


o SENHOR COMPARA

qual a revista que é lida pelo
maior número de arquitetos- construtores

-e industriais da construção em todo o país
qual a que é recebida por mais do dôbro de arquitetos

do que qualquer outra de seu, gênero
qual a revista que tem a tiragem exata para o público certo

sem desperdícios
- atingindo apenas a quem lhe interessa

Procure conhecer (se o senhor já não conhece)
as revistas especializadas brasileiras
veja qual a que tem maior preocupação com seus leitores

a que procura publicar somente textos e matérias
d~ alta categoria sem preocupações de ordem comercial
a que realmente apresenta condições e interêsse

para ser colecionada
a que é genuinamente brasileira e a única

publicação técnico ..cultural de fato que se edita entre nÓ9
e compare essa revista com as outras do gênero -

ARQl.1J:TBTl.1RA É- A- REVISTA

para o seu anúncio, porque -através de suas páginas
- o senhor atinge

quase dez mil arquitetos,' construtores
e industriais da construção no Brasil ou seja

o total dêsses profissionais em- atividade
especificando e comprando os materiais

de construção, arquitetura e decoração
que o senhor fabrica ou vende



•

P. Que tipo de piso, na sua opi-
nião, apresenta as melhores con-
dições para uso na arquitetura
moderna?

R. Bem, além dos materiais
tradicionais como os tacos de
madeira, ladrilhos, mármore,
existem os pisos vinílicos, que
vieram criar possibilidades no-
vas e muito interessantes.

P. Que tipo de possibilidades?
R. De ordem decorativa, por

exemplo. Mas as vantagens não
se limitam à beleza. Há também
características como a incombus-
tibilidade do piso vinílico à

base de amianto, a resistência a
ácidos, gorduras ...

P. Quando o Sr. projeta uma
casa, costuma ser decisiva a in-
fluência da espôsa do futuro pro-
prietário para a aprovação do
projeto?
R. Em muitos casos essa influ-

ência é decisiva. E é justo que
assim seja, pois quem vai' morar
na casa mais tempo é ela, são
seus filhos.

P. Então o Sr. pensa nisso ao
especificar o tipo de piso?
R. Claro. Se ela deseja um piso

que faça combinação de côres

•

Entrevista. intaginârl.a
COD1 um arquiteto atualizado

com o ambiente, que seja de fácil
limpeza, então ...

P. Então o Sr. recomenda Eter-
flex?

R. Cla .... (Aqui a entrevista
se interrompe, porque o entre-
vistado não quis dar a conhecer
seu verdadeiro nome nem fazer
publicidade comercial).

com a gara;'~ia ~
mais de 60.anos de experiência

. em materiais de construção
COLOCAÇÃO AMPLAMENTE GARANTiDA. EM 12 CÓRES DE EXCEPCIONAL BELEZA. NO TAMANHO DE 3:lx3Q CM. COM ESPESSURA' SEMPRE UNIFORME. FORNECEMOS TAMBJ'.M RODAPJ'.S. TES·
TEIRAS PARA DEGRAUS DE ESCADAS, CORRIMAoS. CONSULTE UM REVENDE DOR ETERNIT OU O DfPARTAMENTO ETERFLEX. A RUA MARQuES DE ITU, 70. S08RELOJA. TEL. 3>·1766, sso PAULO



Os tubos de ferro fundido de hoje duram mais que os de antigamente
( ... e os de antigamente duram até hoje I)

Uma canalização teita com tubos de ferro fundido dura uma eternidade. Veja:
em 1562. para abastecer o castelo de Dillemburg, Alemanha. foi instalada uma
canalização de tubos de ferro fundido. Pois bem. Até hoje está em sei viço.
Há outros exemplos espalhados por todo o mundo. inclusive no Brasil. Hoje.
com o progresso da moderna metalurgia, os tubos de ferro fundido ultrapassam
.ern qualidade os do passado. Mas não é só durabilidade que os tubos de ferro
fundido da Companhia de Ferro Brasileiro oferecem Resistência. Flexibilidade
nas juntas Menor perda de carga: são cimentados ou pixados internamente.
Facilidade de Instalação E sobretudo. o próprio valor do ferro.

linha de produtos da Companhia Ferro Brasileiro:
Tubos e conexões para rêdes de pressão (água. petróleo, gás): tubos e conexões
para esgõto, tubos para pocoserteslanos. registros e aparelhos: tampões para
obras de saneamento: peças fundidas leves e pesadas para indústrias siderúrgica.
mecánica e automobilística.

COMPANHIA FERRO BRASILEIRO
Usina: Caeté " MG
Escritório Cllnt~al.: Av. N ilo Peçanha. 26'6,0 and, ",Rio. Escritórios em: São Paulo" Belo Horizonte" Recife

,.:~



A rotina do arquiteto e do construtor inclui muita
coisa: estudar projetos, verificar detalhes, visitar obras,
especificar e comprar materiais, "bolar" soluções de
bem morar.
Mas há 41 meses que uma nova rotina se introduziu
em suas vidas profissionais e vem se repetindo
maternàticamente todos os meses: O recebimento da
Revista ARQU[TETURA.
De fato, receber a Revista ARQUITETURA é uma rotina infalível para 4.65°
arquitetos (ou seja, todos os arquitetos no exercício da profissão no Brasil)
e 2.650 construtores.
E quando essa rotina se quebra e um dêles não recebe a sua revista, logo
nos chega uma carta reclamando a remessa,
Graças a essa rotina ARQUITETURA é a revista que atinge diretamente o
maior número de arquitetos e construtores no Brasi1, sendo recebida por mais
do dôbro do número de arquitetos da revista que vem em segundo lugar
(e o IVC· está comprovando o fato).
Por isso, é o único veículo de comunicação direta com os arquitetos e
construtores do país.
E o que assegura a mais completa penetração de mensagens publicitárias junto -

" 'bl'a esse pu ICO.

Inclua-se na rotina dos arquitetos e construtores brasileiros publicando a sua
mensagem publicitária em ARQUITETURA.

A ROTINA DO ARQUITETO



A mais moderna
solução para
todos os

problemas de cobertura

Veja estas características!
ez

ondulados

• Leves, 2,2 kg por m2

• Sólidos, suportam um pêso de 500 kg
uniformemente distribuldos por m2

• Fornecidos em qualquer comprimento

• Fabricados em 5 côres translúcldas e 5 opacas

• Não Inflamáveis (classificados como
material de segurança)

• Inalteráveis à ação de agentes químicos
ou atmosféricos

• Altame'nte resistentes a impactos

• Fáceis de colocar- moderno material de cobertura!

umpcodu'o o
MARCA INTERNACIONAL "ORGANIT"

I N O Ú5 T R I A '5 QUi M I C A 5 E L.E T RO C L.ORO S. A.
ALAM~DA SANTOS. 2101 _ 1.' ANDAR - TELEFONE 37·0516 _, SÃO PAULO

AV, ALM. BARROSO, 91 * 3' ANDAR· CONJ. 304 • TEL, 22·0080· RIO DE JANEIRO



EDIFíCIO Thomas de La Rue
SIA no Rio de Janeiro, pro-
jetado pelo Arquiteto SRIAN
PATRICK SOGUE e equipe,
Prêmio de sua categoria na 111
Premiação Anual I.A.S. -1965.
O edifício está equipado com
móveis SRAFOR.

•
- --- -----

11 11 BRAFOR Classe internacional em móveis para escritório

Rua México. 21-A tel. 22-0180 Rio de Janeiro GS
Praça Rcossvelt, 159 tal. 34-6665 São Paulo SP
Av. Salgado Filho, 119 tal, 4476 Pôrto Alegre ~RGS



CADEiRAS
MESAS
8UFFETS

K I T S
móveis de escritório

---ND---COMÉRCIO f INDÚSTRIA D.f MÓVEIS S.A.

,NOSSOS MÓVEIS SÃO REVESTIDOS DE

AV. BEIRA MAR. 262-GR. 203/204
TEL.: 52·50S4 - RIO OE JANEIRO-GS

- , - ,



Vista da entrada e interior da sede na Rua Prefeito Olímpio de Melo

É com orgulho que vemos uma obra por nós executada ser distinguida
com a maiorláurea brasileira para obras de arquitetura - o Prêmio Anual do

Instituto de Arquitetos do Brasil - GB, conferido ao

Arquiteto Brian Patrick Bogue e equipe, pelo seu trabalho para a sedé de
Thomas de La Rue S. A, no Rio de Janeiro.

Associando-nos às homenagens prestadas ao arquiteto Brian Patrick Bogue e

seus colaboradores no projeto, Engenheiros Nicolai E. Aprolk6ff, Jorge Veloso e
Arquiteto Dominic Anthony D'Addario, estendemos a nossa

saudação a todos os profissionais premiados dentro das várias categorias da
111Premiação Anual IAB - GB.

HOFFl'\tIANN BOS"'V\TORTH DO BRASIL S.A.
ENGENHARIA' ARQUITETURA' CONSTRUÇÕES' MONTAGENS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS'

SAO PAULO - AVENIDA PAULLSTA, 1650 - FONES - P B X 31-5053 - 31-1458- OAIXA I.'0STAL, 3010.

RIO DE JANELRO - AVENIDA MARECHAL CAMARA, 271 - 10.0 ANDAR - FONES 22-06,09 - 4'2-5373

PORTO ALElGRE -. RUA URUGUAI, 155 - 10,.0 ANDAR - CONJUNTO 10019 - FONES 5481 - 8979 - R. 197

END. 'IELEGRAFICO "HO FB OS"



Em matérla de construcóes. a maneira de obter um conjunto equilibrado.
solido e seguro. e "começar bem" Este bom começo responde pela qua-
lidade da obra e representa tranqüilidade a longo prazo. Pois bem: é esta
a nossa especraüdade. Nós "começamos" a construção para que ela se
assente em bases firmes. para tóda a vida Vem de lonqe a nossa expe-
riência e conta. com o atestado de inúmeras realizações em construção
civil. Conhecemos nosso trabalho em profundidade e o realizamos com
períeicáo. desde a Investigação geotécnica até a infra-estrutura de concre-
to armado ENGEFUSAEm construções, a segurança da obra tem marca:

ENGENHARIADE _

FUNDAÇOES
S.A.

tNVEsrtGACOES GEOTECNtCAS. PP.OJETOSE EXECuCAO Dó FUNDACOES . ESCAV'COES . REBAIXAMENTO DO N!VEL OAGUA . OSCORAMENtOS • oNFRAES1:1VTuRA DE CONCRETO A"I'AOO
UTILIZE NOSSA [XPERIENCIA JA LARGAMENTE COMPROVAOA NA EXECUCÃO DE GRANDES E PEQUENAS DeRAS.' "



você já viu êsses móveis à venda em algum lugar do rio, não é?

pois agora êles acham-se à venda exclusivamente em nossa filial, viu?

•• •móveis
I'atelier
(você pode adqulrf-los em 7 prestações mensais)
rua barão de ipanema, 29-a copacabana tel.: 37 67 88

mesmo que v. não precise agora de môvels visite ('atelier: sua loja do rio ganhou o 1.° prêmio do i. a. b, para decoração de interiores



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 belíssimas 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.

vulcapiso

Um produto
Av. Rio Branco, 156 - 20.0 andàr
Te!.: 42-6010 e 42-406p
Rio de Janeiro - GB.



ambiente - spazio
spazio móveis e decorações soco ano
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 in t e r n a c i o n a I .

di s P o n í v e is em [acarandá-da-baia e
a ço cromado para entrega i m e d i a ta.

Consulto sem compromisso nosso deportamento de planejamento
rua baratl ribeiro 200, 101, f, tel: 37-6637 rio - gb

ambiente - spczic
spazio móveis e decorações soco ano
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 .

di s Po n í v e i s em Jacarandá·da-baía e
aço cromado para entrega I m e d I ata.

CO<I•• lto •• m comPromls.o nono dOPlrtamen\o d. planeJlmento

rUI blrlta ribeiro 200, lojl f, tel: 37-6637 rio. gb



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

cujos índices de vendas
superaram as nossas expectativas

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



Diga: qual
dêsses edifícios
tem fundações
Franki?
Nesta foto, todos têm. No Rio, grande
parte das edificações erguidas nos últimos
30 anos possui" fundações e infra-
estruturas construídas por nós. Em cada
grande cidade do Brasil, o fato se repete.
Grandes e pequenas obras, tôdas recorrem
à experiência e à técnica Franki, quando
o objetivo é a melhor solução técnica
e econômica para as fundações.

Estacas Franki Ltda.
f'vÍ"atriz:Rio de Janeíro: Av. Rio Branco,
311 • 10.0 - Telefones 22-7630 e 52-6659
Sucursal: S. Paulo: Rua Marquês de Itu,
266 • 5,0 - Telefone 36-3790,
Filiais: p, Alegre. Curitiba. B. Horizonte,
Brasilia, Salvador e Recife,

Há 30 anos, o
especialista
em fundações
no Brasil. FRANKI fundações _ infra-estruturas
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Há um importante material
de construção neste edifício: o silêncio.

Talvez êle não chame a atenção à primeira vista,
como um revestimento de mármore.
Mas, nem por isso êle deixa de ser lrnportantissirno.
Sua função é garantir silêncio entre um andar e outro.
E quanto vale ésse silêncio?
Por isso, cada dia mais e mais Eucatex Piso Flutuante
está sendo especificado em novas construções.
Eucatex Piso Flutuante é a solução mais prática e econômica
para isolação entre pavimentos de edificios.
Colocado entre a laje e a argamassa de assentamento do piso,
atenua sensivelmente os impactos
causados pelo trânsito de pessoas, arrastar de móveis etc.,
evitando ainda repercussões na laje, vigas e paredes.
Mas ... será que as lajes de tijolos furados
ou lajes de caixões perdidos não solucionam o problema
dos ruidos de impacto, igual ao Eucatex Piso Flutuante?
Não senhor, pois são sistemas monolttlcos.
de nada adiantando os vazios nêles contidos
(preenchidos ou não com materiais absorventes).
E além disso ... Olhe,
você não quer continuar esta conversa em nossos escritôrios?
Ou senão com um Revendedor Eucatex?
Estamos às suas ordens, inteiramente.

EUCATEX· chapas para pisos flutuantes

~.' '" - -, ". "., : .
Nlvelame[ljo clareio grossa e sêca-:~s .sufici Me

Rodapé de Euc.Pisa flutuante para ()·nivelomento
primeiro a ser colocado

Acima. corte em que se exibe a colocação de Eucatex.Piso Flutuante

A Eucatex S. A. Indústria e Comércio
Avenida Francisco Matarazzo. 530 - Caixa Postal 1683 - São Paulo

Desejo receber outros informes sobre Eucatex Piso Flutuante

Nome: .....

Profissão:

Endereço:

Cidade: ..
ARQ 4

Estado:

"a
Q)
oti.



oggia

MOBILIÁRIO COMPLETO PARA RESID~NCIAS E ESCRITÓRIOS

OBJETOS DE ADORNO

GALERIA DE ARTE

TAPEÇARIA

Loggia Interior-es e decorações Itda.
rua hilário de gouveia, 57 a

rua barata ribeiro, 363

fone: 36 50 66 - 36 73 33

ARCA
Arca em jacarandá maciço,

com desenho das almofadas
em estilo colonial brasileiro,
própria para bar ou hi-íi, po-
dendo seu tampo servir tam-
bém de assento; devido a sua
linha sóbria. Adapta-se per-
feitamente ao ambiente mo-
derno.

BUREAU
Mesa de escritório, em jacarandá da Bahia, com estru- •

tura em aluminio, dois gaveteiros, podendo ser com ou sem
painel dianteiro.

A cadeira giratória tem braços e encôsto em jacarandá 111
moldado e assento em couro. A estrutura é em metal cro-
mado com a base em cruzeta sôbre rodas. O bureau e a
cadeira formam um conjunto para escritório de grande
sobriedade.

POLTRONA DE BALANÇO
A nova concepção da ca-

deira de balanço está nesta
poltrona que tem os pés
fixos mas que possui molas
ligando os braços ao assento
é tôda estofada em espuma
de látex e revestida em cour-
vin; devido ao confõrto que
proporciona é ideal para am-
biente de leitura ou sala de
estar.

MESA DE CENTRO
Mesa quadrada com estrutura

em [acarancá da Bahia e tampo
de mármore. Quatro banquetas
também, em jacarandá com assen-
to e estofado completam o con-
junto; as banquetas podem ser
guardadas sob o tampo de már-
more, permitindo maior circulação
no ambiente.

FACILITAMOS EM 7 PAGAMENTOS

ASSISTÊNCIA GRATUITA DE ARQUITETOS

PARA PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO

•
•

•• MESA DE JOGO
Mesa de jôgo com estrutura em- [acarandá e tãmpo rever-

sivel, forrado em fêltro e jacarandá, podendo eventualmente
servir de mesa de chá. As cadeiras são de jacarandá, réguas
no encôsto e assento rústico em palha de tabua.



"Com Eternita choppada sai antes"

Sai antes porque, para começar, não
existe atraso na entrega do material.
Vantagem para todo mundo. E normal-
mente a Eternit termina antes do tempo.
E por que termina antes do tempo?
Porque a instalação é mais fácil.

* Outros produtos Eternit, para fins in-
dustriais: Eletrodutos, Eletrocalhas.
Rêdes de proteção contra incêndio,
Tubos de esgôto, Chapas lisas, CaI-
xas d'água.

E qualquer probleminha, mesmo que
seja uma simples trincadura que apa-
reça nos próximos 10 anos, por defeito
de fabricação, será responsabilidade da
Eternit. O comp.rador recebe essa ga-
rantia por escrito, num atestado. que'

ct;;~®
marca registrada de

produto de cimento amianto

obriga a Eternit a repor gratuitamente
qualquer chapa avariada. Não é por
nada que nosso produto se chama
Eternit - eterno, é para durar mesmo. E
não é isso mesmo que se exige de uma
cobertura, seja industrial ou residencial?

*Etern.t ainda fabrica os mais diver-
sos acessórios que resolvem todos
os detalhes construtivos. como por
exemplo: Chapas de ventilação,
Cumieiras, Chapas de janela, Cha-
pas para aspirador, Rufos etc.
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The Guanabara Chapter of the
Institute of Archltectes or- Brazil
holda a competltlon every vear,
and archltects from alI over the
country submlt thelr works to the
díscernment or a jury whlch se-
lects the 'best proíecta In a num-
ber or different categortes. While
cash prlzes are awarded, the ín-
terést shown In the evêút arlses
far more from the kudos attach-
lng to succesarut entrles such
as those descrlbed In thls number
and brlef1y outllned below.
The Bui~d!ing for I1ndustrial

Purposes (category A-4) deslgned
by Brazillan bom but Canadian
tralned Brlan Patrlck Bogue and
built for Thomas de Ia Rue S. A.
ín Rio de Janeiro was chosen for
the "coherence, skl11 and erier-
gy wlth whích the archltect,
subservlent to hls own discipline.
achleved a hl~h leveI result". The
rousíness of the flrm commíssíon-
íng the work Is the pmntlng of
securlty documenta, whlch de-
mands stríct precautions agalnst
the unauthorlzed entry or· exlt of
persons, matertala or goods, and
therefore three slidlng gates,
electrlcally operated from the por-
ter's offlce, enable people or ve-
híctes to be dsolated for· Investi-
gatlon. Tl1e relnforced concrete
structure of the two-storey block
comprises double beams with can-
tilever ends, aIso servlng as rain-
water gutters on the roof, wl1ich
Is doubled to Increase thermic
Insulatlon, lIkewise furthered. by
a screen of flxed 'brIse-solei! on
the maln facade. Inside concrete
work is hand pollshed and ma-
sonry flll rendered, whlle ce1lings
are sprayed vermiculite and the
off1ce space Is subdlvlded by mov-
able partltlons of jacaranda and
plastlc.
"Brilllant solutlon, forceful and

poetlc, revealing what an 'archi-
tect can achleve even with a seem-
Ingly lImlted programme". ThLs
was the verdlct on the winnlng.
deslgn in category A-9 (Buildings
for Miscelleneous Purposes), by
Luiz Eduardo Indlo da Oosta and
Julio Dlnlz de Andrade rlnhelro,
of an enclosure for the Hlmalayan
black bears ln the Guanabara
Zoo. Th•• solutlon provldes for an
Island wlth access through a tun-
nel 'under the moat for the keep-
er to feed the animaIs and keep
'thelr quarters clean; a system of
grllles forma a cage In whlch they
can be corralIed If necessary. Mul-
tlple planes alIow the bears to
prowl about at leIsure In full
vlew of the publlc, and the hlgh
perpendicular walls shade them
fr0'll wlnd and sun.
Paulo Hamilton Casé's Single-

family House (category B-l has
earned hlm an honourable mentlon
"for Imaglnation and or:glnality
In the or:ganlsation of spaees
and thelr correspondlng plastic
language". He does, In fact, seek
to break spatla! rl~idity by an
archltectonlc expresslon based on
the concept of space and time.
The form of constructlon-foot-
lng, supportlng walls and truss-
Ia quite easy to carry out and the
sav!.ng lu man-hours 'brlngs dOWD
costs. The hollow-brlck walIs are
'lendered In local - elay wtth a
cement coatlng, trowelled ln a
single pass whlch impresses the
blnder Into the Interstlces of the
bricks, f,urther reducing the out-
lay on 1aoour.
Severlano Mario Porto, In colrab-

o1'atlon wlth Mario EmlUo RI-
beiro and Murlllo Lagares Silva,
won an honou-:-able mentlon for
hls deslgn of the Vlvaldo Uma
Stadlum, at Manaus, descrlbed In
the December lssue (N,O 4~). of
ARQffiTETURA. Thls Buildmg
for Sport and lRecreation PurpoS'es
(category B-6) appealed to the
jury as "a slmple and Intelllgent
solutlon, correctly carrled out, In-
tegrated wlth the pite and In scale
with the problem".
In category H, Wri'tten Wm-ks,

archlteet Mauricio Nogueira Ba-
tista, e<lltor-In-chief of ARQUI-

TETURA, now at work on the
project for the new headquarters
of the Brazillan Jockey Club, was
awarded an honourable mentlon
"for hls personal way of tackllng
the problem and explalnlng hls
polnt of víew wíbh accuracy and
slmp)lclty". In discussing "Cer-
taín Aspects of Brazllian Archí-
tecture", he points out that
publíc optníon abroad Is often
detormed by selected photographs
of exceptlona! workS, gívmg the
ímpressíon that an equally htgh
standard Ia current throughout
the citles of thls country, whereas
such chets-d'reuvres are. allen to
thelr surroundíngs and stand out
from the drab mass or common-
placo bulldlngs that make up the
Brarllllan townscape. Cltlng 60-
ctologtst Maurício Vinhas de
Quelroc1, he afflrms that alongslde
of "éllte archí teeture" there Is a
kínd of "mass productlon archi-
tecture", and a thlrd very prím-
Itlve, form of constructlons es-
peclally prevalent In rural dís-
trlcts, but now encroachlng on
the urban frlnge and absorblng
unoccupled land wlthln the clty,
íncreasíng Its population unjus-
tif1ably, and scarrlng It wíth
the plcturesque but unwholesome
blemlshes of bllghted areas. Two
landmarks rlse from the jum-
b!ed hlstorlcal background of
Brazlllan archltecture: Ouro Preto,
the show place of colonial man-
sions, and BraslIla, t~e epitome
of contemporary desIgn, Where
for the flrst time archltecture In
thls country 1s sested on a
sound foundatlon of town-plan-
nlng that enhance, Instead of
clashlng wlth It. Wlth the expe-
dence galned In thls flrst stage,
the arch'tects of future genera-
tlons wlll doubtless succeed In
constructlng the urban space
where 'Etrazillan clvlllzatlon ln
formation can flnd Its tnle ex-
presslon.
In the same category H, Writ-

ten Works, Milton Vitls Fefer-
man also earned an honoura.'blc
mentlon far a dlssertatlon on "Le
Corbusler, Crltlclsm and Prolb-
lems", whllch the jury admired
for "hls analysls of complex theo-
retlcal questions, developed in a
polemlcal and personal wa.y". In
this e,ssay, a l1apld analysls Is
made of the attempts of the
cretlcs Gledlon In particular, to
gauge the role of Le Corbusler
In mode1'n archltecture and de-
fine the 0"Üll'n.3and the na tur",
af his creat1ve thought. Though
present-day culture may indeed
be lIkened to an orchestra of mu-
slclans playing 80 out of harmony
that its muslc cannot be appre-
clated, a1t, belng social In end and
orlgin, Is alsO' the vehlcle of so-
cial progress and, even when de-
lIberately Ignorlng the world, the
artlst Is representatlve of th'at
world, str.lving to' elude Its prob-
lems in an escaplst phase, the
cause and effects of whlch must
be sought by soclologlcal meth-
ods. Gledlon's concept of Le
Corbusler as the "final artlsan"
of the new vlsuality means l1ttle,
for the fourth dlmenslon Is not
meruly Indwelllng ln the reclpro-
cal movements of the hlstory of
art but transposes the problem-
atlCs of art to the new reali-
tles of the contemporary world of
sclence and technology through
the vlslon of the artist. Indus-
trial clvlllzatlon has renewed not
only the Infrastructure of so'cle-
ty but lts way of thinklng. The
"open hand" of Chandlgarh must
.be replaced by open spaces, for,
as Brazlllan poet Castro Alves
ave1'red "The plaza belongs to the
people, 'as the sky to the condor".

F.VALUATIONOF
HOUSING REQffiREMENTS
Domingos Theoàoro de Azeve(L:J
Netto
As groundwork for a govern-

ment houslng plan, ASPLAN S. A.
was commlssloned to effect a
sampllng survey wlth a vlew to
determlnlng the present and fu-
ture housing requirements of tl1e

state of Paraná, The choice of
the dwelllng rather than the ram-
il1y as unít of research was mo-
tivated by the modern concept1on
of the former as basle element
In the standard of lIving, condi-
tlonlng both family and social re-
latlons. Not ontv the states capi-
tal, CUritlba, was oovered, but
also 19 county towns grouped ac-
cordlns to populatíon Into 1) over
25,000; 2) 12,500to 25,000; 3) 4,8JO
to 12500 Researehers vlslted 2,000
dweütngs and the f1eld data ob-
taíned from a questlonnalre were
processed by IBM equípmerrt.
Olassiflcatlon by physlcal char-

actertstícs embraced the ronow-
Ing 8 types: a. slum tenements
01' groups of dwelllngs, In whlch
each ramnv occuples 1 - 3 rooms,
wíth a common yard, tollet and
somet!mes kitchen; b, Ma·ke-shlft
cablns of up to 3 rooms, wrth
walls of wood, adobe or any scrap
materiais, bullt on unsurveyed
land usually belonglng to a thlrd
party and cOllectlvely known as
a shanty-town (favela); C. Preca-
rious dwelllngs wlth few rooms,
bullt as cheaply as posslble on a
determined site; d.· Modest dwet-
Iíngn, wíth enough rooms, and
reasonabla flnlsh, but Inacceptable
because of a lack of runnlng wa-
ter, bath and toilet; e. Low ín-
come houses, generally wood of
masonry, suppl1ed wlth the conve-
nlences absent rrom type d so as
to brlng them wlthln the lowest
acceptable standard of lIvlng;
f. Low Income apartments same
standard as type e, but formlng
part of a 'block of flats generally
without a 11ft; g. Midd!lng to
hlgh Income houses, coverlng aI!
resldences of a higher standard
than type e and having at least
bedrooms and more than one
lIvlng room, with bathroom,
kltchen and pantry, garage and
servants' quarters,. and flnlsh
ranglng from eheap to luxurlous;
h. Mlddllllg to hlgh Income apart-
ments, equlvalent do type g, but
sltuated In a multl-stor"y 'bulld-
Ing wlth ga.rage and lIfts,.
Among the Indlc.es calculated

\Vere the houslng denslty (lIv1ng
spaee per Inhabltant'ln each dwel-
lIng) , number of persons to each
room and famlly Income. In de.
termlnlng present requlrements,
the need of tearing down Inade-
quate dwelllngs and bulldlng new
one9 has to be taken Into ac-
COUllt,whlle future needs over a
5-year perlod depend mainly upon
the growth of the populatlon. Not
ali Inadequate dwelllngs requlre
to be replaced, however, for some
can be enla-:-gedand provlded \Vlth
the necessa.ry convenlences, whlle
In other cases It \Vil! only be
necessal'y, where ecollomlcally fea-
sible, to extend clty malns to
provlde runnlng water, l1ght, sew-
erage, etc. In the absence of se-
rious hazards such as earthquakes.
llurrlcanes and othe1' p,u.bllc ca-
lamitles, the Index of adequate
but obsoleta houees that may
coma oup for replacement Is Inslg-
nlflcant compared wlth the rapld
Increase In houslng needs the
populatlon exploslon Ia bound to
promote In developlng countrles.

PHYSICAL PLANNING GEARED
TO REGIONAL PLANNING
Luiz Carlos Costa

No\V Is the time to proceed to
regional plannlng, and the Flrst
Bra.rllIan Congress of Regional De-
velopment, held a Araxá, Minas
Gerais, In 1965, showed an Interest
on the part of both prlvate In-
dustry and the federal govern-
ment In co-ordlnatlng, expandlng
and Integratlng Industry and utlll-
tles on a sultable scale In ac-
cordance wlth locatlon and possl-
bllltles, and' In encouraglng state
autho1'lties and long-range publlc
and prlvate undertaklngs to pro-
mote planned regional develop-
ment. Economlc and admlnlstra-
tive prospects have taken on quite
a new slgnlflcance, and the role
of the archltect thereln Is by no
means the. least important, for
physica! planning ln the wldest
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sense of devising the soundest
posslble land use patterns com-
príses both urban plannlng and
the development or backward re-
g1!ons, as demonstrated historl-
cal1y In Europe and the Unlteel
states. Deflned as the arrange-
ment, utnrtarían assígnrnen t and
equipment of physícal space, er-
fected ín such a way as to rur-
ther the processes of eeonomlc anel
social development, it may be sald
to ha ve concrete four-dimenslonal
space for Its range of actlon. ln
plannlng to implant new elements
or runctâons, consideration must
be glven not only to favourable
condrtíons for localizatlon, but
also to real and psychologlcal
"spatíal neigl1bourhood effects"
such as mlgratlon, urbanízatton,
economic behavlour and cultural
changes of alI kínds,
Whlle the geographer, the town-

planrier and the archltect are, by
tha\r tratntng, partlcuJarly well
f1tted to vlsualize the global
reallt:v contalned In concrete space,
valuable asslstance Is obtalnable
rrom other speclalists In the mat-
ter of research, for íristance, on
polartzatãon of economíc dever-
opment, communlty organtzatton
In town and countrv, and the
regíonaüzatíon or public admtri-
ístratíon, especlally as regards
plannlng agencies.
Regional planning should not

be concerned dlsjolntedly wíth
Isolated sectors such as farm cred-
it, education 01' roads. but ac-
quire an overall 01' "glObal" scope.
though concentratlng on a g!ven
geog-raphlcal area, as In the case
of the state government plan for
the Integral development or Pa-
raná dscribed in thls art!cle. The
survey was entrusted to a tealn of
co-woTkers belonglng to dlfferent
professlons asslgned to the four
sectors of economlc, social, admln-
Istrative-flnane'al and physlcal
plannlng, ln three phases: analy-
sls, general outllne of develop-
ment, and speclfle programmes.
Analysls dealt, In general, with:
natural obstacles to demographic
and economlc occupatlon of the
land; natural resou"ces (sol1s, hy-
droelectric potent,lal. extractlve
passi'llllttes); dlst1'ibutlon of rural
populatlon and economic activl ..
tles; road. communlcations and
power system; and, speclflcally,
with: the trends of land occupa-
tion (mlgratlon from the Northeast
and São Paulo to the north of
the state. from Rio Grande do
SUl to the southeast); economlc
polavlzatloll of 8upplle1' to con-
sumer - areas (Internal flow of
goods between north and south of
Pa.raná slugglsh as compared
with attractlon to São Paulo Clty
mal'ket); a.nd urban polarlzatlon.
thls last Involvlng Interurban
communlcatlons (partlcularly by
bus and telephone) and the
functlons and areas of Influence
of the four ma.lor cittes (euri-
tlba. Londrina. Ponta Grossa and
Paranaguá) and 55 others.
The maln IInes of physlcal

plannlll~ covered exports of prl-
mary commodltles, industrial out-
put, expanslon of Curltiba as me-
tropolls, tourism, local suppltes
for the state market, speclallzed
economlc and social servlces, 100-
cial eentres accesslble to the
popula tlon, and sultable locatlon
of gove1'nment offlces for on-the-
spot contraI. admlnlstratlon and
permanent plannlng.
The pattern of territorlal dlvlslon

proposed for the state Is based on
a prlmary system of communlca-
mon IInes and urban pOles of
attractlon designed to promote the
economle and cultural 'unlfcatlon
of the country-slde, completed by
e complementary system of scaled
areas of integratlon on three le-
veIs: regional, sub-reglonal and su-
pra-local, respectlvely comprislng 7,
16 and 50 unlts wlth thelr corre-
sponding pOle cltles. Parameters
are set up to determine the requi-
site IhllJitlng factors of area, eco-
nomlc resources, si,e and make-
up of populatlon, aceesslblllty of
the pole elty, homogenity of land
use, crops, etc. on each levei,
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Le Département de Guanabara
de l'Institut des architectes du
Brés11 organíse chaque année un
conCOU1'8oU 1es architectes de
tout 1e pays peuvent présenter
leurs travaux à un jul'Y qui
choístt les mellleurs projeta de
diffé1'entes catfgories. Bien que
des príx eu argent soient accordés,
c'est Ia renommée acquíse qui
compte le ptus, Les travaux 1es
p1us intéressants sont décrits dans
ce numéro et résumés cí-dessous,
Edifice à fins industrielles (ca-

tégorre A-4) construit pour Tho-
mas De La Rue S.A. Rio de Ja-
neiro. Le proj et 'est de Brian
Patrick Bogue qui, né au Brél!;il!,
a raít ses études au oanada . n
a été choíst pour Ia "cohérence,
correctíon et énergie avec les-
quelles l'arcnitecte, soumis à sa
propre discipllne, obtient un ré-
aultat de níveau élevé". C'ette
entreprise imprime des docum.ents
de sécuríté I/I.ui d;emandent de
grandes précautlons pour évlter
l'entrée ou Ia sortie ínautorts-es
de personnes, matérlaux et mar-
chandíses , C'est pourquoi 11 y a
trols portes à glíssíêres, comman-
dées électrtquement de chez le
portier, perrnettant d'lsoler les
gens ou 1es véhlcules pour Ies
examiner. L'lmmeuble de deux éta-
ges en b'lton armé a des poutres
doublea avec extrémités en porte-
a-raux qui, dans Ia couverture,
servent également de gouttiêres
pour l'écoulement des eaux de

. pruíe. Comme Ie local est par-
ttcutíêrement chaud, }a couver-
ture est double et Ia façade prin-
cipale comporte un systeme fixe
de b~'ise-solell en fib1'oclment.
A l'lntérieur, I'ceuvre en béton
est poli à Ia main avec remplis-
sage en maçonnerie plãtrée, alol'8
que les plafonds sont recouverts
de vermicullte au jet, et les bu-
reaux sont subdivisés par des
cloisons mobiles en palissandre et
mat!é~e plastique.
"C'est une solutlon brillante,

pleine de force et de poéde qui
démontre ce que peuvent faü'e des
architectes même quand les pro'-
grammes semblent llmit's", Telle
fut l'opinion du jury SUl' le p1'ojet
(catégorie A-9 - Edi.fice à fins
diverses) de Luiz Eduardo lndio
da costa et Julio Dinis de An-
d1'ado Pinheiro pour le village des
ours de l'Hlm.a1aya au Zoo de
Guanabara. La solution adoptée
p~évoit une ile entoU1'ée d'un
fossé sous lequel passe un t'llllnel
permettant d'allmenter les ani-
maux et de nettoyer l'De; un
systéme de grilles forme une cage
pour y inca1'cérer les animaux si
nécessaire. Des plans multiples
leu r permettront de se promener
à loislr devant Ie publlc et les
mu"~ perpendiculaires du fossé les
protégeront contre le solell et
le vento
Le projet de Ia catégorie B-I

- Habitation pour une faruille
- de Paulo Hamilton Casé, lui
vaIu a une mention honorable
"pour l'imaginatlon et l'origina-
lité dans l'organlsátion des espa-
ces et son langage plastique cor-
respondant". En effet, 11 cherche
à rompre Ia rigidité spatl'ale par
'\lne expression archi tectonique
fondéo SUl' le concept espace-
temps. La forme de Ia construc-
t'.on - semelle, mU~3 de soutien
&t ferme - est facile à exécuter,
et l'économie de main-d'ceuvre
réduit Ia dépense. . Les brl.ques
creuses des murs sont recouvertes
d'un enduit d'arglle chapé de
c.lment et a.ppliqué d'un seul coup
de truelle en pressan t le lian t
dans les interstices de., briques,
ce qui réduit encore le cout du
travall.
Severiano Mario Po~·to, en. col-

labo1'ation avec Mario Emilio Ri-
beiro et Murlllo Lagares Silva,
a l'eçu une mention honorable
pour son projet du Stade Vivaldo
Lima, décrit dans le nUm'ro de
décembre d'ARQUITE'IlJ1RA (N.O
42), à Manaus. Cet Edifice à fms
sportives et récréatives (catégorie
B-6) a. plu au ju~y "pour Ia 80-
lutlon simple et intelligente, cor-
rectement dll'lgée et blen d'accord
aveo Ia portée du prob~eme",
Dans Ia catégorie H - Travaux

éorlts, l'arch1tecte MauriCIo' No-

guelra Batista, rédacteur en chef
d'ARQUITECTURA, qui travalle
actuellement au projet de LuclO
Costa pour 1e nouveau siêge du
Jockey ClU/b bréslllen, a reçu une
mention honorable "pour sa ma-
níére personnetle d'observer Ie
problême et d'exposer 8011 poínt
de vue avec précíston et símplt-
citá" . En díscutant "Certains
aspects de l'architecture brésí-
lIenne", 11 souligne que I'opíníou
publique à l'étranger est souvent
déformée par' les photos de tra-
vaux exceptionnels qui donnent
I'tmpressíon qu'un níveau aussi
é1evá est courant dans toutes les
vllles du Br.fsll; alors que 1es
eeuvres de ce genre sont g.nérale-
ment si dírrérentes de 1eur enví-
ronnement q,u.:elles tranchent sur
Ia' masse -terne des immeubles
sans espríb qui Ies entourent. oí-
tant Ie sociologue Mauricio Vi-
nhas de Queiroz, il déclare qu'à
cõté de "l'archltecture d'élite", 11·
y a une sorte "d'architecture eu
séríe", purs nine troístéme forme
do constructton três primitive,
habituelle aux campagnes, qui
envahãt maintenant Ia périphérie
urbaine et les terrains vagues de
Ia ville en augmentant inutlle-
ment Ia populatíon et en donnant
à Ia v1l1e un aspect hétéroclite.
Eu réautó, les deux points culmt-
nants de I'architecture brésilien-
ne sont Ouro Preto et Braslllá
qui repréaentent, respectivement,
1e style colonial et I'archttecttrre
contemporaine. POUl' Ia premãêre
roís l'architecture du Bréstl est
fondée SUl' nrne base sollde d'ur-
banisatlon. Les archrtectes des
générations rubures, se servant
des expérieuces de cette premiere
étape, saul'ont construire l'espace
urbalu OU Ia civllisation brési-
1Ienne en formation l'encontrera
sa v'ritable expresslon,
Milton VitLs Feferman a éga-

lement reçu une mention hono-
l'able de Ia catégorie H - Travaux
écrits pour U11 articIe SUl' "Le
Oorbus!er, Ia crl.tlque, quelques
pra;:'lemes", que le jury admira
"pour l'analyse des questions
théo~iques complexes, de maniére
pOlémique et personnelle". Dans
cette thêse il fai t une analyse
rapide des tentatives des critiques,
Gledion en particulle1', d'évalue1'
le rôle de Le Corbusier dans
l'architecture moderne et de dé-
finir les origines et Ia ruature
de sa pellsée créatrice. Bien que
Ia cu1ture actuelle puisse ê.tre
comparée à uu o~chestre de mu-
siciens jouant de faç'on si peu
harmonieuse que Ia m'-1odle ne
peut être appréciée, l'art, sO'cial
dans son but et ses origines cons-
titue a.ussi Ia voie du progrês
sooial, et même q'\l.and 11 s'écarte
du monde il représente ce même
monde qui cherclle à s'évader de
ses propres problemes dans une
phase "escapist" dont Ia cause et
les effetoS doivent êt!'e recherchés
par des méthodes sociologiques.
La conception de Giedlon sur Le
Oorbusler, c.omme "l'arthmn fi-
nal" de Ia nouvelle visuallté ne
veut pas dire grand-chose cal' Ia
quatrieme dimension ne vient pas
seulement des mouvements alter-
natifs de I'histo~re de l'art mai!>
est Ia transpositlon de Ia problé-
matique de l'art eu tant que
connaissallce des nouvelles réall-
tés du monde technique et scien-
tlflque contem.porain. La civ111-
satioD. industrielle ne renouvelle
pas seulement l'infrastructure de
Ia sociétó, mais également 50. vraie
façon de penser. I1 faut substituer
"Ia main ouverte" de Chandigarh
par les places, dans le sens que
leul' accordalt le pOéte bl'ésilien
Castro Alves: "La place est pour
le peuple ce que le clel est au
condor" .

EVALUATION DE
LA QUESTION LOGEMENT

Domingos TheodOro de Azeve.do
Netto

Le gouvernement du Para11á a
proposé à Ia firme ASP~AN SI A
d,'Éttudier 1e terralnpo\l-r déter-
miner 1es besoins de logement,
présent, 'et futurs, dans cet Etat,
Le choix du logis plutôt que celul
de 'la famllle conune unlté de re·
cherche était motlvé par Ia oon-
ception moderne de Ia premlêre

comme étant l'élément de base
dans le standard de vie, condt-
tionnant à Ia fois Ies relatíons
famlliales et socíates. L'étude em-
brasse non seulement Ia capítale
de l'Etat, Curitiba, mais aussí 19
vl1les de Ia région groupées selon
leur populatíon en: 1) au-dessus
de 25000; 2) 12500 à 250JO; 3)
4800 à 12500. Les cbercneurs ont
vlsit9 2 000 logements et 1es don-
nées recuelllies sur le terraan par
U11 questionnaire ont été coor-
données et classées éíectroníque-
ment suivant Ia méthode IBM.
La ctasstrtcatton selon Ies carac-

térístíques phvsíques tient comp-
te das 8 types suivant: a) Habi-
tation collective d'une, deux et
même trois piêces pour chaque
famille, avec courette, WC, et
parfois cuãsíne en commun; b)
Barraque improvisée ayant jus-
qu'à trois piêces e11 torcnís ou
matérie1 ramassé au hasard SUl'
U11 terrain non déUmité appar-
tenant le píus souvent à un tlers

groupées, ces constructions
forment des bidonvllles (favelas);
c) Le type précaire, avec peu de
piêces, construit aussí économi-
quement que possíble SUl' un ter-
raín dél'mité; d) Le type modeete,
avec suffisamment de píêces et flni
convenable, mais Inacceptable par
manque de canalisations et saní-
taires; e) La maison populalre,
en maçonnerie ou en bois, avec
les com.modités qui manquent au
type d et svmbolise 1e etandard
de vde 1e plus bar, acceptable; f)
L'appartement populaíre: m.ême
staridard que le +vpe e. mais dans
un Immeuble gén{l'alFment sans
ascenseur; g)'Maison moyenne ou
rafflnée compl'enant toutes les
habitations d'un niveau ••.uuérleur
au type e; ayant au moins t.rois
chambres à coucher, plus d'une
salle de sé.1our, saUe de bains,
cuisine, o'fice, ga....age et oom-
munfl pour domestiques, d'une
exécutlon aUant du bon marché
au grand luxe; h) apps,rtement
moyen ou raffiné équivalent au
type g maIs situé dans un grand
immeuble avec garage et ascen-
seul',
Pa~mi le9 jndic~s calculés il y

avait Ia densit' de logement (es-
pace vital par ha'b-lhllt de chaq.ue
logement). le nombre de persoll-
nes pOUl' chaque plêce et le re-
venu familial. Pour b'en (-,va-
luer les dpmandes présentps. i1
fi fallu tenir comnte du besoin
de démolir les habitatlons '.'1suf-
flsant·es et d'en construire de
nouvelles. alo'.'s qoue les ber.o'.n~
futurs SUl' une période de cinq
an~ d"nendent surtout de l'jtug-
mentatlon de Ia ucmulat'nn. I.H!
lo","m••nts iUA,1)Pl'o,,·I;<sn;ont pss
toujours besoin d'être remplacés,
c"-r cpvt.oins peuven+. être a"1·g.ndis
et améliorés en leur installant
!P.,S cl"m.modtt.ts nécessÇj,irpF:; et
dA.n·o,d'autres CaS i1 ne s'agit que
c!'''tpnrlr''. I;" OU c'es. ";conomi-
quement possible, les services mu-
nicipaux d'eau cou~ante, IUlllllere,
égouts etc. S'I1 n'y a pas de ca-
tastronh6fJ sérieuses Cúll'lme- des
t-emblements de t~re, inondatlons,
ou autres calamités publiques,
l'indice des maisons suffisantes
b\en qu' obsolêtes susceptibles
d'être remplacées e~ inslgnlfiant
en compa1'aison avec l'augmenta.-
tion rapide des besodns de loge-
ment que l'explosion de Ia popu-
Iati011 est certaine de créer dans
les pays en voie de dévelopm.ent.

L'Ai\iENAGEMENT DU
TERRITOIRE ET LA
PLANNIFICATION' REGIONALE

Luiz Car/J),s Costa

Le moment .est opportun pour
établ1r Ia planificatlon régionale.
Ainsi, le premiar Congrês brési-
l1en de developpement régional
tenu à AmX'a, Etat de N.tnas
Gerais, en 1965, inontrait un in·
térêt à Ia fois de Ia part de
l'entreprise prlvée et du gouver-
nement f~!iéra1 à coorg.o~er,
étenÇire et intégrer l'industrie' et
100 eervices pUblics à une échelle
convenant à chaque zone et aux
possibllltés de 1eur développement
tout en enc6urageant les auto-
rités de l'Etat et 1es grosses en-
treprhses publiques et prlvées à
stlmuler Ia planiflcat10n régio'-

nale. Les perspectives économí-
ques et administratives ont prts
une nouvelle signiflca.tion et le
rôle de I'architecte eat Ioín d'en
être dímínué, car I'aménagement
du territoire de raçon à assurer
Ia melleure utillsation des res-
sources humaines et matérãelles
comprend autanj I'urbantsatton des
centres príncípaux que le dévelop-
pement des contrées arrt+rées, com-
me l'histoire 1'0. démontré en Euro-
pe et aux Etats-Unis. Défini comme
l 'organtsatdon de l'espace physí-
que, sa destlnation utllitaire et
son équipement réaltsés de façon
à le rendre capable de comporter
les proceosus de développement
économique et social, aurait com-
me cham.p d'actlon l'espace con-
cret à .quatre dimensions. En
projetari+ d'implanter de nou-
veaux éféments ou ronctíons, 011

doít tenír compte non seulement
des conditions favorables de 10-
calisation mais aussí des "effets
de voístnage spatiale", réels et
psychologlques, comme Ia migra-
tíon, urbanísataon, comportement
économíque, changements cultu-
reis de tout ordre, etc.
Le géographe, l'urbaniste et

l'architecte sont, par 1eur rorma-
tion, particuliêrement aptes à
visualiser Ia réaltté globale con-
tenue dans l'espace concreto maís
d'autres spécíaltstes apporteront
une alde efflcace pour de" re-
cherches comme, par exemple, Ia
polarisation du déveíoppement
économtque, l'organisatlon com-
munautaire urbaine et rurale et
Ia réglonalt =atton de I'administra-
tlon publique, parttcultêremarrt
en ce qni <'oncerne Ies bureaux
de planifica tion.
La planlficatlo11 rÉgiona1e 11e

do:t pas s'occuper seulement de
facteur" isolés comme le cr'dit
agl'icole, l'éducatlon ou les routes,
mais acquérir une liberté d'actlon
générale ou "globale" b',en que
concentrée SUl' une certaine région
géographique, comme dans le cas
d:u plan gouvernementa1 pour le dé-
veloppement intégral de l'Etat du
Pa1'aná, dont 11 est questlon dans
cet article. L'<'tude était conflée
à une équipe composée de profes-
sions différentes traitant des qua-
tre S€cteurs de planification éco-
llomique, sociale, administratlv.e
et financiere, physique, en troiS
phases: analyses, directives géné-
rales de développement, et pro-
gra.mmes spéciflques. Les analy-
ses s'occupaient en général: des
obstacles naturels à l'occupation
démographique et économique;
des ressources naturelles (sols,
potentiel hYdroétectrique, POlõSt-!
billtés extractives); distribution de
12, population rurale et des acti-
vitl's économiques; routes, com-
munica1ll0ns et distributlon élec-
trique; et partlculiérement: de
l'occupation : de Ia terre (migra-
tlon du Nordllste et de São Paulo
au nord de L'Etatl, et de Rio
Grande do Sul, au sud-est); de Ia
polarlsatlon écouomique des l'é-
gions productrices par les régions
connommatrices (le flux de mar-
chandisFs entre le nord et le sud
du Paranã est faible en compa-
raison avec l'écoulement vera Ia
v1l1e de São Paulo) et Ia polari-
satlon urbaine, cette derniére
comurenant les communications
interurbalnes (partlculiérement par
autobu~ et tél'phone) et 1es fonc-
tlons et zones d'influence des
quatre plus grand'l cent"es (Curi-
tiba;' Londrina. Ponta Grossa et
55 autres vill!ls).
Le modele de division territoriale

proposé pour l'Etat est blU:é' sur
un systême principal de lignes de
crmmunication et pôles urbadns
d'attraction destiné à promouvolr
l'uniflcat!on. économique et cul'"
turelle de Ia campagne, comp1été
par um systéme complémentalre
de zones échellonnées d'intégra-
tion SUl' trois niveaux: régional,
sous-régiona1 et supe.rlocal, COlll-
prenant respecttvement' 7, 16 et 50
unitáJ et leurs vl1les-pôles cor-
respondantes. Des paramétres sont
tít;ablls . pour déterminér les fac-
teurs 1imltes de superficle, res-
sources économlques, importance
et composltion de Ia population,
accesslbilité . de Ia ville-pôle, ho-
mogénéité' d'utillsation de Ia ter-
r~, culturea, ete., à chaque
niveau, O
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Editorial

As Favelas e a Cidade

o temportü que desabou sõbre a cidade em
meados de janeiro findo despertou de forma violen-
ta a consciência da maioria dos setores da popula-
ção para o problema das favelas. Exigem êstesse-
tores, agora sensibilizados e mobilizados pela recente
catástrofe, a pronta e imediata extinção dos aglo-
merados humanos que ocupam as encostas dos mor-
ros cariocas.

o estado emocional gerado pelos momentos de
crise se não pode ser considerado dos mais propícios
à escolha de soluções corretas, não deixa de trazer
consigo condições motoras apreciáveis e positivas.
Eliminados os iatôres de exacerbação emocional tra-
zidos, pela tragédia, poâer-se-ia aproveitar o momen-
to para, criteriosamente, procurar o caminho da so-
lução para êste angustiante problema:

O primeiro passo neste sentido seria, sem dúvi-
da, o de procurar dimensionar o problema de forma
objetiva e em sua verdadeira grandeza. Esta pa-
rece-nos ser a única maneira de evitar as deforma-
ções causadas pela pressa com que se enioca o pro-
blema e que tende a levar, com freqüência, a ado-
ção de meias medidas ou metiassoluções,quase nun-
ca corretas, adequadas ou capazes de conduzir a
resultados eatietatonos,

A primeira questão a levantar seria a de saber
se há um problema isolado de favelas, próprio do
Rio, ou se êste aspecto não disfarça um problema
maior, uma crise habitacional de caráter mais am-
plo, com ramificações profundas não só na estrutura
urbana do Rio e do Grande Rio, como no território
nacional inteiro. Esta primeira diagnose daria a
escala em que se deveria operar, permitiria levantar
os meios de que se poderia dispor e a maneira de
melhor utilizar éstes recursos.

Ninguém, hoje, poderá ter dúvida quanto a am-
4 plitude da crise brasileira de moradias. Dela todos

tem conhecimento, sua expressãonumérica, àada em
têrmos oficiais, é de 7' milhões de unuiaâee . Esta
cifra indica que cêrca de metade da população' bra-
sileira sente na própria carne o drama da moradia.

Fácil é injerir daí que as dimensões do problema
extravasam o âmbito da ação exclusivamente local
e específica.

No caso particular do Rio, é preciso afirmar que
não existe, quanto a habitação, .um problema único
. para as pessoasde baixos recursos - aquêle que se
identifica como sendo o dos que moram em casebres
situados nas encostas dos morros. Existe, pelo con-
trário, um verdadeiro processo carenciai que atinge
a quase totalidade da população. Nada diferencia
o casebre ou barraco dos morros dos demais tipos
tie moradias rústicas encontradiças não só nos locais
planos do Rio como em outras cidades, e na maioria
da área rural brasileira. Ao lado do barraco, já iden-
tificado, há mais de 20 anos por Carneiro Leão, como
o tipo nacional de moradia - o Rio apresenta outras
formas bastante difundidas de subabitação: a ca-
beça-de-porco, a hospedaria e uma forma contempo-
rânea de confituimenio - o quarto-e-sala-conjugado
ocupado por famílias numerosas.

Ao êado desta dimensão nacional do problema,
existe uma outra que não pode deixar de ser consi-
derada: aqueta que vincula a habitação à cidade.
Estas duas premissas devem estar presentes em qual-
quer estudo que vise o equacionamento não do pro-
blema das favelas cariocas mas do problema habi-
tacional do carioca.

Habitação, já repetimos inúmeras vêzes nestes
etiitorais, não é exclusivamente o espaço contido
peias quatro paredes de uma casa, ela se prolonga
através do espaço circutuianie e é a qualidade âêste
espaço ou sua adequação que irão conferir à casa
seu verdadeiro valor. Assim sendo, não é admissível
que se continue a raciocinar em têrmos de apenas
construir, casas, e casas isoladas, numa tentativa vã
de resolver a situação de uma população que vive
em condições infra-tiumanas,

Se há realmente o desejo de dar conãições de-
cenies de vida à população carioca, devemos pro-
curar os caminhos que verdadeiramente conduzam
a isto e para tanto é preciso começar por planejar
(I, cidade e sua região. O
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o Instituto de Arquitetos do Brasil -
Departamento cL!IJGuanabara realizou em
dezembro do ano passado, pela terceíra vez
consecutiva, sua premíaçâo anual de ar-
quítetura, que êste ano teve o rpatroc.ínio
do "Jornal do Brasil" e a colaboração -das
firmas COBE, FORMIPLAC, MELMAN
OSORIO, OCA e S~TE na distrilbuição
de prêmios.

A Premiação Anual é hoje uma tradição
nos meios arquitetõnicos da Guanabara.
De ano para ano aumenta o ínterêsse dos
arquitetos e é maior o número de concor-
rentes. Em 1965, concorreram a m rre-
míação 413 trabalhos de inúmeros arquite-
tos, abrangendo quase tôdas as categorias
de programas íncluídos no Regulamento da
Premiação.

A Comissão Julgadora da TIl Premiação
foi integrada pelos arquitetos l"lávio Ma-
rinho Reg,o, IAB-GB, eleito pelos arqui-
tetos participantes da Premíaçâo, Luis
'Paulo Conde, IAB-GB, índíoado pela Co-
missão Diretora do IAB-GB, Joaquim Gue-
des, IAB-SP e para a categoria de "Tra-
balhos Escritos" a Comissão JulgadOT'a, nos
têrmos do Regulamento, foi acrescida de
mais um membro, o critico de arte e [or-
nalista Ferreira Giullar, colaborador de
ARQUITETURA. Reunida durante os dias
6, 7, 8, 9 e 10 de dezembro último, a oo-
missão Julgadol'!lJ, depois de considerar
"elevado o nível dos trabalhos apresenta-
dos, o que constituíu dificuldade à sua
seleção e premiação" adotou "critérios rí-
gidos de comparação e medida dos resul-
tados apresentados, embCJra suficientemen-
te amptce para conter as soluções mais
inesperadas" .

Em suas considerações, a Comissão Jul-
gadora afirmou adnda que "a obra arqui-
tetõniea, independentemente das suas ori-
gens, motivações e intençães não pode pres-
cindir do rigor, da coerência e energia nO'
desenvolvimento das suas idéias básicas,
sistemas e técnicas, até o resultado final.
por isso, aos esquemas insuficientemente
desenvolvidos e com menos poeeia, preferiu
a poesia com menos esquemas, mais livre,
rebelde às iniunçôes que não chegaram a
ser apoio para vôos maiores. A disciplina
que é indispensável à tôda obra de criação
não pode servir de pretexto aos resuuaeoe
limitaâoe ou incompletos que acabam ape-
lando para linguagens superficiail1 e deco-
rativas".

Conclulindo o seu paeecer, ao oomíssão
Julgadora agradeceu "a honrosa incumbên-
cia de que foi investida pe~:) IAB-GB, a
quem felicita pelo ,brilho da iniciativa desta
exposição e premiação, juntamente com to-
aos os colegas que com o seu trabalho, tan-
to contribuem para que ela seja -cada vez
mais um fato significativo para a cultura
de nosso país".

R~MIOS E MENÇõES

A comíssão Julgadora ,aJ1:lfibuiuos Seguin-
tes prêmios e menções honrosas;

Categoria A-4 E,difícios para fins indus-
triai«, prêmio ao arq,? Brían Patrick Bogue,

pelo edifício para a f.irma "Tl1omas de La
Rue S.A." "pela coerência, correção e
energia com que, o arquiteto, submetid'o à
sua própria disciplina, atinge um resulta-
do de alto nível".

Categoria. A-9, Edifício pa,ra fins diver-
sos prêmio aos arquitetos Luiz Eduardo
índio da Costa e Júlto Díníz Pinheiro, pelo
Alojamento para Ursos Himaláicos, no
J'ardim Zoo~ógico da Guana'bara "UID!lJso-
lução brilhante cheia de fôrça e de lPoesia
que demonstra quanto o arquiteto pode
fazer mesmo dentro de programas 'aparen-
temente limitados".

Categoria F, Arquitetura de Interior,
prêmio 00 arquiteto Roberto de Bastos
Cruz, pela loja de móveis L'Atelíer, "pela
liberdade com que resolveu seus problemas
de espaço e luz, fugindo às soluções re-
petítívas correntes. Utilizando meios com-
patíveis com a natureza do programa atín-
ge um resultado de elevado grau de origi-
nalidade e qualidade".

Oategoria A-1, HClJbitação Unifamiliar,
menção honrosa ao arquiteto Marcos de
Vasconcelos, por sua própria residência,
"pela solução simples e a sempre elegante
utilização de materíaís".

Categoria ts-t, HO!bitação Un~ta,.,niliar-
projeto, menção honrosa a:)' arquiteto Paulo
Hamilton Oasé pela residência do Sr. A~'-
naldo Wrigth, "pela imaginação e origina-
lidade na organização dos espaços e sua
correspondente linguagem plástica".

Categoria B-6, Edifício para fins espor-
tivos e reereaticos-proieto menção honro-
sa ao arquíceto Sevelia.no Mário Pôrto e
seus colaboradores arquitetos Mário Emilio
Ribeiro e Murilo Lagares SilV1apelo pro-
jeto do Estádio Vivaldo Lima, em Manaus
no Estado do Amazonas, "pela solução sim-
ples e Inteligente, conduzída corretamente,
íntegrada ao sítio e bem. de acôrdo com li

escala do problema".

Categoria H - TrabalhOS Esct!-tos mel~-
ção honrosa ao arquiteto MauriCIO Noguel-
Da Batista pelo ,tl'a,balho "Alguns aspectos
d'a 'arquitetura brasileira" . "Por sua ma-
neira particular de observar o problema,
expondo o seu ponto de vistal com ,preCI-
são e símplícídade".

Categoria H - Tl·abalhos Escritos men-
ção honrosa ao arquiteto Milton Vitis p~-
ferman pelQ trabalho "Le Corbusier, a C1'1-

tica alguns problemas", "pe1a: análise que
faz 'de complexas questões teóricas, de ma-
neira polêmica e pessoal".

ABERTURA DA EXPOSIÇÃO

Os traJba~hos concorrentes a !II Premia-
çâo Anual do IAB-GB fonarn expostos no
Pavilhão de Exposições da ESDI, situado
no terreno do IAB-GB, na rua do Passeio.

A abertura da exposição coincidiu com
a Fesba Anual dos Arquitetos durante a
qual foram recebidos os novos arquitetos
formados pela Fa.culóJad.eNaciona,J. de Ar-

quítetura e homenageado o Sr. Rodrigo de
MeIo Franco, escolhido pelos arquitetos da
Guanabara como ,personalidade do Ano de
1965. Na mesma ocasião foram entregues
aos arquitetos premiados e distinguidos
com menções os diplomas e Os prêmios
ofertados pelas firmas: COBE, FORMI-
PLAC (2 prêmios), MELMAN, OBORIO.
OCA e SAR'I1E.

iFalando na abertura da exposição o
arquiteto Maurício Roberw, presidente do
I~-GB, ressaltou a ímportâncía da pre-
miação Instituída pelo Departamento da
Guanabara príncípalmente quanto ao 'as-
pecto erítíco da arquitetura que se faz
cada ano. Maurício Roberto enalteceu ain-
da Si escolha do SIr. Rodrigo Melo Franco
como "personalidade do ano de 1965", pelo
trabalho desenvolvido a frente do Depar-
tamento do Patrimônio Hlistárico e Artísti-
co Nacional na defesa dos valôres cultu-
DaJiSdo passado.

Agradecendo a homenagem que lhe pres-
taram os arquitetos cariocas .Rodrigo de
MeIo F'ranco disse as seguintes palavras:
"Apesar de, [etizmente, não me terem exi-
gido 1:>rova,r como consegui obter de um
grupo de rapazes tão inteligentes e bem
informaâos como os diretores e sócios do
Instituto de Arquitetos cJ:,~ Brasil, Seção
da Guanabara, o título de "personalidade
do 111;00", âêste a:no em que tantos vultos
se âestacaram: nos diversos setores de nos-
so meio, - só me aioito a representar aqui
o papel relevante que me foi atribuicW, du-
rante o mínimo possível de tempo.

E nã.o me atrevo a representá-te senão
o mais opreeeaâamente possível, porque,
se me fôssem reclamadas provas de quali-
ãaâe« e serviços justificativos, eu não po-
deria aoreeenta-tos e logo seria incluído,
com carradas de fundamentos, no rol já
numeroso dos "cassados".

Mas, enquanto ningut'm me revoga o tí-
tulo eminente e me faz reverter, por eqüi-
dade, à compantua, que 1ne compete, das
anonimieZa,des d!? ano, estou empenhado em
trazer a esta nobre associação de classe o
testemunho do meu emocionado reconhe-
cimento à sua generosidade.

E, na medida em que a escolha honro-
sissima me 'dê alguma autoridade, apro-
veito o ensejo afim de a;pe-lar para o alto
senso de responsabilidade e patriotismo de
todos os membros do Instituto de Arquite-
tos do Brasil, por intermédio da brilhante
Seção da Guamabara., no sentido de pres-
tarem seu concurso inestimável, incessan-
temente à causa da defesa e âa conser-
oaoão á~ patri7Jlônio histórico e artisiico
de· nosso pais".

Est,iveram presentes à cerimônia! realí-
zada no Pavilhão da ESDI, autoridades,
arquitetos, jornalistas e ínúmeras outras
personalidades.

A coordenação geral dos trabalhos da
ITI Premiação estêve a cargo dos arquite-
tos Artur ILicio Pontua'l e Luis ;Paulo
conde. O
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Prêmio na Categoria A - 4
Edifício para fins lndusír lals - Obra construlda

Prédio para
ThomasDe La Rue S. A.
Rua Prefeito Olímpiô de Meio, 166
Rio de Janeiro:- GB

6

Arquiteto Brian Patrick: Boçue
Calculista Nicolai E. Aprolkof!
Projeto de Instalações: Jorge Velloso
Arquiteto Paisagista: Dominic Anthony

D'Addario

"CURRICULUM"

Brian Patrick Bogue nasceu em 7 de
maio de 1931 no Rio de Janeiro. Formou-
se na Universidade de !Me Gill em Mon-
treal, Canadá, em 1956. Fêz estágios com
Oscar Niemeyer e na Shell, quando fêz o
projeto para as instalações desta firma no
Aeroporto Santos DUlmont. Passou dois
anos na Europa, onde fêz estágios com
Sir Basil Spence como maquetista para a
Catedral de Goventry e 'as Uníversídades
de Nottingham e ISouthampton, e com AI-
berto Cruz em Lisboa. Ao regressar ao Rio
em 19518, associou-se a Frederick Van Ness
realizando projetos comercíaís, resídencíaís
e hoepítalares. Montou seu próprio escri-
tório em 1963, é Arquiteto Consultor da
Embaixada do Canadá e, entre seus proje-
tes recentes, destacam-se uma residência
para o Sr. iRicardo Maurogordato em
Aguas [,indas, um rpr.ojeto de reforma para
a Bôlsa de Valôres do Rio de Janeiro, o
projeto arquitetõnico do Castelinho-Bar no
Rio, projeto para casa. do Sr. Sacha Bu-
bin em Bom Qlima e o projeto de sua pró-
pria resídêncía no tRio.

PARECER DO JúRI

"Pela coerência, correção e energia com
que, o arquiteto, submetido à. sua própria
disciplina, atínge um resultado de alto
nível" .

MEMóRrA

Acréscímo à fâiblica existente da firma
cuja especíalídade é a impressão de do-
cumentos de segurança. O acréscimo de-
verta 'c<;>nter: escritórios para gerência,
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contabilidade, recepção, e produção, com
possíbilídade de acréscimo no futuro; re-
feitório e cozinha para operários, sede so-
cial para o Clube Atlético dos operáríos:
vestiários masculinos e portaria. O acrés-
cimo deveria prever ao eventual expansão
da fábrica, situando os escritórios em po-
sição racional em relação aos setores de
produção; o elemento básico do planeja-
mento seria a previsão de absoluta e total
segurança para a entrada e saída de pes-
soas e material, com a possibilidadede íso-
1M" !pessoasou veículospara exame, se ne-
cessário, e também isolar o tráfego des-
tinado ao setor de :produção,daquele des-
tino à área, administrativa.

SOLUÇAO

Um prédio de dois pavimentos com o re-
feitório, cozinha e sede social no térreo;
áreas administrativas no primeiro pavi-
mento. A !portaria foi localizada no ali-
nhamento de onde, através de comandos
elétricos, são acionados três portões: dots
para o isolamento de veículos e operários,
e um para o isolamento de visitantes na
portaria.

Devida ao 'notório calor do local f,Oi.pro-
jetada uma cobertura dupla com ventila-
ção cruzada, cujo módulo teve como !base
as dimensões das chapas onduladas utili-
zadas para a cobertura. Um sístema de
"bríse-soíeü" fixos suspensos na fachada
suleste (a principal); de chapas verticais
móveis na fachada noroeste e ele vegeta-
ção viva na fachada sudoeste contribuem,
em conjunto, para uma sensível redução da
temperatura ambiente dentro do prédio.
ESTRUTtma

Planta pav. térreo

7
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Em concreto armado; as vigas duplas '====:w:===;1com pontas em balanço possibilitaram ven- t r-
cer vãos de 13.00m com altura de 0,60m .~l
sômente. Na cobertura as vigas duplas •
funcionam como calhas para o esgota-
mento das águas pluviais.

MATERIAIS

Ooncreto aparente esmerilhado a mão; ,-
embõço paulista sôbre painéis de alvena-
ria; "bríses" de cimento amianto pintados
de branco, suspensos sôbre armação de
aço, e de peroba do campo natural enver-
nizada. em armação de ferro; painéis de
compensado de cedro nas esquadríaa. I11-
tenores: Concreto esmerilhado à vista, te-
tos de vermiculite iProjetado, divisões mó-
veis em jacarandá e pano plástico. O i
Projeto - 1963/4
Construção - 1964.

.I
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111Premiação Anual do
IAB - GB - 1965

Prêmio na Categoria A - 9

Edifícios para fins diversos

Alojamento para
Ursos Himaláicos

Jardim Zoológico da Guanabara

Arquitetos Luiz Eduardo índio da Costa
e Júlio Diniz de Andr<Vàe Pinheiro

"CURiRICULUM" •

Luiz Educ.rdo índio da Costa nasceu em
1938, no Rio >Grande do Sul e formou-se
em 1960, pela Faculdade Nacional de Ar-
quítetura. Dentre os seus projetos em
construção ou construidos destacam-se:
-edifício residencial em Botafogo, GB., Clu-
be de Gol! de Pelotas, RS'; várias residên-
cias e algumas obras de arquitetura. de
interior.

9



Julio Diniz de Anã1"ade Pinhei1"O é ca-
rioca, nascido em 17 de fevereiro de 1939.
Formou-se pela Faculdade NactonaJ. de
Arquítetura em 1964 e é arquíteto do Jar-
dim Zoológicodo Estado da ouanaoera.
Trabalhou na FATIMA Arquitetura e In-
teriores e entre os seus projetos podem ser
citados: Fazenda de Oríaçâo de ca.v·aJ.osde
puro sangue em Oampinas, Casa de Fa-
zenda em Barra Mansa e projetos de <II.r-
quítetura de interior .

~."""-; ~
I ,
I ,
I I
I I
., I
I I
I :,

PROJETO

~.
/

PAREOERDO JOOI

>
"Com uma solução brilhante, cheia de

,fôrça e de poesia que demonstra quanto o
<arquiteto pode fazer mesmo dentro de
programas aparentemente limitados".

)
?,/I"~==========================~

o projeto do Alojamentode UrsosRima-
Iáícos faz !parte do plano geral do Zoo
da Guanabara. Nêle procurou-se atender
as necessidades dos ursos - seu halbdtat,
seu porte, e. híoernação anual, sua. cons-
tante movimentação; assegurar ao público
sôbre os animais, em segurança. e propor-
cionar condiçõesde limpeza, de tratamen-
to e de e.llmentação_dos-ursos.

10 f

Planta e Esque?nwde observaç40 ao públiCO



Esquema e detalhes da estrutura

Para tanto adotou-se solução que prevê
um fôsso que circula o alojatnentorpermí-
tindo livre visão ao públíco vísítante e que
é favorecida pelo desnível do terreno. Um
túnel situado abaixo do fôsso assegura
acesso ao alojamento para alimentação
dos animais e limpeza da ilha, em perfei-
tas condiçõesde segurança - um sistema
de grades forma uma jaula onde são en-
cerrados os anímaís, quandos necessário.
Múltiplos planos favorecem a plena loco-
moçãodos ursos em ambiente propício, não
só a sua necessídade de movímentação
como à observação dos vísítantes. As pa-
redes perpendículares ao observador e ao
alojamento protegem os animais contra a
eJq)O'Siçãosolar e dos ventos e os deíxam
livres a vista dentro da área coberta: nos
períodos de hibernação. p

1 1



lltPrernlação Anual do IAB- GB ·1965

Prêmio na Categoria - F

Arquitetura de Interior

Loja de Móveis L'Atelier
I

RuaBarão de Ipanema, 29-a -Rio-GB

Arquiteto Roberto Bosto» Cruz

12



"CURRICULUM"

Rooerto Bastos crue nasceu em Belém
do Pará em junho de 1931, e formou-
se pela Faculdade Nacional de Arqui-
tetura em. 1958. Durante o curso tra-
balhou com o pai~agista Roberto Burle
Marx e, logo após sua formatura, foi
para S'alvador, onde acompanhou, co-
mo arquiteto residente, as obras de
restauração do Convento de Santa Te-
reza e sua adaptação à Museu de Arte
Sacra. Ensinou cenografia na Escola de
Teatro da Universidade da Bahía. Vol-
tando ao Rio em 1960, passou a ínte-
grar a equipe do arquiteto Sérgio Ro-
drígues, na OCA.

Atualmente, Roberto Bastos Cruz in-
tegra a equipe do arquiteto Jorge Zals-
zupín, no L'Atelier.

~ @.í
1 e 1 iA - Equipamentos para living

2 e 2 A - Refeitório

3 -:- Beliche

4 _ Quarto casal

5 - Equipamentos de escritóriOs
ezoou:tWdl!

13
1 - Departamento técnico

2 - Contabilidade

3 - Vazio da loja



PARECER DO JÚRI.

"Pela liberdade com que resolveu seus
problemas de espaço e luz, fugindo às
soluções repetitivas correntes. Utilizan-
do meios compatíveis com a natureza
do programa, atinge um resultado de
elevado grau de originalidade e qua-
lidade". O

Corte - esc. 1:50

14



111Premiacão Anua' do IAS - GB, 1965,

Menção Honrosa na Categoria H-1

Projeto de Habitação Unifamiliar

Residência Arnaldo Wrigh1
Leblon, Guanabara

Arquiteto Paulo Hamilton Casé

"CURRlICULUM"

Paulo Hamilton Casé nasceu em 1931 no
Rio, e formou-se na F,a!ClUldadeNacional
de Arquitetura em 1957. Ainda estudante
começou a trabalhar' no Departamento de
Arquitetura da Construtora Sisal, a qual
se 'acha atualmente sob sua, direção. Em
sociedade com Luís Aciolly organizou em
195'8 um escritório de arquitetura onde
tem realizado inúmeros !projetos. Entre
seus trabalhos encontram-se edifícios re-
sidenciais, instalações comerciais, um
choppíng center, um museu educacional e
uma série de resídêneías. Em 1964 passou
a pertencer ao corpo docente da Faouldade
Nacional de Arquitetura da Universidade
do Brasil como um dos oríentadores da
Caldeira de Grandes Composições. Em no-

c

vembro de 1965 realizou uma exposição de
seus trabalhos mais recentes, na Galeria
Gíanrraríco ,

PARECER DO JúRI

"Pela imaginação e originalidade na' or-
ganização dos espaços e sua correspondente
linguagem !plástica".

o PROJETO

A procura de espaços internos, ainda
que tolhidos pelo programa! imposto, visa
romper com a rigidez espacial, mental-
mente pré-estabelecída, !permitindo assim
um planejamento livre. Esta investigação,
condícíonada à consciente tentativa de
busca de uma expressão arquítetôníca run-
damentada no conceito de espaço-tempo.

15



A eleição do método construtivo - bal-
drame, muro de sustentação e tesoura -
de simples reconhecimento e fácil execução,
tem como objetivo, prtncípalmente, a
adaptação imediata da mão-de-obra, que,
aumentando sua produção, repercute em
sensível diminuição de custo.

16

Sôbre a alvenaria, tanto exterior como
interiormente, emprega-se um umco e
habítuaã revestimento de massa chapada
(címento e barro local), o qual, aprovei-
tando-se os orifícios de um tíjolo, é es-
tampado espontâneamente, além de uma
diminuição no tempo da mão-de-obra,
libera o obreiro de um falso artesanato,
estimulando-o com o que resulta, índubí-
tàvelmente, num aumento de produção. O



111Premiação Anual do IA8 - G8, 1965

Menção Honrosa na Categoria A-1

Habitação Unifamiliar - Obra Construída

Casa do próprio arquiteto

Rio de Janeiro

Arquiteto Marcos de V'!/!scO'ncelos

"CURRIOULU'M"

Marcos de V(l!Sconcelos é mineiro :de Belo
Horizonte, onde nasceu em 25,de setembro
de 1933. IMN formou-se pela Faculdade
Nacional de Arquitetura em 1961 e tra-
balhou com o arquiteto Sergio Bernardes
e na Oca Arquitetura e Interiores.

FlARECER DO JÚRI

"Pela solução simples ea sempre ele-
gante utilização de materíaís",

o PROJETO

Marcos de Vasconcelos referindo-se ao
seu !projeto afirma: Estou convencido de
que uma obra de arquitetura será pode-
rosa, poética, criativa, íntegra e singular
à medida que fôr [usta para com seu país
de origem. Quando alienada dêste senti-

mento resulta numa manifestação mar-
ginal.

A pressão da época é pela investigação
anímíca das coisas. Esta !pressão é a co-
brança feita pelos jovens que constituem
hoje quase um têrço da Humanidade e
mais da metade da população do Brasil;
cada vez mais percebem, com extraordi-
nária lucidez, o ardil, a fraude, o engôdo.

O Brasil é pobre e ignorante. O nosso
esfôrço devera ser o de lívra-Io do com-
plexo de inferioridade, decorrente dessas
circunstâncias e ínstruí-Io e, no que nos
concerne, -a nós arquitetos, alerta-to para
as más companhias, ,para o desencamí-
nhamento proveniente, da vizinhança da
arquítetura rantastosa e opulenta que es-
tamos importando de países milionários e
procurando aclímata-Ia, com artimanhas



líricas. Não parece ser êste o 'tempo de
teorízar mas de construir para valer.

mentos de que díspomos, o máximo dos
nossos esforços devem ser dirigidos para
a racíonalízação da' construção.

Se examinarmos com isenção, sem ufa-
nismo, a nossa indústria, em geral, e a in-
dústria de construção, em particular, va-
mos concluir que o pré-moldado é uma pro-
messa remota de batalha, uma esperança,
ainda vaga, de redução de custo. Esta-
mos, neste terreno, numa fase preliminar,
Q jôgo ainda não começou. Com os ele-

Esta casa é uma tentativa neste sentido,
muito pequena, mas bem sucedida. O re-
sultado não terá sido apenas uma contri-
buição elegante à paisagem mas, acima de
tudo, uma obra de custo baixo, coerente
com um pais cujo maior salário mínimo é
de 30 dólares". O

18

Pav.08 médio, sltperior e interior



111Premiação Anual do IAS - GS -1965 , '.

Categoria H - Trabalhos escritos - Menção Honrosa

• Mauricio Nogueira Batista formou-se em
1953 pelru Faculdade Nacional de Arquit-e-
tura. Oolabora no desenvolvímento do
projeto do arquiteto Lúcio Casta !para a
nova sede do Jockey oíub Brasileiro e é
více-presídente do IA!B-GB. Partteípcu
remo um dos diretores executivos, do Se-
minário de Habitação e Reforma Urbana,
promcvído pelo IP,A.SE e pelo IAB em ju-
lho de 1963; foi membro do Júri de Pre-
rníação do Concurso Internacional de Es-
colas de Arquíteura da VII Bierial.~e São
Paulo em 1963 e do Júri de premiação da

Exposição Internacional de ArqUitetura da
VIII Bienal de São Paulo em 1965. Prê-
mio IIAB..GB, em 1963, e menção honrosa
na II.a Premiação Anual do IAB-GB em
1964~É redator-chefe de ARQUITETURA;
MNB é paraib.mo, nascido em 6 de junho
de 1927.

PARECER DO JúRI

"Por sua maneira particular de obser-
var '0 problema, expondo o seu ponto de
vista com precisão e simplicidade" .

.Alguns aspectos da arquitetura brasileira
Arq» M'Q,ur-ícioNogueira Batista, IAB-GB

A imagem que o observador estran-
geiro faz normalmente da arquitetura
brasileira nasce do conhecimento de
uma seleção fotográfica de algumas
obras marcantes. Conhecer assim, leva
a supor a ocorrência regular de obras
semelhantes e um suporte urbanístico
de igual porte. Esta imagem, entre-
tanto, desfaz-se ao primeiro contato
com o espaço de qualquer de nossas
cidades.

Uma análise menos superficial da
arquitetura brasileira, na qual seja
considerado não apenas o seu aspecto
formal, revela a existência de. uma ga-
ma. de faoêtas maior do que normal-
mente se costuma considerar. A primei-
ra delas apreende-se na, dicotomia ar-
quitetura-plano urbano, observável em
quase tôda cidade brasileira. A arqui-
tetura que é enaltecída, - isto é, cer-
tas características plásticas, uma, certa
maneira de conceber o volume e o es-
paço arquítetôníco. de ordenar e com-
por panos de fachadas - a que con-
vencionalmente se designa como ar-
quitetura contemporânea brasileira,
não guarda nenhuma relação com o
sítio na qual está implantada. Quero
dizer - não constitui um conjunto
homogêneo e coerentemente disposto,
Ao contrário, seu ser prímordíal reside
em um surgir insólito, aqui e ali, den-
tre a massa indiferenciada dos imó-
veis que criam a. paisagem citadina.

Assim, considerada segundo conceí-
tuação que encerre tanto o volume ar-
quitetônico quanto o espaço envolvente
da cidade, a arquitetura moderna bra-
sileira não consegue completar a ima-
gem que geralmente dela se faz: E sob
êste aspecto, principalmente, uma ar-
quitetura de caráter índív.dualísta que
não encontrou ainda relação com a
forma de sua expressão coletiva: a ci-
dade. Esta contradição revela-se não'
só na ínexístêncía de uma estrutura
urbana coerente com a forma arquí-
tetõníca mais evoluída, como na dis-
persão e mlnoritariedade destas obras
dentro da mesma estrutura.

Com efeito, coexistem duas arquíte-
turas. Uma - uso aqui, por me pare-
cer muito apropriada. a designação em-
pregada pelo sociólogo Mauricio Vi-
nhas de Queiroz - de "elite", dotada
dos mencionados caráter e valor plás-
tico, e uma. outra, de "carregação",
constituída pela construção indiferen-
ciada e destituída de outra intenção
que a da especulação imobiliária. Jun··
to a estas duas aparece uma terceira,
de características bem mais pr.máría,
expressando fielmente o processo cons-
trutivo pobre e primitivo que prevalece
nas regiões agrícolas do interior do país.
Estas edífícações erguem-se na perife-
ria ou nos espaços vazios internos das
cidades e são habitadas pelos que, dia
a dia, vindos do campo, vêm engros-
sar o número de hab.tantes das áreas
citadinas, formando, em algumas de-
las, uma. elevada percentagem da po-
pulação total.

Estes três aspectos marcam funda-
mentalmente o atual estágio da arqui-
tetura brasileira e são a base de onde
sungírá a veroadeíra arquitetura do
país, enquanto fato cultural autêntico.
E evidente que não se pode considerar
a arquitetura de "elite" que hoje se
faz como tôda arquitetura brasileira.
Apesar de traduzir parte do complexo
cultural. e em que pese o que encerra
de essencialmente nacional, ela não
consegue disfarçar as dom.nantes do
processo não-integrado que desenrola
no longo de todo o arcabouço sócio-

. econômico brasileiro e que é sua
origem.

Existem, na história da arquitetura
brasileira, dois fatos que tomo pomo
marcos-símbolos: Ouro Prêto ,e Bra-
sília. Ouro Prêto, como a soma de ar-
quitetura colonial brasileira. Brasília,
como a grande experíênc a arquítetô-
níca contemporânea brasileira, Pela
primeira vez, em Braaília, tem o Bra-
sil a oportunidade de tentar a aven-
tura da arquitetura pràpriamentedlta,
isto é, a arquitetura - assente em su-
porte urbano que lhe é semelhante e
não antagônico. O restante da chama-

da arquitetura de "elite" está implan-
tada em meio urbano com o qual não
aparenta a menor semelhança ou iden-
tidade. Pequenas experiências que se
circunscrevem a áreas diminutas e
restritas de algumas cidades, como o
conjunto da Pampulha, em Belo Ho-
rizonte. ou o Ibirapuera, em São Paulo,
não chegam a constituir exceções, pois
ali, talvez dado o programa das reali-
zações, não se conseguiu a procurada
integração: arquitetur.a. - espaço ur-
bano.

A arquitetura moderna brasíle.ra
cumpriu uma etapa e caminha agora
em direção a outra, muito mais difí-
cil e que jamais poderia ser tentada
sem a aventura pioneira da primeira.
A primeira fase foi a da implantação,
a da busca de uma expressão formal
condizente com o espírito brasileiro e
a sua maneira de ser, e que, ao mesmo
tempo, tentava responder ao impulso
de construção do país, que, ínícíando
o ciclo do desenvolvimento industrial,
rompia a estrutura sócio-econômica
arcaica.

Este desenvolvimento, pelo seu pró-
prio evolver não orgânico. não-plane-
jado e carente de unidade de conceí-
tuação fílosóf.ca e política deu lugar
ao aparecimento das obras - espalha-
das, esparsas e desvínculadas de uma'
concepção urbanística a elas ineren-
tes que passar-am a ser identifica das,
pelo que continham de síntese plástico-
formal, 'Como arquitetura contemporâ-
nea brasileira. .

Os própríos. criadores desta arquite-
tura e os arquitetos das gerações que
se lhes seguiram, assimilando a ex-
perêncía da primeira fase e os resul-
tados do surto-de desenvolvimento in-
dustrial, passaram de algum' tempo 19
para, cá, a preocupar-se com a tarefa
maior que· o país colocava ante êles
como problemática fundamental: cons-
truir oiespaço urbano onde a civiliza-
çãobrasíleíra em formação encontrará
sua verdadeira expressão. O



til Premiação AnuaJ,-do IAS· GB • 1965

Menção Honrosa na Categoria H

Trabalhos Escritos

Milton Vitis reterman formou-se pela
Faculdade Nacional de Arquitetura em
1961. Oomo estudante foi distinguido com
medalha de ,pl'onze, menção honrosa, em
1959 no concurso para o 'Mon~mento a An-
dré ,Rebouças, promovido pelo Govêmo do
Estado da Guanabara entre alunos da

resa e do Teatro de Estudantes, na Praia
do Flamengo. Atualmente é arquiteto da
firma Pires e Santos SIA onde colabora
na execução de inúmeros projetos. Dele-
gado do IAB-GB à Assemoléía Nacíonaí
do Instituto de Arquitetos do Brasil.

PARECER DO JúRI
FNA. No 1.0 concurso de anteprojetos para

a Assembléia Legístatíva de Minas Gerais, "Pela análise que faz de complexas ques-
seu 'trabalho foi selecionado e premiado. tões teóricas, de maneira polêmica e pes-
ll: autor de uma residência em Santa Te- soal" ,

"Le Corbusier, A Crítica, Alguns Problemas"

Arquiteto Milton Vitis retermos:

'Os alcances do presente trabalho são,
evidentemente, limitados. A obra de Le
Oorbusier;necessita, pela sua importância
e il'iqueza,' de l.lm estudo crítíco mais de-
morado do que êste que agora. nOS permi-
timos. Não queremos, entretanto, deixar
passar a oportunidade em que todo o
mundo 'artístico reverencia a geníalídade
do famoso arquiteto; após sua trágica de-
saparlção , 'Escolhemos, para tanto, uma
abordagem do assunto, que desdobramos
em duas partes; 1.R - A análíse das ten-
tativas da crítica moderna para situar e
conceítuai- a importância de Le Oorbusíer
no panorama d1lJ arquitetura moderna; 2.&

-~ uma análise da obra do arquiteto, pelo
menos do aspecto que julgamos essencial:
a, definição das origens e da natureza do
pensaanento 'ail'quitetônico de Le Corbusier.
Tal .tarera pode parecer pretensiosa, prín-
cípalmente nos limites de um trabalho
como, 'êste. No entanto, acreditamos ser
possível concentrar nossa atenção nos a.."-
pectos essenciais da questão, ou pelo me-
nos no relacionamento dos aspectos essen-
ciais, pelos quaís eliminaremos qualquer
debate mais alongado e menos objetivo de
debates colateraís.

20

A critica contemaorãneá da arquitetura,
como a própria crítica eatétíca, caracteri-
za-se pela falta 'de, uma metodologíà. A
grande maioria da produção crítâca con-
temporânea é essencíalmente intuitiva. A
intuição de pessoas "bem ;formadas", cujo
conhecimento crítico repousa no _"bom-
'senso", quando não na; coletânea 'de leítu-

tas' inteligentemente unificadas, não tem
conduzido 'à apreciação do movimento e
dos problemas críticos contemporâneos se-
não dentro de critérios confusos.

No que diz respeíto à arquitetura, onde
o conhecimento das técnicas construtivas
é indispensável a qualquer crítica apro-
fundada, os trabalhos da chamada "crítica
literária" são, por ísso mesmo, tímidos,
principalmente Se comparados a outros
campos artísticos, como, por exemplo, na
pintura. O predornínín da sensíbílídade
pessoal sôbre um método de análise quase
impessoal ou científico tem preocupado os
hístoríadores contemporâneos, particular-
mente aquêles cujas seriedade no trata-
mento dos temas da crítica estética não
pode continuar na dependência dos julga-
mentos intuitivos. Giedíon aborda esta
problemátíea quando lamenta que não te-
nha ocorrido no campo das ciências Sociais
e da !história um progresso 'tão .palpável'
e seguro como vinha apresentando a ciên-
cia, em todos os seus campos, desde o sé-
culo XVIII. Considera a cultura moderna
como uma orquestra, em que, embora es-
tejam os íntrumentos bem afinados e exe-
cutem perfeitamente suas partituras indi-
viduais, falta a harmonia do conjunto para
que a música possa; ser apreciada.

Por esta linha de pensamento, pode-se
chegar ao ponto eentr\!oi em que se debate
a crítica contemporânea; e que se resume,
afinal, na IPróiPrla;visão que o critico tem
'do mundo. A superação do duaíísmo en-

tre a Objetividade dos métodos científicos
ea aparente irredutibilidade dos processos
sociais e da cultura, em têrmos científicos
representa fílosófícamente o ponto central
da questão.

A superação dos ímpasses a que tem che-
grudo a crítica formalísta com seus crité-
rios ecléticos deve encontrar sua solução
na adoção do método socíológíco como di-
retríz para a exploração dos fenômenos do
mundo artístíco, O debate entre o método
sociológico e seus adversários é, em resu-
mo, o debate entre os que afirmam e os
.que negam as conexões da cultura, dos al-
tos valôres do espírito, COm a vida malte-
ria;l e social. Para os que negam, o ca-
minho trilhado é o de considerar a arte
como processo auto-suíícente, um sistema
autônomo isolado do mundo. Assim con-
siderada, a ',arte perde o seu principal im-
perativo, que é o de interpretar a vída,
permitindo ao homem melhor dominar e
organizar o mundo, tornando sua existên-
cia melhor.

A cultura é o meio do !progresso social,
e assim como sua origem seus fins são
também sociais. Mesmo quando a arte se
'torna fria e aparentemente desligada do
mundo, representa época de evasão, de
;fuga à proolemátíca contemporânea, culas
causas, tanto quanto os efeitos, podem ser
buscados pelo 'método SOciológico.

A sociologia da cultura, onde se inclui a
sociologia da arte, é hoje um método cul-
tural desenvolvido, instrumento útil no -es-



clarecimento do salto entre o materíal e o
espírituat, traçando a trajetória destas re-
lações através das épocas estílístícas. Sa-
bemos bem os limites d,:a .soctología como
método que é, príncípalmentj, ..f.luàqdo se
quer fazer passar o método como; resulta-
do e não como meio. De qualquer modo,
as reações contra a sociologiada arte par-
tem ou 'dos que não querem conhecer a
consciênciada época ou dos que procuram,
pela eliminação das conexõesda vida cul-
tural com a material, consolidar as carac-
terísticas supra-históricas do pensamento
humano e, em última análise, da própria
transformação da sociedade.

A sociologia e a filosofia díalétíca mo-
derna constítuem a superação da filosofia
"hístorícísta" da arte de Wolfflin, ao qual
Giedion filia seu pensamento. É: por mo-
ver-se dentro do quadro definido desta
concepção da história da arte que decor-
rem as limitações do pensamento do au-
tor inglês, e neste sentido, suas lamenta-
ções sôbre 3l düiculdade de se adotar um
método científico, sem ser o sociológico,na
apreciação artistica se bem que eíogtãveís,
não conduzem a uma solução. O hístorí-
cismoconsidera as direções estilisticas íma-
nentes à história, ou seja, o desenvolvi-
mento antísttco está incluído dentro da
hístóría, da arte e se desenvolve segundo
leis próprias. A posição de um artista
numa determinada época, estaría previa-
mente determinada pelo tipo de rvisualida-
de desenvolvidopor essa época, e essa for-
ma de ver tem um desenvolvimentopró-
prio, do qual é impossível ao artista fu-
gir. Só um artista que percebe esta reali-
dade e o sentido do seu desenvolvimento
pode se enquadrar na 'aJtualidadeartístíca
ou, segundo o próprio Wolfflin: "nem tudo
é possível em tôdas a-s épocas". Finalmen-
te, para não nos alongarmos,as "formas de
ver", para o histor1cismo,obedecema uma
lei de desenvolvimento,segundo a qual a
história da arte se move alternadamente
entre oposições constantes e antagônicas,
definidas nos "Conceitos Fundamentais",
de Wolfflin, como classicismo e barroco;
arte plástica e linear; arte tectôníca ea·rte
atectôníca, etc.

Se examinarmos o plano da obra de
Giedion - "Espaço, Tempo e Arquitetura"
- veremos a influência de tal concepção
da história da arte. O livro constitui run-
damentaímente uma demonstração do de-
senvolvimento de uma determinada cate-
goria ótica ou da visualidade da nossa
época, formada e estudada a partir da vi-
sualídade renascentista até desembocar na
vísualídade da 4.a dimensão cubista, ca-
racterizada como a de nossa época. O li-
vro inicia-Se com o capítulo sôbre o re-
nascimento e não só seu título é sugestivo
das concepções do 'autor, como o próprio
capítulo sôbre !LeCorbusier é encontrado
na divisão Espaço-'t,empoem Arte e Arqui-
tetura,

As limitações dessa análise são hoje em
dia por demais evidentes. A partir do sé-
culo XIX, na medida em que 'as contra-
dições dos fatos sociais se avolumavam
aos olhos dos cientistas e filósofos, uma
teoria que procurava eliminar as conexões
da arte com a cultura em geral e das re-
lações desta com o meio social era- cada
vez mais difícil de ser sustentada. O de-

senvolvímento do pensamento de Giedion
pode ser uma amostra destas dificuldades.
Ao escrever "Espaço, Tempo e Arquitetu-
ra", o esquema da arquitetura moderna
para êle era ainda prêso ao racíonalísmo
de 1910-200, como a cristalização da visão
quadrt-dímensíonal, pós-renascentísta. Em
1948, seu pensamento já tomava !posições
diferentes. Diante dos evidentes problemas
gerados peLa;urbanização intensiva. em to-
dos os países desenvolvidose subdesenvol-
vidos, a visualídade foi substituída pelo
urbanismo, que abrangeria de 1930a 1940
e, depois da 2.a guerra, "pelo problema da
expressão de uma nova vida baseada nas
mudanças sociais".

Como se vê, o pensamento de Giedion,do
hístorícísmo Wolfflinia-no,que considerava
a arte como tendo vida própria com leves
conexões com a cultura em geral, sofreu
grande transformação. Premido pelos re-
flexos dos problemas sociais, eujas evidên-
cias se manifestam para êle "dentro" da
história da arte e da arquitetura, Giedion
molda sua visão crítica de dentro "para
fora", isto é, embora considerando a íma-
nêncía da ótica artística como direção es-
tilistica para cada época, é cada vez maís
obrigado a transferir seu pensamento das
características dessa visualidade para os
próprios fenõmenos sccíaís e suas implica-
ções com a arte, consideradosêstes como
uma imanência nova.

Giedion caracteriza Le Corbusier como o
ARTíFICE FINAL da formação da nova
vísuaiídade. O que não significa dizer mui-
to, porque o que é a "vísualídade raciona-
lista" senão as vísualídades particulares
de Le Corbusier, Mies, Grop~us e outros?
Que são as direções estílístícas senão as
definições esttlístícas individuais? Imagi-
ne-se Le Oorbusíer, Gropíus e Mies e se
terá o racionalísmo. Imagine-se o racío-
naíísmo e' não se suspeitará sequer da obra
de qualquer um dêles. A 4.a dimensão não
é simplesmente uma ímanêncía resultante
dos movimentosalternativos da história da
arte, mas a transposíção, para o campo
desta, da problemãtíca da arte como co-
nhecimento das novas realidades do mun-
do técnico-científico contemporâneo, pela
visão dos arustas, Ao 'acrescentar o Tem-
po .como elemento fundamental do pro-
cesso de conhecimento artístico, associa-
ram êles à arte o dinamismo e o relatívís-
mo dos diversos:pontosde análise do tema,
o que, de certo modo, correspondía ao de-
senvolvimentodo caráter relacíonal do co-
nhecímento, conclusõesa que chegara a fi-
losofia. Tratava-se não mais de transmi-
tir uma simples impressão ótica da reali-
dade, tivesse esta impressão quaisquer das
caraoterístícas até então desenvoívídas
(realismo, ímpressíonísmo,expressíonísmo),
mas de estudar a realidade, questíonando
suas múltiplas partes, estabelecendo suas
relações de diversos pontos de vista, ora
unitários, ora simultâneos, numa,' riqueza
de relacionamentos tal, que o conhecimen-
to resultante fôsse o mais amplo possível.
A dinâmica do tempo na arquitetura re-
sultou na valorização de todo o organis-
mo arquitetõnico como um objeto unitá-
rio e dinâmico, em que as relações das
partes com o todo não constituem ele-
mentos maís ou menos independentes re-
lacíonados de per si, embora dentro da lei
geral.

Da espacíalídade renascentísta, onde as
partes permanecem mantendo suas indi-
vidualidades dentro da unidade, à visão
contemporânea de íntegração sspaçc-rígu-
ratíva há todo um grande caminho per-
corrido. Jl:sse caminho deveria encontrar
sua crítica na história das relações que
manteve com a cultura com as estruturas
sociais das diversas épocas, onde certa-
mente se poderia explicar com lógica mais
rigorosa as transformações surgídas, como
por exemplo, a superação da vtsão espa-
da'l acumulatíva e adítíva da Idade Média
pela visão unitária submetida: .a. diretriz
geométrica do Rena.scimento.

A visão hístorícísta da história da arte
e da cultura procura vencer o dífícíl anta-
gonismo intimo, que é 31 conciliação entre
a visão particular do artista criador e a
ímanêncía das categorías artísticas. O pa-
pel do artista criador, por maior que seja,
fica relegado a um plano determínísta,
onde qualquer que seja seu valor indivi-
dual, nada tem a fazer senão cumprir um
papel histórico previamente traçado, Jl:ste
equivococrítico atribui às direções estdlís-
tícas príorídade histórica sôbre a parti-
cipação humana, o que sígnífíca, em úl-
tima anãlíae, retirar do artista e do pró-
prio homem a possibilidade concreta de
sua intervenção no processo cultural e na
elaboraçãomesma dêsse processo. Não ne-
gamos que na história da arte não se te-
nha, em cada uma de suas ép-ocas,certos
pressupostos que, originados das condições
históricas e sociais dai sociedade e da cul-
tura analisadas, encontrem expressão nas
obras de arte do tempo. Consideramos
apenas que todo o sístema se move dentro
de um dinamismo de fôrças representadas,
de um lado [lelos aspectos socíaís e cultu-
rais, as próprias condições materiais da
cultura, e de outro, !por fatôres próprios
inerentes ao processo artístico, represen-
tando por certas tradições culturais ou
ainda, uma determinada tradição técnica
ligada à própria natureza da mote. 'As
tendências do desenvolvimentoque o artis-
ta encontra estão submetidas de um lado
às influências exteríores e de 'Outroaos ra-
tôres internos d!ll arte como a contínuí-
dade formal, o nível e a natureza da téc-
nica artístíca, as característícas da sensi-
bilidade índívídual etc. O estilo pessoal se
molda no equilíbrio instável dêstes fatõ-
res. A visão hístorícísta procura vencer
êste antogonísmo realmente difícil para a
sua natureza filosófica que é o de enqua-
drar a 'Visãodo 'artista individual dentro
da imanência das categorias, artísticas
previamente definidas. Por esta análise
!Leoorousíer aparece como um mero sin-
tetizado!"de experiências que se achavam
latentes na obra dos arquitetos europeus
do final do século XIX. O esquema geral
consiste em considerar que certos proble-
mas fundamentais da arquitetura moder-
na; já se achavam propostos e alguns dê-
Ies resolvidos. Assim, as estruturas do
Neo-gótíco, Perret Maillart e a engenha-
ria das estruturas de feno e das pontes
prenunciavam a estrutura livre e indepen-
dente de concreto armado; a simplifi-
cação volumétríca de Hoffman 'e Loos, an-
tecedida das superfícies de tijolos aparen-
tes do neo-romãníco de BerIagé, antecipa-
vam a honestidade no uso dos materiais
e a volta às superfícies e os volumes pu-
ros. Vê-se portanto que todos os cami-
nhos foram válidos e que, finalmente, o



resultado é Le oorbuster: a símplífícaçâo
final o encontro com a índústría: forma
a função, os Õ' princípios etc, NenhUm dos
frutos artísticos citados é ínverídíco e mes-
mo a aU)l'eciação individual de cada um dê-
les tem sido feita corretamente, Falta, no
entanto, uma visão crítica histórica que
organize a trajetória trilhada não no sen-
tido determinista do hístorícísmo prêso aos
f,atos quase técnicos da evolução artística
moderna, mas, ligando-os com 'a própria
história do desenvolvimento material e
cultural do mundo moderno, Este rela-
cionamento pela riqueza de ,a;spectos' que
'P.oderia abordar alguns dos quaís quase
inéditos uniria cultura e evolução mate-
rial numa unidade coerente e lógica, A
interpretação dês te período por Gíedíon
é bastante tecnícísta quando invoca o
aparecímento da industrialização como
causal Ida mudança de estilo sem relacio-
nar esta transformação com as modíãíca-
ções causadas no mundo da cultura, A ci-
vilização tndustríat não só renova a ín,
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O quadro foi traçado do ponto de vista
das respostas dos movimentos e dos artis-
tas mais representativos em face dos pro-
blemas vpropostos pela nova estrutura da
sociedade, A cada uma destas !posições
corresponríem inúmeros fatôres culturais,
técnicos, por exemplo, o estági.o industrial
do pais, etc. Assinalamos apenas a fe-
cundidade e o esclarecímento que poderia
trazer 'a análise dos fatos do 'desenvolvi-
mento da arquitetura moderna, por um
método que estabelecesse as relações entre
revolução industrial e reflexos na cultura
arquitetônica. O quadro representa uma
tentatíva da organização das diferentes
respostas, dentro da diretriz: modífícação
da estrutura da sociedade - fracionamentc
na estrutura cultural.

fra-estrutura da sociedade como e, por isso
mesmo, o próprio pensamento humano, A
transformação dos métodos produtivos é
mais visível e príorítáría mas nem por isso
a transformação cultural é menos impor-
tante. Durante muito tempo ainda se con-
tinuou usando novas técnicas com expres-
sões ultrapassadas, É sua embora a reno-
vação técnica embora já estivesse material-
mente conquistada as respostas culturais
ainda não estavam organizadas no plano
do pensamento artístíco , A revolução in-
dustrial tem sido comumente abordada pelo
ângulo exclusivo dos seus aspectos tecni-
cístas.

Tem-se potsdesviaido a questão do seu
ponto central: a revolução industrial' é
apenas o processo em que se apóia o nas-
cente regime capítaâísta. O aparecimento de
tão radical transformação econômica nos
quadros da socíed'ade aristocrática e feu-
dal é que produzirá, no mundo da cultu-
ra, as diferentes direçãesestilísticas. A
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WILLIAM MORRIS
AR'I1S AND CRAF'ES ETC.

PELA MlANUTElNÇAO DOS
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métrica Ou a chave para as definições dos
modernos movimentos artístícos está, fun-
damentalmente, na> resposta que cada a,a'-
tísta ou movimento procura dar às ques-
tões propostas no mundo da cultura pelo
avanço tecnológico e !peIa' nova conforma-
ção da sociedade, Na medida em que.jcer-
tas condições do meio permitem, as res-
postas vão sendo mais lógicas, mais de-
finidas, e é esta, sem dúvida, a razão do
hístorícísmo fílíá-Ias a uma tendência do
espírito humano, uma vez que opera sim-
plesmente sôbre os resultados, sem eogi-
tar das causas,

Segundo o ponto de vista das relações
entre revolução industrial e ideologia, ar-
tística desenvolvemos um quadro simpli-
ficado, a guisa de exemplo para permitir
uma clárírícação bem maior do panora-
ma do conhecimento arquitetôníco que
precede o século atuat. ':Da,lquadro 'difere
do critério formal tecníctsta 'que anali-
samos.
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O ,processo' da estrutra cultural, moven-
do-se para encontrar um caminho de pro-
gresso através da interpretação dos novos
fenômenos sociais, inicia-se, como se vê
pelo quadro, em várias frentes, ao mesmo
tempo e com diferentes respostas, A cro-
nologia histórica !pode se adiantar ou atra-
sar, mas o característíco da época é, sem
dúvida, a quantidade e a variedade de di-
reções estítístícas. Nunca, na história da
arte, mesmo quando o rompimento das es-
truturas tradicionais acarretarem grandes
modificações estílíatícas observou-se ,tal
variedade, ou melhor confusão, porque, na
realidade, pela primeira vez, estilos anta-
gôníccs novos e velhos, industriais ou não,
ímpressíonístas ou expressíonístas, com
maior ou menor grau de universalidade,

NEO-ROMANICO - BER,LAGE
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NEO-GREGO
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.sOHINKEL ETC,
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MAILLART - PERRET ETC,
RACIONALISMO (BAURAUS ETC,)

compunham o. panorama confuso do final
do século XIX,

A dírerença, no entanto, em relação' aos
períodos anteriores, e que a autocons-
ciência da crise cuLtural estava presente em
todos os espíritos lúcidos, Os artistas deba-
tem a nova linguagem sôbre uma campo
ccnsoíentemente destruído. Em 1908 Adolf
Loos publíca o artigo, "Ornament una
verbrechen'', em que diz: ":pescobri e
transmiti ao mundo a idéia de que a evo-
lução da cultura é sinônimo da exclusão
do ornamento nos objetos de uso, Acre-
ditava IProporcional' ao mundo, com esta
dádiva, uma nova alegria: todavía êle não
demonstra reconhecimento", A negativa
do passado é clara e ninguém ousa, a não
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ser os ecléticos, ressuscítá-Io, mesmo com
sírnplírícações históricas, "adaptando-o" à
vida moderna. Inicia-se aqui o ,processo
de anitologífícaçâo do pensamento arquí-
tetônico, do qual Le Oorbusíer será o ex-
poente máximo. O pensamento de Le Cor-
busíer não é simples continuidade, mas
síntese criadora das descobertas índíví-
duaís de todo o final do SÉculo XIX .. A
crítica de Giedion é, portanto, incompleta,
poís de certo modo invali-da. os esforços
de tôda a coletividade artística do. século.
que precede o nosso, não caracterizando.
como bem assinala Bruno. Zevi a chamada
primeira, época da arquitetura moderna.
A posíção de Zevi, corresponde a outro
pólo igualmente importante da critica
contemporânea. Zevi se serve da história
não para retirar processos imanentes ce-
racterístícos da. arte, mas [para a conf'ír-
mação de duas outras ímanêncías do "·€S-
pírito 'humano": o. racíonalísmo e o 0.1'-
ganícísrno. A ímanêncía de Giedion na
história da. arte; a de Ze,vi, no pensamen-
to humano. Zevi, no. seu livro. "Hístór.a ua
Arquitetura Moderna", parte de urna divi-
são apríorística que orienta seu pensa-
mento: a separação entre o. caráter téc-
níco-ríguracívo e o. espacial na obra de
arquitetura. O desequílíbrío de um dêstes
fatôres, num ou noutro sentido, correspon-
de a; um determinado' tipo. de arte de ca-
racterística racional ou organístíca defi-
nida cada categoria pelas suas múltiplas
e contradítórtaa oposíções. Assins.lemos que
tal posição seria bastante .profícua se, ul-
trapassada a fase inicial de reconheci-
mento e descrição, se propusesse a investi-
gar as origens e as condíções de tais de-
sequüíbríos não Só no camooartístíco, como.
nas suas relações gerais com a cultura.
Entretanto., isto não se verifica. Desde
cedo, os conceitos transformam-se em ró-
tulos e, o que é pior, admãtíu-se uma das
formulações como. superação histórica da
outra. Tal simplificação tem conduzido a
discussões desínteressan'tes e estéreis, por-
que afastam a:s possíbilídades de uma aná-
lise desapaixonada que se .aoprofundeno es-
tudo das causas destas variações estilís-
ticas.

Pouco adianta, para a análise crítica,
distribuir as antíteses tradícíonaís entre
Intuição e pensamento, realismo e idealis-
mo, particular e universal: lei e multipli-
cidade; na:turalismo e estilismo; formas re-
gulares e irregulares; forma dinâmica e
estática; composição Ou antícomposlçâo,
dentro de um crítérío abstrato. Estas an-
títeses são, na verdade, o próprio reflexo
entre cultura e natureza" entre a raciona-
lização das formas exteriores necessárias
ao seu -domínio e conhecimento pelo ho-
mem, e a aparência dessas formas. contra-
dícões unitárias embora antagônicas como
tem demonstrado o [pensamento díalétíco.

Seria mais útil para a critica moderna
estabelecer as complexas e ímpórtantes re ..
lações entre a sociedade e suas construções
culturais. A·superação das categorias íma-
nentes na crítica de arte, ídeaíísta por um
objetívísmo histórico, constituí uma supe-
ração necessária para arrancar à crítica
históricos do "bêco sem saída" das con-
cepções mecaniscistas e abstratas, respon-
sáveís pela invalidação ou destruição dêste
ou daquele artista ou movimento, segundo

as intenções atuais do crítico. Para Gie-
díon, Le oorbusíer é o representante final
da evolução. imanente a história da mote;
para Zevi, a superação de Le Corbusíer
está na arquitetura orgânica' e em Wrig'ht,
como confirmação do pensamento. organi-
cista .

Recusamos uma, e outra alternativas.
Acreditamos que a inevitável lParciaUdade
do pensamento humano pode ser corrtgida
pela [própria capacídada de observarmos
criticamente nosso pensamento. E não es-
taremos caindo em círculo vicioso, desde
que as teorias sejam objetivas nos exem-
plos d'a história. da cultura e da arte não
no vazio. de uma liberdade abstra ta.

No processo. da arquitetura moderna,
coube a Le Corbusler a tarefa de logífícar e
tornar autoconsciente o pensamento ar-
quítetôníco , Temos 'bem presentes as ca-
racterístícas do pensamento. artístico, para
considerar esta logificação apenas como
no Renascimento, passam primeiramente a
questionar os resultados ar-tísticos e a se-
guir, buscam estaoelecer uma doutrina 'de
validade geral para a arte. Esta caracte-
rística. cultural é típica de um século em
que, no campo da ciência, o que se pro-
punha como problema !fundamental era
exatamente dar um sentido lógico, um en-
cadeamento teórico para a grande acumu-
lação de dados e descobertas científicas,
que havia dois séculos se vinham acumu-
lando em todos os campos da atividade
humana. O extraordinárío desenvolvimen-
to da Física e da Matemática, porexem-
plo, pôs em relêvo o tipo de pensamento
aplicado: o racíocínío, a dedução e a ínte ..
rência, a busca da lei ou seja a inclusão
do particular no geral. Le Corbusier pro-
cura Introduzir o método dedutivo das
ciências como guia para o. pensamento ar-
tistico. A adoção de um processo único de
pensamento, mais do que Os achados figu-
rativos, constitui, desde cedo, sua maior
preocupação. O método é o fundamental
ou o "1P1anoé o gerador", o que muito o
aproxima de Descartes. O plano é deduzi-
vel a partir de algumas análises ;prelimi-
nares e estas análises firmam-se no es-
tudo quase científico dos dados fundamen-
tais: iluminação, ventilação, circulação, es-
trutura, etc. Há urna certa dose de cre-
dulida.de e ingenuidade neste racíonalísmo
esquemátíco que não põe muito em rele-
vo o caráter só meio científico da síntese
astístíca. A descoberta de uma verda deí-
ra fórmula para 'a arquitetura torna-se
uma obsessão que, no entanto, traz os
maiores frutos nessa época em que a con-
fusão dos espíritos ainda sobrepuja o nõvo
ritmo nascente. O caráter de sistematíza-
çâo quase científica do pensamento de .Le
Corbusier leva, bem cedo, o arquiteto a
deslocar o problema. da arquitetura para
o urbanismo. O geral predomina sôbre o
particular, e a descoberta da lei 'capaz de
assegurar a ordem para a sociedade assume
uma posição príorítáría, Munido do relacio-
namento Iógíco, científico, Le oorbusíer pro-
cede a uma verdadeira clarificação. do mun-
do da arquitetura e do urbanismo: "clarifi-
ca'!', tipíffcar, standartizar". Surge uma ela-
ra definição do caráter das estruturas, pela
perfeita; compreensão da natureza do tra-
balho do nõvo concreto armado; relacio-
na-se e classifica-se as atividades numa-

nas (trabalhar; l'epousar, etc.i : estuda ..se
e típífíca-se as circulações (as 7 vías de
tráfego, as circulações da:s habitações co-
letivas e das casas individuais); estabele-
ce-se as formas fundamentais dos planos
'iegulaa.ores, dos zoneamentos, traçados re-
guladores, modulação etc. :Ê:stesistemático
pensamento clarificador é, finalmente, con-
substancíado em sua extraordinária obra
figurativa, que incorpora a visualidade
quadrí-dímensíonal, bem como a simplifi-
cação aJlanimétrica e espacial de caráter
industrial. Funda-se, assim a moderna vi-
são arquítetônica, como resu1tantede uma
visão a um tempo pessoal e social, dos
processos culturais, gerados pela índustría-
Iízação e suas relações em todos os cam-
pos da sociedade. O racíonalísmo repre-
senta, pois, urna transpostção para o cam-
po do 'pensamento científico, e é esta. ca-
racterístíca a razão de suas descobertas, e,
ao mesmo tempo, de suas limitações. En-
quanto aplicado na descoberta das formas
que dão solução 'as relações realidade ime-
diata, no relacionamento dos fatos mais
simples e mecãnícos, como p. ex ., a solu-
cão de um edifício ou ·0 esquema de cír-
culacões e vias de urna cidade, adquire
rores de verdade inatacável e críadora,
mas, quando transfigurado de método para
a busca das soluções dos problemas hu-
manos e socíais, suas limitações tornam-
se evidentes. Exemplo disso são as f.ormu-
lações urbanísticas. Todo plano proposto
assenta sempre sôbre uma perfeita obser-
vãncía dos aspectos práticos e funcionais
das modernas cidades: crescimento e lar-
gura das ruas, acréscimo da densidade da
população, congestionamento das circula-
ções de automóveis e de .pedestres, zonea-
mentes caóticos, etc. As observações con-
duzem por dedução às soluções brilhantes:
descongestíonamento do centro. da cidade,
organização da densidade, dos meios de
circulação, das superrícíes plantadas, 1'e-
cuperação .(IaS quadras antigas, etc.

O pensamento situa-se, portanto, no pla-
no das constatações materiais e das solu-
ções ideais. A solução social e eco.nômica
foi ,a,bstraída, ou por outra, a viabilidade
do plano situa-se no campo moral ou nas
possibilidades e v-antagens que ,traria para
tôda a coletividade. Do plano de Paris de
1922 ao "Como Conceber o Urbanismo.", Le
oorbusíer contínua a empunhar a bandei-
ra do moralismo reformista, mas, sao pla-
no de Ba;ris constituíu notável impacto so-
cial, [)ela antevisãó de uma cidade pla-
nejada, hoje em dia as "7 vias", por exem-
plo, não passam de uma excelente organi-
zação viária.

É que a rerorma das cidades deslocou
a racíonalízação das técnicas para '30 ra-
cionalização da própria estrutura social.
A obra de iLe corousíer fica, assim, como
tU11aantevisão de uma possibilidade, por-
que uma cidade racional pressupõe uma
sociedade racíonalízada. O seu urbanismo
é urna técnica e tU11método, um mero ins-
trumento, a ser aplicado e corrigido, na
medida em que permitirem as possíbílída-
des sociais. 23
Trata-se, fínalmente, de substituir "a.

mão aberta" de Ohandígagh pela:s praças,
no. sentido que lhes dava oastro Alves: "a
praça é do povo, como o céu é do condor",

O



Murillo Laçares Silva nasceu em 1~38 e
formou-se pela Faculd&de Nacional de
Arquitetura em 1964. Como estudante es-
tagiou no Escritório da Cidade Universi-
tária de São paulo. Trabalhou na Fátima
Decorações, na CEDUG e Construtora Ary
O. R. de Britto S.A. Atualmente integra
a equipe do arquiteto Severiano Mário

Mário Emílio Ribeiro nasceu em põrto
Alegre em 1930. Formado pela Faculd'ade
Nacional de Arquitetura da Universidade
do Brasil em 19'54. Trabalhou com o ar-
quiteto Sérgio Bernardes e com o arqui-
teto Henrique Mindlin, onde colaborou em
diversos projetos. Atualmente colabora
Com o arquitete Severiano l'vI:ário PÔl'to.

111Premiação Anual do !AS~G8, 1965 Menção Honrosa na Categoria B - 6

Edifício para fins esportivos e recreativos

S eoeriano Mário PÔ1·to nasceu em 1930
no Estado de Minas Gerais, formando-se
pela Faculdade Nacional de Arquitetura da
Universidade do Brasil em 1~54. A par de
atividades particulares, foi Diretor Téc-
nico da, Ary C. R. de Britto onde realizou
diversos projetos. Entre seus trabalhos
destacam-se os projetos ,pa1'31um prédio
resídencial de 16 pavimentos na Rua Prof.
Gastão Bahiana e o Colégio e Escola Nor-
mal Santa Dorotéia em Pouso Alegre. Re-
centemente foi encarregado iPeIo Govêrno
do 'Estado do Amazonas de projetar um
conjunto de obras naquela unidade da Fe-
deração. Alguns dêstes projetos foram pu-
blicados no número de dezembro de 1966
da Revista "ARQUITETURA".

Estádio Vivaldo
Manaus - Amazonas

Lima
Arquiteto seoertano Mário Porto
Colaboradores: Arquitetos Mário Emílio
Ribeiro e Murillo Lagares Silva

PARECER DO JúRI

"Pela solução simples e inteligente, con-
duzída corretamente, integrada ao sitio e
bem de acôrdo com a escala do problema".

PROJETO

O projeto do EstáJdio de Manaus distin-
guido com Mençã.o Honrosa na lIl.'" pre-
míação Anual do IAB-GB, foi publicado
no N.O42, dezembro, da Revista "ARQUI-
TETURA". O
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Normas Técnicas

P - N B - 140 -
(Continuação do n.O 'llIIl'terior (ARQUITETURA, n.O 43)

Especificação - II
i) Indicação da projeção e do

número de pavimentos das
construções limitrofes;

j) Tôda e qualquer outra indi-
cação que se fizer necessária
para a perfeita vízualízação
e caracterização do terreno.

Observações :

a) No item 01.1.1 os desenhos
serão executados nas escalas
de 1/100, 1/500 ou 1/1000 e
apresentados em papel copia-
tivo, acompanhados da ma-
triz em papel Cansou com a
respectiva caderneta topo-
gráfica do camínhamento:

b) No item 01.1.2 os desenhos
serão executados nas escalas
de 1/50 ou l/IDO e apresen-
tados em papel copíatívo ,

01.2 - ESTUDOS GEOT.ll:CNICOS
Os processos a serem empregados depen-

derão das característícas do terreno e da
obra em questão. Sempre que fôr julgado
necessário, serão efetuados ensaios geotée-
nicos de laboratório (em amostras repre-
sentatívas e/ou índeformadas) e/ou de
campo, a fim de melhor determinar as
propriedades das camadas do terreno ou
do maciço rochoso.
Os Estudos Geotécnicos consistirão, no

mínimo, de sondagem de reconhecimento
- que Obedecerá às prescrições da NB-12,
da AiBNT ("Normas geraís de sondagem e
reconhecimento para fundações de edifí-
cios". e compreenderá:

01.2.1 - Relatório de apresentação e des-
crição dos serviços de prospec-
ção, determinando as caracterís-
ticas do equipamento empregado,
em 'Particular, do amestrador:

01.2.2 - iPlanta de localização das son-
dagens;

01.2.3 - Perfil individual de cada sonda-
gem, em escala de 1/100, con-
tendo:
a) As diversas camadas do ter-

reno do subsolo, identifica-
das Com as designações da
terminologia de rochas e
solos da TB - 3, da ABNT;

b) As profundidades das diver-
sas camadas;

c) Os valôres encontrados das
resistências à penetração, do
amostrador;

d) Os diversos níveis de água
encontrados;

e) Outras indicações necessárias
ao completo esclarecimento
do servíço:

f) A data de execução do ser-
viço.

01.3 - VISTORIAS
01.3.1 - Sempre, em qualquer circuns-

tância e muito especialmente se
a obra projetada puder repre-
sentar um risco para a seguran-
ça, estabilidade, integridade e
estética das edi!icações e logra-
doures com ela confinantes ou
próximos - seja em virtude das
caracteristicas e condições topo-
gráficas, geológícas e geotécnicas
existentes, seja em virtude do
tipo das fundações a executar,
das escavações, aterras, sistemas

de escoramento e estabilização,
rebaixamento de lençol de água,
serviços provisórios 'ou definiti-
vos a realizar - será feita, an-
tes do início da obra e por ele-
mento têcnicamente competen-
tes, uma vistoria, da qual deve-
rão resultar os seguintes ele-
mentos:
a) Planta de localização de

tôdas as edificações e logra-
douras confinantes, bem
como de todos os Iogradou-
1'OS não confinantes mas
suscetíveis de sofrerem algum
dano por efeito da execução
da obra;

b) Relatório descritivo - com
todos os retalhes que se fi-
zerem necessários a cada
caso - das condições de
fundação e estabilidade da-
quelas edífícações e logra-
doures, além da constatação
de defeitos ou danos por-
ventura existentes nas mes-
mas;

c) Documento comprobatórío de
que há conhecimento e acôr-
do - pelo menos por parte
dos proprietários das edifi-
cações e/ou logradouros mais
sujeitos a danos - sôbre o
tipo de obra a ser executado
e dos cuidados tomados e/ou
a tomar para garantia das
condições existentes.

01.3.2 - Se, por qualquer motivo, não fôr
feito um acôrdo amigável com
os vizinhos, será procedida uma
vistoria judicial;

01.3.3 - Todos os documentos referentes
à vistoria serão anexados aos
documentos d,a obra e ficarão à
disposição dos .ínteressados pela
empreendímento,

01.4 - PLANEJAMENTO, ASSESSORIA
E OONTROLE GERAL DA OBRA

Serão os serviços artísticos e técnicos
que envolverão diversos fatôres complexos,
os quaís, estudados isoladamente, fornece-
rão todos os elementos básicos e necessá-
rios à obtenção de uma SOlução para o
problema que se tem em vista.
Oonstítuírão êsses serviços um processo

dinâmico, que visará o equaeíonamento e
a respectiva solução dos problemas cons-
trutivos, de maneira racional, utilizando
todos os meios disponíveis, quer em pes-
soal, quer em material, para a concretiza-
ção <ie uma idéia cujo objetivo principal
será o de 'beneficiar todos os usuários do
futuro empreendimento.
~es serviços compreenderão:

01.4.1 - Consultoria do empreendimento
(Programação e Acompanha-
mento)

01.4.2 - Projeto Arquítetôníco
01.4.3 - Projeto Geotécnico
01.4.4 - Projeto Estrutural (ínfra e su-

pra-estrutura)
01.4.5 - Projeto das Instalações Elétricas
01.4.6 - Projeto das Instalações Hidráu-

lica, Sanitária e de Gás
()1.4.7 - Projeto das' Instalações dia Ar

Condicionado e Ventilação Me-
cânica

01.4.8 - Projeto das Instalações D>peciais

01.4.9 - Projeto do Tratamento Acústico
01.4.10- Maquetas
01.4.11- Perspectivas
01.4.12- Paísagísmo
01.4.13- Complementação artística
A físcalízação efetiva da execução dos

diferentes projetos será preferiveimente
exercída pelo seu autor, no sentido de
garantir que a mesma se processe dentro
das diretrizes e dos detalhes que foram
concebidos.
01.4.1 - CONlSULTORIA DO

EMPREENDIMENTO
A Oonsultoría do Empreendimento com-

preenderá:
a) Oonsultoria de Programação;
b) Consultaria de Acompanha-

mento.
01.4.1.1- oonsuítoría de Programação:
Competirá à Consultoria de Programa-

ção o assessoramento 'ao Responsável pelo
Empreendimento e, ainda:

a) Análise da viabilidade téc-
níco-econômíco-fínanceíra do
Empreendimento;

b) Escolha do Lugar (Região,
Estado, Município, Distrito,
local da implantação);

c) Caracterização física do Em-
preendimento;

d) Recomendações especiais, ao
!Responsável pelo Empreen-
dimento, sôbre os profissio-
nais ou equipe de profissio-
nais que dêle 'deverão parti-
cipar;

e) Indicação dos serviços com-
plementares necessários ao
Empreendimento; suas liga-
cações e íntegrações com
os serviços públicos federais,
estaduais, municipais, autár-
quícos, etc.;

!) Programação das diversas
fases do Empreendimento,
inclusive com a indicação das
das providências necessárias
à sua concretízação racional;

g) Outras indicações úteis a.
essa concretízação,

01.4.1.2- Consultoria
de Acompanhamento:

Competirá à Consultoria da Acompanha-
mento a orientação da Comissão de Repre-
sentantes no equacionamento e soíução
dos problemas técnicos e administrativos
referentes à condução do Empreendimento
e, ainda:

a) Manter, sempre que necessá-
rio, contato com os Autores
dos Projetos (arquitetõnico,
estrutural e das instalações)
e o Construtor, a fim de se
inteirar das medidas técni-
cas e administrativas adota-
das para a perfeita concre-
tização do Empreendimento;

o) Contrôla técnico da quali-
dade do material empregado
nos diferentes serviços, em
face das terminações conti-
das nas especírícações:

c) Verificação da HeI observân-
cia de todos os projetos por
parte do Construtor;

d) Análise dos gráficos de an-
damento da obra e compara-
cao dos mesmos com o oro- 25
nograma;

e) Supervisão dos serviços de
apropriação dos gastos;

f) Oontrôle rigoroso da aquisi-
ção, qualidade, custos, forma
de pagamento, guarda, esto-
que, distribuição e destina-
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çao de todo o materíal em-
~regal0 na obra;

g) Cont: ôle da mão de 'Obra e
das iiedídas de segurança ao
trabalho empregadas pelo
Construtor;

h) Supervisão das medições dos
serviços realizados;

i) Emissão de parecer técnico
sôbre as propostas apresen-
tadas para a realização dos
diferentes serviços;

j) Assessoramento à Comissão
de Representantes nas pres-
tações de contas e exame
dos balancetes:

1) Oríentação e análise da ela-
boração do mapa de respon-
sabilidade e obrigações fi-
nanceiras assumidas, com
valõres e datas de paga-
mento, de modo a permitir
ao Condomínio as providên-
cias necessárias na mohílíza-
ção dos recursos e a cober-
tura para os futuros com-
promissos orçamentários;

m) Contrôle do custo e prazo
de cada serviço em execução,
a fim de prever, em tempo
útil, as medidas que deverão
ser tomadas para normaliza-
ção dos trabalhos, propondo
ao condomínio 'as providên-
cias necessárias à salvaguar-
da dos ínterêsses dos mes-
mos;

n) Análise da correlação entre
os pagamentos e o volume
de serviços executados;

o) Análise sistemático das pre-
visões de custo - tendo em
vista os índ:ices apropriados
e as variações do mercado
- a fim de, com' antecedên-
cia, tornar possível a tomada
de providências, especial-
mente de ordem financeira,
que assegurem a contínuí-
dade do Empreendimento e
o ritmo normal da obra, no-
tadamente visando o reajus-
tamento do valor da presta-
ção' dos condôminos;

p) Elaboração mensal de um
:Relatório sôbre o andamen-
to da obra;

q) Oomparecímento periódico à
obra, registrando no "Diário
da Obra" tôda e qualquer
ocorrência porventura cons-
tatada e levando-a, imedia-
tamente, ao conhecimento
da Comissão de Represen-
tantes;

r) Manter contato com o profis-
sional responsável pela obra,
a fim de tomar conhecimen-
to de problemas surgidos no
decorrer da mesma;

s) Representação dos interêsses
do Condomínio junto ao
Construtor;

t) Submeter à apreciação da
Comissão de Representantes
as questões que envolvem
valôres financeiros;

u) Manter, sempre que necessá-
rio, contato com a Assessoria
Jurídica do Condomínio;

Observações:

a) A Consultoria de Acompa-
nhamento receberá um jôgo
completo de todos os proje-
tos necessários à concretiza-
ção do Empreendimento e
cópias de tôdas as concor-

rêncías para compra de ma-
terial ou execução de servi-
ços por empreitada, a fim de
melhor habilitá-Ia ao exer-
cício das suas funções;

b) A Consultoria de Programa-
ção será remunerada pelo
Iricorporador, que não pode-
rá ser reembolsado pelo Con-
domínio;

c) A Consultorta de Acompa-
nhamento será paga pelo
Condomínio.

01.4.2 - PROJETO ARQUITETõNICO
O Projeto Arquitetônico se constituirá

das seguintes fases:
m.4.2.1- Estudo Preliminar - Orientação,

em colaboração com o responsá-
ver pelo empreendimento, na 01'-

ganízação do PROGRA!MA. Es-
tudo do problema para determi-
nação da víabílídade de uma so-
luçâo, ao seu aproveitamento no
terreno e o partido a ser seguido
no projeto;

01.4.2.2·- Anteprojeto - Estudo apresen-
tado em desenhos sumáríos, em
número e escala suficientes para
perfeita compreensão, por parte
do responsável pelo empreendi-
mento, da obra planejada;

01.4.2.3 - Projeto para aprovação nas re-
partições públicas competentes
- plantas, cortes e elevações, de
acôrdo com as exigências das
leis, para serem submetidas à
aprovação das repartições com-
petentes do Muntcípío ou do
Estado;

01.4.2.4 - Fornecimento de todos os dados
necessários e assistência técnica
aos profissionais responsáveis
pela execução dos serviços de
Maqueta, Perspectivas e Foto-
grafias;

01.4.2.5 - Coordenação dos serviços dos
autores dos projetos da estru-
tura e das instalações durante a
elaboração dos mesmos, a fim de
ser obtido ,o perfeito entrosa-
mento entre aquêles projetos e
a sua consonância total com o
Projeto Arquitetônlco;

01.4.2.6 - Projeto definitivo, constante de:
01. 4.2.6.1 - Solução definitiva,
representada em plantas, cortes
e elevações, esclarecendo todos
os pormenores de que se consti-
tuirá a obra a ser executada;
determinação, com a assistência
dos autores dos projetos da es-
trutura e das Instalações, da
distribuição dos elementos do
sistema estrutural e dos pontos
de distribuição das rêdes hidráu-
lica, sanitária, elétrica, telefôní-
ca e ar cond-icionado, elevado-
res, etc.
01.4.2.ii.2 - Detalhes gerais-
Desenhos de todos os pormeno-
res necessários à execução da
obra, em escala adequada à ma
interpretação exata: esquadrías,
portas e armários (com as res-
pectívas quantidades), elementos
de composíção e proteção da
fachada, soleiras, peitoris, ele-
mentos divisórios especiais, ele-
mentos vazados, pisos especiais,
revestimentos especiais, cobertura
(telhados, terraços, tipo de ím-
permeabilização, etc.) forros,
elementos decorativos, etc.;
01.4.2.'6.3 - Especificações -
Tipos e qualidades dos materiais
a serem empregados na execução
do projeto;

01.4.2.6.4 - Determinação dos
locais e tipos dos serviços de
complementação artística e pai-
sagismo.

Observações :

A) Todos os desenhos obedecerão às
normas geraís da .NB-8, da ABNT;

B) No custo do [Projeto Arquítetôníco
está incluída a "assistência à reali-
zação do projeto", que compreen-
derá:
a) Assistência contínua durante a

obra;
b) Verificação de que o projeto

está sendo fielmente executado;
c) Colaboração com a firma res-

ponsável pela obra na coordena-
ção da execução dos diversos
projetos;

d) Esclarecimento ou fornecimento,
a essas organizações, de infor-
mações ou novos desenhos ne-
cessários à adaptação dos deta-
lhes gerais (item 01.4.2.6.2) a
condições ímprevísíveís ou super-
veníentes .

01. 4.3 - PROJETO GEOTÉCNICO
01.4.3.1 - Será considerado en-
cargo do projetista geotécnico a
orientação (análise, cálculo e
indicação de métodos de exe-
cução dos seguintes ítens:

A). Mecânica ac« solos e obras de terra
a) Desmonte e escavação;
b) Rebaixamento de lençol de água

subterrâneo;
c) Aterros;
d) Reaterros;
e) Estabilidade de Taludes Naturais

e Artificiais;
f) Escoramentos, Arrimos e Anco-

ragens (do próprio terreno, e/ou
de terreno wízínho ou logra-
douro) ;

g) Drenagem superficial e pro-
!funda;

h) Injeções no terreno.
B) Fundações

a) Esco,lha do tipo;
b) Cota de Assentamento (caso de

fundação rasa ou especial);
c) -Comprimento dos elementos (caso

de fundação prorunda ou espe-
cial) ;

d) Taxas e Cargas Admíssíveís pelo
terreno para a fundação ado-
tada.

NOTA - O cálculo estrutural das funda-
ções caberá a Engenheiro Estru-
tural, podendo também constar
do Projeto Geotécnico.
1) O projeto geotécnico deverá

consignar as características
básicas da estrutura que fôr
atender.

2) O projeto estrutur.al deverá
-,registrar, na parte de ínfra-
estrutura, as earacterístícas
príncípaís do solo e funda-
ção fornecidas pelo projeto
geotécnico.

01.4.3.2 - Para a realização do seu traba-
lho, o encarregado do Projeto
Geotécnioo deverá receber o le-
vantamento topográfico, os re-
sultados dos Estudos Geotécnicos
previos (e programará mais
quaisquer ensaios de campo e/ou
laboratório que julgar necessá-
rios) .e das Visto-rias, o Projeto
Arquitetõnico (naquilo que possa
interessar à definição sôbre mo-
vimentos de terra no terreno a
construir) e os Planos de Carga
do Projeto Estrutural.



01.4.3.3- O Projeto Geotécnico obedecerá,
em geral, às prescríçôes das
Normas, Métodos, Especificações
e Terminologias Brasileiras exis-
tentes e, em cada lugar, aos res-
pectivos Códigos, Leis e Posturas
(Estaduais e Municipais) sôbre
Escavações e ·Fur!dações. Será
permitido o emprêgo de métodos
e critérios para análise e cálculo
das soluções ainda não integran-
tes das Normas Técnicas Brasi-
leiras, desde que justificadas pela
experiêncía nacional e/ou es-
trangeira, comprovada ou com-
provável, sob fiscalização de
Institutos Tecnológicos oficiais.

01.4.3.4- O Projeto Geotécnico cons-
tará de:
a) Plantas de localização das

obras de terra, sistemas de
rebaixamento de lençol, dre-
nagem superficial e profun-
da, arrimos e fundações pro-
jetados;

b) Cortes e seções do terreno,
mostrando as camadas do
subsolo interessadas por
aquelas obras;

c) Detalhes de projeto das di-
versas obras de terra, siste-
mas de rebaixamento de
lençol, drenagem superficial
e profunda, arrimos, funda-
ções e injeções;

d) Esquema de orientação da
execução do projeto;

e) Memória Justificativa;
f) Memória de Cálculo (no caso

de problemas excepcional-
mente complexos ou a pe-
dido dos interessados).

01.4.3.5- O 'encarregado do Projeto Geo-
técnico prestará tôda a colabo-
ração técnica que se fizer ne-
cessária para a sua aprovação
nas Repartições Públicas compe-
tentes, assim como tôda a assís-
têncía técnica necessária. ao
Construtor.

01.4.4 - PR<?JETO ESTRUTURAL
01.4.4.1- O Projeto Estrutural obedecerá

às prescrições das seguintes Nor-
mas e Especificações da ABNT:

NB - 1 CálCUlo e execução de
obras de concreto armado;
NB - 2 Cálculo e execução de
!pontes de concreto armado;
NB - 4 Cálculo e execução ,de
lajes mistas;
NB - 5 Cargas para cálculo de
estruturas de edifícios;
NB - 11 Cálculo de execução de
estruturas de madeira:
NB - 14 Cálculo e execução de
estruturas de aço;
NB - 16 Desenhos para obras de
concreto simples ou armado;
PNB - 49 Cálculo e execução de
estruturas de concreto simples;
PNB - 116 Cálculo e execução de
obras de concreto protendído;
PNB - 117 Cálculo e execução de
estruturas de aço soldadas:
EB - 1 Cimento Port1andi co-
cum;
EB - 2 Cimento Portland comum
de alta resistência inicial;
iRE - 3 Barras laminadas de aço
comum para concreto armado;
EB - 4 Agregados para concreto;
EB - 130 Barras de aço encruado
'por concreto 'armado.

Tôdas as Normas que vierem estabelecer
quaisquer outras prescrições para estru-
turas. '. .

01.4.4.2- O Projeto Estrutural deverá
atender a tôdas as indi. ações
do Projeto Arquitetônico, ressal-
vando, entretanto, a exequibili-
dade técnica da estrutura, Ex-
cepcionalmente, a juizo do re-
presentante técnico do respon-
sável pelo empreendimento, será
permitido o uso de critérios de
cálculo ou de normas de serviço
a-inda não integrantes das Nor-
mas Técnicas Brasileiras, desde
que previamente justífícadas pOT
exposição técnica e ensaios tec-
nológicos complementares reali-
zados em Institutos oficiais do
Pais;

01.4.4.3- O Projeto Estrutural compreen-
derá:
01.4.4.3.1 - Projeto da infra-
estrutura Constará de:
a) Plantas de fôrmas, com a in-

dicação de todo os elementos
da infra-estrutura: blocos,
vigas, lajes, cortinas, etc.

b) Desenhos de armação de
todos os elementos da íníra-
estrutura;

c) Indicação da qualidade do
concreto (art. 89 da NB-l);

d) Caracteristicas do aço em-
pregado.

01.4.4.3.2 - Projeto da Supra-
estrutura Constará de:
a) Locação e carga nos pilares

da fundação;
b) Características dos materíaís

empregados;
c) Plantas de fôrmas de todo o

projeto estrutural;
d) Desenhos de armação de

todos os elementos do pro-
jeto estrutural;

e) Detalhes, em escalas ade-
quadas, para a correta inter-
pretação do projeto estrutu-
ral, de acôrdo com a NB-16.

F) Nas plantas de fôrmas deverão cons-
tar as seguintes indicações:
a) Qualidade do concreto (CR);
b) Qualidade dos aços smpregados:
c) Tipo de acabamentos especiais

constantes do projeto arquítetô-
nico (concreto aparente, liso ou
apícoado, etc.) :

d) Contra-flecha e sobrecargas es-
peciaís;

e) Tôda e qualque-r outra índícação
que torne mais claro o projeto
estrutural e as limitações de
uso.
01.4.4.3.3 Memória justifica-
tiva do projeto constará de:

a) TLpo estrutural;
b) HLpótese de cálculo adotado.

01.4.4.4- Colaboração com os órgãos es-
pecíahzados e o "Fiscal da obra
assessor do condomínio", na
escolha do processo e elaboraçáo
do programa para a execução
das provas de carga que se fi-
zerem necessárias, quer em ca-
ráter especulatívo, quer para di-
rímír qualquer dúvida sõbre a
resístêncía de uma ou mais par-
tes da estrutura;

01.4.4.5- A Memória de Cálculo não fará
parte integrante do Projeto Es-
trutural.

01.4.4.6- O Projeto Estrutural e as Me-
mórias Justificativas - executa-
das de acôrdo com as Normas
em: vigor - serão apresentados
em cópia vegetal assinada pelos
seus autores.

01.4.4.7- O encarregado do Projeto Estru-
tural prestará tôda a coíaoora-:
ção técnica que se fizer neces-
sária para sua aprovação nas
Repartições Públicas competen-
tes, assim como tôda a assístên-
cía técníoa ao construtor.

NOTA - O cálculo estrutural das funda-
ções caberá a Engenheiro Es-
trutural, podendo também cons-
tar do Projeto Geotécnico.
1) O projeto geotécnico deverá

consignar as caractertstícas
. básicas da estrutura que fôr
atender;

2) O projeto estrutural deverá
registrar, na ~arte de ínrra-
estrutura, as características
principais do solo e fundação
rornecídas pelo projeto geo-
técnico.

01.4.5 - PROJETO DAS INSTM..AÇOES
ELilIT'RLCAS (BAIXA TEN'::AO)

01.4.5.1- O Projeto das Instalações Elé-
tricas será executado de acôrdo
com as normas e padrões exígí-
dos pelas Emprêsas Concessioná-
rias ou Repartições Públicas
competentes, bem como as pres-
crições das seguintes Normas e
Especificações da ABNT:
NB - 3 Execução de instalações
elétricas de baixa tensão;
NB - 22 Instalação de chuveiro
elétrico e similares;
NB - 57 Níveis de ílumínarnento:
NB - 81 Requisitos gerais de
material para instalação elétrica
predial;
NB - 83 Chaves de faca para
baixa tensão.

Observação - O emprêgo de material e
equipamento que não tenha sido ainda ob-
jeto de Especificação (EB) por !parte da
ABNT, deverá ser previamente justificado
por exposição técnica e ensaios tecnoló-
gícos complementares, realizados em Ins-
titutos Oficiais do País ou entidades par-
ticulares reconhecidamente idôneas e por
aquêles assistidos.
01.4.5.2- O Projeto das Instalações Elé-

tricas atenderá a tôdas as indi-
cações do Projeto Arquítetôníco
e se entrosará perfeitamente com
o projeto estrutural. Compreen-
derá, em seu conjunto, os se-
guintes projetos parciais: luz,
fôrça, telefone, campainha, ín-
tercomunicação, pára-raíos, sina-
lizações, rádio-televisão (antenas
coletivas) .

01.4.5.3- O Projeto das Instalações Elé-
tricas constará de:

A) Plantas e detalhes do local dos me-
didores (PC);

B) Plantas de todos os pavimentos, com
as seguintes indicações:
a) Pontos de consumo e equipa-

mentos com os seus dispositivos
de comando e 1P0tência;

b) Quadros e centros de distribui-
ção;

c) 'I'raçado dos condutos e condu-
tores, com os respectivos dímen-
sionamentos e identificação dos
circuitos;

d) Prumadas dos alímentadores
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gerais;

e) Descida de pára-raíos;
f) Tomadas para rádio e TV;
g) Previsão de ca-rga e alímentação

para Instalações Especiais;
h) QU3.dro indicativo da' divisão dos

circuitos;
i) Legenda, com os símbolos ado-

tados:



j) Tôda e qualquer outra mdtcação
que se tornar necessária ao com-
pleto entendimento do projeto e
perfeita execução da instalação.

C) Planta de situação;
D) Esquemas verticais, com o traçado

esquemátíco das prumadas dos ali-
mentadores gerais até os respectivos
quadros de d'istri!buição e as seguin-
tes indicações:
a) Dimensionamento dos condutos,

condutores e caíxas de passa-
gem;

b) Carga total instalada em cada
quadro ou centro de dístríbuíçâo;

c) Carga diversificada, quando fôr
o caso.

E) Diagrama unifilar dos alímentadores
gerais, com seus dispositivos de co-
mando e proteção, quando se tratar
de obra de wulto e para perfeita
compreensão do sistema !projetado;

F) Diagrama unifilar dos centros de
distribuição ou quadros de distri-
buição com mais de 6 (seis) circui-
tos parciais, com seus dispositivos de
comando e proteção.

G) Especüicações, com as característícas
técnicas de todos os materiais a se-
rem empregados.

H) Relaçã{) detalhada de todos os ma-
teriais e suas quantidades.

1) Memória, justírícatíva, com a descri-
ção sumária dos sistema e critério
adotado no cálculo de cargas e que-
das de tensão.

Observações:

a) O autor do projeto das Instala-
ções Elétricas prestará tôda a
colaboração técnica que se fizer
necessária para a sua aprovação
nas Emprêsas ClOncessionárias ou
nas Re,partições Públicas compe-
tentes, assim como tõda a assis-
tência técnica necessária à rea-
lização do projeto.

b) Os desenhos serão executados de
acôrdo com as prescrições da
NB - 8, da ABNT, e apresenta-
dos em papel copiativo, a tinta
ou a lápis, em escalas adequadas
à sua perfeita interpretação.

01.4.6 - PROJETO DAS INST.M.AÇOES
HIDRAAULICAlS,lSANITARIAS E
DEGAS

01.4.6.1- Projeto das Instalações Hidráu-
licas e de Gás.
01.4.6.1.1 - Será executado de
acôrdo com as normas e padrões
exigidos (pelas Repartições Pú-
blicas competentes, as Emprêsas
Ooncessíonárías e as seguintes
Normas (NB) e Projeto de Nor-
mas (PNB), da ABNT:
NB - 24 Instalações hidráulicas
prediais contra incêndio;
PNB - 92 Instalação de água
fria; _
NB - 114 Instalações prediais de
água quente.

Observação - O emprêgo de material e
equipamento que não tenha sido ainda ob-
jeto de Especüicação (EB) por parte da
ABNT, deverá ser prévíamente justificado
por exposição técnica e ensaios tecnológí-
cos complementares, realizados em Insti-
tutos Oficiais do P:aís ou entídades parti-

28 culares reconhecidamente idôneas e por
aquêles assístídos ,

01.4.6.1.2 - O Projeto das lns-
taãações Hidráulicas e de Gás
atenderá a tôdas -as ínâtcações
do Projeto Arquitetõnico e se
entrosarã perfeitamente com o
Projeto Estl'Utural.

01.4.6.1.3 - Constará de:
A) Plantas de todos os pavimentos com

as seguintes indicações:
a) Localização dos aparelhos de

consumo e equipamento;
b) Registro de manobra;
c) Colunas de recalque;
d) Colunas de incêndio;
e) Colunas de dístríouíção;
f) Rêde horizontal de distribuição;
g) Barrilete;
h) Bombas re recalque;
1) • Reservatórios, com seus díspo-

sitivos de alimentação, manobra
e limpeza;

j) Medidores ou límitadores;
1) D1mensionamento nas tubuía-

cões;
m) Previsão das alimentações dos

equipamentos das Instalações
Especiais;

n) Tôda e qualquer outra indica-
ção ou detalhe que se fizer ne-
cessário ao completo entendi-
mento do Projeto e perfeita
execução da Instalação.

B) Esquema vertical, com as seguintes
indicações:
a) Colunas de distribuição;
b) Registro e válculas;
c) Colunas de recalque;
d) Colunas de incêndio;
e) Reservatórios, com seus disposi-

tivos de alimentação, manobra
e límpeza;

f) Barrilete;
g) Equipamento de recalque, com

suas caraoterístícas técnicas e
dispositivos de comando e ma-
nobra;

h) Outros equipamentos emprega-
dos;

i) Dimensionamento de. tôdas as
tubulações;

j) Tôda e qualquer outra indica,
ção que se fizer necessária ao
completo entendimento do pro-
jeto e perfeita execução da
instalação.

C) Detalhes dos banheiros (plantas e
ísométrícos) , na escala mínima de
1/20, com tôdasas indicações, claras
e preciosas, do projeto da Instala-
ção Hidráulica e de Gás.

D) Especificação de todos os materiais
empregados;

E) Relação detalhada de todos os ma-
teriais e suas quantidades;

Di Memória justificativ.a do sistema
projetado com a indicação resumida
do critério de cálculo adotado.

Observações:
a) O Autor do Projeto das Insta-

lações Hidráulicas e de Gás
prestará tôda a colaboração téc-
nica indispensável à sua aprova-
ção nas Tmprêsas Concessioná-
rias ou nas Repartições Públicas
competentes, assim como tôda a
assistência técnica necessária à
realização do projeto.

b) Os desenhos serão executados de
acôrdo com as prescrições vi-
gentes das Emprêsas ooncessic-
nárías ou Repartições Públicas
competentes, ou ainda, de cõr-
do com as Normal) Brasileira,
da ABNT, e serão apresentados
em papel copiativo, em escalas
adequadas à sua pertetía ínter-
pretação.

01.4.6.2- Projeto das InstaLa,Çóes Sanitá-
rías (esgõto Sanitário e águas
pluviais) •
01.4.6.2.1 - Será executado de

. abôrdo com as normas e pa-

drões exigidos pelas Repartições
as prescrições das seguintes Nor-
Públicas competentes, bem como
mas e Projeto de Normas, da
ABNT:
NB-19 - Instalações prediais de
esgôto sanitário;
NB-41 - Fossas sépticas;
PNB..z7 - Coletores de esgotos
sanitários.

Observação - O emprêgo de material e
equipamento que não tenha sido ainda
objeto de EspeCificações (EB) pOr parte
da ABNT, deverá ser prévíamente justifi-
cado por exposição técnica e ensaios tec-
nológícos complementares, realizados em
Institutos Oficiais do País ou entidades
particulares reconhecidamente idôneas e
por aquêles assistidos.

01.4.6.2.2 - O'Projeto das Ins-
talações Sanitárias atenderá a
tôdas as indicações do Projeto
Arquitetõnico e se entrosará
perfeitamente com o projeto es-
trutural. .

01.4.6.2.3 - Constará de:
A) Plantas de todos os pavimentos com

as seguintes indicações:
a) Localização dos aparelhos saní-

tários;
b) Tubos de queda;
c) Colunas de ventilação e tubos

ventiladoras;
.d) Condutores de águas fluviais;
e) Peças de inspeção em ramais de

esgôtos, subcoletores e coletores
prediais;

f) Traçado dos ramais de descarga
e de esgôto;

g) Traçado dos ramais de ventila-
ção;

h) Localização de ralos e desconec-
tores;

1) Localização de caixas, poços de
visita e tanques fluxíveís:

j) Traçado dos suo-coletores e co-
letores prediais com suas declí-
vidades;

1) 'Localização dos equipamentos de
recalqus com seus dispositivos
de manobra, assim como suas
características técnicas;

m) Tubulação de recalque;
n) Dimensionamento de tôdas as

tubulações, bem como a indi-
cação do material com que são
fabricadas;

o) Calhas, com suas dimensões e
declividades;

p) Legenda com os símbolos ado-
tados;

q) Tôda e qualquer outra indicação
que se fizer necessária ao com-
pleto entendimento do projeto e
perfeita execução das instalações.

B) Planta de situação;
C) Esquema vertical, com o traçado es-

quemático e indicação dos seguintes
elementos:
a) Tubos de queda;
b) Colunas de ventilação e tubos

ventiladores;
c) Condutores de água pluviais;
d) Ramais de esgôto primário;
e) Ramais de ventilação;
f) Tubulação de reoalque:
g) Localização de deconectores em

pavimentos superpostos:
h) Equipamento de recalque com

seus .dísposítdvos de manobra e
características técnicas;

i) Dimênsionameilto da.$ tubulações
com Indicação do material com
que são fa.bricadas;

j) Localização das pe'Ç'B.$de tns-
peção.



D) Detalhe dos banheiros, em escala
mínima de 1/20, com tôdas ás indi-
cações, clares e precisas, do projeto
das instalações de esgôtos primários
e secundários.

E) Especificaçáo de todos os materíaís
empregados.

F) Relação detalhada de todos os ma-
teriais e suas quantidades.

G) Meméria justificativa sumária do
sistema e crítérío de cálculo adota-
dos.

Observações:

a) O a}ltor do Projeto das Instala-
ções Hidráulicas e de Gás pres-
tará tôda a colaboração técnica
indispensável à sua aprovação
nas Emprêsas Concessionárias
ou nas Repartições Públicas
competentes, assim como tôda a
assistência técnica necessária à
realização do projeto:

b) Os desenhos serão executados de
acôrdo com as prescrições vigen-
tes das Emprêsas Concessionárias
ou Repartições Públicas compe-
tentes, ou ainda, de acõrdo com

.. as Normas Brasileiras, da ABNT,
e serão apresentados em papel
copíatívo, em escalas adequadas
à sua perfeita interpretação.

01.4.7 - PROJETO DAS INSTALAÇõES
DE AR OONDICIONADO E
VENTILAÇÃO MECÃNICA

01.4.7.1- AR CONDICIONADO.
O Projeto de ar condicionado
obedecerá as prescrições da NB-10
da AíBNT, e compreenderá:
01.4.7.1.1 - Plantas de todos
os pavimentos condicionados, com
as seguintes indicações:
a) Sistema de dutos e respecti-

vas seções;
b) Distribuição das grelhas e

respectívas dimensões;
c) Localização das unidades

condicionadoras;
d) Sistema de retôrno;
e) Tubulação hidráulica;
f) Tôrre de arrerecímento;
g) Localização das bombas;
h) Todos os detalhes e cortes

que se fizerem necessários
ao completo esclarecimento
do projeto e perfeita execu-
ção da instalação.

01.4.7.1.2 - Esquema vertical
da tubulação de condensação,
com as seguintes indicações:
a) Seções das tuoulações;
b) Posição das bombas.
01.4.7.1.3 - Tôrre de arrefeci-
mento. Detalhe e tôdas as indi-
cações necessárias à sua perfeita
execução.
01.4.7.1.4 - Memoríal descri-
tivo da instalação, com as se-
guintes .in!dicações:

A) Objetivo da instalação: dados gerais;
B) Dados básicos de cálculo:

a) Oondíções ambientes exteriores:
b) Condições ambientes interiores;
c) Ocupação;
d) Proteção dos vãos que abrem

para o exterior;
e) Isolamentos;
f) FeClhamentó dos vãos de comu-

nicação com dependências não
condicionadas;

g) Todo e qualquer outro dado bá-
sico para o cálculo da ínstalação.

O) Desorição da Instalação;
D) Abreviaturas adotadas:

E) Tôda e qualquer outra indicação
necessária. ao perfeito esclarecimento
do Projeto.

01.4.7.1.5 Especificações.
Compreenderão:

- A) Características dos seguintes ele-
mentos
a) Condicionadores empregados;
b) Compressores;
c) Tôrre de arrerecímento:
d) Tubulações hidráulicas;
e) Bombas centrífugas; ,
f) Dutos de distribuição de ar;
g) Bôcas de distribuição do ar;
h) Sistema de contrôle das condi-

ções ambientes;
i) Chaves e ligações elétricas;
j) Instrumentos de medida;
1) Refrigerante a óleo;
m) Oondensador a ar (no caso da

instalação sem tõrre de arrere.
cimento e água) .
01.4.7.1.6 - Tabela, com as se-
guintes indicações, para cada
compartimento condicionado:

a) Quantidade de ar total;
b) Quantidade de ar exterior;
c) Carga sensível total;
d) Carga latente total;
e) Resistência dos dutos:
f) Ocupação.

01.4.7.2- VENTILAÇÃO MECANICA
(EXAUSTÃO E INSUFLAçÃO)
O projeto de Ventilação Mecâ-
nica compreenderá:
01.4.7.2.1 - Plantas de tõdas
as dependências a serem venti-
ladas, com as seguintes indica-
ções:
a) Posição, dimensões e capaci-

dade de exaustão ou ínsu-
flação das grelhas;

b) Rêde dos dutos com as res-
pectivas seções; .

c) Posição e capacidade dos
exaustores ou ventiladores;

d) Sistema de captação do ar
exterior.

01.4.7.2.2 - Memorial descri-
tivo da Instalação.

01.4 .7.2.3 Específicações,
com as seguintes indicações:
a) Características e número dos

exaustores ou ventiladores;
b) Oaracteristicas dos dutos;
c) Grelhas;
d) Chaves e ligações elétricas;
e) Todos e qualquer outro ele-

mento necessário ao comple-
to esclarecimento' do projeto
e perfeita execução da ins-
talação.

01.4.8 - PROJETO DA:S INSTALAÇÕES
ESPECIAIS

01.4.8.1 - O Projeto das Insta-
lações Especiais será executado
de acôrdo com as normas e. pa-
drõesexigidos pelas Emprêsas
Concessionárias, as Repartições
Públicas competentes e as pres-
crições das respectivas 'Normas
existentes, da ABNT.

01.4.8.2 - Serão consideradas
Instalações Especiais:

a) Calefação;
b) Refrigeração e filtragem de

água;
c) Telefone interno:
d) Sistema automático de com-

bate e proteção contra ín-
cendio;

e) Sistema elétrico de alta-
tensão (acima de 600v);

f) Grupos geradores:
g) Abastecimento de água por

meio de poços profundos;
h) Tratamento de esgotos quan-

do não forem usadas fossas
sépticas;

í) Incineração de lixo;
j) Tôdas as demais instalações

não constantes dos itens
01.4.5, 01.4.6. 01.4.7.

01.4.8.3- OS projetos das Instalações Es-
peciais compreenderão:

A) plantas, com as seguintes índicações:
a) Colunas de distribuição;
b) Rêde horizontal de distribuição;
c) Dímensíonamento de dutos, tu-

bulações, condutos e condutores;
d) Localização e dímensíonamento

de grelhas;
e) Localização dos pontos de con-

sumo (água, fôrça) ou de utili-
zação da instalação (tomadas de

_ telefone interno, bôcas de tubo
de lixo, etc.i ;

f) Localização dos equipamentos;
g) Tõda e qualquer outra indicação

ou detalhe que se fizer necessário
ao completo entendimento do
Projeto e perfeita execução da
Instalação.

B) Esquema vertical, com as seguintes
indicações:
a) Colunas de distribuição;
b) Registros, válvulas, ete.;
c) Colunas de recalque;
d) Reservatórios, com seus dísposí-

tivos de alimentação, manobra e
limpeza;

e) Dímensionamento de todo os
dutos, tubulações, condutos e
condutores;

f) Equipamentos empregados, com
seus idísposítívos de comando e
características técnicas;

g) Tôda e qualquer outra índícação
que se fizer necessária ao com-
pleto entendimento do projeto e
perfeita execução da Instalação:

C) Detalhes da Instalação.
D) Especificação de todos os materiais

e equipamentos empregados.
F) Memória justificativa do sistema

projetado.

Observações:

a) Os autores dos Projetos das Ins-
talações Especiais prestarão tõda
a colaooração técnica que se
tornar indispensável para a sua
aprovação nas Emprêsas oonces-
síonárías ou- nas Repartições
Públicas competentes, assim
como tôda a assistência técnica
necessária ao Construtor;

b) Os desenhos serão executados de
acôrdo com as prescrições da
NB-8, da ABNT, em escalas
adequadas à sua perfeita inter-
pretação e apresentados em
papel copíatívo ,

01.4.9 - PROJETO DO TRATAMENTO
ACúSTICO

O projeto obedecerá' as prescrt- 29
ções da NB-101 - "norma para
tratamento Acüstíco" e se cons-
tituirá das seguintes fases:

01.4.9.1- Estudo preliminar - Levanta-
temente dos dados necessários à
execução do projeto. Estudo das
soluções possíveis.



01.4.9.2 - Alnteprojeto - Estudo apresen-
tado em desenhos sumários, em
escalas adequadas à perfeita
compreensão do projeto par par-
te do responsável pelo empreen-
dimento da obra planejada. No
caso de teatros e auditórios, seja
em recinto aberto ou fechado:
primeiros cálculos para a fixa-
ção do número de pessoas, vo-
lume por pessoa, tempo de re-
veroeração em dunção da destí-
nação da sala. No caso de iso-
lamento de ruído: partido ado-
ta do para segregação de ruídos.

01.4.9.3'- Projeto definitivo, constando de:
Solução definitiva do anteproje-
to, representada por plantas,
cortes e elevações, esclarecendo
todos os pormenores de que se
constitui o !projeto a ser execu-
tado; escolha e distribuição de
todos os materiais a serem usa-
dos; desenhos detallhados de to-
dos 00 l'ecursosacústicos utili-
zados e sua distribuição, como
sejam, ressoadores, refletores,
etc., fixação definitiva do tempo
de reverberação. No caso de au-
ditório ao ar livre, indícacão
das providências necessárias - à
segregação do ruído externo
(mascaramento) .
No isolamento de ruído; plan-
tas, cortes e elevações, com a
indicação de todos os pormeno-
res do projeto, incluindo a esco-
lha, distribuição e espessura dos
materiais a serem empregados.

01.4.9.4 - iEs:pecificação dos materiais a
serem empregados, com a índí-
cação do tipo, qualidade e es-
pessura dos materiais e qualquer
outra indicação julgada rievessá-
lia para a perfeita execução do
projeto acústico.

01.4.9.5 - Memoríal justificativo da solu-
ção adotada.

Obseruação;

No Pl'ojeto Acústico está incluí-
da a fiscalização à realização do
projeto, que compreenderá:
a) Assistência contínua durante

a obra;
b) Verificação de que D projeto

está sendo fielmente exe-
cutado;

c) Esclarecimento ou forneci-
mento de informação ou
novos desenhos necessários à
adaptação a condições im~
previsíveis ou superveníen-
teso

01.4.l0 - MAQUETAJS
01.4.10.1- As Maquetas serão executadas

por profissionais comprovada-
mente competentes, em escalas
determinadas pelo autor do Pro-
jeto Arquítetôníco e de acôrdo
com os entendimentos prévios
com o Responsável pelo empre-
endimento;

01.4.10.2- As Maquetas obedecerão às plan-
tas, cortes, elevações e detalhes
do Projeto Arquitetôníco, forne-
cidos !pelo seu autor;

01.4.W.3- O maquetista .terá, obrígatõría-
30 mente, a assistência técnica do

autor. do Projeto Arquítetõníco
durante todo o tempo de dura-
ção do seu serviço;

01.4.10.4.- A aceitação final da Maqueta
somente se dará após a sua
aprovação definitiva pelo autor
do Projeto Arquítetõmcc.

01.4.11 - PERSPECTIV AIS
01.4.11.1~ As ;perspeotivas serão executadas

por profissionais comprovada-
mente competentes, escolhidos ou
aprovados pelo autor do Projeto
Arquítetôníco:

01.4.11.2- O número, as escalas .e os "pon-
tos de vista" serão determina-
dos pelo autor do Projeto Arquí-
tetônico, de acõrdo com os en-
tendimentos prévias com o res-
ponsável pelo empreendimento;

01.4.11.3- O !profissional executante das
Perspectivas .terá,' obrigatoria-
mente, a assistência técnica do
autor do Projeto Arquítetõníco
durante todo o tempo de dura-
ção dos trabalhos;

01.4.11.4- A aceitação das Perspectivas
somente se dará após a sua
aprovação definitiva pelo autor
do Projeto Arquitetônico.

01.4.12 - 'I1RABALHOS DE PAISA'G[SMO
01.4.12.1- O autor do Projeto dos Traba-

lhos de iPaisagismo será um pro-
fissional de competência com-
provada, escolhido pelo autor do
Projeto Arquitetõnico de comum
acôrdo com o Consultor do
Acompanhamento;

01.4.112.2- O Projeto dos Trabalhos de
Paísagísmo obedecerá as indica-
ções gerais determinadas pelo
Projeto :ru:quitetônico;

01.4.12.3- O autor do Projeto dos Traba-
lhos de Paisagismo fornecera a
lista de todos os es;pécimes vege-
tais utilizados no Projeto, assim
como a sua localízação em
planta;

01.4.12.4- O autor do Projeto dos Traba-
lhos de Paisagtsmo fornecerá os
detalhes (plantas, cortes, eleva-
ções) de todos os elementos com-
plementares do seu Projeto: la-
gos, bancos, muretas, oalaustra-
das, degraus, etc.

Observação:
O autor do Projeto dos Traba-
lhos de Paisagismo indicará o
local onde poderão ser encontra-
dos os espécimes vegetais utili-
zados no Projeto.

01.4.13 - COMIPLEMlEN'IlAÇãO
.ARTíSTICA

01.4.13.1- O autor do Projeto da Oomple-
mentação Artística (painéis, mu-
rais, esculturas, etc.) , será um
profissional de competência com-
provada, escolhído de comum
acôrdo com o Consultor do
Acompanhamento:

'01.4.13.2- A localização e os tipos dêsses
trabalhes serão indicados no Pro-
jeto Arquitetõnico;

{}1.4.13.3~ Antes do ll1lClO da execução
dêsses trabalhos, os seus proje-
tos deverão ser submetido>? à

aprovação do autor do Projeto
Arquitetõnico.

01.5 - ORÇAMENTOS
01.5.1 - Orçamento inicial para o Re-

gistro compreenderá:
a,) Olasaífícação da obra;
b) Custo estimativo global da

obra;
c) Custo estimativo de constru-

ção de cada unidade;
01.5.2 - Orçamento definitivo.

Obedecerá às prescrições estabe-
lecidas por estas Normas e com-
preenderá:

a) Custo global da obra;
b) Custo de construção de cada
unidade;
c) CUSto de construção das par-

tes comuns.

Observações:

1) A "OíassífIcaçâo da obra"
será de acôrdo com os tipos
padronizados constantes des-
ta Norma;

2) O custo estimativo global da
obra será determinado le-
vando em consideração o nú-
mero total de metros qua-
drados da construção e o
preço do metro quadrado es-
tabelecido mensalmente pelos
Sindicatos para o tipo em
que a obra foi classüicada;

3) O orçamento definitivo cons-
ta.rá do custo de todos os
serviços técnicos, adminis-
trativos, material, mão-de-
obra, 'taxas e tributosdiver-
sos inerentes à totalídade do
empreendimento.

01.6 - CRONO~S
Os Cronogramas serão elabora-
dos em estreita colaboração com
o Cbnsultor do Empreendimento
ou o !ResponsáJvel pelo mesmo.

01. {).1 - Cronograma de prazos.

Indicará:
a) Meses de duração do empre-

endimento;
b) Distribuição do tempo de

execução de todos os servi-
ços do empreendimento atra-
vés dêsses meses.

01.6,2 - Cronograma de pagamentos
Indicará as quantias que serão
pagas por todos os serviços do
empreendímento, parceladamen-
te, de acôrdo com o 'tempo de
duração dos mesmos, estabeleci-
do pelo Cronograma de prazos.

01.7 - CONSTRUTOR (TA.REFAS E
OBRIGAÇÕES)

Caberá ao Oonstrutor, em obras
por administração, cumprrr as
seguintes tarefas e obrigações,
cujos custos incidirão direta-
mente nos seus honorários.

01.7.1 - Orçamentos da obra:
01.7.2 - Planejamento geral da obra e

conseqüentes cronogramas:
01. 7.2.1 - Cronograma econô-
mico do custo 'da obra;
01. 7.2.2 - Cronograma de an- -
damento dos serviços;
01. 7.2.3 - Cronograma de aqui-
sição de material;

C1. 7.3 - Coordenação dos projetos na
execução da obra;

01.7.4 - Estudo e aplica.ção de recursos
técnicos para aumentar a pro-
dutividade da mão-de-obra e
reduzir os desperofcíos de ma-
terial e de tempo;

01. 7.5- - Medição periódica dos serviços
da obra a ser executada, dentro
de um período máximo de 3'0
(trinta) dias;

01.7.G - Oontratação, coordenação, pro-
gramação e pagamento dos tra-
ballhos dos subempreíteíros;

01. 7.7 - S.eleção, admissão, demissão, pa-
gamento e registros complemen-
tares sôbre a mão-de-obra;



01.7.8 - Estimativa das despesas do mês
seguinte;

01. 7.9 - Errtrosamento do cronograma
da obra e o pagamento <ias pres-
tações;

01.7.10 - Condução técnico-administrativa
da execução <ia obra e tôdas as
.providências correlatas com a
obra;

01.7.11 - Processamento e efetivação de
todos os demais pagamentos re-
lacionados com a obra;

01.7.12 - Estudo do mercado de material
e mão-de-obra;

01.7.13 - Concorrência entre os fornece-
dores para aquisição do material,
análise das especificações cor-
respondentes e efetivação das
compras;

01.7.14 - Análise das apropríações cada
mês, bem como dos relatórios
correspondentes:

01.7.1:5- Confecção dos registros referen-
tes a prestação de contas men-
sal do condômíno;

01.7.16 - Fornecimento ao condomínio da
posição financeira do empreen-
dimento através de relatórios,
notadamente no que se refere aos
compromissos financeiros e res-
pectivos saldos: E'MPENHADO-
EFETIVO-EXISTENTE;

01.7.17 - Assessoramento técnico ao C();D-

domínio.
01.8 - CONTROLE TECNOLóGICO

oompreende-se pOr Oontrôle
Tecnológico a supervisão exerci-
da em métodos executivos e ma-
teriais da obra, com a finalidade
de perrmtír a observância das
diversas especificações do ~lane-
jamento desta, e garantir á se-
gurança técnica da construção.

01.8.1 - 1l:ste contrôle será exercido por
entidade técnica ou profissional
individual, legalmente habilitados
ao exercício profissional; vedan-
do-se ao construtor essa. função;

01.8.2 -- O contrõle tecnológíco basear-
se-á em provas e ensaios d.e ma-
teriais; dos terrenos concernen-
tes às funções e taludes e da
obra propriamente dita, em tõ-
das as suas fases - inclusive
após o seu término - se assim
fôr considerado técnícamerrte
necessário, pela Fiscalização ou
por exigência das normas da
ABNT ou Poder Público. ~tes
ensaios, provas ou vistorias, obe-
decerão ao disposto nas Normas
e Métodos adotados pela ABNT;

01. 8.3 - Na hipótese da ínexístêneía dos
Métodos e Normas acima, deve-
rão orientar-se os trabalhos por
prescrições dos Institutos Tec-
nológícos Oficiais do Pais, e de
Normas Oficiais estrangeiras e
da experiência técnica de enti-
dades nacionais, desde que sus-
cetíveis estas últimas de justifi-
cação técnica, e fiscalização por
um dos Institutos Tecnológicos
Nacionais;

01.8.4 - A intensidade ou diversidade do
Contrõle Tecnológico será con-
dicionada ao vulto e responsabí-
Iídadq da obra além de necessi-
tar serem sempre satisfeitas as
exigências mínimas à respeito
das NOl'lllas Técnicas Brasileiras
(NB-1 - art. 86 a 94) .

01.8.6 - Contrôle das Fundações e Ta-
ludes:
Sempre que julgado necessário
- principalmente no caso de

fundações rasas, ou pouco pro-
fundas, sôbre terrenos de grande
compressibilidade ou de com-
portamento pouco conhecido, se-
rão fei:tas Medições de Recalques
das fundações da obra.
Para tanto, ínstalar-se-á "Bench
Marks" (referências de nível es-
peciais) no terreno de fundação
e "Pinos" (engastados em ele-
mentos da ínrra-estrutura) , em
número conveniente e adequado;
as leituras de níveis serão feitas
periodicamente, com instrumen ..

. tos de .precisão, tudo de molde a
caracterizar perfeitamente o com-
portamento das fundações ao
longo do tempo, desde o início
da obra e durante período de
tempo julgado suficiente;

0.8.6 - Contrôle da Estrutura e
Alvenarias:
Na infra e superestruturas se-
rão realizados, individual ou
símultãneaanente os diversos en-
saios e provas, conforme a ne-
cessidade da obra;

01.8.7 - Dos Terrenos de Fundação. ou
de Taludes consistirão dos mé-
todos seguintes:
a) Sondagens de reconhecimen-

to e/ou especiais (com ex-
tração de amostras mderor-
madas do solo);
Novas sondagens, além das
executadas previamente, na
fase de projeto (item 01.2

"Estudos Geotécnicos") ,
consíderadas agora como ne-
cessárias a novos esclareci-
mentos sõbre o solo exis-
tente;

b) Sondagens Rotativas.
Novas .sondagens, além das
anteriores já executadas, ne-
cessárias a esclarecimentos
sôbre a rocha existente;

c) Ensaios de Penetração ("diep-
sondeering", etc.) ,
NOIVas sondagens, além das
anteriores já executadas, na-
cessárías a esclarecimentos
sôbre o solo existente;

d) Ensaios de ,Solos e Rochas
(de. caracterização, resistên-
cia e especiais), executados
ern. laooratôrío, em amostras
extraídas nos serviços de
sondagens;

e) Provas de carga.
Em placas, estacas, (com-
pressão, tração, esfõrço ho-
rizontal), tirantes, etc.,· para
escolha detínítíva de tipo e
localização das fundações e
escoramentos, e adoção de
taxas ou cargas admíssíveís:

f) Outros ensaios e Provas con-
siderados necessários à me-
lhor caracterização e conhe-
cimento do terreno de fun-
dação e Talude.

01. 8.8 - Dos materiais e Métodos exe-
cutivos:

01.8.8.1- Cimentos - segundo a EE-l e
EB-2 o art , 74 NB-l;

01.8.8.2- Agregado miúdo e Areias - De
acõrdo com a tEB e NB;

01.8.8.3,- Agregados graúdos - Brita, cas-
calho, pedra de mão, etc., con-
forme a EB-4.

01.8.8.4- Água para argamassas - Deven-
do ser potável, segundo a EB-4;

01.8.8.5- Aços lisos - Em vergalhões se-
gundo a EB-3. ~ços encruaaos
- Em vergalhões segundo a
EB-3 e EB-130.

iPerfis de aço estrutural - ASTM
até que a AlBNT, implante Nor-
ma Brasileira a respeito;

01.8.8.6- Concretos - SegUndo as indica-
ções dos art. 85, 86, 87, 88 e 89
do NB-l e NB-2 e métodos de
avaliação da resistência do con-
creto [por processos não destru-
tívos, adotados pelo I. N. T. e
I. P. T. e outros Institutos Tec-
nológicos oficiais do País (escle-
rometria e outros) :

01.8.8.7- Materiais Cerãmicos - Tijolos,
etc., segundo as NB .

01.8,8.8- M,adeiras - .segundo NB-26;
01.8.8.9- Provas de corça - Em qualquer

fase da obra poderão ser reali-
zadas estas provas para contír-
macão de estudos ou ensaios
previamente realizados. Será
necessário sempre um estudo
preliminar e plano de execução
destas [provas de cargas, a fim
de que fique assegurado a via-
bílídade do ensaio em condições
de segurança, e a impossibili-
dade de ruína da estrutura; de-
vendo sempre as provas serem
fiscalizadas por Instituto Tecno-
lógico Oficial do Pais e assístí-
dos pelo autor do projeto estru-
tural. Deverão orientar-se o tra-
balho entre outros pela NB-20
e NB-27.

01.8.8.10-Outros Materiais e Métodos -
Segundo os itens 01.6.8.2 e
01.8.8.3 atrás, conforme a ne-
cessidade da segurança ou ade-
quação da obra aos projetos e
especificações respectivas ;

01.8.8.11- As extruturas que sofrerem in-
terrupção prolongada em sua
execução ou que ficarem expos-
tos em ambientes agressivos, ou
em ambiente normal mas sem
revestimento apropriado, por
mais de 2 anos, não poderão ter
sua suplementação reínícíada
sem as seguintes providências:

a) Vistoria geral da parte exe-
cutada. por profissional devi-
damente habilitado, com a
assistência efetiva do autor
do projeto estrutural, sem-
IPre que possível;

b) Realização de ensaios não
destrutivos, se possível;

c) Retirada de amostras da es-
trutura para determinação
da resistência residual exis-
tente a época determinada;

d) Provas de cargas se [ulgadas
convenientes, segundo item
01.8.8.8;

e) Análise do projeto original
e estudo de reforços e ou-
tras providências necessárias
a segurança dos trabalhos;

f) Registro posterior junto à
documentação da obra no
Registro de Imóveis, dos
laudos técnicos referentes
aos ensaios e vistorias aci-
ma, e das possíveís novas
condições de limitação do. uso
de imóvel, suas novas sobre-
cargas úteis e suas precau-
ções especíaís a observar.

01.8.8.1Q-As mesmas precauções do item
anterior 01. 8.8. 11 deverão ser
observadas no caso de amplia-
ções do imóvel ou modificações
da natureza de seu uso. O
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Diálogo

., "Ficção" e ARQUITETURA

Vi no último número de "Ficção",
n.o 2, anúncio de uma revista para ar-
quitetos, de nome ARQUITETURA.
Gostaria que me esclarecessem como
posso fazer assinatura da mesma.

Arquiteto Paulo Gorrêa de Oliveira
Rua Marechal Malet, 391
Aquidauna Mato Grosso.

ACOl1ltecemdestas coisas, arquítetu-
l'Ia chegar através da ficção. Incluímos
seu nome em nosso arquivo. V. passará
a receber daqui para frente, mensal-
mente a revista ARQUITETURA.

• Transferência

Tendo transferido nossa residência
de Tubarão - SC (Rua Pe. Bernardo
Frenzer, s/n) para Pôrto Alegre - Rua
Uruguay, 335 s/167; vimos solicitar a
mesma atenção de sempre no envio de
ARQUITETURA, para; o nosso nôvo
enderêço.

Arquiteto Nestor Hamlet Hilgert
Rua Uruguay, 335, s/167
Pôrto Alegre - RS.

• llnr1erêsseem ARQUITETURA

Me es grato dirigirme a ustedes com
el objeto de felicita.rles por el conte-
nido profundo de su Revista como
tambiém por Ia imensa labor que de-
sempena para el desarrollo de Ia ar-
quitectura.

Por medío de Ia presente quíero pe-
dirles por gentileza una assinatura de
Ia mísma ya que como estudiante de Ia
Faculdade de Arquitetura de RGS, mí
interés es enorme.

Míguel A. Cevallos Arteaga
Rua Jerônimo de Ornelas, 527,
Apt.? 14
Pôrto Alegre - RS.

ACOOlSelham6sa NHH e a MACAa se
dirigirem ao IAB - RGS que é quem
distribui ARQUITETURA,no Rio Gran':
de a arquitetos e estudantes de arqui-
tetura.

• SUNAB
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Acusamos o recebimento da revista
ARQUITETURA, já classificada na Se-
ção de Documentação desta Delegacia,
para conhecimento dos interessados no
farto material ali publicado.

Major Roberto Ferreira da Costa
e Souza, Delegado
Superintendência Nacional do
Abastecimento (SUNAB)
Rua da Alfândega, 8/11.° andar.
Rio de Janeiro - GB.

• ArqUitetos de Volta Redonda pedem
campanha.

Nós arquitetos de Volta Redonda, to-
mamos a liberdade de dirigirmo-nos
a V. sa., anexando à presente uma pe-
quena exposição sôbre -os atuais pro-
blemas de nossa cidade.

Como é sabido, Volta Redonda sur-
giu quando da 2.a guerra em 1941, de-
vido a necessidade da implantação de
uma siderurgia integrada de grande
porte, marco íntcíal do desenvolvimen-
to industrial do Brasil.

Em decorrência do aparecimento
dessa indústria, surgiu a necessidade
da criação de uma cidade operária ín-
serida no planejamento regional do
Vale do Paraíba, caracterizada pela
presença da usina, separada da cidade
propriamente dita por vias férreas e
de rodagem, seguindo orientação dada
pela Cia. Siderúrgica Nacional.

Esta orientação visava construir ha-
bitações, serviços e equipamentos ur-
banos que viessem ao encontro das ne-
cessidades da população operária, ar-
cando a Companhia com tôdas as des-
pesas advindas da construção e manu-

. tenção. Os operários enquanto empre-
gados da Companhia pagam a título
de aluguel, quantia estinulada pela
mesma cessão da habitação.

Tanto o planejamento regional do
Vale do paraíba como a cidade são de-
vidos a Atílio Corrêa Lima que assim
se expressou: "a finalidade precípua
é de coordenar o desenvolvimento in-
dustrial. dentro de UI1l critério pré-
estabelecido, de forma. tal, que a eco-
nomia seja racionalmente aproveita-
da, que os transportes sejam facilita-
dos, que a habítacâo seja salvaguar-
dada de vízlnhancas nocivas e final-
mente que as reservas sejam respei-
tadas".

Após o término da: guerra, houve
uma rápida expansão da Cia. Siderúr-
gica Nacional e conseqüentemente a
cidade desenvolveu-se havendo neces-
sidade de várias revisões no plano ori-
ginal, sendo chamados a colaborar em
diferentes épocas arquitetos como An-
gelo Brunhs, Hélio Modesto etc.

Comprovando o interêsse da direção
da ora. SIderúrgica Nacional com rela-
ção aos problemas sociais e urbanísti-
cos de Volta, Redonda foi criado um
órgão específico responsável pelas a-
preciações, modífícaeões e desenvol-
vimento daquelas revisões: o Departa-
mento de Arquitetura e Urbainsmo
(DAU).

Com a criação do Banco Nacional
de Habitação e do Plano Nacional de
Habitação,. o operário poderá possuir
sua casa própria; deixando a Cia. Si-

derúrgica Nacional de ser proprietária
de seus imóveis, não mais construindo
e perdendo a responsabilidade quanto
a manutenção e desenvolvimento da
cidade.

'Vivendo em Volta Redonda e sen-
tindo a necessidade de preservar o es-
pírito urbanístico dentro de uma fle-
xibilidade natural; sabendo de ante-
mão que a densidade habitacional au-
mentará: 00 serviços urbanos cres-
cerão; surgirá nova estrutura social e
econômica; pensamos numa campa-
nha que vise esclarecer a opinião pú-
blica com relação a êste problema.
uma vez que nossa cidade é um exem-
plo de cidade industrial planejada e
executada por urbanistas e arquitetos.

Tal campanha, patrocinada pela re-
vista "ARQUITETURA" visaria combi-
nar esforços de homens realmente in-
teressados. Estamos de antemão certos
de contarmos com a apoio da direção
e pessoal técnico da aia. Siderúrgica
Nacional cuja visão permitiu cons-
truir tudo o que está feito. AtiI1girá
também autoridades competentes do
Banco Nacional de Habitação, Prefei-
tura Munícípal de Volta Redonda, as-
sim como o IAB, o SPHAN e a popula-
ção em geral.

Esta carta é a l.a etapa de um con-
tato mais íntimo que deverá existir
entre nós, afim de que, se aprovada
esta idéia, possamos estruturar e ver
as possibilidades de um trabalho mais
objetivo.

Arquitetos: J. Fernando Madeira,
Boris Petri Henrique, Wanildo
Carvalho, Aldemy G. de Oliveira,
José Cataldo, Cyldio R. de Olíva.
Rua 25-A,81- Apto. 601
Volta Redonda-RJ.

A campanha proposta. pelos colegas
de Volta Redonda merece apoio deci-
dido. Através das páginas do antigo
Boletim Mensal do IAB - GB, do IAB-
GUANABARAe agora de ARQUITE-
TURA procuramos sempre, persisten-
temente, ferir a sensibilidade daque-
les que na. comunidade detem poder de
decisão sôbre problemas da área ur-
bana; ao mesmo tempo, vísavamos
desenvolver uma consciência maior da
problemática do núcleo urbano em tô-
dias as camadas da população. Assim,
nada de mais est.muíante e conforta-
dor nos poderia chegar do que a pro-
posta dos aequítetos de Volta Redonda.

AR.QUlTETURA confessa-se honra-
da pelo patrçcínío que lhe é ofereeído
põe a disposição todos os meios ao seu
alcance à campanha que os arquitetos
de Volta Redonda pretendem iniciar
em favor de sua cidade. O



Destaque
Arquitetos cariocas
ganham terreno
o terreno da Rua do Passeio foi final-

mente doado aos arquitetos. Q Governa-
dor Negrão de Lima sancionou lei da
Assembléia Legtsíattva, dispondo sôbre
a cessão com encargos ao Instituto de
Arquitetos do Brasil. - Departamento
da Guanabara, o terreno 'da~üa do,
Passeio, situado entre os números 78
e 90.

A luta dos arquitetos cariocas pela
posse dêste terreno começou em 1950.
A última batalha durou 4 anos.
Em 1961, 17 de novembro, o então go-
vernador oarlos Lacerda enviou men-
sagem a Assembléia Legislativa re-
afirmando a disposição anteríormente
já demonstrada do Poder Público de
amparar "uma instituição que se im-
põe à estima pública e que tanto con-
tr.buí para nossa cultura através do
aprimoramento de suas atividades. A
arquitetura brasílera é sem dúvida,
uma das mais avançadas do mundo, e
representa um índice magnífico do
progresso artístico e cultural do país".
A trarnitação da mensagem gover-

namental não foi, no entanto, tran-
qüila. O projeto de lei emperrou e não
andou. Posteriormente, o prot. Car-
valho Neto, eleito deputado estadual,
resolveu empenhar-se vivamente na
tarefa de conseguir a cessão daquele
imóvel para o IAB - GB. Para tanto,
apresentou novo projeto de lei. uma
vez que o oriundo da mensagem go-
vernamental receberá parecer contrá-
rio da Comissão de oonstttuíção e Jus-
tiça da Assembléia.
Foi êste projeto, o de n.o 6563, que

foi aprovado pela Assemblé'a Legisla-
tiva e agora convertido em lei, ao ser
sancionado pelo Governador Negrão
de Lima.
Os arquitetos cariocas expressam

através de ARQUITETURA sua mais
profunda gratidão para com todos
aquêles que contribuíram com esfôrço
e dedicação para, que o seu órgão de
classe venha ter sede condigna e defi-
nitiva.

lei N.o 899, de 7 de Ja-
neiro de 1966
Autoriza a cessãocom encargos de terreno
na Rua do Poeseio, ao Instituto de Ar-
quitetos cL9 Brarsil - Departamento da
Guanabara, e dá outras providênéias.
O Governador do Estado da Guana!bara:
Faço saber que a Assembléia!Legislativa

do Estado da ouaneoara decreta e eu
sanciono a seguinte lei:
Al't. 1.0 - Fica o Govêrno do Estado

autorizado 081 ceder ao Instituto de Arqui-
tetos do Brasil - Departamento da Gua-
nabara, o terreno situado entre os n.OS78
e 90 da Rua do Passeio, com as .seguíntes
dimensões e confrontações: frente, 21,60m,
pelo aãínnamento da Rua do Passeio; lado
esquerdo, 42,88m,confrontando com o ímó-
vel n.o 78 da referida Rl,ui. do Passeío:
fundos, 25,56m,confrontando com o imóvel
n.o 95 d,a,Rua Eval'isto da Velga,e 'lado
direito, 43,76m, confrontando com o imó-
vel n.o 90 da Rua do Passeio, compreen-
dendo '81 área de 934,84m2, mediante os
encargos especííícados 110 artigo seguinte,

Outros produtos de
nossa fabricação:·0

impermeabilizante
de conliança
mais usado
no Brasil
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a serem incluídos no têrmo de cessão além
de outros que o Poder Executivo acordar
com o concessionário.
Art. 2.° - O Instituto de Arquitetos do

Brasil - Departamento da Guanabara, só
poderá utilizar o terreno a que se refere
o artigo anterior para nêle construir um
edifício onde funcionará a sua sede, com
um teatro com capacídade mínima para
5<010 espectadores, um eudítõrío para con-
ferências, com capacidade mínima para 200
espectadores e um salão de exposições,
com área de pelo menos 250m2, obrigando-
se a manter atividades culturaís e de en-
sino compatíveís COm.os seus Estatutos de
entidade profissional de nível superíor;
sem objetivos políticos ou partidários.

§ 1.0- O teatro, o a;UJCUtóri,oe o salão
de exposições,aos quaís se refere êste arti-
go, terão caráter [público, podendo ser
utilizados por quaisquer entidades ou pes-
soas, desde que consíderadas idôneas, a
juízo da Direção do Instícuto de Arquítetos
do Brasil - Departamento da Guanabara.

§ 2.° - O Govêmo do Estado t"rá sem-
pre príorídade absoluta na utílí .ação do
teatro, do auditório e do salão de expo-
sições.
Art. 3.° - O Govêrno do Estado fiscali-

zará o andamento da construção do edifí-
cio, bem como li; sua utilização e conser-
vação,
Art. 4.° - !Poderá ainda o Govêrno do

Estado exigir que o Instituto de Arquite-
tos do Brasil - Departamento da Guana-
bara colaoore com a admínístraçâo, sempre
que, li; [uízo desta e a ,bemdo serviço pú-
blico, essa colaboração fôr necessária.
Art. 5.° - O In.stituto de Arquitetos do

Brasil - Departamento da Guanaibara, de-
pendendo de aprovação do Oovêmo do
Estado, fará acõrdo com outros institutos
de ordem cultural QU artística, que dese-
jarem instalar suas sedes no imóvel a ser
construido no terreno a que se refere o
art. 1.°, recebendo pela área a êles desti-
nada 'O preço real da construção.
Parágra,fo üníco - Para o ,atendimento

das finalidades dêste artigo, o rnstatuto
reservará, no mínimo, um dos pavimentos
do edifício a ser construído.
Art. 6.° - Fica o Govêmo do Estado

autorizado a desaprcpriar o imóvel da Rua
do Passeio Ir.o 90, de propriedade do Au-

tomóvel Olube do Brasil, tombado pelo
Decreto "E" n.o 802, de 24 de julho de 1965.
Parágrafo único - Vedado.
Art. 7.° - O edificio ora ocupado pelo

Automóvel ClUbe do Brasil, após sua en-
trega ao Estado, terá finalidades artísticas
e culturais, devendo-se,de preferência, ins-
talar em seu salão principal o Museu Tea-
tro, pela circunstância de estar a Rua do
Passeio compreendida na Zon!li Turística
demarcada pela Lei n.o 69, de 1961.
Art. 8.<> - ~ lei entrará em vigor na

data de sua publicação, revogadas es dis-
posições em contrário.
iRio de Janeiro, 7 de janeiro de 1966;

78.°da República e 7.° do Estado da Gua-
naoara.

Francisco Negrão de Lima

Loteamentos anti-sociais
Uma das formas mais rendosas de espe-

culação imobiliária é o loteamento.
Organizações ínescrupulosas vêm-se 'be-

neficiando do crescimento explosivo das
cidades brasileiras oferecendo a um pú-
blico tangido por prementes necessidades,
terrenos dispostos em retículas arbitrárias.
zstes tabuleiros de xadrez organizados
pelo orítérío do maior lucro imediato são
já uma características das nossas eídades.
A constatação é simples: basta abrír o
mapa de qualquer cidade que tenha so-
frido algum crescimento demográfico para
verificar como as ruas mudam de direção
segundo a sucessão de áreas loteadas.
O interêsse coletivo não é levado em

consideração nestes retalhamentos. Por
inércia ou ignorância da opíníão pública,
omissãooú conivência das autoridades?
Não cabe aouí julgar, Fica: por conta dos
mates de crescimento.Esta é, em resumo, a
situação nas áreas urbanas e semí-urba-
nas, onde os loteamentos proliferam ín-
discriminadamente.
Em áreas arastadas das cidades, na pro-

ximidade do mar, nos campos ou nas ser-
ras a eepeculação tem outro sentido. O
comprador investe seus recursos, com fre-
qüência mínguados, na esperança de au-
ferir beneficios secundários. Raramente
pretende halbitar êstes lotes, julga o ínves-

timenlÚOcomo uma .f00"ll1lade se garantir
contra SI inflação e conta com sua valori-
zação, em geral fictícia. Fictícia porque
os loteamentos nunca cessam. A extensão
territorial faculta a expansão continua
dessas iniciativ.as. Quase sempre êstes lo-
tes são vendidos cemplanta. O 'comprador
pode tornar-se dono de um pântano, de
uma rocha íngreme. P.ode mesmo não
encontrar o terreno comprado' em parte
alguma. É a pior hipótese: o Ioteamento
doloso.

.Ai; novas estradas projetadas pela União
e pelos Estados despertam ínvaríàvelmente
a cobiça dos loteadores. Os terrenos pró-
ximos são adquiridos e guardados para
especulação. É a iniciativa privada! num
de seus momentos pouco brilhantes. O
caráter antí-socíal dêstes loteamentos re-
side na impossibilidade de transformá-Ios
em comunidades pela enormidade das
áreas que cobrem. Canalizam ainda uma
grande parte da poupança privada para
investimento estéril, quando existem ou-
tros setores da economia fortemente ne-
cessitádos de capitais.
O texto abaixo, transcrito do "Díárto de

Pernambuco" do di!ll22 de julho de 196'5,
denuncia fatos desta natureza ocorridos
em Recife.
Em seguida ao texto do Diário de !Per-

nambuco, damos notícia de uma oportuna
iniciativa do Ministério do Planejamento
relativa ao assunto loteamento.

Precisamos lembrar .- e é isso uma
preocupação do Pal([:reBarue; de Lagenest,
antigo contçxmente do grupo francês de
Economia e Humanismo, do Padre Leorei
- o que ocorre em várMl8 cidades quanto
ao loteamento,

Nõo quanto ao loteamento em si mes-
mo, mas ao que se faz - caso do Recife
- a torto e a direito, as trenas espichan-
do-se pa;ra todos os lsuios, e cortando O~
cinturões verdes, sem os quais as ciàades
sentem dificuldade em sobreviver. Mas
quanto os lotecâores. lndivídw.;~ ou gru-
pos bastante espertos nessa espécie de
negócios C!li1!ldasuaniemente cnamoao« dIe
escusas. Que adquirem, a preços baixos,
terrenos em zonas próximas cr.:JS centros
urbanos, às vêzes até na aparência ina-
cessíveis,para toeê-toe, em seguida, objeto

Uma criação OCA é sempre

um elemento de valorização

para o seu projeto.
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de um jôgo, que lhes (1)8segura,gra,ndeslu-
cros. Gra,ndese ilegais.
Passada a escritura M compra, C017lie-

çam a movimentar 08 amigos, isto é, a in-
fluência no Govêrno exercida pelos ami.
gos. E então, à custa dos dinheiros públi-
cos, surge a vertiginosa vcW~9-ão das
terras que nada valiam. Passam 'nelas o
meio fio, os canos de abastecimento dágua
e dos esgotos,os fios de iluminaçã.~. Vêm,
na seqüência, a escola, a mercearia, a far-
mácia, o transporte na esquina. As terras
ganham condiçõesde moradia. Para aten-
der-se às "necessidades humanas de 11,10-

[amenio", constr6em-se as casas; Mas
agora já em terrenos vendidos pelos totea-
dores a preço» cinqüenta, cem ou mais
vêzessuperiores ao do custo.
Pergunta-se agora: essa tronsação fOi

lícita? Os toteaâores venderam e embol-
saram o que lhes pertencia? De mocLo
nenhum. Venderam e embolSaram08 bens
do Estado, sem compensaçãopara o Esta-
do. Se éleecompraram (aqui um modesto
exemplo) um terreno por um mütuio de
cruzeiros, vend:endo-opor dez milhões de-
pois dos melhoramentos - nos quais não
gastaram um cenum»,mais de oito milhões
(admite-se a margem leçtü do lucro) deve-
riam voUar ao Tesouro para compensar
parte dos investimentos públicos em bens
pa;rticulares.

ANTEPROJETO DE LEI DE
LOTEAMENTO

O texto a seguir transcrito comenta o
anteprojeto de lei elaborado pelo prof.
Hely ,Lopes Meírelles para o Ministério do
Planejamento e relativo ao problema dos
Ioteamentos, O comentário fOi publícado
no "Diário de São Paulo" do dia 12 de
dezembro de 1965 e é assinado por Antô-
nio Tito da Oosta.
O prof. Meirelles é autor dos Iívros

"Díreíto MlUnicipal Brasileiro" e "Direito
de Construir", entre outros; em 1963 par-
ticipou do "Seminário de Habitação e Re-
forma Urbana", promovido pelo Instituto
de Arquitetos do BTIaS!le possui um amplo
conhecimento dos aspectos jurídicos desta
complexa problemática.

O decreto lei n.o 58, de 10 die dezembro
de 1937, que dispõe sôbre loieamento e
venda de terrenos para pagamento em
prestações, está inteiramente aeeatuauza-
do. Bem assim, o ôecreto 3079, de 1938,
que o retnüamentou, A falta de legislação
especializada e atualizada relativamente a
loteamentos urbanos vem trazendo dificul-
dades aos municipios e crianâo-ínes pro-
blemaSde impossível sotuçõo, às oêze«.
Incumbido pelo Ministério do Planeja-

mento de estudar (li materia e propor so-
luções mDd!ernase adequadas para o pro-
blema, o prot . Hely Lopes Meirelles aca'ba
de entregar a éssemesmo Ministério um
projeto de lei que disciplina os toteamentos
urbanos ou para fins urbanos em zCJna
rural, regula a venda de terrenos a pres-
tações e dá outras providências. Professor
de legislaçã.ourbanística na Escola de En-
genharia de São Carlos, na Universidade
de São Paulo, Hely Lope« Meirelles, pelos
conhecimentos que também possui dos pro-
blemas municipais, está perfeitamente cc-
p'acitado a oferecer uma contribuição va-
liosa no sentido de atualizar e aperfeiçoar
o sistema de regulamentação dos totea-
mentos, questão crucuü para quase todos
. os municipios brasíleil'os. <Assim,ofereceu
êle à consideração cLaqueleMinistério um
projeto de lei que sistematiza os loteomen-
tos urbcinos e para fins urbano'Sna zona
rurtü, acreseentanõ» normas urbanisticas
para elaboração dos lotearmentos,ao mes-
mo ttml,po que Mmpltftca o registro dos

mesmos. O pr00e8SiOde aàjuàicaçã.o com-
pulsória, de lotes adquiridos a prestações
também tet simplificado no projeto ao
prof. Hely Lopes Meirelles, reforçando as
garantias do promissário comprador.

O projeto exige "plano diretor" dos mu-
nicí1»~, a fim de que éstespossam redu-
zir os mínimos legais constantes da lei fe-
deral e para a obtenção de empréstimos
federais destinados a melhoramentos ur-
banos. Conservando da legislação vigente
o que ela contém de útil, o projeto retor-
mula completamente o que considera ob-
soleto em matéria ae toteamento e urba-
nização, raeõo por que substitui inteira-
mente a teçistaçõoatual, eonãensanâonum
s6 texto as normas técnicas para totea-
mento, as disposiçõessôbre a aocumenta-
ção necessária para o registro dos lotes,
pora as contratos e suas traneterênciae,

O que o projeto deseja e sugere - e
isso V81nexplícito na sua justificativa -
é a racionalização dos loteamentos, para
que possam atender convenientemente os
interêsses dlo loteaãor e as necessidades
vitais ãa«populações a que se destinam.
Para tanto, as prefeituras deverão, pri-
meiro, ordenar o desenvolvimento do ter-
ritório de seus municipios e depOisorien-
tar os loteamentos segun,d:oas diretrizes
do seu Plano Diretor.
tnooação das mais felizes e úteis àQ

projeto é a instituição da "concessão cZe
uso de terrenos" públic:ls ou particulares,
toteoaos ou não, como direito real reeolú-
vel, para fins de urbanização, industriali-
zação ou cultivo da terra. A prática âêsse
instituto, frisa a justificativa do projeto,
tem dado os melhores resultados nos paí-
ses que estão reconstruinõo suas cidades,
ou mesmo construindo novas cidades ou
bairros novos. Mias num pais agríoola
como o nosso,nada impede que se possibi-
lite essa ooncessãotambém para o tama-
nho da terra, ou mesmo para industriali-
zação de áreas carentes dessa atividade.

O projeto encontra-se no Ministério &0
Planejamento para ser encammtuiâo ao
Sr. Presidente da República, pOdendoesta

coluna, informar aos leitm"es que a Câ-
mara Municipal de São Paulo se manifes-
tou favoràvelmente ao mesmo. Aliás, essa
mesma Edilidade já se pronunciara recen-
temente contra o decreto-lei 58, pedindo
ao Govêrno FeàJeralS11atotal rejormula-
ção, em face da sua gritante1 âesattuiliza-
ção, incapaz de oferecer qualquer solução
para o problema num município como o
de São Paulo, principalmente. Como se
sabe, o decreto-lei, 58 não passa de um
estatuto de vendas de terrenos a presta-
ções, S81nqualquer imposição de caráter
urbanístico e sem nenhuma norma para
o planejamento físioo das cidades.

O nôvo projeto, elaoortuio por quem
conhece realmente o pro'blema, tem um
capítulo final dedicado a orientar os Mu-
nicipios para o combate aos toteoâores ir-
regulares e para a [eitura de planos âire-
tores locais. Para tanto, põe ao aloance
dos poãêree públicos os instrumentcs 71,e-
cessários à implantação do planejamento
regional e local, sem o que não será pos-
sível o desenvolvimento ractonat das co-
munidádes urbanas.
Eis aí uma iniciativa que os Municipios

hão de sauâar oom grande entusiasmo,
pois ja se faz tardar uma legislação atua-
mzada nesse eenuâo, O crescimento de
muitas cidades vem sendo obtido muitas
vêzes com sacrifício dos compradores de
lotes e, principalmente, do poder público,
que de um dia para outro se encontra a
braços com problemas de difícil SOlução,
criados por loteaâores inescrupulosos que
são, com freqüência, meros especuladores.
Nossos cumprimentas ao Ministério do

Planejamento por mais essa iniciativa.
Nosso agrwdecimento ao prof. Hely Lopes
Meirelles, por mais êsse inestimável ser-
viço prestado aos municipios do Brasil.
A revista ARQUITETURA registra com

satisfação 'a auspícíosa notícia e pretende
brevemente não só publicar o anteprojeto
de lei preparado pelo prof. Hely Lopes
Meirelles como vê-Ia, dentro do mais
curto prazo, convertido em Lei. O

A. N.

móv.eJ linos
e 'decorações

Rua do Catete, 55
35



agora
fabricada no Brasil
tôda em NY ON!

ENGATES
DUPLOS DE
NYLON

• Não faz atrito. Sem ruido. Não en-
ferruja. Não desgasta 11 Leve e fàcil-
mente deemontavel js Resistente a tempera-
turas elevadas. Indeformável. De grande
durabilidade. Em côres. cromada e dourada.

CHARNEIRAS
DE NYLONI)

I
para janelas
basculantes
«Bnse.Boleil" e
diversos tipos
de portas e j a-
nelas.

para pa r e des
divisionárias de
escritórios, edi-
fícios, painéis de
casas pré-fabrL
cadas etc.

Rua na Quitanda
N.o 20 - SALA 801 U

ttl
c

Rio de Janeiro - Brasil D- :J
Telefone 31-0646 Q

PATENTE HENSEL.

Notícias
• RIBA E AIA LAMENTAM

FALECIMEINTO DE RINO LEVI

o IAB recebeu cartês do RmA (RQ-y,al
Institute of Britsh Atchictets) <e do ,f;.r..A.
(Amerícan Institute o{.4!"chiteots) lâmen-
tando o falecimento do arquiteto iRirioLevi.
ocorrido em fins do ano passado.

• CONSELHO SUPERIOR IAB
ELEGE DIRETORIA; 66/67

iReunido no Rio de Janeiro em 26 de
janeíro último o Conselho superior do IAB
elegeu sua diretoria para o biênio 19·66/67.
Representantes dos departamentos de Per-
nambuco, Bahia, Rio de Jlaneir.o, Guana-
Ibara, Paraíba, Rio Gl·.ande do Sul, São
Paulo, Minas Gerais e Brasílda, em reunião
realizada na sede do IAB-GB elegeram a
Diretoria do Conselho que está integrada
pelos seguintes arquitetos:
Presídente - Fábio de Moura Penteado,

IAB~P; více-oeesídentes: Affonso Ba-
queíros Rios, IAB-Ba., Oarlos Maximiliano
Fayet, IAB-RS, José F1ernando Nunes de
Oarvalho, IAB-Pe.; tSecretário Geral -
Sabino Barroso, IAB-DF; 1.0 Secretário -
Heitor Dias Vignoli; IAB-DF; 2.° secreta-
río - Reynaldo Calvo, IAB-<MiG; 1.0 Te-
soureiro - OSwaldo Oorreia Gonçalves,
IAB-'SP; 2.° Tesoureil'o - Luíz For·te Neto,
IAB-Pr.

• VI CONGRESSO BIMSILEIRO
DE ARQUITETOS

Salvador, Bahía, será a sede do VI Con-
gresso Brasileiro de Arquitetos, em outubro
dêste ano. O tema do congresso será a ar-
quitetura e o meio ambiente. ARQUITE-
TURA em números próximos dará maiores
detalhes sôbre a organízação do VI Con-
gresso.

• EXPOSIÇAO DE ARQUITETURA
JAPON~SA

o Museu de Arte Moderna do Rio de
Janeiro apresentou uma exposição de ar-
quitetura japonêsa. A mostra, organizada
pela Embaixada do Japão, registra, atra-
vés de um camínhamento cronológíeo, a
evolução da expressão arquítetôníca no
arquipélago oriental.
A construção do período JomOn (apro-

ximadamente 1.000 A.O.) é conhecida atra-
vés da estatuárla de barro encontrada em
pesquisas arqueológicas. A influência chi-
nesa é notada a partir do século V regis-
trada na exposição através do belíssímo
exemplo de Horiuji, conjunto de templos
que consta como sendo a mais antiga
construção de madeira existente. O con-
tato com o Ocidente rio século XV trouxe
ao Japão o crístíanísmo e as armas de
fogo. As novas rormas de guerra levaram
à modüicação das estruturas defensivas.
Pertencem a esta época os castelos de
Himeji e Matsumoto ..
Das obras do século XVII destaca-se o

famoso palácio de Katsura em Quito.
A exposição encerra-se com trabalhos
recentes de mestres contemporâneos como
Kunyo Maekawa, Kenzo, Tange, Junzo
Sakakura, Kyonori Kikutake e outros.
A ExpOSição dá uma visão completa da

arquitetura japonêsa, de considerável va-
lor didático, através de. painéis fotográfi-
cos (alguns em côres». A iniciativa do
Govêrnojaponês merece todo o louvor
constituindo a mostra um veículo de apro-
ximação cultura; de grande alcance.



Novos materiais

• DOBRADIÇA DE NYLON

A firma Prony-Produtos de Nylon Ltda.
está lançando no Brasil um nôvo material
que os fa.brlcantes consideram inteiramente
revolucíonárto , Trata-se de dobradiças,
charneíras e 'engates duplos do Nylon para
diversas finalidades na! construção de pré-
dios, casas, escritórios, painéis de casas
pré-fabrícadas, etc.
As dobradiças são de diversos tamanhos

e poderão ser em côres, cromadas ou dou-
radas, SiUa resistência e durabilidade fo-
ram testadas nos laboratórios da; Pontifícia
Uníversidade Católica com resultados além
da expectativa dos fabricantes, que infor-
mam ainda ser o produto de preço inferior
ao das dobradiças comuns, oferecendo
qualidades extras tais como não enferr:u~
[ar, não oferecer atrito, resistir às tempe-
raturas elevadas, leveza e desmontabüí-
drud'e. É um produto patenteado na Ale-
manha e largamente l\lóHizado na Europa
Estados Unidos e Canadá. '
A Prony - Produtos de Nylon Ltda .

tem escritórios no Rio na Rua da Qui~
tanda, 2ü - sala 801.

• SEMINÁRIO: UIA OMS

Atenas, 17-30 de abril de 1966

A União Internacional de Arquitetos
CUIA) e a Organização Mundial de Saúde
(OMS) realizarão em Atenas, Grécia, no
período de 17 a 30 de 'rubl'il do corrente
ano um seminário sôbre os recentes pro-
gressos nos estabelecimentos de saúde
pública.
O seminário constará de temas pré-esco-

lhid'os que serão expostos por aU!tortdades
internacionais.
São os seguintes os <temas a serem ex-

postos e debatidos: "Integração dos meios
para as necessidades médicas na planifi-
cação da cidade" (DI'. R. F. Bridgam,
OMlSi); "O papel do arquiteto no estabe-
lecimento dos programas, a planífícação e
o estudo dos projetos" (G. Bírch - ['ind-
gren, !Suécia); "Problemas, práticos: o ar-
quiteto consultor, das autoridades da Saú-
de PÚ!blica" (D.A. Goldfinch, Inglaterra) ;
"Os centros de saúde pública" (Prof. Oer-
mak 'I'checoslováquíaj ; "Recentes desen-
volvimentos nos departamentos do Hospi-
tal Geral (R. J. seni, Repúblic,a Federal
Alemã); "O projeto do hospital geral" (T.
Papayannís, Grécía i ; "Instituições de Saú-
de Mental" (Profl. S. Porebowíez, Polô-
nia) ; "Os problemas da arquitetura hos-
pitalar no meio tropical" (A.' ~haron,
Israelj : "A construção e o clima" (H. Fa-
tín, Egito e F.H. Calsat, França); "A uti-
lização adequada dos materiais e os aca-
bamentos, (iR. Angeletti, Itália); "Con-
clusões sôbre as questões de conjunto: es-
tudo de projetos apropriados para os esta-
belecimentos de saúde". (D. A. Goldfinch,
Inglaterra) .

• ERRA TA

A perspectiva que aparece na capa do
número 43 de .Ai.RJQUITETURA,não é de
autoria do arquiteto Paulo Casé, e sim
Conjunto Turistico Gran-Kursaal-lMiarítimo
de 'San Sebastian, dos arquitetos Roberto
Luís Gandolfi, Luís Forte Netto, JQsé Ma-
ria Grandolfi, Jaime Lerne1' e Lubomír
Fucinski Dunín, do IAB-PA.
As rotos que ilus-tram a matéria "A

Cidade", págs , 14 e 15 são de autoria do
arquiteto 1"e1'11andoAoreu.
O arquiteto Paulo de Azevedo, não é

filiado ao IAB~GB e sim ao IAB-BA.

PONTIFíCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA

IMPERMEABILlZAÇÃO N.O 2363
Cidade: Rio de Janeiro
Local: Pontifícia Universidade Católica
Área: 1688 m2

Construtora:
Arquiteto:
Data:

Severo Vil/ares do Rio de Janeiro S,A.
Carlos Alberto Dei Castil/o
1965/66

• Impermeabilização de terraços, marquises,
piscinas, subsolos, caixas d'água
e calhas, pelo sistema membranas.

• Fabricante de fêltro beturninoso,
• Mais de meio século

de eficiência técnica.

4''''
~
COMÉRCIO E INDÚSTRIA CAVO S.A.
MATRIZ: R. Santa Luzia, 685 - 10.0 - Te I. : 32-2270
Teleg. "Neuchatel" - Rio de Janeiro
São Paulo - Belo Horizonte - Curitiba - Brasília o



Legislação
Localização e Construções

de Prédios - Garagem

DECRETO "N" N.o 453
- DE 24 DE SETEMBRO DE 1965

Estabelece condições para localização
e construção de prédios-garagem

o Governador do Estado da Guanabara,
usando das atribuições que lhe confere o
íncíso l, do are, 30 da oonstítuíção do
Estado, decreta:

Art. 1.0 Será licenciada a construção de
prédios-garagem sempre que as condições
de tráfego de veículos e pedestres o per-
mitam.
Arü, 2.° O Departame,nto de Engenharia

Urbanistica e o Departamento de Trân-
sito serão ouvidos, obrigatoriamente, pelo
engenheiro chefe do Distrito de Edifica-
ções respectivo, devendo dar parecer até
15 (quinze) dias depois da consulta, ím-
prorrogavelmente.
Parágrafo único. Da. decisão caberá re-

curso para o Secretário de Obras' Públicas.
Art. 3.0 Não poderão ser licenciados

prédíoa-garagem nos seguintes logradouros,
dentre outros, a critério da admínístracâo:
Rua do Acre, Avenida Atlântica, Rua Ba-

rata. Ribeiro, Rua. Bolivar, !Praia de Bota-
fogo, Rua da Oaríoca, Rua do Catete, Ave-
nida Chile, Avenida Epitácio Pessoa, Rua
Farani, Rua fernando Ferrari, Praia do
Fla-mengo, Rua Frei Caneca, Rua General
Góes Monteiro, Rua Haddock Lôbo, Rua
Jardim Botânico, Avenida Nossa Senhora
de Copacabana, Rua Mach3ido Coelho,
Avenida Maràcanã, Rua. Mariz e Barros,
Rua Marquês de SapiUcai, Avenida Mem
de Sá, Rua da Passagem, Rua do Passeio,
Avenida Passos, Rua Pinheiro iMachado,
Rua Pompeu llJoureiro, Rua Primeiro de

Detalhes
teressam

que m-
a você

Maa-ço, Avenida Princesa Isabel, RIua Pru-
dente de Moraes, laua Raul Pompéía, Rua
Real Grandeza, Rua do Riachuelo Aveni-
da Rio Branco, Avenida SalvadOl: de Sá,
Rua Santa Clara, Rua São Clemente, Rua
:São Francisco Xavier, Rua São Luiz de
Gonzaga, Rua SenadOr Dantas, Rua Si-
queira Campos, Rua Toneleros, Rua Treze
de Maio, Rua Uruguaíana, Rua Vinte e
Quatro de Maio, Rlua Visconde do Rio
Branco, Rua Voluntários da Pátria e Rua
Xavier da Silve~ra.
Art.. 4.° Os prédíos-garagern, além de

destinados exclusívarnente à guarda de au-
tomóveis, deverão obedecer às seguintes
condições:
I - A altura da construção excluídas a

caixa-d'água e casa :de máquinas, não pode
exceder à do gabarito estabelecido para o
local, podendo ser aproveitado até 50%
da área de cobertura para instalações re-
sídencíaís ou sociais, além da caixa-d'água
e casas de máquinas;
II - Nas quadras em que houver área

coletíva, ou naquelas em que houver limi-
tação de profundidade para as constru-
ções, será permitida, respeitado o afasta-
mento frontal, a ocupação total do rema-
nescente do terreno no pavimento térreo e
no imediato a êste:
III - Onde fôr aplicável o Decreto n,O

991, de 27 de abril de 1962, será permitida
construção de prédios-garagem com altura
maior do que a estabelecida para o local,
obedecidas Ias seguintes disposições:
a) Atendimento das condições estipula-

das nos itens 1.", 2,° e 3.° do artigo 1.0
daquele decreto:
b) Atendimento do afastamento frontal

exigido por aquêle decreto;
c) Afastamentos laterais e de fundos,

no mínímo, iguais ao diâmetro exigido
para áreas secundárias de uma edírícação
correspondente em altura, projetada de
acôrdo com o artigo 12'5, do Decreto n,s
6.000, de 1.0 de julho de 193.7;
d) 1l:sses afastamentos serão medidos

normalmente ao plano das fachadas ao
nível do terreno eírcundante em tôda a
extensão das fachadas, não se permttíndo
sôbre êles nenhum balanço ou saliência.
Quanto ao pavimento 'térreo e o imediato
a êste entretanto é permitida a ocupação
,total do remanescente do terreno, obede-
cido sempre, o afastamento fronta1.

IV - Nos projetos de prédíos-garagem,
deverá ser sempre índícada gràficamente a
localização de cada vaga de carro, assim
como o esquema de círculação dos veículos,
não sendo permitido o estacionamento
nas rampas, 'Passagens e circulação:
V - A área de uma vaga para estacio-

namento deverá, no mínimo, ser de 10m~
(dez metros quadrados), excluídas as áreas
necessárias à circulação e manobras, quan-
do Iôr o caso;
VI - À entrada dos prédios-garagem

e localizada antes dos serviços de contrô-
le e recepção, deverá ser reservada uma
área destinada à acumulação de carros,
correspondente a pelo menos, 5% (cinco
por cento) da área correspondente ao
número total de vagas da garagem;
VII - A capacidade máxima do prédio-

garagem deverá, obrígatõríamente, constar
do projeto e dos alvarás de obras e loca-
lização;
VIII - O pé-direito dos pavimentos dos

prédíos-garagem, providos de rampas ou
de elevadores simples de carros, será, no
mínimo, de 2,50m (dois metros e cin-
qüenta centímetros);
IX - O .jpé-díreíto dos pavímentos dos

prédios-garagem providos de monta-carros
automáticos, será compatível com a altura
dos carros a guardar;
X - O pé-direito dos demais comparti-

mentos dos prédios-garagem será, no mí-

1 - Poltronas de cinema
2 - Carteiras escolares
3 - Bancos de igreja
4 Parquet Brasílía
5 Tacos comuns
6 Lambrís
7 Móveis residenciais e

estofados
Diretamente das fábricas do
Paeaná e Santa Catar.na
Solicitem nossos representantes

Tels.: 32-6386 e 25·(9038

38

Móveis
Comércio
Re ~rese ntações

Ltda,
RUA MÉXICO, 70 - GRUPO 201
TELS.: 25-9038, 42-7912, 52-8875

Caixa Postal, 5105
End. Telegráfico A R T E S A L

nimo, de 2,5(}m (dois metros e cinqüenta
centímetros) .
Art. 5.0 Os prédios-garagem, além das

disposiçôes rprópriasque Ines forem apli-
cáveis pela legislação vigente, e que não
contrariem êste decreto.' deverão observar
mais as seguintes:' ,
I) - Quando providos de rampas ou de

elevadores simples .de carros, deverão ser
providos, em todos os Ipavimentos, de aber-
tura !para o exterior, na proporção míní-
m de 1/10 (um décimo) da área do piso,
com peitoris de O,50m (cinqüenta centí-
metros) de altura, no máximo;

II - Deverão dispor, qualquer que
seja o seu tipo, de salas para administra-
ção, espera e sanitários para ambos os
sexos;
lU - Quando providos de rampas, es-

tas deverão ,ter início ,a partir da distân-
cia mínima de e.oom (cinco metros) além
da linha de fachada;
IV - Entre os elevadores de carros e

a linha de fac!hada, deverá haver uma dis-
tância mínima de 6,OOm (seis metros) a
fim de permitir manobras, para que o
veículo, saia, obrigatoriamente, de frente
para o logradouro;

V - As pistas de circulação interna e as
rampas de ligação entre pisos, deverão
ter a largura mínima de 3,OOm (três me-
tros), para cada sentido de movimentação
de veículos nos trechos retos, com declí-
vidade máximo de 12% «íoze por cento)
e com superlargura nas curvas, compatí-
vel com os raios de curvatura:
VI - As entradas e saídas dos veículos

deverão ser feitas por pistas independen-
tes, com largura mínima ele 3,uOm (três
metros) ;
VII - Quando providos apenas de ram-

pas e com 5 (cinco metros) ou mais pa-
vimentos, deverão possuir, pelo menos um
elevador, oom capacidade mínima paira
5 (cinco) passageiros;
VIII - Deverão ter todos os pavimen-

tos interligados por escadas de material
incombustivel, com a largura mínima de
l,OOm (um metro) , qualquer que seja o
tipo do prédio-garagem;
IX - Para segurança de visibilidade dos

pedestres que transitam pelo passeio do 10-
gradouro, as saídas das garagens no ali-
nhamento, será feita por vãos medindo no
mínimo 2,I5Om (dois metros e cinqüenta
centímetros) para cada lado do eixo da
pista da saída e mantidos com essa lar-
gura para dentro do alinhamento até l,50m
(um metro e cinqüenta centímetros) no
mínimo;
X -- Não será permitida a. existência de

bombas de gasclína ou oficinas de consêrto
de automóveis no interior dos prédios-ga-
ragem, nem. quaisquer outras atividades
que não seja a guarda esclusíva de veí-
oulos.
·Art. 6." Os prédios-garagem deverão

ser dotados de instalação contra incên-
dio, devidamente aprovada !pelo Corpo de
Bombeiros, 'que terá o prazc de 15 dias,
ímprorrogáveís, para dar parecer, corren-
do êste prazo símultãneamente com aquê-
le previsto no art. 2.0•

§ 1.0 O licenciamento da construção só
poderá ser ultimado mediante aprovação
do Cor;po de Bombeiros.

§ 2.° POr ocasião do "habite-se" deverá
ser apresentado certificado do .corpo de
Bombeíros de que a instalação contra in-
cêndio foi executada de acôrdo com as
suas exigências.
A11t. .7.0 :í!:ste decreto entrará em vigor

na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de setembro de 1965;

77.0 da República e 6.0 do Estado da Gua-
naoara , O

Carlos Lacerãa
Marcos Tito Tamoyo da Silva



o ARQUITETO É QUEM ESPECIFICA

o senhor sabe o que é especificar?
Especificar, em linguagem de arquiteto, significa indicar, no projeto, como detalhes e caracterizacão, o tipo,. --a qualidade, e a marca dos materiais a serem aplicados na construçãó.
Isto significa que o arquiteto é quem decide sôbre a utilização (ou móis precisamente, a compra) de cada
tipo de material de construção. ,
E quando o arquiteto decide, êle não 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,õUüm leigo
qualquer. A sua decisão envolve sêiTl"Preuma c"ómpra 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
órgão oficial. _ '
ANUNCIE EM ARQUITETURAE VEJA COMO VALE A PENA.



•

Produzida em liga de alumínio extra-duro 3M-H
correspondente a ASTM - 8209 - 61 - Al10y 3003,
com encruarnento máximo por laminação.

Características 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
refle~ão: Refletindo cêrca de 90% da luz solar
incidente, chega a reduzir no verão, de 16° C, a
temperatura interior.

Funcional
Devido à forma_de sua seção transversal, permite obter,
quando comparada com outros materiais de cobertura:
1 - maior escoamento de águas pluviais
!2 - maior resistência ao f1exionamento

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 revéstimentos laterais de fachadas.

•. chapa1rap~ZOidal
de alumínio para revestimentos e coberturas
Material •

Companhia Brasileira de alumínio
PIONEIRA DA INDÚSTRIA NACIONAL DE ALUMINIO

Av. da Luz, 297 - 112ando _ 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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