
exemplos estrangeiros em outros domínios,

bem que poderíamos nos dispensar da.
prova de originalidade neste. Basta ver o
que significa a utilização do acervo cul-
tural, como fonte de divisas, nos países
europeus - Itália, França, Holandae
Grécia, por exemplo.

Não nos podemos furtar ao apêlo do
arquiteto Antônio Pedro. A luta que êle
empreende Objetiva e concretamente em
Alcântara, é também nossa. Nas páginas
de ARQUITETURA, inúmeras vêzes abor-
-damos e debatemos os problemas relativos
à preservação dos monumentos arquitetõ-
nicos do passado. A divulgação, agora, do
trabalho elaborado pelo arquiteto Antônio
Pedro Alcântara é de per si, uma contri-
buição valíosíssíma para a formação da
consciência a qUe nos referimos. Por outro
lado, a concretízação do plano com sucesso
trará profícuas repercussões no tratamento
de outras cidades e locais em semelhantes
condições.
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Objetivos do plano

o plano para recuperação de Aleântara
tem por objetivos fundamentais: "a)
sustar o prolongado processo de margína-
Iízação da cidade, a tempo de impedi!' a
completa destruição do seu rico acervo
cultural e artístico; b) dinamizar êsse
acervo de modo a íntegrá-lo no movimen-
to cultural do Maranhão; c) utilizar êsse
processo de dínamízação como instrumento
de melhoria das condições de vida da po-
pulação; d) recuperar os principais mo-
numentos arquítetônícos e o primitivo tra-
çado urbano da cidade, prevendo sua pos-
sível expansão; e) adaptar os programas
das unidades arquítetôntcas e a atual es-
trutura urbana às necessidades de uma
sociedade moderna, mediante um adequado
plano de obras".

. Outros aspectos aconselhariam a implan-
tação de medidas de planejamento para a
área de Alcântara. A situação sacio-eco-
nômica do Maranhão tem "como fator de-
terminante a' enorme expansão do terrító-
rio econômico do Estado, com o ascenso
da lavoura de subsistência e apreviável
saldo nas relações comerciais com o resto
do País e o Exterior e 'os primeiros sinto-
mas de uma economia em processo de in-
dustrialização". Por outro lado, as me-
didas é .planos que visam estimular e coor-
denar os elementos dinâmicos da economia
maranhense objetivam, simurtâneamente,a
plena reintegração da Capital e sua região,
na função histórica de centro econômico
do Estado" .1!:ste fato deverá determinar
enorme expansão do complexo 'urbano da
capital 'maranhense e' a conseqüente absor-
ção das áreas que lhe são vizinhas,' entre
elas, Alcântara.
Entre os ratôres sócio-culturais que de-

verão atuar nesse processo de absorção
APA destaca os seguintes;

36
Ireeobstrução das ruínas do quartel do
Farte de São Sebastião, O forte é dos mea-
dos do século XVIII.

"1) Existe em -torno de Alcântara uma
verdadeira mística popular: é comum que
se refiram a ela com a "antiga capital" e
que cantem a sua passada grandeza,
sempre envôlta em lendas de misteriosos
tesouros. 1!:assim que se reflete na cons-
ciência popular o preponderante papel
exercido no passado por Alcântara na vida
econômica e social do Estado.
2) A cidade é também um centro ro-

meiro de importância, se 'bem que em pro-
cesso de franca decadência, São famosas,
em tôda a região, as festividades do Divino
Espírito Santo e de Nossa Senhora do Li-
vramento" ,
O arquiteto Antônio Pedro Alcântara

salienta ainda que "um ligeiro exame do
desenvolvimento histórico da região per-
mite constatar que São Luís e Alcântara,
dois centros urbanos situados dentro de
um mesmo complexo geoeconômíco, por
fôrça da ação' comum de fatôres sócio-
econômicos e devido à proximidade geo-
gráfica, tendiam a uma conubarção, Só im-
pedida pela ação de fatôres que' se encon-
tram em rápido processo 'de superação.
Observa-se; atualmente, os primeiros e in-
cipientes sintomas e uma verdadeira reto-
mada dêsse processo htstôríco ". Concluin-
do seu racíocínío, APA afirma que o plano
visa, em última análise, "acelerar êSse pro-
cesso espontâneo 'de absorção, disciplinan-
do 'e determinando, dentro do possível, os
têrmos em que êle deverá se desencadear",

A Região - Formação e Linhas
Gerais do Desenvolvimento de seus
Centros Urbanos
A região onde se localiza Ancãntara, está

situada na chamada zona do litoral norte
do Estado .do Maranhão. Foi aí que desem-
barcaram os prímeiros europeus - corsá-
rios ou colonizadores - e aí se definiu a

Desobstrução üa flua da Amargura. Ao
tunâo vê-se o '''Passo do Encontro" (da
procissão da Semana Santa),

principal direção das correntes colonizado-
ras, em demanda das férteis terras dos
vales dos Rios Pindaré, Mearim e Itape-
curu. Nesta região, em 1612, os franceses
que tentavam instalar-se no Brasil, funda-
ram a cidade de São Luís.
São Luís e Alcântara, cidades vizinhas,

situadas às margens da Baía de São Mar-
cos, constituíram os dois núcleos urbanos
que empolgaram' a vida econômica, social
e polítíca; da região por um largo período,
que vai do início da colonização (século
XVII) até os fins do século XIX.
São Luís, apoiada na existência de uma

rêde natural de vias de transporte, repre-
sentada pela exténsa bacia fluvial, firmou-
se, do último quartel do século XVIII até
o início do presente século, como centro
abastecedor e exportador da região que
corresponde ao interior do Estado, ao norte
de Gaiás e a apreciável parte do território
píauíense. Esta excepcional situação levou
a:'cidade a se 'transformar no' ernpõrío co-
mercial de todo o extremo norte do país.
Alcântara foi a sede da Capitania do

Oumã, vasta, região que abrangia as mais
ricas terras do então Estado do Máranhão
e Grão-Pará.
No século XVIII, quando a Companhia

de Comércio do Maranhão e Grão-Pará
conseguiu extraordinário sucesso, a Capi-
tania do Oumã tornou-se o celeiro da re-
gião, Dezenas de engenhos, dezenas de sa-
linas; onde trabalhavam milhares de escra-
vos', permitiram o desenvolvimento de uma
requintada sociedade, escravocrata, de rai-
zes e educação européias, que dominou a
vida social e política do Ma.ranhão, du-
rante quase todo o século XIX,' A Cidade
de Alcântara servia de estância, 'na esta-
ção chuvosa, aos fazendeiros. Ali êles as-
sistiam as festas religiosas e dali se trans-
portavam para São Luís. ll: curioso obser-
var que apesar de sua importância, - Pe-
dro oeiger assinala, a propósito, que AI-

Restauração dos muros de -peâr« e cal
junto a igreja e convento do Carmo .



cântara desempenhou o mesmo papel que
Olínda em relação ao Recife; "enquanto
São Luís era o pôrto comercial, dominado
pela classe dos negociantes portuguêses,
Alcãntara era a residência da aristocracia

• rural, em vistosos casarões". - Alcãntara
sempre dependeu do equipamento social de
'São iLuis, a ponto de não possuir, sequer,
imprensa própria.

Decadência

Profundas transformações estruturais na
economia, na sociedade e na orientação po-
lítica do país, e, mais tarde, no sistema de
transporte, determinaram a decadência das
duas cidades. .
A abolição da escravatura determinou a

queda da produção 'e conseqüentemente a
desvalorização da. terra. O comércio com
a Inglaterra, iniciado com a vinda da
Côrte para O' Brasil e que conduzira ao
apogeu a prosperidade alcançada com as
operações da Companhia do Maranhão e
Grão-Pará, .retraiu-se totalmente com a
proclamação da República.
O assoreamento do pôrto, o colapso da

navegação de cabotagem, o desenvolvi-
mento da navegação no Tocantins, com a
introdução de mais eficientes embarcações,
atraiu para Belérn parte do comércio das
regiões vizinhas ao Maranhão e norte de
Goiás. Paralelamente,' o comércio píauí-
ense, a medida que se vinculava direta-
mente aos grandes centros do sul do País
e mesmo do Exterior, foi tomando ao Ma-
ranhão as áreas ribeirinhas do Parnaíba,
as quais passou a abastecer.
Estas linhas de decadência foram se

acentuando até chegar ao período mais
recente das grandes construções rodoviá-
rias, qua modificaram, ràpidamente, o ar-
caoouço dos transportes maranhenses. As
rodovias deslocaram o eixo econômico do

Passo do Encontro, já restaurado.

Estado para o interior; ameaçando trans- .
formar São !Luís numa cidade marginal.
As conseqüências dêsses fenômenos, em

relação a Alcântara, tiveram repercussões
mais graves. iEnquanto São Luís, como
centro exportador da Província, continuava
a viver uma época de prosperidade, a de-
cadência de Alcântara se acentuava. A
introdução da navegação a vapor, facili-
tando o transporte para o vale dos rios,
determinou a interiorização das zonas de
plantio. O incremento da produção açuca-
reira e salíneira nos estados nordestinos e,
sobretudo, a abolição da escravatura, gol-
pearam rudemente o velho município, mar-
ginalizando completamente sua sede, a Ci-
dade de Alcântara ,
As condições climáticas de Alcântara,

favoráveis ao veraneio e suas restas reli-
giosas faziam, no entanto com que ela con-
tinuasse a ser procurada. A precariedade
de meios de comunicação com São Luís,
entretanto, levou ao abandono quase total
da cidade. O estabelecímento, há vinte
anos atrás, do Presídio Estadual em Al-
sântara representou o golpe de mtserí-
cordia.

Perspectivas

O Estado do Maranhão atravessa um
surto de desenvolvimento e expansão eco-
nômica apreciáveis. Sua renda terrítoríal
tem avançado significativamente (5,4%
entre 1948- 10051)'. Na formação dessa taxa
contribuiu com peso decisivo o setor pri-
mário, cujo crescimento operou-se a uma
média de 10,6% ao ano. O fator do dina-
mismo do setor primário reside no incre-
mento das atividades agrícolas e nestas,
com maior tôrça, na orízicultura , "ESta
fase de ascenso da- lavoura maranhense
caracteriza-se pela ·considerável expansão
do território econômico do Estado que pas-

Ruinas do Convento do Carmo (sec. XVII)

sou de 3 milhões para 9,5 milhões de hecta-
res, somente no período de 194'0/1950 (no
Brasil, o acrescimo da área global não che-
gou a alcançar 2Q%), e no caráter expor-
tador de recursos da economia estadual,
refletida no saldo de suas relações comer-
ciais com O' resto do País e. com o Exterior".
Da análise de surto de desenvolvímento

que se opera no Estado, o arquiteto An-
tõnio Pedro Alcântara pôde distinguir
prenúncios de modificação estrutural da
economia maranhense: "A atividade agrí-
cola em progresso' poderá favorecer o pro-
cesso de capitalização da economia e, em
certa escala, as poupanças formadas na
lavoura poderão ser retídas e aplicadas
dentro das fronteiras econômicas do Es-
tado. Com tôdas as 'limitações exigidas,
talvez se possa divisar nos fenômenos
apontados um sintoma de transição seme-
lhante ao que se observa nas economias
em processo de industrialização".

A1cântara e a Expansão do Com-
plexo. Urbano da Capital Mara-
nhense

Os planos em andamento ou programa-
dos que visam estimular e coordenar 05
elementos da economia maranhense, asse-
gurando um melhor nível de circulação de
suas riquezas e de atendimento tlé suas
necessidades, informa o arquiteto Antônio
Pedro, devem ooíettvar igualmente a plena
reintegração de São 'Luís em sua função
histórica de centro econômico '0.0 Estado.
Esta reintegração, prossegue APA, . se

apóia, fundamentalmente na construção de
um moderno pôrto e na pavimentação de
rodovias estratégicas que dela demandam
às zonas pioneiras do Pindaré-Mirim. em
franca expansão econômica, e produzírá
sensíveis modtrícaçôes do ritmo 'e no sen-
tido geral do desenvolvimento ..

Fragmento da portada. Deve pertencer, ::J.~.
propàvelmente, ao Colégio dos Jesuitas, A
peça foi encontrada quando as escavações
estavam já a 2 metros de profundidade.



Tais modificações, o que tudo indica,
provocarão o remanejamento da atual es-
trutura urbana de São Luís, tendendo à
criar zonas melhor definidas quanto à
função urbana e que se traduzirão, fisica-
mente, na concentração de edificações em
certas áreas, na rápida deterioração de
outras, segundo as novas Itnhas de ínterês-
se a serem criadas. AI influência da cidade
se ampliará e se reforçará, visivelmente,
sôbre as áreas círcunvísínhas, tornando
necessário o atendimento das novas e cres-
centes necessidades surgidas com o cresci-
mento e a elevação do nível de vida da
população. A íntegração dessas áreas, afir-
ma o arquiteto Antônio Pedro, ao com-
plexo urbano .da capital marahense, nare-
ce-nos inevitável.
"Alcântara, particularmente, encontra-se

em situação privilegiada dentro dessa área
de influência de São Luís. Separada dela
apenas pela Baía de São Marcos, Alcântara
possui características tão singulares, quer
do ponto de vista paísagístíco, quer do
ponto de vista cultural e artístico, que se
constítuírã nuina das' prínctpaís peças' do
equipamento social daquela capital e mes-
mo de todo o Estado".
"Um plano de recuperação de Alcântara ",

conclui '0 arquiteto Antônio Pedro, "assim
concebido, integrar-se-ia, perfeitamente,
numa planificação regional' mais ampla
que visasse dísciplínar e orientar o cresci-
mento de são Luís. Além do mais, a situa-
ção da cidade-museu, plenamente integra-
da no movimento social e cultural da re-
gíão, viria a permitir que não só a cole-
tividade maranhense, mas a de todos os
estados brasileiros, entrasse em contato
vivo com um dos monumentos mais ex-
pressivos do passado nacional".

o Plano de Recuperação de' AI-
cântara e sua Organização'

o plano elaborado pelo arquiteto Antô-
nio Pedro de Alcântara prevê a transtor-

"Passo de Santa Quitéria" já restaurado.
Ao fundo as ruínas -da igreja de 'mesmo
nome.

mação da Cidade de Alcântara num Centro
de Cultura e Lazer do Estado do Mara-
nhão, principalmente de sua capital, me-
diante um adequado programa de obras e
um cuidadoso trabalho de organização e
promoção. (Para conseguir êste intento,
propõe o arquiteto, a dínamízação e a ín-
tegração no movimento cultural do Estado,
do acervo histórico, cultural e artístico ali
existente: estimular o artesanato loca),
melhorar as condíções de habitabílídade e
criar serviços remunerados capazes de be-
neficiarem a população; e, finalmente, em
etapa posterior, aumentar: a 'arr ecadaçâo
municipal através de taxas sôbre as ativi-
dades a serem implementadas.

Transcrevemos a seguir o esquema de
organização elaborado, e que inclui medi-
das tendentes a criar uma série 'de "cen-
tros de interêsses de caráter cultural, ar-
tístico, desportívo, recreativo e de curio-
sidades que venham a servir de a trativo e
possam garantir um permanente afluxo de
visitantes à cidade.
No plano cultural e artístico: 1) Organi ..

zar visita-s à cidade e seus monumentos.
Providências necessarias: instalar uma
agência do Departamento de Turis.mo e-
Promoções do iEstado; colocar junto a cada
monumento elementos de identificação;
elaborar um guia da cidade; as 'Visitas de-
vem ser estendidas aos arredores da cida-
de. Locais come>o sítio Nazaré, devem ser
preparados para êste fim. 2) Organizar e>
Museu da Cidade, prevendo-se um possível
desdobramento em Museu Sacro, iMuseu do
Negro, e Museu de Arquitetura. Provídên-
das: escolha de loca's, levantamento sele-
ção e tombamento. do material existente;
consulta a colecionadores para obter peças
originais de Alcântara. 3)' Criar um local
para espetáculos ao ar livre, com o apro-
veitamento, de possível ruínas do Qon-
vento do Carmo. Providências: preparação
do local, seleção dos grupos de represen-
tantesque participarão dos espetáculos se-

leção de repertório e preparação ele um
calendário anual. 4) Estimular as tradi-
cionais festas religiosas como as do Divino
Espírito Santo, de N. S. do Livramento
e de São Benedito de forma a que readí-.
quíram o antigo esplendor. 5) Estimular
a confecção e a comercialízaçân das rendas
e outros produtos artesanais. Uma coope-
rativa deve ser criada com esta finaUdade.
No campo desportívo, recreativo e de

curiosidade estão incluídos jogos, praias,
excursões, pesca e caça. Para tanto' está
prev'sta uma série de providências que
vão desde a limpeza das praias à constru-
ção de embarcadouros,' a preparação de
locais para diversas atividades e organ'za-
ção áe serviços que serão' colocados a dís-
posição dos visitantes. '
No tocante à estada e !J.. transportes e.

comunicações foram pensadas medidas
destinadas a alojar convenientemente os
visitantes, mediante a adaptação de um
sobrado como pousada. A hipótese de os
moradores também hóspedarem visitantes,
foi igualmente prevista. Quanto ao trans-
porte, um detalhe torna-o de mais díf'ící!
solução. Existe uma verdadeira prevenção
popular contra a travessia da Baía de São
Marcos. Foram previstas' medidas destina-
das a assegurar a travessia da baía, com
barcos a motor e a vela, bem como a pOSSi-
bilidade de se incrementar o uso de taxí-
aéreo.
Um esquema de planejamento publici-

tário encerra o programa de medidas pre-
vistas pelo arquiteto Antônio Pedro para a
recuperação da cidade de Ancântara.

o plano de recuperação de Alcântara, g,q
quat procuramo/! dar nesta reportaçem.
uma rápida visá,? está: servf1:o executado
mediante convênio' entre o Govêrno db
Estado e o Departamento do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional.
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Belo exemplar de sucupira-branca (Boui-
dichia sp.) vendo-se ao fundo o "Cerrado",
vegetação caracteristica da região.

'-

Os 5.000 km2 que constituem a área
da Capital Federal estão dentro da
grande região denominada Planalto
Central, situada entre o Rio São Fran-
cisco a leste, o Rio Grande (afluente
do Paraná) ao sul e o Rio Araguaia
a oeste e a Bacia do Paraná ao Sul.

Brasilia está situada na parte sul
de Goiás, entre as latitudes 15° 30, S
e 17° 00', S, na Bacia do Paraná a
900 km do litoral, A topografia pre-
dominante é a de uma região hortzon-
tal, chata, notando-se claramente
duas superficies de erosão. Uma alta
com cêrca de 1.000 a 1.100 metros,
plana: são os "chapadões", divisores
dos rios princípaís e outras menores,
as chapadas dJivisoras dos riachos e rí,
beirões. Chapadas e chapadões são se-
parados por vales largos, achatados,
de altitudes entre 700 a 800 metros,
constituindo 'O segundo nível do pla-
nalto. Nos chapadões e chapadas do-
minam as formas côncavas', tornan-
do-os bem drenados, enquanto conve-
xos são os vales com longas encostas
qUe terminam nos talvegues dos rios e
riachos, onde serpenteiam as matas
cílíares. Resumindo, podemos dizer
que geàlogicamente o planalto apre-
senta dois andares. O basalto consti-
tuído de rochas cristalinas e metamór-
ficas (gnaisses, xistos) e ainda quartzí-
tos, f'olhelhos, calcáreos, etc. :Ê:sueem-
basamento antigo e capeado por um
manto de sedimentos, principalmente
tolhelnos e arenítcs que se alternam
em .certas zonas com rochas vulcânt-
cas intrusivas {Mato Grosso de Goiás,
"trapp'' do Triângulo Mineiro, etc.) .

Os derrames destas rochas íntrusí-
vas dão os solos férteis da região, for-

Brasilla
Solos - clllDa -
vegetação

Cláudio Cecil Poland

mando os arenitos, Os solos pobres e
ácidos que mal suportam uma vegeta-
ção rala.

A suposição dos geólogos de qUe. a
superfície dos chapadões e ehapadas
é uma velha peneplanície sobreleva-
da é confirmada pelo fato de ser co-
berta por acumulações. 'superficiais
como as camadas de cascalho e sei-
xos, os depósitos de areia e concre,
ções ferruginosas formando uma: cros-
ta laterítica denomina canga. - :Ê:stes
depósitos são dádivas da natureza
aos construtores de Brasília, tornecen-
do-lhes agregados de várias granulo-
metrias para construções de vários
tipos .

Ao tentarmos uma rápida noção dos
solos da Capital, temos de falar em
rocha matriz e íntemperísmo , O ín-
temperísmo, quer físico-químico ou
blológíco é o primeiro estágio na for-
mação do solo. As condições extremas
de elevada precipitação e estações sê-
cas prolongadas na área do retângu-
lo, geram 8'010s altamente íntemperí-
zados (Iaterítícos) -e profundos, 311--
cançando de 20 a 23 metros até che-
garmos à rocha matriz também alta-
mente intemperizada. Seis grandes
grupos de solos podemos verificar' na
área, como: Lato solos húmícos, Lixo
solos concrescíonaís, Gley húmícós, So-
los turrosos, Laterítas hidromórficas e
Litossolos. Creio que os Lato solos hú-
micos ocupam a maior porção da área.
Grandes extensões que percorri até a
Fazenda do Gama e do centro até a
região do Bananal são ocupadas por
êste grupo 'de solos. A estrada' que liga
Brasília à Formosa, 'ostenta em Suas
margens grandes extensões destes so-
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Macherium villosum - Jacaranâa-castanho,
do cerrado.

"Campo sujo" - Onde dominam as gra-
mmeas e arbustos isolados.

Lixo solo concrec~c<nal - Espêssas camadas
de cascalho lateritico e seixos, usada como
agregada nas construções.

10s cobertos por densos cerrados . Creio
mesmo que dentro de Brasilía estão
situados os melhores tipos de Lato so-
los húmícos da região, dado o aspeto
da vegetação que suporta. Densas for-
mações de pequízeíros, de sucupíras,
de fa.veiros, árvores típicas do "cer-
rado", dão no entanto, impressão de
uma formação fiorestal. Êstes solos,
embora altamente líxívíados, pobres
em bases trocáveís e com alta acidez,
são fáceis de trabalhar, dada a sua es-
trutura. Ensaios de correção e f'ertdliza-
ção devem ser feitos a fim de verifi-
car sua produtividade. Os calcáreos
dolomítícos afloram em Formosa e são
ótimas fontes de cálcio e magnésío
para a correção destes solos.

Os Lixo solos concrescíonaís consis-
tem em camadas espêssas e expostas
de cascalhos laterítícos endurecidos e
soltos, revestidos por delgada camada
de terra -- (em formação). Êstes so-
los não devem ser revolvidos quando
para fins agrícolas, pois o cascalho fi-
caria na superfície. Adaptam-se à for-
mação de florestas e pastagens que po-
dem ser serneadas a lanço no início
da estação chuvosa. Observei o capim-
gordura (Melínes) vegetando nestes
solos na estrada do Bananal. Aos re-
cursos fornecidos por êste grupo de
solos deve-se talvez a construção das
estradas, aeroportos, etc.. em Brasí-
lia. Os Gley húmícos e Turfosos, são
solos hidromórficos, isto é, formados
por certas condições de umidade. São
encontrados nos talvegues dos rios e
riachos e depressões alagáveis. Pretos,
(quando úmidos) ácidos, mal-arejados
porém ricos em matéria orgânica. Su-
portam uma vegetação nativa de gra-
míneas fibrosas e buritis. Sãó os res-
ponsáveis (quase sempre) pelas linhas
de buritis que serpenteíàm na região
(palmeiras). São aproveitados na re-
gião para hortas, jardins, etc. Os gra-
mados existentes no Palácio da Alvo-
rada, Hotel, etc. repousam nestes so-
los, transportados das baixadas. óti-
mos solos, após a correção, dada a sua
alta acidez.

Clima

O clima do Planalto Central é de-
nominado "continental", caracteriza-
do pelos invernos de longa estiagem e
verões de abundantes precipitações. Ê
o clima das chamadas pastagens tro-
picais. A área onde está situado o
Distrito Fetleral, tem altitudes que va-
riam. de 1.000 à 1.100 metros. A tem-
peratura média no verão é de 22° cen-
tígrados e a máxima absoluta 35° C,
média no inverno 19°, mínima absolu-
ta 2° C. Como vemos as condições de
temperatura e precipitações são muito
uniformes em todo o Planalto Central,
relacionadas talvez com sua topogra-
fia uniforme. A média das precipita-
ções anuais dão 1.700 mm, No verão
as massas de ar se deslocam para o
sul e produzem fortes: chuvas de outu-
bro a março, no inverno se movem
'Para o norte provocando a grande es-
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tação sêca que se estende de maio a
setembro.
O clima é portanto classificado como

"morno das regiões temperadas". Em-
bora no verão tenhamos 1.700 mm
de chuvas, possui o solo da região tal
permeabilidade que a drenagem é rá-
pida. As chapadas atuando como uma
esponja, absorvem tôda a água super-
ficial, que se acumula na camada im-
permeável tormada pelo "red-rock" al-
tamente intemperizado (laterizado)
fornecendo gradativamente água aos
rios que mantêm seu nível, mesmo nas
longas estiagens. As inúmeras fontes
(ôlho-d'água) nas encostas das chapa-
das indicam o nível hídrostátíco e os
grandes recursos de água subterrânea
do cerrado.
Três fontes de suprimento de água de

superfície foram observadas na área do
retângulo: o Rio Paranoá, O Ribeirão
Bananal e os Córregos Fundo e Torto.
Pelos estudos realizados, a nova capi-
tal disporá de água para abastecer
uma população de dois milhões de ha-
bitantes, com uma taxa diária de qui-
nhentos litros "per capít a" . 0' Rio Pa-
ranoá flornece energia e água para
formação do lago usando-se como ba-
da e depressão natural do terreno (3.°
plano de erosão).
Aos olhos do observador atento, dois

tipos fundamentais de vegetação na-
tiva são encontradas na Planalto Cen-
tral: o campo e a mata. O campo é
subdividido em "campo limpo", "cam-
po sujo", "campo cerrado". O "campo
limpo" onde predominam as grami-
neas. tem como vegetação dominante
a "barba-de-bode" (Arístida palens) ,
Sofre anualmente o batismo do fogo,
pois como vegetação fibrosa, ~ó tem
aceitação pelo gado, na brotaçao. In-
discutivelmente, o solo condícíona sUa
formação. Solo arenoso, desprovido de
bases trocáveís. alta percentagem de
óxidos de alumínio e ferro o que indi
ca forte tendência à Iaterízação, aci-
dez elevada, PH 4,5. Quando possui
alguns arbustos é chamado "campo
sujo" (o barbatímão, o caju-do-campo,
etc.) , O "campo cerrado" consti-
tuído de gramínease árvores espaça-
das de dois à oito metros de altura,
retorcídas, de casca grossa, protegida
por uma camada de cortiça, rõlhas ge-
ralmente grandes e filosas. Multipli-
cação vegetativa dominante. Visto ao
longe, tem-se a impressão de uma
densa formação vegetal, que se des-
faz à medida em que se aproxima. São
espécies características do "campo
cerrado" .
o barbatimão (Striphnodendrim bar-

batímão)

A. lixeira (Curatela americana)
O pau-terra (Qualea grandiflora)
O pau-santo (Keelmeyera coriacea)

A peroba-do-campo (Aspídosperma
sp), etc.

Aqui, também o solo condícíona a
vegetação. Na área da Capital, os bons
cerrados estão assentados sôbre os
Latos solos húmícos, vermelhos, par-
dos, etc., com maior teor de matéria
orgânica na superfície e melhores ca-
racterísticas estruturais. Os "campos
cerrados", ocupam, é bom notar, a têr-

ça parte do revestimento florístíco
do Brasil. A mata é subdividida, pe-
los habitantes do Brasil Central em:
mata de 1.0 classe, mata de 2.a classe
ou mato sêco, 'e mata de 3.a classe
ou eerradão ,

o valor econômico destas matas é
decrescente, pois muito bem Observa-
ram cs fazendeiros da região, que esta
'Classificação refere-Se a. uma verda-
deira classificação de terras, quan-
to a sua composição e produtividade.
As matas de l.a classe compactas, com
três andares, árvores .altas, troncos li-
sos cheios de lianas, ricas em jatobás
(Hyrnenaea sp) , perobas (Aspídcs-
perna sp) , cedros (cedre.a) , o tambo-
ril (Enterolosiumsp.), etc., estão as-
sentados em solos férteis, ricos em
húmus oriundos de rochas básicas
(gabros-díorítcs) no Mato Grosso de
Goiás e "trapp" do Triângulo Mineiro
(diabásío-basalto) . A mata de 2.a clas-
se ou mato sêco, é a floresta típica
dos espigões. Arvores mais finas,
maior espaçamento em seu interior,
permitindo pela intensidade luminosa,
melhor formação de um suo-bosque.
O angico (Píptadenía) e a garapa
(<Deali um) parecem as dominantes no
mato sêco. Solo mais pobre em húmus, •
mais arenoso e sêco, menor riqueza
mineral. Dizem os fazendeiros de
Goiás que êste SO:1O após a derrubada
da mata não aguenta mais de quatro
anos de cultura. O mato de 3.a classe
ou "cerra dão" é mais alto e mais den-
so que o "cerrado", aqui as espécies do
"cerrado" são mais altas, lisas e me-
nos retorcídas. Há mais sombra no
"cerradâo" que no "cerrado". Solos
arenosos, vermelhos, camadas de hú-
mus mais acentuada. Suportam cul-
turas e são mais usados pMa a forma-
ção de pastagens. Observei culturas
de mandioca e abacaxi, aliás, ótimas,
nestes solos. Muitos pensam que as re-
giões do Brasil Central só possuem ra-
los "cerrados" e campos "limpos" ou
"sujos", onde a pecuária nômade im-
pera. No entanto, a 93 km de Brasilia,
com ótima estrada pavimentada, uma
fértil zona iniciada na cidade de Aná- .j.
polis, é o mato grosso de Goíás , II
Esta região situada na parte centro-;~

sul do Estado, começa na Cidade de
Anapólís, continua para o oeste até
a Serra Dourada e no sentido norte-
sul, vai nas proxímtdades de Goíãnla
até um pouco ao norte de Itapecí, com
aproximadamente vinte mil quilôme-
tros quadrados. Pela natureza de seus
solos, pode, planej ado e desenvolvido
seu fomento agrícola, abastecer de
muito Brasílía ,

O presente trabalho visa tão-somen-
te iniciar uma serre de publíea-
ções sôbre fítoecología, fítofísíonomía,
etc., para enriquecimento da cultura
do aírquíteto dedicado aos problemas
do Urbanísmo; Ftcariamos imensamen-
te gratos se de todas os recantos rece-
bêssemos consultas sôbre p!antas, sO-
lOS\,adubos, defensivos, jardinocultu-
'ra, enfím tudo que se relacione com o
mundo do paísagísmo.

Rio Paranoâ na estiagem
energia e água para o lago.

Fonte de

ouartzuo« - Devido sua resistência ao
intemperismo são as rochas mais comu-
mente encontradas, formando espigões ou
residuais.
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Pequizeiro - (Cary,ocar brasiliensis ) -
Ponte ãe sombra e alimento no "cerrado".



Apartamentos em Boa ViagelD

Recife - Pernalnbuco

Arquitetos Acácio Gil Borsoi e Vital Pessoa de Melo
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Painel

o programa previa a construção de
um. edifício resídencíal de custo mé-
dio com um apartamento por andar.
O prédio foi levantado mediante

uma estrutura mista de tijolos e con-
ereto. As paredes de tijolos prensa-
dos runcíonam como elementos por-
tantes. nas quaís estão apoiadas as
lajes de concreto armado. As escadas
foram pré-moldadas em concreto.
Os materiais empregados - tijolos

prensados, concreto, vidro e madeira
conservam sua aparência natural.

A direção da obra esteve a cargo
dos próprios arquitetos autores do
projeto.



Painel

1 - Hall Social
2 - Vestíbulo
3 -. Elevador
4: - Estar
5 - Jantar
6 - Varanda
7 - Copa-cozinha

8 - Toillete
~ - Quartos
10 - Banheiros
11 - Terraço serviço
12 ~ Hall serviço
13 - Quarto de empregada
14 - Rouparia

5I~
I"
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Notícias
AvailJiaçlWde Lojas Comerciais

O Instituto de Engenharia Legal
(GB) procurando padronizar o cál-
culo de avaliações, aprovou em Amem-
bléia Geral (24/XII/64) uma norma
para a avaliação de lojas comercraís.
A. norma, apresentada pelo eng.? Caio
de Brrtc Guerra, tem a seguinte ex-
pressão V =vot V 10 Pm
onde V é o valor lccatívo mensal;

Vo é o valor locativo unitário padrão
referido à profundida de 10 m;
t é a testada da loja;
P D1 é a profundida média da loj a;
A Assembléia Geral do IEL aprovou

ainda .fórmula apresentada pela DI-
retoria, para cálculo de honáríos dos
peritos em avalíação de imóveis e má-
quinas e cuja expressão é a seguinte:

H= 0,15 V v. S:-
onde H é o valor dos honorários;

V é o valor do imóvel ou da máquina
Smé o salário mínimo vigente

O Nôvo Departamento do Ceará
A Delegada do Ceará do .IAB que

: funcionava. desde 1957, transformou-se
em Departamento. A diretoria do De-
partamento recém-criado, de caráter
provisório está constituída da seguin-
te forma: Presidente arq.v Kepler
Pompeu: Vice-presídente - arq.? Li-
beral de Castro; 1.° secretário - arq.?
Luciano Marrocos Aragão; 2.° secretá-

rio - arq.? Enéas Botelho; .fê Tesou-
reiro ~ arq.v Francisco Porto Lima;
2.° Tesoureiro - arq." Marcos Studart.

i
Escola de Arquitetura em Fortaleza

Um grupo de 'arquitetos, protessôres
da Universidade do Ceará, sob a, coor-
denação do Reitor Martins Filho, está
estudando as bases de funcionamen-
to dá Et1cola de Arquitetura recente-
mente criada e instalada em dezembro
último, oom a. presença do Presidente
da República.

Planejamento Urbano

Na última reunião da Comissão de
Urbanismo da UIA, realizada em Ber-
Iím (RDA) foram criados um bureau
(órgão permanente) e uma comissão
de trabalho constituída pelos respon-
sáveis pelos diversos grupos de traba-
lho e pelos membros do bureau.
Floram indicados para integrar o

bureau, pelo Conselho Consultivo: oai-
sat (França), Oandílís (França), van
Eesteren (Holanda) , Toneu (Bulgá-
ria), Ling (Inglaterra) e Saugey
(Suíça) .
Formaram-s,e, inicialmente os se-

guintes grupos de trabalho: a) Papel,
Missão e Formação do Arquiteto Ur-
banista - integrado por Toneu, Líng,
Provelenghíos (Grécia), iE'steves Cir-
belo (Cuba), secretário Calsat; b) A
C,{dade, Urbanização e Planejamento
do Território - composto por Gilson
(Bélgica), Maliss (Polonía) , FeisS
(USA), Heím (Hungría) , secretário
Baranov (URSS); c) Estrtrtura e Equi-
pamento lWi Cidade; Unídade de Vi-

zínhança formado por Collein
(RDA), Provelenghíos, Candíl.s, Glik-
son (Israel), Sheng Po (China), Ba-
rSIl'OV,Toneu - secretário Gusti (Ru-
mânía) , d) Representação Gráfica,
Símbolos e Gabaeitos - constituído por
Saugey, Gusti, Akcer (Turquia), Col-
lein, seretárío Gilson; e) Arquitetura e
Mei,uHu!mano - com Chlup (Tchecos-
lováquía) , ,Gilson, Gusti, Heím, Akcer,
Calsat - secretário Ling. O delegado
brasileiro junto a Comissão de Urba-
nismo da UIA, 'arquiteto Jorge Wilheim,
requereu inscrição no grupo "e".

Construção na Suécia

A Suécia construiu, entre os anos,
de 1945 e 1960, segundo dados publi-
cados pela revista econômica S'venska
Handelsbanken, 884 mil unidades re-
sldenciais. O aumento líquido do
número total de unidades, no entan-
to, foi de apenas 573.000, uma vez que
311.000 moradias foram demolídas ,
Muitas das casas demolidas eram

habitações rurais de qualidade infe-
rior, abandonadas em conseqüência da
emigração para as cidades, mas, ou-
tras, foram postas abaixo para per-
mitir a edificação de escritórios ou de
unidades maiores.
Apesar das melhorías nas condições

de vida provenientes destas mudan-
ças, persistem alguns tatôres negativos
no que toca à situação habítacional
do país. Um informe recente do go-
vêrno, indica que muitas pessoas re-
sidem em construções de padrões in-
feriores' impondo-se a realização de um
programa para remediar esta situa-
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ção , o recenseamento das habitações
de 1960 revelou que a talta de espa-
ço constitui o maior problema, espe-
cialmente nas familias numerosas,
apesar das consideráveis melhorias
realizadas a partir de 1945. Em 1962,
foi iniciado um programa para ace-
lerar a construção de edifícios. a fim
de compensar a queda de inversões
industriais, resultando daí o início da
construção de 91 mil unidades. Con-
siderando o número de habitantes da
Suécia, êste deve ser o total mais ele-
vado alcançado na Europa.

A. iniciativa de novas construções
floj. tal que chegou a represen+ar um
grande perigo de superexpansão no
setor de edírícacões. j!:ste fato levou
o govêrno, em 1963, a' diminuir o pro-
grama para 85 mil unidades, das
quais 59 mil são apartamentos e 26
mil, casas para urna ou duas famílias.
(SIP)

Boletim de Artes Visuais

A Divisão de Artes Visuais da União
Pan -Americana, publica semestralmen-
te, em língua espanhola, um "Bole-
tim de Artes Vísuads", de&tinado ao
registro sistemático das atividades ve-
rificadas no campo das artes plás+í-
cas em todos os países do oontínen-
te. Para 'atingir êsse objetivo, a Divi-
são de Artes Visuais solicita não só
aos artistas latino-americanos como a
tôdas as entidades cul+uraís, inclusi-
ve galerias de arte e museus, o forne-
cimento do maior número de infor-
macões (notícias sôbre publicações es-
necíalízadas. sxposícões, críticas, catá-
logos. concursos. salões, prêmios, foto-
grafias etc.) necessárías à elaboração
Boletim.

Qualquer material re.atívo ao Bo-
letim de Ar+es Visuais deverá ser en-
viado ao seguinte endereço:

José Gomez-Sicre, Chefe da Divisão
de Artes Visuais da União Pan-Amert-
cana, Washington 6, D.C. U.S.A.

Arquitetura Enlutada: Afonso E. Reidy

A Revista da U. I. A. (n," 31) publi-
ca, como homenagem a memória de
Afonso Eduardo Reidy um artigo de
autoria de André Bloch, cujo texto
transcrevemos a seguir:

"Um dos melhores arquitetos de
nosso tempo vem de nos deixar. j!:le
morreu de rorma prema+ura, atingi-
do por um mal implacável.

Reídy pertencerá de agora em dian-
te, pela alta qualidade de sua obra à
história de Arquitetura contemporâ-
nea. Não somente enriqueceu a Ârquí-
tetura brasileira com construções só-
brias, poderosas e orígínaís. Sua~
obras ricas em idéias e valor plásti-
co, não serão ignoradas pelos futuros
arquitetos que nelas encontrarão mui-
tos ensínamentos ,
Tive IQ privilégio de conhecer bem

Afonso Reidy, homem cortês e de gran-
de distinção. Em a sua companhia,
fiz uma prolongada visita ao Museu
de .Arte Moderna no Rio, um prédio
bem inscrito no terreno, cuja área:

circundante foi planejada por Reidy,
em colaboração com o célebre Burle
Marx. j!:ste Museu, cuja terminação
vem sendo aguardada com impaciên-
cia, já abrigou numerosas exposições,
abriu uma biblioteca para estudantes
e vem acolhendo numerosos alunos.
Remontando ao passado, verifica-se

que Reidy, cujo pai era inglês de ori-
gem irlandesa e cuja mãe era brasi-
leira de origem italiana, nasceu em
Paris, mas a sua vida se desenvolveu
essencialmente no Brasil, sua pátria
de adoção. Sua obra mantém os ca-
rácteres do movimento moderno nêste
país. Quando a França, isolada pela
guerra de 1939, descobriu, logo após a
Libertação, que um grupo. de jovens
arquitetos brasileiros, decididamente
engajados sob a bandeira de Le Cor-
busíer e sob a direção de Lúcio Costa,
tinha realizado o Ministério da Educa-
ção, foi uma surprêsa: mesmo para
Le Corbusier que reencontrou neste
belo prédio a expressão dos ránídos
croquis feitos durante sua estada no
Brasil. Apesar de algo decepcionado,
admitiu Le Corbusier aue seus discí-
pulos entusiasmados utilizavam os fru-
tos das suas pesquisas e sugestões
através de importantes empreendi-
mentos. '
Reidy foi da primeira equipe que

íntnoduzíu uma Arquitetura contem-
porânea válida no Brasil. Não demo-
rou em destacar sua própria persona-
lidade e sua reputacão bem merecida
deve-se à realização do conjunto de
babr'acão popular do Pedregulho no
Rio. Renunciando a um sistema de Ur-
banismo símplísta e generalizado êle
se preocupou sobretudo em situar bem
a massa imponente da construção
principal e dos prédios anexos. em
adapta-los ao terreno, em inventar
suas formas como o faria um escultor.
Hoje, usa-se com frequêncía desusa-

da. a palavra "barroco" para designar
uma Arquitetura que não seja rigoro-
mente re'flínía e sêca. Não vemos ob-
jeção nisto; o principal é que haja en-
tendimento. Diz-se comumente que
Reidy e Niemeyer prezam a Arquítetu-
ra barrôca e se descobre uma certa fi-
liação entre o barroco das igrejas bra-
síleíras dos séculos XVII e XVIII e
suas obras. ~
Arquitetos dignos deste nome, acre-

ditamos, não fazem trabalho de com-
pilação e não imitam o repertório de
obras antigas e atuais. É êste o caso
de Reidy, particularmente no Museu
de Arte Moderna do Rio, onde êle mos-
tra todo o seu talento planejando vo-
lumes bem estruturados, em harmo-
nia com formas puras isentas de in-
fluências alheias.
Reídy construiu relativamente pouco,

tendo atingido, no entanto, perfeita
maturidade. Dominou dom maestría
todos seus problemas; cada uma de
suas obras testemunha sérios estudos,
conduzindo a formas imaginosas bem
apropriadas a seus programas.
Suas últimas obras são ainda pOUCIO

conhecidas: uma passarela para pe-
destres passando por cima de duas pis-
tas de trânsito intenso; um colégio
experimental em construção em Assun-
ção, presente do Brasil ao povo pa-
raguaío ,
Nesse COlégio, que Reidy não teve a

alegria de completar, êle utilizou o

mesmo sistema estrutural usado no
Museu do Rio. "É uma obra grandío-
sa" declarou-nos Carmem Portínho,
Diretora Assistente do Museu do Rio.

Estamos certos, sôbre isto e é com
grande tristeza que rendemos home-
nagem à memória de um homem e de
um arquiteto cuía nobreza de caráter
e qualidades de artista criador jamais
esqueceremos" .

Nova loja da Celina.

.Será inaugurada ainda êste mês a filial
da firma OELINA DECORAÇõES na zo~
sul. Na oportunidade serão apresentad s
as novas criações em móveis para interio
res. A loja à Rua Barata R~be'ro, n.O 797
A e B, foi projetada pelo arquiteto HEN-
RIQUE RAMOS SILVA, sob cuia orienta-
ção foram criados os novos móveis.

Dados Sôbre a Habitação
no México

o recenseamento da habitação rea-
lizada no México em 1960 revelou que
naquele ano existiam no país 6.409.096
unidades residencíals das quais 54,1%
eram ocupadas por proprietários e
45,9% por inquilinos. A proporção de
proprietários em relação ao total de
moradias recenseadas não foi menor
do que 40%, em nenhum dos estados
que constituem o território mexicano,
salvo no Dlstrtto Federal onde a per-
centagem assinalada foi de apenas
20,85% .

O número de moradores por habi-
tação não é, apesar do dado acima
registrado na Cidade do México, maior
do que a frequência de 5,4 que expres-
sa a média nacional. Acima desta
media, encontram-se 13 EtsadoS!, sen-
do a taxa máxima acusada por Ta-
basco, com 6,4 pessoas por casa. Abai-
xo da média nacional de 5,4, existem
10 Estados. A taxa mínima, 5,1 pes-
soas por moradia, foi encontrada em
Oaxaca e Quintana Roo. No Dístríto
Federal estão localizadas 14,.1% do to-
tal de residências do país.

As casas situadas na área urbana
(3.123.598 unidades) representam 48,8%
do total, predominando entre elas as
de um só quarto que alcançam a
1.391.624 unidades. Nas áreas rurais
êste fenômeno é ainda mais pronun-
ciado pois: as casas de .um só quarto
atingem a 66,3% do total.
O adobe é o material mais comu-

mente usado nas paredes (49,7% do
total nacional). Somente 23,5% das
casas dispõem de abastecimentq de
água, encanada e 28,9% têm esgotos,
Apenas 20,9% das casas contam com
banheiro com água corrente.
Nas cozinhas predominam a lenha

e o carvão (64,2%) como combustível.
O aparelho de rádio foi encontrado
em 28,1% das casas; o de televisão em
apenas 0,4%. Desfrutam de rádio e
televisão 5,8% das moradias. O núme-
ro de ocupantes de habítações foi de
34.923.129 pessoas. das quais 4.870.876
eram do Distrito Federal.
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Legislação

LUMINARIAS "DECORLITE"
EM PLAsTICO ACRíLICO

DBCOR NION

GB-D.E.U. - Normas para aprovação
de conjuntos resídeneias.

Secretaria de Obras Públicas - De-
partamento de Engenharia Urbanísti-
ca - Atos do Diretor - Portaria n.?
23 - Em cumprimento ao despacho do
S1'. Secretário de E'stado de Obras Pú-
blicas de 13-4-64, exarado no processo
número 07-600-527-64, ficam estabele-
cidas as seguintes normas para apre-
ciação e aprovação de projetos de con-
juntos resídencíaís pelo Departamento
de Engenharia Urbanística:
1 - Osa.nteprojetos para conjun-

tos residenciais a serem examinados
pelo DEU deverã-o dar entrada jun-
tamente com os seguintes dados e es-
clarecimentos, que são indispensáveis
aos seus estudos:

a) Possibilidades e condições, de
abastecimento de água devidamente
apreciadas pelo DAA;
b) Possibilidades e condições de es-

gotamento do conjunto devidamente
apreciadas pelo DES';

c) Condições de esgotamento plu-
vial da área apreciada pelo DOB;

d) Calçamento das vias interiores do
conjunto, sua natureza e tipo, devida-
mente apreciadas pelo DOB;

e) F'acllidades à remoção do lixo do-
mícllíar, mediante apreciação a res-
peito do DLU;

f) Condlções de arborízação, manu-
tenção das áreas "non-aedífícandi" e
reservas florestais porventura exis-
tentes;

g) Condições de iluminação das áreas
e vias internas do conjunto:
h) Defesas palsagística e panorâ-

r.uca, caso situado o conjunto em zona
onde tais condições devam ser pre-
servadas;

i) Acurado exame das condições de
uso e localíaação dos diferentes blo-
cos em face das características locais
objetivando um racionalismo fun-
cional.

I! - Além das condições previstas
no item I, os anteprojetos serão exa-
minados, levando-se em conta:

a) O cotejo do projeto apresentado
com as condições legais vigentes, no
que se refere à utilização, taxa de
ocupação e densidade demográfica, vi-
sando uma substancial melhoría dês-
ses elementos do projeto:

b) Que os conjuntos, no que se re-
fere 310 lote, constituam sempre um
todo índívísível, mesmo que uma par-
te das construções ou blocos não ve-
nha a ser construída tal como previs-
to inicialmente;

c) Que tôda edii'icação ou bloco só
possa ser construido se no terreno a
êle adstrito couber uma quota dêsse
terreno que respeite as disposições le-
gais em vigor.

d) A conveníêncía do Estado exigir
2, doação de área destinada a escola
.ou estabelecimento público sempre que
o terreno possuir mais de 30.000 m2;

e) Que os projetos das edíficações
propriamente ditas obedeçam isolada-
mente a tôdas as disposições legais
vigentes;

f) A doação gratuita das áreas de
recuo porventura existentes;

g) O beneficiamento, a conservação
e a manutenção das áreas em comum.
lI! - As plantas após aprovação,

constituirão projeto aprovado com
numeração e sigla própria.

IV - O "habite-se" de qualquer pré-
dilJ ou bloco só será concedido caso
concluídas e aceitas as instalações e
obras necessárias ao funcionamento
do mesmo.

V - Tôdas as condições a serem
cumpridas deverão ser fixadas em têr-
mo de obrigação.

V.I - Tanto quanto possível, tôdas
as condições do projeto e suas carac-
terístícas funcionais devem constar
das plantas, reservando-se para o ter-
mo de obrigação aquelas que digam
respeito ao Iísencíamento ou conde-
mínío,

VII - A fixação de penalidades e
sanções de ínadímplemento das obrí-
gações constantes do têrmo o .serâo
através de multas reajustáveis à épo-
ca de sua apuração.
VIII - A execução do conjunto obe-

decerá a cronograma previamente des-
cutido e aceito.

IX - As condições próprias e pe-
culiares de cada conjunto resídencíal
serão examinadas pelo DEU dentro do
espírito das normas fixadas por êste
Boletim, sendo após o exame dos an-
teproj etos determinadas as condições
finais a serem obedecidas nos proje-
tos definitivos. -

(D. O. GB (Parte 1) de 16 de junho
de 1964 - pág. 11.514,).

Regula construções em imóveis
atingido pOr projetas de recuos

GB - Decreto "N" n.v 302 de 23
de outubro de 1964 -

Regula a execução de obras em imó-
veis atingidos, parcial ou totalmente,
por projetos de recuo progressivo ou
de urbanização e dá outras provi-
dências.
1 - Não é justo se impeça aos ha-

bitantes da cidade a execução de obras
em imóveis de sua propriedade atingi-
dos por projetos de recuo progressivo
ou de urbanização, enquanto o Estado
não obtém recursos financeiros para
executar tais projetos imediatamente
ou em futuro incerto.

2 - Não é certo, por igual, se im-
peça o alargamento ou prolongamen-



to dos logradouros existentes, cuja
importância no sistema rodoviário da
Cidade contra-indique sua paralisação
ou exí] a a melhoría de suas condícões
técnicas, sob pena de estagnação."
3 - Compete ao Poder Público

como órgão regulador do direito de
construir, estabelecer preceitcs nor-
matívos que, não prejudicando o pro-
prietário, ensejando-lhe justa utiliza-
ção de seu imóvel, permita [atender às
necessidades urbanísticas da Cidade.
·4 - Impõe-se portanto, encontrar

uma fórmula capaz de, resguardando
os projetos de recuo progressivo, mui-
tos em adintado estado de execução
ou em fase de conclusão bem como
Os projetos urbanísticos de manuten-
ção imprescindível, liberal' os imóveis
por êles atingidos quando não possa
ou não convenha ao Estado a execução
imediata, ou a curto prazo, daqueles
projetos de urbanização.

Isto pôsto:
O Governador do Estado da Guana-

.bara, no uso de suas atribuições le-
gais decreta:
Art. 1 - Havendo projeto aprova-

do de recuo progressivo ou de urba-
nização que medique o alinhamento
do logradouro, qualquer construção
nova deverá obedecer a êsse nôvo
alínhamento ,
Parágrafo único - Nos terrenos li-

vres de construção que sejam atingi-
dçs por proj etos de recuo progressivo
ou de urbanização e cuja área rema-
nescente fôr aproveítável para edírí-
"ação, o recuo será sempre obrigató-
rio, mesmo que a obra ai executar,
seja, apenas, muro de fechamento.
Art. 2.0 Nos prédios atingidos por

projeto de recuo regressivo ou por pro-
projeto de urbanização para abertura
projeto de recuo progressivo ou por
de novos logradouros, bem como de
alargamento ou prolongamento dos
existentes, quando não obedecido o
projeto, somente serão permitidas as

- seguintes obras.
r - consêrto;
II - reformas;
rlI - modificação de fachada;
IV - modificações internas que não

impliquem em aumento substancial do
valor do prédio.

V - acréscimos horízcntals desde
que limitados à parte não atingida
pelo recuo 'e não ultrapassem 20%·
(vinte por cento) da área de constru-
ção existente;
VI - acréscimos verticais, respei-

tada a altura máxima aprovada para
o local, e cuja área não ultrapasse 20%
(vinte por cento) do pavimento in-
ferior;
VII - construção de segundo pré-

dio nos fundos do lote em local não
atingido pelo projeto previsto, até o
máximo de 2 (dois) pavimentos, desde
que a área ocupada pelo nôvo prédio
não exceda a do prédio da, frente;
VIII - construção de galpâo aberto

nos fundos do lote, em local não atin-
gido pelo projeto previsto, desde que a
sua área não exceda ao dobro da área
coberta do prédio da frente, e êste
não. sej a de uso. resídencíal .

VITR IFICADOS
Não dilatam. Não racham. Imunes à ação
do sol e c?a poeira. Produzidos em vários
estilos, em 7 côres permanentes, brilhantes

CERÂMICA SANITÁRIA PORCELITE S. A.
MATERIAIS CERÂMICOS CELÉM, LTDA.
Matriz: RuaItapura,626 - Tel. 93-1183 - C. Postal2818 - SãoPaulo
Filial: RuadaAssembléia,11- 9.0 ando-Tel. 31-0784 - RiodeJaneiro



Parágrafo único. - Quando o re-
cuo atingir somente Ia faixa de afas-
tamento frontal, sem afetar a cons-
trução propriamente dita será o mes-
mo de execução obrigatória, desde que
as obras requeridas importem em au-
mento da área já construída e além
daquelas previstas nos incisos V, VI,
VII e VIII dêste artigo.

Art. 3.° - Quando um imóvel fôr
totalmente atingido por projeto de re-
cuo progressivo ou de urbanização
para abertura de novos Iogradouros,
alargamento ou prolongamento dos
existentes ou, quando alcançado par-
cialmente, a área remanescente fôr
inaproveitável para construção, serão
observadas as seguintes disposições
quando as obras requeridas ultrapas-
sarem as ipermitidas no artigo an-
terior:
I '- audiência prévia do Departa-

mento de Engenharia Urbanística da
Secretaria de Obras Públicas, que dirá
acêrca da possibilidade de liberação
do imóvel das condições estabelecídas
pelo projeto que O atinge, tendo em
vista não haver urgência na execução
imediata do projeto ou a ínexístêncía
de recursos orçamentários para a ere-
tívação da necessáría desapropriação.

I! - o Departamento de Engenha-
ria Urbanística poderá quando dessa
ocasião, propor outras formas de li-
beração do imóvel, devendo no entan-
to a proposta. dêsse órgão ser subme-
tida à aprovação da autoridade supe-
rior somente quando contar com a
concordância escrita do proprietário;
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III - I() Departamento de Engenha-
ria Urbanística, sempre que necessá-
rio, ouvirá as Regiões Administrativas
sôbre a possibilidade ou inconveniên-
cia da liberação do imóvel na forma
dês te decreto.
Parágrafo único. - As regras dêste

artigo aplicam-se, também, aos imó-
veis atingidos símultãneamente por
projeto de recuo progresso e de urba-
nização se o remanescente fôr apro-
veítável para cons.rução quando obe-
decido apenas um dos projetos,
Art. 4.° A liberação do inicial na

forma prevista por êste decreto será
da competência do S!lcretário de Es-
tado de Obras Públicas.

§ 1.0 - Liberado o imóvel, será per-
mitido construir-se prédio ou adaptar-
se a construção existente, conforme o
caso, e no alinhamento antigo, de
acôrdo com tôdos as características da
zona, isto é:

I - as ,Zonas do Código de obraa
designadas por ZR 2 e ZR 3, e nos
núcleos comerciais da ZA, em confor-
midade com as leis n.vs 83 de 9 de ju-
lho de 1948, e 525 de 20 de novembro
de 1950, e legislação complementar.

I! - nas demais zonas segundo os
preceitos de CÓdigo de Obras e legis-
lação complementar relativa a cada
uma dela.

§ 2.° - Para a nxacão da altura
máxima da edificação a ser construí-
da na forma permitida por êste arti-
go, quando calculada em função da
largura do logra douro, esta será d,e-
terminada tomando-se a distância en-
tre os alinhamentos antigos existentes

no local, revogados os limites num-
mos fixados pelo Código de Obras.

§ 3.° - Aos imóveis liberados na
forma dêslte artigo não se aplicam as
disposições do Decreto n.? 991, de 27
de abril de 1962.

§ 4.° - A concessão da licença
para as obras mencíonadas nos inci-
sos V, VI, VI! e VII! do art. 2.° eas
permitidas na forma do § 1.0 dêste ar-
tigo, ficam condicionadas a assinatu-
ra de têrmo, por fôrça do qual o Es-
nado será exonerado de indenizar as
obras realizadas. Se o Estado, entre-
tanto, vier a dmítír-se na posse do
imóvel antes de decorrido o prazo de
quinze (15) anos contados da assina-
tura do têrmo, indenizará as obras
executadas.
Art. 5.° Quando um imóvel estiver

enquadrado nas condições previstas no
art. 3.°, é facultado ao seu proprie-
tário o pedido de licenciamento das
obras que pretenda constituir, median-
te anteprojeto' que será submetido à
consideração do Departamento de Eh-
genharía Urbanística, o qual indicará,
obedecendo ao preceituado neste de-
creto, as diretrizes a serem seguidas
pelo projeto definitivo.

§ 1.0 _ Uma vez aprovado o antepro-
jeto e liberado o imóvel, caso não ti-
ver prosseguimento o processo até o
licenciamento das obras, ou se expe-
dida a licença, não forem iniciadas
aquelas dentro do prazo de 6 «seis)
meses a contar da data do "Passe-se
alvará" í'icará, automàtícamente, re-
vogada a libenação do imóvel.

§ 2.° - Ocorrido a hipótese do § 1.0
somente depois de decorrido o prazo
de 2 (doís) anos poderá ser apreciado
nôvo pedido de construção, na forma
deste decreto, formulado pelo mesmo
proprietário.
Art. '6,° - Nos imóveis sujeitos a

decreto de desapropriação, somente
serão permitidas obras que 'tenham
por fim conservá-los ou evitar que se
deteriorem (Decreto-lei n.? 3,365, de
21 de junho de 1941, Código Civil, Ar-
tigo 63, § 3.°).

Art: 7.° - Quando a vigência de
um decreto declaratórío de utilidade
pública ultrapassar de 5 (cinco) anos
e se tornar caduco nos têrmos do Art.

10 do Decreto n.> 3,365, de 21 de ju-
nho de 1941, por não ter sido inten-
tada a ação em tempo útil, poderá
ser baixado não obstante, ato executi-
vo declarando sem efeito a desapro-
priação antes existente, para conhe-
cimento de terceiros.

§ 1.0 Desde que prove que a vigên-
cia do decreto de desapropriação exce-
deu o prazo de 5 (cinco) anos e que
não há ação dístrtbuída, o proprietá-
rio poderá requerer a expedição do
ato de que trata êste artigo, se tal fôr
indispensável a que possa dispor livre-
mente de seu imóvel até então objeto
de declaração de utilidade pública.

§ 2.0 O Departamento de Engenha-
ria urbanística, se julgar conveniente
a revogação de plano de urbanização
e a ação de desapropriação já tiver
sido ajuizada, remeterá expediente às
Admínístnações Regionais para dizer
se os imóveis atingidos pelo projeto
em vias de revogação podem se pres-
tar a qualquer outro fim estatal,

§ 3.° ~ Não havendo outro fim de'
utilidade pública para ditos imóveis
será remetido expediente à procura-
doria de Desapropriações com a res-
pectiva autorização para que requeira
em Juízo a extinção da ação por falta
de objeto.

§ 4.0 - Havendo conveniência na
utilização do móvel em outro fim de
utilidade, necessidade pública, ou ín-
terêsse social, a Procuradoria de De-
sapropriações, disto eíentífíoada, reme-
terá expedíen-e próprio à autoridade
competente a fim de que, baixados no-
vos atos, em subsJtituição àqueles a se-
rem revogados, se possa, quando pos-
sível, aproveitar os atos processuais
já praticados no processo de desapro-
priação em curso,
Art. 8.° - Ficam revogados 'o De-

creto n.o 14.632, de 23 de setembro de
1959, e demais dísposíções em con-
trário.
Art. 9.° - :Este decreto entrará em

vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 23 de outubro de
1964; 76.0 da República e 5.° do Esta-
do da Guanabara.

(as .) Carlos Lacerda; Enaldo Cravo
Peixoto. 0,0. GB - Parte I 2~-10-1954,

ARQU ITETU RA

o óRGÃO OFICIAL DOS
ARQUITETOS BRASILEIROS

ANUNCIE EM



Rio/S. Paulo, março de 1965.

o Instituto de Arquitetos do Brasil vem editando, há 33 múmeros consecutivos, a Revista
ARQUITETURA, seu órgão oficial de informação. Não há dúvida de que, particularmente
entre os arqu í tetos e demais técnicos ligados à construção, ARQUITETURA já se firmou,
gozando hoj e de pres tígio e concei to não alcançados por nenhuma outra publicação
de seu gênero.
ARQUITETURA, é indiscutivelmente, a única publicação técnico-cul tural do país, e a mais re-
gular e bem feita revista brasileira de arquitetura. A única que sai em prazos certos e tem
como preocupação máxima informar adquadamente aos profissionais a quem se dirige.

o nosso depoimento - que pode ser tomado como o de todos os arquitetos brasileiros - é de
que ARQUITETURA é o único veículo de comunicação direta e permanente com os pro-
fissionais de arquitetura do Brasil. Nenhuma outra publicação especializada brasileira
traz uma mensagem aos arquitetos e construtores como a veiculada por ARQUITETURA, pois ela
guarda os conceitos que geraram o movimento da arquitetura moderna no Brasil e acompanha
fielmente as diretrizes de sua evolução. Por esta razão, não temos dúvida sôbre o interêsse
que depertam as matérias divulgadas em ARQUITETURA entre os profissionais que se dedicam
à edificação. Esta crença traz-nos a certeza de que qualquer mensagem veiculada através
de ARQUITETURA encontra leitor certo e interessado em todos os arquitetos brasileiros.

A Revista ARQUITETURA é distríbuida, mensal e gratuitamente, a cada um dos arquitetos bra-
sileiros e constitui-se no seu órgão oficial de informação sôbre o movimento arquitetônico.·
Assim o interêsse do arquiteto por ARQUITETURA vai além da simples leitura ocasional.
ARQUITETURA é uma revista que o arqui teto lê, coleciona e prestigia, por que é a revista que
encarna a defesa dos seus interêsses profissionais e satisfaz à sua necessidade de contato
com o movimento cultural e técnico, informando-o de forma mais completa e adequada, além
de ser o órgão oficial da classe, a Revista do INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL.

Não hesitamos, portanto, em afirmar que ARQUITETURA é o lugar certo para veicular qualquer
mensagem que pretenda atingir arquitetos ou técnicos profissionais da construção.

Gian Carlo Gasperinl"



de alumínio para revestimentos e coberturas

Material
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 kg/mm2 • Limite de elas-
ticidade: 16 a 20 kg/mm2 - Alongamento: 1 a 4%.

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

. temperatura interior.

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

Econômica
Pode ser normalmente produzida em comprimentos
de até 12 metros, o que permite ao arquiteto obter,
com economia, grandes efeitos plásticos em cober-
turas 11 revestimentos laterais de fachadas.

1

, eBR
Companhia Brasileira de Alumínio

PIONEIRA DA INDÚSTRIA NACIONAL DE ALUMíNIO
Av. da Luz, 297 - 112ando • Tels.: 36-3100 - 36-3101 e 36-1146 - S.Paulo
Av. Presidente Vargas, 309.202 and,. Tels.: 52-2074 e 23-2611 • R. de Janeiro
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