


Porque construiremos
um 'Super Shopping Center

na Lagoa

Na VI Região Administrativa do Es-
tado da Guanabara - que compreende
os bairros de Lagoa, tpanema, Leblon,
Gávea e Jardim Botânico - vivem
cêrca de 200.000 pessoas.

Contornando a Lagoa Rodrígo- de
Freitas, estende-se uma excelente ave-
nida, com 6. QOOmetros de extensão;"
e que constitui o mais prático e natu-
ral anel condutor a interligar Os
bairros da Zona Sul: -tanto aquêles
relacionados acima, como também Bo-
tafogo (via' Humartá) e Oopacabana
(via Corte de Ca.ntagaloL Além disso,
COma conclusão do Túnel Lagoa-Cosme
Velho-Rio Comprido, em construção
acelerada, logo a Zona Norte estará
intimamente integrada com a Zona
Sul, através de um .percurso de menos
de dez minutos. .
A par do aspecto funcional, o con,

tôrno da Lagoa ~ constituído pelas
avenidas -EpitácÍo Pessoa e Borges de
Madeiros - representa, também," um
dos mais belos itinerários turísticos do
nôvo Rio.

Somando-se as populações do VI Re-
gião Administrativa com aquelas de
Botafogo, Copacabana e Zona Norte,
teríamos uma interação efetiva (para

usar uma expressão corrente em so-
ciologia) de 1.200.000 pessoas. Dete-
nhamo-nos, porém, nos 200.000 habi-
tantes da zona periférica à Lagoa.

São 200.000 cariocas, de olhos vol-
tados para um coni'ôrto cada vez
maior, e que gastam todos os dias mi-
lhões de cruzeiros em bens de tôda
espécie: alimentação, vestuário, eletro-
domésticos, . etc.,· além" naturalmente,
das várias modalidades de diversão:
cinemas, teatros, boates, restaurantese outros. .

São, enfim, 200: 000 cariocas que não
dispõem, até agora, de um igrande e
moderno centro comercial onde pos-
sam fazer ou comprar pràticamente
tudo; sem . longos, complicados e can-
sativos deslocamentos. . -
Nesta 'regUlo está situado o segmento

sócio-econômico-cultural de mais ele-
vado padrão de vida em todo o Brasil;
e que, como consumidor, espera e as-
pira uma solução de, grande alcance
urbanístico e social para o problema
cotidiano de comprar, conrortàvelmen-
te, e sem os intransponíveis e cres-
centes .obstáculos do tráfego moderno.
ltste "confor tàvelmerrte" compreen-

de: proximidade de casa, facilidade

SISAL, IMOBILIÁRIA SANTO AFONSO SIA

de estacionamento para quem tem
carro, condução farta para quem não
tem, tráfego rápido para ambos.

lt para êste mercado poderoso, nu-
meroso e ansioso que construiremos o
Super Shopping Center da Lagoa.
Para êle e também para a população
da Zona Norte, à qual bastaráutraves,
sar o nôvo túnel, num )Jercurso de ida
e volta que não ultrapassará vinte
minutos.
Associam-se. desta forma, o ínjerêsse

dos empreendedores e o ínterêsse dos
consumidores.
Beneficiam-se os grandes e peque-

nos cotístas que - a exemplo dó que
acontece nos Estados Unidos e na Eu-
ropa -p!lll'ticipam no capital e dos
lucros do empreendimento.
Beneficia-se o poder público, pelo

surgimento de uma nova e gigantesca
fonte de arrecadação, justamente num
ponto da cidade onde o comércio é
reduzido.

El beneficia-se, finalmente, a Cidade
do Rio de Janeiro com o surgimento
de um nôvo centro de diversões.
Por tudo isto construiremos um Bu-

per Shopping center na Lagoa.
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ENGENHARIA
DE _FUNDAÇOES
S.A.

ENGEFU·SA

o que há por trás desta placa?



INVESTIGAÇÕES GEOTt.CNICAS - PROJETOS E EXECUÇAO DE FUNDAÇÕES - ESCAVAÇÕES _
REBAIXAMENTO DO NlvEL D'AGUA - ESCORAMENTOS - INFRA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO



ambiente - spazio
spazio móveis e decoracões limitada
concessionário exclusivo para a guanabara
de ambiente indústria e comércio de

móveis s. a.

uma I i n ha c o m p Ie ta de mó v i e s p a r a
escrltóelo . 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 om jacarandá-da-baía e
aço cromado para entrega i m e d i a ta.

Consulte sem comPromisso nosso depdrlamenlo de planejamento

rua barata ribeire 200, loja f, tel: 37-6637 rio - gb

bi . ·am lent-e --s·pazlo

--
spazio móveis e decorações I i m i ta da
concessionário exclusivo para a guanabara
de ambienta indústria e comércio de

móveis s, a.

uma I i n ha c o m p I a t a de 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 [acarandá-da-baia e
aço cromado para entrega im e d i a ta.
COIII.II. lem compromisso nosso d.partamen\o de planeiamento
rua barata ribeiro 200, loja f, tel: 37·6637 rle » gb
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SEGURANCA ABSOLUTA
Ao adquirir a sua quota do SUPER SHOPPING
CENTER DA GUANABARA, V. torna-se proprietário
de uma fração de terreno (mais de 11.000 m2 de
área) e proprietário de suas benfeitorias (mais de
30.000 m2 de construção).
A aquisição de uma quota representa a compra de
um imóvel, tendo V. nesta compra a garantia de
uma transação imobiliária. O preço da quota é
fiXO e IRREAJUSTAVEL.

LOCALlZACÃO
O SUPER SHOPPING CENTER DA GUANABARA,
situado no melhor ponto da ZONA SUL, à Rua
Marquês de São Vicente, 52, junto a Praça do
Jockey Club, reunirá a preferência dos moradores
da Gávea, Leblon, Jardim Botânico, Ipanema, Hu-
maitá, Lagoa, Botafogo e Copacabana. E ainda mais,
com a próxima inauguração do Tunel Rio Comprido-
Lagoa, contará também com a preferência dos mo-
radores do Rio Comprido, Tijuca, Vila Izabel, Cá-
tumbi, etc.

o que é e corno rende o

SUPER SHOPPING CENTER

É um conjunto de lojas tecnicamente planeja-
das e belamente decoradas_
Reune o comércio de todos os ramos de ne-
gócios e serviços públicos essenciais à coleti-
vidade além de constituir grande centro de
atrações contando com cinemas. teatro. pista
de boliche. gelorama. salões de exposições. lo-
cais para desfiles de modas e conferências, etc.
Cria o ambiente Ideal e condições de confOrto
jamais alcançadas para melhor atender a ne-
cessidade de fazer compras. equacionando
previamente todos os detalhes de disposição.
concorrência e circulação.
É um bem de raiz pois se trata de um negó-
cio Imobiliário. Cada quota de Shopping Center
representa uma parte do terreno e outra de
benfeltoria. podendo ser confirmados em Es-
critura Pública.
Diferencia-se de um Centro Comercial comum.
porque as iojas e demais áreas são reservadas
para fins exclusivos de renda. não sendo ven-
didas o que permite a instalação de lojas con-
sagradas pelo público. de todos os ramos de
negócios.
A renda é obtida pela cobrança de um percen-
tual fixo sóbre o faturamento bruto mensal. de
cada estabelecimento.
ÉÕstefaturamento mensal é crescente. em fun-
ção do aumento natural do volume de negócios
de cada negociante e riao depende das osci-
lações financeiras do mercado (inflação ou de-
flação).
Na distribuição da renda. cada quotista, rece-
berá (proporcionalmente ao número de quotas
que possuir) o resultado da divisão da arreca-
dação geral.
A valorização continua da quota do Shopping
Center é certa. em virtude de ser um negócio
imobiliário que tem rentabilidade sempre cres-
cente.

MAIS UM EMPREENDIMENTO DO

~
SUPER SHOPPING CENTERS POPULIRES S. I.

Rua 7 de Setembro, 67 - 5.° andar
reis.: 32-9498 e 32-9163 Rio GB

INFORMAÇÕES E VENDAS

• IMOBILIXRIA

IINºY{\4!.:º~1

.,

oecot studlo

VALORIZACÃO CONTíNUA
A sua quota do SUPER SHOPPING CENTER DA
GUANABARA, tem a valorização inerente a um
imóvel BEM situado na ZONA SUL, aliada á va-
lorização devida ao aumento da rentabilidade deste
grande centro comercial e de diversões da Guana-
bara, devido ao incremento dos negócios e ao au-
mento da população. Hoje servimos a uma região
de 1.500.000 habitantes, possuidora de 100.000
automóveis com a renda média mensal de mais de
Cr$ 250 BILHOES - amanhã atenderemos a mui-
to mais.

RENTABILIDADE CRESCENTE
No SUPER SHOPPING CENTER DA GUANABARA,
o conjunto de lojas, dois cinemas, teatro, super-
mercado, restaurantes, lanchonetes, etc., serão alu-
gados às melhores firmas de cada ramo, na base
de uma porcentagem sôbre o movimento bruto dos
negócios. Assim, ao adquirir sua quota, V. aufere
renda crescente em função do faturamento de todos
estes componentes do maior Centro Comercial e
mais completo Centro de Atrações da Guanabara.
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SUPER SHOPPING CENTER DI GUINARIRA
Rua Marquês de São Vicente, 52

ao lado da Praça do Jockey Club



FRANKI fundações _ infra-estruturas

Atenderíamos
a todos os
construtores, se
pudéssemos.

Gostariamos de atender a tôdas as solicitações
de serviço. Mas não podemos: teríamos que
mudar nossos padrões técnicos, acelerar nosso
planejamento e correr arriscadamente nas obras.
Infelizmente o tempo é limitado, para' um volume
de trabalho ilimitado. Por isso, se alguma vez
não pudermos serví-Io com a nossa técnica
e a nossa experiência, compreenda-nos.
E não deixe de nos consultar sempre que tiver
um caso de fundações e infra-estruturas
porque, sempre que pudermos, serviremos.

Estacas Franki Ltda.
Matriz: Rio de Janeiro, Av. Rio Branco, 311-
10.0 - Telefones 22-7630 e 52-6659
Sucursal: S.Paulo. Rua Marquês de Itu, 266-
5.0- Telefone 36-3790
Filiais: P. Alegre. Curitiba, B. Horizonte,
Brasília, Salvador e Recife.



tem,po é dinheiro
Vulcaplso é ásséhfado'--mãis -c{epres-sá-·do"que qUàl~- - .
quer outro tipo de piso. E ~xige muito menos mão
de obra. Por isso é mais econômico. Esta é uma
das qualidades de Vulcapiso. Outras voeé mesmo
descobrirá ao especifioá-lo em sua próxima obra.
Vulcapiso é realmenteo mais résisíente: 100.% viril-
lico, não quebra, não racha, nem descasca, Nunca!

TRE:S PADROES: MÁRMORE, LISO E TERRAZZO. Dimensiies: placas de 35 x 35 cm
e 75 x 75 em, com 3 mm de espessura para o padrão Mármore: de 25 x 25 cm e
50 x' 50 em, com 2 mm de espessura para os padrões liso e Terrazzo. Várie-
dade: 33 belissimas cores permitem criar os mais originais desenhos de pisos,
lambrts, colunas, etc. Colocação: répida e simples. Não precisa calafetar.
Vulcapiso não requer raspagem nem polimento. Vantagens extras; excelente
isolante termoacústico. Atrito amortecido. Cores inalteravels. Espessuras uniformes.

Para maiores informações técnicas consulte nosso Departamento de Revestimentos.

vulcapiso
Um produto 9 VU~~~ ~~Tl~~~~';!:~~~~~~s.A.\:y::J Av, lpiranqa, 1267 - 90 andar - São Paulo,

Filiais e Representantes em todo o Brasil.S. J. de Meflo 60.110



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

cujos índices de vendas
superaram as nossas expectativas

Fabricanres
SIDERÚRGICA BARRA MANSA S.A.
Vendas
IND. E COM. METALÚRGICA ATLAS S. A.
Ruo Rizkallah Jorge, 50 - 14.0 e 15.0 Andares
Fones: 32-3148 - 32-5146 - Rede Interno· S. Paulo



TELHAS
de GJ0Q9WLlDUU08

ALBRA
para telhados
ou revestimentos em:

indústrias
armazéns
oficinas
sítios
e fazendas

Fabricadas nos
tamanhos padrões de

1.220, 1.830, 2.440, 3.050
e 3.660 mm x 890 mm

as Chapas Onduladas de Alumínio
ALBRA para telhados ou revestimentos t

são comparativamente mais econômicas
no preço por metro 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 construção de 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.
MaNUBILlOaOE!MAIOR ECOIIOMII 110 RECOBRIMEIITO LATERDt!

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

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

Para uma chapa de alumínio que pese
1.637 kg as chapas de fibro-cimento 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!

PÊSO ESPECifiCO MUITO MAIS LEVE! ELEVaDA REflEXão DO CaLOR!

Graças a seu baixo pêso especí-
fico, Chapas de Alumínio ALBRA
possibilitam estruturas mais leves,
econômicas e com maior vão
livre!

duram tóda vida!

I \

~
-~_ALUMíNIODO BRASIL S.A.

Caixa Postal, 6039 - São Paulo.



móveis I'atelier s. a. são paulo
rua augusta, 1791
telefone 80 21 81 Ramal 91

rio de janeiro
loggia/I'atelier
rua hilário de gouvela, 57-A
copacabana

curltiba
paulo valente decorações
e desenhos técnicos Itda
rua senador alencar qutrnarães, 175

salvador
móveis ralf Itda
av.7 de setembro, 249

peça nosso catálogo:
dezenas de alternativas
para uma
decoração completa

dorm itórios
móveis componiveis
salas de estar
quartos para criança
salas de jantar
escritório

móveis I'atelier s.a.
porto alegre
manlio gobbi & ela. Itda
rua dr. flores, 383

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

fortaleza
j, d. hollanda s, a.
rua dr. pedro borqes, 59(63

nova york
I'atelier
940 - 3rd avenue

vancouver b. c.
I'alelier
4195, west 1411'1.ave.
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CRIAM NÔVO CONCEITO NA MODERNA TECNICA DE COBERTURA'

:UM PRODUTO

Q INDÚSTRIas QUíMICas UETRO CLOR~

,ondulados

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

• Leves, 2,2 k por m2 •

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

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

Fáceis de colocar.

s. b. ~UA XAVIER DE TOLEDO, 123 - 8.° ANDAR - TEL. 37-0516 - SÃO PAULO
AV. ALM. BARROSO. 91 - 3.° AND. - CONJ, 304 - TEL. 22-0080 - RIO DE JANEIRO



em ritmo acelerado o mais belo presente
para a mais bela cidade do mundo!

f ,

NACIONAL SHOPPING CENTER
DE MADUREIRA
.Beleza .e funcionalidade atendendo às necessidades dos grandes cen-
tros de consumo. Arrojo e técnica perfeita, expressando a verdadeira
capacidade da moderna arquitetura brasileira.

__ cia. de incremento e expansão do comércio e da· indústria



Para obter a mesma isolação térmica
proporcionada por 2 cm de Eucatex -Isolante, V. teria que
construir uma laje de concreto com 90 cm de espessura.

(Um pouco demais de concreto para um telhado plano, não achav)
Eucatex Isolante é feito para isolar, como diz a palavra.

- Isola o ambiente contra as variações de temperatura,
porque seu coeficiente de condutibllldade térmica é balxíssímo:
::l. :;: 0,043 Kcal. mfm2• HoC. Este é um fator de suma importância;
bastando lembrar que Eucatex isola
45 vezes mais do que o concreto!
A isolação de calor faz com que a laje permaneça em temperatura estável,
evitando o trincamento da laje e da camada impermeabilizante.
Com isso, desaparece qualquer problema:
o telhado plano sempre se manterá perfeito.
Como se coloca? Aplicam-se as chapas de Eucatex Isolante
diretamente sôbre a laje que constitui o telhado plano,
recebendo por cima a impermeabilização normalmente utilizada
(asfalto, Iéltro asfáltlco, lâmina impermeabilizadora, pedrlsco, pintura etc.)
O material é facílimo de serrar,
não apresenta nenhuma dificuldade para o manejo.
t:. fornecido em chapas nas medidas de 1,22 x 1,22 mel ,22 x 2,44 m.
nas espessuras de 12,7 e 20 mm.
Outras medidas e espessuras sob consulta.
Se é caro? Não senhor.
Pergunte a qualquer Revendedor Eucatex ou procure-nos.

EUCATEX· chapas para isolaçio térmica de telhados planos

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

A Eucatex S. A. Indústria e Comércio
Avenida Francisco Matarazzo, 530 - Caixa Postal 1683 - São Paulo
Desejo receber outros Informes sóbre Eucatex Isolante

Norne : .. .....

Profissão: .

Endereço.

Cidade:
ARQ!

Estado _



UMA NOVA DIMENSÃO
ARQUITETURA

PARA o lSEU

ARQUITETURA além de oferecer o público
certo para mensagens de fabricantes e reven-
dedores de materiais de construção e equipa-
mentos de interior

ANÚNCIO

ARQUITETURA É A MAIS COMPLETA REVISTA. DE SEU ·GÊNERO NO BRASIL

ALÉM de ser a única publicação de seu gê-
nero com poder de assegurar a penetração
ideal e exata para mensagens publicitárias vi-
sando arquitetos e construtores

ALÉM de ser a única publicação verdadeira-
mente técnico-cultural do País e o órgão oficial
dos arquitetos brasileiros,

ACRESCENTA AGORA

uma nova dimensão ao seu anúncio, com a
publicação de resumos simultâneos em fran-
cês e inglês, para atingir um público catego-
rizado nas Américas e na Europa.

ARQUITETURA
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Contém Epikote?
( ... Não?)

Não tem importância - se você pretende apenas
pintar um quadro. Mas se o que você vai pintar
requer absoluta proteção contra agentes quimicos.
atrito. corrosão. umidade e outros fatores de
desgaste, então. sim - você deve utilizar exclusi-
vamente tintas à base de Epikote.
, Epikote, resina sintética criada pela Shell con-
fere às tintas e vernizes' os mais elevados índices
de resistência, dureza, irnpermeabilizacào, flexibili-
dade e adesividade. Por isto. tem múltiplas apli-
caçoes: tintas anticorrosivas para a indústria em
geral - tintas para revestimento interno de carros-
-tanque. vaqões, tambores etc. - tintas e vernizes
Standar d - Rio--

para aparelhos domésticos - vernizes para assoalhos
- "prirners" utilizados na indústria automobilística -
tintas para superficies de concreto - vernizes iso-o
lantes para revestimento de condutores - tintas para
cascos de navios. Em sua próxima encomenda de
tintas, trate de perguntar: "É à base de EpikoteT'.

EPIKOTE®
11

PARA A INDÚSTRIA

PRODUTOS QUIIVIICOS



No NACIONAL SHOPPING CENTER DE MADU-
REIRA, a qualidade ATLAS estará presente atra-
vês de 5 modernos Elevadores ATLAS e 6 Esca-
das Rolantes ATLAS, com capacidade de trans-
porte de 30 mil pessoas por. hora e dotados de
guarda-corpos transparentes de cristal temperado.

VILLARES S A.
slo PAULO - RIO DE JANEIRO - BRASiLIA - BELO HORIZONTE - SANTOS - RECIFE - PORTO ALEGRE - SALVADOR - CURITIBA
JUIZ DE FORA-PEI-OTAS-RIBEIRÃO PRÉTO-CAMPINAS-SÃO JOSÉ 00 RIO PRé:TO-BAURU-GOIÂNIA-U8EtlLANDIA-MANÀUS
BELtM - FORTALEZA- CAMPO GRANDE - NITERÓI - PETRÓPOLIS - VITÓR"A - GARUJÃ - CAXIAS DO 8ULo_o LONDRINA - FLORIA-
N6POLIS- BLVMENAV - BVENOSAIRES - HAVANA - MONTEVIDEO- MtXICO - CARACAS- LIMA- SANTIAGO DO CHILE- LA PAZ.



"f(OSMOS ENCENHARIA~A.

Orgulhamo-nos de ter construido o 1.0 SHOPPING CENTER inaugurado no BRASIL
(Alvará [inicial concedido em 8/7/64)

RUA DO CARMO, 27-A - CAIXA POSTAL, 150 - END. TELEG. CIK - TElL.: 52-8010 - RIO DE JANEIRO
·AV.··W-3- Q4 -TEL.: 2-1255 - BRAStLIA - D. F.

A PROVA DA Q·UALIDADE

o emprêgo de OXICRET no' Shopping Center do Méier, representou uma experiência nova
na utilização de pisos de alta resistência em construções de grande porte. '
A fim de atender a determinadas demàndas de tráfego pesado e a características tôdas es-
peciais da construção, necessitava-se também um material especial.
OXICRET atendeu a tôdas as solicitações e requisitos técnicos.
O uso de 86.000kg de OXICRET no Bhoppíng Center do Méier foi a nossa prova de qualidade.
Associando-se ao auspícíoso acontecimento da inauguração do Shopping Center do Méier,

.. homenageamos a Shopping Center do Brasil S. A., autora do empreendimento.

PI'SOS DE· AL T·A RESISTt:NCIA CRETOX LTDA
AV. FRANKLIN ROOSEV'ELT. 194 - GR. 704 - RIO DE JANEIRO _ TELS.: 52-5602 e 42-37C2

'., __... _RU-A..:X:A,YIER:pJl}. .'rO~E;.DÇ).2~. =SL41~:6._= .SÃO. P4U+.O - .'I'~.: _;3§-.2792



o filósofo Diógenes usou a lanterna na procura
de um homem. Alguns consideram-na uma peça
decora tiva. Para outros, é uma antiguidade valiosa
já destituída de sua função primitiva - a luz.
E claro, agora já existem meios mais racionais para
se conseguir iluminação: Chapas Goyana, por
exemplo, oferecem aproveitamento da luz solar,
proporcionando ambiente agradável, só-encontrado
na própria natureza. Chapas Goyana transmitem
econômicamente luz difusa e desprovida de
sombras. Surpreendentemente clara. Luz é com
o sol ... e com Chapas Goyana. Evidentemente!

luz

utilize
"energia-solar"

PRODUTO GARANTIDO PEI...A TÉCNICA e EXPERI&:NCIA DA GOYANA S/A -INDÚSTRIAS BRASIL.EIRAS DE MATERIAS PLÁSTICAS. R. TITO, 21-5· FONES: 62-3131(2· S. PAULO



Rio: Rua do Cormo, 27 - 3.' ando
Brasília: Av. W3 - Q4
São Paulo: Rua Libero Badaró, 158

*Construtora do Shopping Center
Tem-Tudo de Madureiro

.............................

construindo
o nôvo Rio
•••••••••••••••••••••••••••••

'* Construção Civil

'* Obras Industriais

'* Viadutos e Pontes

'* Pavimentação

1;:{ Movimento de terra

fii:'tl editôra artenova limitada
~ beco dos barbeiros, 6-201 tel 312641

planejamento jornalístico e edição de livros e revistas
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o MUNDO

DOS

PRÉ-FABRICADOS·
o mundo dos pré-fabricados é grande.

Compreende, - além do pianejamento de
moradias, - técnicas de tabricação e em-
prêgo de premoldados de cimento, metais,
madeiras - tubos, lajes, condutos, esquadrias.

Quais as melhores técnicas de prá-fa-
bricação, quais as vantagens e desvantagens
econômicas e sociais das casas pré-fabrica-
das, quais as melhores utilizações dos pre-
moldados em geral - eis as questões que
ARQUI T ETU RA vai levantar e procurar
responder em seu próximo número de
outubro, em edição especial dedicada aos
pré-fabricados e seu grande mundo.

Procure conhecer as vantagens de anun-
ciar nas edições especiais de ARQUITETURA,
onde seu anúncio rende o máximo.



FILIAL: SÃO PAULO
LOJA CENTRAL
RUA REGO FREITAS, 420
TEL. 32-0961

METALÚRGICA LA FONTE SI A
AV. CRUZEIRO DO SUL, 3200
TELEFONES: 3-8677 e 3-8321

END. TELE'GRÁFICO "METALFO'NTE"
CAIXA POSTAL, 12032

SÃO' PAULO'

FILIAL: CURITIBA
RUA JOÃO' NEGRAO', 713
TELEFONE 4-5133
PARANÁ



BLINDESMAL T dura muitomais!
, ", ,': .

E sua criação arquitetõnica ou decorativa permanecerá imutável através dos anos. BLlNDESMAL T é
imperecível. É vidro temperado, de alta resistência. É vidro com uma das faces revestidas de esmalte
vitrificado. Em 17 cór es lindas e modernas. A beleza de BLlNDESMAL T é inalterável. A qualidade
BLlNDESMAL T é indestrutível. Em revestimentos externos de prédios e em decoração, assegure
p errna ne n t e beleza à sua criação com BLlNDESMAL T. Uma beleza garantida por BLINDEX.

SANTA LÚCIA CRISTAIS LTDA.
PRAÇA ANTONIO PRADO. 33 - 9,° ANDAR - TELEFONE: 33-5101
END, TELEGRÁFICO "BLlNDEX" , CAIXA POSTAL 7,884 ' SÃO PAULO
RIO DE JANEIRO: AV, PRES, VARGAS, 642 - 5° ANDAR - TEL, 23-9915



nõvo
sistema de fabricação
modernissimo

imper-
meabili-
zante
poder hidrófugo maior

sika 1
único no seu gênero

liquido
dissolução fácil

Vendas no Rio e S. Paulo
~OJ!lllirT.A.J!IIIir.A.S•.A..
Rua Visconde de Inhaúma, 64
3.0 andar - Tel, 43-8861
Rio de Janeiro
Rua 7 de Abril. 59
Tel. 37-4111 - São Paulo

A.

RESIDENCIAS DE ESTILO

RESIDÊNCIAS MODERNAS

RESIDÊNCIAS CLÁSSICAS

São projetadas para ser-ern construídas rnars depressa e COIU

rna.ior eoorrorrria COIU as versáteis e rnais práticas

o
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"ro
o
o

~f\f7~
LAJES VOLTERRANA '
~[jj~~
Lajes-pré-f abricada s para fôrros e pisos
- fornecemos cálculos e orçamentos,

São Paulo: Rua Barão de Itapetininga. 151 - t t .v
s/115 - Fones: 37-72$2 - 35-7245

R. de Janeiro: Rua da Lapa. 180 - 5,0- 5/510 - Fones:
22-5470 - 42-3504

B. Horizonte: R. S, Paulo, 893 - c/807 - Fone: 4-1326
Recife: Rua Floriano Peixoto. 780 - sI 214 -

Fone: 43-7E5
Niterói: Av. Amaral Peixoto, 71-s/803-F,: 7-978
Goiânia: R. 23, s/ loja do Cine Goiânia - Fone:

6-1430
Fortaleza: Rua Floriano Peixoto. 1142
Rib. Prêto: Rua Álvares Cabral. 576 - si 53 -

Fone: 3-701
Santos: Praça Mauá, 29 - 3.0 .: si 311 - Fone:

2-7667
Campinas: Rua Campos Salles, 890-12.0-S/1204

Fone: 8-3929
A raçatu ba: Rua Pinheiros, 176- Fone: 3-351



nossa
presença
está no ar!

Quando o problema reside
numa grande concentração de pessoas,
como foi o caso do Shopping Center do
Méier, Confort-Air tem sempre a solução.
Naquele prédio, O equipamento e ins-
talações de ar condicionado, ventilação
e exaustão foi projetado e instalado
pela Confort-Air. Para. nós é motivo de
orgulho sabermos que participamos de
obras de grande envergadura. Quem
visitar o Shopping Center do Méier,
sem dúvida, "sentirá nossa presença
no ar ... "

Engenharia - Indústria - Comércio

Engenheiros especializados

Rua Washington Luiz, 81

A técnica a serviço do confôrto e- do
bem estar.

CASA LUZES-das fundações
aos arremates finais

CASA LUZES LTOA.
RUA DIAS DA CRUZ, 638 - TEL. 29-0160

, RIO DE JANEIRO - GUANABARA



Supercentro de Compras
de Madureira

- o verdadeiro shopping center -
1------1
I o "Temtudo" é uma I

COMERCIDIS E INDUSTRIDIS 1I viva demonstração I
do quanto pode a

. bem orientada de- I
I mocratização do I
I capital, Já está dan- I
I do lucro aos seus I
I co-proprtetár los. I
L ~

i:63 Lançamento da
CID. DUXILlDR DE EMPREENDIMENTOS

Incorporação da

CID. DE FOMENTO COMERCial
Vendas de

TIIVDRES & BOKEl (CORRUaGENS) liDI. Rua do Carmo, 27 - 6.0 andar - Tels. 31-2742 e 52-2506

CRÉDITOS
Registramos os seguintes créditos de materiais especificados, empreendedores, construtores. e
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SHOPPING· CENTER DO MÉIER
Arq.? João Henrique Rocha
Empreendimento: Shoppings Center do Brasil S. A.
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Pisos de alta resistência ,'. . . . . . . . . . . . . CRETOX, LTDA. (Oxicret)
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1.'HE SHOPPING CENTER IN THE
UNITED STATES

It Is the expansion of the sub-
urbs and the prollferation of the
automoblle that are responsible
rcr the upsurge of "Shopping
Centers" ín the Unlted States smce
the Iast wond war. For much the
same reasons, Brazil L5 trying to
group shops together in order to
promote sales , Is the ídea gocd or
bad? This was the subject cf a
round table díscuesíon organized
by ARQUITETURA last month at
the Guanabara Department head-
quarters of the lAB. An account
of the meetlng Ia to be found in
this íssue, together with an ldea
of what the Amerlcans understand
by "Shopplng Cienter". The re-
prlnts are of artleles by Vlctor
G'ruen and Lawrence P. Smlth
taken from a specíal rrumber of
the review "Progressi ve Architec-
ture" devoted to "Shopping Cen-
ters" .

Caldas Shopping Center
João Henrlque Rocha, architect

This shopping Centre ís situated
OD.the fringe of the zone towards
whích the city ís develcprng and
«o parking will be no problem. It
is to be a one-storey building with
basement, and the desígn includes
a bus station and a movíe theatre
seattng 1,200. Programmtng by
"Shopping Center do Brasil SI A".

Meier Shopping Center
João HenriqfUe Rocha, architect

To make most of a cramped site,
the Meier Shopping Center occupies
two and a half storeys, the re-
maming half of the third floor
being reserved for parking. Trucks
and vaus are loaded and unloaded
ln the basement, where service
facili!ties are provided for the
shops. Layout by "Shopping Cen-
ter do Brasil SI A".

Niterói Shopping Center
Joi'..o Henrique Rocha, architect

The site for the Niterói Shopp·
lng Center was chosen for its
proximity to the bus terminal and
the wharves of the two Rio-Niterói
ferry services. The high coot of
land made it necessary to design
a three-storey bullding integrated
ln accordance wtth the most ef-
ficient layout for the shops and
provided with central1zed vertical
clrculation. lnitiative of "ShOpp-
ing Center do Brasll SI A""

2

"T"m Tudo" Shopping Center in
Madureira
Rolf Werner Hüther, architect
S. Gost, collaborator
Undertaking of Companhia de
Fomento Comercial
ConstrfUction by Kosmos SI A

ln the Unlted States there are
two types of thls klnd of 'llnder-
taking, one caterlng to the "nelgh-

JUL. / JULY 1965 SUMMARY / RESUMÉ

bourhood" and the other to a far
wider area. ln Brazll, the flrst
shopping centers are of the neígh-
bourhood type , The Companhia
de Fomento Comercial has chosen
Madureira, a comercial district of
suburban Rio wlth about a mil-
lion inhabitants, for its initial
venture ln this field. The "Tem
Tudo Madureira" (the You-name-
It-We-have-It of Madurelra) ís
designed to catch the eye of the
customer and draw him inside.
All entrances to shcps are inside
tho block and, on Ieavíng the
theatre and the cinema, th~ spec-
tators rnust pass \by them. To sutt
the neighbourhood, the stvle is
unp~etentious, but care has been

, taken to incorporate comfort arid
convenlence, constructíng at the
same time a building that is
strong, and easy to keep clean and
ln good conditlon,

Archltecture wíth a Capital '"
Paulo Brltto Vasconcelos

The Shopping Center should be
plarmed as a combined real estate,
ocmmercíal and social unit. The
preltmínarv work ls done by the
commerclal technlcian who must
go lnto the m.atter on the spob,
analysing such factors as compe-
tition, purchasing power, means
oí ccmmunícatícn, class of neígh-
bourhood and the ideaIs and arn-
bitions of local tradesmen, with a
view to drafting an attractive
project for all concerned. It ís
then up to the architect to trans-
rorm the commercíal plan into
spatial realrty, bearing in mind
the rínancíaj aspect of a profit-
seeking venture ín real estate and
the stric~ly commercial side of
retail sales promotion whieh should
benefit al1ke the pUblic and the
shopkeeper. Thereln lies the suc-
Ce>'S of the Shopping Center,
Which, in Brazll too, seems 11kely
to mark a new stage ln' trade and
tradlng methods.

The National Shopplng Center of
Madureira
Henrlque E. M1ndl1n, Glaucarlo
Palantl & Arquitetos AEsoclados,
archltect8
Paulo Brito Vasconcelos, technical
adviser

The project of this verltable
"Shopplng Center" was sttldled
!rom every angle before the deci-
sion 'Was taken to build it ln the
heart of a com.mercial zone on
the grounds that the relatively
low ratio of automoblles to inhab-
ltants ln Brazil would not justify
. an out-of-town undertaking. ln
the United States, whe!e there
are already more than, 8,500 of
these Centers and 2,500 a-bullding,
they may profitably be situated
ln residential sections, suburbs and
even On express ways. between
cities.
Th.e Nat~onal Shopping Center i8

a group of bulldlngs integrated

as a real estate, commercíaí and
social uni t. It was not easv to
persuade 'EI;azilian8 to accept the
idea. In a country where capital
ís searce, the most welcome soíu,
tícn was found to be a sort of
co-ownershtp, wíth the owners
assocíatdng each as the buyer of
a share In the undertaking under
the technlcal responsib!l1ty of
specíaltsts ín thls kind of business
organization. ln Madureira, the
bulldings are to stand in the
middle of rather less than a 2-acre
Iot, facing the Estrada do Por-
tela, with a total fIoor space of
234,700 sq. ft. , 4 storeys, base-
ment and a flat roof where the
elevador hoisting gear and other
equipment ís 'lnstalled. On the
ground rtoor, ShOp9 covering all
the branches of trade glve onto
a central hall 8,075 sq , ft. ln
area. Among the main reatures at
ground leveI are a superrnarket
and an íce-cream store, whrle
the seccnd floor has publ1c tele-
phone fac!l1ties, a luncheonette,
coffee 'bar and tobacconist's, beauty
parlour and barber-shop , The
fourth fIoor is reserved for social
activittles; there will be an up-to-
date restaurant and a hall ror res-
tivities of all kinds, arranged so
that both can be thrown together
for special occasions and an ad-
ditional area províded by two
terraces. Near the great hall, four
medical special1sts w1ll ha ve thelr
consulttng rcoms and be avallable
in case of an emergency , A cine-
ma seating 900 and a theatre for
460 spectators have thelr facades
on the haIl. The third floor has
automatlc parking facillties rcr
200 automoblles and w1ll be the
centre of distributlon from which
visiters can spread out according
as to whether they are lnterested
in the cultural and social attrac-
tiol1fJ of the upper floor or the
retall stores on the two lower
ones. The clrculatlon is facilitated
bV slx escalators, two large express
elevators and stalrooses wlth a
total width of 26 feet, designed
to handle 15,000 people !li day of
16 operating hours. The efflcient
loading, unloading and clrculation
of goods, cloakroom service, pick-
up statlon, ond the generous scale
on whlch public and interoffice
telephones, light and power supply
including emergency circuits, fire-
fighting equipment, and ventlla_
ting and air-condit1onlng have
been planned underline the diff-
erence between this true Shopping
Center and the others.

Commerclal Center {)r Sh{),pping
Center: Debate at the IAB-GB .

At this meeting, the problem
to be tackled first was the dis-
tinction Ibatween galleries of shops,
the shopping center and the cen-
tre of town that grows up of
itsel! .
ln the. course of the disousslOn

the mercant1le =tlook of the
gallery was contrasted with the

cocíat side of the Shopping Cen-
ter , The latter ís a unit, soclally,
archi tecturally and economícalry,
whereas the former stands ror the
independence of the shopkeeper.
Tha isolated, specializing store
must rety on attracting the pas-
ser-by, whereas tp.e Shopplng
Center promotes an atmosphere ln
which the customer reels so much
at home that he makes a point of
cornírig back regularly, at any
rate ín the United States. ln
Rio, however, there are quarters
like Copacabana and Meler which
are true comercial centres that
have grown up wlth the develop-
ment of the city. In the Unlted
States, this development has cre-
ated the Shopping osnters. They
are situated outsíde the reslden-
tial sections to gain space for
parking and proflt by lower land
values, for lt must be remembered
that the Shopping Center ltself
takes up only a quarter of the síte,
the rest or the area being given
over to the car park. For the cus-
tomer, lt ís worth driving 3 m1les
to be able to leave the car close
at hand. The Shopplng Center
might almost be compared to an
urban nucleus and the gallery of
shops to a houslng development.
From a buslness point of view

the Shopping Center is dlvisible
into two parts: the rínancíng, and
often the ínsurance companles
will advance 80% of the valtre of
undertaking to the operator as
soon as he has bought the site;
and the operatlng technique, whích
consísts ín studying and carrying
out all the servlce installations
(aír ccndítíoníng, light and power,
etc.), as well as settling the all-
important questions of space and
accomodatlon for every branch of
commerce and sales promotlon.
When this is done, the operator
seta out to 10O'k for professional
tradesmen to, as they say- in the
States, "take the store". But
therc, the shopkeeper does not
chcose his shop as he does here,
for the Shopplng Center being an
architectonio, real estate,· com-
mercial, operational and admini-
stratlve unit, his shop is a stra-
teglc polnt ln the whole set-up.
Amerlcan writers on the subject

recom.mend thet the architect
should he called ln when pro-
gramming Is started, even befOre
tne slte has been selected. Con-
struction should be as economicsl
as pO'ssible and the plot not too
large; the economic potentlal of
the ccnsumer area must be as-
certalned, and the dist'ance from
the city by car or <ln foot must
be taken lnto account.: ln Brazil
conditions are different. A lack
O'ffinanclng facUities has replaced
the operator by a group of cO'-
proprletors. A cinema and theatre
may be lncluded ln the>scheme to
attract people, but the rnaln ele-
ments are the supermarket and
the department store. This de-
manda a bullt-up ares of at least-



13,0008q. ft. on a site of 38,000.
It 18 important to choose a sutt,
able slte for the ShCpplng Cen-
ter and not run up a Shopping
Center just because the land is
avallabIe to build it on. Then the
publlc must be encouraged to
"Iook ín at the Shopping Cen-
ter" for, even if the prospectlve
customer falls to buy anythí ng, he
will. get used to the sales atrno-
sphere, form part of it, and errd
up Iby discarding the notlon that
things are more expenslva there
than elsewhere.
For the Madureira Shopping

Center, now in constructíon, there
was no difflculty in gettlng the
approval of the authorities, but
tho lack of appropriate legisIation
allowed smallhoIders to run up
the price of the Iand speculatlveIy
to 4 cr 5 times Its vaIue .
one solution, more economíeat

would be to moderntzs the ShOP~
that already line the street.s pro-
hiblted to automoblle trafflc, but
thers wcuict hava to be closer
cooperatlon between the owners
or those estabIlshments, who are
now only too fiercely indlviduaI_
:stlc. What has happened in Rio
J~ quIte slmple; now one can flnd
everythlng ln hís own nelghbour_
hood . Why should a girI go "lnto
town" to do her shopping and
gosslp over a eup of tea and
"French" pastries ín a fashlona
ble "COnfectlcnery"? That attlt,ud~
io Iong pasto To brlng It back, it
would be necessary to solve many
a problem of town-planning. On
?ne point all the debaters Were
ln agreement: The~e is no dCubt
that a well-planned city wl1I
never have a Shopping Center
In the United States it was th~
Iac.k of planning tha t allowed the
Shopplng O'enters to emerge from
~haos. They are stop-ga~s for the
J.ndclence 01' laif~ez-faire of Clty
aut·horltles.

LE SHOPPING CENTER AUX
ETATS-UNIS

C'est I'expanslon de Ia banlieu:
et Ia prollfératlon de I'automobll
quI ·cnt donné nalssance au~
Shopplng Centers aux Etats-Unis
depuls Ia dernlêre grande guerre
Le. Brésll commence, pour le~
memes ralsons, à essayer de grou-
pe; Ies commerç'ants pour favCrl_
seI Ies ventes. L'ld,'e est-elle
bonn.e ou mauvaise? C'est ce qui
2. éte Ie suj et de dlsousslon à Ia
table ronde promue par ARQUITE-
TURA dans Ie courant du mojs
dernier au siêge de l'IAf.EI-dép~r_
tement de Guanabara Vous en
trouverez Ia synthêse dans ce
numéro 'ainsi qu'une idée de ce
que les Américain.s entendent par
"Shopping Center". Les textes
transcrits sont de Vlctcr Gruen et
Lawrence P. Smith et ont été
chcisls dans Ia revue "Progressive
Architecture" d'un numéro ,spé-
cial cODsacré aux "Shopplng Cen
ter" -

Shopp,ing Center de Caxias
João Henrlque Rocha, archltecte

Ce Shopping O'enter sera un rez-
de-cha'Ussée avec expanslon au
z:ms-soI situé au bord de Ia zone
Ve"s Iaquelle Ia ville se développe.
ce qui permettra toute faclllté de
parklng. L'engemble prévolt une
gare d'autobus et un cinéma de
1.200 places. La programma tion
est due au "Shopplng Center do
Bra·sll S/A" ,

Shopping Center de Meier
João Henrlque Rocha, architecte
Pour tlrer Ie mellleur parti d'un

espace restreint, Ie Shopplng Cen-
ter de Meler cccupe deux étages
et demie, étant donné que Ia
moltié du troísíéme sert de par-
ktng , Le seus-sol est réservé aux
services de chargement et déchar-
gement et autres Installatlons.
Programmation de "S h o P P I n g
Center do Brasil S/A".

Shopping Center de Niterói
João Henrlque Rocha, archltecte
L'emplacement du S h o P P I n g

Center de Niterói a été choisi en
raison de sa proximlté au terminus
de bus et aux dsbarcadéres des
bateaux du service Rio-Niteról.
Le projet, étant donné Ia cherté
du terrain, est de trols étages
tenant compte des sectlons com-
mercíales et des círcula.tíons ver-
tica1es. Initlative du "Shopplng
Center do Brasil S/A",

Shoppdng Center "Tem Tudo" de
Madureira
Rolf Werner Hüther, archltecte
S. Gost, collaborateur
Entreprise de la oompanhta de
Fomento Comercial
Constructlon - Kosrnos S/A
Aux Etats-Unis n y a deux

types de ce genre d'établlssements,
celuí du quartier et Ie réglonal.
Au Brüsll, Ies premíers Shopplng
Centers de Rio sont du type
"quartier". La Companhia de Fo-
mento Comercial a cholsi Madu-
reira, dlstrlct commerclal de Ia
banlieue de Rio, d'environ 1 mll-
1I0n d'habitants pour Iancer sa
premlére entreprise. Le "Tem
Tudo Madureira" (Madurelra a de
tout) est un Impact vísuel bí.en
falt pC'U1'attirer Ia cllentêle et
évelller sa curlosi té. Tcmtes Ies
entrées des magasms se font par
I' Intérieur du bloc et les sortles
dU clnéma et du théâtre forcent
Ie public à passeI' devant les bou-
tiques. Etant donné Ie genre de
l'endrolt, Ia solutlon est sans
prétention, faclle d'entretlen, bien
que solide et comprenant toute,~
les commodités du confort mo-
derne.

Lc Shop.ping Center et I'architec-
ture avec un grand "A'"
Paulo Britto Vasconcellos

Le Shopplng Center dolt être
p"::;jeté en un seul temps comme
uni t é immoblllêre-commerclale-
soclale. Le tra vall préllmlnalre
deit être réalisé par Ie techniclen
commerciaI qui étnldiera Ia ques-
tlon sur Ie terrain en ce qui
concerne tous Ies rapports com-
merciaux intéressant Ies co-pro-
prlétalres des quote-parts et Ies
commerçants. Une fois tous les
problémes du servlce commerclaI
soIutionnés, 11 passera Ia place
d'honneur à I'architecte qui trans-
formera le plan commerclaI en
réallté spatlale sans pour autan1
nulre au premler, Le Shopplng
Center p:lUr attelndre ses buts
dclt être projeté comme une
unitj à deux côtés: le lucratlf et
I'immoblller. Le succês du Shop-
plng Center vlent de Ia fac!lIté pour
I'acheteur et pour Ie vendeur.
C'est vraiment l'entreprlse qui
marquem dans I'évolutlon de"
méthodes de Ia vente au détall.

Le Shopping Center natIonal de
Madureira
Henrique E. Mindlln, Glancarlo
Pa:lantl & Arquitetos Associados,
archl tectes
Paulo Brito Vasconcelos, conselller
technlque

La p~ojet de ce véritable "Shop~
ping Center" a été étudié SUl'toutes
ses faces avant que I'emplacement
en pleine zone commerclale solt
décldé. en effet, au Brésll, une
telle entreprise ne peut sa justlfier
au-deià des IIrriites urbalnes étant
donné Ie taux relativement falble
des autoindbiles par pê"SOnne. Aux
Etats-Unls, ou fI y a déJà plus

de 8,500 de ces Centres et 2.500
en constructlon, Ies locaux sont
sltués dans Ie volsinage des quar-
tiers résldentieIs, des banlteues et
des autoroutes entre les vílles ,
Le Shopplng Center national est

un ensemble d'édlfices agencés
comme une unlté ímmobíltêra-
commercíale.socíaje , Aprés bíen des
difficultés par manque de capí -
taux pour être accepté au Brésll,
Ia sclutíon a été finalement trou-
vée sous forme -d'une sorte de co-
propriété ou nombre de proprté-
.taires se groupen t comme acheteurs
de quote-parts sous Ia responsa-
bllité techniqrue de spéclallstes
dans ce xgenre d'entreprlse.
L'édifice du Shopplng Center

nattcnal de Madureira sltué au
centre d'un terraln de 7.115 mz
aveo façade vers l'Estrada do
Portela a été projeté pour une
superflcle total e de 21.800 mz
avec seus-sul, rez-de-chaussée, 2e,
3e et 4e étage et terrasse-courver-
ture, ou sont Ies machlnes et
autre équlpements. Au rez-de
chaussée se trouvent Ies magastns
dont Ies eritrées sont toutes diri-
gées vers un hall central de
750 m2, un supermarché et un
salon de thé du genre blen connu
"ice cream store" amértcaín . Au
deuxiême, outre Ias magasrns: té-
Iéphones, "Iunchonette", café-ta-
bac, instltut de beauté et coír-
feurs. Le quatriême étage est
réservé aux actlvltés socíates:
grand Restaurant et Salon pour
fêtes avec terrasses pouvant Ies
réunir si nécessalre. oon ttgus aru
grand hall 4 médeclns spéclalistes
auront Ieurs cabíriets de consulta-
tlon et seront díspontbles en cas
d'urgence. Devant Ie grand hal!,
un cinéma de 900 places et un
audttoríum de 460. Au troísíême,
1e statlonnement pour 200 voitures
sera en même temps le centre de
dtstrbnutíon du transít de círcula;
tton , Oette círculatton sera rací-
lItée par six escalators et deux
grands ascenseurs, en plus des
escaliers d'une largeur totale de
hult metres. Le tout permettra
un transit de 15.000 personnes par
jour de 16 heures d'actlvlté. Les
servlces de chargement et déchar-
ment, dépôt de marchandlses et
da paquets, "plck-up-statlon",
alr conditionné, ventllatlon, bou-
ches d'incendie. etc., etc., mon~
trent bien Ia dlfférence entre ce
véritable Shopping Center et Ies
autres. Celui-cl est Ia nouvelle
entreprise du momento

Centres commerciaux ou Shopping
Center, débat à I'IAB-GB,

A cette réunlon, le probleme
était Ia dlstinctlan à falre entre
Ies galeries de magasins. le Shop-
plng Center et Ie centre spon tané
des vllles.
Au cours de Ia dlscusslon le

côté mercantUe de Ia galerle est
d'abord montré en oppositlon au
côté social du Shopplng Center.
En effet celui_cl, tant au point
de vue social qu'archltectonlque
est une unlté en même temps
économique alors que Ia galerfe,
c'est I'lndépendance du cCmmer-
çant. Le magasln lsolé et speciaIlsé
est voué au hasard du passant; "on
achête parce qu'on passe devant",
alors qu'on va spéclalement au
Shopping Center dans un but
précis et l'amblance vous y falt
retourner - du moins aux Etats-
Unls,
La dlfférence avec Rio c'est

qu'lci il y a des quartlers comme
Ccpacabana, Meler, etc., qui sont
de vrais centres commerclaux spon-
tanés survenus en ralson du déve-
Ioppement de Ia vllle. Aux Etats-
Unls, ce développement a crM les
Shopping Centers. Ils sont Bltués
en dehors des réglons réslden tlelles
en raison d'un trop grand nOm-
'bre de véhicules qui empêchent
de stationner et pour Ia malns-
valu~ du terrain, cal' pour ce
genre d'éta.blis3ement, Ie Shop-
pine; 02nter prbprement dlt re-
présente 1/4 du terraln et Ie reste'
e,t réservé au statlonnement
L'acheteur préfere condulre 5krrÍ.
et pouvolr garer sa volture. On
pourralt presque comparer Ie

Shopping Center à un nucléus
urbaln et Ia galerle de magaslns
à un lotlssement",
Mais pour en revenlr au côté

busíness du Shopplng Center aux
Etats-Unis, II se dlvlse en deux
parties: Ie financement, et scuvent
les compagnles d'assurances avan-
cent jusqu'à 80% de Ia valeur de
I'entreprise dês que I'operator
(comme on appelle les propriétai-
res des Shopping Centers) a acheté
Ie terrain, et Ia techníque d'opé-
ratíons qui consiste à étudier et
réallser toute I'in'stallation (air
condrtíonné, Iumíêre, force, ete.)
et les questdons d'espaces et
d'emplacements pour chaque type
de vente. Une fois tout au point,
I'operator cherche des cornmer-
çants professlonnels paul', comme
on dit aux Etats-Unls "prendre
Ia boutique". Mais, au contraire
d'lci, le comme-çant ne choislt
pas son emplacement, cal' Ie
Shopplng Center étant une unité
architectonlque, Immoblliêre, COIlL
merc+ate, d'opérat'on et d'admi-
ntstratíon, sa boutlque est dono
,·n. p~ nt, stratésnque de L'ensem-
bIe. camme II n'y a pas au Brésil
1es mêmes facllités de rínance-
ment, on a créé pour I'organi,o"
tion das Shopping Centers un
systême nouveau de co-propríété
pro-Individu vendant des quote-
parts.
Les textes amérlcalns sur tes

Shopplng Centers recommendent
Ia part1clpation de I'archltecte
dês Ie d'but de Ia prrgrammatton,
avant même le choíx du ter-arn ,
L2, constructlon doit être le plus
économlque possible, le terrain pas
trop grand, II faut connaitre le
potentieI économlque de l'endroit
et Ia distance à pled et en volture
de Ia ville, Au Brésll cn ínclut
cinéma et théâtre pour attlrer tes
gens mais les parttes importantes
sont Ie superrnarché et Ie grand
magasín . Il faut donc une ai,e na
constructlon d'au molns 1.2000
m2 sur un terrain de 3.500 m~ ou
p1us. L'lmportant est de cholslr
un terraln approprié pour falre
un Shopplng Center et non un
Shcpping Center parce qu'on a le
terraln. Pour attlrer un flux con-
tinueI de vlsiteurs 11 faut donner
au public le gout "d'aller faiTe
un tour au Shopping Center", car
même s'll n'achête pas, il crée
l'amblance nécessalre à Ia vente
et flnalement perd le pTé'ug< que
tout y est plus cher qu'allleurs.
Il faut aussl habltuer le publlc à
se pl'omener "vertlcalement" grâce
aux escalators et ascenseurs et lui
falre perdre I'habltude de flâner
devant Ies vitrines comme, par
exemple, à O'opacabana,
poúr Ie Shoppine; Center de

Madureira, en crnstructlon, II n'y
a eu aucune difflcult< à nbtenir
I'o.nnro·batlon des autorités ni
d'allleurs d'aucuns reglements spé-
ciaux, maIs I" tprrain étant con,>-
tltué de petlt~ lot.. Ies nroprlé-
taires ont augmenté 1eurs pl'lx
jusqu'à 5 et 6 fois au cours du
tra vaiI. Il fau t donc créer un
reglement spéclflque pour ces
constructions,
Il y aurait aussi - pour sortir

un peu des Etats-Unls - Ia so-
lution pIus carioca et plus pcono-
mique comme cel!e des magaslns
Ie long des rues in terdi tes à Ia
clrculation qui existe déJà, maLs
en I'actual!.sant par I'unlté et
I'entente des commerçants deve-
nus trop routlnlers et trop "cha-
cun pour soi". Ce qui se passe à
Rio est trés slmple; malntfjnant,
on trouve de tout dans son quar-
tier. Pourquol aller COmme au-
trefois "en vllle" pour falre ses
COU'l'Se9et prendre une tasse de
thé chez le patlssler? Cet esprit
p,'existe plus. SI on veut Ie falre
renaitre II faut avant tout ré-
soudre le pro'blême du pla.nning
urbaln, Pour conclure, tous Ies
membres du débat étalent d'ao-
cord sur un poln t: Il est certain
qu'une v!lle bien pro,1etée n'aura
jaqJals de Shopplng Centers. Aux
Etats-Unis, c'e~t le manque de
planning urbain qoal a falt naltre
Ias Shopplne; Centers. Ceux-ci
sont les bouche-trous d'une omis-
sion das autorités.



Editorial

Habitação, e Crise da Construção

No Rio de Janeiro, construtores e incorporadores têm feito
candentes pronunciamentos sôbre a precária situação da in-
aústria de construção, considerada como uma das maiores do
Brasil, a que mais çent« emprega, e que é vista pelas autori-
da,à:es gc:vernanre:ntais como "a espinha dorsal do pais". Ao
que se têm notícia, idênticos pronunciamentos partem de cons-
trutores e incorportuiores de outros pontos do território nacional.

Um gr.ande coniunto de leis englobando, de forma direta ou
inâireta, múltiplos aspectos da construção civil, foi votado no
tinat do ano passado e vem sendo pôsto em execução. O en-
f~qué que guiou a elaboração destas leis, hoje está demonstrado,
não teve base objetiva capaz de açluiirui- coerentemente todo
o ,sistema da construção civil, e sua relação com o problema
tuibitaciotuü,

Nós, arquitetos, fomos dos que se bateram peio criação de
condições e medidas que, uma vez consubstanciaãas dentro de
um-diplom.a legal, possibilitassem meios à solução da crise de
moradias e à evolução orgânica da rêâe urbana brasileira. Estas
meâiâas, a nosso veT, teriam uma característica primordial. De-
veriam partir de uma cisão total do País, que considerasse
todos os [atõres ligados ao desenvolvimento e à elevação do
nível de vida e conseqüentemente à solução do: problema resi-
dencial em seu aspecto amplo. Nossa posição não tin compre-
endida e nossos pontos de pista não foram ccmsiâertuioe,

EI preciso que se diga, no entanto, que não tínhamos, como
não temos, uma fórmula mágica, guardada no bolso do colete,
para eli1ninaT, de um momento para; outro, tõda a carência de
resiâéncuie oU impedi?' que as providênCias financeiras do Go-
uérno viessem a ter reflexo no campo da incrrporação imobi-
liária e obviamente sôbre a construção civil.

Estávamos, isto sim, cientes da grav:dade do pmblema Iui-
bitacumal e certos de que somente meâuuis globais de plane-
[amenta poâeriani mostrar alguma eficiência em sua conjuração.

Primeiro, porque um âeiicit da ordem de 7 a 8 milhões de
residências não pode ser tomado como prootema cuia solução
está na execução de proçramas de construção de moradias des-
tinadas somente a pesscas de parcos rendimentos. Ins'istíamos,
há longo tempo, iruiepetuientemente das orientações políticas
dominantes, em que a dimensão da crise e seus aspectos cru-
ciais não deviam jicu-r rcetritos a êsse tipo ,de morcuüo. A crise
atingia; também a. classe meâia, hoje mais do nunca forte-
mente pressionada em direção ao favelamento e à superlotação.

Segundo, porque, assim como não víamos como poder-se-ia,
dentro de um sistema econômico como o n)sso, enfrentar a crise
unicamente através de recursos de origem estatal, da mesma
forma não nos parecia viável atribuir o atendimento dessa ne-

cessiâasie fundamental do ser tiutrumo essencialmente à inicia-
tiva privaâa .

Terceiro, porque estamos certos de que não seria tuimissiuel
partir para uma solução que visava abrigar uma popuLação de
cêrea rte 40 milhões de pessoas ~ população aproximada da
Argentina, do Ctule, da Bolívia e do Peru. - sem cuidar dos
meios indispensáveis à sua concretização: uma politico: de incre-
mento à indústria de materiais de construção e de racionali-
zação dos métodos construtivos. A produção de materiais de
construção no Brasil, na maioria dos casos, mostrou-se insu-
ticiente ao atendimento da demanda provoc(1)da pelo ritmo nor-
mal de eâificação, ritmo êste comarooaâamente falho - haja
vista o âeticit acumulado.

E, em quartn lugar, porque estávamos conoictcs de que
·seriam igualmente indispensáveis medidas Id,e contrôle do preço
de terrenos, para evitar que provável especulação sôbre êles
viesse a destruir os objetivos dos programas tuúiitaciotuüs, Com
eleito, consideradas as condições da expansão urbana é de se
esperar que os esforços para eliminação do âeficii se realizem
principalmente em áreas citadinas. Estas áreas, no entanto,
estão em sua' maioria conçeetionaâas e carentes de qualquer re-
serva territorial pública.

üste« quatro pontos, considerados ccmo pedras angulares
da posição oficial dos arquitetos brasileiros ante a crise nacio-
nal de moradias, exigem cuidadosa formulação. Estamos cem-
uencuios de que êles não poderão ser equacionaaos em curto
prazo, e somos de opinião de que providêndas âeeninculaâae da
visão global requeriâa poderão levar a resultados desastrosos e
possivelmente entrauaâores 'de futuras medidias corretas.

A gravidade do problema, agora cabalmente õemonstraãa,
exige de todos nós - arquitetos, construtores, proprietãríos, in-
corporaâores e' autoridades governamentais - atitudes verda-
deiramente crituioras e isentas de .,colocaçôes parciais ou parti-
culares, Estas atitudes deverão estar à altura de nossa ca-
pac:da'de técnica e valor profissional já anteriormente de~:l1ls-
trtuios . Somos, a êsse respeito, dos que atribuem aos recursos
humanos uma, relevante e importante parcela no processo de
âesencotoimento,

O Govêrno, em boa hora, constituiu uma ccmisstic para
rever a legislação recentemente promulgada, visando a elimi-
nação dos chamados pontos de estramçulamento . Esta comissão
deverá sentir a amplitude e a dimensão do problema e evitar os
meanâros dos. aspectos meramente setoriais. O problema é
grande e exige medidas de planejamento global, coraiosa«, amplas
e que possibilitem senão a solução imediata do problema, pelo
menos 'o seu correto equacionamento . O
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o Shopping Center nos EUA

o "shopping center", tal como é con-
cebido, teve sua origem nos EUA, depois
da última grande guerra. A expansão,
urbana provocada pela preferência de
uma grande parte do povo americano por
uma determinada forma de morar (ha-
bitações Isoladas que se espraiam por
ímensos subúrbios de fraca densidade de-
mográríca i , pela proliferação do automó-
vel e pela existência de grandes áreas, re-
latvamenta baratas na periferia das ci-
dades, entre outras, - determinou o
aparecimento dêstes programas arquíte-
tônicos.
No Brasil começa-se a ensaiar o trans-

plante desta modalidade de agrupar co-
merciantes e favorecer as vendas.
Certo? Err,ado?
- Na mesa redonda promovida por

ARQUITETURA, no meado do mês pas-
sado, na sede' do Instituto de Arquitetos
do Brasil - Departamento da Guanahara,
certos ângulos das questões envolvidas por
estas duas perguntas foram aoordados e
debatidos. Em outro local desta edição,
dedíoada aos conjuntos comerciais mais
amplos, publícarnos a síntese do que fo-
ram êstes debates e a estas páginas reme-
temos nossos leitores.
Na matéria; que se segue, procuramos

dar uma visão do que entendem os ame-
ricanos por "shoppíng center ". Os textos
transcritos são da autoria de Victor Gruen
e Lawrence P. Smith e foram seleciona-
dos de um número especial sôbre "shopp-
íng centers" da revista "Progressíve
Arch'tecture" .
Já que nos "shopping ", ou, como prefe-

rimos, os centros comerciais começam a
S'~ multiplicar, é 'bom sabermos o que são
êles em sua versão original, o que signi-
ficam e o que dêles ipensam investidores,
empresários, usuários e arquitetos norte-
americanos.

ESQUEMA BAeICO PARA CENTROS
COMERCIAIS

, . São cinco os esquemas básicos para
centros comerciais que, combinados entre
si, podem sofrer variações.

1) Esquema linear (g «i e r {a) - A
maioria dos agrupamentos comerctaís têm
por origem o esquema linear. É eficiente
e ,econômico justapor 1000as'com paredes
divisórias comuns, vitrinas alinhadas e
acessos de serviço nos fundos. O esquema
linear é próprio para centros de unidades
de vizinhança e por vêzes para centros
d'stritaís . AS vantagens do esquema, no
entanto, se perdem quando êle cresce em
demasia, passando '!li apresentar diversos
inconvenientes. Muito comprida, a coor-
denação se torna difícil, o trânsito de pe-

destres se dilui e as distâncias das cami-
nhadas aumentam.
2) Esquema em pátio aberto - T1'ans-

formando a galeria num pátio aberto ou
numa sucessão de pátios abertos, são as-
seguradas tôdas as vantagens do esquema
anteríor.: ganhando-se ainda algumas ou-
tras. As distâncias visuais são reduzidas,
o camínhamento é menos rígido e a dis-
tribuição de lojas é ravorecída pela exis-
tência de maior número de pontos de ín-
terêsse , O esquema em pátio aberto
atende a centros de unidades de víz'rihan-
ça e dístritaís, e, tendo dois pavimentos,
poderá ser usado para centros regionais.

3) Esquema anular - Bàsicamente é
um pátio fechado. Neste esquema a gale-
ria transforma-se num anel. Nesta formá
obtém-se equivalência na posição das 10-

Victor Gruen e Lawrence P. Smith (P.A.)

[as, quanto à sua importância dentro do
centro comercial. Resulta em um aumento
na densidade do trânsito de pedestres, os
camínhamentos se reduzem, já que qual-
quer retôrno 'é aproveitado. QuandO, além
da periferia, o pátio também fôr aprovei-o
tado para estacionamento, haverá um
contato ideal entre lojas e áreas de. esta-
cionamento. :E:ste partido pode ser usado
em centros de unidades de vizinhança e
dístrttaís, sendo nestes casos impraticável
o uso da área interna para estacionamen-
to. O centro regional, pelas suas d!mensões,
admite uma área dé estacionamento den-
tro de sua periferia. 5

4) Esquema linear duplo - Consiste na
justaposição de duas faixas de lojas.
Esta simples modificação no modo de
agrupar traz inúmeras vantagens que se.
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acentuam com o aumento do centro. Ini-
cialmente, duplica-se a área construída
sem alterar os camínhamentos , Em se'-
gundo lugar, l3i densidade do volume de
trânsito de pedestre é aumentada. Em
terceiro mencionaremos a existência de
um maior número de pontos comercial-
mente valorizados. Por último, quando o
centro é suficientemente grande para jus-
tificar maiores despesas iniciais, o abas-
tecimento poderá ser feito através de uma
única via atendendo às duas carreiras de
lojas, passando por baixo da alamêda de
circulação de pedestres. Nos esquemas
menores, é evidente a possibilidade' de co-
brir a circulação e criar um ambiente fe-
chado. Isto garante caminhamentos intei-
ramente abrigados, podendo-se mesmo co-
gitar de condicionamento do ar. 1l:ste es-
quema atende a todos, os tipos de centros
comerciais, desde o centro para unidades
ue vizinhança até os grandes centros- re-
gionais.

5) Esquema compacto - 1l:ste partido,
visa reU'Ilir,·de modo informal, grupos de
lojas de uma trama, cuídadosamente ela-
borada. Pode variar em tamanho, indo
desde o pequeno mercado" que tenha por
centro de interêsse um restaurante, até
o grande centro regional, com uma loja
de departamentos servindo de núcleo cen-
tral. Recorda em seus menores tipos, os
antigos mercados e bazares. O esquema
compacto, quando alcança a escala re-
gional, pode tornar-se uma combinação
dos esquemas anteriormente mencionados,
para produzir um grupamento de lojas
uensamente Integradas, permítíndo-lhes
um relacionamento máximo. O esquema
exige um cuidadoso estudo para que se
assegure cômodo acesso entre áreas de es-
tacíonamento e lojas e, também, para se
evitar a criação de áreas deslocadas e
malvalorizadas. Apesar das dificuldades
e cuidados inerentes ao seu planejamento,
o esquema compacto oferece grandes pos-
sibil'dades.

I
Vitrinas, tachadas e letreiros em centros

comerciais .

O projeto de um centro comercial é
norteado por duas tendências que se apre-
sentam antagônicas: a busca da unidade
arquítetôníca e a expressão individual de
oada loja..

Uma nítida supremacia da segunda ten-
dência pode ser observada no comércio
que aparece ao longo de ruas e estradas
suburbanas. Lojas de áreas diferentes, de
maior ou menor profundidade e alturas
formando uma linha quebrada em relação
ao alinhamento da calçada, euía feição,
caotíca e irregular, se repete na elevação.
Lojas vizinhas ostentam uma encarníçada
competição que se traduz numa sucessão
de imensos letreiros, luzes ofuscantes, cõ-
res berrantes, num desfile de materiais
heterogêneos. O absurdo dessa desenírea-
da competição entre lojas vizinhas foi
perteítamente ilustrado numa antiga co-
média de Ohaplín . Entre duas grandes
casas comeroíaís que ofereciam "preços e
artigos espetaculares" situava-se a loja
de Carlitos que salvou o seu negócio afi-
xando sôbre sua porta simplesmente, um
cartaz com os dizeres "Entrada Principal".

li: muito mais d'f'ícíl encontrar exemplos
de tratamento uniforme em vitrinas nas
nossas zona de comércio.

Muitos projetos são íntcíados com pre-
visões sôbre o tratamento dos letreiros.
No entanto, já durante o período da cor-
retagem e construção, a previsão inicial
vai sendo mutüada e seus últimos vestí-
gos desaparecem nos anos que se seguem
à inauguração do centro. 1l:s'te fato não
deve constituir surprêsa, se levarmos em
conta que um centro comercuü não é ab-
solutamente uma instituição oficial, sendo
o fruto da cooperação voluntár.a de 10-
catários independentes.
A constituição de um centro comercial

obedece, em linhas gerais, à de uma repú-
blica fedenatíva: o proprietário, empresá-
rio ou administrador do centro represen-
tam o govêrno federal, os locatários são
os diversos estados. Algumas normas e
leis, afetando ínterêsses gerais, serão es-
tabelecídas pela admínístração: outras
podem e devem ser deixadas a cargo dos
arrendatários. Na maioria dos casos, 'a
divisão de autoridades e aMibuições é 'bas-
tante clara. Sôbre a arrumação interna
da loja, raramente surgem problemas -
ela cabe por inteiro ao inquilino, que .fará
a distribuição de acôrdo com suas neces-
sidades. Também é indiscutível que ques-
tões relativas a estacionamento, paísagís-
mo, equipamento e manutenção gerais são

da alçada da admínístraçâo central. OS



conflitos e desentendimentos surgem exa-
tamente nas fachadas e nos letreiros.

Arquitetos com prática de projetos de
instalações comerciais recontiecem a ím-
portãncía da aparência externa na ca-
racterização de uma loja. Para alguns
ramos comerciais são índícadas fachadas
abertas, outros requerem grandes v.trí-
nas, enquanto alguns, se satísnazem com
vitrinas pequenas. Em determinados casos
usam-se vestíbulos ou ainda as chamadas
arcadas. Por vêzes, basta apenas uma pa-
rede de vidro separando exterior e inte-
rior.

Quando uma loja recebe em sua fachada
tratamento adequado ao seu ramo de ati-
vidades e aos seus métodos de venda as
vantagens para o funcionamento são evi-
dentes. O bom funcionamento das diver-
sas lojas contribuí para a eficiência de
todo o empreendimento. Deve-se, portan-
to, encorajar o tratamento individual de
cada loja, mas são necessárias algumas
medidas que mantenham a unidade ar-

quitetônica e evitem a aparência caótica
e desorganizada.

Uma providência fundamental consiste
na prévia seleção dos elementos arquite-
tõnicos que participam da totalídade do
conjunto. Uniformidade na cobertura,
paredes, marquísas, colunas, esquema de
cõres, deverão ser significativos e clara-
mente detínídos. Quanto mais forte a
caracterização dos elementos arquitetôní-
cos, maior poderá ser a liberdade no tra-
tamento das fachadas individua-is.

Nos projetos preparados pela organiza-
ção Victor Gruen tem-se dado prererên-
cía às colunatas em vez de marquísas ba-
Ianoeadas . Este sistema traz duas vanta-
gens: as colunatas conferem um forte
ritmo arquitetõnico que marca todo o
centro comercial. As fachadas das lojas
estão num alinhament-O onde não ocor-
rem elementos estruturais, permitindo

completa liberdade quanto ao tamanho
frontal e ao tratamento dessa fachada.

Uma outra providência refere-se ao con-
trôle arquítetôníco do tratamento de fa-
chadas propost-O pelos locatários. A pos-
sibilidade de contrôle deve fazer parte do
contrato de locação, constará do contrato
uma cláusula determinando a prévia apro-
vação do desenho da fachada da loja pela
administração do centro comercial. O
contrato estabelecerá ainda, de forma
clara, as condições a preencher, das quaís
dependerá a aprovação do desenho apre-
sentado.
Deverá ser adotada uma políttca seme-

lhante em relação aos letreiros e Iogotí-
pos , Acreditamos ser fundamental a ma-
nutenção do letreiro na área correspon-
dente a cada loja. Por outro lado, será
doada a maior liberdade dentro dos parâ-
metros, da boa qualidade do desenho, e do
uso dos materiais e das técnicas, para que
o arrendatário 'alcance o melhor rendi-
mento dêste espaço. Quanto ao mais de-
verao obedecer ao contrôle arquítetôníco
que será estipulado no contrato, à obriga-
tor'edade de autorízação por parte da ad-
mímstração.

Cláusulas ctmtratuais básicas para pa-
drões arquitetõnicos e construtivos.

Ao estabelecer padrões arquitetõnicos e
construtivos, a administração deve consi-
derar as seguintes normas gerais:

O centro comercial é a expressão do es-
fôrço de vários indivíduos para, através
da mútua cooperação, oferecer o maior
número de serviços e comodídades ao
públíco, visando operações mais rendosas
para si.

Esta cooperação <se expressará através
dos serviços prestados pelo centro como
um todo e na aparência externa de cada
loja de per si.

Cada loja contribuirá para o melhor
efeito visual do centro se mantiver uma
feição própria que acrescente mterêsse,
variedade e color.do ao conjunto e se, por
outro lado, apresentar uma integração
harmoniosa com o centro e com as lojas
próximas.
Um centro comercial completo é um

Iocal procurado por um público que pre-
tende fazer compras. São dispensáveis,
portanto, reclames ostensivos, propagandas
de cores berrantes e espalhafatosos anún-
cios .luminosos .

O centro comercial tem, pelas suas di-
mensões, dado o apêlo que apresenta ao
público, um grande !potencial promocío-
naI. Dessa forma, é possível manter nor-
mas mais discretas e de melhor qualidade
na composição das fachadas e, em parti-
curar, dos íetreíros.

A administração julga ser êstes princí-
pios de utilidade ao empreendimento na
sua totalidade, trazendo igualmente os
maiores benefícios para o arrendatário
individual. O lema na composíção das fa-
chadas isoladas será conformidade e não
uniformidade.
Normas ,a seguir:

1) Tôdas as portas de entrada serão
recuadas para, no caso de 'abrirem para
fora, não incomodar a circulação geral.

2) Fachadas recuadas são consideradas
desnecessárias e indesejáveis. Se, em al-

gum caso excepcional fôr inevitável, o
recuo não ultrapassará a largura frontal
da loja.

3) Para uma clara segurança entre as
lojas e para evitar desagradáve's encon-
tros de materiais, haverá uma faixa neu-
tra entre elas com um mínimo de 30 em
de' largura. O eixo dessa faixa neutra
coincidirá com o limite dia área arrendada.

4) Para evitar superfícies monótonas,
sem interêsse para o público em trânsito
pelo centro, fica estabelecido que paredes
cegas terão uma extensão máxima de 6 m
de comprimento. As superfícies que in-
terrompem estas paredes cegas serão tra-
tadas com grandes painéis de vidro, mos-
tranco o interior d!a.loj-a ou então grandes
vitrinas.

5) Letreiros, logotipos e símbolos res-
peitarão as seguintes normas:

a) Serão submetidos à aprovação da
administração.

b) Serão executados com materiais de
boa qualidade e que permitam boa con-
servação,

c) 'Sua altura máxima será de 1,20~.

d) Não serão colocados fora da facha-
da da própria loja.

e) ll: vedado o uso de letreiros lumino-
sos COmmovimentos ou do tipo queTam-
peja.

6) As fachadas das lojas não poderão
avançar sôbre o alinhamento das áreas
arrendadas. Admite-se para letreiros um
balanço de 15 em.

7) O centro comercitü é projetado para
oferecer proteção à 'chuva e aos raios
solares de ângulo de incidência maior que
45.0• Em determinados casos, será admi-
tida proteção complementar por meio de
toldos que serão ínstalados pela adminis-
tração e manejados pelos arrendatários.
Nestes casos, o nome da loja poderá cons-
tar sôbre o tõldo. Toldos índívíduaís não
serão permitidos, sendo livre o emprêgo de
cortinas, persianas ou proteções solares si-
míláres, no interior das .lojas.

8) A admín'straçãc faculta aos locatá-
ríos ampla seleção de materíaís. Estes
materiais deverão, todavía, ser à prova de
fogo, de fáctl conservação e limpeza e
apresentar aspecto agradável e ordenado.

9) A administração faculta ampla se-
leção de côres aos locatários. Recomenda
todavia:

a) As côres devem se harmonizar com
o esquema adotado pelo centro e espe-
cialmente com as colunas.

b) As cõres deverão igualmente se har-
monizar com o esquema cromático das
lojas próximas. A administração do centro-
comercial disporá de um esquema de côres
preparado pelos arquitetos, no qual se
encontra prevista uma grande gama, pos-
sibilitando ampla escolha para melhor
caracterização individual de cada loja. 7

Material selecionado de um número es-
pecíal da revista "Progressívs, Architecture"
sôbre "Shopping Centers". Os textos são
de autoróa de Victol' Gruen e Lawrence
P. Smith.



C:ENTRO COMERCIAL

ALGUMAS DEFINIÇÕES

O conceito de centro comercial varia de
pessoa para pessoa, Para o cliente tem o
sentido de um grupo de lojas de .fâcil
acesso e boas condições de estaciona-
mento, onde as distâncias das caminha-
das são reduzidas ao minimo e, onde,
numa atmosfera agradável, êle encontra
uma grande variedade de mercadorias à
sua disposição. Para o comerciante, o
centro é uma zona comercial provida de
parqueamento adequado, dotado de gran-
de poder de atração, que dispõe de tõda
uma gama de elementos de interêsse para
o público, oferece condições que protegem
contra a concorrêncta irresponsável, ga-
rante estabilidade de rendimentos, efi-
ciência nos serviços, flexibilidade na dis-
posição das áreas internas, e constitui
um conjunto arquitetõnico agradável, do-
tado de paísagísmo apropriado. Resu-
mindo, é um local onde os lojistas e co-
merciantes oferecem em conjunto uma
quantidade de serviços, vantagens e berre-
fícíos que nenhum dêles seria capaz de
oferecer isoladamente. Da mesma forma,
são estabelecidas para os mesmos uma
série de condições, econômicamente van-
tajosas, impossível de 'alcançar se perma-
necessem isolados.
Os modernos centros comerciais são re-

latívamente recentes. Os conceitos modi-
ficam-se, há uma permanente busca de
novas soluções, 'e novos problemas sur-
gem. Não existe nenhuma tradtção de
centros comerciais para a era do automó-
vel, nenhum conjunto de regras, e pou-
cos são os princípios estabelecidos firme-
mente. Muitos são os mal-entendidos e
equíVOCOS.de interpretação devidos com
freqüência à falta de um vocabulário uni-
formemente aceito sôbre centros comer-
ciais. No sentido de normalizar alguns
dos têrmos mats usuais propomos 'as se-
guintes interpretações:

O Centro

Centro Comercial de v izinlianca: atende
de 10.000 'a 20.000 pessoas. Súa motiva-

çâo central é a venda de alimentos, arti-
gos higiênicos, farmacêuticos, isto é, co-
mércio principalmente de artigos de pri-
meíra necess'dade ,

Centro Comercial Suburbano qu Disiri-
tal: Atende de 20.000 a·100.000 pessoas.
Seu núcleo é constituído por um grande
supermercado ou uma pequena loja de
departamentos. Além dos gêneros de prí-
meira necessidade, vende roupas e ferra-
gens, abrangendo uma maior gama de
mercadorias.

Centro Comercial Regional: Atende a
uma população de 100.OOGou mais pes-
soas. Nucleado por uma ou mais grandes
lojas de departamentos, apresenta uma
grande variedade de mercadorias.

Áreas de construção

Área global: é a soma das áreas cons-
. truídas no conjunto. 1l:ste valor deverá
ser a base para a avaliação do preço da
construção.

Área rentável: é a parte da área global
usada exclusivamente pelos locatários in-
dividuais e da qual :provêm os rendimen-
tos ou aluguéis. Representa ainda a dife-
rença entre área global e área comum.

Area comum: é constituída de espaços
como galerias, corredores, túneis, escadas
e elevadores de público, dutos, acessos de
caminhões, plataformas de carga de des-
carga, sanitários para púolíeo e funcio-
nários (excluídos os sanitários internos
das lojas). São áreas não rentáveis, cuja
·a taxa de manuntenção é coberta de
acôrdo com as cotas estabelecidas entre
os locatários.

Área de venda: é a área rentável da
qual se deduz a área de depósito.

Are« de serviço: é a parte da área co-
mum reservada aos serviços, como túneis
e passagens para caminhões, plataformas
de carga e descarga, corredores de aces-
so, ete.

Ârea do terreno: é 8; totalidade da área
compreendida entre os íím'tes do terreno.

Area construiâa: é a área do terreno
ocupada pela projeção da construção.

Área coberta: é a área do terreno
ocupada pela projeção da construção a
qual se adiciona tôdas as áreas cobertas
como galerias cobertas, marquísas, etc.

Área de ruas: é a área de tôdas as ruas
que não servem diretamente aos estacio-
namentos. A área de ruas inclui as vias
do perímetro, as que dão acesso ao cen-
tro, vias para caminhões, rampas, etc.
mas não inclui as áreas dos estacionamen-
tos nem as vias públicas, fora do terreno.

Pátio àe serviço: é a área descoberta
destinada aos diversos serviços do centro
comercial. Inclui área de manobras, car-
ga e descarga de caminhões, depósitos de
lixo, áreas disponíveis, pátios de manu-
tenção, etc,

Area de estacionamento: é a área que
compreende tôdas as superfícies destina-
das a estacionamento incluindo as alas in-
ternas de acesso ao parqueamento, cal-
çadas secundár.as, ilhas ;para pedestres,
os canteiros menores, e todos os demais
elementos relacionados ao estacionamen-
to. A área de estacionamento costuma ser
subdividida em área de estacionamento
para o público, área de estàctonamento
para os empregados do centro e área- de
estacionamento sobressalente.

Área de reserva: é a área ainda não uti-
tilizada, ou utilizada apenas em caráter
provisório, prevista paro. utilização futu-
ra, segundo o desenvolvimento do centro.
Pode atender à expansão dos' prédios, dos
estacionamentos ou a ambos.

Área de paisagismo: é a área compre-
endida por jardins, grandes canteiros, etc.

Área. genérica, comunitária: é a área
que inclui as grandes calçadas e play-
{}rounds(áreas de recreação infantil e
outros tipos de áreas récreat'.vas do
centro) .

a



o que é um Centro Comercial?

A expressão "centro comercial" é usada
aqui como tradução literal de "shoppíng
center". Não deve, portanto, ser confun-
dida como centro comercial ng. acepção 'de
espaço ocupado pelas atividades comerciais
e que normalmente constitui núcleo nas
cidades.

Um centro comercial deve ser mais do
que um simples conjunto de lojas, arma-
zéns' ou qualquer tipo de casas comerciais;
deve mesmo representar mais do que as
ímplíoações contidas em sua designação -
um centro onde se comercia, ou se faz
compras.

O centro comercial regional, além de
suas funções mercantis, deve preencher ,o·
vazio criado pela ausência. de áreas de;
congregação social, cultural e cívica, veri-
ficado em vastas áreas suburbanas.

Os núcleos urbanos de nossas grandes
cidades estão definhando não só em fun-
ção da expansão populacional, como pela
crescente perda de importância na vida
social metropolitana.

Durante as horas norma's de expediente
êstes centros continuam sendo ainda palco
de uma grande concentração de atividades
comerciais, bancárías e burocráticas. Du-
rante 40 horas por semana, ai maioria
dêles regurgíta, pleno de movimento e ati-
vidades.

Mas, nas outras 128 rioras da semana,
durante as quais o habitante dispõe livre-
mente de seu tempo" as 128 horas que êle
dedica, a s' e à sua família, nestas e nas
outras centenas ne horas representadas
pelas férias e dias reríados, o habitante da
metrópole abandona o centro da cidade.
Nestas horas, a área central da cidade
transforma-se em um deserto, cuja exis-
tência é perfeitamente dispensável ao ha-
bitante.

E:stes fatos dizem respeito particular-
mente à parte da população que trabalha
no centro. Para os que não trabalham ou
que exercem atividades nas áreas subur-
banas o centro da cidade tem menos sig-
ntfícado ainda. E crianças, jovens em
idade escolar, pessoas idosas, donas de
casa, somados, constituem a. maior parte
da população. Para êstes, ir ao centro da
cidade é uma ação esporádica, repetida
poucas vêzes durante o ano e equivalente
quase a uma ida a outra cidade ou país.

Evidentemente, há exceções. Manhattan,
os centros de Chicago, São Francisco e de
algumas outras cidades ainda possuem
magnetismo capaz de atrair intensamente
as popuíações suburbanas. Mas, mesmo
nestas cidades, esta pojarízação enfraque-
ce à medida em que a expansão centrífuga
se acentua.

Múltiplas são as razões dêste fenômeno.
A migração maciça para as cidades que
caracterizou as décadas anteriores sofreu
uma reversão. Atualmente, observa-se uma
onda migratória mais poderosa e em outro
sentido, que dispersa a população pelos
subúrbios.
O automóvel possibilitou esta migração

em sentido inverso. O habitante da me-
trópole, como o aprendiz de feiticeiro, se
vê incapaz de conjurar as fôrças por êle
ínvocadas. Os espíritos movidos a gasolina
afluem aos milhões, confundindo-se uns
aos 'Outros, e congestionam rodovias, ruas
e estacionamentos.

O habitante da metrópole que se dispõe
a ir até o centro da cidade o faz apenas
com o propósito de ganhar a vida. Re-
cusa-se, no entanto, veementemente, à
idéia de repetir êste irritante trajeto
quando se trata de procurar diversão, re-
pouso, valô.res culturais ou educação.

Estas condições permanecerão e tende-
rão a. se agravar enquanto não se aliviar

a pressão demográf íca exercída sôbrc as
áreas centrais das cidades e enquanto não
fôr saneado o anel de áreas deterioradas
que envolve o centro de muitas das nossas
c'dades , Algumas iniciativas neste sentido
já foram tentadas. Algumas normas do
Housing Act de 1949, referentes à recupe-
ração de áreas deterioradas, poderão bene-
ficiar as zonas centrais. A criação de gran-
des centros comerciais regtonaís capazes
de absorverem considerável parte do poder
aquísítívo das zonas suburbanas aliviará
as condições de trãnsito e de estaciona-
mento das áreas centra's.

Quando isto acontecer, se chegar a
acontecer, o centro voltará a atender de
forma satísratôria a sua função comer-
cial original e recuperará sua posição
inicial de local mais favorável às ativida-
des sociais e cultura's de maíor importân-
cia da cidade.

Os centros comerciais regionais, no fu-
turo, serão subcentros urbanos. Serão
centros satélites capazes de oferecer mui-
tas das condições dos centros principaís
com vantagens decisivas, se forem estu-
dados de forma correta, e científica e po-
derão atender a tôdas as necess dades da
v.da cotidiana. Dotados de fácil acesso,
receberão cômodamente as hordas de au-
tomóveis em amplos e desimpedidos es-
tacionamentos; oferecerão se g u r a n ç a,
tranqüilidade e novos valôres estéticos;
const.cuírão locais onde se comprará com
rapidez e eficiência e congregarão pessoas
por muitas horas, durante o dia e a noite.

A necessidade de atividades SO'ClalSe
culturais permanece constante em nossos
días, apesar de sufocada artitícíalmente
pelo excessivo preço representado pela
perda de tempo, pelo custo de transporte
e pelas dificuldades de estacionamento.
E:stes fatôres negatvos, somados, raramen-
te parecem compensar 'O valor cultural
recebido em troca.

9'



o surgímento do grande centro comer-
cial abre um nôvo campo para 'a expansão
do espíríto gregário do homem, instinto
prímár:o que o leva ao convívio com seus
semelhantes, às atívídades sociais coleti-
vas, à apreciação da arte, da música, às
reuniões cívicas, ao teatro, ao cinema, aos
encontros em bons restaurantes e ambien-
tes propícios a uma comunicação cordial.

Quais serão os requisitos a serem pre-
enchtdos por um centro cívico e cultural
para atender a, estas funções?

Como norma básica inicial, deve-se es-
tabelecer qus suas necessidades ultrapas-
sam os requisitos mínimos do simples fun-
cionamento mercantdl , O centro deverá
contar com auditórios, salas para pales-
tras, salões de exposições, salas de leitura,
teatros, diversas modalidades de casas de
pasto, salas para clubes e congregações
cívicas, b'blíotecas, jardins de infância,
ambientes para escoteiros e bandeirantes;
e procurará tirar partido da existência de
áreas públicas -- pátios ajardínados, ga-
Ierias, arcadas, terraços, passagens cober-
tas - visando o confôrto visual e a, tran-
qüilidade. Projetadas de modo correto,
estas áreas oferecerão oportunídade para
atív.dades ao ar livre - teatros, jardina-
gem com canteiros e estufas, brinquedos
infantis, desfiles de moda, pequeno jar-
dim ZOOlógico,exposições de pintura e so-
bretudo de escultura" exposição de flõres,
espaços para piqueniques etc.

Em terceiro lugar, é importante com-
por um conjunto arquítetõníco sem ex-
cessos, alegre sem ser vulgar. Uma arqui-
tetura capaz de criar uma atmosfera que
torne o ato de fazer compras agradável
e tranqüilo.

Um tratamento arquitetõnico Iuncional
e científico que elimine as mazelas que
enteíam nossa paisagem urbana: inúme-
ras chaminés, postes telefônicos, de luz,
de fôrça, fios dependurados dutos e po-
ços de ventilação e condicionamento de
ar, caixas-d'água e tôrres de arrerect-
mento.

Tôj,o êste equipamento urbano, necessá-
rio sem dúvida, mas que prejudica a esté-
tica das cidades e ao qual se convencto-
nou chamar de mobiliário das ruas, deve
receber um tratamento que o ordene ar-
quítetônícamente .

10 Os inúmeros quadros de avisos, s'naís
de trânsito, postes de Iluminação, indica-
dores de paradas de ônibus, setas, cestas
de lixo, hidrantes, caixas de correio, ban-
cos de jardim, serão todos redesenhados,
coordenados e disciplinados dentro de um
paclrão 'adequado.

Temos aqui, finalmente, um campo on-
de a arte contemporânea poderá encon-
trar aplicação dentro de um novo con-
ce.to de arquitetura. Nêste novo centro
comercial haverá lugar para escultura
para murais e a· aplicação de mosaicos
nos pisos e nas paredes.

Este é no bom sentido 11m conceito es-
sencialmente prático e utilitário. A efi-
ciência dêste conceito é ótima quando se
leva em conta o magnetismo, a fôrça de
atração que pode ser exercida por um
centro que abrange tôda uma gama de att-
vídades culturais e cívicas aliadas a ·co-
modídades comerciais. Um centro desta
natureza atrairá não só um maior núme-
ro de pessoas, como as manterá em seus
ambientes por um tempo maior de que
um centro convencional. Maior número
de pessoas, durante maior número de ho-
ras significa maior ativ.dade da caixa re-
gistradora durante mais tempo.

Na selvátíca anarquia das nossas cida-
des, até o presente, poucos são os exem-
plos de áreas cuidadosamente planejadas.
contam-se nos dedos os bons exemplos
de centros cívicos, parques públicos, con-
juntos educacionais ,e centros industriais.
Os grandes centros comercía.s surgem co-
mo uma nova oportunidade para ã cria-
ção de espaços planificados, coordenados,
donados enfim de uma dinâmica unidade
arquítêtôníca . Esta nova modalidade de
projeto arquítetôníco difere das demais
num importante aspecto: não se trata de
uma entidade pública" controlada por ór-
gão do govêrno, nem tampouco está sob
o domírr'o de uma única instituição.
O centro comercial constitui um esfõrço

de cooperação consciente empreendido por
varias entidades comerciais privadas com
um fim especifico: melhores negócios e
em maior número. Esta cooperação, para
ser eficiente, deverá ser integral e bem
orientada. Pretensões e necessidades indí-
vínuaís têm caráter secundário" as exi-
gências do centro consíderado como' um
todo, prevalecem prioritàriamente. Isto,
sublinhamos não leva à supressão de in-
tenções particulares nem ao menosprêzo
das necessidades individuais dos locatá-
r.os, O problema central no planejamen-
to de um centro comercial consiste exata-
mente na. coordenação recíproca dessas
intenções e necessidades bem como sua
integração no todo. Pretende-se concor-
dância e harmonia, jamais uniformidade
e monotonia. Quando convenientemente
planejado, tendo em vista sua íntegraçâo
no contexto residencial onde se insere, o
centro comercial não só respeitará a prt-
vatícídade e estabilidade dessas áreas, co-
mo poderá ser um fator altamente benefí-
co ao seu desenvolvimento.

A consecução de uma coordenação total
norteta a ação do arquiteto. Esta meta
influencia seu trabalho desde a etapa ini-
cial, quando se escolhe o terreno, e con-
dícíona os sucessivos estágios que vão da
ocupação do ter.reno, distribuição do trân-
sito, organograma do centro até a seleção
dos materiais e do esquema de côres.
Na criação dessa nova modalidade ar-

quítetôníca, é também de bom alvitre con-
siderar as realizações semelhantes do pas-
sado e de 'outras partes do mundo. Em
muitas épocas e em diversas regiões regis-
travam-se combinações de atívídades cul-
turais, socíats e comerciais. O centro co-
mercial contemporâneo nos dá o ensejo
de recriar um espaço próprio a grandes
ajuntamentos, dentro do todo arquítetô-
níco integrado, ajustado à dinâmica da
era do automóvel. A efervescência tumul-
tuosa, característica da revolução indus-
trial, fêz com que ;perd,êssemos o contrôle
do planejamento, da organização, prejudi-
cando igualmente os valôres arquítetôní-
COSoO moderno centro comercial expressa,
de forma inequívoca, o desejo de um res-
tabelecímento dêstes conceitos, traduzindo
experiências passadas numa linguagem
própria à nossa vida mecanízada.
Pertencendo os centros comerciais à uma

modalidade de planejamento ainda, recen-
te é impossível comparar e estabelecer cri-
térios defínít.tvos sôbre qualquer fase do
seu projeto. Nossa contribuição baseia-se
.numa participação ativa, durante anos,
em projetos de centros comerciais. Est3.,
experiência nos foi útil, pois aprendemos
o suríente para verificar a extensão de
nossa ignorância. Por estas razões, ao
prepararmos êstes texto não tivemos o in-
tuito de reunir uma coleção de receitas
sôbre planejamento de centros comerciais,
nem de tratar da hístór.a completa dos
centros comerciais, de fazer uma revisão
crttíoa dos existentes nem de oferecer um
manual para projetos. Procuramos apre-
sentar sua problemática e enroear alguns
dos aspectos a êle inerentes e se mencio-
namos alguns procedimentos não foi por-
que os considerássemos os mernores mas
sim porque, na prática, tem demonstrado
eficiência, O



Shopping Center da Lagoa
Arquiteto Paulo Casé - (IAB)

o programa exigia, em conseqüência de
estudos financeiros e econômicos uma área
aproximada de 3(} mil metros quadrados;
a configuração topográfica do terreno com
5 mil metros quadrados, em nível; a pro-
cura de uma horízontalídade de .circula-
ções, fator carp'tal na valorização equíta-
tiva das diversas lojas; a integração da
paisagem local em que o local respeitasse
o residencial; o equilíbrio de gabaritos en-
tre a horizontalidade das residências e a
verticalid'ade dos prédios de apartamento,
fizeram com que o arquiteto adotasse uma
solução em rampa para obter a contnuí-
dade entre o exterior e a própria circula-
ção interna. Esta circulação é definida
por uma rua interna de cêrca de um qui-
lômetro, com declive de 2,4%. Ao longo
desta rua interna estão as lojas, voltadas
tôdas para um espaço único constituído
pelo vazio da rampa e amenizado por di-
ferentes pontos de atração. Quatro vias
de acesso vertical proporcionam redução
d'as distâncias.
Segundo o arquiteto, "procurou-se, fun-

damentalmente, uma arquitetura concebi-
da como expressão de um sentimento,
tendo sua realização apoio numa realida-
de material e numana que é autêntica.
Esta concepção reflete, a nosso ver, uma
insatisfação com o comum, que se uni ver-
saliza em tôdas as artes, e que constitui
o próprio processo d'nâmico da criação".

O
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Legislação
de"Centros

••

Tendo por base as dificuldades encon-
tradas durante a elaboração do projeto
do "National Bhopping Genter de Madu-
rsíra", "Henríque E. iMlndlin, G'an cano
Palanti e Arquitetos Associados" envia-
ram às autoridades encarregadas do Iíeen-
ciamento de 'obras no Estado da Guana-
bara um documento, preparado com a 'as-
sessoria de Paulo B. Vasconcelos, conten-
do sugestões para uma legislação especi-
fica sôbre "centros de compras", ou
"shoppíng center".
O projeto de legislação, apesar de, a

nosso ver, conter alguns critérios excessí-
vamente liberais e de tratar de matéria
cujos exemplos ainda são raros entre nós,
constitui-se numa tentat'va de fornecer
meios ao poder público para julgar inicia-
tivas dêste gênero.
Visando proporcionar a arquitetos, in-

vestidores, comerciantes e outros interes-
sados a oportunidade de conhecer e es-
tudar êste aspecto particular dos "centros
de compras" transcrevemos o documento
e abrimos nossas págnas para o registro
de críticas e sugestões a êste texto, cujo
conteúdo, seguramente, mais cedo ou mais
tarde, melhor ou pior formulado, será con-
vertido em lei.
Seria extremamente positivo se desta

vez, contrariando a praxe, pudéssemos ter
um texto legal favorecido por um amplo
debate capaz de aparar previamente pon-
tos de conflito gerados por íncompreen-
sões, interêsses contrariados e atitudes ex-
cessivamente rígidas ou desnecessàría-
mente complacentes.
O documento, após alinhar considera-

ções sôbre a evolução dos métodos comer-
ciais de vendas a varejo; sôbre o desen-
volvimento dessa técnica; sôbre o fato de
que êstes "centros de compras" têm como
um de seus objetivos a descentrarízação
comercial, ainda que em nossa- meio este-
jam sendo inicialmente localízados nos
centros urbanos já existentes e, final-
mente, sô'bre os dísposttívos que regulam
a construção e que não atendem às carac-
terísticas técnicas necessárias ao desenvol-
vimento dos "centros de compras", sugere
às autoridades encarregadas do licencia-
mento o exame da seguinte minuta de
texto legal.

"Art. 1 - Serão recontiecuios como
"shopping centers" ou "centros de com-
pras" os edifícios ou conjuntos de edifícios
que sejam planejoâos, projetados e o:ms-
truuios como uma unidade imobiliária-
comere.ai, e que se destinam a ser opera-
dos como uma unuiaâe imobiliária-comer-
cial e que se enquadram l1;as seguintes ca-
racterísticas:

a) Só será permitida a construção de
"shopping certers" em terrenos âe mais
de 5.000 m2 de área, com testadas supe-
riores da 50 metros linetuios, e áreas COl1S-
truiâas não inferiores a 15.000 m2, podendo
ser construidos em bairros reeiâenciacs ou
não, isentos dos gabarit·:,s máximos esta-
belecidos e da taxa de oeupação máxima,
inclusive para o estacionamento de veí-

específica para
Compras"

culos, r=speituâas as normas de atesta-
mento obrigatório.

b) Os "shopping centers", obriçatoria-
mente, só poaerão constituir propriedaâe
ae U1nx pessoa física, ou a um condomínio
indivisível, ou a uma pessoa jurídica, isto
é, o edifício ou conjunto de edifícios será
uma uniâaae imobiiuiria-comercuü, não
podendo ser vendidas as toias ou outras
dependências, mas sim aluçaâae para fins
comerciais varejistas, serviços consiâeraâos
úteis, e jituüuiaâes sociais OU recreativos,
podendo ser ceauia« gratuitamente quando
justificados os fins de utilidade pública.

c) Fica completamente livre o âimen-
sicnamento e a locatizaçâo dessas lotas ou
dependências destinadas à locação, a fim
de atende- à técnica prornocional de ven-
'das e geradora do trânsito, observaJ[w~ os
aemais requisuos de presente Decreto.

d) As lOjas projeta das deverão ter' con-
dições técnicas para a operação de todo
e qualquer ramo de varejo, desde o peque-
WJ café até o supermercado, a loja de
departamentos, podendo ter ainãa, res·tau-
rante, cinema, teatro, auditório, salão de:
festas e conferências, bancos, lojas de ser-
viços, bibliotecas, ciinicas médicas, consul-
tórios médicos e aentários, correios e te-
légraif.\s, pôsto telefônico público, bem
como depósitos para uso dos varejistas,
tudo enfvm. que forme um centro- de com-
pras e uma comunidade sócio-comercial
C01n vida própria.

e) IA área destinada ao supermercado,
obedecerá aos requisitos previstos no· De-
creto n.o 408, de 7 ae abril de 1961.

f) É obrigatório o estacionamento para
automóveis em área privada, com área
total nunca inferior a 20% da área total
construuia, podendo ser cobrada taxa de
estacionamento isenta !de impostos de
qualquer natureza.

g) Tôdas as dependências previstas nas
alíneas d-Q-f poderão ser localizadas em
qualquer nível, inclusiue subsolo e cober-
tura, observados os dispositivos de segu-
rança contra incêndios e: pânico, ventila-
ÇWJ ou ar coruiiciotuuio, conforme: fôr o
caso.

h) Os oaiticios terão meios de combate
a incêndios, no mínimo, o sistema de tii-
tirantes com mamoueiras com um raio de
ação mínimo ae 20 metros de mangueira
para cada tiuirante, que deverão estar 10-
catizaaos nas áreas de uso comum, de cir-
culação, hàUs, etc., no interior dos edifí-
cios e no seu exterior, podendo ser insta-
lados nas paredes ou nos pisos, e·inbutidos
ou não, desde que devidamente ossituüaaos.

. As loiae ou estabelecimentos de mais de
400 mê de área, ficam obriçaâae a ter hi-
ãrantes em seus interiores. Não há dis-
pensa da exiçéncia de extintores de incén-
'dios do tipo manual.

~ i) Tôdas as saídas, esca·das ou portas
devem ter a indicação de "SAlDA" sendo

que as consideradas Saídas de Emergência,
ãeuem. ter letreito iluminado permanente-
mente em vermelho e branco, C01n siste-
ma de alimentação por baterias, para os
casos de emergência.

j) Serão tuimissicets e facilitadas as
lajes contínuas, desde que preoistas venti-
lação forçada ou ar condicionado, e ilumi-
nação de emerçêncui com gerador pró-
prio, na proporção de mín:mo de ilumina-
ção de 40 watts para cada. 50 metros qua-
drados, sendo aceitável os acaretnos de
ar condicionado individuais ou tipo "self -
container" .

k) Os meios de acesso entre os âiuereos
pisos porJ;erão ser livremente escolhidos
entre escadas, rampas, elevadores e esca-
das rolamies, sendo exigiàas escadas rolan-
tes quando o trânsito do públiCO abranger
2 pavimentos ou. mais e elevadores para 20
pessoas quando abrange 3 papimentos ou
mais.

1) As loics ou estabelecimentos de me-
nos de 400 m2 de área, ficam isentas da
obrigatoriedade de terem instalações sa-
nitárias, as quais poderão ser contraliza-
sias, des-de que o "Shop·ping Center" em
seu conjunto, tenha, lID mínimo, 1 sani-
tário para cada 250 m2 de área construída,
ou seja, 1 sanitário para carta 20 pessoas
por hora média de operação, considerada
a população fixa preoteta (funcionários)
mais a população flutuante (freqüentado-
res) baseando-se o cálculo da média horá-
ria sôbre 16 horas de operação por dia. Os
tuimtnístraaores ficarão responsáveis pela
higiene e conservação das instalações sa-
nitárias centrais abertas co público, po-
denab ser cobrada taxa 'de utilização, como
e costume nos principaie estabelecimentos
das grandes capitais. Essa taxa será isenta
de qualquer inipôsto estaauat,

rn) As lojas destinadas aos comercian-
tes uarenstas deverão ser alugadas ·de pre-
ferência pelo sistema de percentagem sõ-
bre as vendas, podendo as lojas de servi-
ços e demais tiepenâênciae serem aluga.
Idas pelos sistemas usuais,

Art. 2 - O Sr. Secretário de Finanças
do sstaao tia Guanabara, poderá a qual-
quer momento solicitar a vistoria dos li-
t.ros e registros de alugueres dos proprie-
tários ou dos administradores dos "Shotrp-
ing centerr; a título 'de fiscalização C01n-
pletamentar do impôsto de vendas mercan-
tis, devido pelos varejistas locatários de
ãeperudências âêsses Centros.

Art. 3 - Fica a carço da 'secretaria do
Estado de Obras Públicas, à concessão do
título de "shopping centers" aos edifícios
ou conjuntos de edifícios que pr eencliani
GS requisitos estabelecidos no presente de-
creto, sendo vedaJàa essa denominação para 15
qualquer outro estabelecimento que n~o se
.enquadre no mesmo.

Art. <f - O presente decreto entra em
vigOr na data de sua publicaçiio, revogan-
do-se as disposições em contrário". O
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Shopping Center do Méier

Arquiteto João Henrique Rocha

o IShopping oenter do Meier, localizado
em zona 'de grande concentração comer-
cial, com dísponíbílídade de área de ter-
reno limitada, foi projetado para ocupar
do's pavimentos e parte de um terceiro,
criando-se no terraço estacionamento su-
plementar de veículos. No subsolo pro-
cessa-se, em pátio apropriado, a operação
de carga e descarga e localizam ..se as íns-

talações de serviço das lojas, bem como as
instalações gerais.
O Shopping Center do Meier que ocupa

uma área de aproximadamente 16 mil me-
tros quadrados, teve sua programação de
tipo de lojas organizada. pela "Shopping
Center do Brasil", de acôrdo com pesqui-
sas especiais, e está em final de cons-
trução. O

Maquete
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Super Shopping Center da
Guanabara

Arquiteto - Sérgio Alexandre Mascarenhas
Pereira

Cálculo Estrutural - Luiz Ghitniolc

Construção - Aço Erutenharta: Ltda.

Fachada

No subsolo está previsto um parquea-
mento para 300 carros e parte de ser-
viços gerais, depósitos das lojas, casas de
máquinas dos elevadores e outros equi-
pamentos mecânicos, além de salão para
boliche com dez rp-istas, rinque de gêlo
para patinação e serviços.

No prímeíro pavimento, jardim cen-
trat, parqueamento para 100 carros e lo-
jas. No segundo andar está situado o
cinema com capacidade para 1.300··espec-
tadores e dois grandes magazines, lojas
de departamentos e um teatro Com 400
lugares.

No terceiro pavimento, um salão para
convenções, desfiles, etc., de 2.800 metros
quadrados, com salão de exposições e um
restaurante.

A cobertura é ocupada por um res-
taurante de luxo, boate, sauna, biblio-
teca infantil, escolínha de arte e play-
ground. O
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Shopping Center
de Caxias

Arquiteto João Henrique Rocha

o projeto do s.hopping Center de Ca-
xías se desenvolve em um só piso princi-
pal, o térreo, com extensão para o sub-
solo. A sua situação urbana, em amplo
terreno às margens da área para onde a
cidade tende a se desenvolver, possibili-
tará recursos de estacionamento. No mo-
mento, dado o tipo de freqüência prevista,
o parqueamento não é considerado indis-
pensável. O conjunto prevê a criação si-
multânea de uma terminal anexa de ôni-
bus urbanos e está incluído no programa
a construção de um cinema com capaci-
dade para 1. 2100 espectadores. A progra-
mação do tipo de comércio a ser abrigado
pelo Shopping Clenter de Oaxías foi feita
pela, "Shoppíng Center do Brasil S. A." à
base de pesquisas de mercado e sua área
de construção 'aproxima-se dos 16 mil
metros quadrados. O

PLANTA DO IU'SOLO
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Shopping Center
de Caxias

Arquiteto João Henrique Rocha

o projeto do Shop.ping Center de Ca-
xias se desenvolve em um só piso princi-
pal, o térreo, com extensão para o sub-
solo. A sua situação urbana, em amplo
terreno às margens da área para onde a
cid'ade tende a se desenvolver, possíbtlí-
tará recursos de estacionamento. No mo-
mento, dado o tipo de freqüência prevista,
o parqueamento não é considerado indis-
pensável. O conjunto prevê a criação si-
multãnea de uma terminal anexa de ôni-
bus urbanos e está íncluído no programa
a construção de um cinema com capaci-
dade para 1.2'00 espectadores. A progra-
mação do tipo de comércio a ser abrigado
pelo Shopping Oenter de oaxías foi feita
pela "Shopping Center do Brasil .s.A." à
base de pesquisas de mercado e sua área
de construção aproxíma-se dos 16 mil
metros quadrados. O
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Shopping Centar
Tem Tudo, de Madureira

Arquiteto - Ro~f Werner Hüther
Colaboração - S. Gost
Empreendimento da Companhia
de Fomento Comercial
Construção • K osmos S. A .

o "shopping center" é uma imposição
das técnicas modernas de comércío , Nas-
ceu da necessidade de proporcionar ao
comprador faciliJeLadesde compras num só
local, abrigado das intempéries, dos tu-
multos e riscos do tráfego das grandes ci-
dades e livre do agudo problema do esta-
cionamento.
Nos Estados trnídos, onde ,tiver,aro ori-

gem êsses estabelecímentos, dada a densi-
dade iClJemográfica e as facilidades de
transporte de sua população, dois tipos de
centros comercuüs predominam: o de vi-
zinhança e ° regional.
No Brasil, os primeiros "shopping cen-

ters" apareceram no Rio de Janeiro, com
característ'cas de centros de vizinhança.
iA "Companhía doe Fomento Comercial",

após longa pesquisa de mercado elegeu a
Estação de Madureira para lançamento de
seu primeiro empreendimento.
Madureíra, distrito comercial de vasta

zona da Central do Brasil, tem uma po-
pulação de eêrca de um milhão de habí-
tantes, cujo poder aquísitívo varia, em
terminologia merceológíea, entre as elas-

ses A, B e C. O local escolhido, uma área
plana de 15.000mz, está situado ao lado
da estação da estrada de ferra, próximo
ao viaduto e em frente a. uma grande
praça:

O "Tem Tudo Madureira", foi projetado e
construido de modo a causar impacto vi-
sual capaz de 'atrair a curiosidade e desper-
tar o ínterêsse das pessoas para o seu
interior, onde elas ctrcuíarãn por ruas e
praças de amenízação, abrígadas do tempo
e isoladas do tráfego mecanizado. Para
essas ruas internas abrem-se tôdas as lojas.
As chamadas lojas de atração' (3), - as
lojas de departamento, supermercado, ci-
nema, teatro, etc. - estão colocadas es-
tratégícamente, de forma a provocar uni
fluxo que leve o comprador a tôdas depen-
dências do centro, e, conseqüentemente, M
lojas de menor iatraüvo.

Embora ° local seja cercado por várias
ruas, o "shopping center" não aproveita
estas fachadas para frente de lojas. Tô-
das as suas dependências são voltadas
para as ruas internas.
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Ô Projeto

Atendendo as peculiaridades da região e
seus habitantes, partiu-se para uma solu-
ção despretensiosa, porém que atendesse
a tôdas as condições de contôrto .
Os materiais empregados são ae conser-

vação fácil e de grande resistência, <te
modo a !poupar os transtornos e despesas
de conservação.
A estrutura de concreto, modulada em

vãos de seis metros, possibilitou a execu-
ção rápida da obra, que tem uma área co-
berta superior a 12.'000m2 e uma área
comercial de cêrca de 16.0'00m2, íncluín-
do-se as sobrelojas e subsolos. Todos os
serviços, inclusive os de carga e descarga
de mercadortas, são feitos pelas partes ex-
ternas, sem nenhum contato com o pú-
blico.
O pé direito adotado para as lojas,

6,.50m, permite a construção de sobrelojas,
possibilitando assim a expansão (te dada
uma delas no sentido vertical.
A proxímídade do terreno ao viaduto,

de onde se descortina tôda a zona, possi-
bilitou tirar um partido visual de todo o
conjunto. Dai a solução do telhado: uma
casca eorrugada de concreto de 5 cms. de
espessura, vencendo vãos de '6 a 24 me-
tros; executados com fôrmas que foram
aproveítadas até 20 vêzes, o que tornou
econômica a solução. Esta cobertura, pela
disposição dos seus planos a 45.°, propor-
cíona um movimento de luz e sombra que,
fora do zênite, dá '50% de sombra em tôda
a superfície. ll:ste rato permitiu prescindir
de isolamente térmico, sendo suficiente a
ímpermeabílízação de concreto', com pin-
tura plástica colorida. O



"

I

Maqueta

Aspecto doa obra



Detalhes da construção
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Shopping Center
de Niterói

Arquiteto João Henrique Rocha

o Shoppíng Oenter 'de Níteróí está lo-
calizado na vízínhança dos grandes ter-
minais de 'transportes coletivos - ônibus
e barcas - da capital fluminense, deven-
do sua. freqüência se originar principal-
mente desta proxímídade dos meios de
transporte. Dada a sua situação em área
central da cidade, onde os terrenos são
caros, o projeto teve que se desenvolver
em três pavimentos que são integrados ou
pela disposição das lojas ou pela facili-
dade das circulações verticais centralí-
zadas.
Da mesma forma que os centros co-

merciais do Meier e de Caxias, publica-
dos neste número, o 'Shopping Center de
Niterói é uma iniciativa da "Shopping
Center do Brasil S. A. ". O

29
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o "Shopping Center" e
a Arquitetura com "A" grande

Nq número de maio de ARQUITETuRA
o arquiteto Maurício Roberto, sob o título
"Arquitetura com A grande -e Arquitetura,
Hospitalar", disse muito acertadamente
que "tornaoa-ee necessária. a criação ae
uma nova especialidade na Medicina: "o
técnico em organização hospitalar", e mais
adiante, " ... homem de inteligência, en-
tretanto, sabe aue de uma determinada.
etapa em suonte, o bastão deve passa» ao
arquiteto" .

Da mesma maneira que o hospital, o
"SHOPPING GENTER" é um edifício ou
conjunto de edifícios, planejado e proje-
tado a um só tempo, como uma unidade
ímobílíáría-comercíal-sccíal <de grande en-
vergadura, que merece o máximo de aten-
ção, ínterpretação adequada e conjugaçáo
de esforços do técnico e do arquiteto, para
o êxito de sua operação comercial e con-
seqüente rentabilidade imobiliária.

Desnecessário 'seria descrever até cue
limite vai o trabalho e o assessonamento
técnico e onde começa a atuação do ar-
quiteto, porém não custa. assinalar que o
técnico comercial elabora um trabalho
preliminar, pesquísando o local, a compe-
tição, o poder aquisitivo, os meios de co-
municações e acessos, o desenvolvimento
oomercíal e residencial, entra em contato
com os comerciantes tradícíonaís COm os
quais é relacionado e percebe a receptíví-
dade que o empreendimento terá, estud-a a
vjabilídade da concretízação dos ideais e
dos desejos dêsses comerciantes dentro
das possibilidades permitid-as pelo dímen-
sionamento do local disponível.

Profundamente entrosado no assunto,
sob os aspectos funcionais, econômicos,
promocionais, psícológícos e técnicos, pro-
cura entã.o estabelecer um plano básico
que atenda aos ínterêsses dos incorpora-
dores, dos IPro,priet&rios tomadores de
cotas e dos comerciantes. Nesta etapa, o
estudo técnico vai desde o aproveitamento
do terreno, estudos de "marketíng " (loca-
lização de cada ramo comercial dentro da
área a ser ednficada e dímensíonamento
das respectivas lojas), promoção doe trãn-
síto, requisitos técnicos das intalações
para cada ramo de negócio, e em seguida
"passa o bastão ao arquiteto", que ainda
vai lhe exigir um contínuo assessoramento
para cada detalhe do projeto

lt nessa fase que o arquiteto, e somente
o arquiteto, com sua experiência, senso doe
organização espacial e dotes artístcos,
,poderá transformar o plano em realidade
física, que se entrose e se destaque no seio
das condições urbanísticas locais.

o "SHOPPING GENTER" depende de
planejamento e estudo técnico prévios,
justamente porque não é uma simples ga-
leria de lojas, .projetada e construída vi-
sando unicamente a especulação da maior
rentabilidade imobiliária (muitíssimo ín-

feríor) , em detrimento da apresentação e
da operação comercial (desorganizada) e
sujeita a uma simples adminístração de
condomínio.

,sua forma arquitetõnica, em construção
plana ou em mais de um pavimento, em
edifício, fechado ou com lojas abertas para
o exterior, bem como Ia solução brasileira
de vender cotas para formação de capital
necessário ou .a simples locação baseada
em percentagem sôbre as vendas, ainda
não definem nem constituem um "SHOPP-
ING CENTER" . Trata-se de um em-
preendimento, complexo que para atingir
às suas fínalídades, imobiliária, comercial,
social e mesmo cultural, deve ser plane-
jado como sendo uma unídads operacíonal
com do's aspectos ímobíliárros Ia conside-
rar: a ínconporação, corno negócio lucra-
tivo e a propriedade imobiliária, como
ótimo emprêgo de capitais, visando segu-
rança, valorização e r-enda mensal. Exige,
portanto, acurado estudo econômico e fi-
nanceiro, principalmente quando sua rea-
lização depender de "planos de vendas de
cotas" que não sendo bem elaborados não
atendem à demanda de numerário para
a concretízação da obra e podem não dar
boa rentabilidade a cada cota, em função
do seu valor e da sua correspondência pro-
porcional à área de construção.

O sucesso do "SHOPPING CENTER" ,
deve-se à necessidade de fazer compras e
às dificuldades que encontramos para efe-
tua-Ias. Os problemas da vida comercial
_e social motivaram a ídealízação de uma
solução que reune ótimas condições técni-
cas operacíonaís e promocíonaís para o
comércio ,e que oferece comodidade, faci-
lidade, prazer e, mesmo, distração a quem
compra ISe ainda não é uma solução ideal
para os urbanistas, é sem dúvida um modo
notável Ide harmonizar ínterêsses, promo-
ver maior possibilidade de venda para os
lojistas, facílídade de seleção e comodi-
dade de estacíonamento para os compra-
dores.

o desenvolvimento dêsse nôvo empreen-
dimento em nosso pais, apresentando van-
tagens para os operadores, para os co-
mercíantes, para o !público e para o Es-
tado, merece o maior cuidado técnico e
uma perfeita interpretação e concepção
pelos arqustetos, para que o conjunto imo--
biliário 'se enquadre verdadeiramente
dentro dos princípios 'básic.os do "SHOPP-
ING C'ENTER", e pelas autoridades-
estaduais, no sentido de que sejam dadas
facilidades para a aprovação dos projetos
e das construções dêsses edifícios, estabe-
lecendo regulamentação especial e eondí-
zente as suas necessidades reais, ímpe-
<Lindoao mesmo tempo que soluções sim-
plístas venham desvirtuar e desacreditar
um empreendimento que marcará época
na evolução dos métodos de dísbríbuícâo
do varejo. O -

Paulo Britto Vasci:mcellos
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o Nacional Shopping
Center de Madureira

Arquitetos Henrique E. Mindlin, Giancarlo
Palanti & Arquitetos Associados.
Assessoria Técnica - Paulo
Brito Vasconcelos caieiuo
estrutural: José Maria Guerra
Alvariz.

o projeto para a construção do NACIO-
NAL 8HOPPING CENTER DE: MADU-
REIRA, foi elaborado de modo a atender
à evolução progressísta dos métodos co-
merciais de vendas a varejo, no que diz
respeito à técnica de motivação, apresen-
tação das mercadorias, atração e contõr-
to para público e 'para runcíonàríos.
Outros aspectos fundamentais também

foram levados em consideração, como seja
o de conseguir centralizar em um terreno
relativamente pequeno e situado em zona
urbana, um conjunto de lojas destnado à
operação de um comércio diversificado,
atrações de sentido social, comodidades e
facilidades consideradas como indispensá-
veis para que o edifício tivesse caracterís-
tícas de "shoppíng center".
A Iocalízaçãr, em zona urbana, nesse

caso em zona comerctal de alta valoriza-
ção, se prende eo fato de que o "shoppíng
center" é um ernpreendímento que ainda
se encontra em surgírnento em nosso
país, onde o índice {Íe automóveis "per
capíta" é relatdvamente baixo. Em ou-
tras nações, príncípalmente nos Estados
Unidos, onde já se encontram operando
mais de 8.500, contando mais de 2.500
em fase de construção, essa etapa já foi
superada e os Iocaís escolhidos em bases
técnicas estão situados nas vizinhanças
de bairros resídencíaís, nos subúrbios e
nas proximidades de vias de comunica-
ções entre bairros e mesmo entre cidades.
Constituindo o "shoppíng center" um

edifício ou conjunto de edifícios, planejado,
projetado, construido e, finalmente, ope-
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rado como uma unidade ímobüíáría-co-
mercíal-socíal, encontrou dificuldades para
sua aceitação no Brasil, devido ao vulto
do capital necessário à sua realização.

O Edifício do "NACIONAL SHOPP1NG
CENTER DE MADUREffiA", situado em
centro de terreno de 7.115 m2, com frente
para a Estrada do Portelta, foi projetado
com uma área total de 21.80'0 m2, con-
tanto com 4 pavimentos, um subsolo e
casa de máquinas e equipamentos sítuadcs
no 5.° piso ou cobertura.
As finalidades atribuídas a cada um

élos pavmentos constítuíeos por uma laje
de 5 mil m2, tiveram como orientação, a
utilidade e a valorização de locaís, visan-
do sempre o maíor trânsito possível obrí-
g-rutório, sem prejuízo da redução das dis-
tâncias entre o local onde é estacionado o
automóvel e cada ponto principal a ser
vísítado ,
No pav'mento térreo estão localizadas

lojas de dimensões adequadas a cada ramo
de comércio, tôdas com entradas vol-
tadas para o interior do edifício, com ta-
chadas sôbre as círculações que dão aces-
so ao grande hall. central que ocupa uma
área de 750 m2.
As principais atrações planejadas para

o pavimento térreo, são o grande super-
mercado, para o qual foram reservados
cêrea de 1.000 m2, parte da loja de depar-
tamentos, parte da loja de variedades e
uma sorveteria que obedecerá aos padrões
do já conhecido "íce-cream-store" ameri-
cano.

No segundo pavimento, o mesmo cui-
dado técnico fOi dispensado na distribui-
cão e dlmensíonamento necessários a cada
varejista, e além da grande área destnada
ao segundo piso. da loja de departamen-
tos, nêle foram localízados o pôsto de te-
lefones públicos, a "lanchonete", o tradi-
cional caíêzmho com tabacaria, o insti-
tuto de beleza para as senhoras e o bar-
beíro-oa beleireíro para os cavalheiros.
Tendo sempre iem vsta a motivação da

círculação entre as 54 lojas projetadas e
situadas nos dois pavimentos, seis delas
foram previstas. com instalações nos dois
!pisos, ínterlígadas por amplas escadas e
obedecendo a um estilo e condízence com
as linhas gerais do edíríclo .
O quarto pavmento, foi inteiramente

destinado às atividades sociais. Na parte
da frente se encontra um restaurante,
para 300 pessoas. Um salão para festas e
cerimônias comerciais, socía's ou culturais,
foi especialmente localizado ao lado do
restaurante, permitindo em oportunídades
especiais, a completa e ampla interligação
abrangendo do-is terraços e possíbílítando a
ut'Iízação de uma área de 1.000 m2.
Prevendo o possível atendimento de

emergência a qualquer visitante ou fun-
cionário, 4 consultórios de médicos espe-
cíalízados, que também atenderão às suas
clientelas particulares, serão instalados
junto &O grande hall .
Na parte dos fundos, e de frente para

o grande hall central, encontra-se um
cinema para 950 espectadores e um audi-
tório-teatro com 460 lugares, com salões
de espera e bilheterias tndependentes.

"Com acesso pOI' 2 rampas laterais, es-
tacionam no 3.° pavimento 200 automó-
veis. Esta localização- mtermerãárta favo-
rece os acessos às atrações sócio-culturaiS
no pavimento imedia:tamente superior, e
as diversas lojas de comércio varejista dos
2 pavimentos ínteríores.

Essa. circulação de visitantes será rací-
Iítada, no sentido vertical, por um equipa-
mento mecânico constituído por seis esca-
das rolantes e dois grandes elevadores rá-
pidos, lém de amplas escadas cujas largu-
ras somam 8 metros lineares, tudo fazendo
acreditar um trânsito superior a 15.000
pessoas por dia de 16 horas de operação.

Especial atenção foi dispensada ·ao pro-
blema de carga, descarga e circulação de
mercadorias, e para êsse fim foram pro-
[etados 2 elevadores de grande capacida-
de, um guincho externo e um montacarga
que interligará as 2 salas de guarda-volu-
mes com um "píc-up-statíon'' situado no
estacionamento para automóveis. Uma
doca servirá para carga e descarga.

O edifício será dotado de instalações
para ar cond cionado, ventilação forçada,
subestação telefônica com 30 troncos e
120 ramais, iluminação e fôrça previstas
de acôrdo com os ramos de negócios, sis-
tema especial do hidrantes para combate
de emergência a eventuais Iprincípios de
incêndio, geradores automáticos para su-
prir um têrço da iluminação normal em
caso de falta de fornec'mento de energia
da rêde externa e uma subestação de
fôrça de 1.500 KVA. O

CORTE LONGITUDINAL

1 - Subsolo
2 - Térreo e 2.° Pavimento - Lojas 33
3 - HaU central
4 - 3.0 Pavimento - Estacionamento
5 - 4.~ •Pavimento - Restaurante - Salão
6 - Cozinha e serviços anexos
7 - Cinema e Teatro - Auditório
7 - Casa de máquinas e serviços
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PAVIMENiO TERREO

• _ ESTRADA DA PDRTELA
2 _ RUA OA-GMAA DA FONSECA
3 - ENTRADAS PÚBLICO
4 - ACESSO SERViÇOS
,- GALERIAS
6 - HALL CENTRAL
7-- ÁREAS DE LOJAS
B - LOJA DE DEPARTAMENTOS
9 - SUPER MERCADO
10- PREPARO
• I - SANITÁRIOS
I 2 - GUARDA VOLUMES
I 3- - ELEVADORES
14- ESCADAS ROLANTES
15- ESCADAS
I 6 - RAMPAS DE AcESSO

ESTACIONAMENTO

2i PAVIMENTO

I - VISTA. DA RAMPA
2 - BALCAO
3~ GALERIAS
4 - HALL CENTRAL
5 - ÁREAS DE LOJAS

;: ~~~~TÁ~~OS DE~~~JAM~t~~PAR1.

8 - TELEFONES PÓBLICOS
9 - GUARDA -VOLUMES

10_ SANITÁRIOS
I I _ SANITÁRIOS SlIPER MERCADO
12- ELEVADORES
I 3 - ESCADAS ROLANTES
14- ESCADAS
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3~ P~VIME~TO

I - VISTA 00 BALCÃO
2 - RAMPA ACES·50 ESTACIONAMENTO
s - ESTACIONA..~ENTO
.• - LOJA
, - CONTROLE ESTACIONAMENTO
6 - GUARDA VOLUMES
7 - ELEVADORES
8 - ESCADAS ROLANTES
9 - ESCADAS

42 PAVIMENTO

I - VISTA 00 ,. PAVTQ - ESTACIONAMENTO
2 - HALL CENTRAL
3 - CINEMA
4 - SANITÁRIOS CINEMA
·5 - TEATRO - AUDITÓRIO
6 - SANITÁRIOS TEATRO- AUDITÓRIO
7 - SERViÇOS ANhos
8 - REST.AURANTE _
9 - SALAO - RECEPÇAO

10- TERRAÇO
I I - COZINHA
12- SANITÁRIOS RESTAURANTE- SALÃO
13- CONSULTÓRIOS
14- ELEVADORES
I ~ - ESCADAS ROLANTES
16- ESCADAS

COBERTURA CASA DE MAQUINAS

I - VISTA DO 39 PAVT2 - ESTACIONAMENTO
2 - VISTA DA COBERTURA 00 RESTAURAIi.TE
3 - VAZIO 00 CINEMA & IALAD
4 - CABINE DE PROJEÇÃO
~ - VAZIO 00 TEATRO - AUDITÓRIO
6 - SERViÇOS ANÉXOS
1- ESCADAS
8 - C~SA DE MÁQUINAS
9 - TORRE ARREFECIMENTO AR COND.

10- .•CAIXA O'AGUA SUPERIOR
I I - SERViÇOS GERAIS



Mercado Central de
TréichvilJe, em Abidiã

Arquiteto Mictiel Duciuirme

Cortes
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o: No centro do bairro de Treichville, ha-
bitado por 00 mil pessoas, 00 !Serviços
técnicos Mun'.cipais de Abídiã, projetaram,
sôore um terreno de três hectares, um
grande conjunto comercial que compreen-
derá, em sua etapa final, um mercado co-
berto, já terminado 12 açougues, 12 neí-
xarías e 72 lojas para diversos ramos- de
comércio, distribuídos em 5 edifícios de
um só piso e um outro de dois pavimen-
tos para escrítóros. Um hotel, previsto
para ser construido em 4 pavimentos, com-
pletará o conjunto.

o projeto do mercado coberto atendeu
aos seguintes imperativos: acessos fáceis
nas 4 faces da edificação, aeração máxima.
(ocrores, calor) multiplicidade de peque-
nos boxes, separação de zonas reservadas
a víveres e a produtos manufaturadas, fa-
cilidade de limpeza.

O mercado ocupa sôbre o terreno um
quadrado de 75 metros que delimita um



pát:o oentral e é prolongad-o por largos
alpendres que abrigam os usuários.
O térreo comporta 880 boxes de víveres

e 120 locais no pátio central para a ven-
da, na época da. sêca, de produtos sazo-
nais.
Na SObreloja existem 113 lojas de lata-

rias e empacotados, 2P7 de tecidos e 100
de artigos de vestuário.
Pilares de grande dimensão, em concre-

to aparente, suportam o piso da sobrelo-
ja e o teto. O v.g amsnto metálico c·a. co-
bertura é constltuído por vigas retas
apeladas sôbre as colunas. O telhado, em
'placas de alummio, com pequeno caimento,
colocadas alternadarnente nos níveis ínte-
ríores e superiores das vigas, assegura a
iluminação e a ventilação.
Os parapeítos e os boxes são revestidos

em mosaico de vidro (,Sialex) de 2x2.
Sabe-se bem quanto é difícil, sob o cli-

ma africano conceber uma arquitetura
que se adapte inteligentemente às condi-
ções locais sem ser a transposição pura e
simples dos clichês modernos, com algu-
mas reminiscências pseudo-regionalistas.
Por sua exemplar simplicidade. pela

franqueza do seu partido, pelos materiais
utilizados e por esta espécie de ambíência
que é marca do êxito, o mercado de Abidiã
aparece como um excelente exemplo.
P01" outro lado, dada uma certa ampli-

tude resultante da maneira pela qual os
elementos portantes foram tratados, o con-
junto apresenta urna monumentalidade
bem à escala das multidões que o ocupam.
\Texto e rotos extraídos de "L'Architectu-
Te daujourd'hui ", n.? 100 fevereiro-março
de 1952). O
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Super
Shopping
de

No subsolo está previsto um parquea-
mento para 1'50 carros e parte dos ser-
viços gerais, carga e descarga (área
2.700 m2). O primeiro pavimento com-
preendeas galerias, jardim interno e lojas
diversas (padaria e confeitaria, papelaria,
plásticos, correios, drogarias, lanchonetes,
supermercados, etc.) e ainda, os serviços
gerais do Shopp!ng, administração. Área
de 4.60'01m2.
No segundo pavimento estão situados,

'além do outro grupamento de ,lojas (loucas

Nova
Center
Iguaçu

Empreendimento: Super Shopping Centers
Populares S. A.

.Arquiteto: Sergio Alexandre Mascarentias
Pereira

Cálculo Estrutural: Luiz Ghitnick

Construção." Aço Engenharict Lida.

e cristais,. boutíques, rr.ngazínes, eletrodo-
mésticos), restaurante, barbearia e um ci-
nema e teatro com capacidade para 1.200
espectadores. Área de 4.6100m2.
Finalmente, o terceiro pavimento: com-

preende play ground (250 m2) e parque
de diversões (1. 000 mã) , Até o 4.° pavi-
mento, situam-se, em dois blocos, com
2.850 m2, 82 escr.tóríos . Do 5.° ao 15.°
pavimento, numa área de 12.950 m2, si-
tuam-se 176 apartamento resídencíais.
(8 aptos. por blcco) . O
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A revista- ARQUlTE.TURA reuniu em
meados do ano passado, na sede do lAB-
.oR, um grupo de arquitetos e pessoas
vinculadas ao planejamento de "shoppíng
centers" para um debate. Vários ângulos
do problema de locais ,para comércio fo-
ram discutidos.
A seguir, apresentamos uma síntese do

que se disse e debateu sôbre a implanta-
ção entre nós dos "shoppíng centersv e
outros aspectos correlatos. Participaram
dos debates os arquitetos Paulo C!l!sé (PC),
Walmír Lima Amaral, (WLA) e Maurício
Nogueira Batísoa (MNB) e Alex Nícolaeíf
(AN), que funcionaram como coordena-
dores; e os iScr-s.Paulo Bríto vaseonseüos
\PV) e Georges E. _Wahl (GEW).
Abrindo os trabalhos, os arquitetos Mau-

rício Nogueira Batista e Alex NicoJaeff
colocaram o problema dia distinção a ser
feita entre galerias de lojas e "shoppíng
center", e o centro comercial natural das
cidades.

- AN Existe em várias cídades brasí-
leirasuma maneira de grupar lojas sob
a forma de galeria. 1l:ste agrupamento po-
derá ser considerado como uma etapa an-
terior dos "shoppíng centers" que agora
começam a ser implantados? Que diferen-
ças podem ser apontadas entre os dois
sistemas de venda?
- PC 1l:possível distinguir o "shoppíng

center" da galeria de lojas inicialmente
!pela diferença. do objetivoimobiliár .o que
os anima. A galeria surgiu muito mais
como uma simples atívídade especulatíva
com imóveis do que como uma necessidade
real de promover vendas. Sem nenhum
planejamento, mediante a modulação de
frentes de loja, de 3 em 3 metros, com 10
de fundo, foram fazendo galer as. Pràtí-
earnenta um loteamento ao nível do térreo.
A meu ver, esta é a grande diferença exis-
tente, mesmo consíderando que a matoría
dos chamados "shoppíng centers" nada
mais sejam que simples galerias com nome
atualízado, Um "shoppíng center" tem
ambiente e caráter próprios. Deve ter uma
atmosfera que propicie a venda. Esta- at-
mosfera- de vendas deverá ser uma e úní-

Centro de Compras ou
Shopping Center?:
debate no IAS - GB.

ca. Enquanto no "shoppíng center" há a
preocupação de oríar todo 'um ambiente de
vendas, na- galeria cuida-se apenas de
deíínír lojas de acôrdo com sua frente
voltada para esta galeria.
- PV O "shoppíng cen:ter" difere da

galeria, bàsícamente, porque é planejado
dentro de uma tecnología especial para
funcional' como urna undade , Seu plano
arquítetônico é concebido como uma uni-
dade, para ser operado como uma unida-
de, e reúne f'nalidades sociais e econô-
micas símultãneas. Nas galerias. de loja,
ao contrário, não há nenhuma preocupa-
ção com planejamento a não ser quando
visa a exploração imobiliária. Nas gale-
rias, as lojas são vendidas como unidades
autônomas, não havendo posteriormente
qualquer unidade de operação.
- PC Outra distinção a ser feita é a

da atividade normal de compras, aquela
que fazemos hoje na Rua do Ouvídor, na:
Avenida Rio Branco e em Copacabana ,
Compramos nestas ruas porque nelas pas-
samos diàriamente e não porque ali fôs-
semos com uma predetermínação de com-
prar. No "shoppíng center" as pessoas
devem encontrar uma amoíentação que,
além de atender à sua necessidade ime-
diata de adquírír 'um determínaoo artigo,
faça-se sentir-se bem e leve-as a voltar.
Este é o aspecto que traz vantagens a
êsse tipo de agrupamento comercial. O
carioca não está acostumado à maneira
de comprar representada pelo "shoppíng
center". Gompl.'a simplesmente. Compra
isoladamente, durante tôda a semana e
em diversos pontos d{t cidade quando po-
deria fazer suas compras tôdas num só
dia e num só local, como é corrente no
mundo inteiro. Mas, convenhamos, não lhe
resta, no momento, outra alternativa.
- MNB Em matéria- idJe comércio ur-

bano, o que ocorreu nas cidades brasilei-
ras, pelo menos em relação ,ao .!;tio,parece-
me. muito diverso daqulo que se passou
nos EUA. No Rio de J,aneiro, à medida
em que a cidade se expandia, observou-se
o nesenvolvímento paralelo de um co-
mércio local que supria - e supre hoje

cada vez com maior intensidade - as ne-
cessidades da população das zonas em ex-
pansao. Oopacabana, Méíer, 'Praça .s,aenz
Peüa, Madureira, são importantes centros
comerciais <te barros, criados naturalmen-
te. O desenvolvimento dêsse comércio
local foi de certa maneira a resposta na-
tural a expansão' da cidade. Nos EUA,
em muitos casos, príneípalmente depois
da guerra, esta resposta tomou a forma
do "shoppíng center" , Aqui há, no meu
emender, uma distinção que merece ser
analisada.
- PC Concordo. Acho porém que ou-

tras deterrnínantes estivera-m presentes na
criação dos "shoppíng centers" nos EUA.
Entre elas merece destaque o problema do
automóvel e do ,estacionamento. O ame-
ricano, via de regra, tem condução pes-
soal. O tamanho e a expansão \das cida-
des forçar= as zonas resídencíaís a se
localizarem em pontos muito distantes do
prímí tívo núcleo urbano. Os "shoppíng
centers", da mesma forma, situavam-se
fora das áreas centrais em virtude, sem
dúvida, àa variação de preço dos terrenos,
que decresce do centro para a perifería,
Os terrenos mais afastados, de preço muito
mais acessível, ensejaram a 'aquisição de
grandes áreas capazes de oferecer local
para parqueamento de grande número de
carros. A área construída de um "shoppíng
center" nos EUA, normalmente, repre-
senta 1/2 dia área total do conjunto, o
restante é reservado ao estacíonamento.
A razão desta proporção é clara: o com-
praoor prefere rodar 5 krrn a mais de au-
tomóvel, mas na certeza de que vai encon-
trar um local olIlldepoderá estaciona-r seu
carro com facilidade.

- AN Diante do quadro que aquj se
traçou ínícíalmente, talvez se possa ínte-
rir que, num determinado momento, a .es-
peculação- ímeaíatísta exercída sôbre os
locais de comércio, representada [)ela. fi-
.gura da galeria de lojas, deixou de oferecer
a rentabilidade prevista pelos investidores.
Deixando de lado a especulação com pe-
quenas áreas dentro do préd:o, os ínves-
tãdores se uniram para cuidar de áreas
mais consideráveis. Parti.nd!o de uma ma-
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neíra um tanto prirnária de considerar,
seria possível comparar o primitivo siste-
ma de vendas de lojas ao Ioteameuto co-
mum e corrente dia 'terra, de caráter íme-
dia' ista e o "shoppng oenter" a um nú-
cleo urbano planejado . Gostaria. de saoer,
então, quaís são os tatôres consíderados
mínimos à uma íníeíatíva dêsse gênero,

- PV O negócio do "shoppíng center "
nos EUA pode ser dividido em duas par-
tes. Na prímeíra, a íníciatíva parte de
qualquer pessoa, física. ou jurídica, que
tenha potencial econômico para comprar
o terreno e construir ou obter financia-
mento para tanto. As companhías de se-
guros nos EUA financiam os "shoppíng
centers= numa proporçâo que 'atinge até
os 80% do valor do empreendimento, desde
que o operador (como 'são chamados os
proprietários de "shopp'rig center ") tenha
adquirido o terreno. Obtidos os meios de
fínancíarnento é o estabelecímeruto plane-
úado dentro de uma técn.ca operacíonal
que atenda aos interêsses dos comercian-
tes, dlentro das característíeas técnicas de
ar condicionado, luz, fôrça, água, esgotos,
etc., dímensíonamento de áreas para. cada
tipo de negócio e localização delas no con-
junto, segundo um critério promocícnat
que proporcione maior atrativo e maior
circulação de público, aumentando assim
o poder de venda de cada loja. Vencída
esta etapa, o operador começa a procurar
comerciantes profissionais, capacitados e
evoluídos, com lastro para fazer o que lá
se chama tomar a loja.
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Em um "shoppíng center" americano o
comerciante não pode escolher a Iocalíza-
ção de sua loja, como escolhe aqui aquela
de esquina. No conjunto, a lo,ja destinada
ao seu tipo de negócio é Iocalízada estra-
têgícamerrte, num determinado ponto, pelo
operador. No "shopping center " há não
só uma unidade arquitetõnica, como uma
unidade ímobílíária, uma unidade comer-
c'al - pois foi pensado segundo um 'Plano
comerctal de conjunto - e, finalmente
uma unidade de operação e Id:eadministra-
ção. No Brasil, dada a f.alta de potencial
financeiro, uma inovação f·o.i íntroduzída

na organízação de "shoppíng centers" -
a incorporação de condominio "pró-indi-
víduo", vendendo cotas.
As galerias de lojas, no Brasil, são co-

nhecidas de longa data. Em São Paulo,
por exemplo, existem galerias de muito
bom aspecto arquítetôníco, porém, apre-
sentam certas oeríc'êncías administrati-
vas. Estas defícíêncías de ocorrência geral
não podem ser atribuídas ao arquiteto, ao
ídealízador ou ao construtor, mas à quem
tom::.u estas Iojas , O conjunto funciona
sem unidade e desprovido de uma admí-
nístração capaz. Fatos como êstes, é ób-
vio, influem muito no rendimento do co-
mércio nelas ínstalado. .

- AN Os textos norte-americanos sôbre
"shopping centers" recomendam a parti-
c'pação do arquíteto no empreendimento
desde sua etapa inicial, isto é, antes mes-
mo da escolha do terreno. Além dos pro-
blemas de áreas, de acessos, que outros
aspectos dever ser considerados?

- PV Esta parte é muito extensa. O
planejamento de um "shcppíng center"
deve partir da escolha de uma área que
permita a construção da forma mais eco-
nômica possível, evitando-se portanto, as
grandes estruturas e os terrenos muito
grandes (ponto dos mais difíceis para a
implantação de "shoppíng centers= no
Ria). Em seguida, é Importante saoer o
potencial econômico dos moradores da
área escolhida, dentro de certos raios, me-
didos segundo o percurso, a pé e de auto-
móvel. Conhecer a ccmposíção do co-
mércio local é outra providência recomen-
dável. Nos EUA, leva-se essa pesquisa ao
ponto de' saber-se se existe na zona consi-
derada outro "shoppíng center> ou outros
estabelecimentos-chave - isto é,es'tabe-
lecímentos com alto poder de atrair o pú-
blico: as lojas de departamentos, os su-
permercados e as lojas de variedades. No
Brasil, dadas nossas condições peculiares,
incluimos entre êstes estabelecimentos, o
cinema, o teatro e outras formas de atra-
tivo. Outra informação de grande impor-
tância refere-se ao desenvolvimento da
área nos últimos Õ' anos.

- PC O cinema, o teatro, o boliche,
num "shoppíng center" , são usados para
atrair o público à fílosofa. da compra por
êste sistema.
- PV Exato, as áreas destinadas a

essas atrações são as de menor rentabili-
dade do conjunto. As lojas de departa-
mento e os sucermercados são os maiores
estabelecimentos dentro de um "shoppíng
center". Um supermercado para apresen-
tar grande poder de venda deve ter pelo
menos uns 1. 200 a 1. 300 m2 de área, e
uma loja de depaetarnentos, para ser
assim considerada, deverá ter uma área
de 3.500 a 4.500 m2 para cima. São áreas
die pouca rentabilidade por metro quadra-
do, mas se constituem nos grandes atra-
tivos de um "shoppíng center". sem uma
loja de departamentos, sem um super-
mercado, sem uma loja de variedades, não
há "snoppíng center".

- PC Elas são necessárias para asse-
gurar um fluxo permanente de visitantes.
- PV Isso mesmo. Um supermercado

da categori-a de um "Disco", de um "Pe-
gue-Pague" atinge a uma freqüência mé-
dia mensal de 80 mil pessoas. Aos sábado
êles são visitados por cêrca de 6 a. 7 mil
pessoas.
Creio que o Paulo oasé está certo quan-

do afirma' que o "shopping center" deve
fugir ao aspecto de galeria, mas existem
ainda grandes problemas a serem enfren-
tados, taís como o tipo de mentalidade
predominante entre comerciantes e pú-
blico e o preço dos terrenos . No Brasil o
'Preço do m2 de loja é bem mais caro do
que na 5.&Avenida, em Nova York ,

O conceito de "shoppíng center" sofrerá
no Brasil uma evolução como sofreu nos
EUA. Lá, os "shoppíng centers" construí-
dos logo depois da guerra não tinham as
características que apresentam os mais
recentemente construidos. No inicio, êles
surgiram da .compra Ide determinadas ruas
comercía's: outras vêzes, da compra de
quadras inteiras, nas quaís se revestia as
fachadas com certa uniformidade e se
:reunia lojas, tudo dentro de uma concei-



tuação que, em srntese, é mantída até
hoje.
No Brasil, em meu entender, estamos

começando por uma etapa mais avançada.
Projetamos "shopping centers" nos terre-
nos que eneonrramos dísponíveís, é certo,
mas outra forma não seria viável. Quando
o terreno escolhido não é sufícenternente
grande, é necessário remembrai- lotes, e
isso ocorreu no caso dos "shoppíng centers"
do Mé'er e de Madureíra. O Iguatemi, de
São Paulo, porém, foi planejado dentro de
uma técnica bastante avançada, e conta
com uma área de cêrca de 60 mil metros
quadrados.

- PC O "Shopplng center Iguatemí"
é certamente o primeiro a apresentar ver-
dadeiras características de "snoppíng
center", Está localizado fora do centro
comerciali de lEão Paulo e atende à filoso-
fia da compra com automóveis. Mesmo
considerando que o número Id'e automóveis
por habitante não se aproxime, sequer de
longe, dos índices americanos, acredíto
que um día os atíngíremos, da mesma for-
ma como 'hoje temos geladeíras, rádos e
televisões.
O importante no planejamento do

"shoppíng center" é partir da escolha de um
terreno adequado, e não contrário, fazer
um "shopping" pcrque se dispõe de um
terreno. O Méier, por exemplo, é uma
zona de terrenos supervalorizados c de
áreas restritas para um empreendimento
desta. natureza. O "shoppíng centers" que
apareceram no !Rio não surgiram de uma
necessidade, dentro da rílosoría da com-
pra com automóvel: O "shoppíng center=
deve ser afastado do centro. Esta é a d '.-
ferença entre centro comercial, onde se
vai a pé, e "shop:ping center ", onde se vai
de. caero ,

- MN B ll: uma das características do
"shoppíng center= americano e, por esta
razão, é também um dos aspectos que
deverá diferenciá-lo domosso

- PV 1l:ste fato ,(teve ser evidentemente
considerado. No Rio de Janeiro, dada sua
peculi-ar situação geográríca - uma es-
treita faixa de terra comprímtda entre o

mar e a montanha - onde é notória a
ausência de terrenos, onde iríamos encon-
trar terrenos para obedecer à rigorosa
técnica dos "shcppíng centers"? Iríamos
colocá-Ios na raiz da serra de Petrópolis,
para obrigar o comp-rador ir lá de cano?
Claro que não. Nós temos que encontrar
a solução local que se adapte às nossas
condições.

- AN O "shoppíng center" como local
não apenas de comércio mas que alcança
a condição a'e centro cívico não parece ser
uma ídé'a ainda suficientemente madura
no Brasil. Não existem condições, pelo
menos na proporção existente nos EUA,
para congregar a população em atívídades
dêsse gênero.
- GEW ll: preciso utilizar uma intensa

promoção para. alcançar êstes resultados.
Cursos para senhoras, exposíções de vários
trpos - de orquídeas, de fotografias de
crianças na época do' "Dia das Mães" -
uma série imensa de outras atividades
prcmocíonals e capazes de atrair e con-
gregar devem ser incentivadas.

- AN Uma das premissas que figura
na literatura americana sôbre "shoppíng
centers" é a da necessidade de assegurar
fluxo e permanência do público no interior
do "shopping center". Importa que o pú-
blico al! permaneça o maior tempo possí-
vel' mesmo que sua íntencão, ao seríirigír
para lá, não seja a de fazer compras. Um
número grande de pessoas em movimento
em seu interior criará a indispensável at-
mosfera e ambíêncía propícia às vendas.
- GEW Isto mesmo. Na Franç'L, as

mulheres, uma ou mais vêzes por semana,
percorrem os grandes magazines. Não vão
lá, espeeifícamente, para comprar um (t·8-

terminado artígo, mas para se pôr a par
das novdades da moda, para olhar, para
ver. Raramente êstes passeios não resul-
tam em alguma compra, pois nestas ron-
das elas se deparam COmuma infinidade
de mercadorias e artigos.
_. WLA A promoção do "shoppmg

center" e ,d'e seu sistema é indispensável.
No momento, a grande massa não está
acostumada a fazer compras desta ma-

neira. Existe, por exemplo, a idéia ou o
preconceíto de que num supermercado
tudo é mais caro.
- PC Desejaria assinalar uma. diferen-

ça que se faz normalmente quanto aos
acessos, principalmente quanto ao acesso
vertical. No "shopping center" o acesso
vertical tem a finalidade de reduzir dís-
tâncías, e assegurar a continuidade das
áreas de atração>. Em Co:pacabana quando
se está, digamos, em um determinado
ponto e se deseja ir fazer compras no
Pôsto 6, toma-se um ônibus. Mas, seria
possível 11' a pé, naturalmente, vendo as
vitrinas das lojas. Nesta caminhada não
há uma quebra na sucessão de lojas e suas
vitrinas. Esta continuidade, num espaço
destlnado ao comércio, é ímprescíndível .
Num "shoppíng center" quando se quebra
a continuidade, perde-se muito em renta-
biJi.dade. 1l:ste espaço, esta atmosfera, deve
ser respeitada. ll: sob êste aspecto que ad-
mito o acesso mecãn.co vertical, corno re-
dutor de dístâncías.,
-- Aparte O ideal seria o plano aberto,

esparramado, no qual se criam áreas de
amenízação como pátios, jardins, etc.
- WLA Esta parece ser a solução bra-

sileira. Quase todos nossos "shoppíng
centers" têm acessos por escadas rolan-
tes, ou por elevadores, pelo menos até o
segundo piso.
No centro comercial que projetamos

para Madureíra, incluímos um teatro e
uma auditório. 1l:ste último poderá tunc'o-
nar como sala de reuniões. A inclusão
dêstes elementos causará um certo ônus,
aos investidores, não resta dúvida; consi-
derando, no entanto, que o "shc.cpmg "
está localizado numa área ma qual os
moradores necesstam realmente de locais
para uma série de atividades sociais e cul-
turaís - festas de colégios, de formatura,
casamentos e aniversários, etc. 1l:stes ele- 48
mentos darão ao centro, talvez, um pouc-a'
daquilo que se considerou aqui necessário
ao "shoppíng eenter": um cunho, social e
cultural. ll: óbvio que esta iniciativa visa
a atrair pessoas para o interior do "snopp-
ing center".



- MNB Seria conveniente saberm ts
como têm as autoridades en.carregadas do
licenciamento de obras reagido ante a im-
plantação dêstes centros.
- WLA No nosso caso elas reagiram

favoràvelmente. A princípio pensaram que
se tratava de uma nova galeria de lojas.
O Paulo Vasconcelos preparou uma su-
gestão que visa, no futuro, facilitar a
aprovação dêstes coniuntcs por parte dôts
autoridades estaduais.
- MNB Não existe uma legishção es-

pecifica sõbre o assunto?

- WLLA Não. Nada existe de espe-
cial. l!: possível que agora, com a multi-
plicação das iniciativas as autoridades €S-

taduaís, estudando mais a fundo o pro-
blema, venham a regulamentá-Ias de for-
ma especial.

- PV Preparamos e enviamos às auto-
ridades um memoríal de sugestões con-
tendo as condiçôes mínimas desejáveis
para êstes programas.

- AN Algum' cutro colega presente
ter.a também alguma experiência no cam-
po da legislação relativa à construção de
"shoppíng cente.rs"?

- PC No, C9.1SO do "Shopping Center da
Lagoa", tivemos um entendimento verbal
com os proprietários dos terrenos vizinhos
para, uma vez aprovado o projeto, adqui-
rirmos estas áreas para estacionamento.
pois não sabíamos se o projeto' seria apro-

44 vado, já que se lccalízava em zona resí-
dencial , Est9.s considerações foram ex-
postas as autoridades, juntamente C2'm o
projeto. O assunto subiu à consderacão
do Sr. Governador do Estado que, em seu
despacho, afirmou não S2r possível a cxís-

têncía de um "shoppíng center" sem es-
tacionamento, da mesma forma que não
seria viável comprar um terreno com ca-
pacidade para abrigar tojo o seu progra-
ma sem saber de antemão se o projeto
lograria aprovação. Do teor dêste despa-
cho é possível concluir que o Governador
admttíu a Idéia do nosso "shoppíng cen-
ter" .
-- WLA A falta de uma legislação es-

pecífica pode levar à supervaíortzação e,
conseqüentemente, à e:;peculação com 05

terrenos. Para se planejar um "shcppíng
center= necessita-se de áreas grandes,

mesmo porque é índíspensável que se re-
serve parte do terreno para futura expan-
são. No "Shopping Center de Miaiureira"
tivemos problemas com terreno, uma vez
que êste foi obtido através de uma com-
posição de pequenos lotes. Muitos destes
lotes, nesta emergência, tiveram seus pre-
ços muti!plicados 4 a 5 vêzes.

- AN Conclui-se do exposto pelos co-
legas Walmír e (;a.sé que COm a dissemi-
nação de íncíattvas dêsse genêro se torna
necessárta e urgente uma regulamentação
específica para estas construções.

- MNB Nesta altura dos debates pare-
ce-me oportuno levantar uma questão.
Diante das ,tlífículd-a·des apontadas, terre-
nos difíceis e caríssimos, ausêncía de po-
tencial econômico, etc., não seria possível
'tentar outra solução, outro caminho para
o desenvolvímento correto das concentra-
ções comerei-ais de que necessita a cidade?
Algumas alternat.vas intuitivamente já
foram adctadas, como é o caso, por exem-
.plo, das ruas de comércio fechadas ao
tráfego. Soluções dêste tipo seriam, fa-
talmente, muito mais baratas, mais econô-
mic-as e talvez muito mais apropriadas a
nassa realidade. Esta é a questão que le-
vanto, para terminar êste debate de hoje
e para não ficarmos somente naquilo que
é a filosofia do "shoppíng center" ameri-
cano, corno nasceu e se desenvolveu, SU)S

características pecul ares, etc. Deveríamos
considerar tôdas as variações possíveis em
tôrno da reunião dle comerciantes, da am-
bientação propícia às compras, da maneira
mais adequada de dispor o comércio, en-
fim, de tõdas as facilidades e atrações ne-
cessárias a compradores e comerciantes, e
que estão presentes tanto na forma
"shoppíng center", como em outras.



- GEW Vejo muita razão no que disse
Maurício Nogueira. Creio, por exemplo,
que a :Rua, do Ouvídor deveria ter um
planejamento nôvo, deveria ser tratada
como um centro comercial como se faz na
Holanda , Os comerciantes, por muitas e
diversas razões, são extremamente rotí-
reíros, estão acostumados a trabalhar de
uma certa forma e raramente se mostram
dispostos a modificá-Ia. ~ difícil obter
dêles uma cooperação real no sentido de
tentar algo nõvo e ma's positivo. l!:ste é
o problema.

MNB O Sr , Georges lembrou bem a
Rua do Ouvídor , Esta rua, tradicional-
mente comercial, está perdendo a olhos
vistos sua característica COm a prolifera-
ção de estabelecimentos bancários. Os
bancos interromperam a continuidade de
vitrinas e destroem aquela indispensável

atmosfera una de que tanto aqui hoje se
ralou.

- GEW l!:ste é um grave problema.
NãD resta dúvída de que uma rua onde
aparecem bancos é uma rua que perdeu
sua razão, comercial.

- PC Esta é uma caracterist.ca da
evolução da cidade e dos habítos de seus
hah.tantes , A Rua do ouvrdor füi a rua
comercial mais Importante do Rio; com
a, expansão da cidade perdeu a razão ce
ser.

MN B A conclusão que se pode tirar
dêste debate é que o "shopping center'
apareceu nos EUA como uma conseqüên-
cia da falta de planejamento urbano.
Esta ausência de planejamento determí-
noua 'prOliferação dos subúrbios e a
criação de centro de locais e regionais, os'
"shopping centers", Com os programas de

renovação urbana em curso na maioria
das cidades americanas é possível que
êstes estabelecimentos tendam a perder
suas pr.ncípaís características atuais para
ganhar outras, em virtude da desapropria-
ção das áreas urbanas centrais edo seu
remanejamento. Assim, talvez venha a ser
possível a retomada por estas áreas de
sua antiga função comercial e de centro
cívico.

- GEW A mudança de hábitos da p-o-
pulação das cidades americanas e que a
levou a procurar os subúrbios faz com que
vejamos esta reviravolta com muito pes-
simismo.

- PC O que se passou no Rio foi na-
tural . Todos os nossos bairros - Copaca-
bana, Tijuca, Méier, Madureíra - têm
seu centro comercial, l!: lógico que sendo
possível encontrar tudo no comércio local,

ninguém vai se entatígar para ir até o
centro da cdade fazer uma compra, como
há' 20 anos atrás .se ia até a Rua Gonçal-
ves Dias tomar um chá na Colombo e
fazer compras. ~ste espírito acabou.

- GE Não tenho dúvida d.s que um
programa de renovação do centro da ci-
dade semelhante aos que se realizam na
Europa e nos EUA teria grande possíbt-
lidade de sucesso. Afinal de contas,' o
Rio não tem tanto espaço assim e o cen-
tro da cidade a,!)resenta magnificas carac-
terísticas comerei ais.

- MNB O' problema é de planejamento
urbano, Falando em têrmos de planeja-
mente, a implantação de "snoppíng cen-
ters" deveria ser pensada com muita se-
ricdade . Se isto ocorresse, creio que o
,"shopping center", pelo menos como vem
sendo encarado no momento, perderia
muito de seu atrativo.

- PC Para terminar e para falar, pela
primeira vez, em arquitetura, calcado na
observação que fêz o Maurício sôbre pla-
nejament.o urbano, quero afirmar que te-
nho certeza absoluta de que uma cidade
planejada jamais terá "shopping center ".

- AN 1': ev.dente , O "snoppíng cen-
ter" aparece quando a iniciativa da admi-
nistração pública falha. Surge para pre-
encher um vazio, uma omissão das auto-
ridades.
- MNB ,E'ncerrando êste "bate papo"

sóbre "shoppíng center ", agradeço a pre-
sença dos colegas e dos 61's. Gecrges E.
Wahl e Paulo Vasconcelos e convido-os a
reunirmo ..nus novamente para continuar-
mos a discutir não só os problemas relati-
vos à função comercial da cidade e seus
problemas, mas todos os outros relaciona-
dos com o espaço físico da cidade, O
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Centros
redonda

111 •COrrlerClals
entre arquitetos

o centro comercial constitui, segundo
uma defíri'çâo recente do arquiteto Victor
Gruen, "o ponto de cristalização" das co-
munidades suburbanas. 1tste tipo de orga-
nização comercial foi recentemente terna
de um debate organizado pelo A.I.A.
(Amerícan Institute or Architects) e rea-
lizado sob o patrocínio da revista "Shop-
ping Center Age". Partícíparam dêste de-
bate os arquitetos A. Kennerly, de Sk-ct-
more, Owíngs & Merrill; S. Duffy, de
Kahn & Jacobs; D . Schwartzman ; L.
Douglas: C. ,s,tanton, de Charles Luck-
man Associates; S. O. Kaylin editor de
"Shopp'ng Oenter- Age".

Que rumo tomarão os centros comer-
ciais?

SQK: De acôrdo com estudos recentes
prevê-se qun por volta de 1970 e 1975" apro-
ximadamente 50% do comércio varejista
será canalizado através dos centros c~mer-
cuus, As estatísticas atuais dão um índice
de 25·% de vendas realzadas por êste sis-
tema, A previsão parece indicar que, ape-
sar dos esforços de reestruturação dos cen-
tros urbanos, através de melhorias no pla-
nejamento e construção de unidades de co-
mércio varejista, continuará a expansão
dos subúrbios e o conseqüente aumento
do número de centros comerciais subur-
banos e regionais.

DS: Vamos inicialmente tentar definir
o que seja centro comercial. O centro co-
mercial é constituído por um grupo de lo-
jas varejistas sujeitas a uma única admi-
nistração. Consiste bàsícamente num mer-
cado, nos moldes tradícíonaís, coberto pe-
lo mesmo teto. De fato, é falsa a crença
de estarmos diante de algo nôvo ,e ínédíto,
pois trata-se de um conceito que nos acom-
panha desde tempos ímemor.aís.

,{ I- /
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No meu parecer, o centro comercial é o
equ'valente moderno das tradicionais fei-
ras regionais -- isto é, grupos de organiza-
ções individuais coordenadas por uma ad-
ministração que provê o local. Dessa for-
ma elimina-se a preocupação de chamar
atenção e de procurar uma identificação
externa para cada lojista separadamente.
A caótca situação em que todos bradam:
- vejam a minha loja!

Não se deve concluir daí que um centro
comercial homogêneo deva ser monótono.
Cada loja acentuará suas características
próprias dentro de um conceito geral de
desenho e planejamento. :É o que se tem
feito nos melhores centros comerciais, nos
quais sobressaí a coesão arquitetõnica.

, LD: Acredito que o príncípo da compe-
tiçao que lança duas lojas próximas num
permanente esfôrço de identificação e su-
peraçâo, está sendo ultrapassado pelas no-
vas formulações contidas nos centros co-
merciais.

CS: O centro cnnereial suburbano ou
regional tenderá, em minha opinião, a uma
diversificação de at'vidades, tornado-se
dessa forma semelhante às zonas de co-
mércio dentro da cidade. Ambos deverão
atender cada vez mais às necessidades re-
creativas e culturais de uma população
cujo deslocamento não será motiva-do úní-
camente pela compra de um par de sapa-
tos. Os centros comerciais deverão atrair
tôda a família.

LD: :É de suma importãncLa a preserva-
ção do centro das cidades pequenas. A co-
locação inconveniente de um centro comer-
cial, poderá provoca'!' a destruição do cen-
tro urbano natural. O custo ainda relati-
vamente baixo dos terrenos nas cidades
pequenas torna suas áreas centrais mais

I ,

•a rrrerrc.e nos

aptas a receber uma organização comer-
cial do que as zonas centrais das gran-
des cidades. Um centro comercial que co-
incida com o centro urbano é a solução
mais conveniente para as cidades meno-
res.

CS: Os centros comercaís urbanos su-
gerem maior variedade e apresentam me-
lhores possibilidades arquítetônícas . Os
centros distritais ou regionais tendem, no
- entanto, para urna maior diversificação.
Transporte, estacionamento e acesso tam-
bém constituem sígn rícatívas diferenças.

Um centro comercial situado dentro da
cidade deverá manter as características
urbanas, sendo desaconselhável a criação
de uma ambientação para as zonas ru-
rais.

Que materiais oferecem meüioree possi-
bilidades?

(;S: O problema fundamental é a ma-
nutenção. Mais adiante surgem as ques-
tões de aparência e custo. :É freqüente o
uso dos materiais ma-s baratos que torna
a manutenção pràtíoarnente Impossível e
faz com que 'Os prédios se deteriorem rà-
pidamente.

Esperamos que no futuro sejam adota-
dos melhores critérios na escolha dos ma-
ter.aís, dando-se a êste tipo de prédio a
atenção merecida em outras construções.
O afã de Um rápido reembôlso do investi-
mento tem, sem dúvida, influído na. adoção
de mater .ais inferiores, determina.nte esta
à qual, creio, o próprio arquiteto muitas
vêzes se sujeita.

AK: A maioria dos nossos arquitetos
tende naturalmente .a fazer com que ape-
nas um material prevaleça no projeto. De
fato, são poucas as novidades. O que im-
porta, no entanto, é aprender utilizar cor-
retamente os materiais existentes visando
também sua melhor conservação.

DS: Ao terminar a Segun::ta Gu'orra
Mundi-al esperávamos qua as indústrias
bélicas tivessem chegado a algum revolu-
cionária material de construção. Ficamos
todos nas expectativa e, decorridos vinte
anos, continuamos usando os mesmos ma-
teriais, antigos e de confiança, como o ci-
mento. O desenvolvimento das técnicas
construtivas perm.tírá estruturas cada vez
mais resistentes, e, no futuro, talvez se tor-
ne possível cobrá' áreas equivalentes à vá-
rios quarteirões com um vão contínuo

LD: Devemos desenvolver as indústrias
simultãneamente para conseguir o corre-
to emprêgo dos materiais.

AK: O aço inoxidável e o alumínio só
eram utilizados em alguns poucos fins es-
pec.ucos, há duas décadas. Nós adapta-
mos e aproveitamos êstes materiais em
projetos de instalações comerciais. Atra-
vés de pesquisas, cuidadoso detalhada-
mento, etr ., foi possível utíhzá-los em



larg-a escala nas vedaçôes das nossas es-
truturas. Combinados com materiais como
o vidro, êles trazem vantagens na manu-
tenção e reduzem o uso de mão-de-obra
especializada, de ootenção cada vez mais
di.fíc'l.

Qual será o aspecto âo centro comercial?

LD: O requisito básico de todo centro
comercial, éa comodidade. Para obter-
êste confôrto as soluções em vários pavi-.
mentes devem ser evitadas. São igual-
mente condenáveis as zonas mortas, as
interrupções no fluxo da circulação e os
labirintos nos quais as pessoas se perdem
e se torna problemátíco encontrar deter-
mnada loja. Uma solução em um só pa-
vimento, com as lojas dispostas linear-
mente, apesar de importar aumento das
caminhadas, tem a nossa preferência. Os
contatos são mais diretos, o público tem
uma noção melhor da distribuição, sabe
para onde se diríg'r , O pequeno aumento
nas dístãncías é sobejamente compensado
por estas' vantagens.

Dts : Para a conveniêncía do público, o
ideal é manter o esquema proposto dentro
d·e uma extensão nunca superior a 180m.

A cúpula representa, 'a, meu ver, a me-
lhor solução para os futuros centros co-
merciais. Possibilita! um imenso espaço co-
berto e dá a tôdas as lojas uma perfeita
identidade. Será fácil encontrar qualquer
loja nêste centro ideal, pois a mesma es-
tará em algum ponto da periferia. A cir-
culação será re'ta num grande anel cen-
tral, as lojas estarão na periferia e deter-
minados tipos de negócios pequenos na
parte central. As grandes lojas de depar-
tamentos se situarão nos extremos.

Esta idéía é 'apropriada tanto para o
centro comercial urbano como para o re-
giOnal. Poderá ter uma área de até
90.000'm2..

JComo tornar mais atraente um pequeno
centro comercial?

SOK: Empresários de pequenos centros
acham difícil conseguir a mesma divers'f'í-
cação que é encontrada. nos grandes cen-
tros, Notamos também a geral monotonia
e a falta de imaginação patente em mui-
tos dêstes pequenos centros. Gostaríamos
de conhecer suas sugestões para clientes
cuíos programas giram em tõrno de 10.000

l'u2. QU3is as soluçõ-es praticáveis para
incrementar o interêsse dêstes centros?

LD: Creio que a observância dos seguin-
tes itens será útil na elaboração dêstes
projetos: melhor contrôle dos letreiros
ma.ior uso de paísagísmo, calçadas com
8m a. 10m de largura em vez de zm ou
3m. Nos grandes centros comerciais as
galerias chegam a ter 20 m de largura.
Não 'há motivo para fazê-Ias com menos'
de sm nos programas mais modestos. A
frente das lojas deve ter uma altura sig-
níncatíva. '

das poss.btlidades financeiras do empresã-
rio. Devemos atender também a estascon-
tíngêncías.

LD: Os locatários deverão aceitar que
num bom centro comercial as taxas e alu-
guéis sejam mais altos.

DS: .lt torçoso persua.dír os financiadores
das vantagens de um padrão mais elevado.
Infelizmente esta é a primeira parte dos
trabalhos.

SOK: conciliar estas

Até que ponto são considerados os requi-
sitos dos lojistaS?

sugestões ~'Como
com exigências financeiras?

LD: Não creio que êstes aspectos che-
guem a afetar fortemente o orçamento.
Nã.o creo que o preço dos terrenos destí-
nados a pequenos centros seja tão alto.

.sOK: .lt possível alcançar unidade pelo
emprêgo de marquisas?

LD: A marquísa deverá acompanhar a
calçada. Teremos assim uma solução pró-
xima. à de mercado coberto.

AK: Lojas contornando os quatro lados
de um pátio central constituem um exce-
lente partido. O pátio central funciona
como local de descanso visual.

DS: Vou relatar uma; experiência que ti-
vemos com um partido semelhante. Fomos
solicitados a fazer o projeto de um pequeno
centro comercial. Traba,lhamos com entu-
siasmo, procurando uma solução v'sual-
mente agradável. Os blocos foram dísnos-
tos em U com uma. área aja.rdinada· no
seu interior, ficando o estacionamento do
lado externo. Tempos depois, foi inaugu-
rado um outro centro comercial nas proxi-
midades, cujo esquema obedecia. a uma
distribuição linear &0 longo de uma ga-
leria. Os negócos do centro que havíamos
projetado foram prejudicados. Muito a
contragosto, fomos obrigados a recomen-
dar 'a; eliminação do Jardim central, para
transformar também esta área em estacio-
namento. A clientela não demorou em
voltar ao centro por nós projetado.

SOK: Num grande centro comercial ob-
tém-se a comodidade neeessáría colocando
os estacionamentos ao redor dos prédios.
A tendência nos pequenos centros, princi-
palmente do público femírr'no, é 'a de esta-
cíonar bem próximo da entrada, particu-
larmente à noite. As pessoas preferem es-
tacionar onde sentem matar segurança.

Um bom projeto oferece vantagens eco-
nômicas?

CS: Alguns empresanos não perceberam
ainda que um centro comercíal bem nla-
nejado trará compensação financeira mais
depressa que um ímprovisado.

SD: Um bom projeto poderá também ser
econômico. .lt necessário trabalhar dentro

r ,
AK: Não posso anrmar que a teimosia.

com que defendemos os nossos pontos de
vista sôbre boa qualidade seja uma atitude
costumeira dos projetistas. De qualquer for-
ma., costumamos adotar um critério quali-
tativo que é mantido em todo o trabalho .
Um aspecto quando não bem equacíonado
poderá provocar uma tremenda desordem
visual, em última instância, prejudicial ao
centro comercial. Refiro-me aos letreiros e
Iogotdpos das lojas. Tôda loja tem seu logo-
tipo própria, cuja forma varia para cada
caso. Gomo controlar estes elementos? -
Adotamos um padrâo básico para 0& letrei-
ros e 'para Ias fachadas das lojas. Os 'clten-
tes procuravam os empresários e eram por
êstes postos em contato com o nosso escri-
tório, competia a nós o preparo de todo o
projeto, inclusive a do tratamento da' parte
externa das lojas.' Procuramos manter a
mtegríríade arquítetôníea do projeto sem,
no entanto, deixar de atender, no grau do
possível, os problemas índív.duaís . .lt óbvio
que cada lojista tentará obter o máximo
possível. .lt importante para o arquiteto ter
em mente êste fato.

CS: .lt impossível estabelecer um con-
trôle válido sem a imposição de algumas
limitações. Sob êste aspecto cabe ao ar-
quiteto uma importante. função educatíva.
Deverá manter um estreito contato com
o lojista para demonstrar, por exemplo,
que o uso de letras grandes nem sempre
permite melhor identificação. Gabe anda
ao arquiteto reconhecer & necessidade de
individualização de cada negócio e criar,
dentro d:êste espaço fechado, um harmo-
nioso equilíbrio arquitetõnico.

Os empresários de pequenos centros têm
revelado particular dificuldade em com-
preender êstes princípios elementares.
costumam tolerar qualquer tipo de le-
treiro e daí resultam verdadeiros festins
de formas e materíaís os mais variados.

CS: De certa maneira, 'há inconvenien-
tes em fazermos projetos para qualquer
parte do pais: os projetos tendem para a
uníformídade, e êstes devem variar de
aeôrdo com as característícas das diversas
regiões. Artistas locais podem ser convo-
cados para colaborar com os arquitetos.
Os elementos decorativos não são necessà-
ríamente permanentes. Sua, substituição
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,periódica, .reavivarà o interêssc dos ire-
qüentacores .

SOK: Qual a importância do paísagts-
mo de elementos escultóricos, fontes,
gaiolas com pássaros e sírnilares ?

CS: São fat6res indspensáveis. Provo-
cam a curiosidade do público, despertam
seu interêsse fornecendo-Ihes tema para
conversações. São verdadeiros pontos de
referência. Uni. conhecido corretor cos-
tuma afirmar ser a beleza o único valor
que é durável e não sofre depreciação
num imóvel.

SOK: Existe alguma avaliação s6bre o
significação comercial dêstes elementos?

CS: Um importante empresário de cen-
tros comerciais informou-me que repre-
sentam um aumento nas vendas da ordem
de 20% a 25%.

Ê1 muito imp-ortante manter êstes ele-
mentos decorativos vinculados aos 'aspec-
tos característícos da região. A freqüente
escultura abstrata colocada dentro de um
laguínho pode ser interessante mas nem
sempre é a solução conveniente.

DS: Devemos saber influenciar os pe-
quenos lojistas. Oomo arquiteto, agir.a
junto aos empresár.os principais,' no sen-
tido de convencer os futuros locatários a
abdicarem parte de seu individualismo em
beneficio geral do projeto, garantído-Ihes,
entretanto, Que esta atitude será obede-
cida por tojos que partícspassem do em-
preendimento.

QUe17Ldeve participar da equipe respon-
sável pelo projeto?

AK: Em várias rases do trabalho há
uma série de questões cuja solução de-
pende de um direto contato com o clien-
te. A pessoa a ser encarregada da ma-
nutenção e do bom funcionamento do
equipamento mecânico do centro é res-
.ponsável diante dos proprietários pela efl-
c'êncía dêstes serviços, quando ela pos-
sui prática nestes assuntos, sua assessoria
será valiosa durante os trabalhos no pro-
jeto, aconselhando sôbre os equipamentos
a serem adotados. Os empresários mais
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hábeis e. experientes costumam entrosar
êste Iuncíonárío corri a equipe de arqui-
tetos no inicio do trabalho. Contribuirá
com seu parecer em t6das as questões de
equipamento elétrico e mecânico.

A equipe será composta pelo proprietá-
rio e pelos profissionais e trabalharão
juntos na elaboração do programa, desde
o princípio. Esta equipe poderá organizar-
Se ainda quando a idéia do centro está
em fase embrionária, talvez mesmo antes
de ser selecionado o terreno. Creio que
o corretor imobiliário também deve parti-
cipar da equipe, não podendo porém ser
êle o único a julgar o projeto.

AK: Com tantos cozinheiros o caldo
pode entornar. Creio porém, que o pro-
prietário, o arquiteto e também, Jreqüen-
temente, o construtor, devem constituir a
equipe.

SD: No caso de serem previstas duas
lojas de departamentos no futuro centro
comercial, até que ponto poderá ser con-
siderada a sua participação na elaboração
do projeto?

LD: De modo geral, discordo dos pare-
.ceres dessas grandes organizações. Tôdas
elas buscam. invariàvelmente a melhor po-
siçao e o maior número de vantagens
.para si. Uma grande loja de apartamen-
tos tem sem dúvida, ímportante partici-
pação no empreendimento e se não fôr
devidamente condicionada poderá trazer
prejuízos aos outros propríetáríos. A or-
ganização do centro comercuü deve ser
tal que o resultado global represente su-
cesso financeiro. Para conseguir isto, o
todo deverá ser controlado pelo propre-
tárío responsável pelo empreendimento,
pois só a êste interessa o sucesso global.
As lojas só interessa o sucesso parcial de
cada uma.

SD: O administrador do centro comer-
cial é um personagem que só costuma
aparecer depois de concluídos os traba-
lhos de planificação e construção. 1l:ste
hábito deve e pode ser corrígído. A sua
participação nos trabalhos lhe dará uma
clara idéia das intenções dos arquitetos,
sem a qual, sua atuação estará sujeita a

interpretações errôneas. prejudiciais ao
empreendimento.

Qual deve ser o tamanho de um cen tro
comercial ?

SOK: A atitude í undamental do em-
presário, prínc'palmente quando faz um
grande centro comercial, é baseada em
têrmos de domínãncía, eliminação de con-
correntes potencía's, de tentar .atraír o
público para seu grande e dominante cen-
tro. A dominância depende certamente
do tamanho, havendo contudo outros ta-
tôres igualmente importantes.

AK: Tomemos por exemplo, um centro
de 100.000 m2 tendo extensas galerias e
camínhamentos , Parece-me que não foi
levada em consideração a resistência do
público. Uma dona de casa estará, sem
dúvida, exausta, ao terminar suas com-
.pras. Sentimos que muitos centros são de-
masiadamente grandes. Talvez o melhor
tamanho seja o que tenha uma área por
volta dos 60.000 m2 com uma galer'a
central. Dentro desta medida é possível
manter uma intimidade benéfica 'ao PÍl-
blico.

CS: 1l:ste centro não poderá comportar
lojas de departamentos que facultem
uma escolha do público.

AK: Ê1 certo, mas haverá vantagens no
de 10a.000 m2? Lá encontraremos mer-
cadorias de tôdas 'as categorias de preços
reunidas.

SOK: Os senhores não devem generali-
zar sôbre tamanhos. Temos numa peque-
na e próspera cidade de ínteríor um cen-
tro comercial de 30.000 mZ conceb' do
dentro do esquema linear com as lojas
ladeando uma galeria coberta. Está equí-
pano com ar cond'cíonado. 'Suas dimen-
sões atendem muito bem à zona a que se
destina. Por outro lado, se não tivéssemos
o centro comercial de 150.000 m2 em Long
Island, Nova Iorque, seriam necessários
dois a três. centros para atender às ne-
cessidades do mercado local .

(Tradução de um texto extraído da re-
vista "Shopping Center Age" e publícado
em forma condensada no número de agôs-
to, 1963 do AIA-JOURNAL). O
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Lojas: fatôres

DoiS fatôres têm beneficiado o trabalho
do arquiteto em recentes projetos de cen-
tros comerciais. Em primeiro lugar, des-
taca-se o gradatívo amadurecimento dos
lojistas que procuram a &sistênciado
arquiteto, revelando uma melhor com-
preensão das vantagens auferídas de um
projeto correto, no qual funcionamento e
agradável ambientação constituem um
atrativo para o público. Em seguida, deve
ser mencionada a ínfluêncía global da
economia que, 'atuando no sentido da res-
trição das áreas dísponíveís, conduz à
adoção de esquemas em vários pavímen-
tos para íoías e estacionamento.
A loja atraente e bem planejada não é

um fato inédito (alguns instantes de des-
eanso v'sual não significam em absoluto
a ausência de visões desagradáveis), mas
a eonstatação de uma maior habíl.dade
no tratamento do espaço e das decorações
das lojas nos leva a pressupor um maior
entrosamento entre arquitetos e lojistas.
Se formos otimistas poderemos considerar
como fator determinante dêste entendi-
mento a crescente repulsa do público
pelas soluções de mau gôsto, vulgares e
espalhafatosas. Esta talvez seja uma das
poucas fôrças geratrizes positivas de nossa
época, tão marcada pela ganãncía e pela
ãmpíedosa competição econômica. Uma
outra fôrça, certamente não menos im-
portante, e que conduz à aproximação de
arquitetos e comerciantes, é a crescente
complexidade na organização interior das
grandes unidades comerciais.
Em nenhum outro programa a relação

entre o custo da construção e a rentaoí-
lídade da área por metro quadrado está
tão estreitamente condicionada. Este con-
dicionamento é amplamente documentado
através das coletas de dados sôbre o poder

que modificam
locação e planejamento

aquisitivo do públíco, bem como através
das possíbílídades oferecidas pelas diver-
sas técnicas de venda.
As técnicas de vendas em si sofrem, no

entanto, uma permanente evolução, em
parte para atender às ex'gêncías do pú-
blico, determinadas pelas pesquisas de
mercado. Os letreiros de néon, eficientes
talvez como chamarizes em épocas pas-
sadas, se perdem no ofuscante tumulto
causado por sua própria proliferação. A
disposição maciça de mercadorias, verda-
deiros monumentos à quantidade por bai-
xo preço tende a desaparecer. Os áridos
balcões exibindo mercacoras baratas, des-
providos de organização e gõsto, não sa-
tisfazem mais ao comprador cuidadoso que
manipula com todo critério seus parcos
recursos. Através dos meios de divulga-
ção e de propaganda, se vem formando
uma visão altamente exigente por parte
do público que prefere uma apresentação
caoa vez mais criteriosa das mercadorias,
o que conduz ao apr'moramento das téc-
nicas de venda.
A êstes fatôres de organização interna

das lojas devem ser 'acrescidos alguns ou-
tros referentes à pressão exercída pela' re-
gião que é por elas atendida. A aparição,
dos chamados centros comerciais regio-
nais é um fenômeno do pós-guerra, e o
seu desenvolvimento se acentua a partir
de 1960. Apesar da existência de 200 cen-
tros regionais, além de 8.000 centros co-
mercía's menores, nota-se já sinais de um
movimento em sentido contrário e de uma
pressão que limitará a expansão dêsses
conjuntos.
A multiplicação dos automóveis conta-

mina e sufoca os ambientes onde êles cir-
culam. As distâncias que o automóvel de-
veria supostamente encurtar se tornam

cada vez mais penosas e perigosas. O au-
tomóvel familiar transforma-se num in-
cômodo e custoso bagageiro ou caminhão
quando usado numa fnmção especifica-
mente urbana e de pedestres, como é
o ato de tiazer compras. Quase sempre,
fazer compras envolve também a ida a
um' banco, teatro, restaurante ou .outra
atividade. Em seu conjunto, a satisfação
dessas necessidades constitui a função
prímoroial dias cidades.
A população também se multiplica. Os

terrenos foram tragados pela expansão
urbana. As áreas remanescentes não
apresentam possíbíl'dades de baixos ar-
rendamentos que permitiriam a instala-
ção de estabelecimentos que exigem lon-
gos prazos de amortização e investimen-
tos menores. Numa conferência recente,
Lawrence I. Israel declarou que o centro
comercial do futuro será vertícaã. Desde
já, 'Vem sendo comprovada a eficiência do
esquema na loja para um centro metro-
politano projetado por Victor Gruen, pro-
v'do de estacionamento próprio em vários
níveis. O arquiteto Israel considera o
centro comercial vertical com múltiplos
locadores como o desenvolvimento natu-
ral dêste programa. A firma de L. I. I.
Oopland, Novak & Israel, está desenvol-
vendo a projeto de um centro comercial
de 3 pavímentos com possibilidades de
expansão vertical, para 'a Oxíade de Bru-
xelas.
Verifica-se finalmente que tanto nas

áreas metropolitanas como nas regões
urbanas, a evolução das técnicas de venda
solicita cada vez mais o serviço e a ha-
bilidade do arquiteto.

(Texto extraído da revista "ARCHITEC-
TURAL RECORD", número de maio de
1965. O
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RUA AUGUST~, 1058 - SÃO PAULO

Poltrona mole • Criada em 1.g57pelo Arq. Sergio Rccngues,
Diretor·Técnico da Oca, 1.0 Prêmio do IV Concorso rnterna-
zlonale dei Mobile Cantú, Italia

Diálogo
&> NúMEROS ATrtASADOS
Na minha coleção da Revista ARQUI-

TETURA estão faltando os números 1, 5,
.6., 9, 10, 14', 29 e 31. Corno desejo possuí-
Ia completa, peço sua interferência a fim
de que me sejam enviados os números
Ialtantes.

Arquiteto Olavo Soherer Gosta
ale da Secretaria de Trabalho e
Habitação - Av. Borges de Medei-
ros, 340 - 1.0 andar - ed. Missões.
Pôrto Rlegre - RGS .

• Estando minha coleção da revista ofi-
c'.al do IAB incompleta, vimos solicitar a
gentileza do envio dos números 1, 2, 3, 4,
5, ,6, 18 e 19.
A qualdade de ARQUITETURA e a sua

expressão no meio profissional, cremos que
justificam plenamente a presente solící-
t!l!ção.

Arquiteto Arístídes Barreto
Rua Barata Ribeiro, 698, si 2l1;;!
Rio de J·aneiro - GB

• Tenho recebido regularmente, e com
satisfação, a publicação dêsss Departa-
mento, ARQUITETURA. No entanto, ;por
mudança de enderêço, deixei de receber
os números 21, 22, 23, 24 e 25, os quaís so-
Iícito de V. :Bas. a fineza de m'os enviar
novamente.
Para os números 26 e seguintes, já en-

trei em entendimentos com a IAB de iS:ão
Paulo, que já está U}rovide'llciando a res-
peito.
Cumprimentando V. Sas. por esta es-

plêndída publicação que, distribuída a
todos os arquitetos do Brasil, vai difun-
dindo sadios princípios de uma arquite-
tura brasileira autêntica" humana e so-
cial, agradeço 'a atenção que a esta
V. ,Sas. se servírem dispensar.

Arquiteto oswaído Ribeiro Bueno
Rua Dom José de Barros, 264,
7.° andar
São 'Paulo - SP

Açraâecenâo aos colegas OSC, AB e ORB
as expressões etoçiosae a ARQUITETURA,
informarmos- que já providenciamos a re-
messa dos números disponíveis em nosso
arquivo.

e INFORMAÇõES
Sirvo-me desta para solícítar-Ihes infor-

mações . sôbre esta conceituada revista,
como: prêço de assinatura. anual, se
abrange somente a arquitetura de habita-
ções, ou se entra no campo do urbanismo,
etc.
Levo também ao conhecimento de

V. Sas. que, tendo me dirigido ao Serviço
Holandês de rnrormações, no .sentddo ...de
obter dados sôbre a vigorosa arquítetura
existente na Holanda, êlesme sugeriram,
para maiores exclarecimentos, escrever-
lhes, a fim de obter o n,v 33, desta publi-
cação, para o qual colaboraram decisiva-
mente.

Eduardo iF. Gomes
Oaixa P-ostal, 125
Cataguases - MG

A revista ARQUITETURA desde o seu
primeiro número vem âedicanâo-se à di- i

vulgação de todos os aspectos relativos à
arquitetura e' ao planejamento urbano.
Remetemos para se'lZ enâerêço o número
33, recomendado pelo Serviço Holandês de
Informações, e incluimos o seu nome em
nosso arquiuo .

LUMINARIAS "DECORLITE"
EM PLAsTICO ACRíLICO

DICOR NION



• JORGE MORElRA ASSUME
PREBID:E:NCIA

O arquiteto Jorge IMoreira assume nova-
mente a Presidência do IAE, em virtude
do afastamento temporário do presidente
1caro de Castro Mello , tcaro viajou para
os EUA e Europa, chefiando as delegações
brasileiras que participarão dos congres-
sos internacionais de arquitetos promovi-
dos pela FPAA e pela UIA. JM teve des-
tacada ação durante '0 desenvolvimento
das questões relacionadas com o Plano
Nacional de Habítaçâo ,

• FLÁVIO lJÉO NO COMITÉ DE
PATRONAGE DO 8.°' CONGRE'SSO
DA UIA

O arquiteto Flávio Léo ,d,3; Silveira, se-
cretário executivo do IAB foi eleito para
uma das více-presídêncías do UIA, foi
convidado a integrar o Comité do Patro-
nage do 8.0 Cong'resso do qual fazem parte
o General de Gau11e, presidente da França
e André Malraux, Ministro da Cultura.

• ORDEM DE "EL SOL" PERUANA A
ARQUITETOS BRA~r;LElROs.

O arquiteto Belaunde Terry, .presidente
do Peru, condecorou o arquiteto tcaro ce
Castro Me110, presidente do 1A13, com a
Ordem de El Sol, estendendo est.a distin-
ção a todos os arqutetos nrasíleíros , A
ccndecoração se deu por ocasião da en-
trega, pelos arquitetos ícaro de Castro
Me110, Paulo Antunes Ribeiro, Eduardo
Knesse de MeUo e Maririo Barros, ao
Presidente Belaunde do título de sócio
honorário do IAB. Idêntica homenagem
f cí prestada aos arquitetos peruanos Mar-
celo Elejare, LuÍ3 Miro Quesada e Carlos
Machía velo.

• ARQUITETOS BRASILErROS
DESTACAM-SE EM
CONCURSO INTERNACIONAL

A equipe integrada pelos arquitetos
Luís Forte Netto, Roberto Luís Gandolfi,
José Maria GandoHi, .raíme Lerner, Lu-
bomir Antônio Bicinski Dunin, e o escul-
tor Anis Assad Abrão, do Paraná, cíassín-
caram-se em 2.0 lugar no concurso .inter-
nacional promovido pela Euro-Kursaal
para San sebastan. O júri, constítuído
por Jú1'0 Cano Lasso, Eduardo Chillida,
Raphael 'La Hoz Arderíus, Heikki Siren,
Pierre Vago, ,se<:undino Zuazo Uga.lde
examinou 122 projetos e após 6 dias de
deliberações, atribuiu por unanimidade o
1.0 prêmio, no valor de 1.100.000 peset as,
ao autor do projeto n.o 230, apresentado
POr Jan Lubíca-Nycz, AIRIBA, (Inglater-
ra) com a colaboração de Car10 Pellíccía
(Itália) e Will'am Zuk (EUA) conselheiro
técnico da Urríversidade de Virgínia. Dois
segundos prêmios "ex-aequo", de 5\50.000
pesetas a cada um, aos autores dos proje-
tos n.c'., 304 e ,349, apresentados, respectiva-
mente, pela equipe brasileira e pela equi-
pe italiana constituída por Luigi Carlo
Raner ', Bohdan Paczowskí e Benedetto
Resio, que teve com conselheiro técnico
"Solexpert" (França); 'um terceiro' prêrmo
de 4E1O<.000 pesetas ao autor do projeto
n.? 234, apresentado por Andre Gomis
(França). O júri concedeu ainda uma
ajuda de custo de 100.GOO· Ipesetas do autor
do projeto n.> 234, de Roberto Puíz Alva-
rez (Esp,anha) e mais 5 menções aos pro-
jetos n.os 248 (Dzepska Wíeslaw, Z. Paw-
elski e A. Dzíerzawski - polõnia); 250
(Jan e cnrísüne Dobrowolskí, Jeszy SiZa-

najea, Polônía) ; 258 (Pedro Maria Arís-
tegui-Gil, Renato Severino - Espanha);
282 (J. L. Benlliure Galan - México) e
313 (·Jerzy Buszkíewílz, MadaIena Boro-
wíeczka, Zygmunt Borowíeczkj e Eva
Pruska Buszktewíez) .

• PR:E:MIO AUGUSTE PERRET E SIR
PATRICK ABERCROlV'.LBIE,1965

Os Prêmios Auguste Perret e Sir Patrick
Abercromhíe, instituídos pela UIA e atri-
buídos anualmente, foram atribuídos, este
ano, o prímeíro ao arquiteto ttans Scha-
rcun e o segundo ao Prof. Colín Buohanan
e sua equípe e ao arquiteto Tibor Farkas,
O júri integrado por G. C. Argan, A.
Bloc, El. l;N'agy, D. R.o'\Wltree e Pierre
Vago, reuniu-se em Madri entre 19 e 20
de abril.

Prêmio Auguste Perret ; Ao conceder a
Hans Scharoun o prêmío, o ,.júri declarou:
"Se bem que o nome e a obra de: snarou»
sejam universalmente eonnecutos, o júri ao
lhe atribuir o Prêmio Auauste Per"et de-
seja suounho» que não existe inconipati-

N
,
I c •Iato s

biluituie entre a solução rigorosa. ,eLospro-
blemas e o trabalho exaltcvnte da criação
arquitetõnica. Durante o curso âe uma
carreira rnarccuui p:r obra de U'/1UIJ grande
coerência, malgrado a interrupçõo devida
aos aeotüecimentos '[.·o-líticos ·de seu pa';s,
Sharoun encontrou um caminho muito
pessoal para elaboração .de uma uerâaâeira
arquitetura, Com a Eilarmõnica de Ber-
lim, realizou uma obra exemplar, cheia de
quauaaâee, de invenção e de sedução e, ao
mesmo tempo, perfeitamente funcional.
Sharcun influencia de mar/Mira [eiiz estu-
dantes e âiscunüos",

O júri decidiu ai1l>dlaconferir a He-íkki e
Kaija Siren uma menção: "a menção que
honra o trabalho aeucaao e escruinüoso
rks arquitetos Heikki e Kaija Siren, fOI
atribuída por um júri convencido da im-
portância das relações da construção com
a sua vizinhança. Na escolha dos ir ate-

Não é possível confundir: todo móvel revestido com
laminados plásticos FORMICA possui a etiquêta
FORMICA. Sómente FORMICA não risca, não descora,

Olhe: nem falando
o dia inteiro

você me convence, ..
é "parecido': mas

não é FoRMIJ ".. '

não deforma, é impermeável. fácil de limpar, não queima,
dura tóda a vida. Insista na marca FORMICA e procu-
re sua etiquêta FORMICA, igual à que você vê·abaixo.

Laminados plásticos
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ri ais, na sua valorização, os Siren sempre
agiram com um tato e uma discrição que
satisfazem as aepiroçôes, conscientes ou
não, âos sêres humanos. Com uma arqut-
tetura de alta qualidade, Heikki e Kaija
Siren seõueem. o ooseroaâor e o habitante,
çraças à elegância de suas soluções e à
harmonia dos volumes. Sua obra se ca-
racteriza por concepções bem apropriadas
à natureza de seu país".

rrêmio Sir Abercrombie: Ao outorgar
êste prêmio ao Prof . Buchanan O júri
afirmou: "a equipe animwda pelo Prot.
Colin Buchanan, encarregada de estudar
o problema da circulação urbana, abor-
dou pela primeira vez seriamente o con-
fronto do automóvel com cs prob~emas da
vida cotuitana, um dos maiores problemas

do mundo de hoje. Esta pesquisa objet:va
e coraiosa traz a êste angustiante pro-
blema da ciâaâe mcâerna a contrúnucã»
de duas idéias essenciais,' a prime.ra: é d:e
que, sendo o tráfego uma junção da vida
urbana, é preciso considerar as atunâaaes
humanas, a arquitetura e as comunicações
em um contexto unitário; a segunda é
que o máximo de mobilidade não pode Se?'
realizado senõo em âetrimento do -meio en-
volvente, é preciso chegar um equilíbrio
que deverá ser pesquisatio para cada caso
particular" .
O Premio Sir Patrick Abercrombíe roi

concedido igualmente ao arquiteto Tibor
Farkas e sua equipe pelo planejamento da
regíão do Lago Balaton (Hungrta) . "O
plano regional e as realizações arquiteto-
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Revolucionário lançamento CELlTE para construções de vanguarda,
Graças a um termostato de precisão suíça, mantém a temperatura de
"seu" agrado, para todos os aparelhos do banheiro: basta girar a seta
até o grau desejado. Elimina variações de maneira absoluta: não
podendo fornecer a temperatura exigida, corta inteiramente o fluxo!
Funcionamento seguro, fácil de instalar. Economiza água e tempo e
evita queimaduras. Indispensável em banheiros confortáveis de resi-
dências, hotéis, em cabeleireiros, maternidades, hospitais ete. Folhetos
explicativos com todos os revendedores CELlTE.

_ quente

.'w ..,'".·.~'_·.·. temperada
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CERÂMICA SANITÁRIA
PORCELlTE S. A.

MATRIZ: RUA ITAPURA, 626 - TELEFONE 93-1183 - CAIXA POSTAL 2818 - SÃO PAULO

FILIAL: RUA DA ASSEMBLÉIA, 11 - 9.' ANDAR - TELEFONE 31-0764 - RIO DE .JANEIRO
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nicas em tõrno do Lago Balaton, reore-
sentam atualmente uma experiência aas
mais interessantes no domínio do plane-
jamento regional. êste trabalho joi con-
cebido, organizado e dirigidO, durante
uma dezena de anos, pelo arquiteto Tibor
Parkas , Preparado <!lpé'lS 'Zuna enquete
cuidadosa, o estudo com-preende a utiliza-
ção dos terrenos, conjunto de aglomera-
ções, o equipamento turist.eo, a circula-
ção, os serviços de uiiluisuie pública e
concepção arquitetõnica. Os elementos já
realizados constituem um excelente exem-
plo do acõrao entre (L junção e a expre\S-
são arquitetõnica em harmonia com a
paisagem" .

• ASPECTOS DO XI CONGRESSO
PAN-AMERICANO DE ARQUITETOS

!
O jornal norte-americano "Washington

Post", comentandoá expos.ção do Con-
gresso promovido pela FPAA, publicou
um comentário assinado por Wolf Von
Eckardt no qual são crttícadas as mostras
enviadas pelos diversos ,países partici-
pantes.
O texto de WVE, intitulado: "A Exposi-

ção 'Cidades do Nôvo Mundo' mostra
apenas prédios bon'tos - Falta um plano
para beleza urbana", começa por lastimar
que "a hab:lidade, a oontaâe e os esforços
conjuntos do tnst.tuto Americano de Ar-
quitetos e d? Congresso Pan-·Americano de
Arquitetos não tenham sieLo suficientes
para realizar uma exposição melhor do
que esta misera exibição =cuuuie» do
Nõvo Mundo", montada no "Smithsonian's
History and TechnOlogy Museum". E
.prossegue afirmando que "a quantuiaâe
de discursos e taiaumo« que ora se fazem
nos hotéis ocuptui:« pela convenção em
nada ajudarão a melhorar nossas csuiâee.
Para haver um apreruiiztuio de parte a
~arte e para que nós, o grancte piiblico,
venhamos a ter um panora?na dos proble-
mas de construção e reconstrução de nos-
sas cidades, precisamos de ilustrações em
vez de palavreado. Necessitamos de uma
imagem visual para formar uma nova
visão" .

Os EUA, um dos onze países represen-
tados, nem chega a mostrar ciâaâes . Exi1Je
alguns prédios muito bonitos como, por
exemplo, o Aeroporto de "Dulles" e o
"Arena stcte=. Mas, prédios isolados cons-
tituem apenas uma parte da ambientação
urbana. Os arquitetos durante as reu-
niões no salão de convenções CiO sneraton.
Park Hotel, falam, constantemente, uns
com os outros, sôbre esta verdade elemen-
tar. Nossa participação na exposição pa-
rece ser uma tácita admissão de que pos-
suímos as piores cuituies do mundo, ape-
sar de contarmos com alguns dos melhores
arquitetos" .
Referindo-se, logo a seguir, à exposição

enviada pelo. Instituto de Arqu.te.os do
Brasil, Wolf Von Eckardt assínaía: "o
erosa, apesar da pobreza das reprodu-
cões totooráiicas, está bem melhor ... A
éontribuição âêste país mostra a eootucão
do Rio de Janeiro em 400 anos.

Uma curiosa xilogravura revela o aspecto
daquela cidade em 1769 quando contava
com 100 mil tuioitamtes; grupos dêstes ha-
bitantes parecem estar trttanâo seus se-
melhantes. Hoje em dia, o Rio tem. umla
populaçtio de 4 milhões de pessoas, parte
da qual vive "em miserável promiscuidade
nas javelas.

Os painéis 'mostram que âurasue êstes
4 seouios não houoe nenhum plamejamen-



to. Mas, 0& brasileiros estão começando
a pôr ontem em seu caos. Os responsáveis
por nossas cidades podem apreender bas-
tante com os elegantes viadutos que o Rio
tem para passagem de pedestres sôbre pis-
tas de velocidade".

Oontínuando em sua análise crít.ca, o
artíeuüsta do "Washington Post " fonauza
amplo projeto argentino de desenvolvi-
mento urbano, o Parque Almirante Brown,
situado numa das extremidades de Rue-
nos Aires e previsto para, abrigar urna
população de 200 mil habitantes, dízendo
que êste "é um perfeito exemplo tia ne-
cessidade de um dinâmico' tntercãmb.c de
conhecimentos sôbre planejamento. Os
planos argentinos mostram o emprêgo das
lâminas tuu-uacionais roâeaâas de grandes
áreas verdes, baseadas em conceitos defen-
didos por t.e Corbusier 30 anos atrás. No
extremo do hemisfério, consideramos êstes
gaveteiros liurnomos desastrosos para mo-
roaia",

"A. Colômbia apresenta algumas casas
encantadoras e o Chile um, exemplo de
.planejamento regional. Pôrto Rico certa-
mente tem alguma coisa a oferecer, mas
o faz com uma técnica expositiva tão in-
suficiente que não é -poeeioe; saber do que
se trata. sste é, também, Ó problema da
Venezuela. Lá está sendo construuia uma
nova e interessante cidade, acano; liras,
é realmente difícil entender o sentido das
plantas e fotografias, para não mencionar
o texto".

woir Von Eckardt conclui seu comen-
tário afirmando: "está, de fato, muito
ruim a Exposição. Centenas de arquitetos
viajaram milhares de milhas para discutir
um tema que nas palavras do presidente
'da AIA, Arthur coui« Odell Jr., "é pre-
mente na sua urgência e vital à [elicuiaâe
de nosso povo. E tudo que têm para mos-
trar aos colegas e ao público é uma ex-
posição que teria sido melhor se tivesse
ficado guardada nas respectivas emba-
lagens" .

o comentário do "Washington Post" é
ilustrado pela reprodução da primeira
prancha da exposição brasileira, organi-
zada pelo IAB sob o tema: 4 Séculos de
uma CHjra;d,e.

NOVOS MATERIAIS

LA FONTE LANÇA NOVO TIPO
DE MOLA

A La Fonte lançou um nôvo tipo de mola
hidráulica rP,a,rafechamento de portas. A
"Mola Hidráulica Fecha Porta" é apre-
sentada em 3 tipos: mola hídráulíca em-
butida, invisível, aplicada a porta-s de es-
pessura igual ou superior a 45 mm; mola
hidráulica semí-embutída para portas de
espessura igualou superior a 40 znm e
mola hidráulica sobreposta e aplicável a
portas de qualquer espessura. O

VITR IFICADOS
Não dilatam. Não racham. Imunes à açao
do sol e da poeira. Produzidos em vários
estilos, em 7 côres permanentes, brilhante~
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Destaque
ENDERÊ:ÇO ERRADO, PERGUNTA
ERRADA, RESPOSTA ERRADA

O arquiteto, José Duval dtrígíu-se à re-
vista "Boletim de Custos" pllll'a saber
como deveriam ser cobrados seus honorá-
rios profissionais.
- O quê ... ? Não é possível? - Infeliz-

mente é verdade, sim! Está escrito, como
letra de rorma, no verso da página que
estampa o expediente da revista, na seção
íntitulada "Cartas", da edtção maio de
1965, n.O 76.

O Sao. J. D., Rio, GB, pergunta ao BC,
inocentemente: "Estaruio em demanda ju-
dicial com emprêsa iruiustruü, para co-
brança de meus turnorários profissíonais
de arquiteto, peço sejam [ornecuios, por
escrito, as indicações seguintes: a) Se o
preço pOT m2 publicado no "Boletim d'e
Custos" representa os tumorário» cobrad.os
normalmente pelos arquitetos; b) Se, pelo
contrário, êle representa o custo, para
efeito de orçamento, efetivamente despen-
dido pela emprêsa construtora encarreçaâa .
de um âetermiruuio estudo ou consiru-
çao; c) Se o preço 'do m2 publicado Te-
presente: o custo de um projeto simples,
tipo edifício âe apartamentos ou se apliDaI,
igualmente, a projetos especiais para cuia

•

confecção (sic) o arquiteto necessita longos
e minuciosos estudos onde não haja pavi-
mentos em repetiçtio",
Incrível, não? - Então, depois dêstes

anos todos, em que o arquiteto e a arqui-
tetura brasileira, após longo e árduo tra-
barho, (em muitas ocasiões torpemente
escamoteado, sabotado e ocultado inten-
cionalmente) vêm se firmando solidamen-
te, aparece alguém, para fazer tão dispa-
ratada pergunta a uma revista de pre-
ços? Por acaso êsse "arqtr'teto" não sabe
que desde 1925· a cobrança de honorários
profissionais do arquiteto é regulada pela
tabela básica do Instituto de Arquitetos
do Bresil? O "Boletim de Custos" tam-
bém não sabe? - Parece que não ou fin-
ge não saber. A resposta à pergunta "a",
informa, '(baseado em que, BC?), em mau
português, que o indagado é "o normal
usual". O BC, esclarece ainda, fazendo
humor (negro, sem dúvida) que "natural-
mente existem diferenças de preços entre
Leonardo da Vinci, Tolouse Loutrec e João
Epaminondas Alienas de Araújo". O' Sr.
JD :poderia por certo ter evitado êsse
gôzo de mau gosto, e pior humor, bem
como o outro, o do "sic", que o redator do
BC, muito oportunamente, convenhamos,
pespegou-lhe após a "confecção". Aí o
redator do BC demonstrou muito maior

sensibilidade e vocação arquitetõnica do
que o "arquíteto'' Sr. JD. Sàmente al-
guém desprovido de qualquer sentimento
para arquitetura poderia considerar "sim-
ples" qualquer projeto. 'Mas, o Sr. JD
considera "proieto simples" o projeto de
edifícios de apartamento, porque há "pa-
vimentcs em repetição" e, pelo que se
depreende de sua exdrúxula consulta, não
exige "lonass e minuciosos estudos".
Tivéssemos outro tipo de regulamenta-

ção profissional e o Sr. JD não ousaria
sol'cítar "indicações" dêste tipo, nem o
BC estaria autorizado a dar respostas como
as que deu. Mas, por azar, continuamos
presos a uma legislaçâo caduca, que não
só prejudica o apropriado exercício pro-
fissional do arquiteto, como permite que
clientes possam continuar sendo iludidos
quanto ao que seja, na verdade, um pro-
jeto arquitetõnico. Esta foi, sem dúvida,
uma dias razões da grita que se fêz quan-
do o IAB propôs uma regulamentação pro-
fissional que tratar.a engenheiros e arquí-
tetos isoladamente. A sítuação de 1957
para cá melhorou, evidentemente. Mas,
melhorou 'POrque, apesar da legislação ul-
trapassada, os profissionais se diversifica-
ram maís Intensamente, com o des-envol-
vimento industrial do país. Ê:ste desen-
volv.mento levou os que se destinavam ao
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o segrêdo da perfei-
ção do som num violino
depende da qualidade da
madeira que entra na sua
fabricação.

Paralelamente, no ramo da construção o sucesso de uma
obra depende não só da perícia dos engenheiros e construtores
como, principalmente, da qualidade dos materiais empregados.

Usando o cimento MAUÁ você terá a tranquilidade de
ter escolhido um cimento que garantirá a segurança e a du-
rabilidade de sua obra.

COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO PORTLAND

PARABENS RIO
NO SEU IV CENTENA RIO

Rio de lanelro

o cimento IIMAUÁ" .upe-
ra a. e.pecifi(a~õe. exigi-
dos para c:imentos Portland
no mundo inteiro.



campo da engenhar.a a procurar especia-
lizações e não mais à fluida condição de
politécníco .
A propósito do assunto, o instituto de

Arquitetos do Brasil firme na salvaguarda
Idos .mterêsses proríssíonaís do arquiteto,
já enviou carta ao BC na qual afirma:
"tisee prestigioso Boletim, no seu número
ae maio publicou, na seção "Canas", a
resposta dada a um missivista ~ respeito
do critério a ser seçuuio na fixação de
honorários profissionais de arquitetos, Sem
pretender discutir no mérito a resposta
oferecida, tomamos a li!beJTdadede: pieitear
o concurso e a cooperaçõo dessa revista no
sentido de difundir e prestiçiar a tabela
de honorários elaborada por êsse Instituto,
e que vem servindo Ide padrão e paradtg-
ma para a totalidade dos arquitetos brcsi-
leiros, e, principalmente, nos contratos
com o Govêrno e nos concursos públicos
ou priuaâos,

r

'o

Uma publicação como o "Boletim de
Custos", preocupada em orientar com. se-
riedade e segurança os seus leitores, e que
toem insistido em receber a colaboração aos
sinâicatos e das entidades' de classe para o
esclarecimento de questões técnicas, cer-
tamente, não deixará de acolher e acatar
a taoeia de honorários estabeleci da pelo
Instituto de Arquitetos do Brasil, expe-
d~d'a, exatamente, para evitar que critérios
discordantes e tmqmnnsados possam. con-
correr para. o âesprestiçio da nossa cor-
poração.

Na certeza de 'que o IAB irá contar
o:lm a comtneensão e a aauaa de V. sas.,
valemo-nos da oportunidade para oferecer
a essa Revista os préstimos desta entidade
para o estudo e a eluciâação de questões
e problemas reiaciotuuios com a arquite-
tura ou o exer.cicio da profissão".

Estamos certos de que o "Boletm de
Custos" não se furtará a atender ao IAB
e não insistirá na publicação de critérios
de cobrança de honorários diferentes' da-

quele fixa~o pelo órgão de classe dos ar-
quitetos.

MNB

AINDA A LEGISLAÇÃO NO
RIO DE JANEIRO

O cronista Rubem Braga .de quando em
vez aborda os temas vinculados ao traba-
lho do arquiteto. Na edição de 9 ,de' junho
ultimo da "Jortuü do Brasil" (caderno B,
pág. 7), com ,(5. tópico "Desçouêrno Urba-
no", o oelho Braga voltou a êles e acer-
tou em cneio, o que nos faz transcreoé-to
na íntegra.

"Tenha 'havido caíxinha, não tenha ha-
vido caixinha (houve) para sua aprova-
ção, a lei Carvalho Neto é uma insensa-
tez, e o Governador da Guanabara faz
muito bem em deixar de regulamentá-lia
e assim sabotar legalmente seu cumpri-
mento. O 081'. Carlos Lacerda está ape-
nas defendendo as condições mínimas de
habitabílídade da Zona Sul ao ínsíst'r em
que cada unidade resídencíal ou comer-
cial a ser construída deva: corresponder a
uma cota' de terreno de 60' metros qua-
drados. Isso impede o atulhamento de-
finitivo de Gopacabana, e só uma comple-
ta falta de esclarecimento do público sô-.
ibr.e êsses assuntos de urbanismo permite
que os legisladores estaduais tenham co-
ragem de aprovar uma tal lei, que é um
.crime contra a Cidade e só beneficia os
especuladcres imobiliários.
Também me parece razoável o Executivo

permíur (Decreto nO 991) que um prédio
fure o gaoaríto de sua zona quando apre-
senta um certo afastamento das divisas do
terreno, isto é, quando deixa em tôrno de
si espaços vazios que compensem a sua
altura.
Infelizmente nem sempre o Executivo.

acerta; pelo contrário, êle tem baixado al-
guns decretos tão absurdos que só se po-
dem explicar pelo afã de atingir determi-
nados Casos e pessoas. Não sei se são os

famosos gregos (onde estão os gregosz-
que fazem os gregos? onde estão as dire-
trizes do plano diretor que os gregos de-
viam apresentar dentro de um ano?) que
inspiram êsses decretos; mas no caso. do
Decreto n? 345 acho que os gregos não
têm culpa, e já se verá porquê. Até se
proíbe construir qualquer prédio que te-
nha mais de 40 metros em qualquer lado.
Se os Srs , Lacerda e Cravo Peixoto man-
dassem em Atenas, o Partenão não teria
s' do levantado. Se êsses mesmos urbanis-
tas dominassem há maís tempo o Rio não
teríamos o Teatro Municipal, nem a, B\-
blioteca Nacional, nem o Aeroporto San-
tos Dumont, nem o :Míuseude Belas-Artes,
nem o Pedregulho, nem um só hospital
moderno.
Nem é preciso dizer que Brasília não

existiria. Aliás, por falar no 'Partenão
racho que pelo menos isso sensíbüíza os
gregos) leio, na boa História C'rítica da
Arte, do Professor Flexa Ribeiro (autor
muito 'a propósito), que êle tem 21 metros
de altura; não sei qual a altura da Acró-
pole, em que êle se eríge, mas pelo esta-
do do meu fôlego ao chegar lá em cima
imagino que tem mais' de 60 metros; e
tremo ao imaginar isso; pois aí não se sal-
'Varia nem a fachada do Partenão, visto
que o mesmo tresloucado Decreto n? 345
não permite ultrapassar a cota de 80 me-
tros acima do nível do mar ...
8ao decretos evidentemente feitos a

trouxe-mouxe, para impedir esta ou aque-
la construção com ,a qual o Governador
implicou com ou sem razão, a seu belo
aroítrto: ora, não é possível fazer leis nem
regulamentos nessa base piroqueta e tem-
peramental. O resultado é que quando
um arquiteto vai à Dív'sâo de Urbanismo
saber qual o gabarito de um determinado
sítio, a Divisão se nega a informar ... por-
que não s!libe, e tem mêdo de dar palpite
.e depois levar contra. Isso é a maior con-
fissão de bagunça e desgovêrno, cujos
méritos cabem em partes iguais ao Le-
gislatívo e ao Executivo". O

o NOgO E MUITO
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Leg is Ia oêo
Plano Nacional de Habitação - 11

Lei n.o 4230 - de 21 de agôsto de 1964.

§ 4.0 - Na forma a ser estabelacída em
regulamento a ser baixado pel: BNH, as em-
prêsa.i abrangidas por êste artigo' poderão de-
duzí,' a ímpor tâncía correspondente a 50% do
valor das aplicações que façam em planos de
habitação destinados à casa própria de seus
ernpregadr s. da contribuição prevista neste
artigo.
~ 5.° - Os planos a que se refere o pará-

grafo anterior dependem de prévia aprovação
e execução controlada pelo BNH, diretamente
01'. por delegação.
Art. 23 - A emíssã-i- de licença para cons-

trução de prédios residenclais' de custo de
ccnstrucão superior a 500 vêzes o maior sa-
lário-mínimo do País, considerado êsse custo
para cada unidade resldenc!al, seja: em pr:di)
individual, seja em edifícios de apartamento".
ou vilas, será precedida de subsc-íção, pelo
proprietário, p.romitente comprador ou premi-
tente cesslonário do respectivo terreno, de
Letras Imobiliárias' emitidas pelo BNH.
S 1.0 - O montante dessa subscrição será

do 5% sôbre o valor da construção, quando
êste estiver entre os limites de quinhentas e
mil e quinhentas vêzes aquêle salárlo-mínlm:.
e de mais 10% sôbre o que exceder a mil e
quinhentas vêzes.

§ 2.0 - As letras imobiliárias referidas nes,
te artigo terão as características referidas no
Art. 45 desta Iei .
§ 3.0 .c:.. As 'autoridades municipaIs, ao exa-

minarem projetos de construção de habita-
ções nas condições referidas neste arbígo, ve-
rificarão se a subscrição nêle criada corres-
ponde ao custo' da construção fixado pelo
profissional responsável pela obra a base de
preços unitários então vigentes e, CCm funda-
mento neste custo exigirão prova da subs-
críção prevíata neste artigo. Antes da conces-
são do, "habite-se" deverá o construtor pres-
'tal' ,nc·va declaração do custo efetivo do pré-
dio sujeita a verificação do Poder Público, e
se fór apurado excesso sôlbre a previsão inicial,
antes da concessão do "habite-se", o titular
do imóvel fará prova de ter sido feita a subs-
crição relativa ao excesso de <mato.
§ 4.° - Só poderão gozar doe benefícios e

vantagens previstos na presente lei os muni-
cípíos que obedecerem ao disposto neste artigo.

Al't. 21 - O !EJancoNacional da Habitação
poderá operar em:
I - prestação de garantia em financiamen-

to obtido, no País ou no exterior pelas en-'
tidades integrantes do sistema financeiro. da
nabrtação destinados a execução dos projetos
de habitação de interêsses social;
II - carteira de seguro dos créditos re-:

sultantes da venda .ou construção de habi-
tação a prazo, ou de empréstimos para aqui-
sição ou ccnstrução de habitações;'
III - carteira de seguro dos depósitos nas

entidades integrantes do sistema financeiro
da habitação;
IV - carteira de redesconto para assegu-

rar a liquidez do sistema financeiro da ha
bitaçã.o;
V - carteira de seguro de vida de renda

temporária dcs adquirentes, financiados pelo
sistema financeiro da habitação;

VI carteira de seguro de resgate e paga-
mento de juros das Letras ImoblJiárias emiti-
das pelas sociedades de crédito imobiliário;

VII - financiamento ou reflnanciamento da
elaboração ou execução de projetos 'de cons-
trução de conjuntos habitacionais ." (VETA-
DO)), ,. Instalação e desenvolvimento da ín-
dústrla .. , (VETADO)... de materiais de cons-
trução e pesquisas tecnológicas;

VIII - refinanc!amento parcial dos créditos
concedídcs pelas sociedades de crédito !mobL
Iíárto .

§ 1.0 _ O Banco Nacional da Habitação so-
mente operará", (VETADO)._.. para apltca-
ção doe recursos disponíveis, depois de assegu-
radas as reservas técnicas necessárias às ope-
rações referidas nos inclsos I a VI, inclusive.

§ 2.0 - Os recursos disponíveis do Banco Na-
cional de Habitação serão mantidos em depó-
sito no Banco do Brasil S,A .. " (VETADO).

§ 3,0 _ Dos recursos recolhidos ao Banco
Nacic'nal da Habitação, sereo destinadas anual-
mente as verbas necessárias ao custeio das
atividades do Serviço Federal da Habitação e
Urbanismo ... (VETADO).

Art. 25 - O capital do Banco Nacional de
Habitação pertencerá integralmente à União
Federal.
Parágrafo único. O capital inicial do Banco

Nacional da Habltaç'ão será de Cr$ 1 bilhão de
cruzeiros.
Art; 26 - O Poder Executivo transferirá,

dentro de um ano, para o patrimônio do Ban-
co Nacional da Habitação, terrenos de proprie-
dade da União Federal que não sejam neces-
sárí cs aos serviços públicos federais ou que
possam ser vendidos para realizar recursos lí-
quidos destinados ao aumento do Capital do
Banco, desde que se prestem à Construção de
ccnjuntos resldenciais de interêsse social.

§ 1.0 _ O Banco poderá igualmente receber
dcs Governos Estaduais, Municipais e parti-
culares ou de entidades de direito privado, ês-
tes sob a forma de doações, terras ou terrenos
rurais ou urbanos, aproprtados para a ccnstru-
ção 'de 'imóveis.
§ 2.0 - No caso de doações previstas no pa-

rágrafo anterior nenhum ônus recairá sôbre o
doador de terras ou terrenos recelbidos pelo
Banco.
Art. 27 - O Banco Nacional da Habitação

seré administrado por um Conselho de Admi-
nistração e uma Diretoria, euíos membros se-
rão nomeados pelo Presidente da República e
aprovados pelo Senado Federal,

§ 1.0 - O Conselho de Adrnrnlstra.ção será
composto dê:
a) O Presidente do Banco Nacional da Habl-

bítação, ccmo seu Presidente, e com 'voto de
qualidade;
b) de seis a nove conselheiros, com man-

dato de 3 anos cada um;
c) os Di!etores do Banco.
§ 2.0 -.A Diretoria será composta de:
a) O Presidente do Banco Nacional de Ha-

bítaço, demlssível ad nutum;
b) o Diretor Superintendente com mandato

de 4 anos;

c) dois a cinco Diretores com mandato de
4 anos.
Art. 28 - Os membros da Diretoria e três

dos membros do Conselho de Administração se-
rão escolhidos dentre cidadãos de reconheci-
dr, idoneidade moral e comprovada capacidade
em assuntos econômico fnancelros, sendo do's
outros membros do Conselho de Administra-
ção cscolhidos dentre os especialistas, respecti-
vamente, em assuntos de saúde pública, de
providência social, e o sexto o Superintendente
do Serviço Federal da Habitação e Urbanismo.

1.0 (VETADO),

2.° Os ConSelheiros serão anualmente
renovados pelo terço e na composição inicial,
1/3 terá mandato de um ano, 1/3 mandato
de 2 anos e 1/3 mandato de três anos.

§ 3.° -- Na composição Inicial da direto-
ria, metade dos diretores terá mandato de dois
anos.
Art. 29 - Compete ao oonseüio de Admi-

nistração:
I - organizar e modificar O regimento in-

terno do Banco, que será aprovado por, ato
do Ministro da Fazenda;
II - decidir sõbre - a orientação geral das

operações do Banco;
III - exercer as atribuições normattvas do

Banco, como órgã ; de ortentação, disciplina e
contrôíe do sistema financeiro da habitação;

IV - aprovar os orçamentos de custeio.
recursos e apllca,ções do Banco e as normas
geraiS a serem o'bservadas nos seus servi ços:
V _ distribuI' os serviços do Banco entre

os Diretores, observado ~ disposto nesta lei;
VI :.... criar ou extinguir cargo e funções,

fixando os respectivos vencimentos' e vanta-
gens, mediante proposta do Diretor Superin-
tendente, bem como dirimir dúvidas quanto
aos direitos, vantagens e deveres dos servido-
res, podendo ainda baixar 9 Regulamento do
Pessoal do Banco;
VII _ examinar e aprovar os balancetes e

balanços do Banco, financeiros e patrlmonlai.S;

VIII _ escolher substitutos no caso de vaga
ou impedimento dos Diretores, até que Pre-
sidente da República o faça em caráter efe-,
tivo; I'

IX _ examinar e dar parecer sôbre a pres-
tação anual das contas do Ba.nco;
X _ del1berar sóbre os asssuntos que lhe

forem submetidos pela Diretoria.

Art. 30 - Compete à Diretoria.:
I _ decidir sôbre todcs os assuntos da di-

ração executiva do Banco, de acõrdo com o
Regimento Interno;
II - aprovar as operações do Banco, que

excedam os limites fixados pelo Regimento
Interno para cada Diretor,
Art, 31 - compete ao Presidente do Banco:
I ~ representar o Banco em suas relações

com terceiros em 'juizo ou fora dêle, sem
prejuíso do dísposto no art , 29;
II - convocar extraordinàrlamente o Con-

selho e a Diretoria, sempre, que necessário:
III - enviar ao Tribunal de Contas, allé 31

de janeiro de cada ano, as contas dos ad-
ministradores do Banco relativas ao exercício
anterior, para os fins do art. 77, II, da Cons-
tltuiçito;
IV - enviar ao TJ:1bunal de Contas, até 31

de janeiro de cada ano as contas gerais do
Banco relativas ao exercício anterior.
Aru. 32 - Compete ao Diretor Superinten-

dente:
I - substituir o Presidente nos seus im-

pedimentos ocasionais, sem prrjuízo do exer-
cício normal de suas funções;

(Cont.)



I· chapa1rapezoidal
de alumínio para revestimentos e coberturas

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

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

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

Características Mecânícas
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 isolamento térmico por
reflexão. Refletindo cêrca de 90% da luz solar
incidente, chega a reduzir no verão, de 15° C, a
temperatura interior.

•
• •
•

Companhia Brasileira de Dlumínio
PIONEIRA DA INDÚSTRIA NACIONAL DE ALUMíNIO

Av. da Luz, 297 - llQ ando _ Tels.: 36-3100 - 36-3101 e 36-1146 - S.Paulo
Av. Presidente Vargas, 309 - 202 ando- Tels.: 52-2074 e 23-2611 _ R. de Janeiro
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