


UMA NOVA DIMENSÃO PARA O SEU ANÚNCIO

I

ARQUITETURA é a única revista brasileira colecionada de fato por arquitetos e construtores.
E porque é o órgão oficial dos arquitetos brasileiros e também o veículo oficial de divulgação da
arquitetura brasileira, o interêsse por ela ultrapassou nossas fronteiras. , -
Publicada simultâneamente em inglês e francês, está conquistando um nôvo público categorizado fora
do Brasil. ,
A cada dia estamos recebendo novos pedidos de assinaturas de arquitetos e entidades culturais da
América Latina, dos Estados Unidos e da Europa.
Dentro dêsse ritmo, atingiremos brevemente 5.000 assinaturas para o estrangeiro, que é o objetivo
inicial de nossa campanha. . ,
Sem faltar na distribuição mensal feltas às Embaixadas brasileiras no exterior. E também através delas.
É uma nova dimensão acrescentada ao seu anúncio. E sem lhe custar nenhum aumento.
SE O SEU OB.JETIVO É ATINGIR ARQUITETOS E CONSTRUTORES, NÓS LHE GARANTIMOS ESSA
PENETRAÇÃO NO BRASIL. E, 'NO ESTRANGEIRO, ACRESCENTAMOS PRESTíGIO AO SEU ANÚNCIO



QUALIDADE

PAREDES·DIVISÓRIAS FORMIPLAC
Sede da
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO ESTADO DA GUANABARA

o desenvolvimento técnico da ar-
quitetura é paralelo ao progresso
da indústria. A arquitetura con,
temporânea atua sôbre a produ-
ção industrial, e as conquistas
da tecnologia revelam novos ca,
minhos para a construção. Há
uma reciprocidade no processo
evolutivo, acentua-se a. interde-
pendência. O arquiteto atualizado
conhece os novos recursos postos
à sua disposição pela indústria, e
a indústria de vanguarda orienta
suas pesquisas para atender às
melhorias exigidas pelo arquiteto.
A Cia. Química Industrial de La,
minados, fabricante de Formiplac,
aceitou êsse compromisso. Desde
que foi fundada colabora com os
grandes nomes da arquitetura e
da construção. Mantém um De-
partamento Técnico, onde con,
tinuamente são pesquisadas no-
vas possibilidades, novas solu-
ções, novos acabamentos. Os
produtos resultam de um obje-
tivo equacionamento dos proble-
mas técnicos, econômicos e fun-
cionais. As pesquisas constituem
o elo entre a fábrica e o arqui-
teto. Essa maneira de trabalhar
visa a qualidade. Qualidade prá-
tica, qualidade objetiva, quali,
dade baseada na pesquisa, nos
. requisitos funcionais, nas possi,
bilidades da rnão.de.obra, na fa.
cilidade de .colocação, nas van,
tagens de conservação, na rapi,
dez da execução, na boa rnanu,
tenção, 'na economia global re,
presentada pelo emprêgo de um
bom material. As qualidades da
arquitetura são acentuadas pelo
correto emprêgo de um material,
de alta qualidade. A Cia. Quí.
mica Indu~trial de Laminados,
fabricante de Formiplac, através
de seu Departamento Técnico,
estabelece o indispensável con,
vívio entre a arquitetura e a
indústria.

CIA~ QUÍMICA INDUSTRIAL DE LAMINADOS
RIO DE JANEIRO. SÃO PAULO. BRASILIA



especifique certo
Ao escolher o revestimento, especifique Vulcapiso. Colocação rápida e simples.
Facilidade de manutenção e limpeza. Resistente a ácidos. Excelente iso-
lante termoacústico. Atrito amortecido.

Espessuras sempre uniformes. 33 belissirnas côres inalteráveis. Placas de
35x35cm e 75x75cm, com 3mm de espessura, para o padrão Mármore.
De 25x25cm, com 2mmde espessura, para os padrões Liso e Terrazzo.
Para melhor acabamento, fornecemos rodapés e testeiras para degraus de
escadas. Consulte nosso Departamento de Revestimentos, que lhe dará
total assistência técnica.

vulc •piSO

Av. Rio Branco, 156 - 20.0 andar
Tel.: 42-6010 e 42-4066
Rio de Janeiro - GB".

Um produto
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mudar de cordinha
para uma válvula

qualquer não significa
que se fêz

muito prog resso

o Importante é mudar para DECA

Porque a válvula Deca tem comando
automático de duplo estágio, e
funciona ao mais leve toque.i: tôda de bronze. Mas o êmbolo é
de nylon (exclusividade DECA) e
dura muito mais. Funciona com
a mesma eficiência sob qualquer

pressão de água. Em 3 modelos:
liso, facetado e italiano.
Atualize seu banheiro. Instale DECA.
Beleza e qualidade inalteráveis,
Renove com DECA

artefatos de metal [2Ec;J s. a.
Lince 4 211

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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 fi tranquilidade de
ter escolhido um cimento que garantirá a segurança e a du-
rabilidade de sua obra.

PARABENS RIO
NO SEU IV CENTENÁRIO

COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO PORTLAND
Rio de Janeiro

o cimento uMAUÁ" IUpO-
r. a. e.peclflco~õe. exigi ..
•••• par. cimento. Po,tland
no mundo inl.eiro.
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BLINDESMAL T duramuitomais!
E sua criação arquitetônica ou decorativa permanecerá imutável através dos anos. BLINDESMAL T é
imperecível. É vidro temperado, de alta resistência. É vidro com uma das faces revestidas de esmalte
vitrificado. Em 17 côres lindas e modernas. A beleza de 'LlNDESMAL T é inalterável. A qualidade
BLlNDESMAL T é indestrutível. Em revestimentos externos de prédios e em decoração, assegure
permanente beleza à sua criação com.BLlNDESMAL T. Uma beleza garantida por BLlNDEX.

SANTA LÚCIA CRISTAIS LTDA.
PRAÇA ANTONIO PRADO. 33 . 9.° ANDAR· TELEFONE: 33·5101
END. TELEGRÁFICO" BLINDEX" - CAIXA POSTAL 7.884 . SÃO PAULO
RIO DE JANEIRO: AV. PRESo VARGAS. 642 . 5.° ANDAR· TEL.: 23·9915



Desde 1955,
criando e executando
o móvel brasileiro

de prestígio Internacional

10 anos

RUA JANGADEIRO"S. 14-C - GB
RUA AUGUST~. 1058 • SÃO PAULO

Poltrona moie . Criada em 1957 pelo Arq. Sergio Rcongues.
Díretor-Técnícc da Oca, 1.0 Prêmio do IV Concorso Interna-
ztoriale dei Mobile Cantil. Italia

A . . .

RESIDENCIAS DE ESTILO

•

RESIDÊNCIAS MODERNAS

RESIDÊNCIAS CLÁSSICAS

São projetadas para serern construídas rnais depressa e oorn
maíor eoonornia COlll as versáteis e rnais práticas

o
D~
o
o

Lajes-pré-fabricadas para fõrros e pisos
- fornecemos cálculos e orçamentos.

São Paulo: Rua Barão de Itapetininga. 151 - 11.0
s /115 - Fones : 37-7282 - ,35-7245

R. de Janeiro: Rua da Lapa, 180 - 5.°. s/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
Niter6i: Av. Amaral Peixoto. 71-s/803-F.: 7-978
Goiânia: R.23. si 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 3(1 - Fone:

2-7667
Campinas: Rua Campos Salles. 890-12.0-s/1204

Fone: 8-3929
Araçatuba: Rua Pinheiros. 176- Fone: 3-351



a beleza

•ecoratrva
as novas luminárias
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Mod. 285 - SALÃO. Aparelho de linhas retas. Difusor em colméias
de 1 x 1 x 1 em. Laterais de plástico raiado. Para 2. 3 ou 4 lâm-
padas de 20 ou 40 Watts.

Mod. 541 - PLASTI-RIO. Belo efeito em bacia de plástico leitoso
raiado. Perfeita distribuição de luz. Para 2 a 5 lâmpadas de 20
ou 40 Watts.



Luz decorativa ... suave e repousante ... intensa mas que não ofusca ... que
atrai e prende a vista ... que dramatiza o belo em seu ambiente... assim
são as novas luminárias ELETROMAR para o "decór" mais exigente e
avançado em bancos, lojas, escritórios e edifícios de bom gôsto.

Mod. 551 - PLASTI-CENTENARIO. Aparelho
em plástico tipo cristal boreal. retangular.
muito eficiente. Para 4 lâmpadas de 20 ou
40 Watts.

Mod. 102 - TRAPÉlIO. Aparelho econômico.
para luz semi-direta. de grande rendimento.
Para 1 a 4 lâmpadas de 20 ou 40 Watts.

-- -
Mod. 561 - PLASTI-LUZ. Interessante apare-
lho de difusor Pleximar leitoso. Em 3 perfis.
desde 1até 4 lâmpadas de 20 ou 40 Watts.

Mod' 111 - CHANFRADO. Distribuiçâo semi-
direta. Otimo rendimento. Para 1 a 4 lâm-
padas de 20 ou 40 Watts.

Mod. 172 - COMERCIAL. Para suspensão ou
plafonier. Cabeceiras de chapa. Para 2 a
4 lâmpadas de 20 ou 40 Watts.

--- ---

Cooo~
Mod.361 - EMBUTIR. Com difusor de colméia.
vidro ou plástico; em placa ou bacia. Para
qualquer número d.e lâmpadas.



Mod. 201 - INDUSTRIAL BEL-AIR. Tipo de grande rendimento lu-
minoso,para distribuição direta. De 1 a 4 lãmpadas de 40 Watts.

Mod. 223 - INDUSTRIAL MILLER. Tipo pesado, pintado ou esrnal-
tado a fogo. Para 2 a 4 lâmpadas de 40 Watts.



ENGEN,HARIA
DE ._FUNDAÇOES
S.A ...

ENGEFUSA

o que há por trás desta placa? ..



INVESTIGAÇÕES GEOTt:CNICAS • PROJETOS E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES • ESCAVAÇÕES.
REBAIXAMENTO DO NlvEL D'AGUA· ESCORAMENTOS ·INFRA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO



móveis I'atelier s.a. são paulo
rua augusta, 1791

, telefone 80 21 81 Ramal 91;.A-

rio de Janeiro
loggia!1 'atelier
rua hilãrio de qouveia, 57-A
copacabana

curitiba
paulo valente decorações
e desenhos técnicos Itda
rua senador alencar qurmarães, 17.'5' _-'

\.. /;

salvador
móveis ralf Itda
av.7 de setembro, 249-

L

peça nosso catálogo:
dezenas de alternativas
para urna
decoração completa-

dormitórios
móveis componívers
salas de estar

. quartos para criança
c' saías de jantar"

escritório

porto alegre
mantio gobbi & cia, Itda
rua dr. flores. 383 .

móveis I'atelier s.a

recife
'bel lar móveis e decorações ttda
rua da, imperatriz: 50 '

fortaleza ,.,-"...;.. ;" / I

-j. d, hollaüdas.ta, L~ r
ruadr. 'pe,d~q6gr,ge,t)9(,63

nova york ' '" c' ."
I'atelier _
94.0 - 3rd avenue

"

vancouvér b. c.
I'atelier
4195. west 141h. ave.



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

o
cujos índices de vendas.

superaram as nossas expectativas

F.abricantes
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 Interna· S. Paulo
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" responda depressa: por que esta casa é tão obviamente moderna? "

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

meios-tubos

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

coberturas horizontais

éternü
-'- mais de 60 anos de experiência

na fabricação de produtos de
cimento.amianto.

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

canaletes



NOVA ERA'

PARA A

CONST:RUCÃO CIVIL
I. "

BRASILEIRA ,
; ..' :., "i
'" ~-- .

CINASA CONSTRUÇÃO INDUSTRIALIZADA NACIONÀL, S. A:~.· .

Rua Naval, 865 ' São Bernardo do Campo Sp,

a primeira grande usina de pré-fabricação
total no Brasil, corri início de operaçao
previsto para dezembro de 1965

ESCRITÓRIOS, Rua Sete de Abril, 296 . 10,' andar· con], 105 ' 36-7Ql1 . $~o Paulo



ambiente - spazio
spazio móveis e decorações limitada
concessionário exclusivo para a Quanabara
de ambiente indústria e comercio de

móveis s. a.

uma I i n ha c o m p Ie t a de m ó v i e 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 om [acarandá-da-bala e
aço cromado para entrega i m e d i a ta.

Con,.lt. sem compromisso nosso depdrtamento de planejam.nto

rua barata ribeiro 200, loia f, tel: 37-6637 rio - gb

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

móveis s, a.

uma linha completa de móveis para
escritório e residência desenhados por
arquitetos de renome i n t e r n a c i o n 8 I .

d i s P o n í v e i s em [acarandá-de-bala e
aço cromado para entrega I m e d I a ta.

Co"•• II. ..m cOlIIPromillonO.lo d'Plrtlmenlo d. "llneilmenlo
rUI blrltl ribeiro 200, 10JI fi tel; 37.6637 rio. Sb



Só
temos

em nosso
nome, mas

executamos
qualquer
tipo de

fundação

Anote alguns exemplos: Estacas pré-moldadas de
concreto armado (20 km de cais de saneamento, em
Pôrto Alegre). Tubulões a ar comprimido com camisas
de concreto (edifício sede do Banco da Bahia, em
Salvador). Tubulõesa ar comprimido com camisas
metálicas (edifício sede do Banco Operador, na
Guanabara). Estacas metálicas (estruturas da Refinaria
Duque de Caxias, no Estado do Rio), Estacas tubadas
(ponte do rio Guaiba, em Pôr-to Alegre). Fundações
diretas (edifício do Hospital da Beneficência Portuguesa,
na Guanabara). Repetimos: são apenas alguns exemplos,
Executamos o tipo de fundação e infra-estrutura
indicado para cada caso, oferecendo ao construtor
sempre a melhor solução técnica e econômica,

o Há 30 anos, o
especialista
em fundações
no Brasil

fundações. infra-estruturas

FRANKI
Estacas Franki Ltda,
Matriz: Rio de Janeiro' Av. Rio Branco. 311 -
10.0-.Telefones: 22-7620 e 52-6659
Sucursal. S. Paulo: Rua Marques de Itu.
266 - 5.0 - Telefone 36-3790
Filiais: P. Alegre, Curitiba. B. Horizonte,
Brasllia. Salvador e Recife



GARAGEM
Incorporação e Construção:

Sisal - Imobiliária
Santo Afonso S. A.
Projeto: Arquiteto Paulo Casé

Vendas:

Imobiliária

MAIS UM EDIFíCIO
GARAGEM, NA
GUANABARA,
DOTADO DE
ELEVADORES

"Sistema Villares'"
* Qualidade justifica preferência

INDÚSTRIAS VILLARES S A.
8ÃO PAULO RIO DE JANE:I RO BAASiuA - BELO HORIZONTE SANTOS RECIFE PORTO ALEGRE SALVADOR CURITIBA .1 .1: • • •JUIZ DE 'ORA-PELOTAS-RIBEIRÃO PRtTO-CAMPINAS-SÃO JOSÉ DO RlO PRÉTO-BAURU-GOIÃNJA-UBE~l.ÂNDIA-MANAUS
BELtM - FOR7ALEZA- CAMPO GRANDE - NITERÓI - PETRÓPOLIS - VITÓR"A - GARU·JÁ - CAXIAS 00 SUL'- LONDRINA - FLORIA· .. . •NÓPOLIS - BLUMENAU BUENOS AI RES - HAVANA MONTEVIOEO MÉXICO CARACAS LIMA SANTIAGO DO CHILE LA PAZ

I,'•• :11 . .



o m2 de uma divisão
de alvenaria
pesa 240 kg.

Eucatex Durotermic,
mais os montantes,
pesa 16 kg. Logo,
você não produz

sobrecarga
na' estrutura
do edifício.

Logo •.•

Logo, a solução é mesmo dividir com
Eucatex Durotermic (são chapas isolantes de Eucatex
revestidas com chapas duras de ambos os lados).
E não é só por causa do peso reduzido,
que nao produz sobrecarga na estrutura do edificio.
Mas também pela facilidade de modulação
das divisões Eucatex. Trabalha-se com obra seca.
sem tijolos, sem reboque, sem nada
Também por causa do espaço:
uma divisão de Eucatex Durotermic
ocupa menos· área - e como isso é importante!
Para arrematar, relacione as seguintes vantagens:
Economia - a leveza do material. além de
não exigir mão-de-obra cara, permite ainda o desmonte,
remoção e aproveitamento das chapas. .
Uma divisão Durotermic pode mudar com o dono.
Isolante térmico - isola o calor e 'o frio.
Reduz barulho - as chapas Eucatex reduzem o barulho
em percentagens elevadissimas,
mais do que qualquer outro material
utilizado em construções.
Eucatex Durotermic é fornecido nas medidas de 1,20 x 2,40 m,
nas espessuras de 19 mm, 31 mm. 42 mm e 54 mm,
Outras medidas e espessuras mediante consulta.

Eucatex - chapas para divisões

Motltont.9X4etn.

'" ..f ,; //YIDiItO I I"" //> •.

I

montjnt..-
1..

PLANTA (c!lv,sóo 8uc.ckIlOlermlc)

E!JCdex O\Irot.rmic

VISTA EM ELEVAÇÃO

Acima. vlst.a e planta de uma Divisão de Eucatex Durotermlc.
Apenas uma entre as inúmeras soluções oferecidas por éste material.

A Eucatex S.A. Indústria e Comércio
Av. Francisco Matarazzo,530 - Caixa Postal - 1,683 - S, Paulo
Desejo receber outros informes sõbre as Divisões Eucatex.

Nome: ... , .. , , . , , . , , , , . , . , , , , .
Profissão: .,., ..

Enderéço: , .. : ' , , . , ,

Cidade: , .. " , Estado.". ,

ARQ 1



RENDIMENTO INTEGRAL PARA O SEU ANÚNCIO
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ARQUITETURA

l

ARQUITETURA é o órgão oficial do Instituto
de Arquitetos do Brasil.

Sua circulação, por imposição contratual, é verificada
pelo IAB.

É a única publicação brasileira especializada, dirigida a
uma categoria profissional determinada, que tem a sua
distribuição controlada pelo órgão de classe dêsses
profissiona is.

É, assim, a única revista especializada brasileira que
oferece uma garantia indiscutível de circulação.

Por ser orientada acima de tudo no interêsse e na
defesa do arquiteto e construtor, é a única que pu-
blica artigos e matérias de permanente interêsse para
êsses profissionais.

É, assim, a única revista especializada brasileira que
oferece uma garantia absoluta de interêsse junto a êsses
leitores. CADA ARQUITETO BRASILEIRO É UM
COLECIONADOR DE ARQUITE. TURA.

Por tudo isso, ARQUITETURA é a única pu-
blicação brasileira dirigida a arquitetos e construtores
que pode assegurar rendimento integral às suas mensa-
gens publicitárias.

PARA FALAR COM ARQUITETOS E CONSTRUTO-
RES, ARQUITETURA É O VEíCULO CERTO

ARQUJ:TETURA

ARQUITETURA É A MAIS COMPLETA REVISTA DE SEU GÊNERO NO BRASIL



VOLto redondo COLoca
à sua dia=oaicào o' Mais
com=tato 'KNOVV-HOW'
eMestruturas matrn.icna !
Quando V. faz uma encomenda á Fábrica de Estruturas Metálicas, da Companhia
Siderúrgica Nacional, está adquirindo a melhor qualidade e a melhor técnica
de Volta Redonda. Pioneira neste setor industrial. a FEM dispõe do mais completo
"know-how" e da melhor equipe de técnicos e operários especiallzados.
E desde 1953 vem suprindo, de modo absolutamente satlsfatórío. as necessidades nacionais
de estruturas metálicas para inúmeros fins: edificios residenciais, comerciais e
industriais: instalações industriais diversas (estruturas para fornos e pontes
rolantes, cubas para .9alvanizaçào): pontes e viadutos: tórres de transmissões e ccmuntcacões:
silos, armazens etc. São doze anos de contínuo aprimoramento. doze anos
de sucessivas contribuições' ao desenvolvimento nacronal. Todo um patnmónlo
de técnica apurada e profunda experiência, à disposição dos seus empreendimentos.

qualidade-padrão 'VoltaBedond a
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ARQUITETURA
PREFABRICATION:
SOME ASPECTS DISCUSSED
AT THE IAB

The Institute or Archltects or
Brazil and the revlew ARQUITE-
TURA promoted a round table
dlscussion on prefabrication, at-
tended by architects, engmeers
and busínessmen, with archítect
Mauricio Roberto ín the Ch~ir.
Introducing the subject of cías-

elf!ootlon, architect Edgar de
Curtis sald that the maln dívt-
síons were "partial", e.g , a retn-
forced concreta structure wlth
prefabrlcated slabs and external
faclng, and "total", the latter
belng f=ther dlvlsible lnto "Iíght "
(components welghlng up to 725
lb.), "semiheavy", and "heavy"
(componerrts ranglng rrom 12 toIr. tons).
Answeríng architect G!lberto

Kohler, he stated that rentaJb!l!ty
depended on local eondíttons. In
'E'razll. the roads were not always
capable of standlng up to very
heavy trafflc and, moreover, the
a.dvantages of "heavy" pretabrl-
catlon: protect!on from severe cold,
resístance to snow and Ice over-
Ioadíng, etc. scarcely applted , On
tha other hand, light prefabi'lca-
tlon usually requlred wood,
atumíníum and steel and for the
time being only the former was
ava!lable In Iarge quantltles. ln
short, heavy prefabrlcatlon was
recomended for Iarge cltles and
hlgh bulldlngs, and light for low
structures. e. g . hospitais, schools,
low-Income housíng, ete.
ln answer to englneer Frelre

Machado, he asserted that ín loco
prerabrtcatíon could only be par-
tlal, for lt would scarcely be
practical to set up a factory In
the bulld1ng yard to make a11
the components. but rather in the
reglon lt was to serve.
Thls assertlon wrus countered btV

el)glneer Lourenço Dlegue5, who
explalned the Baret process of
heavy total prefabrlcatlon, ln
which walls could be carr1ed up
to a helght of 3 to 20 fIoors and
yet a11comoonents were made on
the slte. Thls procel's (see artl-
ele by Carloq da Silva) was to
be used by ENGEFUSA ln a 250-
aoartment block approved by the
Federal HO'Uslne:& Townplannlng
Servlce rSERFHAU).
Archlt~t Marcos Konder Netto

considered that, though feaslble
in Rio and São Paulo, for exam-
pIe, there were many regions e.g.
the Northeast, where heavy pre-
fabrication would not be possible
for a long time. Further, he felt
that the project should come
flrst, wlth the means of carrylng
It out subsldlary-a polnt of vlew
sharf'd by Lourenço Diegue.s, who
malntalned that the Baret system
could be used by any archltect so
long as he respected a certaln
modulatlon.
Arehitect Helio Modesto .ralsed

the quest!on of demando support-
ed by Konder Netto. lntrodu~-
ing the subject of the features
and scope of hea.vy prefabrlca-
tion engineer Boris Mllman be-
gan hy exa.mlnlne: thls polnt, sug-
gestlng that a 20-year p~oe:ramme
~hould be con.,idered a mlnlmum
for m.ass-oroduclng hous!ng com-
ponents. He Inslsted upon a need
for modulat!on, increased effl-
ciency ln the use of equlpment,
and transoort fac!llt!es, but clalm-
ed that. B~azlI was In a pos!ttou
to prefabricate to any slze.
Engineer Américo Gaudenzl de-

scribed a process In whlch he
ur.ed hoIlow concrete elements not
weighing more than 20 lb. to the
square foot. De Curtls suggested

2 that speclflc meetlngs be held at
which prefabricatlon processes
could be Illustrated by sl!des and
d1scussed by the archltects, en-
glneers and businE'ssmen Interest-
ed. Mauricio Roberto agradeed on
behalf of the lAB.
Called upon to express an

oplnlon on the subject of the
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mobilization and dístrííoutton of
rínancíat resources to meei the
housing demand, architect Mário
Pinheiro poín.ted out that he and
his two colleagues were not rep-
resentlng the National Houslng
Bank (BNH) 01' the SERFHAU,
but merely attending as observ-
ers. He admítten tha.t in general
he agreed wíth the sta temen 1\S
mado and, ínasmuch as the
SERFHAU was comp!llng a dos-
síer on prerabrícatíon, he ad-
vísed patent holders who had not
vet contacted th1s government
agency to get into touch with
hlm. He was not, however, entt-
eled to díscuss questíons of pol-
ícy.
Marcos Konder Netto brought

tho d1scussion to a close wítih an
appeal ·for realísm, agreernz wlth
the preceding speaker that a
carful analysls of the regions or
Brazil should be made to deter-
mine the most sulta'J:lle tech-
niques to apply. Instead or quíb-
bl!ng over "the sex of the angels",
he sugge.sted that they should
work on a practícal solutlon to
the housíng problern In Brazll,
verifylng faets and evaluatíng
planníng.

PREFABRIC'ATION:
OBJECTlVES AND PROSPECTS
Theoâoro Rosso, enqineer

Prefabrication might better be
termed "Industrial!zatlon of con-
struction", since It is no more
than a step ln the appl!cation of
industrial methodology to the
bu!Jdlng trades.
It has been calculated that a

bllllon houses must be bu!!t if
evervone Is to be decently housed
by the turn of the eentury. To
reach this goal, productívíty must
be speeded up by: analyslng the
demand and programming lnvest-
menus (market contlnuity); coor-
dinating the work of archltects,
engineers and entrep.~eneurs (team
contlnuity); unlfy1ng, standardiz-
ing and coordinatlng dlmensions
(process cont!nulty); and ratlonal-
lzing bu!!dlng yards and labour
by plannlng and coordinatlng the
work to be done (performance
continuity). As a corollary, man-
ufacturing and assembly opera-
tions must be repetltlve-hence
the need for prefabr1catlon.
ln th!s article, after the varlous

systems and processes have been
classified and each class deflned
wlth a wealth of factual deta!!,
the four forms of continuity are
discussed at length. An appllea-
tlon of the crLter1a establlshed
ln thls analysis would yield the
multiple advantages of mass
productlon, a savlng In time and
materiaIs; effect1ve integral plan-
nlng and performance to sched-
ule; work completed ln less
time, and more .rapld capital
turnover; specifications slmpl!-
fied by the use of catalogue ref-
erences instead of deta!!ed de-
scrlptions; budgetlng made easy
by consulting price lista for stan-
dard products.
Thls suggeste the creation of

an Institute for Promotlng In-
creased Productivlty and Progres-
slve lndustrialization of Civ!!
Constructlon for the purpose of:
carrying out research work in
close contact With .similar lnter-
national lnstitutes; coordlnating
the functions and the activlt1es
of cognate organlzations; draftlng
offlcial rules and regulatlons on
standard1r.Jation; granting certlfl-
cates of approval based on care-
fuI examlnatlon and analys!s.
F!naIly. steps should be taken to
found an association of profe8s1onal
men and fl~ms interested ln the
Industrlallzation of constructlon.

PREFAIBRICATlON-A NEW
LANGUAGE
Flavio Marinho Rego, architect

Prefabrlcatlon is as Inevltable as
Industrlal!zatlon. and the old-

style architect has grown out of
touch wlth reallty. Mondrian
and the principIes of modern art
have influenced the work of the
machlne In changtng our way of
life. and it ls nrecíselv the breat.h
or llfe that must be lnfused lnto
machlne-made products. By f!rst
takmg a hand In Industrial design
and then assembllng the mass-
produced elements ín an archrtec-
tonlc whole, the archítect wll'l
ensure communlcation between
the creatlve urge and the people
for whom the creatíon ís Intend-
ed, perfecting the "new language
inherent In prefabricatlon.

PREFABRICATION IN ADOBE

Acacio Gil Borsoi, architect

Enqulry Into the problema of a
marginal populatíon wíshtng te
bu!!d their 0W11houses 011 the
Cajueiro Seco subdivlslon showea
that, wh!!e mostJy incapable of
any klnd, demandlng. tools, scar-
folding, plumbllne, etc., the whole
famlly could help with a wattle
and adobe dwelJlng. Thls could
be simpllfied by prerabrIcatron a
limlted range of panels out of
speclaIly treated wood, cut to síze,
clamped and daubed with clay.
They could 'be fastened together
wlth cord, wire or nalls and the
whole structure whitewashed, after
rooflng wíth treated straw or
grass mattlng suplíed ln rolls.

TRANSllTIONAL ,DWELLIN'GS
FOR A HOUSING PROGRAMME

Paulo Magalhães, architect

Thls solutlon to the problem ot
mtgran+ workers whose search fo;'
employmerrt leads them to settle
down in mlse.rable ant!-hygientê
conditions ls based on a study
of the houses workeC's bulId for
themselves. The mix used for
precastlng the 528-1b. panels Is
cement, sand and a local fiber;
for the channel t1le.s, 14 feet long
and welghlng 176 lb., more cement
Is added for strength and water-
proofing. The total cost of such
dwell!ngs, Intended to last 6 to
10 years works out at less than
400 dollars for 500 square feet of
bullt-up area.

LTGHT BUILDING YARD
PREFABRICATION

Jaime Herdoiza Cobo, architect;
Aldo Coti-Zelati, engineer

The acute Brazlllan housing
problem may be eased by turn-'
ing out lt.o;ht p~efa.orlcated ele-
ments on the spot 50 as to avoid
trnnsportatlon, employ unsk!lled
labour and encourage local ln-
dustry. Tn the Vlbro-Beton svstem
the concrete Is packed by vlbrat-
Ing and compressing It In lIght,
easy-to-handle mO'Ulds and ma-
chlnes. Piplng and electrlc wirlng
can be run through predlmenslo-
ned and prelocated volds, which
also make for lIghtne.s and saund
lnsulatlon. The 3/8" rendering·.
now used as a finlsh m.ay shonly
be reolaced by treatment when
precastlng.

TAKE-DOWN HOUSES
Ulysses P. Burlamaqui, architect

The alumlnlum structure and
flat flber cement tUe roof of
thls 20 ft. square unlt are in~
dependent from the outer waUs
made of "Blumaco" interlocking
weod blocks. Low-cost extend-
able and removable, thls' assembly
Is suitable for sChools, cl'Ubs, am-
bulatoriums, etc.

PREFABRICATlON
HOUSE&-BAUER SYSTEM

ln thls patented system of Inte_'
grated prefabricatlon, the' com-
ponents are manufactured by va-'

rious plants but assembled by a
síngte company to form, basícal-
Iy, a metal structura wlth 41-inch
government and are to be man-
to 01' dlsmantled and re-erected
elsewhere.

PREFABRICATED
WOOD SCHOOLS

seoertano Mario Porto, ar-
chitect

These schools with accomoda-
t!on for teachers were commís-
sloned by the Amazonas state
government and are to be man-
uractured ín Manaus out of local
tlmber and shipped up country
for assembly on concrete block
rootíngs laíd on the ground. The
fIoor wlll be raísed 2' 8" and
sanltary installatlons are to be
bullt separately In masonry. Roof
ls to be corrugated altrmtntum .

PRECAST CONSTRUCTlON
IN PERNAMI.EtUCO

Jorge Martins J?'., Maria Lúcia
Athayde. Paulo Gustavo Cunha
and Gilda Montenegro, aretü-
tects; Bruno Padilha anã num-
barto Baltor, engineers.

To bulld these scnoots as part
of a government 3-year educa-
tlon plan, prefalbricatlon was used
for the f!rst time In the state.
A lack of both funds and rac-
torres offset by a surplus of
sk!1led tabour, suggested the
advlsab1J!ty of precast elements
lIght enough to be assembled
wítnout the use of hoísts or
cranes. The 6-room unit, wrth
covered playground, orríce and
lavatorles, total1ing an area of
5.600 Sq. ft. , could be erected
in 60 days at three-fifths the
cost of a conventional structure.
Components were 260-1b. rein-
fo-ced concrete posts, grooved to
hold ~," panels. 6'7" long x 19"
hlgh, welghing 165 lb.

HEAVY PREFABRICATION

Carlos da Silva, engineer

A dlscusslon of the mel'lts and
p~erequisites of prefabr1cat!on
processes Is followed by a brlef
descript!on of the patent Baret
system, which ls both heavy and
total, components generally belng
manufactured on the slte. Spe-
elal treatment waterproofs the
joints and renders the whole
assembly monollthic. Highly su.c-
cessful in Europe and Malaya..
the system wlIl be used ln BrazlI
for the flrst time in the con-
structlon by ENGEFUSA of the
Padre Anchleta resldent!al block
in a Rio suburb for the Guana-
bara Houslng Cooperatlve. The
project, by archltect Ary Garcla
Roza, covers 15 bu!1dings and 252
apartmente golng up I't the rote
of one apartment a day. The
whole work, including founda-
tions and urbanizatio11, ls to be
completed ln 270 days.

SCHOOL AND REFECTORY
FOR LANARI S.A.

Flavio Mnrinho Rego, architect

The wide use of iron Is due
to the fact that thls primary
school and workers' refectory are
fm' a steelworks. AI! compo-
nen1>3 wlll be prefabt1i,cated In
workshops adjolnlng the s1te.
Iron plllars bearing on precast
bearns, also supportlng the tongue-
and-groove concrete fIoor slabs,
carry trelJlswork from which the
wooden cell!ng is hung. Roof tlles
are flber cement. Work ls to be
performed ratlonaIly with maxlm-
um mechanlzation and standardl-
catlon.



!'RÊFABRIOATION:
QUELQUES ASPEOTS DISO'UTÉS
A L'IAB

L'Institut . des architectes du
Brésil et Ia revue ARQUITETURA
ont organísé une table ronde sur
Ia préfabrication ou assístaíent des
architectes, ingén1eurs et nommes
d'affaires avec comme président
l'architecte MauríciO Roberto.
En présentant Ia questíon de

olassification, l'architecte Edgar
de Curtis a dit que Ia préfabri-
eatíon se divisait d'abord en "par-
t1elle", c' est-à-d1re, une structure
de béton armé avec dalles et
paro1s extrérieures préfabriquées,
puls, en "totale", ceüe-cí étant
eubdívísée en "léger" (éléments
pesant jusqu'à 300 kg), '''demi-
lourd", et "lourd" (éléments de 12
à 15 tonnes).
Répondant à l'architecte Gil-

berto Kohler, li déclare que Ia
rentabl11té dépend das conditions
tocales. Au Brésll, Ies routes ne
sont pos toujours raítes pour
supporter des camions lourdement
chargés et, par surcroit, Ies avan-
tages de Ia préfabrlcation lourde:
protectlon contre Ie grand froid,
r'slstance à Ia surcharge de Ia
neige ne comptent guêre . Par
contra Ia p~éfabrication Iégêre
demande généralement 100 maté-
ríaux: bois, aluminium et acíer,
et seul le premier est actuelIement
disponibIe en grandes quantttés
lcl. En résumé. Ia préfabrication
lourde est recommandée pour de
grandes villes et <õloo édif1ces éte-
ves et Ia légêre pour des structu-
res comme 100 hôpitaux, écoles,
logements à bon marché, etc ,
En réponse à I'ingéniem Freire

Machado 11a soutenu que Ia pré-
raorícattón ín loco ne peut être
que partlelle cal' il ne conviendrait
guêre de construire une usine pour
fabriquer tous Ies éléments SUl' le
terrain, mais píutôt au centre
de Ia réglon qui a besoln d'elle.
Oet argument a été réfuté par

l'ingénieur Lourenço Dlegues qui
a expliqué le systême Baret
de préfabrication lourd totale par
lequel les murs peuvent être
élevés à Ia hauteur de 3 à 20 étages
bien que tous les éléments soient
faits SUl' place. Ce procédé (voir
I'article de Carlos da Silva) sera
employé por ENGEFUSA pour Ull
bloo de 259 appartements ap-
prouvé par le Service fédéral
d'habitatlon et d'urbanisatlon
(SERFHAU).
L'architecte Marcos Konder Netto

consldêre que, bten que faisable
à Rio et São Paulo, par exemple,
il y a bea'Ucoup d'endroits comme
lb Nord-Est ou Ia préfabrication
lourde ne sera pas possible pour
Iongtemps. De plus, 11pense que
o'est le projet qui compte, Ia façon
d'exécuter étant un probleme
secondail'e. Point de vue partagé
par Lourenço Diegues qui pré1;Pnd,
que tout arcbitecte peut eml}Ioyer
le systême Baret dês qu'il respecte
un certain module.
L'architecte Helio Modesto, ap-

pUY" l}ar Konder Netto. soulêve' Ia
question de Ia demande. Présen-
tant le sujet des ca.ractéristiques
et de Ia portée de Ia préfabrica-
t10n Iourde, I'ingénieur Boris Mil-
man commf"nce pa-r examiner ce
point et prétend qu'un program-
me de 20 ans doit être considéré
un m1nimum pour Ia fabrication
en sérip. de. él'ment.s de logem.ent.
Il insiste absolument SUl' I'impor-
tance du module, d'un emploi
rationnpI de I'équioement et de
Ia question tran.o.po"'ts, tout en
soutenant que Ie Brésil est capable
de préfab-rlquer des pieces de
n'im!,orte q'Uelle dimension.
L'lngénieur Américo Gaudenzi

décrit un l}roc'dé par lequel 11
emnloio dps éléments de béton
creux ne pesant pas plus de 100
ko: Ia m2. De Curtis suggere que
des réunion.s snécif!ques deV"aient
être tenufs ou Ies procédés de
préfabrication seraient illutrés
de diapQsitives et discutés par
183 a-rchitectes, ingénieurs et hom-
mes d'affaires lntéresses. Mauricio
Ro':lerto e.st d'accotd que I'IAB
organise ces réuniolis.
Invlté à donner son avl.$ su~·

I'emplo! et Ia d1stribution des res-
sources financlêres pour répondre
à Ia demande de logement, I'ar-
chitecte Mário Pinheiro expliqua
qu'ü n'était pas plus que ses deux
colIêgues Ie representant de Ia
Banque nationale d'habitation
(BNH) ni du SERFHAU mais un
simples observateur. Sur le plan
généraí II s'avouaít d'accord avec
100points de vue expos's et, puís-
que le SERFHAU deva1t compller
un dossíer sur Ia préfabrication,
!l avisait les propriétaires de bre-
vets qui rr'avaíenj pas encore
contacté ce burearu du gouverne-
ment de Ie fa1re au píus tôt, mais
11 navaíb vraiment pas le droit
de se prononcer SUl' Ia politique
orrícíene de ces tnstítuttons.
Marcos Konder Nette m1t fin à

Ia dlscussion en rappelan t cnacun
à Ia réal1té. Donnant raison à
I'orateur précédant d'analyser
soigneusement les régíons du Bré-
si! afin de déterminer les techní-
ques Ies plus approprtées à cha-
cune, 11 suggéra quau lieu d'er-
goter sur "Ie sexe des anges", 11
reraíenj, teus mieux de chercher
une solutlon pratique au problé-
me du logement au Brésil en vé-
r!fiant Ies faits et en évaluant les
planiflcations.
PRÉFABRICATION:
OBJECTIFS ET PERSPECTIVE
Tlieoâoro Rosso, iturénieur
La préfabrication serait mieux

nommée "I'1ndustrialisatlon de Ia
constructlon", puísquelle n'est
qu'une étape dans I'application au
bât1ment des prínctpes de Ia mé-
thodologie industrielIe.
On a calculé qu'un blllion de

maisons dolt être construít si
cnacun veut être décemment logé
à Ia nn du síêcle , Pour atteínure
ce but, Ia product1vlté doit être
aecélérée en: analvsant Ia de-
mande et organisant des ínvestts-
sements (continuité du marchá):
coordonnant Ie travail das archi-
tectes, ingénieurs et entrepreneurs
(continuité d'équipe); unif1ant,
standardisant et coordonnant Ias
dimensioilll (continuité de procé-
dê); ratlonaJ.isant le chantier et
Ia main d'amvre en faisant Ie plan
et Ia coordination du travall à
réallser (continuité d'exécution).
Par conséquent, Ia f~1:Irication et
Ie montage doivent être faits en
série - d'oU le besoin de Ia pré-
fabrication.
Dans cet article, aprês une clas-

sif!cation suiv1e de commentaires
déflni&'ant chaque classe avec
une abondance de détai1s, les qua-
tre formes de contlnuité sont dis-
cutées à fond. L'applicatlon des
criteres étalblis dans cette analyse
présenterait Ies muItiples avanta-
ges de: fabr1cation en série; éeo-
llomie de tempo3et de matériaux;
planlfication efflcace et exécut10n
selon Ies pl'évisions; achêvement
du tl'ava11 plus tôt et augmenta-
tion du ch!ffre d'affaires; sim-
plifica tlon des cahiers de charge
en remplaçant Ies descript10ns dé-
tallléoo par des numéros de cata-
logue; préparatlon de devis faci-
l1tée par Ia consultat1on des I1.5tes
de prix de produits standards;
analyse obJective des offres de
se~vlce pUisque le prix des maté-
riaux correspond à des prodults
connus de fabrication garantie.
Ceci suggêre Ia création d'un

Instibut poul' promouvoir le dé-
Vf'Ioooement de Ia productivité et
I'industriaUoation progressive de
Ia construction civ11e, que serait
cha~gé de: exécuter dc~ tr"vaux
de recherche en rapport étrôit avec
dps institutlons int.ernationaIes
slmilaires; coordonner les fonctlons
ét les activ1tés d'organisations du
même genre; établir des normes
de ,~;tandardisatjon; accorder des
certiflcats d'agrément apres exa-
men et analyse. Finalement, 11
faudrait essayer de fonder une as-
soclation de professlonnels et fIr-
mes inb<r""sp.~il. l'industrial1sation
de Ia constructlon.
PJ;l.ÉFABRIOATION:
UN NOUVEAULANOAOE
Flavio M'arinho Rego, architecte
La préfabrlcation est aussl lné-

v1t!l-ble que l'1n~ustria~satlon et

f'anolenne conception de t'arcnt-
tecture est en dehors de Ia réal1té.
Mondrian et Ies principes de l'art
moderna ont influencé le travaU
de Ia machine et changé notre
façon de vivre. Et c'est justement
Ia vie qu'1! raue transmettre aux
produtts fabriquês. Les architectes
doivent avant tout s'occuper actí-
vement de I'esthét1que Industriel-
Ie, puís assembler 100éléments ra-
briqués en série dans un ensem-
ble archltectonique qui assure Ia
commun1cation entre le créateur
et le peuple à qui Ia création est
dédiee, en perfectionnant Ie "nou-
veau Iangage" inhérent à Ia pré-
fabrication.

PRÉFABRICATIONEN PISÉ
Acacio Gil Borsoi, architecte

L'examen des problêrnes de Ia
populatíon peu favorisêe du Iotis-
sement de Cajueiro Seco qui vou-
Ia1t construire ses propres maísons
montre que, presque toujours m-
caparoãe de l1'aliser un trava1! de
rnaçorrner'íe qui demande des con-
naissances techniaues out.íls, écha.-
raudages, f11 à plomb, etc., toute
Ia famille peut aíder à un Ioge-
ment en ptsé et clavonnaee qui
pourraít encore être s1mpl1fié par
Ia préfabricat10n d'une série nmí-
tée de panneaux en bois trai tés
de fa.:;on spécíale, coupés à Ia
ta1lle, fixés à Ia machine et en-
duits d'argile. L'assemblage des
panneaux se ferait avec des cor-
des, fils de fel' ou clous et toute
Ia maíson peinte à Ia chaux dês
Ia pose du toit de pa1lle ou d'herbe
tressée en rouleaux.

LOOEMENTSTRANSITOIJ;l.ES
POUR UN PROGRAMME
D'HABITATION
Paulo Magalhães, architecte

Cette solution du problême des
ouvriers nomades, dont Ia recher-
che d'emploi Ies conduit à s'instal-
ler dans des condit1ons atroces de
manque d'hygiêne, est basêe SUl'
I'étude des maisons con,tru1too
par les ouvriers pour eux-mêmeG.
Le mélange employé pour Ies pla-
ques préfabrlquées de 240 kg se
compose de ciment, sable et fibre
locale; pour les tuiles en forme
de chéneau de 4m 30 de long et
pesant 80 kg, 11 faut augmenter
le dosage de ciment pour renforcer
et imperméabl11ser Ias mat'riaux.
Le prix total de ces logements,
qui doivent durer de 6 à 10 ans,
revient à moins de 400 dollara par
50 m2 de superficie construite.
SYSTEME D5 PRÉFABRIOATION
LÉOERE SUR CHANTIER
Jayme Herdoiza Cobo, archi-
tJecte; Alcfo Coto-Zelati, ingé-
nieur
Le grave prob'lême du logement

au Brésil peut être minlmisê en
produisant, SUl' le chantler, des
éléments préfa.briqué.s légers pour
éviter le transport, employer une
main d'oouvre non-spécialisée et
encourager I'industrie locale. Dans
Ie systême VLbro-Béton, les piéces
fabriquées sont sO'Umises à une
Intense vlbration et compressioll
qui Ieur conferent une grande
réslstance et légereté. Toutes les
canalisations d'eau et électrlques
sont pos'es dans des vides pré-
dimensionnés et· prélocaUsés qui
servent également d'excelIent iso-
lement acoustlq'Ue. Le revestisse-
ment d'un centimêke d'épaisseur
employé comme finissage sera d'lci
peu r€-alisé p'a.r traitement des
piéces pendant Ie pr!mouIage.

MAISONS DÉMONTABLES
Ulysses B. Burlamaqui

La structure en aluminiUln et
Ia couverture en tuiles plates de
fib-o-oiment de cette unitê de
6 m2 sont indépendàntes des murs
extérieurs en bloCl; de bois bou-
vetés "'E)lumaoo". De prix raison-
nable, mob11e et augmentable, ce
matérial convient aux écoles,
club:l, d1l;pensaires eto .

MAISONS PRÉFABRIQUÉS
- SYSTÊME BAUER
Dans ce systême breveté de

préfabrication írrtégrée Ies élé-
ments fabrlqués par .différentes
entreprises sont montés par une
seuíe compagnie sous Ia forme
basíque d'un structure métalli-
que au module de 1m50, qui peut
étre augmentée, ou démontée et
remontée autre parto
ECOLES PRÉFABRIQUES
EN BOIS
Senerianc Mário Porto, arcni-
tect.

Ces écoIes e.vec logement pour
100 professeurs ont été comman-
dées par le gouvernement d'Ama-
zonas, seront fabriquées à Ma-
naus avec Ie bois de Ia régíon
et transportées à I'intérieur de
I'Etat ou elIes seront montées sur
des blocs de béton monolithiques
assís à même Ie sol , Le ptancner
sera aínsí surélevé de 80em et
les sanitaires seront construits
séparémen t en maçormerté , Le
toit sera en aíumíntum ondulé.
CONSTRUC'TIONSPRÉMOULÉES
A PERNAMBUOO
]<Jrge Martins Jr., Moria Lúcia
Athaude, Paulo Gustavo Cunha
et CHUto Miontenegro, archi-
tectes; Bruno Ptuiila et Hum-
berto Baltor, ingénieurs
La préfabrication a été employée

pour Ia premiêre fols dans I'Etat
pour construire ces écoles dépen-
dant d'un plan tríennal d'éduca.-
tion du gouvernement. Un man-
que à Ia roís de ronds et de fa-
briques avec, par contre, un
surplus de maíri d'oouvre non-
spécíaltsée, donnait l'idée d'uti-
Iiser des élérnents prémoulés assez
Iégers pour être montés sans
treuils ni grues. Chaque un1té
scolaire de six saUes de classe,
préau, administration et sanitai-
res, totalisant une superficie de
520m2, étalt install"e en 60 jours
pour les trois-cinquiêmoo du cofrt
d'une construction conventioneUe.
Les éléments étaient des pilliera
de béton armêe de 120 kg, avec
rainures pour I'assemblage des
plaques de 50 cm SUl' 2'm. de
long, 4 cm d'épaissem' et pesant
75 kg.
PRÉFABRICATION LOURDE
Carlos da SillXl, ingenieur
Une d1scussion des avantages et

conditions pr'a}ables des procé-
dés de préfabrlcation e<>usuivie
d'une b:-êve description du Sys-
téme Baret qui est à Ia fois 'lourd
et total, 100 éléments étant gé-
néralement fabriqués SUl' 'e ter-
raln. Un traitement spécial im-
perméabiltse 100 joints et remI
teut I'assemblage monol1thique.
Três appréclé en Europe et en
MaIalsie, ce systême sera employé
pour Ia premiêre fois au Brésll
pa.r ENOEFUSA, pour Ia cons-
tê'uction du bloc résiden tieI de
Padre Anchieta, dans Ia banlieue
de Rio, pour Ia Coopérative d'ha-
bitation de Ouanabara. Le projet,
d'Ary Gareia Roza., comprend 15
immeubles et 252 appartements
s'élevant a'U rythme d'un appar-
tement par jour. Tout Ie travall,
y cqmpris Ies fondations et I'ur-
baniSation. sera terminée eu 270
jours.
ECOLE ET REFECTOIRE
POUR LANARI, S.A.
Flavio Marinho Rego, aTchitecte
L'emploi prédominant du feJ.·

est du à ce que cette école primaire
et refectolre d'ouvriers se destl-
nent à une sidérurg1e. Tous Ias
éléments seront préfab~lqués duns
des atel1ers SUl' place. Les colon-
nes en fer assises SUl' das poutres
prémoulées, qui soutlennent aussi
Ies dalIes du plancher, en béton
et à raiIiu.re et languette, s'Up-
portent un tre1llage. métall!que
avec 'plafond en bois suspendu.
Les tulles du toU sont en f1b1'0-
cimento Le travail sera exécuté
rat!onnelIement, en se servant Ie
plus possible de Ia méchanlsat10n
e Ia 5tardardlsatlon. O
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Editorial

A P-N B- 140 e o futuro da construção

A construção no Brasil, em grande parcela, vem
sendo feita, até hoje, em detrimento da participa-
ção técnica. Faltam-nos 'as estatísticas, como sem-
pre, mas se pode afirmar, no tocante à arquitetura,
que cêrca de 85% do que se edifica nas cidades bra-
sileiras não conta com a participação do arquiteto.

As razões dêste fato residem em várias circuns-
tâncias. A princíp~o era a ausência do técnico, do
arquiteto; os mestres, os práticos, encarregaram-se
de construir artesanalmente o capital físico de nos-
sas cidades. Posteriormente, com o advento do
"rush" imobiliário, o que importava era vender
metro quadrado e não propriamente satisfazer a ne-
cessidade de abrigo. Durante êste período que ain-
da perdura, estendendo-se mais do que seria dese-
jável, a presença do arquiteto seria antes um en-
trace, uma vez que a preocupação primordial do-
minante era a do aproveitamento máximo do ter-
reno, através das interpretações e [orçamento dos
códigos de obras.

O negócio maior era a incorporação. A cons-
trução, como indústria, como técnica, tinha caráter
meramente subsidiário. O que interessava era es-
pecular com as frações ideais de terreno. O ato
de levantar uma estrutura contendo caixas cada
~'ez mais exíguas era uma decorrência apenas do
processo eepeculaiito . Nascida destas premissas 1 a
construção se [êz [ria, inóspita, feia e desprovida de
qualquer calor humano,

O que se vendia não era ambiência, e espaço cria-
do a partir da apreensão sensível dos materiais em-
pregados para abrigar o humano, Vendia-se melro
quadrado. Uma coisa abstrata. O que se visava
não era construir moradia. A meta era o enrique-
cimento através do lucro resultante da venda de uma
abstrata unidade de medida.

Estas considerações poderão ser tomadas C01nO
românticas ou subversivas ou ainda, de acôrdo com
o grau de desumanização a que se tenha chegado,
C01n o duplo caráter. Corremos o risco de sermos
entendidos assim, porque acreditamos que a mais
nobre atividade do homem, a que sublimou através
de tôda a história, em matéria concreta, seus mais
altos anseios, não pode ser confundida com a ação
cspeculatiua, que pretende unicamente o lucro.

No correr de sua eooluçãa a Humanidade ado-
tou sistemas econômicos diversos. Durante tõâas
estas fases ela construiu o seu habitat. Nem sem-
pre foram as mesmas as formas de organização
social que determinaram o aparecimento de monu-
mentos, de ambientes espaciais agradáveis e ade-
quados ao homem. A religião, o comércio e a pró-
pria indústria - que através de suas revoluções
tanto caotizou o espaço físico' - criaram espaços

com éste caráter mas, para tanto, alguma coisa
mais que o imediatismo utilitário serviu de ingre-
diente. Uma outra levedura estêue presente nos
momentos em que a isto se atingiu, representando,
pelo menos parcialmente, às vêzes em grau ínfimo
mesmo, as aspirações sensíveis da comunidade.

Não acreditamos - baseados em experiências
de países que adotam formas diversas de organização
social e econômica - que se possa atingir o equi-
pamento necessário à moradia humana através da
impressão de critérios meramente lucrativos na con-
cretização desta necessidade.

Quando dizemos isto não advogamos a implan-
tação de uma política de fundo estatal, exclusiva-
mente. Não é esta a única opção, como também
não o é a outra: a da especulação desenfreada.

A crise que o país atravessa' atingiu o setor da
construção civil de forma aguda e várias medidas
de ordem legal estão sendo tentadas para saneá-to,
incrementá-lo . Como decorrência da chamada Lei
elas Incorporações, a ABNT ficou encarregada de
traçar normas para disciplinamento desta atividade.
Inúmeros órgãos de representação profissional par-
ticipam desta tarefa mediante o concurso de seus
associados.

E' preciso que uma nova orientação presida a
elaboração destas normas. Elas devem atender não
só aos aspectos do momento, como o desenvolvi-
mento futuro da técnica da construção, a diversi-
âaâe das situações regionais e a importância da par-
ticipação técnico-profissional no setor. A constru-
ção civil não pode continuar sendo encarada como
atividade na qual o que pesa, o que marca e o que
conta é a compra e venda de materiais. Constru-
ção civil é indústria e, como tal, não pode prescin-
dir de um alto e relevante caráter téctuco-protiseio-
nal. Devemos rechaçar o empirismo que considera
esta participação como secundária, dispensável
mesmo, ou simpleemenie onerosa.

A P -NB 140 poderá vir a ser um fator valioso
na implantação da nova técnica de construir que
urgentemente precisamos empreender. E' impres-
cindível que façamos dela um fator ponderável de
proçresso, de desenvolvimento e não um simples
caderno de encargos arcaicizante e entravador. Só
construiremos melhor, em maior quantidade, mais
cconômicamente e com maior proveito para a po-
pulação brasileira, quando neste setor predomina-
'tem os aspectos técnicos. Técnica tomada em sen-
tido amplo, englobando da concepção àintegração
social dos moradores e que abrange em seu ciclo a
participação de todos os profissionais - sejam êiee
arquitetos ou engenheiros da mais variada especia-
lização; O



Pré-fabricação
A pré-faorícação se aplica, em maior

ou menor grau, em tôda a índússría. mo-
derna de construção. Inclusive nas re-
giões onde predominam OB processos tra-
dicionais de construção, se registra uma
tendência para a pré-fabrícação (parcial,
tanto tios elementos dai estrutura como
dos elementos normalízados ,
Quando se segue um sistema de fabri-

cação mecânica com preferêncía sôbre a
manual, são manufaturados na fábrica
unidades inteiras, de forma que o tra-
balho de montagem na obra se reduz a
simples ações de unir os elementos pré-
fabricados, montá-Ios, juntar os acesso-
rios e alguma decoração.
Na; maioria dos países socialistas atin-

giu-se um pleno desenvolvimento da pré-
fabricação com produção em massa, e se
espera que êste fato venha produzir uma
e~onornda de dez por cento em compara-
çao com os métodos tradicionais (1).
O sistema adotado pela União das RJe-

públicas Socialistas Soviéticas (D/125)
implica no emprêgo de unidades pré-fa-
brícadas de três dimensões, com alplica-
ção de grandes elementos de concreto pré-
moldado. Considera-se ali que o bloco,
com as dimensões de urna hrubitação, é o
mais apropriado para as regiões insufi-
cientemente desenvolvidas, uma vez que
se toma mais simples ai frubricação, o
transporte e a montagem. E' possível le-
Y~l!Iltaruma grande variedade de edítí-
cações, desde casas de dois ou três písos
a prédios de muitos pavimerutos. Uma
usina 'bem organizada poderá entregar
blocos pré-fabrícados, com acaoamento
completo e instalações correspondentes,
que representam cêrca de 8[)% da obra

, final, situando-os no lugar n1a construção.
Normalmente êstes blocos são transpor-
tados em reboques especialmente prepara-
dos, e montados com auxílío de gruas pe-
sadas. Com êste sistema pode-se levan-
tar um prédio die 4 pavimentos em um
prazo de 10 a 15 dias.
IA madeira se presta muito à pré-fa-

brícação e os elementos assim produzidos
são leves e fáceis de transportar. 1!:ste
aspecto é comum tanto ao que se refere
à produção de elementos e acessórios de
madeiras, como à totalidade das unidades
de alojamento. Os métodos adotados na
Fínlândia (D/63) orereeem grandes possí-
bílídades para as regiões menos desenvol-
vidas que têm aoundantes recursos flo-
restaís.
Um exemplo da rápida construção de

moradias com emprêgo, tanto de elemen-
tos pré-fabricados, como métodos clássicos
é oferecido por Israel (D/143, D/139),
:E:stepais teve de enfrentar, em 1945, uma
imigração maciça que fêz com que sua
população duplicasse em 3 anos, ao mes-
mo tempo em que lutava com uma cru-
ciante escassez de mão-de-obra especíalí-
zada e materiais de construção. Para
atender às necessidades ímedíatas recor-
reu-se a métodos de emergência, entre
êles à construção de estruturas provisó-
rias de madeira, a maioria das quaís fo-
ram importadas. Entre 1953 e 1962 os
israelenses selecionaram os métodos com
o maíor cuidado, visando restringir as ím-
portações e economizar madeira, dando
preferência - à, pré-fabrâcaçâo de -bloces

ocos de concreto em usinas, para serem
montados no local da obra. Hoje exis-
tem três usinas destas em Israel, que pro-
duzem elementos pré-fabrícados de di-
mensões médias, e estão ,preparando a ím-
plantação de outras usinas para produzir
células de concreto armado pré-raorícado
par>'!'unidades maiores.
Como na maioria dos países europeus,

em Israel o emprêgo da pré-faorícação se
~esellvoly;eu ao m.esmo tempo em que sé
1>1 aperfeiçoando a orgamãzação e métodos
do canteiro de obras. O aumento dia me-
canização, o emprêgo de gruas e pré-mol-
dados de concreto na própria obra, redu-
ziram os custos e elevaram a produtivida-
de. A's pesquisas foram orientadas no
sentido de melhorar os métodos clássicos
e desenvolver novos. As preocupações
voltaram-se para questões como as do
efeito térmico da altura dos tetos; a con-
cretagem em climas quentes e rachadu-
Tas produzidas pelo calor nas paredes de
alvenaria. A construção representa agora
quase um têrço das inversões de Israel e
emprega 10%, aproximadamente, de sua
fôrça de Íl'albalho. zste ano estão em
construção cêrca de 5'0 mil habitações, !OU
seja, 22 casas para cada mil habitantes.
E' preciso, entretanto, lembrar que as

condições existentes nos países menos de-
senvolvidos apresentam dificuldades ao se
aplícan alguns métodos de pré-rabrícação
(GR. 34 "D"). Os métodos industriais
modernos que orereceram resultados sa-
tisfatórios em países altamente desenvol-
vidos, talvez não apresentem efitos tão
convenientes em regiões onde o volume
previsto de moradias a edificar 000 atin-
ja a um determinado nível, e onde há
,falta de mão-de-obra espeoíalízade e meios
de comunicação e transporte.
A experiência da República Arabe Uni-

da (D/44) na reconstrução da cidade de
Quena, no inverno de 1954, evidencia a
necessidade de proceder com cautela. As
chuvas torrencíaís destruíram 3.000 ca-
sas e deixaram no desabrigo 3.745 famí-
lias; à parte do socorro ímedíato DOm
barracas e alojamentos provisórios, se im-
punha o estabelecimento de um plano de
reconstrução rápida. RenunciOU-se ao
emprêgo de tijolos de bano dado o pe-
rigo de repetição das Inundações e se de-
cidiu pré-fabrícar, no local, tijolos e la-
jes de concreto, usando para tanto o ci-
mento transportado pelo Nilo.
Em conseqüêncía, as novas casas foram,

ràpídamente construídas, com economia
do custo da madeira e do gêsso, pórém,
devido ao ínsutícíente endurecimento e se-
cagem do cimento, grande número de uni-
dades ruiu. A conclusão .a que se che-
gou foi a de que, em condições normais
e contando com material e mão-de-obra,
os métodos mais ortodoxos são preferíveis.
Ca'lculou-se que a reconstrução de Port
Said em 1957 teria custado 22% mais
caro com elementos pré-fabricados do que
com métodos comuns.

5
(1) NaÇ'ÕesUnid!l-s. Comissão Econômica para

Europa, Government Policies and the Cost
or Buildlng, Genebra, 1959.
Texto extraído de "Infonne de La Confe-
rencia' de Las Naciones Unidas Sobre La
Apl1cac16n de La. Ciencla y- de La Técnica
en Regiones poco Desarolladaa", Vonwmen.
IV, capo 11. ' - .. - -



Pré-fabricação em taipa
Arquiteto Acácio Gil Borsoi (IAB-PE)
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:ê:stetrabalho surgiu de um contato di-
reto com o problema da haoítação para
as classes menos favorecidas. Não tive-
mos o intuito de estudar mais uma vez
um tipo de casa barata, para ser distribuí-
da entre populações margtnalízadas: par-
timos, antes, do princípio de que a casa
é o efeito e não a causa do desequilíbrio
social e econômico e, assim sendo,
deve ser encarada como espelho de uma
realidade. O fator importante é a re-
cuperação do homem, através do traba-
lho, da saúde e da instrução. A medida
em que êle e sua família gradatívamente
venham a adquirir poupança e connança
no futuro, a casa também sofrerá as trans-
formações correspondentes.
Durante o contato direto com os gru-

pos que construíram suas casas, segundo o
processo de auto-ajuda, nos lotes do con-
junto de Cajueiro Sêco, surgiu a idéia de
racionalizar o uso da taipa e mesmo pré-
fabr1cá.-1a. .

A cooperativa local de materiais orere-
ela meios para a construção de casas em
alvenaria de tijolos, porém a maioria dos
atendidos afirmava não conhecer sua téc-
nica. nem possuir recursos para utilizá-Ia.
De fato, o processo construtivo em al-

venaria de tijolo ou em bloco de cimento,
além da diversidade de materiais a em-
pregar, exige ferramentas, fundações, an-
daimes, prumo, ama,nações, etc., ao' pas-
so que a baípa, em sua forma rudimentar,
permite o emprêgo, cornode mão-de-obra,
de tôda a família - mulheres e' crian-
ças - ficando a cargo do h,omemalguns
acabamentos, como a colocação das por-
tas e Janelas e, em alguns casos, da co-
bertura.
A taipa - barrO-armado, casa de sopa-

po, ou qualquer outra de suas designa-
ções - representa uma maneira de cons-
truir conhecida de nossas populações ur-
banas e' rurais. Está no nosso passado
na ·m.aiót1a das construcõee das cidades



1 a 5 - Processo de montagem dos painéis
o demais peças,
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coloniais e persiste ainda hoje nas eons-
truções rurais.
O arquiteto Lúcio Costa na memória

do aruteprojeto para {) conjunto resíden-
cia'l de Monlevade, ao recomendar o uso
do "pilotis" considerou que êste, ao per-
mitir o "emprêgo, acima da laje - livre
portanto. de qualquer umidade - de sis-
temas construtivos, econômicos e indepen-
dentes da subestrutura como, por exem-
plo, - sem nenhum dos inconvenientes
que sempre o condenaram ~ aquêle que
todo o Brasil rural conhece: o barro-ar-
maâo (devidamente aperfeiçoado quanto à
nitidez de acabamento, graças ao emprê-
go de madeira aparelhada, além da in-
dispensável catação) : uma das part.icula-
rldades mais interessantes do nosso ante-
projeto é, precisamente, essa de tornar pos-
sível - graças ao emprêgo da técníca
moderna - o aproveitamento dêsse pri-
mitivo processo de construir, quíçâ dos
mais antigos, pois já era comum no Bai-

5
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"xo Egito, e que tem, ainda, a vantagem
de simplificar extraordínàríaments a ar-
mação da cobertura, alívíada pelas pés-
direitos da própría estrutura das paredes
internas".
Da observação da utilização da madei-

ra em uma casa de taipa, construída se-
gundo a maneira tradicional, verífícamos
de imediato que racionalizando a fabri-
cação dos entrelíçados, e subdividindo a
madeira empregada, dando-lhe melhor
aproveitamento, chegaríamos à duplica-
ção da área 'vedada, com o emprêgo da

, mesma quantidade de material.
A fabricaçâo em série de poucos tipos

de painéis, permite uma construção va-
riada e fácil, dentro das dísponíbilidades
econômicas e do ínterêsse de cada famflia.
O processo seria dividido em duas par-

tes: fabricação e' montagem. A fabrica-
ção representada por uma linha índus-
tría), na qual a madeira seria desfiada
em dimensões certas, montadas em me-
sas gabarítadas, fixas entre si nos entre-
líçados, por meio de grampeadores, tra-
tada e imunizada. A montagem seria in-
dividual. FlG!' meio de uma fôlha de pa-
pel quadriculado no modulo dos [painéis,
qualquer um poderia estudar sua casa
(planta e elevações), adquirir os painéis
e demais peças. Cordel, arame ou pre-
go, proporcionariam as amarrações. Por-
tas 'e janelas seriam executadas dentro
dos mesmos padrões.
Para coberta julg.amos possíveí o em-

prêgo de uma esteira de palha ou capim
tratado em pequena fábrica e :fornecido
em rolos.
Assim também poderão ser estudados os

demais componentes de uma habitação e
fornecidos, para serem montados com a
utilização da :própria família como mão-
de-obra de construção. Costume êste,
aliás, comum em nosso meio rural, de
onde provêm em sua maíoríe os que la-
tam as áreas de mocambos. O
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Escola primária e
de operários para

Arq.o Flávio Marinho Rêgo

Escola Primária (utilizável à noite para
ginásio) le reteítórío para operários (mar-
míteíros) ambos de orescímento livre, em
função do aumento progressivo 'dia ín-
dústría.

A ampla utíltzação do ferro como ma-
teríal de construção deve-se ao rato das
obras serem destínadas a uma usina si-
derúrgíca, sendo o referido material pro-
duzido no local.
O método estudado visa a pré-fabríca-

ção total em oficina, anexa ao local das'
obras, onde 'apenas será efetuada a mon-
tagem final.
Sôbre o terreno, em valas rasas previa-

mente preparadas, serão colocadas para-
lelamente vigas pré-moldadas que servem
como sapatas, elementos ;para a fimção
dos pilares de ferro e apoio para as pla-
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refeitório
Lanari

oas de concreto em macho e fêmea para
o piso.
Os pilares, no alto, abraçam e apóiam

treliças de vergalhão de ferro feitas em
série e que, além de apoio para o telhado,
funcionam como berço para calhas de cha-
pa de feno e como Importe para o fôrro
suspenso em madeira. As telhas serão em
fibra-cimento.

.Ai; paredes, em placas ,pré-moldadas,
deverão receber um tratamento superficial
cromático ou de textura durante a molda-
gem.· As esquadrías, de um só tipo para
tôda 'a Obra (50 em de largura), runcío-
narão conjugadas com as placas das pa-
redes onde já estarão fixadas prévíamen-
te. As Instalações elétricas correm livre-
mente sôbre o teto e descem para os in-
terruptores e tornadas pelo. interior dos

--:.:..1-----
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armarios, também padrozinados e pré-fa-
brícados em um único tipo. As luminárias,
quando não correrem conjugadas com os
frisos de madeira do teto, estarão contidas
nos armários, evitando-se assim qualquer
utilização <ias paredes para instalações
elétricas. As instalações hidráulicas fica-
rão sob o piso removível ou entre paredes
também removívels. Os !PiSos que não fi-
carem em concreto, levarão tapêtes sôltos
do material adequado ao local (borracha,
plástíoo ou cânhamo). AIs vedaçóes com
paredes ventiladas serão em tijolos apa-
rentes furados ou pré-rnoldados em con-
creto vasado.
Com o método, procurou-se a raciona-

lização do .tra,balho com o máximo de uti-
lização de mão-de-obra mecanizada e pa-
dronízada . O
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2 - Fachada lateral.
3 e 4 - Planta e ~achada do refeitório.
5'- 'Perspectiva.
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Edifício para administração de
fábrica de artefatos de otrrierrto

No projeto do edifício para abrigar a
parte admíntstratíva, restaurante e vestiá-
rios da indústria "A,O.M. - Artefatos de
Cimento" foi previsto o emprêgo de todos
os elementos da linha 'de tabrícação da
própria indústria. A cobertura é em tu-
bulões de concreto.
Os três primeiros núcleos do oonjunto

são separados por pátios ajardínados e li-
gam-se entre si através de uma extensa
varanda.
O tempo previsto para a execução é de

60 dias. O

Arq» Ulyses P. Burlamaqui, IAB~Gb.
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Casas desmontávels

A unidade é quadrada (6.00 x 6.(0) e
tem estrutura e cobertura independente
dos elementos de vedação, assegurando-se
assim o crescimento da construção seja
ela destinada a escolas, clubes, ambulató-
rios, etc. Sua estrutura - pilares, vigas
e calhas - é em alumínio; a cobertura
está prevista em telha de fibro-cimen1:lo
plana (1 telha de 2,44, sem recobrímento) ;
as esquadrias são de madeira e para, ve-
dação foi especificado um nôvo material,
"Blomaco" - madeira em bloco com en-
caixes.
O prêço dêste material, segundo o ar-

quiteto, é lPràticamente ;igual ao da al-
venaria em tijolos revestída e pintada.

O
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Habitações transitórias: Proposta
para um prograrna de habitação

Arquiteto Paulo Magalhães,

Privados principalmente de recursos fi-
nanceiros, emigrados de várias regiões do
país, em busca de mercado de trabalho,
empobrecidos até à miséria pela involução
desagregadora das ,a'tuais bases econômi-
cas e sociais, grande parcela dos tra,ba-'
lhadores, principalmente 0& die Brasília,
habita barracos de madeira, improvisados
e antí-hígíênícos que se multiplicam rà-
pidamente, armando cidades fantásticas.

14

1l!s.ses barracos, todavia, condicionados
embora aos parcos recursos materiais, são
wía de regra, representativos dos costu-
mes e da tradição cultural de cada um e
de todos.

A perplexidade dos governantes diante
dêsse fenômeno, mais a ausência de sen-
sibilidade, leva-os à formulação' de progra-
mas acadêmicos que se reduzem .a uma
abstração numérica de quantidade e preço.

:Ê:Ssesprogramas são, quase sempre, a
multiplicação do projeto de uma casa
burguesa, de classe média, símplífícada e
reduzida a ddmensões mínimas, e que, uma
vez executados, como tem demonstrado a
experíêncía, deterioram e degeneram .em
favelas de alvenaria.

As habitações transitórias são um pro-
grama que resulta da observação e Id:a
análise das casas construídas pelos pró-
prios traoalbadores. Objetiva a continui-
dade de um processo de curcura tendo em
vistatUna' realidade existencial rica em
espontaneidade e variedade de aptídões ,
Elas são, por assim dizer, como um pre-
enchimento dinâmico entre 00 barracos
prímrtívos e as habitações futuras, orde-
nadas, porém, segundo um traçado urba-
nístico de organização dos espaços com
míras ao ajustamento gradatívo dos indi-
víduos a uma comunidade através do tra-
balho, da educação, da recreação e .das re-
lações sociais.

Para um tempo previsto de 6 a. 10 anos,
as habitações transítórias poderão ser
substituídas por outras definitivas quan-
do, por fôrça dêsse processo de integra-
ção e desenvolvimento social, as familias
estdverem preparadas para o uso integral
dos recursos técnicos de nossa época, den-
tro de uma sociedade orgâníeamente su-
períor e humana.

O projeto define. os espaços internos e
externos utilizados ,pelos trabalhadores,

Da simplificação e distribuição dos primei-
ros, possibilitando a instalação convenien-
te de cada família, e da ordenação dos
segundos, usados normalmente para pe-
quenos serviços, decorre uma solução ar-
quitetônica não convencional que possíbí-
lilta a criação de um sistema modular ver-
tical e horizontal para pré-moldados de
placas e telhas objetivando a simplifica-
çálo do sistema construtivo e redução do
custo da obra.

Para a complementação dêsse programa
impunha-se a pesquisa de pré-nuoldado,
tendo-se em vista a utilização dos recur-
sos locais já que não dispomos ainda de
um parque índustrial capaz de trazer às
regiões menos desenvolvidas IOS benefícios
das modernas técnicas de IPré-fabricação.
Essa pesquísa foi dírigida para o concreto
fibroso, utilizando-se uma fibra existente
em abundância, na região do serrado: a
"velosía glaucescens" vulgarmente chama-
da "canela-de-erna".

Tecnicamente, êsse pré-rnoldado é o re-
sultado da composição !de cimento, areia
e fibra, armado com bambu em substitui-



ção ao ferro. E' relativamente leve (240
kg/pla.ca) díspensando aparelhamento es-
pecial no manuseio, resistente à compres-
são (25 kg cm2) ) e de baixo custo (01'$ 900
o m2 e 01'$ 1. 9~()' cada placa de 2,60 x
0,75 x 0108). As telhas são executadas
com o mesmo material aumentando-se
apenas a quantídade de eímento, garan-
tindo assim maior resístêncía, e ímoermea.
bílização, e tem forma de calha, com 4,30 m
de comprimento, pesando aproximadamen-
te 80 kg.

No programa das habítações transitó-
rias é de significativa importância a sim-
plificação do sistema. construtivo e a re-
dução do custo da obra necessários a um
maior número de atendimentos e a par-
ticipação direta dias trabalhadores na ere-
ção das habitações em regime de mutírão,
eliminando a mão-de-obra de montagem e
servindo como primeiro fator de inltegração.

Da natureza simples e não convencionaí
das habitações transitórias, mais o oaíxo
custo d:o pré-moldado fibroso, resulta uma
construção econômíca: ors 735.000 para
50 m2 de área construída. O

Planta
1 - Sala-cozinha
2 - Quarto
3 - Sanitário
4 - Circulação
5 - Jardim
6 - Quintal

15



Escolas
pré-fabricadas
de madeira
Arquiteto Seoeriano Mario Parto,

&;te projeto de escolas pré-raorícadas
foi encomendado pelo Govêrno do Estado
do Amazonas. AI> unidades serão f8Jbri-
cadas em Manaoo com madeira, material
aoundante na região, e 'transportadas
para o interior, onde serão montadas com
3, 4 e 5 salas, e demais dependências, ad-
mínístração e moradia de protessôres re-
sidentes.
A estrutura, ,bàsicamente, consiste nu-

ma trama (madeiramento do piso) modu-
lada de 1,10 em 1,10 m, amarrada pOI'
peças verticais fixadas de 2,20 em 2,20
metros em saoatas de concreto cic1ópico
simplesmente assentes no chão. As co-
lunas nascerão sôbre alguns dêstes pon-
tos e estão localizadas, em principio, na
periferia e linha de cumíeíra., A es-
trutura das salas de aula será indepen-
dente de bloco destinado às instalações
sanitárias que foram previstas em alve-
naria.
O piso da escola está elevado li{)em do

solo, assegurando-se desta forma maior
salubridade ao edifício escolar. As facha-
das, em venezianas reguláveís de madei-
ra, ensejam uma aeração máxima.

CORTE ESQUEMÁTICO PASSANDO PELA FACHADA

COLUNA 10)(10

O.•., vEl'IIEIIANAS

CONCiIIUO CICLO'fOlCO
cl 40 )( t e

Materiais

Cobertura - telhas de alumínio ondula-
das. Divisões internas, piso e tõrro -
madeira envernízada. Fachadas - vene-
zianas àJe madeira com peitoril de fórmí-
ca. No bloco das instalações sanitárias
a construção será em tijolo aparente e
os vãos guarnecidos de venezíanas de ma-
deira. O

16



Grupos escolares
pré-fabricados

Departamento de Obras do Estado
de..Pernambuco

Arquitetos: Jorge Martins Júnior (IAB-
Pe); Maria. Lúcia Athayàe (IAB-Pe); Pau-
lo Gustavo cuntu» (IAB-Pe); Gildo Mon-
teneçro (IAB-Pe).

Engenheiros: Breno Paàilha e numoerto
Baltor.

ADM.AULA I 2 :3
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Nestes grupos escolares construídos den-
tro do Plano Trienal de Educação do go-
vêrno passado, através do Departamento
de Obras e F'isca.lizaçã,o dos serviços PÚ-
blicos, empregou-se pela prímeíra vez, em
Pernambuco, o sistema de construções pré-
moldadas.
Não foi a Simples 'Vontade de fazer pio-

neirismo ou novidade o que levou os ar-
quitetos a adota- esta técnica e sim a
necessidade de realizar certos tipos de
construção em espaço de tempo mínimo.
Dentre estas construções, destacavam-se
os locais para ensino, tndíspensãveís para
libertarem crianças e adultos do analta-
betismo.
"Na realidiade", - afírmam os arquite-

tos na memória do projeto, - "não nos
situamos numa (fase de desenvolvimento
que faz ímperatívo o sistema de pré-ra-
bricação. Internacionalmente êste se jus-
tifica segundo três fatôres: 1.0 escassez
de mão-de-obra, portanto, elevado custo
salarial e especíalíeação artesanal (USA);
2.° um parque industrial desenvolvido
(U8A); 3.0 necessidade de cumprir um
programa intensivo e a curto prazo para
eliminar um âeficit haoítacíonaí (uRISiS')".
O intuito dos arquitetos foi 'o de manter

um melhor nível da qualidade construti-
va - principalmente no interior do Es-
tado, <ondesão notórias aISdertcíêncíàs hu-
manas e materiais - e de propícíar uma
menor duração ao tempo da construção.
Esta preocupação levou-os à pesquisa do
emprêgo das técnicas de pré-fabrícaçãn nas
construções públicas, sem que perdessem
de vista as condições econômicas, técni-
cas e sociais nas quaís estavam inseridos.
Não dispondo de verbas suficientes para
adquirir maquinaria pesada, sem a apoio
de um parque industrial satísfatórío, na
região, e contando, por outro Iado, com
uma sobra de mão-de-obra não qualifica- 17
da, os arquitetos estudaram os elementos
pré-moldados levando em conta a fôrça
física humana e a caoacídade 'técnica dos
habitantes do local. Assim, êstes ele-
mentos resultaram leves e de pequenas di-
mensões, com encaixes simples e corri-
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queíros e elaborados com matéria-prima
do lugar.
1!lstes grupos escolares pré-moldados

foram inteiramente confeccionados nas
oficinas do Estado; os materiais empre-
gados foram os do local e aproveítou-se a
mão-de-obra não qualificada durante ra
montagem.
O sistema construtivo adotado utiliza

postes de concreto armado pesando apro-
ximadamente 120 kg, colocados de 2 em
2 metros, nos quaís existem ranhuras on-
de são encaíxadas as placas de vedação
de 2 metros de comprimento, por meio
de altura, com espessura de 4 centímetros
e que pesam 75 kg , Os elementos são
transportados e montados pela fôrça hu-
mana, não se utílízando na sua monta •.
gem guinchos ou guindastes.
Cada unídads escolar de 6 salas de au-

la, recreio coberto, administração e sani-
tários, totalizando uma área de cêrca de
520 m2, pode ser instalada em 60 dias.
A redução dia custo obtido, segundo os

arquitetos, roi apreciável, pois enquanto,
na época, a construção tradicional cota-
va-se a uma média de 25 mil cruzeiros o
metro quadrado, as pré-moldadas custa-
ram 15 mil cruzeiros. O



- LD: :/tste é, exatamente, o nosso pen-
samento. Antes de mais nada, contrata-
mos um escrítório de arquitetura que nos
dará tôda a assistência necessária. Não
agiremos como projetistas. O arquiteto
/\:ry Garcia Rosa e sua equipe planeja-
rão desde as áreas de vívêncía até os de-
talhes das unidades residenciais. Estas
unidades são de 1, 2, 3 e 4 quartos e
nelas não houve a preocupação de aten-
der aos padrões mínimos exigidos pela
Cooperativa Ha,bitacional da GtuanaJba~·a.

O nosso sistema de pré-fabrícação para
ser utílízado por qualquer arquiteto exige
apenas '11; obediência a uma certa modu-
lação. Poderemos executar qualquer PQ'O-
jeto arquitetõnico desde que o seu autor
estabeleça conosco um contato prévio <para
determinação de um módulo.

Quanto aos aspectos da racionalização
aoordados pelo Marcos, nós os considera-
mos da maior Importância, inclusive para
a indústria. Rara fazê-lo de forma real-
mente econômica é preciso utilizar deter-
minados materiais Ide construção, entre
êles os de revestimento e esquadrías, que
deverão existir no mercado normal, de-
vidamente normalizados.

- Boris Milman ,(EM): Qual o pêso
p/m2 do painel de parede?

- LD: O pêso p/m2 varia. Nós pode-
mos executar e montar painéis de até 4
toneladas.

- Jorge Fiçueiredo (JF): Qual seria a
redução de custo que se obteria através
do emprêgo dêste processo em compara-
ção com a maneira tradicional de cons-
truir?

- LD: Não temos ainda uma avaliação
segura para o Brasil. Os dados france-
ses, no entanto, acusam uma redução da
ordem de 3U% na mão-de-obra e grande
aproveitamento de maiterral. COnvém le-
var em conta, neste dado, que a maneira
tradicional de construir na Euro1p,aé bem
mais avançada que a nossa.

- Freire Machado (FM): As estrutu-
ras pré-fabrícadas pelo processo da ElN-
GEFUSA podem ser enquadradas dentro
das normas da ABNT?

- LD: Por enquanto estamos usando as
normas francesas. Entre nós estas es-
truturas ainda não foram consi-deradas;
no entanto, entramos já em contato com
'a ABNT, através de seu diretor, o Eng.o
Paulo Sâ, para as providências cabíveis.

- Fuiel Gutierree (FD): Oreío que fui
um dos pioneiros da pré-tabrícaçâo no
Brasil. A meu ver não atingimos ainda
condições para o emprêgo de métodos de
pré-faorícados. Se o nosso problema é
construir mais e mais barato, principal-
mente onde é difícil edificar por meios
normais, a pré-tabrícação realmente re-
presenta uma redução de custo, mas com
o concreto não é possível atingir isto. Em
muitas -regíões do Brasil não encontramos
cimento, nem ferro, nem areia, nem pe-
dra necessários à f'l!Jbricação dos elemen-
tos de concreto.

- LD: o· arquiteto Marcos Konder si-
tuou muito bem o problema sôbre êste
aspecto. Realmente, o tipo de pré-ãabrí-
cação de que estamos falando Só é viá-
vel dentro dos limites urbanos. Nlas ou-
tras regiões o que me parece melhor mes-
mo é tentar racíonalízar a construção.

- FG: Mas mesmo dentro do períme-
tro urbano não seria mais econômico o
emprêgo de métodos tradicionais de cons-
trução?

- LD: Não pela rapidez que se conse-
gue com os pré-fabrícados e pelas con-
dições provenientes dêste fato. Podere-
mos construir 'a preço fixo e írreajustá-
vel, o que significa uma garantia para o
cliente e o barateamento da construção.

- E'J1'is Milman: Qual foi a assístên-
cia,e de que tipo foi essa assistência, da-
da pelo SElRiFHAU ou pelo BN'H à êste
processo?

- LD: Não recebemos assístêncía fi-
nanceira alguma. O nosso <fujetiJvojun-
to 'ao SERFHAU foi o de expor um mé-
todo que reputamos econômico, embora
não tenhamos ainda meios de orçá-los.
Só depois de executar êste primeiro con-
junto é que estaremos em condições de
saber o seu custo exa:to e de adaptá-lo a
nossa mão-de-obra e à nossa indústria.
Dependemos muito do fornecimento de
uma série de produtos e materiais a se-
rem :fornecidos pela indústria de mate-
riais de construção.

Roâerico Pimeniet (RP): Ouvi dizer
aqui, várias vêzes, que a nossa mão-de-
obra é relatãvamente barata., O pouco
que conheço do que se passa no estran-
geíro não me habílíba :a fazer uma com-
paração, mas se alinharmos o salário do
empregado e demais taxas veremos que a
incidência da mão-de-obra ultrapassará a
percentagem de 510% do custo global da
obra. Gostaria de saber enquanto im-
porta o custo de mão-de-obra numa cons-
trução convencional na Eur.opa:?

- LD: Tenho notícia de que pode ser
estimada em 30 a 40%.

- RP: Esta a.firmativa confirma a mi-
nha tese. Nossa mão-de-obra não é ba-
rata, ela é improdutiva. Daí achar que
os métodos de pré-fabricação se impõem'
se quisermos realmente enfrentar o defi-
cü habítacíonal.

- LD: Apesar do nosso operário ser
muito mal pago, e êle é muito mal pa-
go mesmo, não tem condição de aipresen-
tal' uma maior produtividade.

- Hélio Modesto: Desejo saber se a
ENGIElFUSApara justificar o tnvestímen-
to estudou o problema de carência habí-
tacional, <pelo menos no Rio de Janeiro,
na área metropolitana do Rio, que seria
acampo de ação principal do seu sis-
tema?

- LD: Não. Primeiro o raio de ação
não está restrito unicamente a área do
Rio de Janeiro; poderemos instalar usi-
nas em qualquer parte, trabalharmos aqui,
em Belo Horizonte e em São Paulo, Res-
peitado o Iimite mínimo básico de 100 uni-
dades poderemos instalar usinas em qual-
quer lugar.

- Gilberto Kobler : A IPré"f,abricação
!pretende aumentar a rentabilidade do
trabalho e ao aumentar esta rentabili-
dade provoca o aumento da produção, di-
minuindo o tempo de trabalho, não Só do
operário. como do calculista, do arquiteto,
de todos aquêles que participam do ato
de construír , Se o arquiteto vai fazer
um projeto para Madame Fulano de Tal,
jamais poderá pretender que os senhores
facam moldes e fôrmas para realizar êste
projeto específico e que esta casa, ao ser
pré-fabricada, saia mais barata do que
outra construída peles métodos conven-
cionais. :se o seu problema é projetar
uma unidade para uma família, deve ado-
tar os métodos tradicionais de constru-
ção, mas a partir do momento em que
sua encomenda destina-se a alojar 2100fa-
raílías êle será premido a se atualizar em
têrmos de tecnología. Com base neste
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preâmbulo, formulo minha pergunta: até
que ponto haverá um aumento no mer-
cado de trabalho no campo da constru-
ção capaz de não provocar uma subutilí-
zação de todos aquêles que dela vivem, do
operário comum ao arquiteto; ísto é, que
possibilidades existem para ensejar um
aumento maciço do mercado de construção
e do poder aquisitivo da população para
comprar casas?

- LD: Acredito que a pré-fabrícação, de-
terminando uma acentuada economia, de
mão-de-cora, evitando o desperdício de
material e pela economia de tempo, tra-
ztda pelo equipamento, atuará como um
rator multíplícador e tornará a moradía
mais acessível a uma camada maior da
população. Isto só será possível, é evi-
dente, através do carreamento da pou-
pança privada para êste setor, o que ca-
berá a um órgão oficial, como o BNH, re-
gular , Acredito que as sociedades de cré-
dito imobiliário que estão sendo estuda-
das ,pelo BNH venham a ter muita im-
portância num esquema desta natureza,
pois êle possibilitaria pagar o custo da
edífícaçâo ao construtor durante o prazo
de construção e receber esta soma do
comprador a médio ou longo prazo.

- Leon Levi (LL): Qual o seu processo
de cura? Qual o seu ,tipo de pré-tabríca-
ção? E' totalmente em concreto, é mis-
to? Ou usa elementos portantes e ele-
mentos divisórios de tipo de rabríeação
diversa?

LD: E' totalmente em concreto e usa
elementos portantes e divisórios sempre
em concreto. O processo de cura é nor-
mal, não usamos vapor, nem adítdvos.
Podemos desrormar as lajes em 48 ho-
ras; os painéis verticais, de fôrmas pívo-
tantes, podem ser desformados em 12
horas.
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- MKN: Acredito que o processo aqui
apresentado brilhantemente pelo Louren-
ço Díegues, já foi perfeitamente entendi-
do por todos. Poderiam surgir outros, de-
zenas de outros processos, todos muito in-
teressantes e é possível que surjam. Creio
que a ENGEFUSA, como qualquer outra
f.irma que no momento se proponha a fa-
zer pré-rabrícação no Brasil está, de uma
certa forma, dando um passo no escuro.
O que ouvi de mais interessante aqui foi
a pergunta formulada pelo arquiteto Hé-
lio Modesto sôbre a demanda, sôbre o
problema da habitação. Não se pode
pensar, nem se deve tentar equacíonar o
problema da habitação a partir de pre-
missas sôbre processos construtívos, - se
êste deve ser pré-fabrícado ou não pré-
fabricado, se o sistema deve obedecer às
caracteristicas de pré-faorícação total ou
parcial ou se os métodos a empregar de-
vem ser os da construção artesanal: -
sem que se conheça a realidade 'brasi-
leira em têrmos de habitação; sem que
para esta realidade se equacíone e pla-
neje devidamente e sem que a demanda
esteja perfeitamente definida dentro de
uma perspectiva de tempo. Se se souber
que no decurso de Um determinado pra-

zo, o Brasil, através de suas entidades
privadas de financiamento e de seu Ban-
co Nacional de Habítação, pretende cons-
truir tantos milhões de unidades, haverá
condições para que as firmas se equipem
financeira e tecnicamente para fazer fren-
te a esta necessidade. O esfôrço que al-
gumas emprêsas vêm fazendo para apri-
morar o seu padrão teonológíco, camí-
nhando em direção à pré-fabrícação, pare-
ce-me muito interessante e muito louvá-
vel. Pelo que pude inferir das inúme-
ras perguntas feitas ao Lourenço Diegues
e das respostas por êle dadas, o proble-
ma entre nós está ainda na fase em que
Se tateia, na qual os aspectos em jôgo
ainda não são bem conhecidos, em que
como que se dá Um salto no escuro. Digo
isto ao mesmo tempo em que faço votos
sinceros no sentido de que as tentativas
agora ínícíadas venham a ser positivas
para as firmas que as experrmentam,
Mas, o que nos propomos a discutir aqui
é a situação do pais, do Amazonas ao
ChUí, com suas diversidades tremendas,
com o problema do Nordeste, o problema
de Minas; a experiência que se fêz em
Cajueiro Sêco, em Pernambuco, COm pré-
fabricados de taipa de ptlão, por exem-
plo, levada a efeito pelo arquiteto AcáciO
Gil Borsoí, com o concurso dos próprios
moradores, experiência esta muito inte-
ressante e que merece de tojos nós uma
análise mais cuidadosa. POr estas ra-
zões, creio, deveríamos manter o debate
em têrmos mais amplos, em tese, pois,
possivelmente chegaremos à conclusão de
que no dia em que o problema da habi-
tação se situar em têrmos de uma equa-
ção séria, constataremos que o Brasil apre-
senta condições propícias a todos os tipos
de experimentos, desde a construção ar-
tesanal até a mais avançada pré-tabrí-
cação. Nesta direção devemos encamí-
nhar nossa especulação, quais são nos-
sas opções e quais os caminhos a se-
guir. No meu entender, e no entender
do IAB, o problema é, bàsícamente, um
problema de planejamento, Enquanto
não conhecermos a realidade brasileira em
têrmos de habitação, enquanto não sou-
bermos o que temos de construir, em que
tempo e com que fin.anciamento, estare-
mos trilhando o caminho da aventura.

LD: Para finalizar, esclareço que o
nosso sistema e os nossos meios são rela-
tivamente modestos; o risco de um possí-
vel salto no escuro, é reduzido. Mesmo
que ampliássemos 10 vêzes mais nossos
Objetivos, - e isso não é viável, dado o
vulto do ínvestímento, - dentro dos li-
mites a que nos propusemos, estaríamos
perfeitamente tranqüilos.

- Maurício uooerto - Agradeço a eon-
tríouíção trazída pelo Lourenço e passo a
palavra ao engenheiro Boris Mílman para
falar sôbre as características e alcances
da pré-fabrícação pesada.

- Boris Milman: Antes de mais nada
desejo caracterizar o que é pré-Iabrteaçã,o,
uma vez que existem algumas diferenças
de interpretação. Entendemos pré-fabri-
cação como simples tabríoaçâo feita em
usinas devidamente equipadas. ll:ste con-

ceíto foi adotado pelo Prof, Antônio Alves
de Noronha com quem debatemos as di-
versas definições dêste sistema. As pe-
ças feitas ao pé da obra, aqui citadas, le-
vam a designação de pré-rnoldadas, nome
êste dado pelo Prof , Noronha. Tanto uma
como outra produzem mais ou menos re-
sultado e colimam o fim de preparar
as peças rora de seu 1ugar 'para serem co-
locadas na estrutura, Entendemos, no
entanto, como pré-rabrícaçâo prõprãamen-
te dita aquela que se faz nas fábricas. O
fim precípuo da pré-tabrícação é a pro-
dução em massa. E' preciso não 'Perder
isto de vista. Quem não tiver um pro-
grama de 2Q anos, por exemplo, não pode
aspirar fazer pré-fabrícação em propor-
ções elevadas e com equipamento capaz de
baratear a construção. Constrói-se uma
fábrica para produzir tantas casas, tan-
tos apartamentos, tantas pontes, ou o que
seja, durante um determinado tempo, 20
anos pelo menos; esta produção, neste pe-
ríodo de tempo, pagará o custo da inversão
inicial em equipamento e diminuirá o
custo de cada unidade produzida.

As características principais da pré-fa-
brícação .podem ser resumidas em 4. A
l,a diz respeito 810 projeto e a modulação;
sem modulação não se pode pretender
pré-fabrícar, A 2.a é o equipamento. A
3. a decorre da necessidade do aproveita-
mento dêste equipamento e refere-se ao
aceleramento da cura das argamassas, em
geral do concreto. Uma fôrma que é uti-
lizada 3· vêzes por dia, barateará muito
mais o custo da peça unitária do que se
ficasse aguardando a cura naturaí. A
cura pode ser acelerada a vácuo, a vapor,
através de adítívos e por outros meios.A
4. a é O transporte; horizontal da fábrica
ou usina até o canteiro da obra, e o ver-
tical dêste canteiro ao local onde ,a peça
é colocada.

Quanto ao alcance, pode-se dizer que o
alcance da pré-fabrícaçâo é qualquer. O
último exemplo que vi foi o de uma ponte
com peças pré-rabrícadas de 180 tonela-
das, transportadas por via fluvial. Mas
há inúmeros outros exemplos de aplica-
ção: silos, lajes para cobertura de gran-
des vãos, habitações, inúmeros tipos de
naves índustríaís, escadas, etc.

Sob o aspecto técnico, arírmamos que a
pré-rabrícação não assusta o Brasil. Po-
deremos pré-Iabríear em qualquer .dímen-
são. Temos usinas siderúrgicas, fábricas
de guindastes, de caminhões capares de
transportar deaenas de toneladas, e su-
ncíente produção de cimento. .o que
freia, o que impede a Implantação da pré-
faoríoação é o aspecto político - ou so-
cial, não sei como preferem classificar,
havendo um mercado garantido e uma po-
lítica clara para enfrentar o problema de
habitação, haverá pré-fabrícaçâc. E' pre-
ciso, exclusivamente, que haja vontade
por parte da sociedade, do govêrno, de
todos nós, de que as casas que fal-
tam sejam construídas. Se houver um
programa para construir 15, 20, 50 mil ca-
sas por ano, numa determinada região, a
usina de pré-fabrícação surgirá natural-
mente, basta que haja garantia de que
estas casas serão edificadas.



- América Gawdenzi: Trago uma notícía
sôbre um processo de pré-tabrícação que

, venho aperfeiçoando e com o qual já cons-
trui inúmeras casas. Estou fabricando, em
pequena escala ainda, elementos ocos de
concreto, cujo pêso não vai além de 100
kg/m2 e cuja camada de ar entoe SUJaS
paredes serve como isolante térmico. 1l:s-
tes elementos, fàcilmente transportáveis
da usina pars, qualquer local, podem ser
modulados e foram estudados para serem
utilizados em qualquer tipo de projeto, são
IlIpl1cadosjuntamente com os materiais em-
pregados na construção convencional -
janelas de 00 em, 1 m, 1,20 m - já nor-
malmente pré-fabricados e encontrados fà-
cilmente no mercado. Em algumas destas
construções consegui redução de custo da
ordem de 45% em relação à construção
comum.

o processo inclui ainda alicerces, lajes
de piso, paredes e guarnições de portas e
janelas pré-fundídas. A cobertura é igual-
mente ôca, servido simultâneamente de
fôrro e telhado. Os condutos das insta-
lações elétricas e hidráulicas circulam
através dos vazios dos elementos; tôda a
construção é feita em cimento, areia e
pedra; sõmente as fôlhas das portas e
janelas são em madeira. Estas são as
linhas gerais do processo.

- de curtme: Quero fazer uma suges-
tão sôbre apresentação dêstes processos.
E muito difícil expor um processo de pré-
f'albrica,ção e raeer-ss erstender, utilizando
apenas palavras, sem o concurso indispen-
sável de desenhos, "slídes", enfim, sem
uma documentação ampla que permita o
perfeito entendimento do sistema. Pro-
ponho que o IAB-GB promova outros en-
contros específícos nos quais os interes-
sados - engenheiros, 'arquitetos ou in-
dustriais - possam apresentar e debater
os seus sistemas de pré-fabrícaçâo ou ou-
tros processos de racionalização d·a cons-
trução.

- Maurício Roberto : E0tou perfeitamen-
te de acôrdo com a sugestão do de Cur-
tins e desde já coloco o IAB-GB à dis-
posição dos interessados nestes encontros.

Ouvimos quatro exposíções. O de Curtins
nos deu uma visão horizontal do que seja
pré-fabricação; o :Lourenço falou sôbre um
processo; o Boris apresentou em tese, os
problemas inerentes à pré-fabrícação e o
Gaudenzi focalizou um outro sistema.

De tôdas estas exposições e das inter-
venções dos colegas presentes, posso con-
cluir que o problema da pré-raorícação
gira em tôrno de uma questão única: de-
manda. Isto porque a industrialização da
construção exige equipamento e êste só
existirá na medida em que haja uma de-
manda capaz de ·albsorv,er·015 investimentos
iniciais necessários.

Proponho aos presentes - dentre os
quaís se encontram representantes do ór-
gão que é uma das poucas esperanças da
concretízação de uma demanda organizada:
o BNH - que concentrem seus esforços
na tentativa de descobrir meios capazes
de ensejarem uma concentração de re-

cursos que, uma vez aplicados no campo
da construção, venham a criar condições
necessárias ao equipamento da Indústria
da construção e o início de uma nova fa-
se na história de nossa edificação, na qual
construiremos de acôrdo COm as técnicas
contemporâneas.

Pelo que ouvimos <aqui, não resta dú-
vida de- que temos capacidade inventi-
va, quer no âmbito do fazer, quer no da
concepção; êste aspecto não nos atemo-
riza. O problema todo se reduz unica-
mente à questão da mobilização de recur-
sos para efrentar a demanda de moradias,
organízá-los e dístríbuí-Ios racionalmente.
Sôbre êste ponto lembro, ainda, que vi-
vemos em um regime de economia ca-
pitalista e, assim sendo, a solução a ser
encontrada não poderá ser a do Estacio
- taívea mais fácil de ser conseguída
neste campo como demonstra a experiên-
cia dos países socialistas. Neste ponto,
exatamente, é que se encontra o maior
desafio à nós arquítetos: descobrirmos a
solução eficaz dentro das condições eco,
nômioas em que vivemos.

Gostaria de ouvir, a êste respeíto, a
opinião dos presentes e em especial dos
meus queridos colegas representantes do
BNH.

- Mario Pinheiro: Quero salientar, íní-
cíalmente que o rato de figurarmos no
temário desta mesa redonda como expo-
sitores resultou de um mal-entendido. Não
estamos aqui na qualidade de represen-
tantes do SERFH-AU Ou BNH e sim como
observadores. O SERFHAU nos delegou
esta função para prestigíar o Instituto de
Arquitetos do Brasil, órgão vanguardeíro
dos problemas haJbitacionais do Brasil.
Aqui estamos, três arquitetos, Jm'ge Pinto,
Manoel e eu, todos ligados ao setor de
obras.

Desejamos registrar que, em linhas ge-
rais, o SERFHAU compreende os proble-
mas hoje aqui debatidos da mesma forma
que o IAB, isto é, em têrmos de plane-
[amento . Concordamos também em que
só teremos técnicas de pré-rabrícados em
uso quando tivermos a garantia de uma
demanda certa.

Os debates de hoje mostraram que mui-
tos de nós parecem estar preocupados com
detalhes, quando o aspecto rundamental
é o da correta colocação do problema.
Pa.ra tanto, o BNH criou e está instalan-
do o Centro de pesquisas H3Jbitacionais
que será o órgão encarregado de proce-
der ao levantamento de todos os dados
referentes à habitação; mais tarde, êste
órgão poderá informar 'ao SERlFHAU e
ao BNH qual a política mais índícada
quanto a processos construüvos. O
S!ERFHAU, por enquanto, adotou, como
rotina, cadastrar todos os processos de
pré-faorícação existentes no !país e no ex-
terior. Como mão desejamos assumir ne-
nhuma posição leviana ante esta facêta
do problema da mOI1SJdia,afirmamos que
só poderemos acreditar neste ou naquele
processo de construir na medida em que
as pesquisas os venham contírmar ,

- BOris Milman: Pergunto aos obser-
vadores do SElRFHAU como entendem
êles o têrmo demanda. A meu ver, a
demanda pode ser conceituada de duas
formas: a simples necessidade nsíca de
casas é gritante, portanto, existe demanda.
Porém, se o BNH coloca uma condicional
na frente, isto é, que se possa pagar o
preço da casa segundo um determinado
sistema, de antemão posso garantir ao Ban-
co que jamais êle resolverá o problema ,
O BNH adotou para figurar o deficit ha-
bitacional números conservadores di), or-
dem de 8 milhões de unidades: se, para
eliminar êste âeiicit, se COlOCMcomo con-
dição índíspensável o fato de que as pes-
soas que não têm casa possam vir a pa-
gar as casas que o BNH pretende cons-
truir por qualquer processo, jamais será
encontrada ,a solução. O povo brasileiro
que carece de 8 milhões de casas levará
8 milhões de 'anos para tê-Ias.

- Mário Pinheiro: !Lamento não poder
dar resposta Objetiva à pergunta do Eng.o
Boris Milman. Minha posição aqu] é de
observador e não seria eu a pessoa ín-
dícada a dar resposta a questões que en-
volvem assuntos que fogem das minhas
atribuições. Posso adiantar, porém, que
não temos ainda uma opinião formada
quanto à pré-fabricação. Devemos conside-
rar que existe no país um problema maior e
que envolve todos os outros; o do homem.
Não podemos pensar em pré-fabrícação
total, para todo o Pais, quando sabemos
que em quase tôdas suas regiões se ma-
nifestam formas de ideseII1lPr~o ou de
subemprêgo , Precisaríamos analisar deti-
damente cada uma das regiões brasileiras
para saber qual delas apresenta condições
à aplicação destas técnicas. Numa opi-
nião de caráter pessoal, adianto que a
parte Sul e centro se me afigura como
sendo a maís propícia à implantação des-
tas técnicas.

- Marcos Kowàer Netto:CTeio que o
Boris Milman foi um tanto radical quan-
do afirmou não haver disponibilidade fi-
nanceira para o povo adquirir ou - por-
que não usar esta palavra maldita atual-
mente, - alugar casa. Tudo dependerá
de estudos aprorundados, estudos técnicos
baseados em planejamento - planejamen-
to arquítetôníco, planejamento urbanístíco
e planejamento econômico. Acredito,
não sou dos mais otimistas, mas acredito,
que possamos, dentro do quadro atual de
país pobre, encaminhar a solução do pro-
blema da habitação desde que haja von-
tade PCr parte de todos os interessados,
inclusive do Banco. A colocação do pro-
blema feita pelo Mario Pinheiro me pa-
rece correta. Não podemos ficar dis-
outíndo o sexo dos anjos: Se o processo
C3JffiUSé o melhor, se o melhor seria
fazer as fundaçôes assim ou assadas; por-
que, no momento, o Importante é saber
como vamos resolver o problema habíta-
cíonal do Brasil, se há planejamento, se
se o equacíonamento está sendo correto,
como é que Se está encarando a habita-
ção em relação à comunidade, às cidades.
1l:stes são problemas reaís. Os aspectos
relativos à técnica dos pré-fabrícados sur-
girão naturalmente, rotineiramente, quan-
do tudo isto estiver equacíonado, O
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Pré-fabricação na França
o problema habitacional francês e os sistemas
de pré-fabricação em uso na França

Arq.? Paulo Sérgio S. suo«, IAB-SP

A presente notícia tem por objetivo con-
tribuir para o debate em tôrno do equa-
cionamento do problema haoítacíonal bra-
sileiro, tendo em vista o emprêgo de téc-
nicas modernas de construção.
Os elementos que ora divulgamos fcram

obtidos junto ao COTE (Centro Científico
e Técnico da Construção de Paris, por
ocasião do estágio que nos foi propor-
cínado e coordenado pela A.IS.T.E.P., em
1963-64.

o PROBLEMA HABITACIONAL

FRANCj)S

Estudos recentes sôbre o problema da
habítação na França CC:.R.E.D.O.a.)
baseados na necessidade de renovação do
atual patrimônio resídencíal, em curso de
deterioração, no crescimento vegetatívo da
população e nas migrações internas e ex-
ternas, concluem pela necessidade de
construir de 9 a 10 milhões de alojamen-
tos nos próximos 20 anos, ou seja, !500.<OOO
por ano.

A POLiTICA HABITACIONIAL
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Para efeito de formulação da política
habitacional na Françal, a população é dí-
vídída em quatro camadas de diferentes
ingressos: parcela "ricar, com ingressos
superiores a 200 dólares mensais (ou 1000
NF) ; parcela "rpequeno-burguesa", (ope-
rário qualificado, pequeno comerciante)
com ingressos compreendidosen:tre 40 a
200 dólares mensais; parcela que dispõe
de emprêço assegurado, cujo ingresso fixo
é em tôrno de 40 dólares; população sem
empréço regular; ingressos não fixos e
inferiores a 40 dólares mensais.

Na. Fr,ança, como na maioria dos países
europeus, a população concentra-se nas
duas primeiras categorias enumeradas.
Entretanto é para as 2 categorias inter-
mediárias que se orienta 3J política 00-
bitacional.
A !primeira parcela da população não

apresenta problemas quanto ao valojamen-
to. Para a 4.a é proposto 'o chamado
sistema Castor ou sei] help, onde as pes-
soas constroem suas próprias casas, com
ajuda técnica ,e econômica POr parte do
govêrno. TomandO-se POr base que ca-
da família, contando com ingresso men-
sal fixo, possa ocupar alojamento de va-
lor correspondente a 2,5 vêzes o Seu in-
gresso anual, à 3. a categ-oria' caberia um
alojamento de 1. 200, dólares, e à 2. a um
de 6.000 dólares, ou seja, 'O preço de cons-
trução de uma HAM (Habit.açÍÍlOde Alu-
guel Mínimo) normal.
O problema da habitação na França é

encarado em têrmos de necessidade, trans-
cendendo a natureza simplesmente comer-
cíal da orerta e procurar, A cifra con-
-síderada necessária, de 500.000 alojamen-
tos .:ipol' ano, está; no entanto, abaixo do

programa levado à prática que é de
350.000 por ano.
Quanto à distribuição dos alojamentos

segundo os diversos níveis de ingressos,
tem sído apontada a necessidade de 'des-
tinar 50% do programa às habítaçôes do
tipo RAM. }t'ste nível está longe de ser
atingido e tem mesmo decrescido (de 25,8%
em 1959 a 2'1,,9% em 19&2) em detri-
mento de alojamentos mais díspendíosos.

EVOLUÇÃO RECENTE DAS TÉCNICAS

CONSTRUTIVAS NA FRANÇA

Fator econômico - A principal fôrça
motora da evolução das técnicas cons-
'mlltivas tem sido a necessidade de econo-
mia, não no sentido de uma simples di-
minuição do custo da obra, mas corno
uma melhoria na relação qualid:aàe'-prêço.
Qualidade entendida aqui no seu sentido
mais amplo, envolvendo durabílídade, aca-
bamento, superfície e beleza."
Em um regime de pleno emprêgo, a eco-

nomía da mão-de-obra é fator de grande
importância no orçamento da construção,
OiP'tando-se pela que tem caráter políva-
lente, em detrimento de serviços de na-
tureza artesanal.
A economia de mão-de-obra obtida pelo

ernprêgo dos sistemas comuns de pré-fa-
brícação, relativamente aos sistemas cons-
trutivos tradíeíonaís é da ordem de 4!a%.

EVOLUÇÃO DO PROCESSO

CONSTRUTIVO

Com relação à construção de prédios re-
sídencíaís, escolas e edifícios de escritórios,
tem havido, na França, nos últimos anos,
grande número de invenções seja nas par-
tes limitadas de prédios (escaldas, pare-
des, lajes), seja no edifício Integralmente
pré-Iabrícado. CCTE (Centro Cientí-
fico e Técnico da Construção, de Paris)
examina todos os anos cêrca de HiO novos
sistemas de pré-fabrícação.
De 1945 para cá, diversos caminhos fo-

ram tentados no aperfeiçoamento das téc-
nicas construtívas. Buscou-se inicial-
mente a pré-faoricação da estrutura, na-
quilo que se convencionou chamar de "pré-
fabricação linear". A montagem 'na obra
de elementos executados em usina veio
substituir a ossatura concretada "ín loco"
com evidente simplificação, por' não mais
se necessitar de fôrmas, etc. Como a
pré-rabrícação da estrutura deixava sem
solução uma série de outros problemas
técnicos, tentou-se a pré-fabrícação bídí-
mensional, isto é, plana, que utiliza pai-
néis pré-fabrícados em usina, nos quaís
já está incluida e o revestimento externo.
Os painéis eram inicialmente destinados

,apenas à vedação. Suas características
de resistência, no entanto, - levavam a su-
perabundância de rõrça portante e pas-

sou-se a usar o sistema onde os painéis
fôssem portantes. As dimensões dos pai-
néis cresceram com o tempo, e !hoje são
usados retângulos cuja, altura é o pé di-
reito e cuja largura é a dimensão total
do cômodo. Os painéis, executados no
canteiro ou em ráoríca, são unidos atra-
vés de juntas líneares executadas na obra.
(Junções, paredes com parede, paredes com
laje, de piso, ec.) ,

OS DIVERSOS SISTEMAS DE PRÉ-FA-
BRICAÇÃO EM USO, ATUALMENTE NA
FRANÇA

"Alvenarias evoluià,a;S" - Ibaseadas na
utilização de elementos de dimensões res-
tritas, cujo assentamento é feito segundo
técnicas convencionais, dependendo pois de
mão-de-obra especializada. Exemplo: blo-
cos de concreto,
"Taipa de concreto' (béton banché) que

consiste no emprêgo de fôrmas verticais
metálicas, entre as quaís se corre o con-
creto. As fôrmas têm a altura de UIlU

andar, e são dispostas formando um tú-
nel. Ooncretam-se símuítâneamente pa-
redes e lajes de p~o. A execução de ra-
.chadas externas com a técnica assina-
lada, exige janelas de vãos relativamente
pequenos.
O processo descende da técnica Ida tai-

pa de pilão, substituindo-se a terra pelo
.concreto. E' empregado em três moda-
!idades: sistema com fôrmas desmontá-
veís; sistema CIOmfÔi1'mas móveis: sis-
tema com fôrmas perdidas Ou incorpo-
radas.
O sistema "taipa de concreto" caracte-

riza-se pela rapidez na montagem e des-
montagem das fôrmas, cem conseqüente
economia de mão-de-obra - as fôrmas
são executadas em chapas de aço, mane-
jados com e 'auxílio de macacos: pela
rapídez na concretagem -, através de
uma cuidadosa organização do canteiro.
deixando-se suficiente espaço de circula-
ção em tôrno dos planos de trabalho, e
contando-se com SUficiente capacidade de
preparo e distribuição de concreto; e, fi-
nalmente, pelo ernprêgo de mais de um
jôgo de fôrmas, geralmente 3, de maneira
~, obter concretagem num ritmo 'contínuo.
A secagem do concreto é acelerada atra-
vés do aquecimento das fôrmas.
Suas principais vantagens são: o con-

fôrto térmico e acústico, devido à su-
ficiente espessura das peças; construção
relativamente econômica de prédios altos;
e o fato ele permítír o início do acaba-
mento antes do término da montagem da
estrutura.
Apresenta, no entanto, os seguintes in-

convenientes: dificuldade na obtenção de
superncíes de' concreto suficientemente re-
gulares para dispensar reparos. posteriores';
. paredes _externas, mesmo com 25 a 30. em

-(Continua na pág. -41)



Carga na Usina de Paineis em carreta.
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Dentro de uma Política Nacional de Ha-
bitação duas Importantes <ediferentes li-
nhas de ação se impõem aos arquitetos'
eengen<heiros. A primeira apresentando,
através dos seus legítdmos órgãos repre-
sentatívos, propostas objetivas para que
sejam estabelecídas, pelos podêres públi-
cos, 'as condições regionais necessárias e
suficientes para a elaboração -de corretos
planos habitaci:onais. A segunda, através
das emprêsas construtoras, Ipara que, pel-a
revisão de suas estruturas, venham a pro-
duzir em maiores quantidades, em meno-
res tempos e, pelo progressívo aprimora-
mento técnico-intlustrial, oferecer sem
quaisquer prejuízos de qualidade, preços
de venda cada vez menores. Os constru-
tores, atuando como progressistas emprê-
sas de engenharia, reencontrarão o gôs·to
pela luta e, nos lucros, as justas recom-
pensas da inovação e d'O risco; serão, des-
ta forma, aceleradores da produção .e não,

Pré-fabricação
na Guanabara

pesada

Eng:o Carlos da Silva

embora ínvohmtàríarnente, freios da ne·-
cessáría evolução técnica e econõmíca.
Estamos, no Brasíl, sem dúvida alguma,

no despertar de uma clclópica tarefa que
desafia a capacidade técnica das iemprê-
sas de engenharia, dos arquitetos e enge-
nheiros. Gabe-nos decidir se aceitamos ou
não êsse desafio, que apresenta :perspecti-
vas exultantes para os tempersmentos de
ação, permitindo-nos colocar as técnicas a
serviço da coíetívídade ..
Somos de opíníão que a necessária ca-

pacídade técnica das emprêsas constru-
toras para o atendimento do mercado de
habitação somente será obtida pela in-
dustrialização da construção, objetívando-
se produzir em maior quantidade, de me-
lhor qualidade, com redução dos prazos e
preços fínaís.
A industrialização das construções é, bà-

sícamente, a racionalização de todo um
sistema que inclua, dentro de objetivos

econômicos, de rapidez, de melhores con-
dições de trabalho e, de contrôle, o emprê-
go de novos materíaís e métodos de pro-
jetar e construir. Pelo seu desenvoívísnen-
to será possível estabelecer uma genera-
lízada atitude de contenção de preços e
de produtividades crescentes. É a aplica-
ção [lia, construção, à exemplo do que ocor-
re nas demais atividades industriais, de
novo·s 'Processos técnicos que conduzam ao
aumento quantitativo da produção.

óuvíamente, a industrialização não é
um fim em si mesma, mas um meio de
atingir melhores padrões de vida.
Dentre os processos industriais de cons-

truir edifícios o que tem melhores possi-
bilidades de ser aplicado, em larga, escala,
no Brasil, é O' da pré-rabrícação em con-
creto armado. Bàsicamente consiste em
fabricar, em usinas, os elementos constru-
tivos de grande repetição, transportá-los,
montá-los, incorporando-os ao edírícío. A



solidarízacão destas peças deve ser exe-
cutada por processos que, através de pe-
quenas ccncretagens locais, estabeleçam o
monolítísmo do concreto 'armado e não
simplesmente a sua justaposição.
A pré-fabricação conduz à correta va-

Iorízação do projeto completo, através de
prévios estudos urbanísticos, arquitetõni-
cos, técnicos e econômicos, indispensáveis
para uma: construção industrialmente rea-
lizada. Em futuro próximo, Escritórios de
Estudos e Métodos, com um sentido índus-
tríal, serão indispensáveis para o plane-
jamento das construções habitacionais,
permitindo o aproveitamento mais comple-
to das possibilidades que a índustrtalíza-
ção e, em 'Particular, a pré-fabricação ofe-
rece, sempre com a finalidade de elevar a
qualidade e reduzir custos. Surgiu com a
fabricação de pequenos elementos, evoluiu
ràpídamente fPM'a a pré-moldagem de pai-
néis de maiores dimensões e, desta for-
ma, as diferentes técnicas de pré-faortca-
cão de edifícios representam as passagens
de estágios artesanaís para sucessivos e
cada vez mads aprímorados estágios índus-
tri'ais. Podem ser grupadas segundo trés
critérios seguintes:
a) quanto à potência dos meios mecâ-

nicos empregados na fabricação e monta-
gem: 'em "leves" e "pesados";
b) quanto ao local de fabrico das pe-

ças: se executados no interiOr da própria
construção, externamente em usinas pro-
visórias no canteiro de serviços e final-
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mente se produzidas em outros locais, em
usinas fixas, em geral de grande porte,
onde os processos de trabalho são os mais
racionais e conduzem a maiores rendi-
mentos;
c) quanto à incorporação, ou não, nos

paínéís pré-fabrieados, dos revestimentos,
esquadrías, Instalações diversas e demais
elementos de construção: em "parcíaís" ou
"totais".

A experiência estrangeira demonstra que
é um êrro de apreciação Iulgar que a
pré-fabricação é capaz de substituir, de
forma total, os métodos tradicionais d>e
construir. O que se tem observado é que
a industrialização estimula a racionaliza-
ção dos métodos tradicionais pela sadia
concorrência, obrigando a que também ela
se adapte à organízação industrial. Para
isto é indispensável a normalização dos
materiais e elementos de construção tan-
to do ponto de vista dímensíonaí quanto
qualitativo, reduzindo o número de tipos
dos fabricados e permitindo a produção
em séríe.

.A. escolha do processo de pré-raorícação
a ser adotado dependerá, é óbvio, do
número de construções a realizar no mes-
mo local, do prazo desejado, d'a área do
canteiro da obra e da quantidade de ele-
mentos repetidos a serem Iabríoados e
montados.

Após cuidadosa seleção dos vários pro-
cessas de pré-rabrícaçâo, nossa emprêsa,
levando judiciosamente em conta as con-
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Carregamento de painéis, em carreta, n••
Ue1na.



3 - Moldagem de um paInel (parede divisó-
ria) na usína do canteiro.

3

díções de mercados no Brasil, o.ptou pela
adoção do "Processo Barets". í:ste pro-
cesso, de origem francesa, apresenta já
um total de realizações de dezenas de
milhares de habitações edificadas na
França, Alemanha, Bélgica, Suíça, Itália
e Malásía.
A patente de M. J. Bal'ets consiste num

processo classificado como "pesado" e "to-
tal". As lajes, paredes internas e facha-
das, são constituídas de grandes painéis de
concreto armado, geralmente "pré-fabrica-
dos no próprio canteiro", sempre que pos-
sível, dentro do raio de ação dos guindas-
tes que se ocuparão dias montagens. Téc-
nicas peculiares são utilizadas para asse-
gurar o monolítísmo das <peças estruturais
e de estanqueídade das [untas doe cons-
trução.

Permíte o "Processo Barets" através de
racional programação e simplificação do
trabalho, com fixação da rigorosa eadên-
cia do número de habitações a serem cons-
truídas por dia, que sejam fàcilmente
ootídos:
a) melhores índices de produtívídade

com '31 introdução de novas tecnologias e
de melhores condições de trabalho;
b) simplific-ação, redução em' número

e extraordinária reutílização dos moldes,
com eliminação de címbramentos;
c) concretagem de todos os elementos

da construção, ao nível do 50010, em pla-
cas horízontaís, com vantagens de como-
didade executiva e de melhores condições
técnicas do que 'as que seriam permítídas
nas suas respectivas Iposições defínttívas.
O "Processo Barets" apresenta uma téc-

nica própria, sistematizada, que difere ín-

teiramente da atualmente empregada no
setor habitacíonal, onde, rotineiramente,
são deixados problemas importantes da
construção para serem resolvidos ao longo
do curso da própria execução. A imediata
utílíeação dêste processo no Brasil, repre-
sentará contrtbulção pa.ra o desenvolvi-
mento da indústria nacional da cons-
trução.
Iniciando a aplicação dêsse processo

construtivo no Brasil, está a "Engefusa",
construindo o Conjunto Residencial P.adre
José de Anchieta para a Cooperativa. Ha-
bítacíonal da Guanabara,
Trata-se da construção de 25·2 aparta-

mentos de diversas dimensões, constituídos
de 1 sala e 1, 2, 3 ou 4 quartos com área
total de 13 :000 me, construídos em sua
quadra de terreno em Vigário Geral, nesta
Cidade.
O projeto urbanístíco e arquítetônlco de

autoria do Arquiteto Ary Garcia Rozá dis-
põe os 15 edifícios que compõem o 0011-
junto Residencial, agrupando os diferen-
tes tipos de apartamentos com uma pro-
jeção horizontal, ocupando somente' 30%
da área do leite, permitindo excelentes
condições de higiene habítacíonal e con-
vivência social.
As áreas livres serão ajardínadas, de

propriedade comum, destinam-se 'ai recreio
e circulação de livre acesso a qualquer
dos prédios.
í:sse conjunto está sendo construído se-

gundo a cadência prevista de 1 aparta-
mento por dia o que demandará o prazo
total de 270 dias consecutivos para a SU~
entrega à habitação, nêle incluídas as
fundações e urbanização. O
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Esperança
Clawrie Schnaidt

A não ser alguns espíritos mais ousa-
dos, todo o mundo era contra a pré-fa-
bricação há alguns anos trás: o morador,
porque, para êle, pré-fabrícação significa-
va apenas barracos; o empreiteiro, por-
que ela ameaçava sua subsistência; o ar-
quiteto, por não considerar que a pré-fa-
bricação alcançasse a categoria de arte,
Hoje, a palavra "pré-fabricaçâo" já não
faz ninguém estrerneoer, Ao contrário
ela levanta as esperanças mais, extrava-
gantes. Graças à pré ..fabrlcaçâo, podere-
mos dar um fim ao deficLt habítacíonal,
todo mundo poderá ter casa própria -
se possível num estilo "Chalé Suiço" -
os empreíteíros poderão vir a ter seus lu-
cros aumentados e os arquitetos estarão
sendo "modernos". As exposições de pré-
rabrícação realizadas recentemente I1!a
Alemanha Ocidental pareciam mais feiras
de novídades do que exposições industriais
ou comercíaís. Todo mundo agora fala
ém pré-fabrlcaçãc. Toldo mundo quer
estar nessa onda.

Que aconteceu? POQ'que uma mudança
como essa?

Na realidade, pràtícamente nada acon-
teceu. Nenhuma inovação técnica im-
portante revolucionou a construção pré-
fabrícada recentemente. Pelo contrário,
durante os últimos anos foram apenas
melhorados os processos: e os materiais
conhecídos. As fábricas há pouco insta-
ladas na Alemanha Ocidental para pro-
duzir elementos pré-uaortcados de, con-
creto em nada corrtrubuiram de es-
sencialmente nôvo; empregam, sob licen-
ça, métcdos franceses e escandínavos cria-
dos em tôrno de 1950. Apesar de tôdas
as paredes parecerem iguais, cada uma
ainda é feita separadamente, sob medida.
A produção em massa de casas pré-f'abrl-
cadas continua Iímítada. Quanto a ele-
mentos de construção trídírrrensícoraís, ou
unidades sanitárias, são usados apenas em
casos excepcionais.

A pré-fabrícaçâo ccntínua a representar
uma percentagem desprezível do total a"
construções feitas. A despeito disso, os
países da Europa Ocidental estão cons-
truindo :m milhões de habitações ao ano,
tsto é, '()I,6 milhão a mais do que o to-
tal necessário para atender à demanda
que surge do crescimento natural da po-
pulação e da nscessídade de substituir ha-
bítações velhas. O excesso elímínará
gradualrnents a carência de moradia,s do
período pós-guerra e, pode-se estimar que,
se a produção permanecer nos índices
:altuais, a crise 'aguda de habí.tação será
apenas uma Iembrança aí por 'Volta de
1972. Por outro lado, a pré-Iabrícaçâo,
até agora foi capaz de reduzir em ape-
nas 15% os custos de construção, nos ca-
sos mais favoráveis.
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Estamos l!~nge dos 50% prometidos re-

gularmente pela Imprensa diária. Re-
centemente um grande' número de expe-
riências técnicas e econômicas levou até
muitos países que pretendiam um rápido
desenvolvimento em pré-fabrtcação, a
cortar seus esforços naquele sentida,

pré-fabricada

Por que então êste súbito e generali-
zado entusíasmc !pela pré-rabrícação?

Porque a pré-fabrícação proporciona a
oortína de propaganda conveniente para
encobrir Um certo número de problemas
incômodos, pois falar de assuntos técni-
cos é mads "objetívo" e menos compro-
metedor do que levantar problemas eco-
nômícos, polítícos e legais.

Ouvimos constantemente que a indús-
tria de construção é arcaica, que nossa
única solução reside na pré-fabrícação, Os
métodos tradícícnaís de construção
símbolo de ímprovísaçâo, desperdício, SIU-'
jeira e outros' males que taís é con-
trastada com a pré-rabrícação - o ídeal
glamuroso do futuro.

Esta vísão maníqueísta do futuro, de
. bem versus mal, é completamente falsa .
Hoje, na a-ealídade, os métodos "tradícío-
nais" prãtícamente desapareceram., En-
quanto alguns empreíteíros corajosos e de
visao promoviam métodos inteiramente
novps de construção, os outros não per-
maneceram inativos. Apesar de ser di-
fícil conseguir estaitísticas nesse campo,
pode-se calcular que, durante os últi--
mos 15 anos a produtividade dobrou na
chamada indústria de constnução tradi-
ciona.l. Alguns ímportantes empreíteíros
franceses afirmam que podem 'baixar os
custos de construção aos mesmos níveis
que M firmas de pré-fabricaçâo, desde que
se lhes dê produção ecmtínua por um pe-
ríodo de cinco anos, uma vez que, sob
esta garantia, estariam aptos a, se orga-
nízar, planificar, racionalizar e mecaní-
zar o :tnaloalho que estiver sendo reito;
quer dizer, !poderiam red u2.ir o :tl1a:balho
manual envolvido na construção de uma
ca-s·c ..

Pode parecer, então, que ,a; continuidade
é o fator determinante na redução dos
custos de construção, e é precisamente
êste elemento a característica dia produ-
ção de ráortca. Se esperamos urna re-
dução de preços de custos através do
progresso técnico, parecerá mais apro-
priado basearmo-nos na produção contí-
nua, em vez de jogar um método de cons-
trução contra o outro. Somente um vo-
lume de produção grande e constante tor-
na possível resgatar os vudtuosos investi-
mentos 'em material e ínstalações necessá-
rios para a índustríalízaçâo da constru-
ção. Mas produção contínua pressupõe
demanda contínua.

Para ser franco, sob as atuais -condi-
ções de um mercado econômico baseado
na ínicíatíva privada, livre concorrência e
lucro, é extremamente did'ícil, senão im-
possível, garantir continuidade de de-
manda no campo da construção. Na Eu-
ropa, o mercado ímobílíárío é simples-
mente uma verdadeira arena. Há inu-
meráveis clientes com desejos sempre di-
ferentes uns dos outros. Dispõem de seu
dinheiro como lhes apraz. Constroem
pouco, muito ou absolutamente nada, de
acôrdo com as condições financeiras 0,0
momento, favcráveís ou desfavoráveís,
Têm completo contrôle . sôbre. o .mercado



e os empreíteíros têm de se adaptar aos
seus desejos. E' por isso que, ao contrá-
rio do que acontece com a Indústria, por
exemplo, é mais ou menos impossível, ho-
je, construir primeiro e vender mads tar-
de, Um exemplo tremendo da instabi-
lidade que ameaça constantemente a in-
dústria de construção foi dado recente-
mente a;ela SUíça: 'Para conter o desen-
freado desenvolvimento econômico e com-
bater tendências inflacíonárías, o Con-
selho Federal elaborou, em janeiro, de
1964, um anteprojeto de lei que levaria a
uma redução substancial na construção.
Através de tôda a Eurqla a incerteza do
mercado criou um grande número de pe-
quenas emprêsas incapazes de investir e
produzir em larga escala, Essa fraqueza
na economia da construção tem como
conseqüência uma flutuação da demanda,

A experíêncía de reconstrução provou
que o Iíberalísmn econômico era incapaz de
proporcional' uma solução satísratóría a
êste problema, Face a uma grande escas-
sez de moradias e a necessidade de ga-
rantir um ritmo constante de construção,
o Estado, desde 10 .término da II Guerra
Mundial, teve de tomar a si as tarefas
em que a iniciativa privada falhou, Mas
só o fêz eventualmente, ocasionalmente,
sob a pressão das círcunstãncías. Na
maioria das wêzes, suas medidas não eram
ditadas por doutrina coerente alguma, Os
resultados dessa política hesitante entra-
ram em contradição, mais de uma vez, com
os objetivos que pretendiam alcançar. Se
queremos criar um mercado favorável à
índustríalízaçâo da construção, um passo
decisivo tem de ser dado, um passo que
causa inquietação e de que os europeus
ocidentaís não querem ouvir falar - êste
passo é a planífícação econômica. Não,
é claro, 'a planificação criada por buro-
cratas ligados a poderosas fôrças ocultas,
mas 'Sim a planificação verdadeiramente
democrática, tendo como critério o aten-
dímentc às necessidades da sociedade.

Planificação Democrática sígnlfíca par-
ticipação extensiva do povo nas decisões
econômicas rundamerrtaís: a dístríbuíção
de investimentos, taxas de juros, etc. Sig-
nifica, por exemplo, que' é preciso per-
guntar se é certo fazer um eerõrço téc-
nico sem precedentes para baixar os
custos' de construção sem, ao mesmo tem-
po, reduzir a taxa de juros muitas vêzes
usuráría do capital investido, E mais: se
é razoável em automóveis o dÔlbro do que
se investe em habitação, .(a França des-
tina 8% de seu /produto nacional bruto a
automóveis e apenas 4% a habitaçãc) .
Diz-se geralmente que o povo prefere um
carro nôvo a uma casa melhor, Mas, na
realidade, o público não fêz por si essa
escolha: os gigantes da indústria auto-
mobilística e petrolífera fizeram a esco-
lha por êles - há anos estão sugando
uma parcela cada vez maior do produto
nacional bruto, Os recursos que a in-
dústria automobilística absorve são i\JS ne-
cessidades da indústria de construção, Há
uma necessidade imensa de casas, escolas
e" hospítaís por tôda a parte.

o transporte público Iuncíona mal. A
vicia das cidades é complicada, confusa,
insalubre, insuportável. Um estudo fe-ito
por 'PSiquiatras norte-amerícanos sôbre a
saúde mental de um quarteirão tÍipko de
Marrhattan revelou as seguintes estatísti-
cas: 18,5% dos habitantes estão completa-
mente isentos de qualquer distúrbio men-
tal, enquanto 23,4% estão seriamente do-
entes e necessitam tratamento psíquíátri-
co e 5'8,1% sofrem de distúrbios mentais
de menor ímportâncía mas estão aptos a
levar uma vida normal sem tratamento
psíquíátmco. Pode-se entender então que,
logo que possa, 00 morador da cidade foge
para o ar livre, Para fugir, necessita de
um carro e, com êsse carro, a situação é
ainda mais catastrófica, Até agora, a
preferência é dada ao võo. Mas poderia-
mos Iazer outra escolha, reorganizar a
cidade, Para escapar ao círculo e fazer
esta escolha teríamos de nos voltar em
direção a uma mudança radical em tôda
a nossa economia política,
Não é preciso frisar o fato de que, para

investir mais na indústria de construção,
poder-se-ia reduzir o orçamento militar,
Moradias devem ser vistas como comodi-
dades caras, mas fi·ca-se estarrecído ao ou-
vir que o dinheiro gasto em um submari-
no atômico poderia dar casas a mais de
50 mil pessoas e que Brasília, a nova ca-
pital do Brasil, não custa mais do que
três porta-aviões. Na Alemanha Ooi'denl-
ta'l, os gastos com militares cresceram ein
1963 a 19,5 bilhões de marcos, enquanto
a construção anual de 500 mil haoítações
representa um investimento inferior a 15,5
bilhões de marcos, Uma coisa é clara:
se quisermos progredir tanto na constru-
ção como progredimos na fabricação de
carros, submaríncs e foguetes, teremos de
devotar a estas coisas a mesma quanti-
dade de dinheiro e críatívídade que é des-
tinada a estas outras esferas, E, como
os recursos não são ínexauríveís, tere-
mos de escolhe- entre o que é urgente e
o que não é tão urgente, entre construção
e destruição.
Supondo, contudo, que tivéssemos conse-

guido um planejamento efetivo dos inves-
timentos e que pudéssemos estabelecer um
programa de construção por um período
de cinco anos ou mais, nossos planos pela
industrialização e redução dos custos de
construção esbarraríam em outro obstá-
culo: a propriedade privada da terra,
E' difícil aplícar lucrativamente méto-

dos industriais de produção na constru-
ção de unidades contendo menos -de 500
habitações, Dada a densidade atual de
população, 500 habitações' representam pelo
menos, 2,5 hectares de terra, Ateas co-
mo essa, bem 'Situadas, são raras nas áreas
urbanas superlotadas. Para criar êsses
locais é preciso adquírtr uma porção de
pequenos lotes, pagando aos seus proprie-
tários um excesso sôbre o valor, avaliado
de acôrdo com o vaãor estimado do lote
depois de terem sido colocadas tôdas as
instalações sanitái+as. E' aí que a espe-
culação é desenfreada, iA. venda e re-
venda de terrenos edífícáveís com lucro
para P:IUCOS está se tornando cada vez mais

ruinoso para a comunídade. O preço dos
terrenos, nos arredores de numerosas ci-
dades européias cresceu dez vêzes no úl-
timo decênio, Em 1950 a taxa de terre-
nos representava 10% do custo total de
uma casa, Em 1960 a taxa havia cres-
cido para 45%, A redução do custo da
habitação, que pode ser conseguido indus-
trializando a construção, pareceu ridicula-
mente pequeno em comparação com o au-
mento causado' pela especulação da terra,
Os custos fantásbícos dos terrenos prà-

tícamente paralisam qualquer esíôrço sé-
rio de planejamento urbano, E sem pla-
nejamento urbano, isto é, sem a possíbi-
lidade de estimar e planejar o crescimen-
to das cidades, é Inútil esperar um desen-
volvimento sígnírícatívo da produção em
massa na edíf'ícaçâo , Os problemas da es-
peculação da terra e sua livre uti'lízaçâo,
de acôrdo COm os ínterêsses da cornuní-
dade, não são novos, várias soluções já
foram sugerídas. .só falta a coragem de
colocá-Ias em prátíca.

Em vez disso, nos resignamos à aplica-
ção do "Country Plarmíng Act" de 1953,
através 'CIoqual o Govêrno Britânico' com-
prou todos os excessos do valor real dos
terrenos do Reino Unido, 'suprimindo, assim
a possíbílídade de especular com a· terra,
As aplicações suíças dos estatutos de
construção que tendem a conservar per-
tencendo ao Estado, nunca alienando com-
pletamente a propriedade da terra, mas
apenas concedendo o 'direito de uso por 99
anos, foram até agora extremamente ra-
raso Na Itálía, o Govêrno Moro-Nenní
incluiu em seu programa a transferência
para a comunidade da prcpríedade da ter-
ra edificável. A realização da medida é
esperada com ímpaciência , A nova Lei
da Terra" pela qual os urbanistas vêm
batalhando há anos, é tão necessária pa-
ra o: desenvolvimento da üJ,ré-fabricação
corno para a renovação das cidades, Es-
pera-se que se rea,lize antes do rírn dêste
século Deveríamos fazer todo o possí-
vel para antecípar êste evento,
A polítíca atual de íruvestímentos e 1.e-

gíslação da terra não está só quando co-
Icca obstáculos à pré-rabrícação. O ema-
ranhado inextricável de regulamentos e
processos burocrátívos, a heterogeneídade
e a triste falta de pessoal qualificado, ti-
picos da construção, também díf'ícultam
o progresso técnico nesta esfera, O fu-
turo da induStrialização da construção de-
pende da solução encontrada para êstes
problemas, Por isto é errôneo, senão de-
sonesto, falar apenas de assuntos técni-
cos quantío lembramos decísões que afe-
tam êsse ruturo. A escolha não é, co-
mo nos querem fazer acreditar, entre a
ccnstrução "tradicional" e a pré-raoríca-
ção , E' entre o desordenado, precário e
moroso desenvolvimento do progresso téc-
nico da construção como um todo e uma
industrialização coerente, ràpída e plane- 29
jada em benefício da comunidade. O

Tl'a·duzido por C'laudius S, P. Ceceou, de
Ulrn 10/11 Journal of the Hochschule für
Gestaltung; maio de 1964,



Sistema de pré-fabricação
leve de canteiro

Arquaeto Jaime Herdoiza Cabo
EngenheiT'CJ Aldo cou-zeiau

o problema ha,bitacional, existente na
quase totalidade dos países, toma propor-
ções drásticas no Brasil, face as nossas
condições precárias de desenvolvimento e
a explosão demográfíca. Uma série de
iniciativas de ordem econômica, social e
técnica em íbusca de soluções vem sendo
tomada.

Examinando o problema do ponto de
vista técnico percebe-se que, na maioria
dos casos, os materiais e os processos de
construção não acompanharam as conquis-
tas conseguídas em outros domínios da
tecnología nos últimos anos.

Algumas nações de economia forte e
alto grau de índustrialízação, com facili-
dades em meios de comunicação e trans-
porte, e em alguns casos reduzidas dimen-
sões terrítoríaís, utilizaram na solução do
problema ia pré-fabrícação pesada, Neste
sistema totalmente índustríaüzado os ele-
mentos construtivos - pilares de concre-
to, paredes já revestídas e C10mesquadrías.
unidades sanítárías prontas, escadas, etc.
- são produzidos em usinas e depois mon-
tados no local da obra,

Os elementos são transportados da usi-
na para os locais de aplicação em trans-
portes especiais e montados por meio de

gruas e guinchos com operários especia-
lizados.

Devido às características naturais do
nosso país - as enormes dístâncías que
separam uma cidade da outra, os mate-
riais, meios e mão-de-obra a disposição, e
considerando que esta última ainda é re-
lativamente barata .- é evidente que o
tipo de pré-fabrícação que poderá concor-
rer para a solução do problema habita-
cronal será a do t1po leve e de canteiro,
ou em outras palavras: racionalização da
construção, produção de elementos pré-
moldados de pequeno porte diretamente no
local da abra, utilizando materiais e mãe-
de-obra locais, eliminando o transporte,
os equipamentos especíaís de levantamen-
to e procurando trazer benefícios de or-
dem econômíco-socíal para a região.

Seguindo êste princípio, a Vibro-Beton,
cujas experiências têm se voltado para
a pré-faorícação e racionalização da cons-
trução, desenvolveu um sistema que, pela
SUSI simplicidade - seja na fabricação das
peças pré-rnoldadas, seja em sua monta-
gem, tem provado substituir com vanta-
gem de economia e solidez os processos
convencionais de construção.

Os elementos que compõem o sistema,
pré-moldados em concreto, são fabricados
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em máquinas e moldes especiais de fácil
transporte e manuseio. As peças tabrt-
cadas submetidas a intensa vibração e com-
pressão que lhes conferem grande resis-
tência, são leves, devido aos vazios que
funcionam ainda como excelente Isola-
mento acústico.
Blocos 'de fundação, pílaretes, painéis e

elementos de laje se armam racionalmen-
te e a ligação é feita por concreto "in
loco". Na montagem dos elementos não
se necessita de fôrmas nem de escoras,
nem de mão-de-obra especializa das. As
ínstalacões elétricas e hidráulicas se fa-
zem pelas cavidades horizontais e verti-
cais pré-dímenslonadas e .pré-localizadas,
pelos mesmos operários que efetuam a
montagem dos elementos de concreto,
Emlbora nas casas já executadas com o

sistema Vibro··Beton se tenha utilizado
um revest~mento de massa com 1 em de
espessura para acabamento, experimenta-
se atualmente, através de tratamento das
peças pré-moldadas, evitar o ,r€'Vestimen-
to e até mesmo a, pintura.
O sistema não tem limitação de progra-

ma, nem exige que o projeto '!li êle se
adapte, O sistema se adapta ao projeto.
O dímensíonamento e a modulação dos
painéis são extremamente flexíveis e se
prestam ,a; atender à ímagínação criadora
dos arquitetos. O

(1) A funda cão ê executada com brocas de
concreto de 15 ou 21) em. de diâmetro, de
acõrdo com a natureza da obra. As brocas
são dispostas em correspondência às uniões
dos painéis que formam as paredes; sôbre
elas são colocados elementos vazados de con-
creto vibrado que formam o bloco de funda-
ção, no qual são apoiados e unidos os painéis.
formando colunas embutídas até a Viga de
amarração. Os painéis armados tornam-se
elementos auto=portantes. Desta forma se
obtém paredes armadas no sentido vertical e
horizontal, dando à construção, monorícídade
e resistência excepcíonaís. Para a cobertura
é utttírado um sistema de lage pré-moldada
com elementos semelhantes aos painéis, que
depois recebem um capeamento de concreto
posto "ln loco".
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2. Conjunto de ctlpas executadas para
COHEBE.

3. Fundações - Blocos Baldrames e vergas
executados pelo processo Vibro !BIeton
(COHEBE).

4. Painel Pllar Esquil).eiro.
5. Painel Pilar C'entral 6

6. Painel Pilar Central.
7. União de 2 paredes com painel pilar
8. União de 3 paredes com painel píler
9. União de 4 paredes com painel pilar
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7

9
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Pré-fabricação -
nova linguagelll
Arquiteto Flávb Marinho Rego (IAB-GB)

Embora de origem antíqüíssíma, pois
apresenta, exempãos até entre tribos in-
dígenas' Ia pré-rabrícação, hoje que é uma
imposição índustríal inar:redável, ainda
causa desconrianças e má vontade. E'
freqüente a negativa das suas !possibili-
dades estéticas, as acusações de estereo-
tipada e tediosa. Ora, tratando-se de
uma expenencia em marcha, achamos
quadquer bombardeio destruidor uma aiti-
bude fora da realidade e desligada da di-
nâmica do progresso. A industrialização
íntensíva de nossa época e a conseqüen-
te pré-dabrícaçâo da oonstrução, são de-
corrências da 'atual cívjlízação maquínís-
tíca, imposições superiores já fora de dis-
cussões.

A pré-rabrícação determinará forçosa-
mente uma nova línguagem arquítetôníca
e é diifícil qualquer crítica apríorístíca de
uma processo em formação. A atitude
contemplatíva ,e de espera também a nada
canduz, servindo apenas para afastar da
Ipesquisa maiores contingentes profissio-
nais, retardando assim o aprimoramento
do processo.

A marcha no 'Progresso não é um fato
estético e independe das visões parciais. A
sua ação global e ímperatíva dará formas
novas a. todos os setores da vida, quer
queiram os vários especialistas ou não.

A industrialização não é uma opção e
sim um estágío de evoíução, ao qual se
chegou, e aceitar o fato vinculando-se a
êle é ccntríbuír para que o mesmo venha
a Ipos,suir todos os valôres do pensamento
permanente do homem. Os setores da
técnica e produção industrial, não para-
lisarão a sua marcha, comovidos com as
Iamerrtações dos pnofíssíonaís da, estética,
advertências dos éticos ,e desespêro dos
cultores da moral em voga .

As transrormações de estrutura da so-
ciedade estarão mais íntegralízadas com
o homem se todos os que trabalham, sen-
tirem o fluxo moôíücador e procurarem se
ajustar Ia êle, abandonando as posições
saudosistas e conservadoras.

Lao Tsé, nos ensina, com a sabedoria do
Iívro do Tao:

ullla

"Uma coisa que retém a sua substância
e que Iperdeu o toque mágico da vida é
apenas um fantasma".

O avassalador fluxo industrial, na sua
dinâmica comerclalizada, consegue no
máximo, manter a substância das coisas,
cabe aos artistas dos vários setores, de-
volver a êsses iantasmos o toque mágico
da »iâa, Às vêzes, o caminho percorrido
pelo artista para levar êsse toque aos
seus semelhantes é caprichoso e totalmen-
te ímprevisível . Até hoje se discute sô-
bre Ia, validade da pintura abstracíonísta
e o permanente argumento contra ela se-
ria a sua. não compreensão pelo povo e
daí a conseqüente marginalização dessa
corrente artística. No entanto, parece-
nos que nada, contribuiu mais para dar
um pouco daquêle toque de vida, do que
a experiência aoarentemence árida e her-
mética de Piet Mondrian e outros ;;:>into-
res abstracíonistas, cuja presença pode ser
notada fàcilmente na concepção pãástíca
de milhares de objetos índustrralizados,
utilizados e apreciados díàríamente pelo
povo de várias nações, independente do
seu nível cultural ou qualquer tipo de
iniciação artístíoa. O homem moderno
não mais 'pode receber diretamente do seu
semelnante o produto artesanal ou ar-
tíst'cc. A máquina é um intermediário
necessário para levar aos milhões as coi-
sas produzidas por um pequeno número
capaz de fazê-lo . Entretanto a sua ação
intermediária, é feita à sua maneira e
para .se conseguir ultrapassá-Ia. e vencê-Ia
é necessário aprender a sua linguagem pe-
culiar. A atuação do antista junto 'ao
técnico, preparando o materíaí para a uti-
lização da máquina é a nosso ver iO pon-
to mais importante a ser consíderado para
,a humanização do produto índustríal.

ÀS vêzes a criação artística, não é tra-
duzida diretamente e a pesquisa ou in-
fluência geradora irá :aparecer diluída co-
mo presença no produto final, como é o
caso do exemplo citado Ida influência mon-
dríanesca . O caminho, apesar de oaprí-
choso, pode ser controlado pela pesquisa e
o produto ou método industrial sempre
poderá transmitir aquela intenção revíta-
lízadora e que representará a criação em
sua nova forma. Em relação à arqui-
tetura, para que a pré-rabrtcação possa
refletir todos os valôres da arquitetura
permanente é necessário que o arquiteto
atue em duas frentes distintas: como pre-

paTação para a ação. da máquin,a, na ela-
boração ou colaboração nos desenhos, de
produtos, estruturação de métodos e con-
jugações de montagens futuras, colabora-
ção, orientação e entrosarnentn de, outras
artes, previsões sôbre o resuãtado do uso
da côr, texturas, torrna, d.nãrníca das con-
[ugações, comurucação visual, etc. Após a
ação. da máquina, aqui já na sua função
específica de síntese para a execução da
obra arquítetôníca propriamente dita, irá
o arquiteto atuar com o seu poder de se-
leção, sôb.re o material .produzído pela in-
dústria e completando o trabalho, previa-
mente realizado peLo desenho industríal,
chegar ao indivíduo arquitetôníco, onde
êle objetívará as dntenções propostas na
primeira etapa, com wístas à coerência e
unidade fina,l.

A utilização da máquina trouxe princi-
palmente problemas de comunícação. Sua
posição de intermediária mascarou ou su-
primiu dos produtos Ia presença humana,
deixando um vazio que só será preenchido
quando a nova linguagem fôr totalmente
dominada, permitindo livremente a pas-
sagem de intenções criadoras aios produ-
tos acabados, ficando assim definida. a
partícípação da máquina como mero íns-
trumemtn de ta'abalho ,

:Ê:~sedomínio sôbre o produto industrial
acabado, com a inclusão de um conteúdo
de criação é que oonstitui o grande pro-
blema de comunicação a ser resolvido pela
indústria.

Preparado como roi, até então, para rea-
lizar =3. arquitetura artesanal, onde a
obra é feita quase que integralmente no
local a que -,se destina, ut.ílizando uma
téonica, oonstrutíva limdtada, em contato
com os profissionais colaboradores e po-
dendo portanto atuar diretamente: nas
várias fases da execução, está o arquiteto
desligado da realidade industrial onde qua-
se tudo se processa anteriormente e sem
'a sua Interferência direta. E' necessário
portanto que êle se familiarize com o nô-
vo pfIJceSlSIO'e atue sôbre êle nas suas di-
referentes etapas partíoulares. Proponha as
intenções criadoras latentes e possibili-
dades técnícas ,e aprenda 'a selecionar com
coerência, afirmando a sua índívídualídade
dentro da nova línguagem, sem se sentir
tolhido em sua líberdade críadora ou anes-
testado por uma falta. de visão do processo
Integral. O



Com mais propriedade deveria falar em
industrialização da construção, já que a
pré-tobrieaçõo, como veremos, nada mais
é que uma fase ou uma et!lJpa na aplica-
ção de uma metodologia industrial à cons-
trução.

O impacto com que o homem e o seu
meio foram atingidos !pela revolução in-
dustrial foi tão formidável, e suas conse-
qüêncías sócio-econômicas fomm ,tão tre-
mendas, que o mundo atravessa hoje uma
crise orgânica tão profunda. que não pa-
rece exagerado afirmar que taâvez somen-
te uma nova civilização poderá garantir
nossa sobrevivência. Desde o inicio dessa
revolução se produziu uma transformação
de ambiente que dificilmente poderia ser
prevista. Escala e intensidade dessa trans-
formação aumentaram num ritmo sem
precedentes, mas desordenadamente, e
causas e efeitos d'omm se confundindo e
ainda se confundem dando lugar a ano-
malias incompreensíveis. O desenvolvi-
mento conseqüente atíngíu os !povos com
escalas diferentes de intensidade, no tem-
po e no espaço, Assim, hoje, dividimos
países em: desenvolvídos e subdesenvolví-
dos, confundindo os aspectos socíaís e os
econômicos. Na realidade todos os países,
embora em grau diferente, são socialmen-
te subdesenvolvidos.

ENGENHARIA CIVIL, CONSTRUÇAO
E REVOLUÇAO INDUSTRIAL

A engenharia. contríbuíu e índíretamen-
,te sofreu as conseqüências dessa revolu-
ção, mas nem todos os seus setores progre-
diram com um mesmo grau de intensi-
dade.
De fato, o objetivo de estudo e o campo

de ação da Engenharia Civil visam forne-
cer ao desenvolvimento econômico de um
país os instrumentos que se convencíona
chamar de ínrra-estrutura, isto é: estra-
das, fem'ovias, ,portos, canais, usinas hidre-
létricas etc. Além dJisso a Engenharia
Civil, em colaboração com a Arquitetura e
o Urbanismo, procura sa.tisfazer uma das
neceestâcâesprimordiais do homem: a ha-
bitação. Para !li1cançar seus objetivos a
Engenharia Civil obedece a princípios, de-
fine sistemas, adota métodos e processos
operativos. Devemos portanto reconhecer
que há algo de errado nesses métodos e
processos, e ainda hoje os homens, na sua
grande maioria, não estão em condições
de viver numa habitação decente. A culpa
não é evidentemente somente dos enge-
nheiros, por uma falta de visão hístóríca
ou de sensibilidade socíal. As causas são
inúmeras e as principais devem ser pro-
curadas na explosão demográfica, nos fe-
nômenos urbanos, na ausência de recursos.
Devemos contudo reconhecer que a En-
genharia não soube atualizar-se de forma
a adequar seus métodos ·às exigências de
uma maior produtívídade, de uma melhor
coordenação, de um planejamento mais
eficiente. A trágica situação da ha'b1tação

A pré-fabricação:
objetivos e perspectivas
Eng.O Theodt>rouoeeo

no mundo é motivo para meditar. Cal-
cula-se que, para assegurar uma habíta-
ção razoável para todos no ano 2000, será
necessário construir um bilhão de habi-
tações no século atual. O P~of. Van
Ettinger, diretor do Bowcentrum de Rot-
terdão, calculou o montante dos recursos
necessários, inclusive os destinados à cons-
trução dos edifícios que o desenvoWimen-
to ordenado de nossa sociedade exige, tais
como escolas, hospitais, mercados, edifícios
,para administração pú.blica e as inversões
para execução da infra-estrtutura. Para
conseguir êsses recursos as rendas nacio-
nais mundiais, no seu global, deveríam au-
mentar em média de 3% ao ano. Essa
taxa de crescimento pode ser considerada
em geral :bastante elevada para países
que se encontram na etapa inicial de seu
desenvolvímento , (A taxa de crescimento
da economia brasileira foi no ano passa-
do de cêrca de 2%). Diante de algaris-
mos tão significativos parece não haver
dúvida que nós, engenheiros, temos por
obrigação dar uma contribuição, eficaz e
consciente, e uma objetiva solução do
problema.

PRODUTIVIDADE

Devemos portanto proceder a uma revi-
são crjtíca de nossos métodos. 1tstes, nos
seus têrmos atuais, estão afetados por
contrastes e incongruências que os inva-
lidam em seus fundamentos. O objetivo
é um aumento de produtividade. 1!:sseau-
mento deve ser conseguido por métodos
racionais que se adaptem a uma evolução
lógica e ordenada de nossa economia, le-
vando em conta nossas condições e nos-
sos costumes e satisfazendo nossas aspi-
rações mais ímperattvas: a produtividade
se 'apresenta, portanto, como um conjunto
de ações de ordem !psicológica, de modi-
ficações estruburaís, de desenvolvimento
da organização e o progresso técntco, que
permitam aumentar a relação entre o vo-
lume de produção e o número de horas
de trabalho que ela exige, aproveitando ao
máximo os recursos e os materíaís dís-
poníveís, assegurando outrossim, correlatí-
vamente, um melhoramento das condições
físicas e morais dos trabalhadores. 1l:sse
objetivo será conseguido obedecendo a uma
série de condições e normas pelas quais
possa garantir-se:

1) continuidade de mercado,
2) continuidade das equipes,
3) continuidade das técnicas, •
4) continuidade da execução,

e como corolárío: repetição das operações.
A continuidade de mercado é consegui-

da pela análise da demanda e pela pro-
gramação das inversões; a continuidade
das equipes é obtida pela coordenação e
articulação do trabalho dos arquitetos, dos
engenheiros e das emprêsas. A arte de
constl'1.Ü!ré um ato coletivo e é necessário

chegar-se a uma maior unidade de ação.
A contínuídads das técnicas consegue-se
pela unificação, pela padronízação e pela
coordenação dimensional. A contínuídade
da. execução é alcançada !pela racíonalíza-
ção dos canteiros e da! mão-de-obra me-
diante um planejamento das intervenções
e uma adequada coordenação das mes-
mas. A unidade total será lógica canse-
qüêncía da ãntegração de tôdas as opera-
ções: o financiamento, o estudo do pro-
grama, a concepção, a conduta e {)O con-
trôle da execução. As melhores condições
para efetivar um programa dessa nature-
za devem ser procuradas, portanto, na di-
visão das fases operativas, retirando d08
canteiros tôdas as operações de fabrica-
ção, de f;orm~ a reduzi-Ias em número e
deixando nos canteiros somente as opera-
ções de montagem. Operações de frubri-
cação são então repetítívas pela aplica-
ção das séries de produção. As operações
de canteiro são repetítívas pela aplícação
das seqüências de montagem. Nas duas
fases é possível a aplicação de princípios
de racionalização, da divisão das funções,
da especialização do trabalho, assegurando
melhores condiçôes e salários.

PR1!:-FABRICAÇAO

Como primeiro resultado de uma apli-
cação parcial ou integral, sistemática ou
não dêsses princípios, nasceu a pré-fabri-
cação, A solução concreta dos problemas
de metodologia industrial aplicada à cons-
trução serve-se de fases operatívas corre-
latas: a ipré-fabricação é uma delas. Por-
tanto a pré-fabrícaçâo não é fim para si
mesma, nem de outro lado pode ser de-
finida uma metodologia, mas somente um
processo através do qual parcialmente uma
metodología se concretiza. Ela portanto
deve ser precedida e seguida por outros
momentos ou fases operatívas com. se-
qüências determinadas.

Não tratarei de suas características exe-
cutivas (problemas de ordens estritamen-
te técnica e organízatíva que devem ser
resolvidos caso por caso 00 seja monta-
gem, juntas, etc) a não ser nos aspectos
que determinam a classificação de seus vá-
rios processos. Julgo mais ímportante nes-
ta palestra examinar os demais compo-
nentes, que" embora pertençam a campos
diferentes, afetam diretamente a constru-
ção e sua IProblematicid~de metodológícar,
Estou me referindo aos problemas de pro-
dutividade e de consumo, exigências de
qualidade e de função do produto, con-
dições e características de mercado.
Tratemos, entretanto, de defi:nlir melhor o

sentido do tênmo pré-rabrícação e de clas-
sificar seus sistemas e processos mais im-
portantes. 33

DFrFINIÇõES

.Muito provãvelmente não existe ainda
uma definição que possa ser aceita por to-



dos os que estudam ou aplicam esta nova
disciplina, entendida como uma subdivisão
ou especialização da Engenharia Civil. A
definição mais recente é a que foi apro-
vada pelo 1.0 Congresso Internacional rea-
lizado em Milão, em junho de 1962: "A
pré-fabrícação é o método industrial pelo
qual são fabricados em usinas, elementos
construtivos em condições de serem uti-
lizados nas obras mediante operações de
lPl"evalente montagem". Outra definição
que transcrevo do Dicionário da Técnica
e da Organização da Produção, de Zani-
chelli, diz o seguinte: "A pre-rabrícação é
um princípio de organízação de uma, cons-
trução em função do qual um certo núme-
ro de elementos são executados em local
diferente daquele em que serão utílí-
zados" .
O "Comercial standa.rd CS 125./47" do

"Pretabracated House Manífacturer's Ins-
títute and U.S. Department or Com-
merce" refere-se especificamente às casas
pré-rabrtcadas e diz: "Casa pré-fabricada
é aquela que tem paredes, lajes, e cober-
tura compostas por painéis ou elementos
de dimensões várias, executados numa fá-
brica antes de serem colocados em obra
sôbre as fundações do edifício. 1860 a dis-
tingue da casa executada por métodos
convencionais que, pelo conerárío, é cons-
truída "ín loco" peça por peça".

ll: evidente que essas definições !podem
dar margem a dúvidas. De fato, os pro-
cessos de f,abricação são vários e nem sem-
pre perfeitamente classífícáveís. São pré-
rabrtcadas, por exemplo, as casas monolí-
tícas em concreto armado com concreta-
gem "ín loco", mediante uma única ope-
ração. Nesse caso não há elementos, mon-
tagem e orícínas, Por outro lado as defi-
nições já vistas poderiam de certa forma
também adaptar-se às casas de tipo con-
vencional, visto que essas utilizam elemen-
tos (tijolos, telhas, esquadrías, aparelhos,
etc) raorícados em Local diferente daque-
le em que são uttãzados. Destarte o têr-
mo pré-tabrícação, na verdade bastante
genérico, Incluí todo sistema que preten-
da transformar o tradâcíonal canteiro de
obra, no âmbito do qual se desenvolvem
tôdas as operações sucessivas da constru-
ção, desde o recebimento e estocagem dos
materiais até sua utüízaçâo em obra, num
canteiro de única e exclusiva montagem
de elementos produzidos numa usina. A
pré-fabrícação se apresenta então como
caminho válido, ou jp€lo menos como uma
etapa fundamental num processo que
objetiva conseguir um grau av,ançado de
índustríalízação da construção, para resol-
ver o problema rundamentai dessa ativi-
dade econômica: redução da incidência da
mão-de-obra, redução dos tempos de exe-
cução, aprimoramento da qualidade tendo
como resultado final o barateamento geral
dos custos.

SISTEMAS E PROCESSOS
34 DE PRi:-FABRICAÇAO

Sistemas

Total - pré-projetada integralmente:
1) por unêdades eonstrutívas completas

em série limitada ou ciclo fechado;

2) por setores padrozínados em série li-
mitada ou ciclo fechado.

Elementar Integrarla - pré-projetada
integralmente - por unídades ielementa-
res padroztnadas moduladas, combinadas
em série ou oíclo aberto.

parcial - não pré-proletada integral-
mente:

1) tradicional evoluída:

2) estrutural.

Leve

Pesada

Processo de Montagem

1) Horizontal;

2) Vertical.

De Produção

Centralizada;
Descentralizada;
Usinas fixas;
Usinas móveis.

Vejamos agora mais detalhadaments as
classificações acima:

SISTEMAS DE PRt:-FABRICAÇAO

Total - PTé-Projetada Integralmente:
trata-se de unidades resídencíaís ou cons-
trutivas completamente pré-fabrícadas, com
referência a um projeto :preestabelecido
em todos 00 seus aspectos, produzidas em
usinas -e -montadas "ín loco" por intermé-
dio de equipamentos idôneos. Definimos
em série fechada :pois apresentem poucas
posstbílldades de variantes nas plantas e
em acabamentos. Uma usina produz todos
os elementos de um edifício que, pontanto,
não necessita em seu projeto de uma mo-
dulação ou padronização. Em geral os
elementos são grandes e aproveitam ínte-
gnalmente a capacidade nos equipamentos
de levantamento (tôrres Wolf). Quanto à
estrutura são adotados dois tipos runda-
mentais: o de estrutura apontícada co-
mum (lajes, vigas, pilares) e o de pa-
redes portantes, O primeiro reflete o cri-
tério básico de manter flexíoíüdade de
planta; o segundo, mais difundido, o cri-
tério de máximo aproveítamento da capa-
cidade de levantamento dos guindastes e
conseqüente redução do número de ele-
mentos de montagem. Jl:ste alia-se à uni-
formidade geral uma rigidez quase que
absoluta de planta. Jl:stes sistemas podem
ser aplicados tanto na produção de resi-
dências unítamílíares como nas multífa-
miliares (apartamentos)', sendo que esta
última aplicação está mais generalizada
na França, Países Escandinavos e da Eu-
ropa Oriental. O tipo de estrutura apor-
tícada, utiliza tanto a metálica como a de
concreto armado, o de paredes portantes
utiliza a de concreto armado. Podem ser
executados em usinas fixas e móveis. Usi-
nas fixas para produção de unidades re-
sídencíaís dêste tipo polífamílíares exigem,
para que resultem econOmicamente con-

venientes, condições de mercado definidas,
isto é: cêrca de 5.000 unidades escalonadas
em 5 anos, com série de cêrca de 800 do
mesmo modêlo, com raio de aplícação de
50 quilômetros (em condições peculiares
até 100 km) , com unidades de montagem
(canteiros) com mínimo de 80 unidades
construtivas em cada ponto, Para uma
usina móvel, as característíeas de produ-
çâo são sensivelmente iguais às anterio-
res, mas as condições de trabalho mais
precárias e a unidade de montagem, que
neste caso conrunde-se com a unídade de
produção, deve ter uma :produção assegu-
rada no mínimo de 150 a 180 unídades no
Iocal, para um mínimo de rentabilidade.
Uma usina fíxa, com característícas como
acima assinaladas, exige uma inversão da
ordem de 1,5 a 2 milhões de dólares. lÊ
evidente que para tanto deverá se benefi-
ciar de condições de mercado e de finan-
ciamento favoráveis. Disso falaremos mais
adiante na análise de opções, contudo não
podemos deixar de no Lar que essas usí-
nas justírícam-se em países de densidade
demográríca elevada como por ex., a Bél-
gica, com 267 halb /kma ou a Holanda,
com 245, onde a dÍstância entre grandes
núcleos urbanos é da ordem justamente
de 51)a 1100 km. Num país como o nosso,
com densidade média de pouco mais de
9 hab.vkme, a instalação de usinas com
essas características poderá convir sõmen-
te em casos muito especiais. Em certos
casos, em liugar de pré-rabrícar unidades
resídencíaís completas, tem-se preferido
:produzir setores construtivos elementares.
ll: o caso das unidades componíveís do
Arq.o americano George Nelson, ídealmen-
te unidades paralelepípedas de metal e
plástico, que podem ser juntadas em
número variável de acôrdo com as neces-
sidades, para formar uma unidade resí-
dencíal , No campo das unidades multíta-
mílíares citaremos as produzidas nos kom-
bímats de Moscou (Novíe Kusminski) e
de Kiev, onde a usina produz blocos trí-
dímensíonaís formados de paredes portan-
tes e lajes, fundidos numa única peça e
que constituem 'Uma célula habítacíonal,
A montagem é realizada por intermédio de
enormes pontes rolantes móveis e desmon-
táveís. As séries, neste caso, são também
fechadas e as variantes restrítas. A mo-
dulação e a padrozínação nem sempre in-
dispensáveis.

PRi:-FABRICAÇAO ELEMENTAR
INTroRADA

As usinas em lugar de 'Produzir unida-
des resídencíaís, fabricam séries de ele-
mentos padronizados no tipo e nas dimen-
sões, em função de um modulo básico uni-
versal, o mesmo que é adotado nos pro-
jetos. As séries são abertas e uma usina
pode mais fàcílmente adaptá-Ias a novas
exigências, a produção não é necessàría-
mente centralizada e os elementos, com
características idênticas, podem ser pro-
duzidos por fábricas diferentes, possibili-
tando variedade e elasticidade da oferta,
já que a modulação e a padronização per-
mitem a íntercambíalídade dos elementos
e a combinação das peças: a flexibilidade
das plantas e a leveza dos e1emento~ são



ravorecídos. A combínabüídade dos ele-
mentos permite eventualmente adotar duas
etapas na seqüência das operações de
montagem: uma, ao pé da obra, onde a
assemblagem de unidades pode dar lugar
a setores elementares de maior pêso, obje-
tivando um aproveítamenco racional da
capacidade do equipamento de levanta-
mento. Os elementos podem ser estrutu-
rais, de vedação, de revestimento e, nos
casos de instalações, constituem conjuntos
de equipamento, ou seja" blocos hidráulicos,
blocos sanitários, blocos cozinhas etc. Cada
firma poderá especializar-se em elementos
diferentes e firmas já existentes poderão,
através de uma evolução racional, atuali-
zar sua produção. A aplicação total de
unidades elementares padroaínadas modu-
ladas dará iJlugarà pré-fabrícaçâo integra-
da de unidades construtivas. Chegamos à
pré-tabrícação total rpor um caminho um
pouco mais longo, mas sem dúvida mais
racional e definitivo, pois neste caso te-
mos realmente uma aplicação integral do
método Industrial.

PU-FABRICAÇAO PARJCIAL

1) Tradictonal evoluída: trata-se de
utilização em edifícios construidos de aeôr-
do com sistemas tradicionais, em função
de projetos não modulados, de elementos
isolados ;pré-fabricados, padrozínados ou
não, no intuito de já, em parte, aprovei-
tar as vantagens da pré-fabrtoação sem
fugir aos padrões convencionais. Não há
propriamente aplícação de método indus-
trial.

2) Estrutural: êste tipo de pré-fabri-
eação restringe-se às estruturas ou a seus
elementos. Aplica-se em edifícios resíden-
ciais e especiais, mas sobretudo nos índus-
triais. Foi também amplamente utilizada
para a construção de pontes e obras de
arte em geraã, O desenvolvimento e aplí-
cação sempre mais generalizada do con-
creto pretendido, em vista de SUlaScarac-
terísticas peculiares, ravorece especialmen-
te êste tipo de pré-faorícação.

P.R~-F ABRICAÇAO LEVE E PESADA

Quanto ao pêso, os sístems de pré-fabrí-
cação são classificados em leves e pesados,
Esta subdivisão não é muito racional e

pode dar lugar a interpretações errôneas.
São pesados os sistemas que utilizam ele-
mentos de pêso unitário superior a 30(} kg
e leves os demais. Essa clasífícaçâo traduz
em geral a preocupação de diminuir o
pêso dos elementos. O problema da leve-
za é um problema de economia geral em
qualquer tipo de indústria. Com o desen-
volvimento do conhecimento cíentífíco dos
materiais, uma das primeiras pesquisas
reansadas foi a da economia quantitativa
através do estudo da capacidade de resis-
tência às tensões, objetivando utilizar sec-
ções mínimas. Atualmente os estudos que
estão sendo realâzados, no intuito de re-
duzir o pêso das construções, tanto nas
estruturas como nas partes especítícas dos
edifícios, abrangem dois campos distintos:
a) aplicação de sistemas de construção

constituídos de elementos pré-raorícados
de pouco pêso,

b) aplícação de materiais leves, cujo
uso, dependendo das circunstâncias, se
ajusta mais ou menos aos métodos de
construção convencionais, por exemplo:
concretos leves ou celulares, elementos me-
tálicos, elementos plásticos etc .

É certamente um paradoxo que o ser
humano de 7(} kg de pêso, possa ser pro-
tegido com poucos quilos de roupa contra
os rigores do inverno, possa locomover-se
em autm6veis com pêso de 200 a 300 kg
por pessoa ou em aviões supersônicos ex-
traleves e não obstante víva numa habi-
tação ~m pêso de 15 a 2{) toneladas por
pessoa. Somente será possível construir
mais leve e mais barato com novos ma-
teriais: de fato diminuir o pêso traz em
geral condições negativas de tarnsmíssão
de som e calor. Portanto a construção leVe
é um problema técnico difícil. Temos po-
rém a considerar que a era dos plásticos
poderá abrir jperspectivas inteiramente
novas nesse sentido, e não há motivo para
que não nos preparemos para tírar delas
o máximo proveito. Podemos fàcilmente
profetizar que os plásticos terão na cons-
trução o mesmo impacto revolucionário
que o concreto armado teve na primeira
metade dêste século.

PROCESSOS

De Montagem: podem ser horizontais ou
verticais. De acôrdo com a planta e a
altura do edifício e do equipamento dis-
ponível, a montagem pode desenvolver-se
em sentido horizontal (por andar, como
na construção tradicional) ou em sentido
vertical, dividindo o edifício em setores.

De Produção: os processos de produção
:podem ser de dois tipos fundamentais:
centralizados ou descentralizados. São
centralizados quando numa única usina
são produzidas unidades construtivas com-
pletas para pré-fabrícaçâo total, ou tôdas
as unidades elementares padronizadas para
uma pré-fabrícação integral. São descen-
tralizadas quando as unidades são produ-
zidas em fábricas diferentes. É evidente
que no caso de unidades resídencíaís ou
construtivas completas, é mais convenien-
te uma produção centralizada e a êsse
respeito já lhes forneci alguns dados. Nos
outros sistemas de pré-fabrícação, a pro-
dução descentralizada apresenta vantagens
indiscutíveis.
Quanto aos processos de produção, cabe

ainda salientar que os mesmos .podem se
desenvolver em usinas fíxas ou móveis.
As usinas ou as fábricas fíxas têm em
geral custos de operação mais baratos,
porque podem aproveitar-se de condições
mais favoráveis sob o aspecto industrial.
As usinas móveis levam vantagem tôda
vez que os raios de aplicação tornam os
fretes antíeconômícos. Contudo, estas usi-
nas têm equipamentos mais rudimentares,
menos aperfeiçoados, menos mecanâzados
e, embora mais baratos, também de vida
útil menor. No campo de aplicação da
pré-fabrícação total, a escolha do tipo de
usina mais conveniente será determinada
por uma análise cuidadosa de todos os
ratôres que íncídem no custo de operação
e no custo :final do produto.

Termina aqui a enumeração e descrição
dos sistemas e processos de pré-taoríca-
ção. Vimos portanto, os objetivos a que se
propõe a pré-faorícaçãc e a forma pela
qual até agora procurou-se atingir êsses
objetivos. Mas, como já frisei anterior-
mente, a pré-fabrícaçâo não é fim a si
mesma, mas somente um processo através
do qual parcialmente se concretiza a apli-
cação do método industrial. Evidentemen-
te se pretendermos agora analisar as pers-
peotívas de aplicação da pré-tabrícaçâo
em nossos meios, o nosso estudo deverá
abranger tôdas as fases operatívas em que
o método industrial se realiza.

CONTINUIDADE DE MERCADO

Essa primeira fase de estudo, a mais
importante para cusrquer tipo de indús-
tria, deverá evidenciar: caracterís+í-as e
dístríbuícão da demanda e continuidade
na aolícaçâo de recursos. A soma dos da-
dos determinará o grau de continuidade
de mercado. A eontínutdade será conse-
guida adaptando a producão às r-aracte-
rístícas de mercado, mediante uma esco-
lha adequada: do produto, uma lo-alízacão
aoroprlada das usinas ou fábricas, uma
escolha racíonal dos processos e sistemas
e do tamanho das 'Usinas, objetivando sa-
tisfazer às exigências dos consumidores,
corresponder às condições geográficas da
demanda, aproveitar os recursos públicos
ou privados dísponíveís no tempo e no
espaço, sem 'dar lugar a solução de con-
tinuidade. A importância das pesquisas
de mercado que êste estudo exige pode
ser melhor I3.quilatada com o exemplo da
"Lustron Corporation", indústria america-
na de fabricação de casas pré-fabrí-
radas uni familiares pelo sistema total.
Com um investimento Inícíal de 35 mi-
lhões de dólares. um programa de produ-
ção de 4{) mil unidades !por ano, isto é,
uma casa em cada 7 minutos de trabalho
efetivo, e uma fábrica com cêrca de 100
mil m2 de área construí da, essa indústria
foi obrigada a suspender suas atividades
depois de pouco tempo do início, por di-
ficuldades financeiras conseoüentes de
uma errônea avaliação das condições e da
estrutura do mercado.

ANALISE DA DEMANDA

Já que o objetivo principal da constru-
ção cirvil é o suprimento das necessidades
habítaclonaís do país, será interessante fa-
zer um rápido apanhado da situação na-
cional nesse setor. Dados objetívos dis-
poníveis não há muitos, embora possam
ser assinaladas iniciativas isoladas dignas
de louvor no campo das pesquisas e levan-
tamento, e tentativas de equaeíonamento
de notável ínterêsse, como por exemplo, o
estudo elaborado em 1958 pela SAGMlACS
e pela Comissão de pesquisa. Urbana da
Prefeitura de S. Paulo sôbre "Estruttm'a
Urbana da Aglomera;ção Paulista" e o 35
trabalho de autoria do Arq.? Simão Gold-
man, íntítulado "Diretrizes para uma Po-
lítica Nacional de Habitação". Dêsses es-
tudos e de outras fontes foram tirados os
dados que mencionarei a seguir. Nosso
país possui atualmente mais de 75 milhões



de habitantes e em 1970 terá cêrca de 95
milhões, conforme estímatívas do Servi-
ço Nacional de Recenseamento. ll: inte-
ressante notar que de 1870 a 1950 a po-
pulação nacional aumentou em 5 vêzes e
que a população duplica cada 25 anos.
Assim mesmo, !pelas suas dimensões con-
tinentais, o Brasil apresenta uma das mais
tracas densidades demográficas do mundo
com cêrca de 9 hab.zkma. Além disso a
distribuição dessa densidade é muito írre-
gular, já que varia de 2.800 hab./km2• na
Guanabara, para 1 hab.vkmz nas regiões
norte e centro-oeste (íi3% da área nacio-
nal). Quan,to à qualidade das moradias,
o censo de 1940 revelou que 65% das mes-
mas eram de madeira ou materíaís infe-
riores e 82% destas se encontravam na
área. rural.

O censo de 1950 deu lugar a estimativas
pelas quaís o número de moradias era,
na época, de mais ou menos 10 milhões,
com 6,3 milhões na área rural e 3,7 mi-
lhões na urbana. Dêste total, 510%eram
consideradas absolutamente inadequadas.
Atualmente com mais de 75 milhões de
haoítantes, o Brasil possui cêrca de 15 mi-
lhões de domícílíos : 8,3 na zona rural e
6,7 na urbana. O valor prático dêsses al-
garismos porém é muito limitado, iP<>iso
censo em questão incluiu na definição de
domicílio tamoém embarcações, veículos,
barracos, pontes, galerias etc. Com êsses
critérios a média sería de 5,00 pessoas p01'
domícílío. Uma estimativa do Arq,> Gold-
man indica como de 7,5 milhões de habi-
tações o nosso tieficit real atual. Consi-
derando que a taxa de incremento anual
da população brasileira é de 3,1% (uma
das mais altas do mundo), teremos em
1970 cêrca de 95 milhões de habitantes,
No mesmo período poderão ser construí-
das, de acôrdo com os índices atuais da
construção, cêrca de 19 milhões de mora-
días. Portanto em oito anos para cobrir
o d!eficit teríamos que construir 11,5 mi-
lhões de novas habitações, ou seja, 1,5 mi-
lhão por ano. Apenas em relação ao
crescimento populacíonal necessitamos de
400 a 500 mil novas unidades. se consi-
derarmos que a Alemanha Ocidental cons-
trói atuaãmente 500 mil habitações por
ano, se tivéssemos as mesmas disponibili-
dades de recursos, levaríamos 24 anos para
solucionar o problema. Entretanto em 24
anos a nossa população será de 150 mi-
lhões. 1!:sse~dados podem servír para uma
avaliação superficial da demanda. 1l:les
.porém são por demais incertos para ser-
vir de base a qualquer planejamento, Tra-
temos então de melhor definir os OIbjeti-
vos da pesquisa.
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Em primeiro lugar, o que é uma habita-
ção decente?

De acõrdo com 00 padrões. dos países so-
cialmente mais desenvolvidos, seria aquela
que garante:

a) saúde, segurança e eonrõrto;

b) Independência;

c) serviços funcionalmente adequados;

d) contato com a vída social comuní-
nítáría ,

Pal1a um iP&íscom dimensões continen-
tais e características físicas, ecológicas,
antropológtcas tão díversífíeadas como é o
caso do Brasil, é difícil estabelecer um
padrão universal aceitável para tõdas as
regiões do país. Os critérios para a defi-
nição dêsse padrão deverão ser de extre-
ma simplicidade para que os agentes dos
censos possam proceder às suas avaliações
de uma forma a mais objetiva possível.
Fl'ente à escassez de habitações e à neces-
sidade de renovação das que se tornam
inabitáveis pela ação do tempo, temos que
estabelecer um critério padrão paJI'a defi-
nir em algarismos a soma dessa escassez
e dessa necessidade. Temos que cotejar
numericamente a relação habítação/ha-
bítante. Essa relação apresenta dois as-
pectos de uma mesma realidade: o atua!
efetivo e o ideal desejável.

O primeiro representa a dísponíbílídade
de tantas habitações para tantos habitan-
tes, Contudo, para estabelecer uma rela-
ção objetíva, devemos afastar os motivos
de imprecisão e equívoco que reinam em
relação aos têrmos habitação e habttantes.

DEFINIÇÃO DE UNIDADE
DE MEDIDA PARA HABITAÇÃO

Dizer-se tantas famílias paora tantas ca-
sas não tem significado prático, pois urna
família compõe-se de várias pessoas e
uma casa de vários cômodos. Como é di-
fícil determinar-se o número médio de
cômodos para cada unidade habítacíonal,
talvez seja mais conveniente adotar-se
uma definição que !faça referência à su-
perfície total ou à habitável. A SAGMACS,
no estudo já mencionado, adotou a unida-
de superfície definida como quota de es-
paço por habitante de superficie de cons-
trução resídencíal, com valor médio de 20
ma/hab. A prQ.pensão para uma unidade
de superfície é também favorecída pelo
fato que os cálculos de custo e neces-sidade
de materiais são mais imediatos.

DEFINIÇÃO DE UNIDADE
DE- MEDIDA DE HABITANTE

AqUi cabe fazer algumas observações. A
utilização pura e simples de relação indi-
víduo/habitação ou Iamílía/habícação pode
levar a dístorções. De fato,aceitrur uma
informação que assinala que em 1954 exis-
tia uma média de 4,7 pessoas por habita-
ção na Europa, enquanto na. :F1rança nó
mesmo ano a média era de 2,9, como uma
demonstração de que a França apresentava
condições melhores, seria Um êrro já que
não estão assinalados os desvios da média.

Assim, enquanto na França adotou-se a
unidade de 8m2 de peça principal por in-
divíduo habitante, a União Soviética con-
sídera como ótima teórica a unidade de
13m2 por indivíduo e adotou, por Várias
razões econômicas a unidade 8m2/indivíduo.
O polímorfísmo do problema habítacíonal,
para cuja solução a pré-raorícação cons-
títuí um instrumento, no âmbito da apli-
cação de uma metodologia industrial, exi-
ge uma definição sírnples, mas rigorosa,
das unidades naoítante e' habitação, cuja

relação expressa em cifras a deficiência
de habitações. Esta relação servirá Q>ara
a elaboração de mapas para definir a den-
sidade e a distribuição geográfica dessa
deficiência.

Uma vez determinada a relação habi-
tante/habitação já temos em nosso poder
um elemento importante; a determinação,
porém, da necessidade de habitações é
mais difícil. Para essa finalidade devemos
dividir o campo de pesquisa em dois se-
tores: um estático e outro dinâmico. An-
tes, porém, de definir êsses campos de
pesquisa, deve ser estabelecido outro pa-
drão mUito importante: a idade média de
uma habitação. :e:ste !problema; deve ser
analisado e resolvido de antemão, !pois a
idade média de duração e o prazo para
depreciação de uma habitação, afetam di-
retamente o equacíonamento geral da pro-
dução e do financiamento. Nesse sentido
talvez seja conveniente rever os critérios
de diUrabilidade da habitação em seu 'as-
pecto construtivo. A haoítação é tradicio-
nalmente um bem duradouro: é pago por
uma geração e é usufruído por três ou
quatro, além do govêrno que em cada
transmissão se apropria de uma boa par-
cela de S€U va:lor. Não me parece sem
sentido adotar um nõvo crítérío pelo qual
a halbitação seja paga e usufruída por
uma só geração, ou então seja adquirida
por uma geração mas !paga 'Por tõdas as
que dela se beneficiarem.

De qualquer forma a idade média deve
ser definida. Hoje, na França, aceita-se
um valor médio de 45 anos. Na Suécia.,
pais em que a pré-faoricação está na prá-
tica bastante adiantada, êsse valor é mais
reduzido e pràttoamente de 22 anos. A
idade média real atual das casas na
França. é porém de 114 anos. Se os fran-
ceses resolvessem reduzi-Ia de fato a 45
anos renovando seu patrimônio imobiliá-
rio, deveriam construir 5,7 milhões de no-
vas habitações. Uma vez determinada a
idade média será. possível avaliar o núme-
ro de haoítações velhas a serem substi-
tuídas.
A necessidade estática de habitações será

então estabelecida pela soma de:

1) habitações inadequadas ou velhas a
serem substituídas;

2) habitações destinadas a novas uni-
dades familiares, conseqüentes à separa-
ção por trat~ferência de indivíduos jovens
para outra Iocaãídada ou ,por casamento.
Mesmo que <a população não se altere

numericamente, existe uma evolução cons-
tante no sentido de divisão das células so-
ciais .e que implica numa maior necessi-
dade de habitações. lt síntomátíco o fato
que a Alemanha Ocidental estipula para
a necessidade de habitações uma quan-
tidade igual a uma 'Vez e meia o número
de casais.

3) habitações destinadas a substituírem
as que foram destruídas iP<>rcausas excep-
cionais: guerras, inundações, abalos sísmi-
cos, etc.

A necessidade dinâmica de habitações é
determinada pelo incremento demográüco:



são três os fatôres que afetam díretamen-
te êsse incremento - a taxa de nasci-
mento, a taxa de mortalidade, e a taxa
de migração. A previsão das futuras ne-
cessidades deverá ser realízada estudando
00 movimentos do conjunto da população,
considerados no tempo e no espaço. A
demografia nos proporcionará os meios
para a previsão da população dentro de
um prazo definido e sua. composição mais
provável por sexo e idade.

A pesquisa deverá, porém, alargar-se
pllll'8o as waríações do espaço, já que a ha-
bitação sendo imóvel, não poderá acom-
panhar os movimentos migratórios, as
transferências de população de um terri-
tório para outro. E8sa previsão será tan-
to mais difíciJl quanto maior o território
e subdesenvolvida sua economia.

ANALISE DOS RECURSOS

Como já vimos no decorrer desta expo-
sição, o estudo do mercado deverá tam-
bém abranger a díaponíbílídade de recur-
sos. A continuidade na aplicação de in.-
vestímentos, sejam êles de origem priva-
da ou pública, é indispensável para man-
ter um ritmo de produção ótimo. :a: bas-
tante comum hoje dizer-se que somente
com uma solução radical de caráter ex-
clusivamente estatal, pode ser resolvido o
problema haaítacíonal. Essa afirmação
pode ser conrutada, embora deva-se reco-
nhecer que a continuildade IlaJ aplicação de
recursos não possa ser idealmente conse-
guida num regíme liberal puro, onde pre-
valece o jôgo da lei da oferta e da pro-
cura.

li: evidente que se devendo opta~ entre
vários sistemas de pré-fabrícação, a esco-
1ha deve recair sôbre o que mais se adap-
te aos recursos disponíveis.

Os recursos podem ser providos pela ini-
ciativa privada e pelo Estado.

No primeiro caso a iniciativa privada
pode ser individual ou coletava assocíattva.
A iniciativa privada individual não se
condícíona a outro fator que não seja es-
tritamente econômico. Não há influência
de fatôres sociais. O lucro,a retribuição
de capital, determinam a preferência e a
escolha nos setores de investimentos. A
demanda de habitações condícíona direta-
mente a oferta e více-versa. O Estado
não intervém no jôgo, pois considera-se
que o equilíbrio natural poderia ser wre-
tado , Isso até certo ponto é exato, pois
qualquer limitação que pretenda controlar
ou limitar os lucros num setoj- da econo-
mia deixando livres outros, verá deslocar-
se imediatamente a preferência dos inves-
tidores.

A íníciatdva privada assocíatíva, sob as
formas de co-propríedade ou de coopera-
ção, reuníndo recursos, ,pode conseguir me-
lhores resultados. A .primeira é fàcílmen-
te desvirtuada pela intervenção de Ia-
tôres especulatívos. A segunda, que teve
grande desenvolvimento especialmente nos
Países Escandina'Vos, está. de qualquer ma-
neira subordinada a uma forma de pou-
pança individual e não tem grandes pos-

síbílídade de êxito em países com desen-
volvímento desequilibrado, onde a inflação
deteriora qualquer tilpo de poupança tra-
dicional.

Quando os recursos são de origem pü-
plíca exclustva, característica esta dos paí-
ses com economia centralizada coletívísta,
todos os problemas de construção, ma-
nutenção e demolição são de competência
da administração do patrimônio estatal.
Neste caso um inteligente planejamento
permite utilizar os recursos disponíveis da
melhor maneira, contruír com o mais alto
índice de produtividade, repartír a área
construída de acõrdo com as necessidades
da população e não de acôrdo COmsuas
possíbílídades , Isto em teoria. Na prática
os inconvenientes são muitos. Sem entrar
em considerações de outra ordem que di-
zem respeito às limitações e sacrifícios,
que ,por outro lado são exigidos dos indi-
víduos, é notório que nos países socialis-
tas, no planejamento do desenvolvimen-
to de suas economias, por uma questão de
prioridade na aplicação de recursos, as in-
dústrias básicas e os bens de produção têm
tratamento preferencial e os problemas
habítacíonaís relegados para o último lu-
gar. Na Rússia somente em 1960, após
40 anos de regime socialista, a produção
de haoítações mereceu a atenção de um
Plano Qiiinqüenal Soviético, o sétimo.

Lembrando que em 1917, imediatamente
após a tomada do poder pelos vermelhos,
Lênine apresentou um :projeto de lei ín-
titUlado "Requisição dos Apartamentos dos
Ricos para Aliviar as NecessidadJes dos Po-
bres" e sem querer traçar paralelos com
alguns aspectos recentes da história na-
cional, pois declarei desde o inicio que a
minha palestra não tinha intuitos polê-
micos, julgo oportuno enfocar melhor os
resultados de uma política no campo ha-
bítacíonal ínícíada com o decreto mencio-
nado, transcrevendo um trecho de um co-
mentário ao plano em questão, publicado
pela revista comunista "Recherces Inter-
nacíonales à Ia lumíêre du marxisme" em
seu número 20/21. Diz o autor: "os aíu-
guéís deverão permanecer baratos a fim
de que os cidadãos possam, independente-
mente de suas rendas, estar conveniente-
mente alojados. Resolver a questão da ha-
bítação constitui, de qualquer maneira,
uma primeira etapa no melhoramento das
condições de alojamento dos edífícadores
da sociedade comunista." Certamente uma
interessante constatação depois de 40 anos
de regime socialista ...

Além de uma questão de critério de
príorldade, existe outro fatOr negativo no
caso dêsses regimes a ser devidamente
considerado. Como em tôdas as ativida-
des normais desenvolvidas pelo homem do
Estado Socialista, a falta de estímulo do
lucro torna todos os mecandsmos de in-
formação, estudo, decisão e execução de
uma lentidão incrível. Além disso os me-
canismos administrativos, em economias
centralizadas, para funcionar COm eficá-
cia, exigem dos funcionários uma grande
honestidade.

Aipesar das características negativas que
o planejamento pode ter, como forma de
govêrno rígido e absoluto, o mesmo pode
razoàvelmente aplacar-se em regimes de
economia descentralizada, em compatibili-
dade com a liberdade de iniciatiIVa indi-
vidual.

Destarte, com um planejamento ade-
quado, o Estado poderá intervir na solu-
ção do problema habítacíonal, de forma
a garantir que os recursos canalizados
para êste setor não venham a ínoídír ne-
g;ativamente em outros setores econômi-
cos, também vitais para o desenvolvimen-
to nacional. Essa intervenção poderá rea-
lizar-se:

1) com a construção díreta de habita-
ções com venda financiada ou subvencio-
nada através de institutos próprios;

2) com a promoção, apoio financeiro e
orientação técnica a cooperativas de ajuda
mútua dírígtda, ou a certas áreas de íní-
cíatíva privada;

3) com a obtenção de recursos 110mer-
cado interno através de impostos ou em-
préstimos especiais, ou em mercados ex-
ternos através de ajudas ou subvenções de
instituições internacionais de crédito e de
auxilio.

O planejamento e a canalização de
recursos por parte do Estado são indis-
pensáveis, em se tratando de um país sub-
desenvolvido. Para concluir, desejo lem-
brar que o conhecido economista america-
no ProL Rostow definiu, na seqüência da
evolução sócio-econômica das sociedades
modernas, as seguintes etapas de desen-
voívímento:

1) a das preconâiçõee;

2) a do arranco;

3) a da marcha para a maturidade;

4) a da era do consumo em massa.

Aqui no Brasil 'Vivemos uma época de
transição entre a etapa das precondíções
e a do arranco, e os fenômenos polítícos
e econômicos que nessa transição se ori-
ginam são causa da crise que atraves-
samos.

A constatação que o fator tecnológico
está intimamente ligado ao financeiro leva
então às seguintes conclusões:

1) o país em desenvolvimento adota
um regime de economia centralizada 00-
letivista. Nesse caso o problema haoíta-
cional será resolvido somente quando o
desenvolvimento tiver alcançado a 3." ou
4.a etapa da teoria de Rostow. cabe en-
tão a decisão ao Estado, que traça e exe-
cuta os planos de construção, Será o me-
lhor campo de aplícação da pré-rabríca-
ção totaL 37

2) ° país em desenvolvimento adota
um regime de economia descentralizada
capitalista: o problema habitacional será
resolvido completamente, também, quando
o desenvolvimento tiver atingido a .a,a ou



4." etapa de Rostow, em geral quando o
setor da indústria da construção 'Puder
competir com outros campos de investi-
mentos. N-esse caso a iniciativa privada
escolhe suas decisões em função das leis
de mercado. A aplicação da pré-faoríca-
ção restringe-se aos sistemas parciais ou
tradicionais evoluídos, com casos de pré-
fabricação total conseqüentes às pontas de
demanda.

3) o país em desenvolvimento adota
um regime de economia descentralizada
com adequado planejamento de aplicação
dos recursos díaponíveís: o problema ha-
bítacíonal poderá ser gradualmente resol-
vido em harmonia com os demais proble-
mas econômicos nacionais. Nesse caso o
govêrno estabeiece diretrizes, canaliza e
distribui os recursos e a iniciativa privada
executa os planos de con:strução. Será o
melhor campo de aplicação da pré-fabrí-
cação elementar evoluindo para a inte-
gral, num processo progressivo de indus-
trialização da construção.

Creio com isto deter dado aos preza-
dos colegas uma noção !bastante clara de
algumas oaracterístícas de mercado, que
devem ser analisadas e avaliadas para ga-
rantir uma eficiente produtividade. Com
êsses elementos já é possível chegar a um
erítérío de escolha de sistemas de pré-
f,rubricação.

CONTINUIDADE DAS EQUIPES
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Há porém outros fatôres aos quaís se
condiciona a produtividade: entre êles, a
continuidade das equipes. A organização
operatíva, como pode ser verificado em
qualquer lugar de trabalho, é intuitiva-
mente um fato conclusivo de um longo e
complexo processo, que em sua maior par-
te se desenvolve antes e fora dos atos
efetivos de produção. No nosso caso, êsse
processo deve ser considerado em face de
sua integrabilidade num plano ou progra-
ma de ação, capaz de transferir com coe-
rência e rigor a idéia arquitetôníca da
mente de seu criador ao local de sua atua-
ção. A redação de um programa exige por
parte de quem elabora, de um lado co-
nhecimento completo dos meios efetivos
em disponibilidade e de outro lado o po-
der efetivo de decisão, necessário para a
realização dêsse plano, No campo parti-
cular e especíríco da construção, onde o
conhecimento dos meios é treqüentemen-
te insuficiente ou impreciso, enquanto as
decisões fundamentais são rracíonadas,
epísódícas ou de todo independentes e uni-
laterais, muitas vêzes subordinadas ou go-
vernadas pela interpretação casual ou In-
oeressada de pessoas absolutamente leigas,
nesse campo é indispensável voltar a re-
compor aquela unidade de ação' e de 'Pen-
samento que fOi a grande prerrogativa,
natural dos mestres do passado. Já desde
muito tempo vem-se discutindo se a ação
dos engenheiros e dos arquitetos tenha
que ser considerada coincidente ou dífe-
rencíada, e nesse caso se ela deve ser en-
tendida como independente ou íntegrada,
A êsse respeito julga-se que justamente
no plano programático das intervenções,
a preconizada unidade de pensamento e

de ação excluí qualquer possibilidade de
atividades díferencíadas não integradas,
enquanto o instrumento mais eficiente em
condições hoje de reconstruir uma con-
centração de podêres por demais diluída,
é unicamente o método industrial: êsse
seráportaato o têrmo de comparação com
que medir a utilidade especifica das fun-
ções do engenheiro e do arquiteto, e talvez
o único critério válido, de acôrdo com o
pensamento do Prof , Ciribini, para um
ordenamento de estudos mais respondeu-
tes às reais exigências da matéria, Por-
tanto, frente ao problema da produção, en-
tendido no sentido indicado, o arquiteto
e o engenheiro devem ser os únicos pro-
tagonistas de um fato essencialmente ill>-
ventívo: o arquiteto como autor de inven-
ções de natureza projetual, o engenheiro
como autor de invenções de caráter orga-
nizativo e operativo. Esta.belece-se dessa
forma um sist-ema de relações que, inte-
grando a ação de competências e respon-
saeílídades diferentes origina uma uni-
dade de decisões, especialmente na fase
mais delicada do processo construtivo: o
do planejamento do organismo arquite-
tõnico. A cooperação do engenheiro e do
arquiteto, obtida pela articulação e ínte-
gração de suas intervenções, deveria ser
objeto de melhores estudos pela introdu-
ção de uma nova disciplina em nossas es-
colas, que poderíamos chamar de coorde-
nação. A coordenação é um dos elemen-
tos básicos do "engíneeríng" ou engenha-
ria integrada, que está sendo progressi-
varnente aplicada a outros setores da ín-
dústría, e que na construção tem as mes-
mas exigências e condições de aplicabili-
dade ,

A coordenação será realizada através
das fases sucessivas do /planejamento pro-
jetual e operatívo, fases característícas e
reciprocas, Isto é:

1) ínvestígaçâo (análise);

2) projeto (síntese);

3) produção (formação);

4) distribuição (dispersão);

5) utilização (execução);

6) eliminação (conclusão).

Os instrumentos são o projeto integral,
realizado através da coordenação modular
e da padrozínação normatíva do projeto,
de um lado, e a padrozínação típológtca
e dímensíonal do outro. Assim, como não
podia deixar de ser, a continuidade das
equipes se confunde com a continuidade
das técnícas, que é o terceiro fator da
produtividade a ser agora examinado,

CONTINUIDADE DAS TÉCNICAS

IA continuidade das técnicas implica no
equacíonamento e solução de 4 proble-
mas complementares de padronízação: 1)
padronização ttpológica; 2) padronização
dimensional; 3) padronização normatíva
de produto; 4) padronização normatirva de
projeto.

O próprio têrmo "padronízar" exprime
com bastante clareza o conceito informa-
tivo de que hoje pode ser considerado um
dos crítéríos mais ímoortantes da raciona-
lização da técnica de produção. Técnica-
mente padronizar um objeto significa exe-
cutar uma série de operações de unifica-
ção, Essas operações intimamente ínter-
dependentes são sucítamente as seguintes:

1) Exame dos modelos propostos para.
determinado Objeto, ditos também protó-
tipos, objetívando analisar suas ca-racte-
rísticas funcionais e construtívas, elímí-
nando os tipos menos respondentes às fun-
ções que se destinam desempenhar, ou
que exijam operações de trabalho mais
complexas, ou de custo mais elevado. Há,
portanto, necessidade de subordinar a €s-
rolha a um conceito objetivo de praticí-
da-de e aceitação, a outro subjetivo de fa-
cilidade e economia de produção. Ao con-
junto de operações e problemas correlatos
referentes à escolha dos tipos, chamamos
de padronização típológíca.

2) Determinação das características es-
senciais do tipo escolhido, com o intuito
de fixar as dimensões ou séries dímensío-
nais e as tolerâncias aceitáveis, de forma
a permitir que as peças, produzidas de
acôrdo com as normas dímensíonaís de-
terminadas, possam ser aplicadas sem di-
ficuldades e sejam perfeitamente ínter-
cambíáveís. Ao conjunto de operações e
problemas correlatos referentes à escolha
de séries dímensíonais, chamamos de pa-
dronização dímensíonal.

3) Estabelecimento de normas técnicas
a que deverão obedecer os tipos escolhi-
dos, no que diz respeito às suas caracte-
rísticas físicas ou químicas, de resistên-
cia ou de qualidade, assim como a ríxação
dos ensaios destinados aos contrôles des-
sas caraoterístícas. Ao conjunto de ope-
rações e problemas correlatos referentes à
fíxação dessas normes, chamamos de pa-
dronização de produto,

4) Estabelecimento de normas de pro-
jeto de acôrdo com as séries básicas de
produção, fixação, portanto, de grelhas bá-
sicas de modulação, estudadas porém de
forma a permitir que os erros de tolerân-
cia, na produção e na montagem, não ve-
nham a somar-se na fase da execução; a
padrozínação dos desenhos tanto nos foc-
matos e escalas, quanto nas representações
gráficas e nos símbolos; a introdução de
uma sístemátíca na seqüência dos dese-
nhos de forma a suoordíná-Ia à crono-
logia das operações que os mesmos repre-
sentam, com o intuito de representar o
mínimo e suficiente para que uma deter-
minada dase de trabalho possa na obra
ser índívídualízada e realizada sem algu-
ma íncerteza; a unificação dOS: códigos
de obras em caráter nacional, em suas par-
tes realmente relacionadas aos problemas
de padronização, e com o intuito de su-
bordíná-los à adoção de séries dírnensío-
naís e grelhas de modulação. Ao con-
junto de operações e problemas correlatos
referentes à elaooração de um projeto in-
tegral, chamamos de padronização nor-
matíva de projeto.



Manifesta-se imediata a evidência de
que a padronização típológíca tem por
objetivo a simplificação do mercado: na
iFrança produziam-se 457 tipos de perfts
de ferro U e a padronização reduziu-os a
17; a Alemanha -tinha no mercado 119 ti-
pos de tijolos e atualmente tem um só e
assim por diante,

A padronização dímensíonal é a que
permite introduzir-se a íntercambíalídade
das peças e tem, portanto, uma grande
importância não só do ponto de vista da
organização, como também e, sobretudo,
da economia.

A padronização normatíva de produto
tem como função eliminar todo e qual-
quer contraste entre produtor e consumi-
dor, permitindo uma defi!nição clara das
obrigações entre as duas partes, não dei-
xando margem a dúvidas quanto ao <ti-
reíto de recusar um objeto quando o mes-
mo não responde às normas e aos en-
saios. O direito ao uso de "marcas de
conformidade" concedido por ínstítuíção
preposta à elaboração e contrôle de apli-
cação destas normas, poderá fàcilmente
orientar o consumídor ,

A padronização normatíva de projeto
tem por fínalídads dar ao arquiteto 'a pos-
sibilidade de aplicar em suas obras os
princípios de organização racional de pro-
dução, sem renunciar a sua personalidade
criadora e artística, mas somente adotan-
do uma autodíscíplína organízatíva. Po-
demos aqui mencionar as palavras de Au-
guste Perret: "J'ajoute qu'il n'y a pas de
pré-fabrication sans ordre, et I'ordre est
une des conditions premíêres de l'Archi-
tecture".

Realizando a oodíítoação da padroniza-
ção será dado um grande passo para a
a.plicação do método industrial à constru-
ção. De fato êste é o capítulo mais tra-
balhoso, mais difícil e que encontra a
mais séria resístêncía, principalmente de
ordem :psicológica, para sua eretívação.
Realmente são poucos os países que te-
nham a seu ativo realizações concretas a
respeito da padronização na construção,
embora grandes progressos tenham sído
realizados nos últimos anos por organiza-
ções de caráter internacional, como a In-
ternatíonal Council for BuUding Research,
Studies and Documentatíon, a Agence
Européenne de Produtivité ou o Comité
de l'Habitat SUl' Ia Normalisation et Ia
Coordination Modulaire. A unificação e
padronização tiveram até agora maior
propagação e desenvolvimento nos Es-
tados Unidos, Alemanha, Inglaterra, Ja-
pão e nos países além da Cortina de Fer-
ro. Nos países latinos a divulgação e acei-
tação é mais lenta: isso apesar de terem
assimilado aquela civilização romana que
já 2.000 anos atrás tinha conseguido pa-
dronizar seus tijolos (!bipetalis de em.
59,2 x 59,2 x 4 e sesquipetalis de em.
44,4 x 44,4 x 4). Para isso contribuem
realmente elementos psícológtcos coletivos,
quaís a intuição e o senso prático dos
americanos, a tendência natural alemã
para a ordem e disciplina ou a submissão
à ordem e à disciplina ímpostos por um

poder autocrático como o soviético. Em
sentido negativo tem uma influência pre-
ponderante nos povos latinos um senso ex-
cessivamente crítico, pelo qual estamos
sempre atríouíndo importância, em qual-
quer coisa, mais aos defeitos do que às
qualidades, e o convencimento de que po-
demos sempre encontrar uma solução me-
lhor da que já conseguimos. Essa vivaci-
dade e o índívidualísmo peculíares aos
espíritos latinos e mediterrâneos são, sem
dúvida, qualidades aosolutamente antíor-
ganizativas. Outro rator negativo, êste
também de caráter psicológico, é a nossa
relutância e oposição a tudo o que pode
ter '11maspecto de monótona uniformida-
de. Trata-se de uma interpretação errõ-
nea, pois como a utilização de partes com-
ponentes padronízadas em nada desmerece
a genialidade de concepção ou mesmo a
beleza de um nôvo automóvel, assim toam-
bém a aplícação de elementos padroniza-
dos pré-tabrícados em nada limita as pos-
sibilidades artísticas e criadoras do 'arqui-
teto.

Fica assim evidenciado mais um mo-
tivo para que nossos esforços sejam diri-
gidos no sentido da aplicação da pré-fa-
bricação elementar integral, como a que
oferece mais liberdade de expressão aos
arquitetos. De qualquer forma devemos
entender que um ser humano pede passar
bem sua vida inteira numa habitação pa-
dronizada, mas dificilmente poderá fazê-
Io sem nenhum-a habitação. Gabe aqui
lembrar que Grop~us, um dos grandes pre-
cursores da pré-fabrícaçâo, já dez anos
atrás lembrava em "Architecture in a
scientific world" que, se realmente os ar-
quitetos estão convencidos da necessidade
de aderir na forma mais estrita aos têr-
mos de uma civilização que dia a dia pa-
rece escapar-lhes, deverão elevar a ar-
quitetura a um estágio de atividade iu.-
dustrial de altíssíma qualidade, valendo-
se da faculdade que, sendo artistas, lhes
é própria de poder reconduzír contlnua-
mente à unidade de síntese, os aspectos
mais diversos da extensa problemática
concernente a sua arte. O mesmo gran-
de mestre diria também "o uso de partes
padronízadas na construção exercerá sô-
bre o aspecto urbano a mesma função mo-
deradora e integradora que na ordem típi-
ca o vestuário cumpre em relação à <vida
sociaL.. portanto, se nossas arquiteturas
- como nossas roupas - levarem bem cla-
ramente impresso o "standard" que indi-
vidualiza possíbtlídades expressivas incon-
fundíveis de espírito individual, o resul-
tado será a máxima redução a típos dos
elementos, orientada em direção à má-
xima variedade dos produtos finais".
Passarei agora a esclarecer alugns con-

ceitos euja aplicação é necessária para
concretizar a !Padronização típológíca ou
dimensional.

CONCEITO DE PERDA DE FUNÇÃO

Cada elemento de uma habitação tem
uma função específica, função que é de-
terminada pela satisfação de uma neces-
sidade do indivíduo a que êsse elemento
se destina. Portanto, como teoricamente

os indivíduos são infinitos e sem graus
de necessidade variam para cada um, ao
estabelecer-se um grau de função esta-
remos satisfazendo a um grau de neces-
sidade. Assim, os indivíduos que não
corresponderem ao tipo padrão, experi-
mentarão uma perda de função correspon-
dente 'ao grau de i!nsatisfação. Examina-
rei, por exemplo, a determinação de um
vão padrão para um dormitório ao qual
será relacionada a determinação de um
vão padrão das lajes, Vigas etc. A área
de um dormitório é fixada por duas va-
riáveis: largura e comprimento. Existe
uma área ideal que é a máxima em re-
lação aos dois lados. E'>ta área tem sua
importância em relação ao volume de ar
ideal para um dormitório. De outro lado
a largura e o comprimento são determi-
nados pelo melhor aproveitamento em re-
lação aos móveis e à facilidade de movi-
mento. O móvel fundamental é a cama.
.As dimensões da cama são então as que
devem, em primeiro lugar, ser padroniza-
das, pois são as que estão diretamente
relacionadas ao padrão homem e à sua ne-
cessidade de descanso. A escolha dessas
dimensões depende da altura do homem.
Se a altura média fôr, digamos, 1,70m e
o comprimento da cama 1,90m, os indi-
víduos de altura diferente terão uma cama
excedente ou insUificiente para perfeita
satisfação de suas necessidades. Essa di-
ferença que num caso representa um ex-
cesso, portanto uma perda econômica, e
em outro caso uma insuficiência, portan-
to, uma perda de confôrto, representa a
perda de função mínima. Se representar-
mos êsse conceito num gráfico teremos:
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devemos então fazer um levantamento
estatistico dos indivíduos e ·tra~ar uma
curva de freqüência das alturas: o ótimo
é a coincidência do máximo de freqüência
com o mínímo de perda-.



Vê-se tàcílmente que adaptar o tama-
nho do tipo de cama à altura média dos
usuãríos não será conseguido com o re-
sultado de uma solução ótima, pois a per-
da de função não é simétrica. O estudo
necessário para conseguir uma padroni-
zação racional não deve ser subestimado:
exige uma anâlíse funcional completa
para ln$gar a situação da demanda, um
estudo do d'MO pela deficiente satisfação
das exigências. Assim por diante: uma
vez determinado o vão funcional padrão,
passa-se à análise estrubural em relação
ao comprimento mais econômico. A aná-
lise continuará !par,a levar-se em conta as
exigências do pêso em função do trans-
porte horizontal e vertical das peças. En-
fim será examinada a forma padrão óti-
ma em runção da montagem. Evidente-
mente deverão ser realizadas uma ou mais
revisões para harmonizar as exigências de
função e as de 'execução. Será estabele-
cido um protótipo, o qua.l passará a ser
analisado em função das exigências de
produção e poderá, conseqüentemente,
sofrer mais alterações e adaptações. Em
lin.ha geral o processo se desenvolverá da
seguinte forma:

1) investigação;

2) desenho protótipo;

3) produção do protótipo;

4) análise de protótipo;

5) realimentação (alterações, investiga-
ção, projeto);

6) desenho do produto de série;

7) produção do produto de série;

8) anáãíse do produto de série;

9) realimentação (modificações, ínves-
,tigação, projeto) .

CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO

&e8ta ainda a examinar um fator de
grande importância para o conseguímeneo
de uma maior produtividade na indústria
da construção. Trata-se da continuidade na
execução. Esta continuidade já é uma ló-
gica conseqüência dias :fases anteriores até
agora examinadas: contudo, ainda resta
melhor esclarecer dois aspectos da fase de
execução, entendida como produção na
fábrica e montagem ma usina. Nos dois
casos temos utilização de máquinas e equi-
pamentos e intervenção de mão-de-obra.
Para melhor aproveitamento das máqui-
nas e da mão-de-obra deverá observar-se
que:

1) para urna produção de objetos Ou de
obras idênticas em série repetítdva, a má-
quina empregada em lugar do homem,
para substítuí-lo eficientemente em seu
tra.balho, não é econômica em matéria de

40 preço de custo (e conseqüentemente não
se justifica), a partir de um volume su-
ficiente de produção.

2) quanto maior é a flexibilidade de
uma máquina, tanto menor será a série
a partir da qual o emprêgo dessa má-

quina pode tornar-se interessante. I'or
flexibilidade entende-se sua disposição ou
capacídade a se adaptar à fabricação, com
a.plicação de regras simples e rápidas, de
objetos da mesma natureza mas de di-
mensões variáveis.

3) quanto maior é o número de opera-
ções que !podem ser realizadas pOr <Uma
mesma. máquina, tanto maior é o seu ren-
dimento.

4) em se tratando de equipamentos de
montagem, valem os mesmos crttéríos;
além disso a programação deverá ser es-
rtudMa de forma a garantir também con-
tinuidade na operação. Isso já é mais di-
fícil, poís as operações doe transporte e de
montagem não são contínuas, embora obe-
deçam a seqüências determinadas, por-
tanto os equipamentos deverão ser estu-
dados de forma a realizar operações di-
versificadas.

Enfim, no que !diz respeito à mão-de-
obra, em vista 'da maior possíbílídade
de divisão de funções, ela será maís fà-
cilmente susceptível a príncípíos e méto-
dos de racionalização de trabalho e de es-
pecialização .

Estudos de tempos e de movimentos, nas
usinas e nos canteiros, conseguirão me-
lhores resultados. Nas intervenções alter-
nadas homem-máquína, especíalmento nos
camteíros de montagem, um adequado pla-
nejamento e uma eficiente coordenação,
garantirão uma plena eficiência de emprê-
go de ambos, sem despercícíos de tempo.

RESULTADOS

Conclui-se assim a análise de todos os
fatôres que mais diretamente íncídem na
produtividade da índáetría da construção.
Uma aplicação racional dos critérios que
foram estabelecidos :par esta análise pro-
porcionará as seguintes vantagens e re-
sultados:

1) Produção em escala Industrial, com
maior rendimento das instalações e da
mão-de-obra;

2) Redução das operações de canteiro
quase exclusivamente às de montagem,
portanto ellminação das causas de des-
perdícíos de tempo e de materiais;

3) Possibilidade de planejamento efeti-
vo e Integral, portanto facilldade de con-
trôles eficientes e respeito de cronogra-
mas;

4) Redução do tempo de execução,
portanto giro de capital aplicado mais rá-
pido;

5) Simplificação do !projeto executivo.
pois as partes componentes pré-fabrícadas
não ,deverão exigir detalhes, em vista da
possibilidade de indicá-Ias com as classi-
ficações das firmas produtoras ou dos ca-
tálegos padronizados;

6) Simplificação das especificações.
bastando fazer menção aos dados e nor-
mas das tabelas básicas de classificação;

7) Facilidade nas previsões orçamen-
tári!\'S, pois os catálogos e as tabelas de

preços farão referência a produtos Ir;adro-
nízados e classídíeados de' acõrdo com nor-
mas específicas;

8) Objetividade, rigor e realidade nas
concorrêncías onde os preços eventuaãmen-
te diferentes serão correspondentes a pro-
dutos efetivamente ídêntícos, com carac-
terísticas eventualmente garantidas. por
certificados de conformidade.

SUGE,STõF)S

E agora, como conclusão, estamos em
condlição de afirmar que o sistema de pré-
fabricação que melhor se ajusta a todos
os critérios examinados é sem dúvida o
elementar, o qual poderá alcançar sua
fase de pré-fabrícação integral, gradatí-
vamente acompanhando a progressiva
atuação dos príncípíos de industrialização.

Desta longa conversa surge evidente o
aspecto mais difícil do problema, Isto é,
como realizar a imensa tarefa necessária
para a aplicação dêsse príncípío,

Em todos os países mais adiantados, me-
didas mais ou menos concretas 'nesse sen-
tido já foram adotadas ,

A sugeetãc que apresento como conclu-
são da IlIllinha palestra tem como modêlo
essas realizações. Sugiro, portanto, que
esta dii~são se faça promotora da criação
de um Instituto para o Aumento de Pro-
dutivicUzM e a Progressiva Industrializa-
ção da Construção Civil, que tenha por
objetivos:

1) Realizar pesquísas e estudos, man-
tendo constante contato com Institutos in-
ternacionais similares.

2) Coordenar as funções e os traba-
lhos de organizações ou Instituições com
finalidades correlatas como seja: a ABNT,
o ~ENAI, o IDORT etc.

3) Proceder à elaboração da codifica-
ção relativa à padronização.

4) Inc'umbir-se dos exames e análises
para Q outorga de certificados de conror-
mídade,

Esta divisão deverá, além disso, prece
der à funríaçâo de uma associação entre
proríssíonaís e firmas interessadas na In-
dustrialização da, construção, com o' intui-
to de fazer trabalho de divulgação, man-
ter ligações com outras associações de
classe e apoiar ideal e materialmente o
instituto já mencionado.

Convido os colegas presentes a meditar
sôbre esta minha proposta, lembrando que
construímos ,para o presente, mas plane-
jamos para o futuro e êste, como diz o
eminente economista sueco Gunnar Mir-
dal, não é uma fatalidade cega, pelo con-
trárío, está entregue a nossa responsabili-
dade. Temos o poder de analisar os fatos
e de aplicar racíonalmente as conseqüên-
cias !práticas de nossos ideais. Temos a
liberdade de rewjustar \tl'OSSaS políticas e
por êsse fato mesmo, de desviar, e modi-
ficar as tendências. O



de espessura são insuficientes para 'Ofere-
cer contôrto térmico, tornando necessárío
o emprêgo de material isolante, -' há
quem prefira restringir o. uso do "béton-
banché" às paredes Internas, executando
as externas com painéis pré-rabrícados le-
ves ou .pesados; necessita paredes de 10em
de .espessura no mínimo, o que ímpossr-
bililta seu uso em paredes onde haja, ca-
nalizações de 'diâmetro considerável.

SISTEMAS BASEADOS EM PAINÉIS

. PRÉ-FABRICADOS

As paredes são executadas POr meio de
painéis cuja altura é de um pé díreíto, e
cujo comprimento correspondo à largura
de um côrrrcdo da habitação. Sua super-
fície é de 9 ,a 12m2. Os paínéís ex-
ternos comportam caíxílharia, a qual é
incorporada durante a concretagem.
São agrupados em 3 grandes famílias:

painéis cheios com isolante incorporado;
painéis de elementos furados; painéis com
vazio de ar.
Os .principais problemas ligados à uti-

lização :de painéis pré-rabrícados são: des-
gaste das peças durante o transporte; ne-
cessidade de fabricação precisa; dificulda-
de na execução satisfatória dos paramen-
tos externos; difiouldade de obtenção de
perfeita superfície de concreto nos fun-
dos de fôrma; problema de armazenagem;
depende Idas condições topográficas do
canteiro.
Principais qualidades: as paredes de

concreto são duráveis; internamente as'
paredes divisórias de 15cm de espessura
constituem bom isolamento acústico; o uso
de cordões betumínosos colocados a quen-
te nas juntas entre os painéis externos
de fachada, garante sua estanqueidade à
penetração de umidade: o isolamento tér-
mico das fachadas é obtido com o em-
prêgo de poltestíreno (ou similar) fie for-
ma a cortar em duas fatias a espessura
do concreto.
Os painéis são fabricados com 4, até 5

toneladas de pêso, sua colocação na obra
é fei:ta COm o auxílio de gruas cuja ca-
pacidade atinge 120 toneladas-metro, con-
seguindo-se, dentro de condições' favorá-
veis, montar 2 alojamentos por dia.

A construção de uma, fá;brLa de painéis
pesados somente se justifica econõmíca-:
mente, a partir de um programa mínimo
de 1.000 alojamentos por anc. Nestas
condições, na França, a amortização do
investimento numa fábrica dá-se em 5
anos.
Razões econômicas e problemas de

transporte limitam o raio de ação eLaIusi-
na de pré-fabricação pesada a õOkm. As
fábricas que empregam painéis à base de
terracota (tijolos vasados ligados por
meio de concreto) têm maior raio de ação
(150'km) , dada à facílídade de transporte,
decorrente do uso de material mais leve.

Os maiores representantes franceses de
pré-Iabrioacâo por painéis são os siste-
mas CAMUS e COIGNET.
E' interessante e viável a pré-fabríca-

çãº de 'Painéi§: no _canteíro da obra, a par-

Pré-fabricação na França

tír de um volume mínimo de 2CO aloja-
mentos agrupados.

SISTEMAS À BASE DE ESTRUTURA E

VEDAÇAO

Os esforços verticais nestes sistemas são
absorvídcs pela estrutura, os elementos de
vedação não intervêm do ponto-de-vista
estático.
1l:stes sistemas apresentam grande fle-

xibilidade do ponto de vista arquitetõnico.
Quanto aos painéis de vedação, os sis-

temas podem ser dívidos em dois' grupos :
leoes (pêso inferior .a; 2510kg/m2): vidro,
lurnínío, plásticos, aço inoxidável; pesados
(mais de 21>0kg/m2), em geral a base de
concreto.
Quanto à estrutura podem ser: a) Sis-

temas de estrutura tradicional de concre-
to ou aço - que utlltzam a área das es-
truturas (lajes) como áreas de trabalhe
para a pré-faorícação das parcelas. Van-
tagens: suprime a usina, dispensa gruas,
trabalha-se ao <a!brigo. A pré-tabrícação
dos ,painéis pode começar imediatamente
após a desformagetn das lajes.
b) Sistemas de estrutura metálica par-

cialmente pré-tsumcoüa» com os quaís se
pretende obter o máximo benefício das ca-
racterísticas de resisténcia e precísão do
aço, o que permite assegurar montagem
rápida e correta dos elementos de veda-
ção. Vantagens: grande flexibilidade na
planta, paredes internas desmontáveis (fi-
xadas por meio de pressão) liberdade de
concepção da fachada. Inconvenientes:
necessidade de tratamento contra a corro-
são e incêndio (a secção de aço é redu-
zida ao minimo e recoberta por camada ds
concreto, o qual colabora na resistência
da coluna). Há movimentos diferenciais
entre painéis e ossatura e a precisão da
estrutura é prejudicada por deformações.

c) Estrutura totatmente pre-tabruxuias
Pretende-se obter melhores condições.

de trabalho através de melhor qualidade
da estrutura ao lado da possíbílídade de
pré-rabrícar os elementos no solo, com o
uso de fôrmas de múltiplo uso.

d) Sistema "Porte de Lilas" - Associa
o concreto ao metal. Sua príncípal ca-
racterística consiste no uso da própria es-
trutura metálica para a elevação dos ele-
mentos metálicos, sem que venha a ser
necessário o emprêgo de. gruas.
Há ainda a assinalar o projeto de au-

toria de Le Oorbusíer, o qual se propõe
a contruír unidades de haoítação de ~OÓ
alojamentos, cujos elementos de cada cé-
lula são construidos em usina. Os pilo-
tis e a plataforma que os recobre obede-
cem às técnicas tradícíonaís. Sôbre essa
plataforma, chamada "solo artificial" é
instalada uma usina composta de várias
linhas de montagem onde são feitos os
trabalhos de acabamento das células.
Merecem ainda serem regístradas as ex-

periências já de longa data eretuadas pelo
arquiteto Jean Prouvé, o qual proçõe .0

uso de elementos típírícadcs e estandardí-
zados, derivados do plástico e de chapas
metálicas.'

(Conclusão da l;ág. 24)

ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL E

PERSPECTIl'AS PARA O FUTURO

A maioria das técnicas de construção
postas em prática atualmente na França,
refere-se quase sempre, à construção de
alojamentos coletivos (2/3 do volume da
construção), representando 15% de econo-
mia em relação às construções individuais.
Constrói-se um alojamento de superfí-

cie média em 1.200 horas de trabalho.
global, incluindo as etapas de fabricação,
montagem "ín loco" e acabamento. Isso
representa 20 horas por m~ útil, das
quaís 40% são dedícadas à estrutura e 60%
ao acabamento.

A França, como a maioria dos países
europeus, persegue o objetivo de, dentro
de 25 anos, reduzir de maneira substan-
cial o tempo de trabalho empregado na
pré-fabricação do alojamento.
Uma análise mais detalhada dos sistemas

acima descritos, leva-nos a concluir que,
sem uma mudança radical na concecção
dos sistemas atuais da pré-fabrícaçâo,
pouco se pede economizar em têrmos de
tempo. Na 'etapa da fabricação !d,a es-
trutura, pouco pode ser feito, visto que
neste setor 'GS sistemas trabalham já bem
próximos do ponto de produtividade má-
xima. Restaria a etapa do acabamento,
mas nêsse caso, a construção de Um alo-
jamento em 300 horas ou 4 h/m2, que
é a meta perseguida, significaria uma re-
dução de 75% do tempo de mão-de-obra
de acabamento, o que é pràticamente im-
possível de atingir sem mudanças radi-
cais. Haveria alguma possihilidade de me-
lhorar o rendimento através da adoção de
algumas das seguintes medidas: produção
em fábrica segundo sistema de linha de
montagem; supressão de revestimentos e
de camadas Isolantes: diminuição do tem-
QJo de cura; tornar o material mais leve
de forma a facilitar o transporte; no, pla-
no das instalações hídráulícas e elétricas,
uso eventual do bloco técnico, executado
e acabado em fábrica.

A pré-raorícação a sêco que consiste na
construção de células trídímensíonaís com-
pletamente montadas e acabadas, segundo
as técnicas usuais de fabricação de auto-
móveis, oferece grandes possibilidades pa-
ra o futuro.
Ela é completada pela montagem das

células no canteiro com injeção ·d~ con-
creto nos espaços intermediários, (as cé-
lulas constituem-se assim em fôrmas, pro-
C€,sSO semelhante ao da "taipa de con-
creto") . As "células espaciais", executa-
das em usina, em linha de montagem, po-
dem ser fabricadas com chapas metáli-
cas ou de plástico, colocadas a sêco e
providas de nervuras externas destinadas
a aosorver os esforços relativos ao trans-
ponte e à montagem. O acabamento e
interior das células inclui o revestímento
e pín-ura, marcenaria e ferragens, equí-
pamentos hidráulico e sanitário, e a-es-
sóríos elétricos. O revestimento exterior
contaria com a colaboração das tubula-
ções bem como, eventualmente, a arma-
dura metálica do concreto. O
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voltam

(industrializadas)

as casas
,pre-

fabricadas

da

oca
Em março de 1960, a OCA
apresentava, em exposiçao
realizada no Museu de Arte
Moderna, do Rio de Janeiro, a sua
primeira casa modelada. Durante
um ano aquêle protótipo
permaneceu ali, enfrentando os
ventos do Atêrro e as críticas do
público. A respeito daquela

Residência em Teresópolis

mostra, disse Mario Pedrosa: "A
casa proposta pelos modelos da
OCA não surge de um projeto .
a priori,ou muito menos de um
exercício de composição, mas de
normas industriais. prevalescentes
nas. fábricas, de normas e
módulos de materiais em
circulação no mercado. O problema

dos pré-fabricados para casa deve
ter uma ligação estreita com. o
mundo industrial. A casa da
OCA não é um todo índissolúvel
que, por sua engrenagem, proíba
modificações na forma e na
distribuição dos seus espaços".
Enquanto· ali estêve, a casa atraiu
também a atenção dos .arquitetos



nacionais e estrangeiros.
E passou inteiramente no exame.
Nos anos seguintes foram
construídas residências, clubes,
escolas, quartéis, em vários pontos
do País, partindo-se dos

era agora, a industrialização
dessas casas, tornando possível um
atendimento rápido e pontual dos
pedidos, para todo o território
nacional.
Fundamentalmente, os

pranchetas projetos de casas
residenciais - baixas e sôbre
pilotis, com 1, 2 e 3 quatros, Além
dêstes, projeta-se também a escola,
o centro médico, o clube e a
biblioteca pré-fabricada.

componentes daquêle protótipo. O componentes das casas moduladas A' casa inteiramente pr o n t a,
interêsse despertado no -- tanto. no seu aspecto material, também é objeto de estudos, já
estrangeiro foi também marcante,
recebendo os seus í~b.:ricantes
pedidos dos Estados=Unldos,Suiça,

Hesldênda em Itaipava

Espanha, Itália e Gana.
Durante os dois últimos anos" a
equipe da OCA dedicou-se mais
intensamente a um trabalho de
pesquisa, com vista ao

.lprÚnorameiúo da sua casa
;", ';":. :'::õ

;)nodulªda. Seu principal objetivo
.,:'; . ~..•. '

. ,,J

. .Residência em S. Conrado..•.\...~------- - - _._. - _.._-

como no seu dimen~onamento·--:-
permaneceram os mesmos,
pois, mantidas sob. observação

e~ 1a;:;ebastante adiantada.
Trata-se de uma casa compacta
que pode ser geminada com outras

durante aquêle tempo, verificou-se
a lógica de sua idealização. Ajustes
foram feitos para integrar a

.. línhà de fàbrlcação às realidades
da indústria nacional .
O treinamento da mão-de-obra
especializada, com a criação de
nova categoria profissional,
mereceu especial
atenção da equipe da OCA.Assim,
se dá Importância fundamental ao

, ... ',- .,_.-.:_,.. -
.montadore -em,'tQrnodêsse se
reestruturou todoum processo de
trabalho que envolve seleção,
treinamento, estímulos,. inspeção
de qualidade, estabilidade"
funcional, elimin~ção de ·:·vf,Cios

_ .. - .-profissionais, etc.'

Iate Clube em Brasília

unidades para ampliação de área,
e é entregue totalmente equipada
e decorada em tempo mínimo.
Prõxímamente, os arquitetos
brasileiros tomarão conhecimento
dêsses lançamentos da OCA,
através da Revista
ARQUITETURA, fonte
permanente ,de informação e
atualização técnica.

No mo m e n t o,os;ptojelist~s
ultimam os detalhes. para o
lançamento daaunidades . .'
in d u s t r i"ái.s;'·Já têm'·efn:.Suas. ~'.' . . ' .

.,. ... .... '_" __ .-'-. ..,.. . __ '" ...••.•••..., ~..__.......,.. ~•. ResidênCIa ..em Angra .dos Reis·



Destç:tque
que isto significava aí pela década de 20,
O "Estado de iSão Paulo", registrando a
morte de RL, sublinha êste caráter, que
marcou sua vida e as duras condições de
ser arquiteto naquela época, "Com o fa-
lecimento de Rino Levi encerra-se uma
vida de píoneíro e de lutador, Píoneíro
inicialmente na conceítuação da profissão
de arquiteto, quando não hesitou em rom-
per com uma praxe que parecia imutá-
vel para exercer a profissão de projetista.
completamente desligado da atívídade de
construir. Os jovens 'arquitetos de hoje,
que se queixam da falta de compreensão,
não podem avaliar o que esta atitude re-
presentou de coragem e o que foi neces-
sário, de firmeza e de convicção, para
mantê-Ia Lutar só, sem órgão de clas-
se, contra a rotina, o hábito arraigado e
a tradição é algo que supera de muito o
que possam ímagínar os que hoje começam
a vida profissional encontrando firmada
e definida a noção do projeto, da runçãc
e da importância do arquiteto, E' pro-
vável que jama~ se dê o devido valor a
êsses poucos precursores que, como Ríno
Leví, iniciaram há quase 40 anos, a luta
que hoje, apesar do imenso caminho per-
corrido, permanesse árdua e difícil",
Rino Levi nasceu em São Paulo, filho

de pais italianos, em 31-12-1901, onde fêz
seus estudos básicos, complernentados
posteriormente na Itália onde se diplo-
mou na Faculdade de Arquitetura de Ro-
ma (1926), Além de UIl13, intensa vida
profissional, marcada pela elaboração de

importantes projet:s, RL dedicou muito
·do seu tempo útil ao ensino e à divul-
gação da arquitetura, e à luta pelo for-

o talecimento da profissão,

No campo do magistério, ensinou na
·Faculdade de Arquitetura da US'P
·quando realizou experiência digna de
nota, "ao propor a seus alunos temas vi-
vos da cidade, ressaltando a união índís-
solúvel da arquitetura e do urbanismo,
tese que sempre defendeu", Com esta
experiência, informa-nos o redator da co-
luná 'de urbanismo do "Estadão", "há 100
anos, profess:Jr e alunos apresentaram a
prímeira, e até hoje única, proposta para a
solução do problema. do estacíonamento
em Sã,o Paulo. ~ste trabalho, ecmpreen-
dendo um aperfeiçoamento da rêde viária
da zona central, propõe uma rêde de gara-
gemi coletivas localizadas e dimensionadas
de acôrdo COm as necessidades de cada
setor",
RL lecionou ainda na Faculdade de Ar-

quitetura da Universidade Central da ve-
nezuela e foi consultor do Centro Intera-
merícano de Ia Vivienda (C1INVA),
Sua atívídade no campo da 'afirmação

profissional do arquiteto é um exemplo
para as novas gerações Membro do IAB,
RL foi presidente' do IAB-SP, ocupou ou-
tros cargos e desempenhou inúmeras ou-
tras missões, entre elas a de representar 6
órgão dos arquitetos brasileiros na Comis-
são de Saúde da UIA e em vários con-
gressos de arquítetura , Ríno Levi era

RINO LEVI (1901-1965)

ARQUITETURA registra com pesar o
desaparecimento do arquiteto Rino Levi,
ocorrido no fim do mês de setembro no
interior da Bahía,
Ríno Levi foi um dos pioneiros do mo-

vimento da arquitetura contemporânea
brasileira e nunca será demais lembrar o

brafor tem os móveis e

técnicos para

organizar seu escritório



membro honorário das sociedades ,de ar-
quitetos da Colômbia, da venezuéla, do
México, da Argentina e da A. I .A.
ARQUITETURA, que publicou recente-

mente (N,» 38) um dos últimos projetos de
Rino Levi, o Centro ,Cívico do Município de
Santo André, resultado de um concurso
privado do qual foi vencedor, preteride de-
dicar-lhe um dos s~us próxímos números,
quando procurará dar uma visão -do que
foi. sua obra e registrar sua contríbuíção
à formação da cultura e do pateãmônío
arquitetõnico brasíleíro.

MNB
ENDERP:ÇO ERRADO,
PERGUNTA ERRADA,
RESPOSTA ERRADA

A propósito do 'oomentário" Publicado sob
ó título acima na edição de julho 'passa-
do, n." 37, recebemos do Sr. JO$é=tnuxü
Correia Sobrinho, - arquiteto C. Prof ,
6.002-D s.a Região - a carta que abaixo
transcrevemo$ . .
A ausência de convivio do Sr. tnuxü

com o IAB e com a revista ARQUITE-
TURA certamente não lhe deu oportuni-
dade de melhor conhecer o espirito que
anima não só'o IAB, como a ARQUITE-
TURA e levou-o a ameaçar-nos com lei
de imprensa, just;ça ete. - não só em
sua carta como em "recados" - para
compelir-nos à publi,cação de sua respos-
ta. Isto não era necessário. ARQUITE-
TURA publica a .Opinião do arquiteto,
qualquer que ela: seja, pois é, de fato, o
órgão de opinião dos arquitetos brasileiros.

Excusamo-.1!Os de comentar a carta do
Sr. José Duval, sua simples transcrição,
palavra por palavra, basta-nos. Reconhe-
cemos, no entanto, justa sua irritação a
respeito de algumas aspas e pelo emorêoo
delas nos penitenciamos. Quanto à juste-
za dos demais têrmos da resposta deixa-
mos seu julgamento aos nossos leitores.

Acrescentaremos a êste tópico, como
remate, o oficio recebido pelo IAB-GB da
parte do "Boletim de Custos" e o comen-
tário por êle publicadp' ao adotar a taoela
de honorários do I A~ em suas co17fposi-
ções de custo.-

MNB

A CARTA

"Tendo a revista ARQUITETURA, n.O
37, de julho de 1965, publicado, na seção
"Destaque", um comentário em tôrno de
consulta que fonnúlei ao Boletim de
CUStJos e na qual, à base de entendimento
equivocado da citada consulta, foram tê-
cidos conceitos desprimorosos a meu res-
peito, venho, pela presente, colocar os fa-
tos i!1i() seu justo lugar, solicitando, de
acôrdo com fl! Lei de Imprensa, seja esta
publícada, com as mesmas características
do aludido comentáriO, na mencionada se-
ção dêsse conceituado mensário.

OS fatos, que antecederam à, sem dúvi-
da, intervenção índevída de V. Sas. no
assunto, são os seguíntes:
a) Elaborei o projeto de uma fábrica de

bebidas, cuja diretoria se recusou a pagar
meus serviços profissionais.
b) Entrei com Ação Judicial ~ara a co-

brança dos honorários calculados -pela. Ta-
bela cb IAB. (cópia da Notificação anexa).
c) Os Srs. Peritos, da Ré e do Autor,

calcularam-nos também pela Tabela do
IAB.

e) O Juiz da Vara Cível julgou proce-
dente a Ação, condenando a Ré a pagar
meus honorários pela Tabela 1(/;0 IAB; en-
tretanto, POR LAPSO, colheu o montan-
te da importância devida, pela Ré, em
cálculo com base nos valôres do BC.
f) lPara instruir o recurso, escrevi ao

BC, solicitando esclarecimentos (carta
anexa) .
g) O BC respondeu evasiva e errada-

mente.
h) Neste ponto, houve a infeliz inter-

venção ,do 8'1'. M!l!uricio Nogueira Batista,
cujo conteúdo passo a analisar.

1.0) Não houve, de minha parte, consul-
ta sóbre como deveria cobrar meus hono-
rários pnojissionaiS. Evidentemente o re-
dator pegou o bonde na curva sem in-
dagar de onde vinha e para onde ia.

IA. consulta roí clara. O que perguntei
foi:
a) Se o ;prêço por m2 publicado no BC

representa os honorários cobrados nor-
malmente pelos arquitetos, como profis-
sionais liberais.

O BC omitiu o final grifado, que não
altera subscancíatmente o sentido da per-
gunta, mas que, entretanto, definia me-
lhor sua intenção.

Se o Sr. MlNB, ler uma segunda vez,
verificará que não estou perguntando
quanto deVo cobrar, mas, e .tão-sõmente
se o prêço publicado pelo BC representa
os honorários cobrados normalmente pelos
arquitetos como profissionais.

Ora, se' o BC se esquivou à pergunta
para não declarar que o prêço publicado
é um desrespeito à tabela do IAS, o pro-
blema é dêle , Mas, que o Sr. MNB con-
funda alhos com bugalhos, sem que nada
lhe tivesse sido perguntado, é Iamentével.
Se o "redator" de ARQUITETURA qui-
zesse ser coerente com sen zêlo, teria, de
há muito, verificado que o BC vem pU!bli-
cando o prêço de projetos-arquitetõnicos
em bases que aviltam nosso trabalho pro-
fissional. Não foi outra, senão essa, a ra-

Eu já
disse mil vêzes:
sem etiquêta

não é

Quando alguém lhe disser que é a mesma coisa",
não aceite! Somente FORMICA é FORMICA. FORMICA

não risca, não descora, não deforma, é impermeável,

fácil de limpar. não queima. FORMICA dura tôda a
vida. E só é laminado plástico FORMICA aquêle que
tem a etiquêta FORMICA. Essa que você vê abaixo,

---------

Este e o laminado plástico Formicfla, prcdu-
lido exclusivamente por Formica Plásticos
conforme processos e contrôle de qualidade da
Formica Corpo 01 Cincinnati. Ohie. USA.
Pata mantê-te limpo e
brilhante, use pano mo-
lhado em álcool ou áqua.
Nunca use abrasivos.Laminados plásticos

d) O Sr. Perito -desempatador, entre-
tanto, calculOU-os pelá. Tabela do IAB e P. S. - e você não paga mais pelo melhor.
p8la revista BOletim' de custc«. FORMICA É UM PR8ClUTO CA roRMICA PLAsncos· CAIXA POSTAl. 5.630 - SÃo PAULO (UMA DIVISÂO DA CYANAI.11DQUIMICA 00 BRASIL SAl



zão de minha consulta, a fim de que
aquela revista confirmasse que os oalõree
por ela Publicados representam. o custo
dos proietos para a eniprêso. (lacónica
resposta sim ao item b de minha con-
sulta), os quaís, discordando do IAcB,cau-
sam atritos sérios tôda 'Vez que um arqui-
teto 'fixa seus honorários pela sua Tabela,
Tanto é verdade que; como disse, o Juiz
labor(iu no equívoco de, mesmo citando a
.Tabela; calcular o débito pelo BC,

Por outro lado quer êste "Arquiteto", en-
tre aspas, conforme fui considerado, se re-
jubilar com a inocência de sua consulta,
que, ·se outro mérito não teve, pelo me-
n~<s chamou a atenção do I AB para o
absurdo dos valôres publicados pelo BC,
o qual, diga-se de passagem, continua
ignorando I() ofício que lhe foi encaminha-
do pelo rAB, após minha disparatada per-
gunta.
2.°) Quando à consulta b, ela foi feita

objetívando exatamente o esclarecimento
complementar e contraditório, que busca-
va à formulada no item anterior ,
S'e se tiver o cuidado de reler o que foi

consultado, verífícar-se-á que a pergunta
b é oposta à pergunta a, Para uma res-
posta afirmativa à primeira, teria que vir
forçosamente uma resposta negativa à se-
gunda e více-versa.
,:.~Queo BC não tivesse entendido a con-
.l1aposição das perguntas, é natural. Que

.....'fugisse à declaração de que não respeita
a,~T.abela do IAB, na fixação daqueles va-
Iôres, mais natural aínda ,
=: O que não é natural é a revista ARQ1"JI-
TETURA, através seu redator chefe, não
entender o conteúdo da pergunta, seu real
e claro enunciado e, ao mesmo tempo, fin-
gir ignorar que há arquitetos trabalhur.do
como empregados em firmas construtoras
e em escritórios de outrcs arquitetos. Nes-
te caso, é inegável, não se pO'de falar de.
honorários protissioruii« e, tão-somente, em
salários. Como fazer valer, então, a Ta-
bela do IAB? Evidentemente os valôres do
BC se referem a êsse tipo de trabalho,

.. que se contrapõe à pergunta e à respos-
ta'. dada ao item a da consulta.
3.°) :É possível que tenha cometido uma

c e suas 'partes I e TI:
a) Para edificações,,:aà galpões, gara-

indignidade. ao falar em projetos simples.
Em meu Iawor apelo para a própria ta-

bela do IAB;. que, por certo o Sr. MNB
conhece perfeitamente. Nela vejo o se-
guínte, no sUbítem,:;3.3.1, alíneas a, b e

ges. " as porcentagens fixadas na Tabe-
la, sofrem um decréscimo de até 20%.
b) Para edificações de estabelecimentos

industriais, hotéis, edifícios públicos ... as
porcentagens sofrem um acréscímo de
20%.
c) Para edificações de conjuntos resi-

denciaís de unidades iguais, sejam... as
porcentagens serão calculadas:
I - ;.
II - "........... para a primeira

uniâaxie de edifício de apartamenros," a
Tabela; para a primeira repetição, 50%

Ora, se não foi a maior ou menor s'im-
pliciâaâe do projeto, que levou o IAB a
reduzir e acrescentar de 20% os valôres
correspondentes à aplicação da Tabela,
que outros fatôres nêle influíram? Teriam
sido a côr dos olhos do garagísta ou do
hoteleiro? Ou será que o redator, ou devo
chamá-Io "arquiteto"?, preferiria que eu
tivesse usado a expressão projet9menos
complexo ou invés de projeto simples?
SIMPlLES, Sr. redator, quer dizer aquilo
que não é complexo, natural. Pelo visto
na parte TI, transcríta, o edifício de apar-
tamentos se situa exatamente no coman-
do de aplicação da Tabela, na posição na-
tural, isto é simples. Para projetos mais
simples, a redução, nos menos simples, .ó
aumento. Que dizer então, no conceito do
Sr. l\RI.TB,do senso arquitetônico da Ta-
bela do IAB, ao estipular uma diferença
de 40% de um projeto para 'outro? A meu
ver é uma simples questão de termtnoto-
gía ainda não padronizada, que eu saiba,
!pe}o IAB. O redator talvez tenha con-
fundido simples com Simplório.
4.°) Não me senti absolutamente "go-

zado" pelo BC que, como vimos, 'não usa
a Tabela do IAB e, entrando em seara
alheia, COm,"humor. negro", insinuou que
cada arquiteto cobra seus honorários con-
forme se considera Leonardo da Vincí,
Toulouse Lautrec ou João Epaminondas
Alfenas d,e Araújo. Felizmente a Tabela
não cogita do "nome" do arquiteto é' por
isso a sugestão do BCocai no vazio.
O que seott, por estarrecedora, inacre-

ditável e grosseira foi a ralta de ética re-
velada pelo redato- MINB. ltste i8r., lendo
apressadamente, ou não sabendo' interpre-
tar o que lê, que é a hipótese mais pro-
vável, vir a público,' 'em estilo pantletá-
rio, não condizente com a seriedade de
ARQUITETURA, tentar desmoralizar, ex-
por ao redículo e trípudíar de um colega

ANUNCIE EM,,

ARQUITETURA

o ÔRGÁO OFICIAL DOS

.ARQUITETOS BRASILEIROS

cujo único pecado para com êle é não
contribuír !para ARQU:r:I".E:rURAi'~:,·cemo
sócio do LAiB, Isto,···entretantb, não:clhe
confere o direito de cass'ar,meu.título;tiem
de pô-to entre aspas, <- '~',~'.:"

Aimda que.Lioesse-cometuio a;:·levian4a.-
de de perguntar '.aq.. BC,'quanto· ..:JdeVf;ria
cobrar por .meus !honorários, .iato. qUe::llq,o
ocorreu, -conforme .demonstreí, ai:n.cta:,assÜn
seria inconcebível a falta .de ética demons-
trada. ,
: .O:nAIB, que tão zeloso se "em mostrado
na' ...defesa da classe, de. sua Tabela; e de
uma justa regulamentação da profissão,
deveria cuidar também do Código de
t:Úca e não dar acobertamento a tão eB-
drúxula aleivosia.
Isto pôsto, reiterando a solicitação ini-

cíal, encareço dessa revista a publicação
desta, na íntegra, no próximo n.O e no
mesmo peetaque.

Atenciosamente

asso Jcsé Duval Cordeiro Sobrinho
Aquiteto C. Prof. 6.002-D.

CRCA 5.11- Regíão-

OFICIO DO BC

"Dada a oportunidade da é~aboraç~o:.de
Normas que disciplinem os ser:viços"t1ç-
nicos na Indústria da Construção' CiVil
no Brasil, é nosso pensamento 'quel?~jain
disciplinadas as tabelas de honorâríos
profissionais nas diversas categorias .nesse
setor, a exemplo da. T3!bela de HonoráriOS
dos' Arquitetos' dêsse !instituto. -
Para tanto, a colaboração do Ins'tituto

dos Arquitetos, - através de ·V.Exa., ,é
indispensável.
Sugerimos criação de um ISimpÕsio.onde

seriam convocados - unicamente ~ téc-
nícos nas diversas especialidades, para de-
bate do assunto em foco.
Desde já, pode o Instituto dos Arquite-

tos do Brasil contar com o apoio írrestrí-
to e incondicional da Equipe desta casa,
para a colimação dêste objetivo comum."

COMENTÁRIO DO BC

"Na oportunidade em que todos os se-
tôres técnicos convergem para um objeti-
vo comum, qual, seja a slaboraçãó de nor-
mas que díscíplínem os serviços e traba-
lhos na Indústria da Construção Civil,
nada mais justo' que, da mesma' forma,
seja criado um Simpósio, para ígualrnen-
te, serem criadas e normalízadas Tabelas
de . honorários profissionais em tôdas as
categorias militantes no setor, a exemplo
da Tabela de Honorários Profissionais do
Instituto de Arquitetos do Brasil, .que
neste número, é transcrita em nossas pá-
ginas.
Na mesma ocasião, enviamos oHcio ao

Instituto dos Arquitetes do Brasil, :Seção
da Guanabara, expondo esta idéia, con-
vidando ao mesmo tempo, aquela Entida-
de, a liderar êste movimento.
Slôbre êste assunto, achamos perfeita-

mente :justo aquêle convite ao IAB, por
ser o mesmo Instituto, reconhecidamente
o que melhor tem defendido os ínterêsses
e reivindicações de sua classe profissional.
,Tivessem os engenhelros um órgão de
classe, com a representação, gabarito e es-
pírito de luta dos moldes do IAB e; c~r-
tamente, de há muito, esta nossa idéia
comum, tantas vêzes reívíndícada isolada-
mente, já seria um, realidade." O



CONVi!:NiO IAB-GB E INSTITUTO DE
CIi!:NCI1,S SOCIAIS DA U.B.

Ri'álizou-se, através de convênio f írmado'
entre' as duas entidaJdes,o 2.° Curso de
Planejamento e H[ljbltação - Oiclo de Ha-
bítação Urbana - tendo por local a sede
do ..IAB-GB, no Perí\odo de 10 de setem-
br.~ ao 25 de ioutubro. .
Sendo um curso de informação, apre-

sentou aspectos essenciais do planejamen-
to sob o prisma de ciências relacionadas
com' 'o mesmo.. Visou' a aproximação do
arquiteto. e de outros profíssíonaís dessa
extensa problemátíca, mostrando alguns
dos instrumentos empregados no planeja-
mento e o seu campo de aplicação.

Oonston de 20 aulas, duas para cada
um dos-seguintes temas, assim distriouídos:
'Planejamento Econômico Antônio

caStro; Pesquisa para o Planejamento -
Franoísco Whi,takei' Ferreira ; Desenvolvi-
men:to .Econômico -José Antônio Pessüa
de Queiroz; . Arquitetura Habitacional -
Maurício Nogueira Batista; planejamento
Físico - Harry Cole; ~ociologia - Mau-
rício Vinhas de Queiroz; Ciência PIOU-
tica. - Pb.il1ip 'S,chmitter; . Legislação Ur-
banística - Hely Lopes Meírelles: Demo-
grafia - Vínicíus Fonseca,; Geografia Hu-
mana - Lísía Bernàrdes.
A coordenação do curso estêve a cargo

do professor Maurício Vinhas de Queil'ioz
do Instituto de Ciências' Sociais da U. B.
e do arquiteto Alex Nicolaeff do IAB-GB.

• BUREIAU DE INFORMAÇõES
Ti!:CNICAS - IAB-GB

o IAB-GB criou um grupo de traba-
lho para a organização de um Bureau de
Informações Técnicas, tendo COmo coor-
denador o arquiteto J.orge de Abreu Fi-
gueíredo ..
O grupo de trabalho terá. inicialmente,

como tarefa principal, organizar o Arqui-
vo Pilôto, tendo por base um sistema de
classificação que abrange todos os cam-
pos da atividade humana.
Não .sendo . o Bureau Wn~.emprêsa co-

mercial e sim, uma instituição de utili-
dade pÚblica,poderá, nc.sentanto, acele-
rar em alto grau os contatos técnicos e
comerciais; dada' a stmplíoídada dos dispo-
sitivos de irecepção- e transmissão de in-
formações a serem írnplarstados.
Entre outras vantagens, como as de in-

formal' COm rapidez e precisão as pergun-
tas formuladas quer verbalmente 'Ü-Upor
corresP<Jndênçi<1l-com:o.grande público 'de
técnicos nas" 'diversas especialídades, o
Bureau permitirá o acesso dos que .dese-
. [arem organizar trabalhos técnicos" tais
como Iívros técnicos, mariuaís, teses,' apos-
tilas, assim como elementos para elabo-
. ração de projetos de edifícios em qual-
quer ,especi~li~ad~.~
Tôda,~:'i;;f ormação .técnica será encon - ..

trada de forma prátioa', dispensando assim
os longos e penosos trabalhos de consul-
tas ÚlC~tas. .
Para 'tiúitoCt'~Bureau [lossui-rá, em ca-

da seção. seus ássessõres e consultores es-
pecíalízados, que se encarregarão de man-
ter sempre atualizada a seção que Ines
estiver afeta. '

Partindo do príncípío de que qualquer
assunto técnico está 'sempre ligado a um
objeto material, seja o mesmo de c-onsu-
mo >{)IU de uso como os equipamentos de
produção, o consulente encontrará nos ar-
quivos do Bureau tôda a matéria ínfor-
matíva sôbre o objeto em si, sôbre sua
configuração própria ou seu ernprêgo de
modo adequado, sob Ia forma de:
1. Folhetos, manuais, livros, revistas,

recortes; 3. Normas e legislação sôbre
aplicação: 3. Cadastro de fabricantes e
revendedores.

CURSOS NO DIRETóRIO
ACADi!:MICO DA FNA

O D.A. da FNA programou um curso
intitulado "Arquitetura e o Momento" que
contou com a participação de professôres
da Faculdade e arquitetos. O curso foi
elaborado com a colaboração do IAB-GB.
Foram as 'seguintes as palestras proferi-
das: "Evolução da Arquitetura Brasileira",
Prof', Silva Teles; "Panorama da Arqui-
tetura Brasileira", Prof. Marcos Konder
Netto; "Problemas Profissionais do Arqui-
teto" Arq.oMa:Ul'ício Roberto; "Problemas
Habítacionaís", arquitetos João Ricardo
Serran e Maurício Nogueira Batista; "O
Ensino de Arquitetura", Arq.> J,oaquim
Guedes, IAB-SP.
O D.A., além dêste curso, vem de pro-

mover palestras feitas pelos próprios alu-
nos; dentro dêste plano já foram reali-
zadas palestras que tiveram por tema a
Universidade de Brasília, a Comunicação
Visual e o Desenvolvimento Econômico.

• CONSTRUÇÃO DE MORADIAS

Em abrtl de W65, 9.i66'2 novas mora-
dias tinham sido concluídas, na Holanda,
1.5,40 mais <do que no mês do ano an-
tenor.
Nos primeiros quatro meses dêste ano

32..735 novas habitações foram concluídas
contra 36.212 nos primeiros quatro me-
ses do ano passado.

• MEDIDORES PARA
,.~ ESTACIONAMENTO

A .partir de 3 de junho, as áreas de es-
tacíonamento grataríto em Haia foram re-
duzidas' de forma drástica por terem sido
'instalados medidores de tempo nas cal-
çadas de' mais 14 das ruas prÚlCipais da
cidade. '

NOVOS CONSELHEIROS - CREA
s.a REGI.ÃO

Para renovação do têrço do Conselho
RegiDnal<le Engenharia e Arquitetura da
:'\. a Região foram eleitos, com mandato
de3 anos, os seguintes prorísstonaís: ar-
quiteto Mario Torquato Pinheiro" IAB-
GB; Eng.o eletricista Levy Kaufman, As-
sociação Brasileira' de Engenheiros' Ele-
tricistas; Eng.o civil e industrial Walde-
mal' Oraizer, Sindicato oe Engenheiros;
Eng.o civil José de Barros RamalhoOr-
tigão Jr., Instituto de Engenheiros Legal,
E'ng. ° civil Murilo Pessoa, Clube de En-
genharia; o Eng iv eletricista mecânico Re-
né Calavier Darbilly foi reeleíto como su-
plente.
Para representar as congregações da Fa-

culdade NaCÍ!onal de IATquitetura, Escola
Politécnica da Pontífícía Universidade Oa-

Notícias
tólica, da Faculdade de Engenharia da
Universidade do Estllldo da Guanabara fo-
ram eleitos, respectivamente arquiteto An-
gelo Murgel, Eng. ° civil Raymundo dos
Santos Patury e Eng. o industrial Heitor
Moreira Herraca.

F.N.A.: CONCURSO ENTRE ALUNOS

A Cadeira de Grandes COmposições de
Arquitetura do 4.° ano da F.N.A., ado-
tando critério semelhante ao usado em
1964, resolveu transformar o 4.0 traba-
lho escolar em objeto de um concurso
interno de anteprojetos, entre seus alunos.
O tema escolhido foi arquitetura indus-

trial. O 'trabalho constará de duas par-
tes, a primeira realizada em equipe de,
no máximo, seis alunos, e a segunda in-
dividualmente. O tipo de indústria será
escolhido pela própría equipe, sendo con-
siderada sua capacidade mínima o em-
prêgo de 300 operários.
Os trabalhos, deverão ser abrígatõría-

mente apresentados em pranchas de 70 em
x '50 em, desenhados a nanquím em pa-
pel branco. Serão aceitos trabalhos apre-
sentados em cópias helíográticas, desde
que presas sôbre pranchas rígidas.
Aos seis melhores trabalhos serão atri-

buidos os seguintes prêmios:

1.0 prêmio crs 150.00 (prêmio Wadiflex)
2.° prêmio - Cr$ 100.000 (p r ê m i o A.

costa Mendes)
3.° prêmio - Or$ 70.000 úprêmío const.'

Nacional)

O IAB~GB, queco-paltrocinará o con-
curso, atribuirá 3 menções honrosas que
constarão de uma diploma e um livro de
arquitetura.
Os premíos serão entregues em soleni-

dade pública, no recinto da FNA no fi-
nal do período de aulas, em data; a ser
oportunamente .anunciada.
O julgamento dos trabalhos será reíto

pelos proressõres da cadeira e o arquiteto
Maurícío Roberto, presidente do IAB-GB,
será o Presidente de Honra do Júri.

CINECLUBE DO DIRETóRIO
AOAD1!:MICO DA FNA

O cíneclube do D.A. da FNA irnciou
suas atividades com um ciclo sôbre o ci-
nema francês. No momento, o cínecluoe
realiza um ciclo Antoníoní ao qual se
seguira a exíbíção de uma série de fil-
mes 'sôbre arquítetura..

GIANFRANCO INAUGURA ATELl!:

Com exposíção "Itália, pais da; arte'',
Gianfranco inaugurou seu nôvo ateliê de
ante, num subsolo da Rua Alcino Guana-
bara. A exposição contou' COlÍl o patro-
cínio do embaixador da Itália. E" com
prazer que registramos' esta inauguração.
O centro da cidade aos 'poucos foi per-
dendo as características de centro das a:ti-
vidades culturais; sumiram da Cinelândia
as Iívrarías, as lojas de discos e aparece-
ram as agências de bancos. Vemos na
iniciativa de Gianfranco uma tentativa de
reímplantar aquelas atividades num local
tão próprio como é a zona da. Cínelândía
e, por ísso mesmo 'digna de ser prestígíada
e íncentívada. Gialllfranco propõe-se a
realizar um programa de exposições, cur-
sos e outras atívídades e, neste sentido,
já procurou contato com IAB-GB.
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• PRODUTO E LINGUAGEM PaulO, ao "arquiteto de qualquer parte do
mundo que tenha se destacado por sua
obra ou sua atívídade em favor do de-
senvolvimento da arquitetura, quer atra-
vés do valor e da importância de sua
própria obra arquítetôntca, quer por sua
ação no ensino, na doutrina', no estudo, no
serviço PÚblico ou em qualquer 'Outro as-
pecto das relações entre o arquiteto e o
meio em que êle vive."

ao Arq.o Pedro Ramirez Va.squez (México)
e menção aos Arq.Os Robert Falrfleld e
Macy Dulbois (Canadá). VI) l'Xitficio para
fins de saúde: diploma ao Arq.o Lászlo
Ivany (Hungría) . VII) Edifício para fins
de recreação: diploma ao Arq.? Peter MoI-
nar (Hungríaj ; VIII) Edifício parà fins
religiosos: diploma aos Arq.os Jerônimo Bo-
nilha Esteves e IsraelSancovski, IAB-SIP
e menção ao A~q.oBela Sorvendeg (Hunc..
gría», IX) Prootemas vários: diploma
ao Arq.o Jacob Zweifel (Suiça) e seus
colaboradores e menções ao Arq.o Renato
Primavera Marinho (GB) e aos arq, Jer-
zy Romanski, Aleksander Szweskowski,
Zenos Zielinski, Tadeusz Ziolk-c.wski (Po-
lônia) .

Na seção de escolas de arquitetura, 'O
júri 8JpOs destacar os trabalhos apresen-
tados pela Fac. de Arq . e Urbanismo da
USP, da Fac , de Arq. da UMa, do Ourso
de Arq. e Urb. do Centro Politécnico da
UP, da F.ac. Mac. de Arq., do Instituto
de Tecnología de Otaniemi, Finlândia, e
da Universidade Central da venezueta re-
solveu outorgar 'O "Prêmio Governador do
Estado", Medalha de Ouro, a JO'hani Ka-
tainen, do Instituto de Tecnologia de Ota-
níemj e o "!Prêmio Prefeito do Município
de São Paulo", Medalha de Prata a Acá-
cio Bíu, C~los Eduard,) Veneviva, Dago-
berto KOhemtopp, José Hermeto P. San-
chotene, José d'OSowrro e Jurandir San-
tana Nogueira, do CUrso de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade do Paraná.
ARQUITETURA em seu próximo número,

novembro, apresentará os projetos pre-
miados. O

Está circulando 'O primeiro número de
"Produto e Linguagem" publícacão on-
claJ. da ABDI (Associação Brasileira de
Desenho Industrial). Editada em São
Paulo, a revista publica artigos relacio-
nados às matérias do desenho industrial
e da comunicação visual, seu ensino, suas
origens e sua problemática. Entre ou-
tros, traz os seguintes artigos: "A profis-
são do desenhista industrial", de Décto
Pignatari, "A tormação do desenhista in-
dustrial", por Carl H. Bergrníller, "01i-
gem e desenvolvimento do desenho indus-
trial", de ~lexandre Wolner. A revista
transcreve- ainda o resultado do prêmio
Robel1to Simonsen, 1964, e uma resenha
sôbre o 1.0 Seminário de Ensino de De-
senho Industrial.

O júri 'premiou os seguintes trabalhos:
"Prêmio Presidente da República", Meda-
lha de ouro, ao arquiteto mexicano Pe-
dro Rarnírez Vasques por sua obra "Mu-
seu Nacional de Antropologia"; "Prêmio
Bíenal de São Paulo", Medalha de Prata,
ao arquiteto brasileiro Telesforo Cristo-
fani por sua obra "R~tauração Vertical".

Nas diversas categorias conferiu o júri
os seguintes diplomas e menções: l) Ha-
bitação Individuwl: diploma a) Arq,v Joa-
quim Guedes, IAB-SP,e menções aos Arq,>.•
Marcelo Accioly Fragelli, IAIB-8P e Ruy
Ohtake IAB-SP. li) Habitaçc10 Coletiva:
diploma ao A'rq.o Ricardo Menescal, IAB-
GI.B,e menções aos Arq.?s Lajes :C:Chmidt
(Hungría) e Marcelo Aocíoly 'Fragelli,
IAB-SP. [[I) Edifício para fins comer-
ciais: diploma ao Arq.? Telesforo orístora-
ni e menção à equipe polonesa integrada
pelos Arq.osMaciej Krasinski, Jerzy Hryníe-
wieck; e Iw.a'Krasinska. IV) Edifício para
fins idustriais - Diploma aos Arq.?s Hen-
ryk Marconi, Jerzy Romanski e ,Sitanislaw
Turczynowicz, (Polonia) e menção aos
Arq.? John B. Parkin Associes (Canadá).
V) Edifício para fins de ensinos: diploma

ARQUITETURA NA s» BIENAL DE
SÃO PAULO

A a.a Bienal de São Paulo apresenta
êste ano a exposição internacional de ar-
quitetura. O júri de premíação, consti-
tuído pelos arquitetos Icaro de Castro Me-
Io (IAB-SP); João Vilanova Artígas, IAB-
SP); Jorge Wílhern, IAB·'SP; Luíz Gar-
cía Pardo e Maurício Nogueira Batista
(lAB-GB) , consignou o seu sentimento de

pesar pelo desaparecimento de Le Cor-
busier e sugeriu à Fundação Bíenal de
São Paulo a ínstítuíção de um "Grande
Prêmio Le Oorbusíer" a ser conferido, por
ocasião de cada uma das exposições inter-
nacionais de arquitetura na Bienal de S.

QUANTO À LAJE ...

- Foi simples, ráptdo
e custou pouco ...

Pois aplicamos

CELUFÔRMA
em lugar de laje
comum

Por ISSO.não foi preciso alterar
a estrutura ja projetada. o assoa-
Ihado fOI eliminado. reduzimos Ó
escorarnento, e obtivemos asstm
economia de tempo, dinheiro,
além de melhor Isolamento ter-
mo-acústico. As lajes Celufórma
são fabncadas com armaduras
em cruz e possuem 4 tipos pa-
drão Solicite mforrnacões de-
talhadas sôbre a sua rendosa
aphcacão, Fornecemos pronta-
mente folhetos com todos os
dados técmcos e crcamentos
sem comprorrusso. Peca a visi-
ta de nosso representante.

UnJ6j4t 60 conJUnto r •• id,ndal V""nda' da 8.,,,
tP,ojeto • liscaliuçio do Arq. R1CAROOMENESCAl)

tel:32-2770
R SENADOR DANTAS
N' 117 - GRUPO 1123

LAJES
48 M
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,o ARQUITETO E QUEM ESPECIFICA

o senhor sabe o que é especificar?
EspeêTflCcir~em linguagem de arquiteto, significa indicar, no projeto, como detalhes e caraCterização, o tipo,
a qualidade, e a marca dos materiais a serem aplicados na construção.
Isto significa que o arquiteto é quem decide sôbre a utilização (ou mais precisamente, a compra) de cada
tipo de material de construção.
E quando o arquiteto decide, êle nõo determina a compra de um banheiro de tal tipo, de alguns metros
quadrados de piso ou fôrro, ou de uma pia, ou de uma lata de tinta, como uma dona de casã,OUüm leigo
qualquer. A sua decisõo 'envolye sempre uma comprã" de vulto, em larga escala. Uma compra que vale a
pena disputar.
Arquitetos e construtores são os verdadeiros clientes de quem fabrica ou vende materiais utilizados em cons-
trução, acabamento e decoração.
Arquitetos e construtores são o publico leitor. certo é garantido da Revista ARQUITETURA que é o seu
órgõo oficial.
ANUNCIE EM ARQUITETURA E VEJA COMO VALE A PENA.



ai
de alumínio para revestimentos e coberturas

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

Caracteristicas Mecânicas
Carga de ruptura: 20 a 22 kg/mm2 - Limite de elas,
ticidade: 16 a 20 kg/mm2 - Alongamento: 1 a 4%.

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

Funcional
Devido à forma de sua seção transversal, permite obter,
quando comparada com outros materiais de cobertura:
1 - maior escoamento de águas pluvíais
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.

Companhia Brasileira de alumínio
PIONEIRA DA INDÚSTRIA NACIONAL DE ALUMfNIO

Av. da Luz, 297 -llgand •• 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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