


o SENHOR COMPARA

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
de alta categoria sem preocupações de ordem comercial
a que realmente apresenta condições e ínterêsse

para ser colecionada
a que é genuinamente brasileira e a única

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

r~O\IE"'~,O'·O.f COMPROVA
"-"'C"uLACJ<O' p-

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

ARQl1:1TBTl1RA 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

..



Connoi
vi sentite ,giá

in Italia

"Conosco é corno se estivessem
"já na ltalia" ... é o que acontece

estando num avião da Alitalia.
É aquela sensação de prazer. de

comodidade... de gôsto de viver. Ao
deixar o nosso DC-B-Tet o passageiro

já tem idéia das satisfações que
o aguardam na Italia. Viajar Alitalia,

no mundo inteiro, é uma questão
de preferência, algo que vale

.a pena experimentar. Três milhões
de passageiros fizeram esta

experiência em 1965. Gostaram.
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tubos, conduítes e conexõesSTAR
(DE =.v.o. RfGIDO)

@PLASTAR'%
COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS E PRODUTOS PLASTICOS
R. Manoel Prêto, 1.401 - Telefones: 61-1106 a 61-1109 tCAACEj
Caixa Postal 12.603 - Santo Amaro - São Paulo SP --
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Klabin sempre fabricou
azulejos, não é?
Klabin deveria decorar êsses
azulejos, não é?
Agora, que Klabin decorou
os azulejos, êles devem estar
custando bem mais caroI não é?
Não é.

Os azulejos decorados Klabin

Klabin kmãos ar Cia. . Divisão de Cel'âmica



S'fMBOLO DE
VALORIZAÇÃO
IMOBILIÁRIA

INDÚSTRIAS VILlARES S.A.
SÃO PAULO - RIO DE JANEIRO - BRASiLlA - BELO HORIZONTE - SANTOS - RECIFE - PORTO
ALEGRE - SALVADOR - CURITIBA - JUIZ DE FORA - PELOTAS - RIBEIRÃO PRÉTO - CAMPINAS
SÃO JOSÉ DO RIO PRÉTO ~ BAURU - GOIÂNIA - UBERLÂNDIA - MANÁUS - BELÉM - FORTALEZA
CAMPO GRANDE - NITERÓI - PETRÓPOLlS - VITÓRIA - GUARUJÁ - CAXIAS DO SUL - LONDRINA
FLORIAN.ÓPOLlS - BLUMENAU - BUENOS AIRES - HAVANA -'MONTEVIDÉO - MÉXICO - CARACAS
LIMA - SANTIAGO DO CHILE - LA PAZ

"



faculdade
nacionalde
arquitetura

2! ,exeursão à

europa

Comissão organizadora: Façuldade Nacional de Arquitetura
Informações: AGENCIA ABREU
Ed. Av. Central. Av.Rio Branco, 156 • salas 2434/35
tels.: 22-6656 e 52-7703 - teleg.: ABREUTOUR

ou na Faculdade Nacional de Arquitetura - Rio, com:
Cláudio - tel. 27·0964 .
Virginia • tel. 25·3692
Carlos z tel. 27 •.9337

Venha conosco â Europa

in·teg ra ndo o "grupo de
-;

arquitetos e estudantes

de ar quf te tu r a ' qüe a

Agência Abrau levará

para 'ler as maravilhas

do velho mundo e pague

apenas US$ 870. finan-

cí ados em 12 meses.

Saída 31 de dezembro
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, -A ROTINA DO ARQUITETO

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 46 meses que uma nova rotina se introduziu
em suas vidas profissionais e vem se repetindo
matemàticamente todos os meses: o recebimento da
Revista ARQUITETURA.
De fato, receber a Revista ARQUITETURA é uma rotina infalível para 4.65°
arquitetos (ou seja, todos os arquitetos no exercício da profissão rio 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 núme~o de arquitetos e construtores no BrasiJ, 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,
a êsse público. ._0 , , - . - .

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

. .
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Fundada em 14 de junho de 1933, em sucessõo da firma
individual Eduardo M. Pederneiras, esta fundada em 1921.

CAPITAL SOCIAL DE CR$ 1400.000.000

SEDE NO ESTADO DA GUANABARA
FILIAIS EM BRASíLlA. SÃO PAULO E BELO HORIZONTE.

ALGUMAS OBRAS:
EM BRASíUA: Hospital Distrital
Construção e Pavimentação do 'Eixo Rodoviário Sul.
Ministério das Relações Exteriores.
NA GUANABARA: Ed. Sul América (Av. Rio Branco 138).
Edifício da Sears (Praia de Botafogo, 400).
Rua da Quitanda, 105 (Banco Hipotecário e Agrícola do
Estado de Minas Gerais).
Edifício da Loja Sloper (Rua do Ouvidor, esquina de
Uruguaiana).
Edifício da Mesbla (Rua do Passeio).
Embaixada Americana (Rua São Clemente).
Embaixada Britânica (Rua São Clemente).
Anex.o do Copacabana Palace.
EM SÃO PAULO: Edifício da Sears.
Fábrica de elevadores Otis.
EM SALVADOR: Prédio da Cio. Cervejaria Brahma:
EM NITERÓI: Ginásio Caio Martins.

REFERÊNCIAS BANCÁRIAS
Banco do Brasil.
Banco de Crédito Real de Minas Gerais S.A.
Bank of London & South America Ltdc.
Banco Boavista S. A.

REFERÊNCIAS COMERCIAIS
Cia. Nacional de Cimento Portland Mouá
Cio. de Cimento Portland Paraíso.
Indústrias Villares S. A.
Cio. Sul América de Seguros.
Marcovan Ferragens S. A.
Cerâmica' São Caetano S. A.

Prédio construldo pela
Cia. Construtora Pederneiras

Banco Comércio' e Indústria de
Minas Gerais
(Av. Rio Branco, esq. de Ouvidor)



uma equipe de arquitetos apta a resolver to.

d~s os problemas de equipamento e Instala·

cOes comerciais, resldenclals, hospitais. hotéis
e clubes

uma nova linha de móveis para residências

fe.brlcada em [acerandé ..da bahlól,

»<":: .

/
.'

FABRE~IND, E COMÉRC~O DE !MOVEIS \S. A.
. J f

rua sâ'turno 95 .' tel. 3,0.0861
rua barata ribeiro. 2CO. f. tel. /57.7005
avorio branco. 156· 51. 3~5 • t.el.42·0387
rio de Janeiro . guanabara • bras"
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o departamento técnico da spazio foi chamado a
colaborar ultimamente na execução das instalações
do banco central da república, companhia vale do
rio doce, i. c. o.m. i. I petrobrás, banco nacional da
habitação e departamento de portos e vias nave-
gáveis, para os quais foi escolhida a linha de
móveis da ambiente.

rua barata ribeiro, 200 - loja f. - te!. 37-6637
avo rio branco. 156 - sI. 345 - telefone 42-0387
rio de janeiro - guanabara.

SPAZIO MÓVEIS E DECORAÇÕES S. A.

AMBIENTE INO E COMÉRCIO DE MÓVEIS S. A.



Debaixo de- seus pés e
aeilDa de sua eabeça
lDuita eoisa velD aeon-
tecendo. (EIn seu benefício).

A Light está duplicando a capacidade
do seu sistema de distribuição de energia. Nas câm.aras da rêde subterrânea - Cen-
tro e Zona Sul do Rio - e nos postes da rêde aérea - superfície de 459 qui-
lômetros quadrados de áreas urbanizadas - milhares de novos transformadores de
distribuição estão sendo instalados. (A capacidade será aumentada em 109% na rêde
aérea e em 103% na subterrânea). E 144 novos circuitos entrarão para o sistema,
num total de 1.080 quilômetros de linhas adicionais (mais de duas e meia vêzes a
distância Rio-São Paulo). Somente na distribuição. de eletricidade, a Light está apli-
cando, em média, Cr$ 53,5 milhões diários. E isso ,ela fará, todo dia, até 1970, em
seu Plano de Expansão.

RIO LIGHT S.A." serviços de eletricidade

A SERViÇO 1;10 PROGRESSO 00 Bl'tASII.



Desculpe,
não estamos acostumados

a falar sôbre nós mesmos.
Mas, afinal, estamos

completando 25 anos.
E você tem muito

a ver com ISSO.

Se você já é nosso Cliente, devemos a você,
em grande parte, o que somos hoje:"

o maior revendedor Willys do Brasil ..
Se ainda não é nosso cliente,

deve pensar seriamente nos~
da Cipan. 25 anos significam ooo~

tradição, experiência. E quem, aos 25 anos,rru
tem tantos clientes e amigos como a Cipan,

é porque realmente oferece bons serviços.
Estamos às suas ordens.

~ Desculpe, mas não conseguimos esconder um certo orgulho
por termos crescido tanto, e podermos servir tão bem.

Mas, nem de longe, queremos 'parar aqui. Vamos crescer
sempre mais, para atender você sempre melhor. Por isso,

você tem muito a ver com os 25 anos da Cipan.

25 anos~n'l:l1.&J/ã\FI de tradição~U ~ /J\!J no ramo de automóveis

Av. Presidente Wilson, 113-A
Av. Henrique Valadares; 150' :

Campo de São Cristóvão, 24 e 26



,o ARQUITETO E QUEM ESPECIFICA

n

o senhor sabe o que é especificar?

Especificar, em linguagem de arquiteto, significa indicar, no projeto, como detalhes e caracterização, o tIpO,
a qualidade, e a marca dos materiais a serem aplicados na construção.
Isto significa que Oãrquiteto é quem decide sõbrea utilização (ou mais 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 tinto, como uma dona de casã,OUüm leigo
qualquer. A sua decisão envolve sempre uma comprã"" de vulto, em larga escala. Uma compra que vale a
pena disputar.
Arquitetos e construtores são os verdadeiros clientes de quem fabrica ou vende materiais utilizados em cons-
trução, acabamento e decoração.
Arquitetos e construtores são o publico leitor certo é garantido da Revista ARQUITETURA que é o seu
órgão oficial.
ANUNCIE EM ARQUITETURA E VEJA COMO VALE A PENA.



CEIBRASIL
**** DESDE 1935 ****
Mais de 30 anos de expe-
riência em 'ar condicionado

e frio industrial, apli-
cados na execução
das maiores e mais

modernas instalações
do ramo no Pais,

• EXPERltNcla
• TRaDição
• QUALIDADE
• TtcNlca

Êste é o cartão de visita de
nossos técnicos que irão atender
sua próxima consulta sôbre ins-
talações de ar condicionado, re- •
frigeração industrial e assuntos
correlatos. Baseados na grande
experiência da Companhia, êles
compreenderão prontamente o seu
problema e terão satisfação em
oferecer as soluções mais ade-
quadas, a fim de atender às suas
necessidades, de acôrdo com os
seus desejos.
Consulte-os livremente, seja para
instalações especiais, seja para
grandes instalações. Eles estarão
sempre as suas ordens.
E, para finalizar, apenas um lem-
brete: CEIBRASIL garante, em
caracter permanente, as instala-
ções que fornece!

I CEIBRASIL I

COMPANHIA ENGENHARIA E INDÚSTRIA
SEDE: Rua Lopes de Souza, 45 - Rio de Janeiro

FILIAL: Avenida Farrapos, 116 - Pôrto Alegre '

Salvador • Recife

Concessionária

AR CONDICIONADO
REFRIGERAÇÃO INDUSTRIAL



Neste número:
Indicam materiais e serviços para o arquiteto especificar
Constru,ção e Arquitetura .
CEIBRASIL - COMPANHIA ENGENHARIA E INDÚSTRIA
Rua Lopes de Souza, 45/51 - Tels~: 48-68681e 48-7671 - Rio de' Janeiro - GB
J. HIRTlI - Arquiteto
Av. Franklín Roosevelt, 23' .e- sala 1202 - Tels.: 32-9862 e 37-4313 - Rio - GB
COMPANHIA CONSTRUTORA PEDERNEIRAS S/A
Avenida Graça Aranha, 226 -Te!.: 42-6127 - Rio de Janeir().
Cimento
COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO PORTLAND
Av. Rio'Branco, 311 - 11.0andar - Tels.: 42-4061e 22-1830- Rio de Janeiro - 013
Divisória e Lambris
BERNINI S.A. - Indústria e Comércio .
Rua Frei Caneca, 47/49 - Tels.: 52-6884 e 52-6510- Rio de Jane1ró - GR
ELCOR - INDúSTRIAS QUíMICAS ELETRO CLORO ·S. A.
Rua Xavier de Toledo, 123.- 8.0 andar - TeI.: 37-0516 - São Paulo.
Av. Almirante Barroso, 91- ,3.0andar - Conj. 304- Te!.: 22-0080- Rio de Janeiro
Elevadores
INDúSTRIAS ~~LARES S/A.
Av. N. s.a de FátlJl1a, 25 - Tels.: 32-2230 e 32-2990 - R!lode Janeiro - GB
Luminárias e Acrilioos.
PASKIN & CIA. LTDA.
Rua do Lavradio, 190 - Tels.: 42-2160 e 52-3369- Rio - GB.
Móveis, Decorações e Pinturas
CELINA DECORAÇÕES
Rua Barata Ribeiro, 799 e 818 - Sobreloja; - Te!.: 36-1505 - Rio - GB.
FABRE INDÚSTRIA E.OOMÉRCIO DE MóVEIS S/A
Rua Saturno, 95 - TeI.: 30,:,,0861- Rua Barata Ribeiro, 200- F. - Te!.: 57-7005-
Av. Rio Branco, 156- sl. 345 - Te!.: 42-0387 - Rio de Janeiro
POLITÉCNICA LTDA.
Rua México, 70 - 4.0 andar- - s/401 - Te1.: 22-8914 - Rio de Janeiro - GB
SPAZIO MóVEIS E DECORAÇÕES LIMITADA
Rua Barata Ribeiro. 200 - loja F - Tel.: 37-6637 - Rio de Janeiro
Pisos e Revestimentos
ETERNIT, DO BRASIL,' CIMENTO AMIANTO S. A.
Rua Beneditlrios, 16 - Rio, de Janeiro
KLABIN" IRMÃOS & CIA.
Av. Rio Branco, 81 - 14.0 andar - Tel.: 23-5870 - Rio de Janeiro
OTTO BAUMGART INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A.
Av. Prestes Maia, 356 - Fones (PABX) 32-7280-35-2426-36-4425-37-934,7
São Paulo.
PARQUET PAULISTA S.A.
Rua México. 164-A - 'l;eI..22-9278 e 22-0460 - Rio - GB.
Rua Augusta, 1.771 - Loja, 127 - Tel. 80-2181 -: R/59 - São Paulo
Tubos de PVC
PLASTAR S.A. - Comêreío e Indústria de Materiais Plâstãeos
Rua Manoel Prêto, 1401 - Tels.: 61-1106 a 61-1109 - Santo Amaro - São Paulo

Diversos
AG:fl:NCIA ABREU
Av. Rio Branco, 156 - 24.0 andar - Salas 2434/35 - Tels.: 22-6656 e 52-7703 -
Rio de Janeiro' - GB.
ALITALIA - LINEE 1\EREE ITALIANE
Av. Rio Branco, 50 - Riô de Janeiro - GB.
CIPAN
AV. Presidente Wilson, 113-A - Av. Henrique Valadares, 150 e Campo de São
Cristóvão, 24 e 26 - Rio de Janeiro - GB.
mÉRIA - LíNEAS AEREAS DE ESPA.l~'A
Rua Pedro Lessa, 41 - loja - TeI.: 22-5804 - Rio de Janeiro
RIO LIGHT S. A.
Avenida Marechal FlorlaJ;lo, 168 - Rio - GB.
RESMAT LTDA.
Av. Graça Aranha, 333 - s/506 - Te!.: 42-1278 - Rio de Janeiro - GR
Rua Michlgan, 1495 (Brooklin) - Te!.: 61-0602 - São Paulo



ARQUITETURA

N.O 50 - agõsto - 1966

Orgia oficial do Instituto de Ar-
quitetos do Brasll - Revista men-
lal do IAB-OB - Av. Rio Bran-
co, 277, grupo 1.301 - Pubücação
da EditOra Artenova Ltda. - Beco
dos Barbeiros, '6, Grupo 201 - GB.'

Conselho de Redação: Mauricio Ro-
berto. presidente; Edgar Grae!!,
Ernanl Va.<concelI08, Henrtque. E.
Mlndlln, tcaro de Castro Me110,
Jorge Machado Morelra. Marcos
Konder Netto, Oscar Nlemeyer,
Paulo Antunes Ribeiro, Paulo Fer-
reíra Santos e Sylvlo de Vascon-
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elo Nogueira Batista ---: TAB,: se-
cretário - Altredo L. BrUto
IAB.

Colaboradores: Alberto' VIeira de
Azevedo (tAB) - Alex NI('o'aef!
(IAB) - Cladlus - Cleber Ribei-
ro Femandes -, Fernando Abreu
(IAB) - Ferrelra Gu11ar - For-
tuna - José Guilherme Melqulor
- Jota - Leandro Tocantlns -
Luis Mlranda Corrêa - M. Ca-
valcant1 Proença - Versões: John
Knox (Inglês); France Knox (fran-
cês): Eraldo de Almelda (Arte).
Ivo Perrelra (Revlsl1o).

EdltÔra' Artenova Ltda,
- Diretores: Alvaro Pa-
checo e Odylo Costa
fllho - Beco dos Bar-
beiros, 6, Gr. 201 - GB

Reda<;ão: IAB-.GB - Av. Rio Bran-
co, Tl7, grupo 1.301 - tel. 22-1703,
- Rio.
Administração, Publicidade e Assi-
naturas: Beco dos Barbeiros, ., -
g~lIpo 201 - tel.: 31-2641; Rio -
GB.
Representante em São Paulo: RE-
PRENAES - Rua 7 de Abrll, 261
- 5.0 andar - tel.: 32-3512.

Esta publicação é recebida
por todos os arquitetos no
,exercício da profissão no
Brasil, firmas construtoras,
'escritórios técnicos de urba-
nismo, engenharia e arqui-
tetura. 'decoradores e lojas
de móveis e decorações; ins-
tituições de ensino superior
brasileiras .e estrangeiras,
repartições públicas· Jig-adas
à arqtritetura; à engenharia
é ,à construção. em. geral.
'Venda avulsa' em Uvrarlás 'e 'ban·
cai espeéia.1lzàdas: preço' do exem-
plar: Cr$ 1.000; número atrasado
Cr$ 2.090:, exterior, US$ 1; assi-
naturas: 1 ano' - Cr$ 10.000:
exterior; US$ 10:
Os 'arttgos usfnados do cie'exctu-
AV. respol1labUld.ade dos teUl au-
toreL
comno~tci!.ô e lmpr8lJlllq: EDIGRAF
_ EditOra e Grttlca Ltda. - Pç.
Cruz Vermelha, 3·A -, Rio.
CAPA: Ediflclo Barão de Mauã -

, IMo de Janeiro - Projeto
, dos' Arquitetos Oscar Nie-
mever e Sabino Barroso -
Foto: Arq.o Mauricio No-
gueira, Batista. '
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ARQUITETURA

OFFICE BUlLDINGS

Lew1s MumfOTd Ia quoted as
tracíng the o-lgin of the office
butldírig to the centratízat: on of
business ín the big cities brought
about by the need of controlling
the network or ventures set up
in the 19th century as a resutt or-
íncreasíng facilitles of transpo-t
and communícat'on, the ínven-
tton of shorthand and the type-
writer, and the accumulation ln
f1I!ng cabinets or a11 sorts of
documents referring both to past
t:-ansactions and to future prcs-
prcts or exploítatton , Elsewhere,
he alludes to the work of George
Nlmmons, desígner of the first
Seara Roebuck atores. who maín-
tained that the capital return on
a 30-storey bulldlng was less than
on a 10-storey óne. wrth a max-
lmum yleld of 7.05% around 23
storevs. Rfcent research In Manhat-
tan raíses tbis figure to 10.33%for
63 sto-eys, dropping rapldly beyonrí
110 storeys to a break-even point
at 131,blgber structures oniv being
buildable at a loss. Standards
given for off1ce buüdínzs and tbelr
ground-floor stores covering sucb
data as áreas, ntodulat1on. wldtb
or doors and staírcases, d1stances,
headroom and aír-space, vertccat
and horízontat circulation, walls
and expansíon jo1nts, enable a
comparlson to be drawn between
standard p7actice in Brazll (Oua-
na,::>ara)and the Unlted States.

TH!REE SOLUTIONS

Henrique E. MindUn, archltect;
Paulo FragosD, structural englneer;
Ivo Janssen Azevedo, bydraul1c and
electr:cal englneer.

Edifício Avenida Central (Rio)
Mo:e tban 75j,000 sq. ft. of fIoors
are erected on a 45,000sq. ft. o;te,
wbicb is only fully occupled by
tbe flrst tbree storeys and the
basements, tbe set-back of tbe
tower extending over 40% of tbe
avaJ1able area. Framed In struc-
tural steel by Capua & Capua
under tbe coordlnatlon of arcbitect
Mario Amorlm, and fu11y air-con-
dltioned to tbe des:gn of engineer
Oregório Walsbe7g, tbis 3'-storey
building is generously dlmensloned
as to circulat10n and access, e.g.:
15 20-passenger elevators, electro-
nlcally controlled, and 2 smaller
ones, witb 12 escalators servlng
tbe lower fIoara. Added to an
ample allowance for tbe water
supply system (see Azevedo art1-
cle), electrlc equipment and
plumbing (notably Ice water 1n
every office), tbls reduces saleable
area tD 56% and 53% for tbe
atores on tbe ground floor· and
on tbe basement, 2nd and 3rd
fIoors respect1vely, and 70% for
tbe offtces In tbe tower. To gaill
space, the columns, fully ruat-
proteeted, are loeated on tbe face
of tbe outer walls, wb1eb bave
anti-tberrn1e glazing and sl1dlng
sereens on tbe sldes exposed to
tbe tropical sun. Tr1m 18anodized
alumin1um.

2

The Fi'rst National City Bank
(Reo~fe) is built eompact by Cbris-
tianl-Nlelsen in ten baslc spans
of 16% x 31 feet between eo-
lumns, lessened in tbe central
area to accomada te fIoor clrcula-
tion, and grouplng the elevators
and document conveyors, lavato-
ries and self-contained alr condi-
t10ners (2 per floor) in tbe sect10n
adJolning tbe party wall so as to
affocd maximum fIoor space.
Pend1ng expansion, bank use wlll
be conf1ced to the goround. 2nd
and top fIoora, off!ces being rented
on the inte=ediate storeya. Tbe
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marble-clad eolumns, bronr e aíu-
m.níum trlm and green v1trollte
!acing on tbe beams of tbe facade
mergs witb the old-world style or
Pernambuco colonial arcbltecture,
and inside tbe effect ís enbanced
by tbe glazed tlle muraIs of local
scenes designed by paín ter Lula
Cardoso Ayres.

Bank of London &. South
America (São Paulo). Restricted
.by zon!ng regutatíons to a etreet-
-to-buüdíng-heíght ratlo of 1: 2,
tb's two-storey reinforced concrete
edlflce built by Construtora Pe-
derneiras for the exclusive use of
tbe Bank combtnés vgreater floor
sP'Icewitb better l'ghting by
reducíng the depth or the orríces
and oríentíng them to look out
onto the street wherever posslble.
Tbe garage entrance ís designed
to set off tbe facade, írnprovo tbe
ground fIoor plan and sírnpltry
access, vlrtually wtdeníne the Rua
da Quitanda. As in the Recife
butldíng, customer and sta!f ele-
vators, convevors and lavatorles,
are grouped to one side wíth tbe
alr condtttontnz. whicb shuts
down automat1ca11y in case of fire.
Natural colour anodized alurní-
níum trim. g:ey anttthermíe glaz-
íng and black vitrol1te on exposed.
beams add dignity to tbe facade.

MULTI-STOREY BUILDING
EQUIPMENT

Ivo Janssen Azevedo, engineer

Tn tbls domain as in many
otbf"rs. local condltions make it
unw!se. not to say imposo1'Jle,
E.lavisblyto copy !ore'gn solut1ons,
wb1cb not onlv are often impract ..
leal but entall tbe import1ng of
spare parts for maintenance work.
At times, also, out,dated regula-
tions obstruct new ideas and a
perslstent campalgn must be
waged to brlng them IIp to date.

Two recent constructions in Rio
de Janeiro may be cited for tbeir
innovat1ons: tbe Edifício Avenida
Central (see "Tbe:ee Solutions"
above), witb a bydro-pneumatic
water supply system. pr1mary
power distribution at 13 kilovolts,
and a sewage collector drum on
tbe fourtb floor; and tbe Oua-
nabara State Bank, witb separate
electrlcal and bydraullc insts11a-
ll:.ans for tbe bank and tbe off1ee
storeys, lacgely independent of
the structuTe.

Tbough every mult1-storey blllld-
ing prrsents new problems, espe-
cially wben more than 36 floora
tall, tbe followinp: prl'requlsltes
rnay well be borne in m1nd: A 1st
or 2nd sub-basement wlth at
least 15 !t. headroom below b€sms
for underground tanks, equip-
ment and emergeney gene:ators.
A basement wltb enougb clearance
for city malns to enter or leave
tbe bu1Ict.!ngat sucb a belgb as
to be concealed in tbe cell1ng. A
service mezzanine between sbop
and office fIoors witb standard or
oversize beadroom fOT redistrlbut-
ing rlsers accordlng to tbe cbange
ln floor plan, and bouslng alr
condltloners, electr:c sub-statlons,
etc. At least 1% feet of fill for
bypassing piping, ducts and con-
du1ts on tbe roof or top floor,
wblcb E~ould ba a'most. entlrely'
r6serv,cl. for elevator gear, air-
conditlonlng towers, step-down
sub-stations, exbausters, and b:gh-
plaeed water tanks to provi de
p~essure for the sprinklers on tbe
upper fIoors. Space on tbe ground
floor for gas and water meters;
fire plugs to be !ocated in the
lobby and in every atore so as
to need not more tban 100 feet
of bo6e.

The beavy dernand for etec-
tric power, more than 0.01 k:VA
per sq. !t. of total eonstruction,
sbould be met, not as in tbe U.S.
by specíaüv bigb LT currents, but
1>:1'a 13 kV prlmary dístrtbution
stepped : down in tbe sub-base-
ment, service mezzanine and top
floor, and near elevator gear and
atr eondtt+oners , Emergency gene-
rators should ha ve the necessary
outnut to feed tbe emergency
li~bting eírcuíts, keep Indispen-
sable pumps and ventllating rans
runníng. and power one eievator
at a time ín each stack . 'The··
emergency load rnay be tentatl-
vely figured at 10 to 15"10of tbe
normal power supply ,

A sewage collector sbould be.
located in the servlce mezzanine,
and posslbly a ventilating -drum.,
Rainwater ptpes shculd be few
and w.de to avoid cloggrng, beavy
LA-type plping being used at tbe
root or fa11s to reslst excess pres-
sure buildlng up 1f blocked, and
vents sbould be cast iron.

Tbree !easlble sotutrons may be
considered for tne water supply:
a. Cisterns at varíous Ievels, wlth
!'(rav!ty feed to tbe fIoors below
them. SimpIe and roolproor, but
intermedlary cisterns d1fficuIt to
construct. b. A ma.'n clstern at
tbe top of tbe ~ullding with pres-
sure reducers at sui table levels.
Widelv used, but l1able to get out
of order and damage sanitary
apparatus. etc. Difficultv in find-
ing 8,cesslble posltlons fo'!" reduc-
ing valves and in con,tuctlng'
intermedlarv drums. c. Tbe mo-
dern bydro-nneumatlc s:vstem,
ellmJnatlng bi~h cisterns and !n-
crea·in~ saleable fIoor space,.
gorouning beavv-gauge piping In
tbe basement wbere tbere is more
room for it, and dividing tbe build-
ing into as many levels as máy
be required to regulate tbe· p7es-
su-e and m.aintaln the Worklng
eff1clency of anpl1ances. Drawbacks
are blgb In1t1àl cost. need for skil-
led p!annlng. installation and
malntenance, and serlous probléms
arislng wben more than 36 fIoors
are to be serviced.

Tbe Ouanabara Flre Brigada
insists on tbe Installat10n of au-
tomatlc spr1nkle~ at beigbts grea-
ter tban 118feet above street leveI.
Tt is suggested tbat otber solu-
tions be studi'.ed that do not entail
tbe run1'ling of hpavy piping
between !loor and cell!ng, or tbe
risk of tbe sPrinkler water dolng
more damage tban tbe flre. Wbe-
never not absolutely nece8SRry,gas
from city mains sbould not 'be
laid on to tall bulldlngs, not only
on account of tbe fire bazard, but
also to save expense 1n beavy~
gauge low-pressu7e plping and tbe
room taken up by bulky gas me-
ters. \E1;)ttledgas may be a solu-
t1en, except for garbage inainera-
tars, wbicb are best fired wlth
clty gaa.

Mlscellaneous installat10ns ln-
clube inter-office communicatlon,
public address and bouse telephone
systems, copectlve aerlals and
music programming, wbicb sbould
be planned to f1t into tbe arcbl-
tectural project whlle meeting tbe
real needS of future ocoupants.

ARCHITECTS STUDY
RIO PRoOBLEMS

For 10 years the lnstltute of
Arcbitects of Brazll bas been
stressing tbe gravity of the bous-
lng situation to State 3!Utborlties
and combatt1ng decislons beld to
be unJust.l!iable or conducive to
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an lncrease ln tbe populatton
denstty, Wben Rio, was scourged
bY severe fIoods tbls year, the
Ouanabara cbapter of tbe lns~i-
tute after taklng part in asses-
s1ng' tlie emergency measures, set
up a work group to report on: 1
15.86 Inches or 40% of the yearlY
The catastrophe. 2. Tbe favelas.
3. Cognate problema, 4. Conclu-
slons and suggestlons.

Tbe lmmediate cause of the
tragic events tbat left 2:;0 dead,
46,000 nomeless, 2,400 dwelllngs
utterly destroyed, 1,800 damagcd
and 3,400 in lmminent dange:r of
collapse, was tbe torrentlal raín-
fali on January 10 to 13 arnount-
Ing in tbe Iast two fatal daYs ta
15.86 incbes or 40% of the yearly
average, figures not reacbed for a
bundred years. Landsl1des wero
facllltated by deforestatlon. Raln
seeplng into decayed roots and
exposed soi! destroyed cohesíon,
and tbe sand and clay mantie on
tbe bills sllpped read1ly down
over tbe smootb rock surrace.
tA.king houses and streets wlth It.
Tbe ahanty-towns su!fe-ed tne
most. 63% of tbe dwelllngs swept
away and 65% or thcse flooded
out being in the favelas.

The sharitv was brouaht. t.o RIo
rrom tbe eountrvs'de bv tb" In-
fluxo of- rural workers wbo falled
to secure tbe good Job. tbey
boned for Jn industry, wblch only
etn1l10ys 15% of the labour .force
as compared witb 55% in deve!-
oped cOllntrles. Statlstlcs vary.
but If we take the Rio shanty-
town ponulat.lon as an av••..•ge
41\0 to 500 tbousand (in 1960).
tbis exceedS the number of
inbabitants in at lea..t a dozen
of our state capitaIs. Tbe wisdem
of removing favelas to otber s'tes
is largely denendent on the pos-
sib1llty of finding work in the
new locatlon. ln some cases com-
mutlng absorbs as mucb as 40%
of tbe mlnimum wage. On the
other band the urbanlzat10n of
exlst1ng favelas is not always
practical.? Tbe slngle-famlly bouse
,s probSlbly not the best solut1on,
but . tbe feaslblllty of tbe apart-
ment bulldlng depends on the
nature of tbe ava.ilable site and
the cultural leve! of tbe commu-
nlty.

Among the other problema dealt
witb in the report are tbe hons-
ing backlog of 80-303',000units,
the need fO':'bul1dlng to go abea<l
at tbe rate of 10-25,000new dwell-
ings a' :vear to keep pace with tbe
populatlon increase, and tbe fact
tbs.t official bous'_ng, planned for
10.000 units p.a., bas not aver-
aged 2.000. Even assumlng tbat
the National Hous!n~ Bank. the
COHAB-GB and Forelgn Ald rn1ght
provide for 5.000 dwell1ngs p.a.,
i1l would seem that prlvate enter-
prlse will bave to make un the
balance. The shorta~e of bulld-
ing materiaIs and the lack of
ekllled workers (the latter. only
12 for each 1.800 inhab~tants) are
furtber obstaclas to be overcome.

Suggest10ns for cal"r:ving out nn
adequate !a.nd and bousing de-
velopment plan involve settlng up
an Advisory Cou·ncU of represen-
tatives of tbe professlons concer-
ned. trade and industrv, tbe
armed forces. transnort and other
aut.boritles. cultural and rellglous
bod!es. and trade unions. to eO-
OPe7",te witb a p:lobal planning
orga.nlzatlon at tbe leveI of a
State Secretariat. cbarged with
tbe anatvsis, coord1natlon and
putting into practice of tbe urp:ent
mpasures needed to cope wltb
present conditions and a popula-
tion growth of more than 100,000
a year.



BATIMENTS COMMERCIAUX

Selon Lew1s Mumford, I'orlglne
das édlfices de bureaux seraít due
â. Ia centrallsat10n des a.ffaires
dane les grandes vllles pour con-
trôler les vastes entreprises orga-
nísées au 1ge siêcle grãce à I'aug-
mentatíon des faclUtés de trans-
port et eommunícatíons, à I'Inveri-
tíon de Ia. sténographie et de Ia.
machíne à écrire, et à I'accumula-
tíon de toutes sortes de do-
cumente se ré!élant à Ia roís ti.
des transactions passêes et projets
ej'exploltatlon. A111eurs, U falt
aüusíon à l'cevre de George N!m-
mona. qui conçut Ies premíers
magasíus de Sears Rdbuck et sou-
tena.it qus Ie ra.ppart du capital
1mmob1!1sé dans un bâtiment de
30 étages était Inférleur à ceruí
d'un de 10 étages avec proflt
maximum de 7,05% pour 20 étages.
De récentes recherces à Manhat-
tan éltlvent cette figure à 10,33%
pau'!' 63 étages tombant rapíde-
ment au-delà de 110 à zero à 131
étages et montrent qu'une ccn-
structlon plua élevée sera toujours
déf1cltaire. Les normes citées pour
Ies bât'mente commerclaux et
leurs magas1ns au rea-de-chaus-
sée, comme: superficles, modula-
tlon, Iarguer des portes et esca-
Iíers, distances, plédroit et cubage
d'alr. clrculation ho~izontale et
verttcale, murs et jolnts de díla-
tatlon, permettent de. comparer
les standards en vlgueur au fEtrésll
(Guana.bara) et aux Etas-Unls.

TROIS SOLUTIONS

Henrique E. Mindlin, archltecte;
Paulo Fragoso, structures; Ivo
J?.nssen Azevedo, installat10ns élec-
trlques et hydrallques.

E".l.fice Avenld:l Central (Rio).
Plus de 70.000m2 de construction
sont bãtle sur 4.200m2 tie super-
ficle seulement oocupés par les
trols premiem étages et les sous-
sols, le renfoncement de Ia tour
s'étendant sur 40% de Ia super-
flcie disponible. De structure mé-
talllque par Capua & Capua, .sous
Ia coordlnatlon de I'architecte
Mario Amorim, et entlê~ement
cllmatlsé selon Ia conception de
I'ingénleur Gregório Waisberg, cet
édif1ce de 34 étagas est largement
comprls en ce qui concerne Ia
clroulatlon et les accês. Les 15
ascenseurs contrôlés' électronlque-
ment, d'une capaclté de 2() passa-
gera, 2 plus pet1ts, et 12 esca1.a-
tors dessarvant les étages infé-
rleurs; I'espace réservé au systême
de dlstrlbut10n d'eau (y compris
l'eau glacée dans chaque bureau)
- vo~r I'artlcle d'Azevedo; I'équi-
pement électrique et de canaLsa-
tlon d'égouts, sont 51 importants
pris ensemble que ceLa. réd'\llt Ia
superf"cle vendable à 56 et 53%
paur les magaslns du rez-de-
cha.ussée, et ceux du sous-sol,
Ume et 3ême étages rEspec-
t1ve!llent, et à 70 pour ceux des
bu~eaux de latour. Afln de gag-
ner de I'espace, les colonnes, en-
tleremcnt protégées contre Ia xouU_
le, sont placées en dehors des
murs extérieurs aux-· v1tres antl-
thermiques avec rideaux moblles
sur Ias cótés exposés au sole!!
t.upical. Les encadrEments sont
en aluminlum anodisés.
La. First Nr.tional City Bank

(Recife), construlte par Christian1
NieIsen, est un bâtlment comp·act
de 10 travées de 5,00 x 9,5J entre
les cOlonnes, d.mlnuées au cen-
tre pour a.ménager Ia clrculation
d'étlage et groupant les ascenseurs
et transporteurs de docum.ents,
sanitalres et unités de cllmatisa-
tlOn (2 par étages) dans Ia sec-
tion cont1güe au mur mitoyen
afin d'obtenlr le maxlmum d'es-
pace. En attendant que cette fi-
llale se développe, la banque n'em-
ploiera que le rez-de-cha ussée, le
2eme et le dernir étage et louern
Ias bureaux des étages intermé-
dl!lllres. Les colonnes revêtues de
marbre, les éléments d'aluminium
bronzé e Ia. vitrollte verte appU-
quée sur Ias poutres de Ia fa.çade
s'a.ccordent bieu !tU.style de l'au~

cienne arch1tecture colonlale de
Pernambuco et cet effet est encore
rehaussée à l'lntérleur par 1a
composition en céramíqus émaü-
lée du peintre Lula Cardoso Ayres.

Ballik of London & South Ame·
.ríce, (São Paulo). Régi par les re-
glemente urbaíns qui l~m1tent eu
cet endroít Ia hauteur des cons-
tructaons à 2 fois Ia Iargeur de ia
rue, cet éd1f1ce, de 2 étages en
béton azmé, construit par Cons-
~tora Pederneiras à I'usage
exclus1f de Ia banque, alUe à
chaque étage un espace plus
grand à un meUleur éclatrage
par Ia réductíon de Ia profondeur
des bureaux orlentés sur la rue
si possíble. L'entrée du garage est
conçue pour rehausser Ia façade,
amélíorer te plan du rez-de-chaus-
sée et s!mpI1fler I'accês, en fa:t,
elle élarglt la rua da Quitanda.
Comme dans Ia construct1on de
Recife, les ascenseurs pour les
cUenta et Ie personnel, transpor-
teurs et santtatres, sont groupés
d'un côté avec Ia climatlsatlon
qui s'arrête automatlquement en
cas d'lncendie. Les élémenta en
alumíníum anodísé de couleur na-
turelle, les vltres antithermlques
grlses et le vitrolite noire sur
poutres apparentes ennobl1ssent
la façade.

INSTALLATIONS DES GRANDS
EDIFICES
Ivo Janssen A:revedo, Ingénieur

Dans ce domalne comme dana
I;!en d'autl'Ps les condrtíons Iocales
l'endent d1fflclle, pour ne pas dire
imposslble, de copler à Ia lettr~
des solut1ons étrangêres qui, ncn
seulement sont souvent impratl-
cablfs mais entrainent à employer
des pieces détachées d'importation
par Ia suite. Parfols auss1, des
rêglements périmés entravent des
Idées nouvelles et une campagne
pe!'s;stante doit être menée pour
les modernlser.
On peut clter deux construct!ons

récentes, à Rio de Janeiro, poul'
leurs Innovatlons: L'Ediflce Ave-
nida Central (voir "Trois solu-
tions" cl-dessus), muni d'un sys-
tême hydro-pneumat'que d'al1-
mentatlon d'eau, dlstributlon prl-
malre de Ia force à 13 kllovolts, et
un tambour collecteur des eaux-
vannes au quatrleme étage; et Ia
Banque de I'Etat de Guanaba~a,
avec deux Installa tlons électrlques
et hydrauliques séparées paur Ia
banque et les étagas de bUl''€aux,
en grande partle indépendantes de
Ia structure.
Blen que chaque grand édlfice

présente de nouveaux p~oblêmes,
partlcul1êrement quand 11s ont
plus de 36 étages, 11faut toujours
songer aux concLt.ons préalables:
un 2e ou 3e sous-sol, avec un
plédrolt d'au molns 4m 50 sous
Ies poutres reserve aux caisses
d'eau souterraines, apparel!lag~,
et g.oupe générateur ae secours.
Un sous-sol avec assez de place
pour que Ia canal1sation entre et
sorte de l'édlfice à hauteur suf-
fisante pour être masquée aaus
Ia plafond. Un entre-sol de service
entre les magasins et IES bureaux
avec p!édl'oit standard ou plus
grand aUn de pouvoir moeU.ier
Ias canal1sat:ons pour les adapter
au nouveau plan d'étage et y loger
les appareds de cilmat1sation,
sous-stat1ons électrlques, etc. Au
molns 50 cm de rempl1ssage .pour
passer les tuyaux, conduits, ete.
suar le tolt ou le der~er étage
qui devra être presque entiêre-
ment réservé aux machlnes d'as-
censeurs, tours d'alr condit1onné,
sous-statlons réductrices de po-
telltlel, eXhausteurs, et des cais-
ses d'eau três haut placées poul'
fournir une pression suffisante
pour le.s extlncteurs automatiqufs
des étages supérleurs. Espace au
rez-de-chaussée pour lrs compteurs
à gaz et à eau; bouche d'incendle
à l'entrée et dans chaque maga-
s1n pou!' n'avoir jamais besoin
de plus de 30m de tuyau.
L'énórme demande d'énergla

électrique, plus de 0,1 kVA par
m2 de 1&. construct1on totale.

devra être $8.tis!al te, non comme
aux Etats-Unls par des courants
de basse tensíon surélevée, génô-
ralement de 480/277 volts, mais
par une d1strlbutlon prlma~re de
13 kV avec réductíon de potentlel
dans le sous-sol, mezza.nlne de
service et dernler étage, et prês
des machlnes d'ascenseurs et
appare11lage de cllmatisation. Lfs
groupes de générateurs de secours
devront avoír Ia déblt nécessaíre
pour atímenter Ies círcuíts élec-
tríques de secours, entretennr Ia
marche das pompes et ventUateurs
essentiels, et pouvolr actionner
un élévateur ã Ia fols dana cha-
que groupe. La charge de secours
peut être approxlmatlvement éva-
luée de 10 à 15% de la demande
générale d'énergie.
Un collecteur d'égouts devra

être s1tué dans I'entresol de ser-
vice et, le cas échéant. un tam-
bour de ventUatlon. Le.s condul-
tes d'eau devront êtra peu nem-
breuses mais larges arín de ne
pas se boucher et Ia tuyauterle
lourde du type LA est à conseü-
ler au pled des descentes pour
résíster à I' excês de pression en
cas d'obstruct~on; Ia fonte sera
employée pour tes tyaux de ventí-
Iatícn,

Trois soíutíons possíbtee doi-
vent être envísagées pour Ia dís-
tríbutíon d'eau: a. Des cíternes à
d1fférents níveaux avee alimenta-
tton par pesanteur aux étages en-
dESSOUS.Slmple et de toute sé-
curíté, mais Ies clternes írrtermé-
díaíres sont dlfflclles à cons-
truire. b. Une clterne prmcipal e
en haut de I'éd.flce avec réduc-
teurs de pression aux nlveaux
appropriés. Três employés mais
susceptibles de dérangement et de
détérlo~er les apparólls sanitalres,
ete. D1ff1culté à trouver des po-
sitions accesslbles pour les réduc-
teurs et à construire les tambours
inte,·médialres. c. Le systéme
hydro-pneumatique moderne, sup-
pnmant les hautes clternes et
lliugmentant I'espace vendabie par
étage, groupant Ia tuyauterie de
grand dlamét~e au sous-sol oU 11
y a plus de place pour eUe, et
d1vl.sant l'lmmeuble en autant de
nlveaux. qu'll faut pour régler Ia
presslon et malntenlr l'efllcac_·,é
ae !onctlonntôment Cle l'apparell-
lage. L..a mconvénienta sont le
pnx ln1tlal élevé, le besoln d'une
plani!lcation, installatlon et en-
tr"tlen de tout premler ordre, et
ae graves problemes quanCl plus
de ao étages do.vent être CI~6-
servis.
Les pompiers de Guanaba!a

veulent abwlument qu'un sysceme
d'extlncteurs automatiques SOlt
Installé quand Ia constructlon
depasso 3ô métres au-dessus du
niveal! de Ia rue. D'autres moyens
devralent être mls à I'étude n'en-
trinant pas le montage de tuyau-
terie lourde entre Ia plafond et
le plancher. ou Ie risque d'lnficn-
datlOns provoquées par les €xtlnc-
ttlurs et qui serai"nt pires que
l'incendie. Quand ce n'est pas
!l<.JSolutament nécessa.:re, Ia gaz
dl,stnbué par la V1Hene dev.al~
pas être fournl aux édlf:ces élevés,
non seulement en raison des pcs-
slb1l1tés d'lncendle mais -POUl'
économ1ser Ia tuyauter1e de grand
dlametro à ba.ase presslon et I'es-
paco prls par des compteurs à gaz
encombranta. Le gaz en boute1l!e
sera:t peut-être une solut1on
sauf poul' Ies Inclné~ateurs d'ordu~
res ménageres qui sont m.:.eux
aUmentés en gaz de Ia v11le.
Les installatlons eecondalres

comprennent Ia commun1catlon
entre bureaux .et les systêmes <ie
téléphones internes, antennes col-
Iectives, haut-parleurs et radio-
diffuslon de prog:'ammes musl-
caux qui devralent être élaborés
pour e'adapter au projet a.-~chl-
tecton!que et aux bésoins reels des
futurs occupants.

ETUDE DES PROBLEMES DE RIO

Depuls 10 ans, l'Institut des
al'chltectas du BrésU s'est évertué
11.montrer la gravité· de: Ia. ques'"

tlon du togement aux autorltés
munlcipales et s'eet battu contra
certames mesures injust1flables ou
condulsant à I'augmentatlcn de
11\populatíon , Quand cette année,
Rio a souffert ces terrlbles ínnou-
dattons, Ia département de Gua-
nabara de l'Ins1l'.tut, aprés s'être
occupé des mesures duraence, a
organ.sé un groupe de travaU pour
examlner: 1. La. catastrophe , 2.
Les bldonv11les. 3. Problêmes- s'y
rattachan t , 4. Concluslons et
suggestlons.
La cause ímmédíate des événe-

menta traetques qui Iaíssa 200
mo-ts, 46000 sans abris. 2.400 Iogís
entlêrement dé+ruíts. 180) endom-
magés et 3400 en danger ím-
mínent de s'e'fondrer. fut Ia
plul... tor~ent:elle du 10 au 13
.1anvler arrivant les deux dernters
jours à 403mm ou 40% de Ia
moyenne annuelle, ch!ffre qui
n'ava!t pas été attelnt deputa plus
de cent aos. Los gl1ssements de
termlns furent largement provo-
qués nar le déboísement . La pluie
c;'lnflltrant dans Ics raclnes pour~
rtes et le terraín à nu détrult Ia
cohés'on des couches de ~a;)le
arglleux qui se décollent et glts-
~en~ sur La. surracs Iísse de la
roche en flanc de coll1ne, entrat-
nant m.alsons et rues. Les b1don-
víllea furent IE>'lmus atteínts:
63% des Iogem=nts dlsparus et 65%
<te ceux enqlout's nar Ies eaux
6tant dans Ies favelas.
Los barraques typiques de Rio

sont le résultat de I'arrtvée na
mas-es de paysans esperant trou-
ve: du travaít en v!lle et n'y par-
venant das cal' l'lndustr!e n'em-
plo:e que 15% de maln-d'ceuvre
en comnaralson· avec les f5% des
pays développéS. Les statlst1ques
V1arient,mais si on prend Ia po-
pulatlon des bidonvllles de Rio
cC'mme une moyenne de t,oO à
500000 en 1960, cela dépa.sse le
nombre d'habitants d'au molns
une douzaine des capltales d'état
du 'D..ésll. L'lntérêt de transplan-
ter les favelas en d'autres Ueus
déoend Iargement de Ia possibi-
Iité de trouver du traval1 dans
ce nouvel endrolt. Daus certalns
cac, le déplacement journal1er
absorbe 40% du salaire minlmum
D'un autre cMé, I'urbanlsatlon
dEs favelas exlstan tes n' est paa
toujours praticable. La. m.alson
pour une seule famille n'est pro-
bablement pas Ia mellleure solu-
t10n mais Ia v!ab1l1té d'un projet
d'habitation collect1ve dépend des
condlticns du terraln disponlble
et du nlveau de culture de Ia
communauté.
Parmi les autres problemes abol'-

dés dans le rappo~t 11Y a I'arr:ér6
de 80 à 300000 uni tés à construl"e
le 'besoln d'en falre d'autres à r~l~
son de 10 à 25000pa~ an poul' Gub-
venir à I'augmentat:on de Ia po.
pulatlon, et Ie falt que le loge-
ment ofnciel projeté pour 10000
unités par an n'a pas atte!nt une
moyenne de 2 000. Même si on
assume que Ia Banque nationale
du Iogement, 19. COHAB-GB et
l'aldo étl'angere acrivent à 10urnir
5000 Iogementa par an, 11 sembI"
qUe l'entrepr1se prlvée se verra
dans l'o·bl1gatlon d'apporter son
aide au gouvernemfnt. Le man-
que de matérlaux de construc-
lfon et de maln d'ceuvre spécia-
Usée (cette dern!êre ne se cbl!-
!rant qu'à 12 pour chaque 1{l00
habitants) sont d'autres obstacles
à su·monter.
De" sugo;estions pour réal!ser la

planlflcatlon d'un programme
comoréhenslf d'habitatlon et de
développement territorlal impll-
quent Ia créat10n d'un Consell
corumltatif de représentants des
profe.sffons en question, commer·
ce et industrie, force(j armées,
transport et aut-es autorltés,
co~oratlons culturelles et rel1gieu-
ses, syndicats. pour coopérer avec 3
un." organlsatlon de planlflca.tlon
globale au niveau d'un Secréta-
rlat d'état chargé de I'analyae,
coordlnatlon et mise en pratique
des mesures d'urgence exlgées
par Ies cond~tlons actuelles et un
taiUx de c:-o:ssance de plus de
1"0000 habitante.par ano



Editorial

Os arquitetos e a política habitacional

Os arquitetos brasileiros cumpriram, nos últi-
mos dias do mês de julho passado, mais uma etapa
em seu trabalho no sentido de colaborar no estabe-
lecimento de uma política habitacional capaz de
responder às necessidades do País nesse setor. O
Instituto de Arquitetos do Brasil promoveu uma
Mesa Redonda sõbre Política Habitacional da qual
participaram, como convidados especiais, represen-
tantes dos diversos organismos governamentais
encarregados de traçarem a política do Govêrno no
campo da habitação e de executá-la.

O diálogo 'travado, nessa oportunidade, entre
representantes do Govêrno e arquitetos de quase
todos os pontos do País, deixou saldo positivo. Dis-
cordâncias substanciais foram evidenciadas, sem
dúvida, mas, por outro lado, tornaram-se visíveis
muitos pontos de consonância, principalmente no
que tange aos trabalhos que vêm sendo desenvol-
vidos por organismos específicos do Ministério do
Planejamento: o Setor de Habitação do EPEA e o
Setor de Planejamento Regional e Municipal.

Os arquitetos reafirmaram, mais uma vez, o
ponto de vista segundo o qual não parece ser me-
dida das mais aconselháveis, nas atuais condições
do País, colocar o fulcro do plano habituciotuü em
um sistema financeiro que visa à obtenção de meios
para a construção maciça de moradias, estribado
nas razões de que é preciso estimular um dos seto-
res de nossa economia - o da construção civil -
para que êste possa, além de absorver mão-de-obra
desempregada, atenuar os efeitos do combate à
inflação. '

Em inúmeras oportunidades os arquitetos, atra-
vés de seu órgão de classe, chamaram a atenção das
autoridades governamentais para os inconvenientes

·de considerar as medidas destinadas a enfrentar o
problema da habitação, unicamente como meros
programas de construção de casas ou unidades resi-
denciais. É consenso universal, hoje, que os progra-
mas de habitação devem estar subordinados e vin-
culados estreitamente à planificação global de cada
país. Assim, ao fazer parte de uma política global
que visa o desenvolvimento econômico e social, é
possível dar' G!O plano habitacional maior rentabili-

4 dade social, mediante uma seleção de investimentos
capaz de implantar condições efetivas à solução do
problema, seja na aplicação âésses investimentos
nos setores de inira-estruiura das zonas urbana e
rural seja nos setores de construção de moradias,

Encarar o problema através de uma ôptica dessa
natureza, enseja a obtenção de resultados mais reais
e mais duradouros, tanto no plano temporal, como
no plano da economicidade dos recursos disponíveis
a serem aplicados.

Sabemos, se bem que não a partir da clareza
facultada pelos levantamentos estatísticos perfeitos
- próprios das nações mais desenvolvidas - mas,
pelo menos, através os dados fornecidos pela obser-
vação simples e constante da realidade, que grande
parte de nossos núcleos urbanos apresenta uma es-
trutura fraca, já por demais sobrecarregada e con-
gestionada. Assim sendo, justifica-se a preocupação,
já demonstrada anteriormente, de saber se foram
bem pensadas as responsabilidades decorrentes de
sobrecarregar ainda mais êste contexto urbano,
combalído e eniartaâo, com novas construções, edi-
iicaâae de maneira maciça, em qualquer dos seus
iniersticios ainda vagos.

A constatação de tais contradições, não conduz
os arquitetos a recomendarem o imobilismo e a para-
lisação das esforços que vem o Govêrno desenvolven-
do, através seus órgãos destinados à atuação espe-
cífica neste campa. Pelo contrário, louvam êsses
esforços, principalmente aquêles citados inicial-
mente, que se orientam na tentativa da integração
em planos glabais coerentes. Assim é que os parti-
cipantes da Mesa Redonda sõbre Política Habita-
cional constataram com satisfação a consonância
entre as posições defendidas pelo I AB e várias das
conctusões a que chegaram os órgãos governamen-
tais destinados ao estudo da problema tiabitaciotuü.
Entre êstes pontos podem. ser destacados: a vincula-
ção do problema da moradia à renda familiar;
constatação de que a carência de moradias está
ligada a [atôres estruturais; a necessidade de vin-
cular o planejamento habitacíotuü ao planejamento
em todos os seus níveis - territorial, reçioruü e
local; a importância de considerar a moradia para
aluguel dentro do plano habitacional e o reconhe-
cimento ,aO. planejamento físico municipal, integrado
na planificação econômica, social e administrativa.

Ante êsses resultados os arquitetas aguardam
as reais oportunidades de poderem colaborar efeti-
vamente nos programas de Iuibitação e de planeja-
mento territorial do País, contribuindo assim para a
afirmação cultural brasileira no campo da arquite-
tura e do planeja~nto âo espaço física. O
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Vista da Av. Nllo Peça.nha

o edifício comercial, mais propriamente,
o edifício de escritórios, é um dos pro-
gramas arquitetõnicos mais característícos
de nossa época. Nasceu êste tipo de pro-
gramer com a agudização do fenômeno da
aglomeração urbana e está Intímamente
vinculado a "tIa ville tentaculaíre", Se-
gundo Mum1'ord, os ratõres da aglomera-
ção urbana foram as ferrovias contínen-
taís e as 'Vias marítimas de comércio
oceânico - meios que produziam UlIllJ fluir
Intermínável de matérias primas e ali-
mentos para a metrópole. No entanto,
acentua LM, a fôrça cívica foi a centrali-
zação dos órgãos de administração nas
grandes CllIPitaise a crescente dependência
de todos os tipos de empreendimentos -
políticos, educacionais e econômicos - do
próprío !processo de admínístração".

"Uma vez que os meios de comunicação
instantânea tinham-se tornado disponí-
veis, houve um nôvo estimulo à concen-
tração dos órgãos de admínístração: a
produção pOdia ser controlada, regulaôo o
embarque de produtos, os pedidos podiam
ser feitos e cancelados, num único ponto.
O contrôle remoto, corporírícado ínícíal-
mente na separação entre a ofícíalídade
e a tl'OP''l. no exército, estendeu-se às or-
ganizações de negócíos. Com a fabrícação
da máquina de escrever nos anos de 1870,
e com. a simultânea propagação da este-
nografba de alta velocid.ade, era cada vez
maior o número de negócios que poderiam
ser controlados na !ponta do ilapis. Os
meios mecânicos de comunicação; os meios
mecãnícos de fazer e mutípltoar registros
permanentes; os sistemas mecânicos de
consulte e contrOle - tõdas essas inven-
ções contríbujram ,para a criação de vasta
burocracia comercial, capaz de promover
rendas em territórios cada vez mais dis-
tantes." (. .. ) "Evidentemente, nenhuma
grande emprêsa incorporada, com uma
rêde mundial de agências, corresponden-
tes, mercados dístríbuâdores, fábricas e ín-
vestldores, podia existir sem confiar nos
serviços de um paciente exército de em-
pregados na metrópole: estenógrMas, 8.1'-

Introdução

Edifícios comerciais

Arquiteto M. N. BATISTA - IAB-GB

quívístas, gualt'lda-livros, chefes de servi-
ços, chefes de vendas e os seus vários as-
sistentes, aJté o quinto více-presídente,
cujo nome IOU de acôrdo põe o sêlo final
de responsabilidade numa ação. O aloja-
mento dessa burocracía em prédios de es-
critórios, habitações coletivas e subúrbios
resídencíaís, constituía uma das tarefas
oapítaís da expansão metropolítana: seu
transporte de ida e volta ao trabalho, den-
tro de um pn-azo limitadto de tempo, sub-
meteu um dos problemas técnicos difícelis
à sagacidade do urbanista e do en-
genheiro."

"Não só essa própria burocracia exigia
espaço funcional e espaço vítaã, como os
subprodutos da sua rotina a ocupar uma
parte crescente nas novas acomodações:
arquivos, armários, lugar para guardar
coisas vivas e lugar para guardar coisas
mortas, campos de parada e cemitérios de
documentos, onde os registros dos negó-
cios eram guardados em ordem alfabética,
com um olhar voltado para a possíbíâí-
dade de futura exploração, futura rere-
rêneía, futuros procedimentos legais, futu-
ros contratos", Lewis Mumiford acentua
"A época encontrou a sua forma. num t.IaJo
nôvo de edírícío de escritórios, uma espé-
cie dle arquivo de sêres humanos, cujos
ocupantes passavam os días a círcunspec-
tamente cuidar. de papéis, numerando, ca-
rimbando,estooando, despachando, regis-
trando, mutíplícando, arquivando, para
que os bens e serviços assim controlados
pudessem ser vendidos com proveito para
as donos ausentes da companhda,"

ll:sses trechos colhidos na "A Cultura
das Cidades" de Lewis Mumford, caracte-
rizam bem a gênese e o desenvolvímento
do edífícío de escritórios, sua mutíplica-
ção em todo o núcleo urbano, no- qual êle
se ergue de feição marcante, indicando
agressrvamente uma etapa de nossa cíví-
lízação.

5

Oom efeito; êles fonnam - o "core" de
noSS81Scidades. Não certamente da forma
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Gráfico5

como muitos teóricos do urbanismo que-
riam, !pois êsses prédios ao excluírem o
humano, se erguem numa. outra escala.
Os seus Iimütes são os da rentaoílídada
econômica que visa a especulação, se
orienta pela concentração, e palra os quaís
a técnica sempre encontra uma resposta
capaa de romper as marcas anteriores.

A condição humana no interior dêsses
edíríotos faz-nos lembrar o canto do poeta
Vinicius de !Moraes na "Balada da Arquí-
vísta"

6

UOh jovens anjos cativos
Que as asas machucaís
Nos armários dos arquivos!
Delicadas funcíonárlas
Designadas por padrões
Prisioneiras honorárias
Da mais friJa. das prísões;

ll: triste ver-vos, suaves
Entre monstros impassíveis
Tranoodas a sete chaves:

Oh PtIDalS e imarcescive1s!
Dizer que vós, bem-amadas
Oonservai-vos impoluta5
Mesmo fazendo juntadia
De !processos e minutas!
Não se amargam vossas bôcas
De indices e prefilíJOO
Nem lembram os olhos dias ioUC.:18

Vossos docas olhos fixos.
OUIt'Va1-vospana colossos
Hollerith, de 8IÇO hostil
Como se fôra ame moços
N1Uma, pavana gentill."

As cidades brasíleíras não fugiram ao
exemplo das demais, em todo o mundo.
Seus centros epresentam o mesmo aspecto
eríçado dos edJiícios de escritórios, que 58
erguem muitos pavímentos acima. do solo.
No Rio de Janeiuo, o prédio de "A Noite",
fOi um dos pioneiros em vencer aêturas,
e durante mu1to tempo serviu ao orgulho
l(jJos caeíocas, nesta tarefa ínglóría do em!-
pilhamento.

ALTURA E REIWl'ABILIDADE

Lew1s Mumford, em outro tl'l8.balho (1),
tr:poo. da rentabilidade dos prédios em al-
tura. O texto, de 1954, começava dizendo
que "nos últimos 6 anos houve um pro-
gresso vertiginoso na construção de edítí-
cios para escritórios em Manhalttan. Com
exceção da Casa Lever, êsses edifícios au-
mentaram o congestíonamento das áreas
comerciais do centro de Nova York, sem
melhorar muito a glória de sua arquite-
tura. Como um todo, constituem uma iro-
nia à inteligência (resídual) dos finan-
cistas e à visão cívica (ausente) da co-
mâssão de urbanízação, O único fato 10'11-
vável sôbre essas prateleiras humanas é
que a mais alta tem 'aJPenas 29 pavimen-
tos. ~tSa limitação da altura, que é peLo
menos uma rejeição parcial do velho ti(po
de edifício em tôrre de catedraí, pode sig-
nificar que os investidores estão aos pou-
coa começando a assimilar as elementares
lições econômicas de prédios altos. A re-
lação entre a altura e a rentabilidade foi
formulada há uns 30 anos pelo arquiteto
George Nimmo!l!S, de Chicago, que prole-
tou as prímeínas lojas da Sears Roebuck.
Nimmons baseou 6!eU estudo em prédios de
escritórios tipicos de Ohícago, demons-
trandJ() que o rendímento máximo de um
edilfício de 30 pavimentos era inferior ao
de uma estrutura de 1-0 pavímentos. Um
edifíClio de 20 pavimentos apresent.ava a
melhor taxa (7,05%), mas o rendimento
de um de 15- pavimentos era apenas 0,25%
inferior. Nimmons denominou seu estudo
de "O Desaparecimento do Arranha-céu".
Porém, suas <prev1sÕC!Seram um pouco
prematuras demais, provàvelmente por-
que há urna diferença em construãr um
edifício pama uso imediato e construír um
paea renda permanente. Um edíríoío que
pode proporcionar um grande lucro para
os que congestionam um ,Lu.,o-a,rpode sdg-

(1) - Lewis Mumford, "Arquitetura, Constru-
ção e Urbanismo", Editôra Fundo de
Cultura, Rio de Janeiro.

!I
li
11
11
.11
11
D•11
11
11

•:!!.
11
:n
.li
~

.!I
11'
.:li
11,
!IJ
li
11
11



nlficar uma. renda baixa para o homem
que o compra como ínvestímento".

A seguir 'transcrevemos alguns dados sô-
bre a relação entre a aãtura e a rentabí-
lidada dos edíffcíos (2). A altura. econô-
míoa do edifício é entendida como sendo
aquela que proporciona maior rendímento
ao capital empregado, e é função qos se-
guintes elementos pUIlClipa1s:preço do ter-
reno, uso do edifício, localização, procura,
etc. A relação entre altura e renda é dada
pela fórmule abaixo transcrita, que varia
para cada localidade. A fórmula refere-se
ao caso especifico de [\1Jan!hattan, Nova
York.

y = 2,82 + 0,25 x - 0,0021 x ~

!ll quaã, derivada, dará o valor máximo da
renda para x = 60.. 1l:sses valôres, no en-
tanto, não têm v;aj~idl'lldJeuniversal, pois as
condições locais determinam a variação
d/os coeficientes da fórmula, propícíando
valôres diversos. Pesquisas feitas. em Ma-
nhattan, Nova York, estabeíeceram a
seguinte relação entre altura e renda: a
renda econômica (Re) é obtida a iPW1tir
dia área alugável (Sa) e do aluguel prová-
vel do metro quadrado (Ap/mà) de cada
andar, considerados o custo provável do
prédio e o valor do terreno, segundo a
fórmula:

Re. = sa . Ap/ma

Elm qualquer caso, a aâtuna mais venta-
[osa será aquela em que, num determinado
inltervalo de tempo, fôr máxima a relação
entre a arrecaâação e o empate mais os
juros do empate. &00 íntervaío de tempo
é variável, sendo função de fatôres diver-
sos, tais como a estabílídade da moeda e
outros. O ellliPrutedeve consíderae as in-
versões realizadas na construção, bem
como os impostos e as despesas de con-
servação e manutenção. O

(2) -' Miguel Badra. Jr, "Notas à Teoria da
Arquitetura", EdiWra Anha.mbi, S. Paulo.

Edl:fício Serrador

Números de Andares Renda (%)

15 6,10

22 7,3

30 8,4

37 9,23

50 10,13

63 10,33

75 9,9

85 9,0

l()0 7,00

110 8,0 7
120 4,14

131 0,0

prejuízo



Vista do Largo da Carioca, Rio, aparecendo
à esquerda o Edifício Av. Central e a estru-
tura. c!.onôvo prédio da Caixa. Econômica.

8

Vista da Av. NUa Peçanba, Rio, vendo-se, do-
m ,nando os demais edifícios, o do Banco do

Estado da Guanabara.

Elementos a serem considerados no projeto de ediftctos comerctais (3)

Usual Máximo

3,70m2Area por assento, sem circulação .
Modulação das janelas, entre eixos .
Profundidade das salas .
Profundidade segundo o Código de Obras
da Guanalbara (Dec, 6.000) .

Distância, entre eixos, das colunas .
Largura da circulação principal .
Largura dias circulações secundárias .
Largura. mínima das circulações, segundo
o Cód!igo de Obras - GB .

Pé-direito .
Altura de piso a piso, Cód. Obras - GIB
Pé-direito mínímo, segundo Cód.Oblras-GB
Area por empregado .
Area, por empregado, segundo a Norma
Brasíleíra .

A1"elllpor chefe de seção .
Oubagern de ar - empregada - hora .
Distância dos pontos fixos (escadas, ele-
vadores, sanitários) às saãas mais afas-
tadas .

lLargura dias escadas, mínima .
EsiPessuva das ipalredes de eontôrno das
escadas, (sem degraus em leque) GB

Elspaçamento de [untes de dilatação .
Eflpaçamellto de juntas de diU,9,tlação,se-
gundo a Norma Brasileira .

Sanitários, em relação ao número de em-
pregados : .

Percentual do total para senhoras .
Percentual do total para homens .
0á.1culo de tráfego <te elevadores; área. por
empregado (Normas americanas) .

Tempo d'e escoamento (Normas ameri-
canas) .. .

Re~ação entre a área dos pontos fixos e
a. ãres Ibruta do pavimento tipo (edifí-
cios de mais de 15 pavimentos) .

1,90 a 2,50ma
1,10 - 1,25m
6,00 a 7,00m

2 1/2 o pé-direito
6,00 a 7,00m
1,80 a 2,50m
1,60 a 2,OOm

l,20m
2,50 a 4,OOm

3,15m
2,70m
4,50m2

5,00m2
9,OOm2
30,OOm2

25,OOm
1,20m

0,2Sm
ao.oo m

1 para cada 25
3/5
2/5

7,OOlQ2

20 minutos

15 181 20%

9,25m

9,OOm
11,OOm
3,00m
2,60m

SO,OOm

Ba,OOm

55,00m

1 para cada 20

25 mmutos

30%

(3) - Dados compilac!.os pelo arquiteto Ulyssl's P. Burlamaqnt.

Elementos a serem constderados no projeto de loias em edifícios comerciais (4)

Areas e dimensões

Superfície de vitrd.nas e armâríos \
Capacidade média .
Largura mínima de portas .
Largura míníma' de portas .
Distância mãxíma de qualquer ponto às

saídas .
Distância máxima no caso de uma única
saída ...........•.......................

Largura .das escadas segundo o número
de pessoas/nora .

Pé-direito
Sanitários para empregados .
Medidas básicas das vitrinas (sendo con-
veniente considerar cada caso dE}acôrdo
com as circunstâncias locaís, ilumina-
ção, gênero de comércio, etc.) .

33% do total
15 pessoas por 10,00mz

1,00m para cada 120 pessoas
l,SOm

25,OOm

15,QOm

4.000 pessoas/hora - 1,25m
6.000 pessoas/hora - 1,45m
8.000 pessoas/hora - 2,00m

4,50 .81 6,00m
1 PaII'IlIicada 25

oorraprímento
Profundâdade
Altura livre
Altura do piso

2,50 a 7,80'm
1,50 a 3,00m
2,50 a 4,50m
0,15 a 0,50m

(4) - Dados complla4o. pelo arquiteto Ulysses P. Burlama,qui.



Escritório Central da
Companhia Siderúrgica Nacional

Volta Redonda - RJ

Edifício do Escrlt6r10 Central da Cla. Sidenírgica Nacional

llall nobre

Arquiteto

GLAUCO DO COUTTO OLIVEIRA,

IAB-RJ

Colaboradores: !Arquitetos

JOÃO RICARDO SERRAN - IAB-GB

FERNANDO MADEIRA - IAB-RJ

Aux. Técnico: IiIcARDO TOMMASI

Proieto Estrutural:

Fábrioa de Estruturas Metálicas da C.S.N.

Proieto FuneZaçóes: Engenheiro

PAULO R. FRAGOSO

Projeto Instalaçõee: .

Empreza Brasileira de Engenharia - EBE
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Coordenador Geral da Obra: Engenheiro

ANTONIO RICARDO NEGRAO
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1.0 Pavimento

Andar tipo

o nôvo edifício que abrigará os órgãos
da administração superior da Companhia
Siderúrgica Nacional foi projetado e cons-
truído pelos órgãos técnicos da própria
Companhia, com auxílío de firmas espe-
cíalízadas,

Houve a necessidade de separar distin-
tamente os órgãos de contato com o pú-
blico dos demais órgãos admínistcatívos.
D3Jda a necessidade de destinar grande
área ao Escritório Central, adotou-se ~
sistemas de circulação: um horizontal e
outro vertical. Na circulação horizontal
foram localizados os órgãos de maior con-
tato com o público, reservando-se a ver-
tical para os demais órgãos administra-
tivos.

Dêste conjunto de fatôres surgiu então
a solução natural: um bloco horizontal de
4 pavimentos, e 2 blocos verticais de 12
pavimentos. A' grande massa formada
pelos 2 blocos, o vertical e o horizontal é
separada por um pavimento de ligação,
. vazado, o que deu ao conjunto maior
leveza.
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Hall nobre

A estrutura do edifício é metálica e foi
executada pela "Fábrica de Estruturas
Me .álícas da C. S. N. " . Esta estrutura
está .protegida contra fogo e corrosão por
um revestimento de 2j mm de amianto.
Os forros são em chapa perfurada, reves-
tidos na face superior com lã de rocha,
para assegurar proteção termo-acústíce.

Dada a díversídade dos serviços a se-
rem localízados no edifício central e as
modificações que a técnica vem introdu-
zindo no sistema de contrôle de uma usina
siderúrgica, procurou-se dotar êste c011Po
da maior flexibilidade possível quanto a
localização dos diversos órgãos. Assim
sendo, optou-se pelo que poderia ser cha-
mado de pavimento tipo modulado, sem
divisões internas fixas. As divisões quando
necessárias foram feitas de material leve
e de fácil remoção, permitindo o maior
número de arranjos possíveis tais como:
corredor central, sala de ambos os lados;
dois corredores, salas entre êles, ,e outras
combinações capazes de atender às ne-
cessídades específicas de oada órgão.

A área de construção do conjunto é de
37.500m2. Na construção do edítído fo-
ram empregadas 2.572 toneladas de aço
estrutural e 7.240m3 de concreto.

O hall princilpal do edifício abriga um
painel em aço inoxidável com gravação
e pintura da artist~ americana Bue.l
M'UelIen. q
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4.0 Pavimento
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PAVIMENTO TIPO

A -, Elevadores - térreo,
4.° ao 15

B - Elevadores - térreo,
'4.°, do 15 ao 25

C - Elevadores - térreo,
4.°, do 26 ao 32

D -, Elevadores de serviço
E - Escada
F -- Compart, lixo
G - Escadas Rolantes
H - Escada P/ o 1.0 subsolo
I - Poço de exaustão
J - Portaria
K - Lojas
L - lilelevadores de carga

(de alçapão)
M - Halls
N - Galeria

Edifício
Avenida Central
Avenida Rio Branco, 156
Rio de Janeiro

Projeto Arquitetõnico:
Arquiteto HENRIQUE E. MINDLIN
IAB - GB

Projeto Estrutural:
Engenheiro PAULO FRAGOSO

Projeto das instalações h~dráulicas e
elétricas:
Engenheiro IVO JANSSEN !AZEVEDO

Projeto da instakLção de ar condicionado
e ventilação: •
Engenheiro GREGóRlO WAISBERG

12
Coordenação Geral:
A1"quitéto MARIO AMOR 1M -IAB-GB

Foto:
HIRCIO FERMO DE MIRANDA

Construção:
CIA. CONSTRUTORA CAPUA E CAPU!A Vista. parcial do Edifício Av. Central
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PAVIMENTO TÉRREO

Domínando O centro do Rio de .nanetro,
tanto pelo seu tamanho como pela sua
localização, êste edifício projetado em 1957
se dtistingue por uma série de caracterís-
ticas interessantes, não apenas com rela-
ção ao ipmjeto arquítetôníco como tam-
bém à técnica construtiva e ao equipa-
mento em geral.
Desenvolvendo-se em uma área cons-

tnuída superior a 70.000ma o Edifício Ave-
nída Central vem demonstrar que uma
obra dêsse porte representa muito mais
que a soma de um número de outras edí-
tícações de área menor.
Comparado, por exemplo, a um prédio

de 10.{JOO, me de área coberta, resulta em
Inúmeros problemas de planejamento in-
teiramente novos, ínexístentes no caso do
prédio menor. Com efeito, não se trata
de multãplícar por determmado coeficiente
centos requisitos da obra, mas de atender
a uma série de exígêneías comoletamente
diversas, mais próximas daquelas que se
encontram em um pequeno conjunto ur-
bano. Assim, no setor estritamente arquí-
teturaã do projeto, avolumam-se em pro-
gressão geométrica os !problemas de cir-
culação, de segurança, de padronízação,
sem fla,la.rdo bom UiSOurbanístíco e econô-
mico do terreno. No campo técnico mui-
tos problemas, ta.ls como o da transíor-

mação dia energía elétrica, o da hidráuli-
ca, ou do condíeíonamento do 'ar deter-
minaram a necessidade de áreas destinadas
a equipamento e a serviços igualmente
crescentes em proposição geométrica. Ao
passo que, em um edifício comum, as
áreas reservadas a equipamento se limi-
tam a uma pequena proporção do total
(casa de máquinas de elevadores, íncíne-
radar, caíxas de ágUiae bombas e, às vê-
zes, tôrres de resfraamento de ar),' no caso
dêste edífícío, essas áreas excedem a 5,%
do total, distribuindo-se pelo 2.0 subsolo,
por vários ;pruvimentose !pelo andar de
cobertura.
Deve-se salientar o 'UOO geral do terre-

no, em que a edi:fioaçãocobre a totalídade
da qUad113J(um trapézio de 4.200m2) em
três pavimentos apenas, além dos subsolos,
e se reduz a 40% da área na tõrre de es-
crítóríos. O aproveítamento interno da
parte baixa, em sentido comercíaa, per-
mite que se libere o espaço urbanístico em
tôrno do edifício em quase tôda a sua al-
tura, sem comprometer o equllíbrío eco-
nômico do empreendimento.
A utílízação efetiva, em ;planta, da área

disponível em cada pavimento, também
merece destaque. Dado o espírito de lae-
guesa que orientou o projeto, e a previsão
adequada das áreas destinadas àclrcula-

A - Elevadores - Térreo,
4.° ao 15

B - Elevadores - Térreo,
4.°, eo 15 ao 25

C - Elevadores - Térreo.
4.°, do 26 ao 32

D - Elevador de Serviço
E - Escadas
F - Compart, lixo
G -- Hall
H - Circulação
I - Poço de exaustão

ção, aos acessos; galerias, escadas, eleva-
dores e à prumadas de tõda 501',00 (cana-
lização, ÓU!tos,quedas de lixo, etc.) , 'os
coeficientes de áreas vendável em cada
andar são mais baixos do que na maíoría
dos empreendímentos ímobílíámos corren-
tes. l'l:ssescoeficientes, de 56% apenas no
pavimento térreo, de 530/, em médía no
subsolo de lojas, e no 2.° e 3.° pavimentos,
igualmente de lojas, e de 70% nos pavi-
mentos de escrítõrsos, da, tôrre, caraeterã-
zam o alto nível dio projeto. Segundo
Alexandre Klein, em estudo cíéssíco sôbre
a avaliação racional dos projetos, êsse ín-

13



díee - i.é., a proporção das áreas auxi-
liares - é fixado como uma das determí-
nantes principais da qualidade do projeto.
A técnica construtiva decorreu do tirpo

de estrutura adotado, ou seja, da estrutura
metálica. Essa estrutura estabelece um
ritmo de andamento da 0001ae um padrão
de precisão nas medidas, inteiramente di-
verso do que se encontra nas obras dIe
concreto armado. A montagem se pro-
cessou dennro de um esquema cronológico
rígoroeannenteíndustríal, sendo o edifício
terminado em menos· de 2 anos após o
início da montagem da estrutura.
Para desimpedir as salas de escrítóríos

de qualquer elemento estrutural, os pilares
foram localizados 13.0 Iongo das fachadas,
pelo lado de fora. Isso resultou em pro-
blemas de proteção contra a corrosão e
contra o fogo, e em problemas de expres-
são arquitetõnica, novos entre nós, e in-
fluiu em todo o detalhamento do prédio.
Assim, todos os elementos estruturaãs

externos, devidamente protegidos, são re-
vestidos !por peças de alumínio especial-
mente projebadas, e utilizando uma liga
rosratada nova" de tom cinza escuro. A
esquadría propriamente dita foi anodízada
em cõr naéural, para distingui-Ia da es-
trutura.
Entre os vários detalhes de acabamento,

excepcionais em confronto com outros
obras do mesmo tipo, cabe mencionar os
seguintes:

.90) 15 elevadores de 20 passageiros, de
300 metros por minuto de velocidade,ele-
vador de carga de 210 metros por minu-
to, e 2 elevadoresmenores conduzindo do
32.°pavimento 'ao 33.° é ao 34.°, todos de
comando eletrônico:

b) doze escadas rolantes, ligando os
pavimentos inferiores, tanto no lado da
Avenida Rio Br.3.DCO como no Largo da
Carioca;
c) vidro antítérmíco em tôdas as fa-

chadas, absorvendo 46%do calor nas par-
tes transparentes e 83% nos parapeitos e
nas fôlhas deslízantes das faces Norte e
.Oeste, que funeíonam como "brise-soleils";

14

di) condicionamento de ar na totalí-
dade dai área interna;
e) previsão de água potável, filtu:ada e

gelada, em tôdas as unidades;
f) esoolha dos materiais de acabamen-

to nos pisos, paredes das áreas de círcula-
ção, forros, etc., de modo a evítar despe-
sas de manutenção, pelo uso de granito,
mármores, materiais cerâmícos e chapas
de fibras de madeira;
g) sistema de pressão pneumática do,

rêde hidráUJ1ioa"elímínando as caixas de
água elevadas.O

Edifício Av. Central visto sob outro plano.
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First National City Bank

Rua Marquês de Olinda, 114
Recife

Projeto Arquitetõnico:
Arquiteto HENRIQUE E. MINDLIN
IAB -GB

Projeto Estrutural:
Engenheiro PAULO FRAGOSO

Projeto IDas instalações hidráulicas e
elétricas:
Engenheiro IVO JANSSEN AZEVEDO

construtora :
CHRISTIANI-NIELSEN - ENGENHEIROS
E CONSTRUTORES S.A.

]J:me edifício, projetado em 1957, desti-
nado ao The Fil'st Nrutional City Bank of
New York, fiHal de Recife, foi ;projetado
para ser, inicialmente, ocupado pelo Banco
somente nos pavimentos térreo, 2.0 e oo-
bertura. Os demais pavimentos seriam
para alugar, prevendo-se uma ocupação
mais tarde, com 1!lI natural expansão 0.1

filial.

A urbanização dia cidade de Recife per-
mdtíría, desde que respeitado o afasta-
mento de 5,00 m da ed!ifieação vízínha, que
fôsse atingida uma aãtura maior para a
edificação. Porém,' em função d~ área
que o Banco necessitava e a dísposíção
dos vários serviços, optou-se lPe13,ocupa-
ção total do terreno, numa solução mais
compacta, dentro do gabarito [para êste
caso estabelecido.'

Como partido estrutural adotou-se uma
subdívísão da área em 10 íntercolúníos
bâsícos de aproximadamente 5,00 x 9,50.

A zona central, com vão bem menor, des-
tina-se à circulação dos andares, rebaé-
xando-se o teto neste 'trecho para a pas-
sagem dos dutos de ar condicionado. 15

No primeiro íntercolúnío, de 5,00 m,
junto à edífícação vízínha, foram locali-
zadas a prumada de circulação 'Vertical,
as unidades de ar condicionado, as íns-
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Corte transversal

tJalaçóes sanítárías e os transportadores
de documentos (esteiras e monta-carga),
1!,berendo-se,desta forma, a maior área.
possível, para trabalho, nos pavimentos,
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Pavimento térreo

1 - BaU de entrada
2 - Saguão púbUeo
3 - ~rente
4 - Saguão casa forte
5 - Cofre noturno
6 - Casa forte
7 - Al"ea de trabalho
8 - Cofre
9 - Esteiras
10 - Sanitário gerência
11 - Sanitários funcionários
12 - Compartimento serviço
13 - Circulação serviço
14 - Compartimento ar

condicionado
15 - BaU funcionários

quitetônico encontrado nos velhos casa-
rões coloniais da cidade,

!Assim, foi escolhido o mármore Bege
Bahia para revestir os pilares, o tom bron-
zeado para o alumínio anodízado das es-
quadrias e o vitrolite no tom verde mes-
clado para o revestimento das vigas da
fachada, Internamente, no pavimento
térreo, destacam-se os painéis de cerâmica
vítríítcada, especialmente desenhados pelo
pintor Lula Cardoso Ayres, inspirado em
temas locais, O

o edifício foi dotado de um sistema, de
ar condicionado composto por 2 unidades
"Self-Contained" por 'Pavimento, etôrre
de arrefecimento na cobertura,

Procurou-se dar ao prédio, ltJela especí-
ncação cuidadosa, dos materiais de aca-
bamento, um !pouco daquele "sll/bor" ar-

MEZANINO
1 - Escritório - clientes
2 - Ball elevadores
:! - Público
4 - Area de trabalho
5 - Cofre
6 - Sanitários, homens
7 - Sanitários senhoras
8 - Circulação serviço
9 - Compartimento serviço
10 - Compartimento ar

condicionado
11 - Esteiras

16
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8ank of London & South
America Limited
Rua 15 de Novembro, 143
São Paulo

Projeto Arquitetõnico:
ArqJiteto HENRIQUE E. MINDLIN
IAB -GB

~te projeto, selecionado em concurso-~
privado realizado em 1959, fo·i construí:I0
'pa~:Ia,ser totalmente ocupada pelo Banco. i

j

Projeto Estrutural:
Engenheiro PAULO FRA30S0

Construção:
CIA. CONSTRUTORA PEDERNEIRAS

Dentro da relação 1/2 (largura <h rua
'1- altura do, edifício), determinada pela:

Prefeitura para as edificações na R1.:la da":
Qutt:anôl, fOi' escolhida àquela que pro-'
lPorcdonou maior área nos dois pavimen-
tos, urna profundidade menor permitiu,
melhor Ilumlnação das sarlaGe um número
bastante maior de salas voltadas para as'

17

Projeto das instalações hidráulicas e
elétricas:
Engenheiro IVO JANSSEN AZEVEDO

Coordenação Geral:
Arquiteto WALTER LAWSON MORRISON
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ruas e não para as áreas internas. óbvía-
mente, esta solução resultou em volume
plástico de melhor efeito, pela maior al-
tura da edificação, do que aquela que te-
ríamos se adotássemos uma solução con-
vencíonaí. O acesso de automóveis à ga-
ragem do subsolo fOQoutro fator deterrní-
nante da so'ução plástica do projeto. Tal
aCel:ISO,obrigatoriamente pela Rua Quinze
de Novembro, cclocado junto à calçada
da Rua da Quitanda permítíu, 3JO mesmo
tempo a solução de vários problemas C0!Il10

o do chanfro de concordância dos ali-
nhamentos de fachadas, iluminação e ven-
tilação da garagem, melhor organização

18 • •
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PAVIMENTO TÉRREO
1 - Entradas
2 - Rampa
3 - Público
4 - Area f!.e trabalho
5 - Saguão
6 - Elevadores
7 - Sanitários

00.

• • •

-
3.° ao 7.° PAVIMENTO
4 - Area f!.e trabalho
5 - Saguão
6 - Elevadores
7 - Sanitârio8



cio pavimento térreo, valorização das fa-
chadas, símplítíoação dos acessos, ajardí-
namento do pavimento térreo e um vir-
tual alargamento da Rua da Quit.:mda.

o

As iPrumadas de circulação vertical, dos
equipamentos de ar condicionado e das
instalações eanítárías foram localizadas
em urna fama: junto das edificações vizi-
nhas, permítíndo a liberação de uma
maior área ooncenbrada pana, trabaêho
nos diversos pavimentos. Foi prevista uma
prumada de elevadores ma-iores para pú-
blico e funcíonárãos e uma outra para os
serviços internos do Banco. Junto a esta
prumada foram localizados os transporta-
dores verticais de documentos e pequenos
volumes executados espeeéaímente para
êste edifício.

Relatívamento à estrutura, em concreto
armado, cabe destacar os grandes inter-
eolúníos adotados e a transíerêncía c.e
pilares para vãos 'ainda maiores, no teto
.do pavimento térreo, permitindo uma me-
lhor utílãzação dos espaços.

o sístema de ar condicionado utiliza
unidades compactas (Self-Conbaíned) pro-
vidas das convencionais serpentinas para
a refrigeração do 'ªT e de resistências elé-
tríoas para o aquecimento do ar no in-
verno. :a:ste sistema de dJilstribudção de ar
foi interligado ao sistema de detecção de
alarma dJe incêndlio, de tal forma que, no
caro de qualquer acidente, se processa o
des'ígamento imediato da círculação do
ar no prédio.

Nas fachadas foi empregado o alumínio
anodizado na côr natural com vidros an-
,titérmicos cinzentos e vitrolite prêto co-
brindo as vigas. O

19

Corte transversal



Edifício Cidade

do Rio de Janeiro

Arquiteto:

20 SLOMO WENKERT

Construtor:

COMPANHIA CONSTRUTORA
PllJ;JERNE1IMS $. 4"

O Edifício CIDADE DO RIO DE JA-
NEIRO está localizado no único terreno
disponível da zona comercial do centro
da Ci-dade, rua México, esquãna de Av.
Almirante Barroso.

O Planejamento dêste prédio foi nor-
teado com o fim de encontrar UIIl!::t solu - .
ção para três problemas rundamentaís, a
fim de satisfazer as necessidades dos pro-
fissionais liberais e empresários que neste
prédio irão instalar-se: O acesso ao local
de trabalho, o rendimento do trabalho e
o aproveitamento das horas de lazer.

O Edifício CIDADE DO RlO DE JA-
NEIRO _é composto de duas partes dís-
tinbals: um setor ocanercíal e um setor de



garagem que se lígam no pavimento tér-
reo, Nos dois últimos pawDmen:os, um
Clube, oferecerá um complemento ímpres-
cíndível para as atívídades IP'rof~s'~lonais,

SETOR COMERCIAL - Levando em
conta os conceítos acima, procurou -se
adotar um ,p:u'ttãJo, no qual o setor co-
mercial envolveria o setor de .garagem em
sua periferia, Esta solução nos deu possi-
bílidade de ter todos os esontõcíos cem
frente para, a rua, A fachada em concreto
aparente e esquadrías de alumínío , ~a.-
re:hos de ar condícíonado poderão ser ins-
talados em tôdae as salas, sem ocupar
e...'1paçointerno nem preju;d!iClaa"a estética.
d.3. fachada,
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,SETOR DE GARAGEM - O setoe de
garagem com 412 vagas terá du!IJSrampas,
a de encrads, pela rua 'México e Ia de saída
pelai Av. Alm:vrante Barroso completamenbe
ínterdependentes, além de dois pátios de
manobras superpostos, com capacidade para
20 carros cada, sendo um no subsolo, e o
outro de saída ao nível da rua. Esta carne-
terística POSBibilita um escoamento rápido
da garagem, Impeddndo que o tráfego fi-
que congestionado mesmo nas horas de
maior movírnento. O sístema no setor de
garagem será "Atlas Víllares" que funcio-
nará COm geradores próprios.

PARTE REC!REATIV'A NA
COBERTURA

1 - .Jardim de inverno
2 - Restaurante
3 - Terraço
4 - Bar
5 - Varanda
6 - Sun-deck
7 - Piscina

22 8 - Vestiário
9 - Massagem
10 - Sauna
11 - Sala de ginástica
12 - Ducha

- 13' - Cozinha - .



o ÓLUBE - Horas seguãdas de atividade

írstelectual provocam Ia; íirudiga. Daí a ne-

cessidade de um IOCla.!onde 05' intervalos

de tra-balho rõssem transfo-rmados em ho-

ras de lazer. O OlUJbe, situado a 110m

de altura, com vista total dJa; Baía da

Guanabara, com piscina,sauna, duchas,

sala de massagem, restaurante, audítôrío,

biblioteca, aalas de reunião, serviço de

telex, barbearia, estar, etc. é um COIm-

plemento indispensável para as atividades
proríssíonaís. O

PARTE SOCIAL NO
31.° PAVIMENTO
1 - HaII
2 - Recepção
3 - Salão de estar
4 - Bar
5 - Salão de leitura
6 - Biblioteca
7 - Auditório
8 - Barbearia
9 - Sala e.l! reunião

10 - Salão de jogos
11 - Salão de assessoria
12 - Contabilidade
13 - Depósito
14 - Sala da presidência
15 - Ante-sala
16 - Dep-endência de ser--

viço.
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Os terrenos 'Onde se acha eonstruído o
Edifício Barão de Mauá foram doados
pela amtíga Prefeitura à Fundação Getúlio
Vargas que pretendeu há tempos construir
um edifício em tôda a, sua, extensão, dl~iSde
a Avenida Gl'laça Aranha até a Igreja de
.~hnta Luzia (ver antiga planta de situa-
ção) .

Foi irr.~€,dki!ade fazê-lo pelo Depal't1a.-
mento do Patl1imõnio Histó:ico cuja prín-
cípal preocupação era, preservar o edüíícío
do Mínistórío da Elduca.ção e Cultura, isto
é, impedir que as novas construções pre-
vistas junto ao mesmo pudessem prejudí-
cá-lo nos seus aspectos arquítotônícos ou
tirar-lhe a sítuação de de$[ôgo que, no
meio de uma urbanização tão comçaota,
é uma de suas IPtrincipais oaracterístícas.

A rím de dar prosseguimento às obras
de sua sede na Praia de Botafogo a Fun-
dação resolveu vender parte daqueles ter-
renos, ficando 0iS demais lotes a serem
permutados com ta 'Prefeitura por terrenos
de valor equílavente,

Est31 solução que teve plena aprovação
do DlPHAN, possíbüctou a extensão até a
Rua Santa Luzia do j,a!l'dim fronbeíro do
Palácio garantindo assim definitivamente
o desarôgo do ediifício tombado. Assim,
reduzida .a um têrço a zona de construção
(ver planta rutual de situação) manteve-se
junto ao Palácio grandes espaços livres e
urbanízados. Al5m da proteção do as-
pecto urbanístico foi preocupação do
DPHAN, em concordância com os arquí-
tetos, caracterizar Ias linhas arquítetônícas
do nôvo projeto pela símpldcídede do mes-
mo e 'pela utilização de elementos em con-
traste com o Palácio dia Cultura. Para
ísto, exígíu-se que o pano de vidro das
flaC!hadas descesse 'até o chão, sendo eli-
minados os lPilot:\S,e roram uitílízados ou-
tros elementos de proteção externa que
não :O brise-soleil.

Concluída a construção e urbanizada
tôda Ia esplanada, - urbanízaçâo essa que
inclui a construção de um espelho de
água e de jardins em composição com os
já exíetentes do Palácio, - ter-se-à cer-
tamente urna complementação de caráter
plástico à obra iniciada há cêrca de vinte
anos com a construção do Mínístérío da
Educação e Saúde que determínou neves
rumos na arquítetura brasüeíra,

Vista do Edifício Barão doe Mauá

Edifício. Barão de Mauá
A determinação do partido arquitetõnico

escolhido, bem como a introdução no pro-
jeto de vánías soluções técnicas modernas,
que embora mais onerosas índuoütàvel-
mente .:3.S mais perfeitas, funcionais e gram-
demente facílírados pela identidade de
pontos de vista, logo atingida, entre o
DPHAN, os arquitetos, os propríetáríos e
os construtores.
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Arquitetos:

OSCAR NIEMEYER e
SABINO BARROSO

Foi intenção projetar e construir um
prédío que ficasse como um verdadeíro
marco de qualidade na cidade do Rio de
Janeiro, não só sob o aspecto IPlástico e
estético em sua composição com o antigo
Ministério da, Ed,ucação, formando UJIll
conjunto harmônico através de seus C,OlIl.-
trastes, como também pelo esmero na es-
colha dos materiais de aeaoamento e na
introdução e escolha das soluções técnicas
que aprimorassem a qualidade habitacío-
nal do edüício. Quatro aspectos foram fOI-
oalízados: absoluta flexibilidade de dívísão
interna, máxima eficiência nos sistemas de
transporte e comunicações, possibilidade
de introdução de aperfeiçoados sistemas
de segurança em determinados setores, e,
finalmente, incorporação de todos os re-

Construção:

GOMES DE .ALMEIDA FERNANDES
ENGENHARIA E CONSTRUÇõES LTDA.



quísítos modernos de conrõrto às instala-
ções de prédie.

1. Em prímeíro lugar fei estabeleeído
como diretriz comercial básica, a venda
pósteríor de andares inteiros' a grandes
organizações e companhías, Assim era
indispensável possíbílítar, a máxima. fle-
xíbílídade-de divisões internas, dentre de
um mínímo de exigências consideradas es-
sencíaís, e que viessem a servir às neces-
sídades futuras desta classe de compra-
dores, oferecendo salas pequenas eu gran-
des, salões de trabalho coletívo ou' de
reuniões, divisões até o teto ou à "meia-
altura, dependências sanitárias no número
e nas qlOSIiçõesdesejadas, etc. Partindo de
uma planta que se pode . .C>ha.."n.~ b~sica,
- extremamente simples, constituída de
gI"UlpOScompostos de entrada, dependên-
cias sanitárias e salas (andar dividido),
- pela simples eliminação das dívísões,
chega-se a uma planta completamente
livre (andar corrido) com as seguintes
oa:racterísticas:teto absolutamente liso em
tôda extensão com a colocação de fôrro
falso especial removível, acústico, sem
pontos de luz aparentes e permitindo o
jôgo de tubulações necessário para' todos
os tlJpos de instalações. As' divísões serão"
oríerstadas sempre que possível para as
"lPartiltlons",d!ivísõesmóveís de materiais
pré-fabrica.àlosvariados. A colocação dos
pontos das ínstaâaçõesefétrícas em qual-
quer Iugar será conseguída de duas ma-
neiras: no teto através dOIreferide fôrro
falso que permitirá colocação de pontos
de luz em qualquer posição, atendido e
efeito luminoso externo noturno do' edí-
ficio, e no piso pela utílízação embutida,
de tubulações apropríadas e que oferecem
pontos de tomada e de telefone em espa-
{lamento retículado em tôda a extensão
do pavimento. Quanto às dependências
sanítérías, estas poderão ser colocadas em
quaãquer local da zona central do pavi-
mento (índíoada no andar corrido) devido
13.0 rebaixamento estrutural contínuo desta
zona. ~ste rebaixamento atenderá às ne-
cessidades de ventilação destas dependên-
cias através de uma exaustão central,
criando uma zona de subpressão, que li-
gada às dependências sanitárias, provo-
cará a exaustão forçada das mesmas; o
rebaíxamento continuo permitirá também
a colocaçãodas tubulações de água e es-
gôto em qualquer ponto do mesmo;

2. ~aTa obter-se o máximo rendímentn
no transporte de passageíros, estudou-se
um zoneamentono edificio, ficando o mes-
mo servido por doís conjuntos de três ele-
vadores de alta velocidade. Os elevadores
com contrôle eletrõriíco foram .calculados
para um tempo de espera máximo de trinta
segundos. Um elevador de oOOa . grupo
descerá aos subsoíos.

3. O sístema de comunicações telefô-
nicas, além da prevísão para ínstaâação
de uma central para cada andar, com-
preende uma rêde embutida no piso, per-
mitindo a colocaçãode tomada telefônica
em qualquer ponto do pavimento. Outros-
sim, o prédio será dotado de uma rêde
interna, íntereomunícando e apartamento
do porteiro, portaria, garagem, elevadores
e todos os pavimentos.

4. O sistema de segurança contra o
fogo inclui a previsão de uma rêde embu-
tida automátdcede "sprinklers" nos tetos.
A limpeza das esquadrías e vidros das fa-
chadas será feita mediante uma caçamba
automática com capaeídade para um ho-
mem, de deslocamento vertical mediante
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PLANTA ATUAL DE
SITUAÇAO
1 - Projeto atual do prédio

aprovado tanto pelá
Prefeitura, como pelo
DPHAN.

2 - Edifício do antigo MI-
nistério da Educa<;ão.

3 - Edifício do antigo Mi-
nistério do Trabalho.

4 - Igreja de Santa Lu:ia.
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PLANTA ANTIGA DE
SITUAÇÃO
1- Projeto inicial do pré-

dio. aprovado pela Pre-
feitura, recusado pelo
DPHAN.

,2 - Edifício do antigo Mi-
ntrtérto da Educação.

3 - Edifício do antigo Mi-
nistério do Trabalho.

4 - Igreja de Santa Luzia.
5 - Rua projetada.
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• • • • • • • •
PAVIMENTO TIPO
(ANDAR CORRmO)

• • • • • • • • 1 - Espaço corrido, divisf.
vel à vontade. '

Z - BaU'
3 - Ar, condiclo~do
4 - Exaustio

• • • • • • 5- Escadá
6 - Rêde teléfônlca
7 - :Lh:o
8 - Elevadores (1.0 ao 11.°

pavimento).

• • • • 9 - Elevad.ores (12.0 ao 19.0• • pavimento).

• • PAVIMENTO TIPO - SALAS

1 - Grupo de, Salas
2 - Dependências e Sani-

tários
3 - Ar condicionado• • 4 - Cli'culaç5.o e haU
5 - Rêde teiefônica
6 - Lixo
7 - EXàustão dos 'sanitários
8 - Escada,
9 - JUevadores

a u - Gl - -,10 [:>

1 "
I,

~,
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~ L:~~2Jr-D--= ~~n '1 ~ Q-
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~,<;;t 1 I 1< 14 f~]li o • ~J c," e •[~]0 ~ 1 ,
I ' lú~1s FI1=a o • 6 5 • • •

cabos de aço em um guincho elétrico íns-
;talado"na cobertura, o qual deslocando-se
horizontalmente em trilhos ao longo de
tôda a cobertura do edifício permite a
limpeza completa das quatro facpadas,
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5. Foi projetado um sístema completo
de ar condicionado,com uma oapacídade
total de cêrca de 1.000HP. A diminuição
da carga térmica de ínsolação será feita
através da utilização nas fachadas de vi-
dro =termo-tux-, que possul uma camada
de lã de vidro no seu interior. Agua gela-
da para beber será fornecida de uma cen-
tral de resfrlamento instalada na cober-
tura. O

PAVIMENTO TtRREO

1 - Lojas
? - t>ependências e saní-

'tários. '
3 - Portaria
4 - BaIl d.e entrada do

edifício.
5 - Rêde telefônica
6 - Lixo
7 - Escada
8 - Poço de exaus~ão
9 - EIl;!vadores
10- ~àmpa para sUbsolo.



Edifício
Henry Ford

Rua Senador Cantas, GS

Arquiteto PAULO H. CASE, lAB-GB

Construç4o: SlSAL

Edifício misto para escritórios e gara-
gem a,utolmáit1m. O arquiteto na apresen-
tação dêsse seu 'Projeto queixa-se: - com
naeão e espelhando um sentimento gene-
ralizado de quase tôda a classe - de UJm
desenvolvimento urbano que. meramente
se adaptou à trama urbana colonial Ij)l'é-
existente. Nelllhuma f!,l'a;ndezá de espaços,
nenhuma contribuição nova à eonceítua-
ção do agencíamento ,urbano. A pai!'! dísso,
uma legíslação ec1!ll:cja fl1UStrapJt;~,bastante .
idosa e que nada fêz para se ataialízar,
permite e cria condições propícias a que
"a busca de objetivos comerciais, írnpo-
nham ao projeto lliniIt.'lÇÕ€s mínímízan-
tes", Dai resulta "a sublímação da área
mínima como a única adequada. A fun-
ção do arquiteto, nestes casos, reduz-se a
simples determínsção de um funciona-
mento". O

-
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1 - Dali
2 - )\ledidores c!.e gás
3 - Elevadores
4 - SaJ}itárlo
5 - I!lscada
6 - Portaria.

7 - Bombas e hidrômetro
8 - Hall de garage
9 - Rampa
10 - Pátio de manobras
11 - Elevadores
12 - Vagas
13 - Eseada da garage

Térreo;
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1 - Hall
2 - Vestíb'lllo
3 - Elevadores
4 - Sanitârios
5 - Escada

6 - Lixeira
7 - Salas
8 - Elevadores
9 - Vagas
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- -
1 -'.l\Ied1dores de luz
2 - Caixa d'âgua
3 - HalI de serviço
4 - Poço do elevador
,,- Depósito
6 - V'estiârio

7 - Gerador
8 - Incinerador
9 - Escac!.:I
10 - W.C.
11 - Administração
12 - Garagem
14 - JgevadOl'IlS



c-

------------------Escritôtlo---da--lBÉRIA,
Líneas Aéreas de Espana-

Francoforte - sôbre - o Meno,
Alemanha Ocidental

Arquiteto: ALFRED SCHILD, Membro da
Liga de Arquitetos Alemães DBA

Colaborador: Prot. BLASIUS. SPRENG

Em outubro de 1965, em Hess'en, por
intermédio do Ministro das Finanças da
Alemanha Ocidental, foram conferidas
dÜlSltinÇ-Õesàs melhores construções dos
últimos 8 anos. A escolha das obras foi
feitaJ por um júri composto dos mais con-
ceituados protessôres e construtores ale-
mães, entre êles o Pnof. Hebebrand!. Nessa
ooasíão, foi dístínguída a nova loja cen-
t:ro..l da IBll:RIA, Lín~3S Aéreas de Espana,
em FroncofOl;te-sôbl'e-o-Meno, Kaisers-
trasse, 61, como modelar em seu -gênero,
dentre os escrntóríos de companhias- de
aviação existentes em Flrancofone. Piotr
ocasião dêsse acontecímento arquítetôníco,
o arquiteto Alfred SChild, autor do pro-
jeto, recebeu um dípíoma alusivo. À
IBll:RIA, que ,permitiu ao arquiteto inteira
liberdade de concepção e realização, fOti
conferída uma placa comemoratíva para
ser colocada no prédio. 29
A AgêncLa da IBÉRIA, em F1n:mcoforte,

-consegue ea.ptar· e transmitir em metal,
vidro, pedra e madeira a atmosfera da
·EEpanha e sua gente. As brilhantes pa-
.redes de· mosaíco; relevos de prata, baí-
xcs-relevos e assoaãhcs de mármore bran-
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co refletem a aleglia da terra e gente
espanholas.
A execução arquítetôrâca do sscrítórío

da IB:ERIA harmoniza maravílhosamente
com a aanplítude da Companhia, Díante
das vitrínas mteLliças, da altura das pa-
redes onde foram colocadas portas de vi-
dros, tem-se a impressão de um "haJ1"
aberto. acessível a todos, motivando pe-
dídes de ínrormações sõbre viagens aéreas.
Todos ali são estimulados a conhecer a
El:ipanha, A noite, a transparência da
parede externa é acentuada por um
alpendre Iumínoso que se projeta da
parede de vidro, :Esse alpendre impede
que '8) grande vttrína sofra os efeitos dos
reflexos, '

A IZ.1!:ençãodiO transeunte dap;'incipal
rua. comercial de Froncoforte é prêsa !por
um gígantesco paínel de moaaíco, cujos
matizes vão desde o lâ,pm-azul até o tur-
quesa, com pínceladas, aqui e aêí, de ama-
relo-areía, sugerindo ao povo alemão a
El:panha ensolarada. Dentre' o variado
mosaico de vidro italiano, conchas e ca-

30 racóís, ~obressai o branco que dá dlestaque
aos veios de 0UJl10.

Embutido na parede de mosaico, um ni-
cho de mármore branco, iLuminado indi-
retamente, eXIPÕevaríados objetos canac-
teristicamente oopanhóls, Do lado QIPOsto,
decorado com uma. parede çe ébano e ar- {loja da IBtRIA em Francoforte, vendo-se ao fundo o. painel de mosaico
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máríos embutidos, e enfeitado de baixos-
relevos no seu traç4lldobásico, o muro su-
gere a "grandezza" espanhola e a, orgu-
Ilibsa <IisoftI.Çãõ "do jicWoespanhól, - -

A sala reservada aos clientes apresenta,
ao fundo, um mapa estilizado da Espa-
Ilha, em pírogravura, ornamentado com
prata de lei. As ,poltronas, escolhidas por
Schild, fazem- jôgo com as escrivaninhas,
que foram desenhadas pelo próprio arqui-
teto. Diail'lite<lia:pa-rerl!ede mosaico, duas
mesas com tampos de grosso ordst3.1 que
repousam sôore rústdcas bases brancas.
Por sugestão do aequíteto, estas bases fo-
ram trabalhadas em mármore die Oarrara
pelo' escultor' Giiibl, de iMunique. Uma
base simboliza aM'ená, das touradas; a
outra, o mapa da Espanha decorado com
freixo-bravo das montanhas espanholas
matizados delicadamente com ouro 'em
fOlhas.
Em severo contraste, com- a Iumínosí-

dooe e brilho dia atraente sal1a.de recepção
surgem os locais de trabalho - salas de
reservas, de direção e' de funcionários -
os quaís, no mwt4zmarrom avermeâiado

outro ângulo da Loja da IBÉRIA em Fraueoforte

[) ()•

de suas paredes de madeira e armáríos
embutidos, lembram as montanhas espa-
nholas.
O !Problema que Enrique Rathmann

Sanchéz La.ulhé, diretor <lia IBmIA na
Alemanha, apresentou 810 arquiteto, foi
por êle resolvido dentro do seu ;ponto de
vista: li. arquitetura a serviço da comuni-
cação. Para tanto, o arqutteto escolheu
com acêrto os artistas e artesãos, sendo
que ao Prof. Blaeíus Spreng, de MlUnique,
foram eIltJregu~ os trabaíhos em mosaico,
p1rogl1av,urase baíxos-relevos em madeira.
Além da solução dos problemas arqui-

tetõnicos e !Wtísticos, o arquíteto teve
igualmente a seu cargo um trabalho ex-
tro: o dia reconstrução do edifício, gran-
demente daníãíeado durante a guerra.
Nessa obra,êle removeu do porão uma
pilastra de pedra líoz, dia grossura de um
metro, remanescente do século passado
que valoriza agora as grandes linhas da
vitrina e é .por eLasválor1zwdla.Essa ta-
refa foi executada .pela firma Phil1p
Ho~. O
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Vista' plU'~lal Interior da Loja da lBtRIA em FraDeotorte



Diálogo

Engenheiros Estruturais e
Arquitetos
Por intermédio da dístríbuídora compe-

tente recebi o número, de [unhn/Bê da; re-
vista "ARQUITETURA". Conheço-a de há
algum tempo e Somente por falta. de opor-
tunidade ainda não havia tornado um
contato .maís constante com a mesma,
De fato, "ARQUITETURA", revista au-

tênticamente nossa, pelos conceitos emi-
tidos, pelos autores reconhecidamente ca-':
pazes e pela mensagem que veicula, colo-
ca-se à frente das congêneres que lhes
concorrem.
Sou engenheiro civil, estru~urista, e o

arquiteto indubitàvelmente é o profissio-
nal habilitado para resolver os problemas
sôcío-habítacíonaís do século em curso.
Ao engenheíro cabe 'a. obrigação de resol-
ver problemas técnicos, lado a lado com
o arquiteto, para que resultem melhores
soluções, que isoladamente seriam defi-
citálrias.· Nós, estruturístas, somos os
engenheiros que temos maior contato com
os arquitetos é dêste modo, trabalhamos
sempre em conjunto visando a uma estru-
tura-arquitetura mais adequada para so-
lucíonar os problemas de projeto e exe-
cução física. Aproveito para solicitar uma
assínatura anual de "ARQUITETURA".

Eng.o J'osé Rodolfo de Lacerda
Rua Bispo D. José, 2133 - ap. 402
Curitiba - PR

Concordamos plenamente com o ponto
de vista do engenheiro JRL e com prazer
incluímos o seu nome no nosso arquivo.

COHEBE
A Biblioteca da COHEBE vem por meio

desta solicitar de V. s.a UlI1.3.assinatura
da revista "ARQUITETURA", uma vez
que, os assuntos tratados por esta revista,
são de ínterêsse para os noSSOS técnicos.

Lúcia Helena Motba collier
Bibliotecária da Companhia Hidro-
elétrica Boa. Esperança
Rua do Paíssandu, 58
Caixa Postal, 995 - Recife - PE

Decoração em Curitiba
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Tendo observado no expediente <!;3, Re-
vista ARQUITETURA que a mesma é
dístríbuída também aos deconadores, soli-
citamos a V. s.as a gentileza de nos in-
cluírem na lista dos recebedores dessa
Revista.
Salient::lmos ainda. que possuímos duas

lojas de móveis e objetos de decoração
aqui em Curitiba e somos revendedores
exclusivos nesta praça dos móveis Mobilia
Contemporânea, Brafor e L' Atelier firmas
essas que como tivemos oportunidade de
observar são ammcíaôas por essa Revista.

Paulo Valente
Travessa Jesufno Marcondes, 40
Cur~tiba. ",,;,·PR .

• Venho solícítar de V. s,» a possíbílí-
dade de minha ínclúsão entre os inúmeros
profissionais a receberem a revista AR-
QUITETURA pois, atualmente ela me é
emprestada por um amigo.
O motivo de meu interêsse, está em que

exerço a função de projetista, e a mesma
me é bastante interessante.

Wuhegthon Paulo de Sooza
Rua. Blandína de ElaoIes,34
?elir.o Leopoldo - MG

Informamos a COHEBE, a PV e a
WPS que os seus endereços foram incluí-
dos no arquivo de ARQUITETURA.

Patrimônio Histórico - GB

A Divisão de Patrimônio- Histórico e
Artístico do Estado da Guanabara aQUS:L
o recebimento da revista "ARQUITETU-
R.A", e agradece ressaltando a importân-
cia da publicação, que fi~a, um dos mads
importantes aspectos do trabalho humano.

Marcello Moreíra
Diretor da EI'P. S. so
Divisão de Patrimônio Histórico e
Artistico <kl. Secreta.ria de Educação
Cultural do EstJaldo da Guanabara
Rio de Janeiro - GB

Agradecendo as referências feitas a
ARQUITETURA informamos que teremos
o máximo interêsse em colaborar na pro-
teção aos monumentos, obras e sítios do
Rio, tarefa específica da Divisão do Pa-
trimônio Histotico e Artístico da Gua-
nabara.

Seção de Colonização no
Govêrno de Mato Grosso
Temos a satdsfação de comunicar a

V. s.a. a criação, nesta Secretaria, da Se-
ção de Colonização à qual incumbe o pla-
nejamento, a coordenação e a supervisão
das atividades que se re'acíonam com a
colonização no território mato-grossense.
Recebemos tôda e qualquer colaboração

que nos possa ser prestada. e propomo-nos

a manter intercâmbio COm V. S.a. e os
diversos órgãos que atuam neste setor.

José Corrêa de Almeida Lobo
servíço de Divulgação da. SiEGECE
João. Vieira dos santos
Sociólogo Chefe da Seção de Colo-
nãzação da ,SEGECE
Ouiabá - Mato Grosso

Recebemos com grande interéese- a pro-
posta de intercâmbio feita 1*lla SEGECE·
do.. Govêrno _do .Estado de...Mato Grosso.
Infelizmente não nos foi possível, por
falta de maiores elementos de direção,
incluir o nôvo órgão de colonização em
nosso arqUivo; aguardamos nova comuni-
cação da SEGECE para jazê-lo e para
znzcwr um intercâmbio que não será li-
mitado apenas à ARQUITETURA, mas
que se ampliará a todos os arqui~os in-
teressados.

Centros de Venda
IEll que suscribe Ricardo Horacio Luna

alumno de QuiIito Ano de Ia Faculdade
de Arquítectura Y' Urbanismo de 1:1 Uni-
versídad de Buenos Aíres, Republica Ar-
gentina. Solicita aI Director de esa 'pres-
tigiosa. Editora el envio de un ejemplar
de Ia revista ~QUITETURA Nro. 37 deI
mes de julío de 1965; prevío envio del im-
porte de dícha revista que Ud, se servirá
ínformarme al reepecto ,
EI motívo de díoho pedido es que estoy

realizando un traoajo sobre SUPERMER-
CADOS Y CENTROS COMERCIAIS Y en
ese número hay información sobre Ios
mismos, 10 qual me permitirá presentar
trabajo mas completo.
Agradecé ,a'l Sr. Director el envío a Ia

breveded de dicho ejemplar y.3.que Ia en-
trega de este trabajo en la FacUltad es
para mediados deI mes de junio.

Ricardo HOl'acio Luna
Rodriguez Pena, 1385 Piso 4 Dto 4
Buenos Aíres - Re!Pública Argentina

Informamos a RHL que já atendemos a
sua solicitação, enviando-lhe o número 37
de ARQUITETURA, dedicado aos Centros
de Compras. O

ANUNCIEM EM

ARQUI"TETURA
o óRGÃO OFICIAL DOS
ARQUITETOS. BRASILEIROS

... -""."



Instalações prediais nos grandes centros

j

Os edifícios de grande porte apre-
sentam para as instalações problemas
bem diferentes dos das construções
usuais, e que obrigam aos projetístas
à procura de soluções totalmente di-
versas' da rotina normalmente segui-
da. Neste capítulo da técnica, como
em muitos outros, as soluções estran-
geiras não podem ser simplesmente co-
piadas, po~s são diferentes nossas po-
sições, tanto mesológícas - no que
toca ,a clima, hábito e padrão econô-
mico, - como nas relativas à carência
do mercado . interno -de 'materiais e
equipamentos especiais ea mão de
obra de instalação. -

Na solução dos diversos - problemas
de Instalações deve-se o menos possí-
vel à ímportaçao, sempre difícil íní-
cialmente, e quase ímpratícável no ru-
curo quando surge a necessídaae oe
reposição de peças para manutenção.

Estas considerações de ordem restrí-
tíva nao impedem que se procure e
consiga SO.lUC;<liO de arco lllVt:l tecnico,
comparauas ao que ue meinor se tem
.ocuuo no estrangeiro. r:oue-s~_mes-
mo cizer que evitando as soiuçoes exo ..
ucas ciassicas, algumas vezes damos
passos a mnte. meinoranno algo que,
nao era percebido alhures em virtuue
da tenueucia naturai ue acercar a ro-
una como sansratona. É. bem verdade
que, as vezes, o esrorço no sennuo ao
ooter uma soluçao nova e melhor e
contido por íegtsiaçao ou reguíamen-
tOS .oosoietos e ínacequados, dinein-
mos ue remover ou contornar centro
da sufocante burocracia que entrava
quase tuco no Pais. Uma r~orma sa-

. usratóna de regulamentos. corugos de
eoncessionarías e repartições pubn-
caso para torná-Ios compataveis a téc-
mca moderna e uar-Ines a possíbih-
cace de promover melhores conuíções
de conforto e segurança para «>s .usu-
raríos dos edifícios, só sera conseguíua
através de uma campanha conscien-
CIosa, persistente e desligada de inte-
resses comerciais e ímedratístas.

Dois préclios de grande porte, em.
datas direrentes marcaram época na
evolução das técnícas de mstaíação no
Rio de Janeiro. O primeiro dêles, o
edifício Avenida Central. no qual pela
primeira vez entre nós. foi utilizado,
em grande escala, um sistema de abas-

•

te cimento de água hídropneumátíco
diretamente das caixas inferiores. :i!:ste
sistema por suas ímensões e caracte-
rísticas, é, tanto quanto sabemos o
único' no mundo. Neste prédio foi uti ..
lizado ainda um sistema de distribui-
ção elétrico primária com 13~W em
todo o prédio, de forma completamen-
te original entre nós.

.O problema dos esgotos sanitários
também fugiu à rotina, com um siste ..
ma de barrtíete coletor no 4.° pavi-
mento, para cuia solução contou-se
com a colaboração e a boa vontade
dos engenheiros da SURSAN.

O segundo prédío foi o Banco do Es-
taco da ouanabara, no qual, de acôr- -
do com as necessidades específicas, se
eonseguíu um zoneamento rigoroso CIO
prédio, tornando quase que índepen-
dentes ~s ínstalaçoes eletrícas ~ hi-
dráulicas dos andares de uso do Ban-
co, e as dos andares destinados a alu-
guel e à venda. .
- Neste ..prédio as instalações elétricas
e hidráulicas, na sua maior parte, são
totalmente independentes da estrutura
o que além de ter permitido um curtís-
símo prazo de, execução, possibilitou
modificações, segundo as necessidades
de cada ponto. até quase o fim da
obra.

No BEG, utilizou-se o que de me-
lhor e mais aprimorado se podia obter
para as instalações, e o resultado pode
ser observado agora no prédio' de' es-
critórios de categoria internacional,
que resultou, uma grande realização da
arquitetura e da engenharia nacional.

A. seguir daremos um esquema ge-
neralizado de um roteiro para as ins-
talações de um prédio com cêrca de
120 metros acima do meio-Ido e 70.000
metros quadrados de construção, (tipo
Avenida Central ou Edifício )Rodolpho
de Paolí, no Rio). Contudo, é precise
deixar c1arque não existem dois pré-
dios iguais e que o roteiro deverá ser
tomado somente como base para dís-
cussão das reais necessidades que o
arquiteto 'em cada caso particular exa-
minará detalhadamente com a asses-
soria do engenheiro ínstalador. :i!:tam-
bém conveniente lembrar que certos

Ençenhei o IVO JiJ,NSSON AZEVEDO

problemas aumentam de forma acen-
tuada quando o gabarito cresce acima
dos 34 a 36 pavimentos quando outras
dificuldades surgirão e terão de ser
resolvidas. O desafio dos novos proje-
tos, todavia só poderá constituir, ago-
ra como no passado, um estímulo para
os arquitetos e engenheiros brasileiros.

Espaços Reservados para Instalações
e- Equipamentos

Nos -prédiOS elevados deve-se aban-
donar, de todo, a prática usual de aco-
modar as ínstalaeões nas áreas mais
desvalorizadas - para as quaís não se
encontra melhor destinação. Na reali-
dade, tal prática, em vez da procurada
economia, resultará em instalações
caras durante a obra ·e ineficientes
por tôda a vida do prédio. '

Nestes edifícios, de um modo geral,
os primeiros pavímentos são destina-
'dos às lojas, os 'seguintes a escritórios,
~ o último pavimento para casas de
máquinas e demais serviços. Os sub-
solos comumente abrigam o grosso das
instalações. '

Como primeiro esquema sugere-se:

• 1.0) 2.0 ou 3.° subsolo com área, se
possível, igual a do bloco e pé direito,
livre abaíxo das vigas, no minimo de
4,5m, totalmente destinado a reserva-
tónos mrenores, equipamentos e ins-
talações e grupos geradores de' emer-
gência.

2.°) "1.° Subsolo com pé díneíto sufi-
ciente para saída e entrada de cana- •
lização - para a via pública, cobertas
por fôrro. '

3.° Entre os pavimentos de lojas e
de escritórios críar um "entrepiso"
para desvio das tubulações, cuias pru-
madas mudam forçosamente de posi-
ção com a mudança-em jaíanta. EStas
canalizações, por conveniência arquí-
tetõníca, devem ser grupadas em um
menor número de descidas evitando,
ou diminuindo pelo menos, os ressaltos
e encWmentos antiestéticos, no pavi-
mento térreo. 33

15ste "entrepiso" deve ter pé direito
igualou superior ao do pavimento tipo,
de fOljIlla a acomodar os grandes equi-
pamentos de ar condicionado, subesta-

. '



\ ,
ções elétricas para o bloco alto, com .•
partimento da' CTB, etc... e também
a admínístração geral do edifício.

••.•• Esta. solução foi adotada no Edi1ício
Rodolpho de Paoli (em construção) e

:. no edifício sede da Ol)TU, m Nova
York, o qual dispõe não de um, mas
de alguns dêstes "entrepisos" escalo-
nados em altura.

4.°) Acima ou ao lado de cada casa
de máquinas ce eíevaoores deverá ha-
ver espaço adequado à suoescaçao elé-
trica que alimenta de energia em bai-'
xa tensao as máquinas.

5.°) Quando o "entrepíso" não dis-
ponha ue pe direito suuereríte, é ne-
cessano prover, no 1.° pavimenco de
escritorros, íocaí auequaoo e suneien-
te as suoestaçoes eietricas reoaixaco-
ras -eLetensao para lUZe rorça , issce i;
o caso 00 l!ócu,tlClOAvemaa '\Jt:!ntra1.

Quando o número de pavimentos é
muuo .granqe pooe haver necessicaoe
<te criar uma ou mais suoestaçoes, es-
caíonauas em aicura, a.e rorma a suo-
divicir a carga ao blOCOalto.

6.°) Áreas em cada pavimento para
medidores parcicurares a.e luz e terça
mterugaues por poço (PC oos anua-
res) . .

7.°) Na cobertura, deve-se prever
enchimento geral ae toco o piso, nu
mimmo com oucm, para uesvios a.e tu-
ou.açoes e a area neve ser quase toaa
reservaaa para .casas ue maquinas, tor-
.res para ar conmcionauo, suoestaçoes
eíétricas rebaíxauoras ce tensao, exaus-
tores para ventuaçao, etc.

AScaixas de água devem ficar o mais
alto POSSlVeIpara resorver o problema
~e baixa pressao nos uiumos pavimen-
tos e no SIstema de sprmK1er.

8.°) No pavimento térreo devem, ser
reservadas, sempre, peio menos as se-
gumtes áreas:

a) Medidores de gás, porque o re-
gulamento da 'SAG veda as suas íns-
taíaçoes em sunsoíos, salvo em casos
especiaiíssrmos quanao a tubulação de
gás na. rua é profunda.

b) Hidrômetros, que o regulamento
da CEDAG exige a 1,5m da rua, de--
vendo haver um. hidrómetro para cada
loja e outro geral para o pretao, No
caso do hídrõmetro- geral do prédio, a
CEDAG poderá concordar com sua ins-
talação no 1.° subsolo, em cômodo de
fácil acesso e junto ao alinhamento.

c) Hidrantes de Incêndio em cada
loja e no hall do prédiosempr.e de
forma a não necessitar mais de 301ft

34- de mangueira.

9.°) Poços:

a) Junto aos sanitários deve haver
-poços, em prumada única, indo da co-
bertura até o "entrepíso", comd1me\l"'"

sões sUificientes para prumadas de es-
gôto, água potável, gelada e também
as grandes tubulações para o sistema
de ar condicionado:

b) O maior número possível de po-
ÇOsdiretos do subsoío à cobertura de-
vem ser previstos para tubulações elé-
tricas de alta tensão e outras.

c) Prever poços para à CTB, do
térreo ate o seu compartimenso prr-
Va&lVO,e írracnanuo-se oeste/ ponto
para cima em poços urversos, segun-
uo as necessiaaaes para. as suas pru·
madas.

, d) Poços para exaustão do subsolo
e saída uOS gases aos' grupos gerauo-
res ue emergencia e cnanune ue mCI-
nerauores. ".

10.°) Enchimentos de piso:

a) No pavimento térreo, havendo o
uso de tomauas a.e PiSO,.convira pre-
ver encrumento de U,lvln que, em qual-
quer caso, e utu para rucuras mouirs-
caçoes.

b) Em todos os andares de escritó-
rio, se rosse possrver aumentar oe u,u5
para U,WlU a previsao para o acana-
mente ue pISO, se conseguirra umasex-
traoruinaria mdepenuenera para a
.mscaraçao eíétrica. .l!is\.amedica, usa-
aa paralelamente ao torro permitma
executar toca a estrutura sem emou-
tir a tubuaaçao 'eiécrica, que ricana
para etapa seguinte, possibíutando
extraordinaría veiocicade cte execucao
da Obrá. E o caso do BEG. - .~
c) N~ subsolo mais profundo, é ne-

cessário prever, nos 4,ó de pé direito,
pelo menos O,5m para enchimento, a
nm de acomodar os esgotos que cor-
rem no piso.

11.<') Forros:

a) Indispensáveis em todos os te-
tos sob os quais corram tubuíacôes c
que devam ncar OCultas; por exemplo:
no 1.0 subsolo, térreo, sobreloja etc.
Lembrar dos dutos de ar condicionado '
Iilue-correm abaixo das vigas, salvo os
casos em que se previu a sua furação..
Lembrar do fôrro quando da especí-

,ficação d~ aparelhos de iluminação
embutidos.

b) Fôrro nas galerias dos pavimen-
tos de escritório, para cobrir os seus
aliméntadores de eletricidade, as tu"
bulações de ar condícíonado, ventila-
ção etc , Geralmente, a altura livre
abaixo das vigas deve ser grande, mí-
nimo de O,40m além da, ruração nas
vigas, sempre necessárias.

! c) Fôrro no interior dos escritórios
- não absolutamente índíspensável -
porém de grande utilidade para dutos
de ar ccmdicionadoe especialmente
para &3 tubulação elétrica e de sprín-

kler, onde exigida, puderem trabalhar
independentemente da estrutura.

Instalações Elétricas

1.0) A demanda elevadissima dê
energia elétrica de um grande prédio
- uentro da experiência brasileira esta
vai. a mais de U,lKVA por m- de eons-
truçao giobal - torna-se ímpossivel,
prauca e econômicamente abastecer (J

edifício com energia em baixa tensão,
pois chegaríamos a, bitolas de cabos
inexístentes. Além disto os regulamen-
tos das concessionárias hmítam o for-
necimento de energia em baixa a car-
gas bem menores.

"

2,°) A prática atualmente mais eo-
mum nos EUA consiste no uso de uma
baixa tensão especial bem mais alta
que a usual, geralmente o sistema de
480/277 volts, o'btido diretamente da
concessionária ou através do emprêgo
de transrormadores rebaíxadores de
tensão no subsoío , Do subsolo o pré-
dio é alimentado por sistemas de bar-
reamentos verticais, especiais, de cobre
(Bus-Way), que nos andares alimen-
tam lâmpadas fluorescentes, com rea-
tores especiais comandados por síste-
•ma também especial de interruptores
de 32 volts Iígados a "relays", para evi-
tar, por motivos de segurança, o eon-
tato dos usuários com tensões de cer-
to modo elevadas.

Em cada. pavimento; há pequenos
transferidores para. alimentar as to-
madas com a tensão normal de 120
volts. .

As grandes máquinas e equipamen-
tos ou funcionam a 480 volts ou são
alimentados por transformadores pró-
prios.

Não recomendamos êste sistema
para o nosso País pelos seguintes mo-
tivos:

a) Necessita de sistema. de barrea-
mentes especíaís que só podem ser
feitos sob encomenda e com caracterís-
ticas, elétricas de ímpedâncía nem sem-
pre conhecidas.

b) Dadas as elevadíssímas corren-
tes de curto-circuito que podem ocor-
rer, temos de usar chaves especiais
com capacidade multo alta, de inter-
rupção, ínexístentes no País, caríssi-
mas, muitas vêzes fabricadas sob en-
comenda. sõmerrte.

c) mcessita de equipamento espe-
ctal para luz fluorescente e interrup-
tores não fabricados normalmente.

d)"l1:, para nós, mais caro em vir-
tude do elevado consumo de cobre.
quando comparado ao sistema adiante
proposto. .

3.°) Sugerimos o u§o da alimentação
e distribuição primária em 13 KV com
subestações rebatxadoras de tensão
próximo dos centros de ira vldadés da



carga, usando tensões especiais na
baixa, somente onde necessário.

Como p'rimeira aproximação, pode-
mos sugerir o uso de subestacões no
subsolo, no "entre piso", na cobertura
e iunto às casas de máquinas de ele-
vadores e ar condicionado.

Neste sistema, a concessíonárta
mede somente o consumo global em
alta. tensão, fican.do a cargo do con-
domínio a .medíeão do .consumo de
cada usuário em baixa tensão.

'.

Gru'pQS Geradores de Emergência

Deverão alimentar. em caso de ra ..
lha da concessionária. pelo menos os
seguintes serviços: . .

a) Parte indispensável da ilumina-
ção de serviço.

b) Bombas e equipamentos de ven-
tilação indispensáveis.

c) Um elevador de cada vez em
cada grupo, 'Para possíbtlttar o escoa-
mento do prédio e também retirar os
r.assacetros presos no momento da in-
terrupção da energia.

Pode-se. em prímeíra etapa, ava ..
líar a carga de emergêncla em 10 a
15% da demanda geral de eletricidade.

Esgotos

Neste capítulo pode-se se~uir o ex-
celente "Regulament:o 'Para Instalacões
Prediais" na SURSAN. havendo apenas
a considerar a conveniência em geral
de fazer um "coletor de esgotos" no
"entreniso" para agrupar o grande
número de tubos de queda da zona de
escsítóríos em alguns tubos de queda
gerais de grande diâmetro. certas vê··
zes, também há dificuldade de levar até
em cima as ventílacões e noderá haver
conveniência emgrllná-las em um
"barrílete de ventilação". "

Na parte que respeita às águas nlu-
víaís suaerímos sempre o uso de limi ..
tado número de colunas de zrando
diâmetro, poís estas são mais erícíen-
tes no escoamento e .muíto mais difí-

-ceis de se obstruir, Desejamos ainda
recomendar os maiores cuidados com
as .sôbre pressões que se podem ori-
ginar nos "pés" dos tubos de queda.
devido a obstrucões. sendo por ís+o ,
conveniente, nestes pontos, o uso de
tubos tino pesado (LAl e também fer~
ro fundido nas ventilações.

Sistema de Âgua Potável
\

Tendo em vista à altura considerá-
vel dos grandes edifícios, não ,ê possí-
vel usar o sistema comum de uma
caixa d'água, inferior, outra superior e
uma distribuição por gravidade.

Três soluções são a nosso ver acei-
táveis:

a) Caixas elevadas. em vários ní-
veis. com dístríbuícão por gravidade

de cada. umá delas para determinada
zona 'do prédio -' é o sistema mais
simples e a prova de t!'lficuldades 11.0
funcionamento. Geralmente é difícil
executar os barrlletes intermediários.

I

b) Caixa elevada no a.lto do prédio,
com coluna de 'distribuicão interrom-
pida em determinados níveis nor dis-
positivos mecânícos - hidráulicos de
redueão de pressão. Muito usado, no..
rém tem a desvantazem de em Ca~()3
de mal fnncíonarnento poder <"1arlift-
cor auarelhos sanitários. etc. l!: difí-
cil localizar 2~ válvulas de r=dueâo em
oontos acessíveis ao condomínio e
também difícil fazer os barríletes in-
termediários.

c) Sistema Hídropneumátfco
:Ê!steé o sistema mais moderno 'Que se
adota nos grandes edifícios e BO oual
a água; é enviada da caixa infetior
para' os usuários. na pressão conve-
niente. nor um conjunto de dísncsttl-
vos hídráulícos e nneumátícos Que lhe
(fá o nome. l!: um ecuínamento como.
plexo e Que nara ter 'funcionamento
seP'llrn e erícíente l1p',-.pssit·aum nro+eto
cuidadoso, uma fl'lbrica'-'ão 'nerfeita e
uma montacem nrímorosa. Quem J1iít)
ouíser pa.gar o custa em ternno e di
nheíro decorrente dessas extcênctas p.
melhor anot.ar outro l"I'tpml'l. pois em
caso contrário há nossíbtlldade de fra-
casso corno já houve diversos, mesmo
no Brasil.

São as seauíntes as vantazens Que
se node obter do sistema hídropneu-
mático:

- eümínacão das caixas elevadas,
ganhando área para venda.

- concentraeão das tubulacões de
maior diâmetro no subsolo, onde há
mais espaço.

- dírninuícão do consumo de ener-
gia para bombeamento ,

- possibilidade de um funcionamen-
to melhor dos aparelhos. dividindo o
prédio em tantos níveis. de nressão
ouantos rorem-os sistemas oroíetados.

'diniinuindo assim a diversidade de
pressão.

Suas desvantagens são i,

- complexo e de alto custo inicial.

_. necessita manutencão de orímeíra
categoria . • ".

deve s'er objeto de um projeto e
execução de primeira categoria.

- acima de 36 pavimentos acen-
tuam-se muito os problemas de man-
ter todo o eouipamento hídropneumá-
tíco no subsolo ,

\ ,
Incêndio

Deve-se notar que em rédíos C0111
peitoril de janela a mais de 36m aci-
ma do meio-fio,o Corpo de ,B0mbeirns
da' Guanabara exige um sistema pre-

.. •
ventivo de combate a íncêndío, constí-
t.uído dei chuveiros automáticos (sprín-
kler) operados por dísposíttvos tér-
mícos. . /

A exlzêncía é para tôda a área de
círculacão e salas, com exclusão 00-
mente de banheiros. Devido a. pesada.
tubulacão Que necessita êste sistema é
difícil de instalar com respeito às exi-
gências estéticas, parecendo ser o rõr-
ro a única salda..

É de se desejar que. no futuro. se ...
iam estudados em colabora cão com o
Corno de Bombeiros outros sistemas e
outras exigências. dlrizidas mais no
sentido ne evitar a ocorrência do fogo
nos ,edifícios comerciais do Que em
admítír' o seu íníoto. para depois aro-
gá-Jo em um dilúvio dácua Que nos
casos mais comuns de acidentes llmí-
t.ados nade vir a aumentar os prejuí-
zos em vez de dímínuí-Ios.

As exigências de' hidrantes são as
mesmas dos nrédíos normais. Deverão
atrvta ser cumnrtdas as exícêncías de
nroteeão esoecial nor extintores e por
ínundacão automâtíca de g-ás carbô ..
níco•.em áreas' de alta perículosídade .

Gás Manufafurado (De Rua)

Devem ser estudadas com critério
as reais n'p.cessidades de g-ái'\ de um
grande edifício, pois a previsão índís-
crirnínada de uso do !!'á.s ande êle não
será realmente necessario, poderá
acarretar zrandes e inúteis despesas
c>; tubulacões oue são de considerável

• diâmetro devido a baixa pressão dis-
oonível e também a área nerdída em
local de grande valor (pavimento tér-
reo 'para medidores volumosos.

Para diminuir êstes veastos. geral-
mente recorre-se aos medidores cole-
tivos com tubulacão única para muí-
tos usuários cada um com seu medidor
particular. mas mesmo esta solucão
só neve ser usada se o zás de rua fôr
realmente necessário. ~ •.

Para auxiliar a queima do lixo 'nos-
inciner,ador~ o zás de rua é ainda a
solução mais prática e econômica'.

Para pequenos usuários, em. limi-
tado número e distantes uns dos ou-
tros. convém sempre verificar se há -
'possibilidade técnica de utilizar se há
enzarrafado (GLP) porque será quase
sempre, mais simples e econômíco .

Instalacões Diversas

•Nos grandes, como nos pequenos edi-
fícios, há ainda que considerar, em
cada caso. uma série de outras peque-
nas instalações, como íntercomuníea-
cões internas, sistema de antenas co ..
letivas, sistema de alto falante para
música e avisos, cabendo ao projetista
estudar cada caso específico face aos
prozramas do arquiteto e as reais ne-
cessidades. C'
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Arquitetos Aveem

o trabalho que a seçuir foi transcrito é
resultado dOs estudos empreendidas pelo
Departamento dp, "Guanabara do Instituto
de Arquitetos do Brasil logo após a catãs-
trote que, em. [aneiro dêste ano, obtüou. a
cidade do Rio de Janeiro.
A coorãenaçãà geral dos trabalhos da

Comissão nomeada em Assembléia Geral
ào Departamento, estêve a cargo do ,ar-
quiteto João Ricardo serram. Funcionaram
na comissão de redação final do documen-
to os arquitetos Antônio Pedro Alcântara,
João Ricardo Serram, Marcos Kond:er
Netto, MauríciO Nogueira Batista e Mau-
rício Roberto. A coordenação dos diversos
grupos de trabalho coube aos arquitetos
Anna MaHa Wendel, Bernarâo Goldwas-
ser, Bencion Tiomy, t.eon Levinson, Mar-
coe Konâer Netto, Peter José Schweizer,
Rulfio Macêdo Machado' e SyZvia Wan-
derley,

CoZab01'ararn ainda nos trabalhos da CO.-
missão os seguintes arquitetos e estudan-
tes de arquitetura, Adina Mera, Alexanilh"e
Ciuin, Alfredo Britto, Anna Maria Sobral,
Arth~ Lício Pontual, Eernanâo Cesário
de AZmei<ia, Fernando Pereira Burkhardt,
George GOlde7Jerg, German Bolafi8s, Gil-
berto Kobler Corrêa, Henry Roitman, Hir-
cio' Fêrmo de Mirànda, Ices Monte Lima,
Izid07' Baftdarovsky, Jacques uasan, Jac-
ques Zadjanadier, Jean Kubler, t.eonarao
Korec, Luiz Paulo Conde, ManOel Grubel,
Marcos Flaa:man, Mário' Mendes. da Silva
Freire J1'., ota« Weriowsky, Paulo Braga
de Almeida, Polla Brakars, R'icardo Me-
nescal, RQberto Eiras Jorás, Roberto Ro-
gozinski, Sebastião de Oliveira Alves' e
Sigheo Adashi; e pela Federação de As.:
soctações de FaveZados do Estado da Gua-
nabára (FAFEG) os senhores João José
Marcolino (n.residenteJ, Vic'ente Maríano
(vice-presidente) , Vcüde1)~no do Nasci-
mento (secretário geral), Janildo Mendon-
ça (secretário administrativo) e José Ma-
rirt Galdeano (secretário de divuZgação).
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Há mais de lü anos vem o Instituto de
Arquitetos dó Brasil alertando as autori-
dades federais e estaduais :p.'lil'aa gravi-
dade do problema habítacíonal, numa ten-
tativ® de indicar para o, mesmo rumos
compatíveis com as condições sóclo-ecoúô-
mir-ASdo Brasíl ,
No âmbito estadual, o Departamento doa

Guanabam do Tnstdtuto de Arquitetos do
Brasil (lAB-GB) empreendeu várias cam-
panhas: combateu o l;)ec, 991, por consí-
derã-Io, além de uma medida isolada, um
fator !preponderante, em certas círcunstãn-
cías, de aumento de densidade ipopulacio-
nal: pelas mesmas razões,' manifestou-se
contra 'a chamada Lei Oarvalho Netto, ora
em Vigor; em 1964, insurgiu-se contra a
contratação da firma, "poxiadis Interna-
eional"AlSsocioated", por entender que, num
país que exporta! técnicos em planejamento
urbano, não faz sentido contratá-tos no
exterior; por ocasião do estabelecimento
das primeiras cooperativas nabítacíonaís,
autori2Jadas pelo Banco Nacional da Ha-
bitação, em príncípío de 1965, alertou a
população carioca pa.l'a a místírícacão que
estas representavam, f,ato êste confirmado
logo a seguir pela mtervenção do BNH
nas eítadas organízacões.
Em 1900, d IAB-GB foi solicitado, ofi-

cialmente, pelo govêrno estadual à' a,sses-
sorâ-lo nas medidas de emergência frente
'as conseqüências da catástrofe que se aba- "
teu sôbre a cídade em jruneiro próximo!IW
passado. Durante a emergência. \'sm so-

problemas no Rio

próprio cal~átel' precano dêsses alJarrafll)-
mentes, constituindo-se em obstáculo à
sua consolidação em !J:loradia permanente, ~
impediria a medida de transformar-se em
solução "pseudoprovisóría".
b): - Que as soluções ímediatistas anre-

sentadas para o problema, tão fantasíosas
quanto anressadas, ao nrocurarem corrletr
conseqüências abstraindo-se õa,,,- verdadeí-
ras causas na realidade, tendem a acra-
vâ-lo. Sômente uma honest« caracteriza-
ção da catástrofe. desvinr-ulada dle suas
comr-onentes mals dfr<amátioas. poderia
mostrar aue na base dos aconte-tmentos
a1.u.''lV"amsértas deficiênf'il'l.ct estruturaãs do
oreanísmo urbano, Or"'9ttlÍsmo êste que
está. ao exlzír- um diagnÓ-"t,i,.o ur=ente. ao
qual se devem seguir medxlas efe+ívs..O:; de
ptanetamen+o elobal.; Sf'm estas 1wlwidim-
rias Inadíávels os nroblemas cotidianos
d."t cidade 001' certo se aeravazão e a no-
pulacãe f.icará a mercê da eclosão neríó-
dir-a de fenômenos corno o das chuvas de
Ianeíro. com conseqüências cada vez mais
graves.
Realiza.clas as primeíras reuniões dos

grupos de trabalho. firmou-se o crítérío
de nortear o estudo que se emoreendía
pata uma visão geral dos problemas da
cidade, fundamentada', tanto Quanto POS-
sível, numa pesouisa arnnla e : nrofunda.
abranzendo a mal t' quantidade de aspec-
tos possíveis.
Um contato direto com os setores da

ncoulacâo mais diretamente atingidos
.pela. catástrofe foi Iulzado ímnresolndtvel.
pois Que êstes seriam, lõaícamente. os mais
afetados de imediato pelas oocões 'Propos-
tas, Ao mesmo tempo. êste contato seria
útil para emorestar aQ trabaãho o grau
de ref.tlidade necessârto a contrabalancar

,prováveis dístorcões. decorrentes de .um
enfoaue puramente tecnidsta,'
Assim sendo, já em 1/2/66 recebia o

JABrGB. em sua sede. reoresententes da
F.pc1et'acã,ode Assocíacões de Favelas do
Est.ado da Gmanabara (F{\FEG), com os
auais foram debatidos os aspectos zeraís
da matéria, e os problemas espe-ítíeos, das
azlomeracões de ha bitacões subnorrnaís ,
Nesta mesma reunião. ficou resolvida a
constítuícão de um R'l'UpO de profissionais
enoarresado de sugerir. a cureo prazo, me-
didas de sezuranca nas favelas mais afe-
tadas e a,<sen.l;adoque o IAB-GB, dentro
de suas Iímitacões. procuraria assessora!'
a FAFEG no levantamento censí+árto que
aouela entidade pretendín reallzar; ao
mesmo tempo, a FAFEG se nroritírícava a
r-elaborar nas pesquisas básicas que o
IAB-GB pretendia encetar.

Ucitação foi prontamente atendida, atra-
vés da participação dru Diretoria. do IAB;'
GB. no Grupo' de TrabalhO- então criado.
No entanto, considerando que era dever
do órgão de classe dos arquitetos apresen-
tal' ao Oovêrpo -do Estado uma opinião
iS!enta sôbre a catástrofe, suas raizes e
implicações, deliberou-se preparar um do-
cumento que' espe!h.9.sse os problemas e
m.dicasse suas possíveis soluções.
Com. êste objetivo, o IAB-GB convocou

uma Ass~blêia Geral Extraordinária do
seu quadro social, pal:a o día 21/l/66.No
decorrer dessa Assembléia' fbi constituído
gruno de trabalho, encarregado de, 11.'3,
medida do !possível, levantar dados sôbre
'o problema, estudâ-lo , e relatar as. con-
clusões.
O presente -relatórlo é o resultado dêste

esfõrco conjunto, do cual partícíoarsm,
entusíáséãca e voluntàríamente, cêrea de
30 arouítetos.
O relatôrío está dividido nos seguintes

capítulos:

1- A 'Catástrofe
2 ~ O problema especifico das favelas
3 - Outros problemas da GulI.oobara
4 - Conclusões e sugestões

1 - A CATASTROFE

1.1 - Constatação dos fatos e medidas
adotadas pelolAB-GB

A- noite do dia 10 de janeiro de 1966
mercou o início de uma das maiores ca-
tástrofes \ já .rezístradas na> história. do
Estado da Guanabara., Com tõdas a,s
característícas de uma violenta chuva de
verão, o tem:poral que desabo sôbre o
Rio, em 18!pel1as 2 .días. apresentou o trá-
gico saldo de quase 200 mortos, 46 mil
desabríeados, 2.400 habítacões totalmente
destruídas, 1.800 parclalmentê destnlídM,
3 .400 SGb neríao iminente de destruição,
mais de mil inundadas, loeradouros com-
pletamente . destruídos,rêd.es de. enereía
elétrica e de 18h.'lstecimento de água in-
terrompidas, gaãerias de águas .pluviais
entupídas, cofapsé em quase. todos os ser-
vícos publicos. preíuízos índustrlaâs íncal-
culáveis,ame:aca. de surtos epidêmicos,
O tremendo 'vulto da .catástrofe revelou

a ínsuãcíêncía dJai estrutura administra-
tiva dos órgãos governamentais, quer es-
taduáis, quer federais, levando a pr61Yl'ia
populacão, através de um impressionante
mevímento de solidariedade humana, a
prestar os primeiros socorros às vítimas e
a tomar outras providências que se fa-
ziam necessárías.
A ação do IAB-GB, desenvolveu-se em

dois campos naralelos: através d1li atua-
cão de sua Diretoria junto ao Grupo de
'ITabalho de' Emergência, ínstttuído " pelo
Govêrno Estadual em. 15/1/66, e pelo tra-
balho realízado pelos subgruoos de tra-
badho esteuturados 'na Assembléia Geral
Ex.traordinária de 21/1/66.
,No âmbito do Grupo de 'ITaba.Iho de
Emergênoia, os representantes do IAB-GB,
em consonância com a. opinião dos repre-
sentantes do Clube de Engenharia e de
funcionários do Estado, firmaram os se-
guintes pontos de vista:
a) - Que os desabrígados fôssem agru-

pados de pr~erênci.a em abarraeamentos,
devidamente ~1anejados, e em menor nú-
mero possível, situados nas· proximidades
das zonas em que residiam, de ta~ forma
que, não Só fôsse facilitada. a ação da Se-
cretaria de Saúde, como a dos responsá-
veis pela sua alimentação e .assist!mcia.. O

.2 - Causas imediatas

Embora várias causas secundárías pos-
sam ter contribuído para a eatástrore.
duas apresentam-se como prímordíaís: a
chuva e a natureza do solo da região da
Guanabara ,

A chuva - as chuvas que desa:baram
quase ínínterruptamente nos dias 10, lI,
12 e 13 de janeiro passado, na Guanabara,
alcançaram os maãores índices pluvíomé-
trícos dos últimos 100 anos. NO dia 11,
anotava-se 237 mm na Praça XV; 242mm
no Jardim Botânico; 251mm no Serviço
Geogl'áfico do Exército; 256mmna Esta-
-ção Biológica da Vista Chinesa e 287mm
na Praça Barão de oorumbã.rno dia se-
guínte, êstes números foram alterados
p3J1'a 271mm na Praça Barão de oorum-
bá e 301,3 mm (o maior) na Estação Bio-
ló@'Wa.



,
Comparados com 05 índíces mais altos.,

l'''fi'istrado!'l rio nassado, verifica-se que os
éle janeiro últímo vultrapassam. de muito.
i'!lwelas marcas: 223 mm (1883), 216 mrn
W1S)7) . 207 mm (1918). Cabe ressaltar
ainda aue. somente nos dia, 12 e 13. a
nrecíoítacão total na cidade foi de 4O::lmm.
o cue equivale a 40% das nrecipítaoõas,
mevlstas p::J,ra toda (1 ano. 1l:stes dados.
ímr-resslonantes fora fie (111aloner dúvida.
PSt3.C1."1. sugerir uma nraente reformulacâo
no sísteme. de captqc1io fi e<:roamento das
ácuas nluvials na Guanabal'a.
n snZo - a extensão da catt'ii"trofe.no

!'nf~'1.nto. l'i'i(1 SI' prende anenas h surpre-
f'nr'!i'l1,tp,violên-Ia dr.' chuvas. A~ carao-
t.p,rístir-as nerll1ia<l"eSdo 1'010 em rrue se si-
tuam O terrítórío estadual muito eontrt-
btríram nars ::J.mesma. 'Sel!undoós geó-
lozos Oton Leonardo e OrtaríliO' Pôrto. lJS

montanhas da recíão l2'uanabarina. como
todo o sistema oroaráríco da: Serra do
Mllr. são constituídas de rochas das mais ;
antigas do planêta. os quaís amesar -ãe
SlJ.'ll extrema. resistência. estão-se meteo-;d
rízanoo l)''3ulatinflme<nte. O r-lima trouicall
w;indo sõbre o sístema. 'Vai decomnondo-o
sucessívamente em moledo. saibro e bar-
ro. form.uido assim um manto triplO' e em
decomposicão. l1:ste manto. que atlne'e
várias dezenas de metros de espessura,
mantem-se agregado graças ao floresta-
mento das .encostas.
Assim. a primeira razão do d.eseauilíbrio

dos morros é o deematamento , As raízes
apodrecem, facilitando .a rápida ínfíltra-
cão das águas pluviais, .'3.5quaís embeben-
do a camada intermediária de saibro ti-
ram-lhe !li coesão, provocando seu escor-
regamento sôbre a superfiéie inclinada da
rocha adjacente. Os cortes ou entalhes
feitos no sQpé dos morros, quando da im-
plantação de prédios ou abertura de ruas,
executados sem O devido critério técnico,
comprometem o equílíbrío do manto e a
tendêncía l'iaturnl é. mais "cedo ou mais
tarde, o deslizamento das terras. Urge,
portanto, sejam tomadas medidas visando
a controlar e díscjplínar as construções e
loteamentos em encostas.

1.3 - Conseqüências .~

Na catiístrofe, o tributo mais pesado
foi pago pelas populações raveladas. De
acôrdo com dados do IBGE, de cada 100
ha.bita~ões abándonadas, em conseqüência
de inundações e desabamentos, 6-1 estavam
localízadas em favelas. Situados, em sua

I grande maíoría, nas encostas dos morros.
que vão paulatina.mepte desmatando; ou
em terrenos alagadíços, onde se compri-
mem desordenadamente, sem qualquer
lembrança de traçado urbanístico, inaces-
síveis ao socorro Imediato, quase que sim-
plesmente pousadas no solo, êstes aglome-
rados de abrigos precários se constituem
em vítimas potenciais de agentes instáveis,
tais como barreiras, pedra.'); deslizamen-
tos, etc.
As chuvas, ao revelarem Intensa e- dra-

mãtícamente a "favela", forçoso é reco-
nhecer, evidencíaram igualmente outros
graves problemas da cidade. Durante
aquêles 4 dias de janeiro, fatos como 00- _
bitações de classe média inundadas ou de-
sabadas, ruas .obstruidas ou destruídas,
trâ,nslito íntereompído, zonas com deficiên-
cia de socorro médico, precariedade das
rêdes de esgôto e água potável, ...esgotos
pluviais ínexístentes ou entupidos, estru-.
turaadministrativa deficiente, desapare-
lhada e com reduzíds, capacidade opera-
. tíva, carência geheralízada de recursos
materíaís e humanos, repetíram-se CIO!m
freqüência" suficiente para" mostrar o es-
tado pouco alentador do organismo ur-
bM10.
Esta enorme soma de aspectos negativos,

dentre os quaís se destacou dramàtica-
mente a "questão favelo,", n·ij. re:alidade

se funde em u,p1 Ú11lCOproblema; o ela
cidade. A solução dêste problema magno
não t','Itâ na saída setorial eue se nossÍt
dar I'l. alguns de seus aspectos particula-
res. Ela Sõ poderá' ser encontrada. cuando
pensada e dímensíonada' como o todo que
efetivamente é.

2- A QUESTÃO DAS FAVELAS

A catástrore atingiu duramente às po-
pulações faveladas , Assim sendo. é certo
determo-nos mais lonzamente ante os as-
pectos por elas colocados. Não para ofere-
cer "soluções 1Uilvadol1:as".a curto p1"9.70,
mas, para tentar a persoectiva dos verda-
deiros problemas envolvidos ~J.'1S favelas.
quer venham êles a se situar no Quadro
urbano ou nas condições da organização
do território.
Se~undo os dados fornecidos pelo IBGE

da.') 8.938 haoítacões abandonadasoor seus
moradores, 5.480 estavam situadas nas
favelas: ou sela, 61% do total. Perr-errta-
gens ainda mais altas foram regtst.r.'1das
nos dados parcíaís referentes às habita-
ções totalmente destruídas: oestas. 63%
estavam nas favelas: enquanto Que 65%
das habitações inundadas ali também se
encontravam. 'Segundo êstes mesmos le-
vantamentos, 01; locais mais atingidos fo-
rarn Rodnba. Sta. Teresa. GaT'dênia Azul,
Morro da. Formiga. Jacarepal1.'Uá, Favela
de Vigário Geral. salgueiro~......cor."lcabanfl,
Morro do Macaco,. Canta~alo, Praia do
Pinto e Morro dos Prazeres.

2.1 - Orige~ e. análises do p1'Obleríw

As asrlomeracões de h.abitacões subnor-
. mais não se constituem em um fenômeno
esnecíríro da cidade do Rio de J!\.11eiro.
Gom maior ou menor densidade. extensão
ou escala. elas :podem ser encontradas em
Quase tôdas as cídades brasileiras de maior
porte. Se os nomes usados para ídentífí-
I"á-) ..,s vai-iam, dp. "favela,s" no R.io para
"malor;as" em pôrto Alegre. "mocambos"
no Recife, ou "invasões"' em Salvador, a
míséría - earaeterístíca rwíncínal ' dêsses
aglomerados - é todavia. da mesma têm-
pera .
De acôrdo, com as estimativas oficiais.

perto de 50% da população brasileira vive
em condícões subnormaís. O barraco, cue
já foi identificado como a forma. nacional'
de moradía ....,.:pela sua intensa dissemi-
nação nas áreas rurais - imigrou para
as cidades .iúnto com seus usuários e cons-
trutores. Repelido do osmoo pelo baíxís-
símo grau de oportunidades de sobrevi-
vência que êsse oferece, e atraído pela
cidade. onde espera encontrar melhores
condícões de vdda, o homem do interior
se desloca em dírecão às áreas urbanas.
1l:ste fenômeno. conhecido como êxodo ru-
ral, não é exclusivamente nosso; êle ocor-
re, e continua ocorr ndo, em auase tôdas
es partes do mondo. }j; um fenômeno uni-
versal. As razões de .sua manifestação, no
entanto, nem sempre são as mesmas em
tôdas as regiões ou em todos os países.
O que na Europa foi provocado pela I
Revolução Industrial e nos Estados Uni-
dos foi fruto da expansão fabrí], não pode
ser comparado com o flue está aronteren-
do no Brasil e em outros países latino-
amerícanos 01,1: africanos.
A zn&S,S,a, de imigrantes aue chega às

cida.des"'-não consegue 5'3 integrar bu ser
absorvida adequadamente pela estrutura
urbana. Não conseguindo obter os níveis
de rendímento que lhes possibilitariam a
ascensão ao padrão de vída urbana, êsses
novos habitantes criam nas cidades áreas
de caracteristicas definidas. nas ouaís é
possível observar. não só a permanêncta
de certos padrões culturais, próprios do
meio rural de 0nde' provêm. como a não-
in,t~g:rãção' e a não-absorção dêsses pa-
drões aos '\Isual};no meio urbano

A moradia nesses aglomerados típicos
constitui-se assim na imagem especular de'
unta. situa.~ anomala na qual duas ma-
neíras disttntas de vida procuram coe-
xistir.
Essa população não-integrada exnlíea,

talvez. a forte predominância das atiVida-
des tercíãrlas, uma O!\S oaraeterístícas do<!
países subdesenv,olvidos, ou em via de
desenvolvimento. Nestes países a fÔ':ca d~
trabalho emnregada em .'ltivioades indus-
triais não chega a a,tingir os 15% 00 soma
dos emnreecs. encuan+ç QUe nOS países
desenvolvidos êste Indir'e eleva-se a 55%.
Tais fatos ínfluenoíann rortemente a 10-

calízacão das aalomeracões de 'habifaeões
subnormaís. Os habitantes dessas aglo-
meracões buscam a l1,,101'adiepróxima ao
mercado de trabalho e nesta proxímidade,
os terrenos pouco valorízados.
No raso específiro do Rio, motivação da

10l"alizacão das favelas nos morros e nos
alazadicos é por demais evidente .
ltste rápido!'lDanhado do nroblema ín-

dica, sem dúvida, oue o fenômeno cue se
observa só encontrará solucão em lne,;inro;
de âmbíto global. oriundas do nlane ia-
mente integ.:tado de todo o ·território na-
r-íonal. no oual os aspectos da estrutura,
da industrialização. d."!,organízacão terrí-
torial em escala nacional, rezíonal e 'local
sejam encarados coraiosamente. visando
corrigir as desajustaanentos constatados.
Na ausência de medidas desta natureza

e" que visem a modífir-ar as condições do
deseouüfbrío assinaladas, a maior pairl:e
d."IS tentll,tivas isoladas e lor-aüzadas de
extíncão dêste Ou daquele ll~o1eo favelado
poderá' ter efeit.o negativo. atuanrto in-
clusive como fator de aceleração das mí-
gracões internas e externas e conseqüente
agravamen to do problema.

2.2 :.....Dim'ensões do problema

Inioi.a1mellte, devem ser regístradas as
enormes dificuldades encontradas nas ten-
tativas de dímensíonar as favelas da
ouanabare.. À desatualízação dos elemen-
tos ínrormasívos, somam-se divergências
quanto 3J conceítuação dos dados coleta-
dos. Assim, enquanto a OEDUG calculava
a populaçã-o favelada, em i960, em tôrno
de 400 mil habitantes (adotada. a taxa de
incremento proposta, esta população, hoje,
seria de cêrca de 72'0 mil habitaptes): o
IBGE, na mesma época, registrava cêrca
de 340 mil; o Serviço Nacional de Ftlbre
Amarela, 830 mil: e a Funda.ção Getúlio
Vargas (pelo extinto oentro de Estudos
Soeiais) aproximadamente, 360 mil habí-
tantes. Diante de tais dliscrepâncias, cabe
apenas chamar a atenção para a magnã-
tudê do problema, pois uma população de
400 a 600 mil habitantes (em 1960), cor-
responde a umc cidade. com população
maior do que a de várías de nossas eapí-
taís estaduais; Ma·naus (175 mil), São Luis
(159 mil), Ter.esill.'l, (145 mil), Natal (162
mil)" Aracaju (115 mil) •.V.itóriaJ

t
(85 mil).

Niterói (245 mtl) , Curitiba (361 mil), PIo-
ríanópolís (98 mil), Cuiabá (58 mil),
Goíânía (153 mil).

2.3 - Remoção ou urbanização das faveZa3

Um dos aspectos fundamentais do pro-
blema da habitação e do planejamento
urbano reside na forma de Uso do solo.
O valor à:rt1ficia.l alcançado ;pelos terrenos
é um dos maiores óbices à implantação
dos programas habítacíonaís ou de plane-
jamento . urbano. Não cabe, no âmbito'
dêste trabalho, uma díscussão extensa
sõbre as diversas modalidades de uso da
terra. Em anexo, no entanto, descrevem-
se algumas das alternativas possíveis neste
campo e relativa à implantação dos pro-
mmas ba.J;üw..ctoDais.
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A dl!!C'I1l!Sáotravada com veemência em
quase todos os setores da ponulacão Ca-
rioca, sôbre se as ravelas deveriam ser
removidas ou urbanízadas tem, entre ou-
tras, base bastante ampla 1108 problemas
de uso d~ terra.
As híoõteses da remocão e da urbaní-

zacão, tomadas em sêntído absoluto, po-
dem induzir a falsas conclusões. Com
efeit.o. êstes dois conceíros, ouando C01181-

derados Isoladamente, escamoteiam fatôres
ímnortantes e deeísívos tais como:-, reía-
cão local de trabalho-moradia, transpor-
tes, far>iliõ~des urbanas,' condícões Iocais
de mercado oue modificam snbstanr-íal-
mente o problema em discussão. para
cada caso particular de aglomeração f.'l,-
velada.

2.3.1 - Remoção / ;

A remoção só é admissivel Quando, si-
multãneamente ã, oferta rie melhores :r-el.'R-
oeetrvas de moradía, faculta onortunídades
de trabalho adeouado à dãstâncía eomna-
tfvel, e não violenta as liames socíaís e
culturaís da comunídade a ser atingida
por esfla provídêneía, .
Quando não nromovida dentro de um

cuadro de medidas corretas de ,planeia-
mento, a remocão de favelad'OS embora
ensete fal'llidaoM à solucão do nroblema
da moradia e libere á.l"e!lS eltament.p. valo-
r!:r.II.d,as nara outros ti:oos de construcões
pode levar a um aaravamento d1. situ.a;'.ã~
da rOn1'unidade atingida) pela medida,
acarretando probtemas de transrortes,
baíxa d.'t re~ei-1Jafamiliar, com simultâneo
aurnen+o d~ desnesas, além de geral' outras
·conseoül'n"ill.'l de or~em soda!.

As eonrtícões da remocão, ouando esta
se lI.fio"nre indicada. devem, portanto, ser
cuâdadosamente nensadas ·e nlaneíadaa.
Deve-se, n-rinrinalmente, a todo o custo.
evífar a remocão nal'a loeads onde. dadas as
pe-ulíares condíeões. o p:ruoo transferido
possa vir a se constituir numa comunidade
segregada .

2.3.2 - Urbanização
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Con~fileradas as condições do grupo 1'0-

munítârto e os asoe-tos do lor.al em aue
êle reside, a unbanízacão poderá n'eure-
sentar, em certos rasos, um baíxo inves-
timento para .. 01 Estado. com reais vanta-
g8'l1S de ordem econômica e social. Na
maãorta das vêzes a moradia. sob a forma
rudimentar do barraco. existe. Su:'1.reeu-
perscão ou melhoría poderá ser feita. si-
multânea ou posteriormente à Implanta-
çã.o dos servícos relatívcs ao equíoamento
.urbano. Quant@ a êste .qspecto, muitas vê-
zes. traços ou um embrião de ecuína-nento
urbano e socíal podem .ser ídentífícados
nas laiglomerações faveIadlas. Os morado-
res ao longo dos anos criaram elementos
passíveis de serem aproveitados nos pro-
gramas de urbanízacão. Além disso, é
possível obter a partíctoação dos morado-
res através das formas associatívas do
mutírão, da ajuda mútua, etc .. mesmo
considerando a pouca operosádade dêsses
métodos nas -áreas urbanas.
Os programas de urbanízacão trazem a

vantagem de evitar os perigos advíndos
da quebra de vínculos socíaís e culturais
e das condtcões de trabalho dos morado-
1'00 das áreas a,tingidas pelos programas
de erradicaçM de núcleos favelados, Estas
. considerações não nos impedem de obser-
var, no entanto, que muitas vêzeS' os as-
pectos da á~·e.'l,favelada -. concentra cão
excessiva, e desordenada, natureza do ter-
reno e fel~ão topográfica - pOdem difi--
cultar a realizaçM dos serviços de urba-
nizacão. Se em determinados locais é
possfve1, seill maiores obstáculos estabele-
cer rêdes de água e esgôto, usando pia.l:'a,
1&nto, at~ mesmo o.s l'eCUXOOSmateriaiB e

humanos da comunidade, em outros 0..'>
falôl'es "locaís são adversos e tornam ím-
praticá vel a. exeeucão das medidas neces-
sárias à urbanízacão,

A nartí- dessas consideracões, é fácil
concluir aue cada' favela pede uma solu-
cão própria. Esta SOlUCM só poderá ser
determinada corretamente atr9JVés de es>
tudos cutdadosos e mtnucíosos que tr.'t-
!!'am ao plano d~ decisão todos os elemen-
tos ne-essãríos à escolha de um partido
adequado

:.4:- Habitação isolada ou multijümiliar

Outro aspecto !j, ser considerado na ím-
plantacão .•.de programas ha.hitarionais. es-
necíalmente ouanto aos destãnados às po-
oulacões de baixa renda. diz respeito .'t
ocunacão do solo pelas eonstrucões. ísto é.
J>. forma pela Qual o tino de r-onstrucão
determína maio; ou menor densidade PQ-
pulacíonal.
Aqui, a semelhança do que foi visto

quando se discutiu os asoeetos relativos a
remocão ou a uroamzacão das favelas, as
posícões radícalmente extremadas devem
ser evitadas.
EmOora a casa. isolada unifami1iarve-

nha sendo adotada êomo um nríncínío em
'Certos n1'Ó!!'ramas habítacíonats ofiMa.1s,
sob I!liall"lMIcão de S1J.'!. adeouabtlldade ao
statu» cultural do favel!ldo. é evidente flue
esta não pode ser- considerada romo 50111-
cão ideal e única. A êsse resneito vale
lembrar. como tlustracão anenas, oue o
nlano do s.routteto Le O'lrbusier nara o
ruo de Janeiro (19:'1{)) foi recusado nor-
Que alegou-se naonela énoéa que o oarloca
médio não admitini.a moral' em auarta-·
mento. No entan+o. 30 anos depois, ê~5e
tino de moradía transformou-se na forma
dominante de morar no Rio.
O aue se deve <ter em mente na elabo-

raeão dos proeramas .11l\.bitarionais não é
uma forma pré-determínade de aloíar em
casa isolada ou em edifício de aparta-
mento , O tii))o de constsucão será condi-
cíonado ,peios dados culturais da comu-
11.ÍOO.de.pelas conc'lif'õP<;do terreno. o custo
da obra. .p' dísponêbítídade de recursos e
de áreas livres. e pela vínculacão dêsses
programas ao conjunto urbano.

3 - OUTROS PROBLEMAS DA
GUANABARA

A catástrofe que se abateu em janeiro
sôbre a Guauabara. não evidenciou sroe-
nas- o aspecto das aglomeracões f'aveladas.
Outros problemas que afligem' a ponula-
cão carioca vieram à tona. :lhSsesfatõres.
devem ser considerados em con iunto e
equacíonados secundo um plano' integra-
do. Adiante serão aprecíados alauns d03
dados coletados e dêles -proeurar-se-á in-
ferir medidas capazes de ensejarem uni
encaminhamento das soluções necessá-
rias.

3.1 '- Considerações çerais-,
O Estad.Q dia Guanabara com 1.170 krnc

abriga uma população estimada em 4 mi-
lhões de habitantes, concentrada em me-
nos dê 30% de seu território. Em 1964 a
densidade média da população urbana
era de 163 habitantes/hectare acusando
um incremento anual da ordem d 3,47%.
Vmi.fica-se, no entanto, que a d' trbbul-

ção desta população no espaço territorial
é ex;tremamente irregul..ar. -a...~inahnd,o va-
riaçces de densidade que vão de 13 habi-
tantes/hectare na Barra da Tijuca e se-
petiba a 3.500 habitantes/hect:lre, - uma
oCUJ>açáQabsurda, - em certas quadras
de Copacabana. (Em certas favelas a.
densid.'~.de oscila entre 5{)0 e 1000 habitan-
tes/hectare). Acl'escentando-se ã popula-
ção da Gual18ibwra aquela que, morando
no Estado dO ruo tJ,e Janeiro, integra. to·

davía a área metronolitana, da, cidade, de-
terminando a- formação de uma oonurba-
cão. deparamo-nos com uma pooulaçâo
suoeríor a 5 milhões de habitantes. ou
seja. aoroxímadámente 6% da população
do País.

3.2 - A questão Iuúntaciotuü

3.2, 1 - Dimensões do problema

O crescimento médio anual da pcouta-
cão do :Râo de Janeiro P. OO'!. ofdem de 12{)
mil habitantes. o que índíca. numa nrí-
meL'19..<!uro"imacão, a !1pf'f»<:sidadede I'ons-
truír 24 mil novas Unid<l.oes re~Jilenl'iais
por ano. O defil'Ít resídeneíal acumulado
pode ser estimado entre 80 e 300 mil Uni-
dades. nas ouads se Incluem as favelas e
demais formas de sl1b-ha,bit.~"õe'".

O ritmo <,.1. eonstrucão civitl na ('tII::a-
nabara nue oor volta de 1954. era de 14
mrl unk'''!,des anuais. ficou reduzido O'!. Jt)
mil unidades anuaís. Destas unídades,
POUf'Omaís de 5fl% são de.<:.t.inadas·à edí-
fi<'ariío residenrial: 1l:stes dados permitem
concluí+ cue, apenas PA.I'a fazer frente ao'
creseímento da ponulacão. seria necessário
dobrar o ritmo da construcão, ou sela,
f'onc:,t.1'1Jirem tÔ"110 de 20 a 25 mil novas
moradias rada ano.
A administracão estadual anterior, ao

J.qnear seu nrczrama hahit.~.f'lonal, em
1~R2. fixou I'omo meta a consrrucão. atra-
vps <ia COHAB de 10 mil casas oor ano.
Fsta meta nãn foi atino-ida. Pode-se r-re-
dita- ao !:rovêrno l)J,qss<ldo.durante tôda
sua ll!dmintstracão, e sem entrar '110 méríto
das 1;'01uf'ões adorados. a eonstrucão de
10 n,.i~ unidades h".btt"donais .. o Que re-
presenta uma mPd!ia de Z mil unidades
anuaís , Dadós êstes oue demonstram CII-

balmente o ouanto tem sido 11e<rlig;enf>1acÓO
e mal encamínbado o angustiante proble-
ma da habttação na Guanabal'a.

3.2.2 - Situaçã. econômica da popUlação

..

O dímensíonarnento do problema habi-
tar-íonal. não está restrito apenas a as-
per-tos físicos, i~t.oé, ao número. de casas.
Que é nre-íso edifdral', ao número de uni-
cll'ldes insalubres e condenadas, aos pro-
blemas de abastecimento de água e luz.
transnortes, esgotos, etc. SUgS oríeens são
essencialmente sôeín-econômícas. Impõe-
se, portanto. a análise das condícões só-
cíoseconômícas da. populaeão carioca, como
um todo. para uma melhor compreensão
dos p~oblemas que a aflízem.
Uma nesouísa por amos+raaem emoreen-

dida uela Fundacão Getúlio Varg'as, 110
período de julho de 1961 a julho. dP. 1962.
revela d.'\dos interessantes a re=oeíto do
orcamento familiar de 762 f:amilJi.as sele-
cíonadas aleatõrlamente na Gua11labara.
De acôrdo com esta pesquisa, cêrca de

um têrço das famílfas tínha despesa anual
superíor à recesta (34.8%); com orçamento
equãlíbrado foram regístradas 18,8%. e com
capãcídade aparente de poupança, menos
da metade. ou-seja, 46,4%. Cabe registrar
aínde, Que o grupo que acusa defirit orça-
mentário corresgonde à faixa salarial si-
tuada entre os 99 e 350 mil cruzeiros
anuais (na época), Quando o salário-
mínimo da regíão era de ors 13.400, so-
mando-se êste grupo aos de orçamento
equílíbrado, atínee-se a .raixa salaríal
conroreendída entre 350 e 300 cruzeiró~
anuais, o aue equivale a um salário atua!
de Cl')$ 3.124.800.
Para um melhor conhecimento da si-

tU.3.ção econômica das camadas mais po-
bres da popu1ação, serão tl'ansClitos. "
título de exemplo. alguns \'esulta.dos obti-
dos em favelas. através de levantamentos
espedfieos e em diferentes épocas.
Segtmdo pronunciamento do Sr. Rober-

t.o Rêgo Monteil'o, ex-Secretário do 00-
vêrno Estadual. dos 182 mil emigrantes,



4,tle consutuern 49',0 da pcpulaçâo favela-
na, 4iJ% não têm remuneraçao nxa, :.!;:,%
têm remuneração até 1 saíarío-ramímo:
:.1::1% entre 1 e 1,& saíárao-mmimo; sendo
que os 5% restantes nao l.ur.ra.passam a
receita de 3 saiaríos-rmnímos mensais.
Infelizmente não foram apresentados da-
((06 referentes aos 51% restantes.
Voltando aos dados do íevancamento da

1<',G, V, é possrvet veriticar >3; existência
de uma reíaçao intima, entre as despesas
com a.llme.maçao e os nrveis sala.naJs ..
l!inquanw nas faixas '/laJaI'iaIS ma.s bai-

xas oespende-se com. anmentaçao cerca de
60% do total das despesas I.n9.Operdendo
de vista que neste caso. a despesa é maior
do que a recerta) , nas faixas mais bem
aqumnoadas uespende-se entre 30 e 35%.
:h:vHl.ememente, os altos niveís regtstraaos
nas camauas menos oenencíadas reveíam,
alem de uma sobrecarga prejudicial aos
demaís itens do orçamento 11Im11lar,uma
dceca alimentar abaixo dos. padroes roi-
nímos recomendáveis. Rt'sultadOS obtidos
pela Escola de l::)OC1ologiaPo1ltica da Pon-
nncía universidade Oa.Mlica do Rio tle
Jane~ro. em pesquisa realizada em dues
favelas cariocas (Babilônia e Oachoeírt-
nna), na qual foram pesquísados cerca de
35 mi.l raveiados, demonstram que 64.%
da receita famiUai' é gasta em aumenta-
çào, o que, de certa form,:l. corrooora o
resultado 00. F,G.V.
A análise do comportamento do orça-

.mento familiar, através dos'. dados fome-
cídos pela pesquisa da F, G, V" permite
verificar que nenhuma das classes pes-
quísadas registra um ~ercentual superier
a 17% com despesas em habitação, Él in-
teressante comparar esta constanação com
os resultados da pesquisa elaborada e pu-
blicada pelo "Correio da Manhâ" sôbre
o oreamento familiar dia população do ~io
e l1~giões oírcunvízlrrhas, em 19~, quando
foram regístrados percentuaís não supe-
riores a 16% 'Para despesaecom habítaeão,
Levando em conta os altos preços dos
aluguéis e das amortaaações da compra
de moradia, chega-se à conclusão de .que
êste 'percentual evidencia, com tôda a
certeza, um baixo padrão habítacíonal.
Esta construção parece ter índuzâdo o go-
vêrno anterior, em seu Ipla~o habítacíonal,
através .da COHAB, a fixar os descontos
prévios, para fins de amortização da c~~-
pra da moradia na base de 15% do salário
mínimo vigente,

3,2.3 - Rew!'sos disponiveis

•..

Inicialmente cumpre esclarecer que não
existe nenhum levantamento sistematizado
de dados capaz de permitir o examé desta
questão a fundo; e- que osdlversos órgãos
executores da. .políüea habítacíonal 110
Estado não contam com qualquer coor-
dQ,llação entre si. E(lltretanto, mesmo de-
fldentementJe, tenta-se, a seguir, fazer um
Ievantamento dos 'recursos 'em suas di-
versas racêtas. ,

Recursos tmanceiroe - podem ser íden-
títícadas. as seguintes fontes de lec~os
financeiros: Banco N,aciona~ da Habi>taçao,'
a C0HA:S-GB,. e agência~ internacionais
de financiamento (Ali.'llnça 'Par~ o Pro-
gre&So).

A grosso modo, pode-se afil'mul' que os
recursos financeiros passív.eis de serem
mobilizados' ne:;.tus 3 fontes poderk\111
perrn1ti.r ii. ,construção auuàl de cercá de
'[) mil unidades habitacionais de baixo
'custo, ·inCluindo os custes de terreno, pro-
jeto, adminish'~ção, infra-,!s~~'utul'a, segu-
ros etc>, A::::.esar dêsse nÚIrte:'o de re;:;i-
clêl~cias não - cheg,::ll' ~quel' para cobrir o
alU11ento do defiçit anual de morailias, é
pr~ctso registrar que, até hoje, a l~xitna
c'lpacida.<l:e~operativ/i. dos órgãos estatais,
atingiu um.i m.édia de. .apenas 2 mil '1tn~.•
dâdes habitRçiOlli.üS ao aho :.
.Es~esdadóJl inqIcam 'que o Poder Públl~

w'nilo poderá enfientl.\r sôzlnho' êste .pro-

blema t! que úJrut grande faixa do atendi-
mento deverá ser conríada a ação oa hu-
cíatava 'pnvada, desde que cevídamente
controíaoa e díscípíínada,

Me'loS de proauçao - A ausência tot'a,l
dedàdos seguros a êsse respeito impeoe
qualquer aproximação sobre como reagiria
o mercado oe equipamentos e -materiaís
de construção, ante a execução 'de l.UU
amplo programa de construçao de mora-
dias e o conseqüente aumento da dernam-
da desses equipamentos e matenaís.
Para alguns, a mcuscría nacional estaria

-em concsçoea jre suprir sansracoríamence
qualquer eventual aumento <ia demanda
de equipamentos e materíads de COllS[,l'U-
çao, l!;,st;acrença. todavia nao corresoonce
a experiênoía profissional corrente; peio
contraeío, é de observação corriqueira o
desaparecimento de um ou outro material,
ele construçao do mercado, ~lguns d~CU-
mentes já de há muito assi'halaJ'am este
fato, chamando a atenção para 'a. ímpor-
tãncía da capacidade da i~{\ústria de ma-
teríeas para construção freme à implanta-
çao de !programas nabttacronaís de m~ÜOJ:
porte, O próprio Govêrno Federal ~revlu,
na Lei·4,3liO, de 21 de agôsto de 19M, me-
dídas destínaoas a estimular a indústria.
de matenaís de construção, corno um
meio de evitar óbices Inccanspcníveís em
sua tentativa de uma poutiea oe COI1~-
trução macíçs de moradias,
Es~s meaídas, !1Q éntanto, não se fi-

zeram seneír amde e impõe-se que o Go-
vêrno Federal, através de seus órgãos es-
pecíficos programe, o quanto antes, es-
tudos e pesquísas neste campo, Enquanto
isto não rôr feito, cabe a índagaçao: o
'que aconteeería aos !preços dos materiais
d>e eonstrucão se, amanhã, o Brasil,' ou
mesmo a GUanabara, d'llplicasse (o que
seria insuficiente) o número de constru-
ções no ano?

Areas disponíveis - segundo dados le-
vantados não existe um cadastro geral
dos imóveis de propriedade das diversas
instituições públtcas e autárquícas, sendo
portanto prãtícamente impossível arrolar
em pouco' tempo a soma dos terrenos xse-
socupados e apropriados à utiliz~ão em
programas haoítacíonaís , Serão 'índícadas
a seguir a título de exemplo, as disponibi-
lidades presentes do IAPI, entídade das
mais sígnttíoatívas, ,pois representa 300 rqil
segurados e 1,2 milhão de dependentes,
isto é, 30% da população da Guanabara
(dêstes segurados, 70% são trabalhadores
da construção civil, ganham salário-míni-
mo e moram em favelas) . O IAPi possui
3 faz,elldas de fâcil· uroanízação, totalí-
zando cêrca de 5 milhões de me, ou seja,
o necessário para a eonstrução, dentro do
discutível esquema Vila Kennedy, de apro-
xímadamente 25 mil unidades resídencíaís.

A COHAB-GB, no que se sabe, possui
ecmpleto levantamento cadastral das
áreas públicas' e privadas disponíveis, não
sendo permitido iPoré~, acesso a êste
cadastro.

Recursos 'humanos - pesquisas efetua-
das .em diversos Órgãos de classe revela-
ram o s~te:
a) -- índices ,aceitáveis quanto ao ri1ín:i~

mo de profissionais de nível superior lar.
qu~tetos e engenheiros), no exercício de
sua atividade no Estado: um nrofi.ssionlll
par,3, cad~ 1.800 habita.ntes. •
b) - enorme deficiência de ~rQf:.ssionais

de l1P\'el médio. \.A proporção e de um
técnico de n'ivel médio p3Jra cada 12 pro-
fissionais de nível s1l!perit,l',

c) - 200 mil 'operários, 2G':o sindicali·
z;:.dose nenhuma infcl'llnção sôbre a per-
centagem de operários qualificados, '
'Uso "da terra - Exceção feita êas 1'e5-

tricoes ao direito de construir, constantes
tio 'Decreto 6, 000 e de sua leg'iE:ação com-
plernehtal'; não existe nenhum outro dis-
positivo legal que regule 'o u!o da terra,
pê:evalecendo (\$8Im: o critério da pl'Opl'lr-
dade aP'soJuta 'do /l010 urbano,

Lt!gui1açao eSpéC1.jlCCtuar« co/tStrUfM e
normas 1ecnicae - Neste setor prevalecem
ainaa enterros oDSole.os, mcompanveis
com as, novas concepçoes de viaa e mo-
dernas tecnícas conscruuvas. oonunua-se
a 1egàS~arsetoriaimente, sem base em, um
plano geral, qU!mUQo correto seria eiaoo-
rar ueis que viessem em apoío a um pia-
neJamen50 guooa] e cennico , Nao be, cor-
rige 00 males oe uma cícade por meio de
1€lS ou decretos,

1,3 - 'I'romsportes - ínégàvelmente a
crise dos transportes é lima uas principais
responsáveis peio agravamento ao proore-
ma nas raveias, eonsucumuo-se num ver-
oaaeiro pesaueio para tona a popuiaçao
cauoea. Segundo o reiatorio prenuunar
<ta nrma DoXl<l.dismtemacronar Associa-
teo, assessoraoa por cecmcos. nrasueiros, o
prooiema aos transporces na Uuanaoara
apresenta os segumses pontos neganvos:

a) - barreiras risrcas, imposcas pela
fÍSlo~:aHa ao J!.S.,a;oo, criam um quaóro
nesravoi avel ao pianejamenco oos craas-
portes, impacanao na lm~amaçao ae so-
ruçoes cnspenruosas, para 1a.;J.,uóal'o ,mu-
vnnento ce pessoas e mercacories:

O) - rarca ue amemoaces convenientes
e recais ae traoaino cencro cas varias
comuruuaoes, '- nem como a cencraíízaçao
oe quase todas as runçoes cte arco coman-
ao, o que resuna em iongas viagens, aor-
.nonacas aos VOlumes ue trafego, na rede
de ruae prmcípaís;

C) ~ concencração das grandes fontes
geradoras ue emprego na area central; o
ponu eo aeroporto principai SJ.\iUtl.UOSem
area broqueada pelo oceano e por mcnoa-
nnas, o que cria proniemas ue tra.ego,
maiores mesmo que aque.es usuaimence
experamentaaos BOS ceJlUOS ue outras
granaes ciuaaes:
d) - falta de um número suücíente de

vias príncipaís eírcunaando o centro da
cidade, criando carga a01c1Ona1, ongmaoa
por movimenco de tratego de passagem na
rede desta área..
e) - a capacidade da maioria das arté-

rias principais, que levam à area central
da cíoade, já está exauríca:
f) - o anrupto aumento de regístro dos

veículos a motor durante os últimos anos,
causado pelo uesenvorvímento da mduss
tl'i.aautomobilis,ica no Brasil, agrava a
situação do tráfego; ,
g; - embora 'um programa de melhora-

mentos de tráfego tenha sido últamamen-
te Impíementado em ·1'1tmOrápido, a atual
oapacioade da rêde viária é reduzíaa pela
falta de sinais síncronizados, marcações
no pavimento, pela utilização das ruas
COlUOáreas de estacíonamenco, ratõres 00-
tes que causam altos índices e.e acidentes;

111 '- exceto para a Avenida Brasíl, as
velocidades de viagens são muito baixas.
Ao dongo de tôdas as grandes artérías são
despendídos altos tempos de viagens, ín-
justificáveis para as distâncias" a serem
percorrídas;
i) -- o sistema de transportes coletivos,

indispensável à grande maioria da pepuía-
ção, não é satisfatório. Embora os bon-
des, causadores de congel\üonamento. e
os micro~ônibus, de pequena o~idade
transportadora tenham sido subsütUidO'B,
a frota de coletivos funciona ,delicitària-
mente, A cidade re&Sente-se de um meio
de transporte coletivo de alta capacidade
(metrô ou outro sistema) paa'a,. desa.fogal'
os superJotados conedores de ciroola~ão
coletiva;
j) - as áreás de esta.cionamento são

poucas e inadequadas, A área de estac1o~
J1aJnento disponível no centro d:a. cidade
- constitUida por algUllB espaços vazloo
e pela faJ.xa ao longo do meio-fio, - está
muito aqUém da demanda, Não ~tem
estacionamentos !públicos.
Análise feita sôbre o traJlSporte ferro-

viário tu"blno;' apo~ta cOmo obstáculos ao
seumat__ rendimente. 11: diferença. de' bt~
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lt:l!li.s, 0,0. .!Kn'vl90S independentes, o emprêgo
de vários tipos de .vagõe5;ausénria. de pa-
dronização de materi:aa em utilização; etc.
1l.4 - Aflua potavel, ituminacao e esço-

tos - nesces setores o quaaro é via de
regra menos desoíaoor. Amoa segundo o
reiatórío Doxíacns, "a quanndace media
ce água. aismnuida díarramence 1p>aJ.'.!l,o
~taa.o é ne aproxímactamente l.;4W.OOO
me, oorresponoendo a lll!t\ l/pessoa/rua
(l~ó. = a. '170, OUO nab.) ". :tJ:stes numeres
nevem estar bastante aitesacos com a
mauguraçao da. nova adutora CIO Lruandu
o que, por certo, abre uma perspectrva
otimísra para .a população. T<ym-se ape-
nas que ressalvar a possível precarieuaae
ua reae de dtstríbuíçao, race ao aumento
ao volume de água atscrãbuída .

:t;; interessante notar, no entanto, que
em iseu, cerca de JÚ% dos dOmlCl110S!!>qS-
qUisaC10Spelo censo (125,532 em 4:14.~~)
nao IPOSSUlamágu.a encenada.
Oom respeito a ííummaçao elétrica, cêr-

os. de 81>.% dos domícinos em 191>0 estavam
notaâos dêste equ~pamento. mrenzmense,
.esta aparente smuaçao satãsratória vem
regredmoo nos úitímos anos, face ao au-
mento continuo dia demanda e uífícukra-
ces financeiras encontradas peja nrma
Rio Lignt S. A. ~

Q'uanto aos problemas do escoamento de
águas piuviais e aejetos a sítuaçao apre-
I:lenta-~e bem grave. '
l!tmbora o censo de 1950 registre cêrca

de !lu'!'!, do total de domícilios como dota-
CIOS'de apareinos sannanos, a verdade é
que, em ltlbO, constaeou-se que apengs 16 ':0
ua área da Guanabara estiava ngada ao
SlisJtema de esgotos, o qwal servia, prmci-
pa.unente, à zona Sul da. cíuade. Grauucs
áreas do EStado, aorangendo .ma,is da me-
tade de sua populaçáo," não eram servidas
por rêde de esgotos sanitários,

4 - CON:CLUSÕES E SUGESTõES
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Esboçados Os vários problemas que en-
VOlvem o l!;stado da. Guanaoara, consta1la-
se ímcíalmente que êles estão caracterí-
:lOOOS'por uma íntima ínterreiaçao.
:ê:sses problemas não se, restringem ex-

clusivamente aes aspectos da rave.a ou
maia ampsamente aos problemas de naoi-
taçao em gerar, A cacástrore ao, eviden-
ciar tais aspectos de forma mais aguda,
onou CMIlPO para a, visão eira cidade como
um tono, que deve funcionar orgânica-
mente. Os problemas "favela" e o na ea-
rencía de moradias não podem ser resol-
vi'Ctos a curto prazo, nem- através de me-
didas . Isoladas. Por outro liado, é preciso
íril;:;.ar que o problema habítacíonaã trans-
cenaente o âmbito meramente, local, suas
dímensoes são antes regíonaís. O correto
eneammnamento de um' problema com'
estas êaracterísucas diependé pois de ação,
coordenada nos eseaíões naeíonaís, regio-
nal e local, na qual sejam estabelecídas as
linhas mestras oe uma política global que
determine príorídades, etapas a atingü'
dentro de prazos curtos, medíos e longos,
Uma política dêsse alcance demonstra-

ria de imediato que o ~roblema da ca-
rêncía de moradias não resulta apenas de
um desequníbrío do mercado 1Jmobiliário,
e Sim do fato .de que grande parte da po-
pulação não possui poder aquísãavo sufi-
ciente para suprir suas necessidades. O
dado de que nenhuma nação, qualquer
que fôsse o reu estágio de desenvolvimento,_
jamalÍS déSlpendeu no setor haJbitação ma.is
rio que aproximadamente 4% de seu Bro-
duto Bruto interno demonstra bem o oui~
dado que se deve ter em adequar e pro-
porcionar .às verdadeiras condições blasi-
leira.squaJquer política que vise eq\Uj.cio~
nar e resolver a. carênclia dti moradiaS.
.Feito êBtte apá.nl;l&do dai ~blemá.t1ca do

E..,tlldo da Guana.bl\m, o Instituto de Ar-

)
qultetos do Brasil, Depà.t'ti.ll\).erH.o d.a GUá-
llfltlarn; otereee à discussão as seguintes
aíternatívas:
a) - IA. curto prazo fazia-se neccssárto

atender à vít-imas da catástrofe e conter-
nac as oencíencias do organismo urbano,
evidenciadas pelas chuvas de janeiro. Nes-
te sentido o Govêrno do Estado deveria
não 50 oar continuidade às medidas já.
adotaoas, como procurar adotar soLu~es
que visem à vistoria das áreas atingid.as,
preservando-as do perígo iminente, man-
rendo-as sob permanente fiscalização, Isto
iJ,)orqueas antigas favelas aos poucos estão
~ nuo reecnstruídas, como é o caso da
Rocinha, paira onde regressou pràtíeamente
quase tõaa a população fl~elada, que a
havia abandonado, receosa de que roras-
teíros viessem ocupar seus locais à0 resí-
dêncra (mesmo condenados) e área a.e
tx>albalhtJ.
Sómente algumas ravelas, como a do

Pa vao e CIO L-antagalo, conseguiram azra-
ves oa açao ae suas assocíaçoes ~e mora-
acres, ímpecnr .que novas construçoea 100-
sem, ,/,ev,J,utauas em terrenos sem coneaçoes
ae segurança A êsse propesato, cumpre
ressanar que em 21:l/l/bo o lAl3-G13, na
3.'" reunião do UT <te litmergenCla do Go-
vêrno l$uadual, 'em carta, aaertava as au-
toriaaaes para o tato. de que uma parcela
dos aesabrigados, muito maior do que a
então rocansaca no Maracaná, navia re-
tornado .aos oomicínos ongmais, recons-
trumao os oarracos em terrenos inseguros
e condenados, Invadindo áreas não uti-
lizadas, etc.
Com víscas à segurança dos favelados,

um grupo voiuntáno de arquitetos reanzou
-rh-iocó-' .trabalho de pesquisa altamente
mentono, que poderá servir de subsídío
valioso sõbre a matéria.
Ainda, no âJmbi~o das medídas a curto

prazo, chama-se a atenção para as novas
raveías surginas após a catastrore, e que
se localizaram, no Morro Laoorio, onqe
roi constatada à existência de mais de eo
'barracos construidos em terrenos conde-
nados; na Ilha do F'lmdão, em mangue
prox~lo à seoe náutica ao C~ube S. 01'113-

tóvào de Futebol é Regatas, nos alagados
dia .8.v. Brasu, para onde se deslocaram
antigos moradores de santa Teresa, Bore!
e 1v!,.l.nguelra.
b) - a médio 'e longo prazos seria ne-

cessário dotar a cidade oe um píano de
desenvolvímento urbano, íntegrano numa
pohtíoa regional de uesenvoívímentô so-
cial e economíco. O E5t&.<1oda Guanoolra
caracteriza-se perfeitamente como o prín-
cLpal pólo de atração de uma unidade
sócío-econõrmca perreítamente de1inida.
Assim sendo, todos os seus probíemas vin-
culam-se estreitamente ã região que o
circunda. O reconhecimento desta situa-
-ção ,wma extremamente oportuna a pro-
posição teiDa pelo senador Afonso Armes
de Mello Franco, ta qual sugere a. criação
de um organismo interestadual, tipo
SUDENE. para .atuar na regíão compre-
en<lida 'Pelo Estado da Guana·ba.l'a e. Es-
tlaJdos adjacentes. Um organismo dêsse
tipo, além de poder carrear para a região
recursos financeiros até agora ínacessí-
"eis, ao se sobrepor as fronteiras político-
admímstratívas, garantiria a possibiJli'dade
da execução de um planejamento integra-
do, .abrangendo áreas pertencentes .p. vã-
rias unidades da Federação..
ii:ste plano de desenvolvimento terríto-

ri;al integrado t na-se agudamente ne-
cessári.o, uma. vez que os problemas da,
Oidade-Estado se a.volumam dia a dia.
Medidas que visem equacionar, def.inlr e
. dim.ensionar 0.13 múltiplos problemaa que
afli,sem a população cariõca, devem aer
consideradas como tendo cará.ter prioritã-
_rio, não só para impeãir o lento estran-
gulamento a. que as funções urbana$ do
lUo vem send.o submetidas, como paOl

li1'UPUl'CÍ"Otta1' as condíçôes de Um l~)ltplo
desenvolvimento. integrado.
O problema das ·::t1a.velas,motivação ini-

cial dêste trabalho, é um problema de,
habitação considerada em sentido amplo,
e como 'tal, envolve aspectos socíaís e eco-
nômicos dos mais complexos.

.A questão naoítecíona; é uma das rnúl-
tiPlas componentes QO quadro urbano.
Desvincula-la das· 'demais componentes,
tais como transporte, educação, saúde,
"meroado de traoarno, recreaçao, etc, leva
a distorçoes e fa;tsa5 seiuçoes , Esta dire-
triz deverá ser tomada como básica em
qualquee plano ce uesenvorvímento ur-
bano.
Para eoncretízação de um plano dessa

natureza o. I~-UB sugere sejam toma-
cas, ,de íraedaato, as segumtes meaídas:
4.1 - Formação de uma Comissão de

Alto Nível, composta oe representantes
<tas proríssões ngadas ao proníema, re-
presentantes da mdustría e comercio, re- <

presentantes <ias tôrças armadas, repre-
sentantes da RFFSA e do DN.l!;li., repre-
sentantes de entidades CUlturais, de classe
e religiosas, representantes das secretarias
de Estado, autarquías estaduais e regíões
a dmmiscratívas, para que, em conjunto
com representantes estacuaís e munãcipaís
das áreas adjacentes ao Es~ado <ia Qua-
naoara, runcionem como COIlSelho Oon-
sumvo do organismo de planejamento (10

Est,':l.do, a seg:uii" citado.
4,2 - Criação de um organismo de pla-

nejamento global, em nrvei <te ::;ecret ••ria
de Estauo e umgído por técnico de vaaor
comprovado, com as seguintes atribuições:
4.2. 1 - A partir da análise crítica dos

díversos Ievantamentos, estudos ou proje-
tos já existentes, e manienoo permanente
contato com a oomtssao de Alto Nível.
traçar as linhas mestras do ptanejamenso
fis.lco do Estado da Guan.abaa',a, na mecída
do possível' Integrando-o à região círcun-
vizinha do Esta<lo do Rio de Janeiro.
4.2.2 - Providenciar, símultâneamente,

re em prazo na medida do possível curto,
os planos e pesquisas parciais das diversas
regiões ou setores abrangidos pelo plane-
jament geral. Para. que isto se torne
víável, Planos e pesquisas sétoríaís pode-
rão ser adjudícaoos, diretamente ou por
meio de concursos a ·técnicos brasHeiros
não tPertencentes ';013 quadros de' fun;10-
náríos do Estado.

4.:0.3 - Uma vez elaborados os planos
parciais das diversas regiões e aprovados
pelo organismo de píanejamento do Esta-
dO,a quem incumbirá a tarefa de coor-
dená-Ios entre si, deverão sçr providen-
ciados- projetos específicos dentro de cada
região, cada vez maís paetículartzadamen-
te, conforme as necessidades- e prio.ridades
pré-ríxaxías e obedecendo sempre' às dire-
trizes dos planos parciais. Nesta fase, de-
verão ser abordados fatalmente, entre ou-
tros, os aspectos particulares de habitação,
dentre os quaís se insere e destaca o pro-
bltJllSo específico das favelas. Ha.verá en-
tão oportunídade para o aproveitamento
de algumas das. sugestões apresentadâs
logo a.pós' a Cliltástrofe.
O planejamento global e os planos pãr-

eíaís, deverão ser traduzidos em etapas
de 'trabalho rápidas e sucessivas. As pes
quísas, análises e planos já elaborados, à
base de dados recentes, devem ser com-
plementa&>s, urgentemente, com novas
iPesquisase novos planos, de forma a tê-
l~ sempre ad>avtados às contingências do
momento.
O planejamento de' uma. cid,!lde que

cresce em progressão superior a .100 mil
habitantes ao ano, num país subd'esen-
volvido e de poucos recursos, deve ter ca.-
ra.cterístioaa diIiãt'n1cas e flexiveís, pois
Í1.Igindo .a estas condições; corre o riaco
de se tomar obsoleto logo após o nasci..
mento, D



:Té'cnic~'

Ar condicionado em grandes edifícios

. Nos dias de hoje, em tôdas as gran-
des cidades do Brasil, já não se pensa
nem se cogita da construção de um
edifício realmente moderno e funcio-
nal, sem que, já nos primórdios da
idéia de sua construção, não fique
desde logo determinado que o mesmo
seja provido de uma instalação de ar
condicionado.

A instalação de ar condicionado é
prevista e estudada para manter nos
ambientes por ela servidos, concÍições
de confôrto térmico, com temperatura
e umidade controladas, incluindo fil-
tração, resfriamento ou aquecimento
desumidificação ou umidificação e re~
novação do ar ambiente. Ora num
grande edifício, as condições de con-
fôrto, de qualquer tipo, dos usuários do
mesmo, são evidentemente a preocupa-
ção maior, senão única dos seus proje-
tistas e construtores, resultando daí
a quase identificação das idéias "gran-
de edifício" e "instalação de ar condi-
cionado com êle compatível".

No Brasil, quase todo êle situado em
faixa tropical, a idéia de ar condicio-
nado com resfriamento e desumidifi-
cação, no sentido de obter condições
de confôrto térmico, nos verões sem-
pre rigorosos, pelo abaixamento da
temperatura e da umidade mas no
Sul do País, a questão do aquecimento
no inverno, com eventual umidifica-
ção, é também bastante Importante e
influente no planejamento geral de
uma instalação de ar condicionado.

O projeto de uma instalação de ar
condícíonado em um grande edifício
deve, necessãríamente, ser desenvol-
vido simultâneamente, "parí-passu",
com os demais projetos, arquitetônico,
estrutural, de instalações elétricas e
hidráulicas, etc., porque êle, se por
um lado recebe -Influêncías diretas de
todos os demais, por outro lado, im-
plica em necessidades e exigências que
podem acarretar modificações sensí-
veis nos outros projetos.
Em um grande edifício, coexistem

vários fatôres e causas que influem e
até preponderam nas diretrizes de um
projeto de ar condicionado, como por
exemplo, a existência de áreas ínsola-
das em horas diferentes, a qualidade
do ma.terial empregado na construção,
a existência de ambientes com destí-
nação e ocupação diversas (escritórios,
restaurante, .auditório, etc.) , a exís-

têncla de cargas térmicas isoladas em
determinados ambientes (máquinas de
contabílídade, computadores eletrôni-
cos, etc ... ), o tipo de iluminação a
ser empregado, a necessidade do fun-
cionamento simultâneo ou não da íns ..
talação de ar condicionado para servir
a tôdas as partes do edifício, etc. To-
dos êstes fatôres conduzem, em geral,
à necessidade de.pjover, dentro de um
mesmo edifício, ap' confôrto térmico
dos usáríos de várlql'! ambientes, cada
qual com características próprias e
inerentes de carga térmica, obrigando
portanto a. que cada um dêstes am-
bíentes necessite de quantidades de ar
já tratado, diferentes dos demais, à
temperatura e umidades também di':'
ferentes, e obedecendo a um contrôle
próprio e peculiar de cada ambiente.

O típo mais elementar de instalação
de ar condícíonado, é o vulgarmente
chamado "central, com expansão di-
reta". Neste tipo, o compressor, o con-
densador e o evaporador, nos quaís se
desenvolve o ciclo frigorígeno, ficam
situados em uma casa de máquinas
única, e do evaporador (ou condicio-
nador) partem os dutos de ar já tra-
tado (resfriado ou aquecido, desumí-
di.ficado ou umldífícado, e filtrado) que
vão atingir os vários ambientes servi-
dos pela instalação, aonde é reíta a
distribuição. do ar condicionado, por
intermédio de grades adequadamente
dispostas e dimensionadas. O primeiro
inconveniente dêste tipo de instalação
é que os dutos, que, ao partirem da
casa de máquinas única, devem [ácon-
duzir todo o ar tratado a ser dístrl-
buido ao edifício, atingem áreas e di-
mensões muitógrandes, tornando
bastante difícil o acomodamento dos
seus camínhamentos e passagens aos
projetos arquítetôntco e estrutural do
edifício. Outro inconveniente, não me-
nos grave, é o de que, conforme já foi
visto, em um grande edifício existem
.necessàríamente ambientes com cargas
térmicas diversas, em horas diversas,
necessitando de contrõle próprio, ne-
cessitando em suma, de evaporadores
(ou condícíonadores) próprios. Em
um sistema central, com expansão di-
reta, ou o condicionador é único, e o
contrôle será feito pela média das con-
.dições de temperatura e umidade dos
vários ambientes, ou deverão existir
vários eendleíonadores, pata os vários
tipos de ambientes; no primeiro caso,
.da existência de um. condiciona_dor
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único, é evidente que' os vários am-
bientes, cada qual com suas caracte-
rísticas próprias de carga térmica, não
ficarão todos bém atendidos sendo o
seu contrôle efetuado pela média de
condições da, temperatura e umidade,
e, no segundo caso, da existência de
vários condicionadores, ou ficarão to-
dos situados na casa de máquinas
única, agravando-se constderàvelmente
o problema de camínhamento e pas-
sagem das várias rêdes de dutos (ín-
suflação e retôrno, ida e volta), O'UI os
eondícíonadores serão levados mais
para junto dos ambientes, a que devem
servir, no intuito de minorar os pro-
blemas causados pelos dutos, mas em
contraposição haverá um alongamento
perigoso e inconveniente das linhas do
circuito refrigerante que ligam o com-
pressor e o condensador ao condicio-
nador, alongamento êste que, sobre-
tudo em casos de grandes edifícios,
tornam esta solução ínexeqüível e con-
denada para êste tipo de edifício . Por
todos êstes motivos, êste tipo de ins-
talação central, a expansão direta,
embora seja quase sempre o de menor
custo, pràtícamente nunca é utilizado
em casos de grandes edifícios.

outra modalidade de instalação a
expansão direta é 'ru utilização de uni-
dades de condicionamento de ar com-
pactas (conhecidas como "self con-
tained" ou "packaged"); estas unida-
des contêm cada uma, em um arca-
bouço de chapa e estrutura de can-
toneiras, os próprios compressores,
condensador, evaporador, filtros e con-
trôles, constituindo-se pois, cada uma,
em um sistema independente funcio-
nando a expansão direta. Estas uni-
dades são fabricadas normalmente
tendo compressores desde 3 até 20 HP,
nada impedindo que o sejam ainda.
com capacidade um pouco maior, e são
colocadas junto aos ambientes a con-
dlcíonar, em locais adrede preparados
e previstos no projeto geral do edifí-
cio. Assim sendo, o problema de pas-
sagem e camínhamento dos dutos fica
minorado, pois que as unidades são
colocadas sempre próximas aos am-
bientes a que vão servir, e o problema
do contrôle também é solucionado,
pois que cada unidade é prevista e
calculada para o ambiente a que se
destina servir, e' os seus contrôles obe-
decerão às influências emanadas ape-
nas dêste ambiente. Além disso, cada
compartimento ou compartimentos



servidos por uma destas unidades tem
o seu funcionamento independente dos
demais compartimentos, já que si as
unídades trabalharem com condeíisa-
ção a água, haverá apenas de comum
a tôdas elas uma tôrre de resfriamen-
to, à quaã serão interligadas, e si tra-
balharem com condensação a ar, com
condensadores próprios, então o fun-
cionamento de cada qual será real-
mente independente de tôdas ás de-
mais. Como inconvenientes principais
dêste sistema, destacam-se a multíplí-
cídade de compressores de refrigera-
ção, que são evidentemente as fontes
principais de problemas para o fun-
cionamento e manutenção de uma ins-
talação de ar condicionado, e também
o fato de que, devendo cada unidade
ser dímensíonada para o máximo de
carga térmica do ambiente correspon-
dente, e não sendo sobretudo em casos
de grandes edifícios, êstes máximos de
cargas térmicas simultâneas para os
diversos ambientes, tal solução conduz
quase sempre a uma potência global
de compressores de refrigeração su-
perior à que seria necessária em uma
instalação central, quando os compres-
sores são previstos para atender apenas
à carga térmica global simultânea de
todo o prédio. ~te tipo de instalação
com unidades compactas ("seU con-
tained" ou "packaged") é largamente
usado em quase todos os recentes e
modernos edifícios de apartamentos
do Rio, e também em vários edifícios
de escritórios, como por exemplo, o
nôvo edifício do BNDE, na Av. Rio
Branco (2 unidades de 15 HP por andar
tipo), o edifício Almare, na Av. Rio
Branco, 37 (1 !Unida.de de 10 HP e 1
unidade de 7.5 HP por andar tipo), o
edifício Pancreto, na Av. Princesa Isa-
bel, junto ao túnel, com 2 unidades de
10 HP por pavimento tipo, o edifício
Barão de Mauá, na maioria dos seus
pavimentos, com 4 unidades de 15 HP
por pavimento tipo, etc ...

o tipo de ínstaíação no entanto mais
adequado para grandes edifícios, mais
perfeito tecnicamente sob todos os
pontos de vista, é o de restríamento
indireto, isto é, utilizando-se a água
gelada como veículo para transferência
do calor. Neste caso, a água é resfriada
à temperatura desejada e calculada
em uma: ou mais casas de máquínas,
dependendo do tamanho da instalação,
em resfriadores ("coolers"), que traba-
lham juntamente com os compressores
e condensadores, sendo depois condu-
zida, através de tubulações isoladas
têrmícamente e por ínterrnédío de
bombas centrífugas, até aos vários
condicionadores dispostos junto aos
ambientes a condlcíonar ; nestes con-
dicionadores, a água ao circular
por dentro das suas serpentinas, esfria
o ar que através e por fora delas é in-
suflado pelos ventiladores, e êste ar
assim resfriado é então distribuído
aos ambientes condícíonados , Com
êste sistema, atinge-se a uma flexibi-
lidade, absoluta, já que, em se dispon-
do da quantidade de água gelada de-
sejada, proveniente da central frigo-
rígena, pode-se utilizar o número de
condicionadores que melhor se adaptar
ás condições de projeto do próprio
edi.fício, eliminando até por completo,
se fôr o caso, os problemas referentes
a dutos, e propiciando a cada ambien-
te o seu próprio condicionador e o seu
próprio contrôle , Como exemplo, po-

deremos citar a instalação existente
nos 8 últimos andares do edifício Ba-
rão de Mauá, nos escritórios da ICOMI
onde existe um condicionador para
cada vão de 1,60 x 7,50, sendo os com-
pressores de refrigeração num total de
500 HP, e a instalação do edifício Ave-
nida Central, onde existe um condi-
cionador por sala" sendo os compres-
sores de refrigeração num total de
2.400 HP.

Além disso o contrôle das condições
do ar insuflado nos ambientes é muito
mais preciso com a utilização de água
gelada, já que se pode fazer variar
gradualmente '81 quantidade de água
gelada que passa pelas serpentinas de
cada condicionador, obedecendo ao co-
mando dos contrôles influenciados pe-
las condições do ambiente correspon-
dente a êste condicionador. Resumin-
do, a Instalação com resfriamento in-
direto/ utilizando água gelada como
veículo, reúne as vantagens de uma
flexibilidade completa, de um contrôle
mais preciso, da possibilidade de cen-
tralização dos compressores, e da quase
ausência dos problemas causados pelos
camdnhamentos e passagens dos dutos,
e, por todos êstes motivos, é quase que
obrigatOriamente usada em grandes
edifícios; a sua única desvantagem
consiste em ser de custo inicial mais
elevado do que as demais, já que a
transmissão de calor não é feita dire-
tamente entre o refrigerante (normal-
mente Freon) e o ar, e sim entre o
refrigerante e a água e daí para o ar,
obrigando portanto a existência de
resfríadores de água, tubulações de
água gelada e bombas. Em contrapo-
síção, suas vantagens são tais e tantas
que êste detalhe é em geral larga-
mente compensado, sobretudo porque
nà maioria dos casos de grandes edifí-
cios os problemas causados por qual-
quer outra solução são de tal ordem,
que a instalação de água gelada se
torna a solução que se impõe. Como
exemplo de instalações de ar condi-
cionado utilizando água gelada, pode-
mos citar, entre as mais conhecidas, os
edítícíos Avenida Central, a Embai-
xada Americana, a Maíson de France,
o Banco do Brasil em Brasília, o Pa-
lácio do Congresso em Brasílía, o IlIÔVO
Palácio Itamaratí em Brasilia, etc ...

O tipo de condensação a ser utiliza-
do, se a ar ou a água, é outro proble-
ma a ser cogitado em instalações de
ar condicionado para grandes edifí-
cios. Com efeito, para a condensação
do refrigerante, parte integrante do
.cíclo de refrigeração, no condensador
ou condensadores da instalação, torna-
se necessária uma transferência de
calor, do refrigerante para o ar ou para
a água. Por esta transferência, aque-
cem-se, conforme seja, '0 caso, ou o
ar ou a água; se fôr o ar, trata-se de
ai! exterior, que, ímpulsíonado por ven-
tiladores apropriados se dilui na
atmosfera, mas se fôr a água, esta
água deve necessàríamente ser poste-
riormente resfríada em uma tôrre de
resrríamento, para ser novamente
aproveitada, já que não pode ser des-
perdíçada, pois que a circulação de
água necessária para a condensação do
refrigerante de uma instalação de
grande porte é de tal monta, que a
sua utilização, e posterior desperdício,
tornariam Inexeqüível a instalação.
Convém notar que o tipo de conden-
sação a água permite tirar, -melhor

partido do rendimento da insta.lação
pois que, no verão bem rigoroso, quan-
do a temperatura do ar exterior a.. ser
utilizado na condensação pode chegar
eventualmente aos 40PC, sempre se
pode contar com água a no máximo
33°C, depois de sua passagem pela tôr-
re de resfriamento. Tecnicamente, não
há qualquer contra-indicação a uma ou
outra solução, desde que os condensa-
dores, em um caso ou outro, sejam cri-
teríosamente dímensíonados, de acôrdo
com as condições locais. Na grande
maioria dos casos de grandes edifícios
porém é normalmente usado o tipo
de condensação a água, com tôrre de
resfriamento como por exemplo nos
edifícios já citados pouco acima; no
entanto, como exemplo de condensa-
ção a ar, podemos citar o ed1fício-sede
do B.E.G., no Rio, que é provido de
uma instalação central utilizando água
gelada, possuindo 12 compressores de
125 HP cada, com os respectivos con-
densadores a ar, e 4 condicionadores
por andar.
Em qualquer dos tipos de instalação

acima citados, podem ser empregados
dutos para condução e distribuição do
ar condicionado trabalhando a alta
pressão e alta velocídade; consegue-
se assim reduzir bastante a área ne-
cessária para êstes dutos, que são en-
tão construidos normalmente com sec-
ção circular. No entanto, como o ar
não pode ser insuflado nos ambientes
condicionados à velocidade com que
transita neste caso pelos dutos, há
necessidade de utilizar, junto às bôcas
de ínsuflação, mecanismos que redu-
zem a pressão e a velocidade do ar e
atenuam o ruído provocado. Tal sis-
tema foi utilizado como exemplo, no
edírícto do City Bank, em São Paulo,
na esquinâ das Av. São João e Ipi-
ranga.
Também em casos de grandes edifí-

cios, podem ser utilizados condiciona-
dores para tratamento apenas do ar
exterior, que é captado para renovação
do ar ambiente 'Condicionado, que se
denominam então condicionadores de
ar primário; êste ar exterior, já tra-
tado e nas condições desejadas de tem-

. peratura e umidade relativa é condu-
zido por intermédio de dutos até os
ambientes condicionados, junto aos
quais existem também outros condi-
cíonadores, denominados secundários,
que processem apenas o tratamento
do ar de retôrno, que recircula nos am-
bientes condicionados. $:ste sistema
foi empregado no edifício Visconde de
Itaboraí, ocupado pelo Banco do Bra-
sil S.A., situado nas esquinas das Ave-
nidas Presidente Vargas e Rio Branco.
A escolha do tipo de compressor de

refrigeração a ser utilizado em uma,
instalação de ar condicionado para
um grande edifício deve também ser
motivo de ponderação criterlosa; ou
podem ser utilizados' compressores re-
cíprocos, do tipo alternativo, conven-
cionais, ou podem ser usados compres-
sores centrífugos, tipo turbina, que
funcionam em rotação muito maior.
Para grandes edifícios, onde a capa-
cidade global da instalação é de bas-
tante vulto, normalmente são usados
compressores centrífugos, mesmo por-
que, sendo os. compressores recíprocos
fabricados em geral para capacidades
menores, haveria necessidade de uma

(Conclui na pág. 50)
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Destaque

As artes
na Universidade
o Conselho de Eduoação Superior das

Repúblicas Americanas (CHEAR) promo-
veu em 1964 um simpósio em Lima para
discutir osaspectoe relativos ao papel que
a uniuersuuuie deve exercer em reu..ção as
arces. O material gTluvado âêste simpósio
foi impresso pelo CHEAR e dêle extraimos
a intervençáO do escui.or Thwiore J.
Roszak, de Nova York, a seguir transcri-
ta. Participaram do Simpósio em Lima.
entre outros, Aitreâo Aneola, diretor da
Faculdade creoie, Venezuela; Jorge Arias,
reitor da Universidade de San Carlos,
Guatemala; Bisiere Frondü;i, ex-reitor da
Universidade de Buenos Aires, Arçentina;
Rev. Theoâore M. Heeburçh, C. I. C. reitor
da Universktade de Notre Dome, Iruii..na,
E. U. A.; Kenneth Hollanâ, diretor do Ins-
titute ot International Education, Nova
York, E.U.A.; Clark Kerr, reitor da Uni-
versidade de Berkeleu, Calitórnia, E. U. A.;
Grayson Kirk, reitor da Universidade de
cotumua, Nova York, E. U. A.; Robert
Oppenheimer, diretor do Institute o]
Advanced Study, Princeton, Nova Jersey,
E. U.IA.; Anísio Teixeira, ex-reitor da Uni-
versidade de BrasíZia, Brasil; A. UIMa
Cintra, ex-reitor ,da Universidade de São
Paulo, Brasil.

Theodor Roszak, ínícíando sua apresen-
tação no Seminário ,afirma que "há um
grande desentendimento - talvez até uma
Interpretação errônea - quanto à sígnífí-
cação do rp-apell.crJ'rutivo na educação e
particularmente quanto ao papel da. per-
sonalidade criadora na sociedade. lt muito
importante conhecer o ponto de vista dos
cultores das artes, em relação a estas
questões, ,a p!lJr.teo respeito que possamcs
ter pelos p,rofessõres unrvecsítáríos, Creio
que êstes apreendem apenas parte do pro-
blema, e não são capazes de perceber o
que significa entregar-se ao processo cria-
tívo , 1l:1es lisonjeiam o 'professar convi-
dado, oferecem-lhe conceitos ourrículares
belíseímos, a maioria dos quaís foge com-
pletamente ao problema.

li: importante considerar os estudantes
potencialmente interessados em arte e que
assumirão um dia um papel criativo na
sociedade. Durante os meus 20 anos como
professar de arte em curso coleglal, depa-
rei-me com fatos interessantes, individuais
e coletivos. Geralmente, o estudante, no
primeiro e no segundo ano de artes, tem
grande ínterêsse e entusiasmo pelo curso.
mas êste tende depois a dímínuír. Quando
chega ao último ano, tem muito pouco
ínterêsse e incentivo para completar o
curso.

Creio qUJe esta triste situação é devida
em grande parte à maneira pela qual a
universidade está estruturada e à forma
como, são desenvolvidos os cursos de artes
visuais. Inrelízmente, os artistas têm pro-
blemas econômicos, e 'resolvem-nos ane-
xando-se aos departamentos de arte de
nossos colégios e universidades, por meio
período ou tempo integral. Esta é uma
situação tavorável, que todavia traz sem-
pre os resultados desejáveis. ·1l:stes artis-
tas sacrificam muito de seu tempo e ener-

gias e com freqüência não conseguem sen-
tir-se realizados em seu desenvolvimento.
~ comum verdficar-se que a própria ins-
tituição não se preocupa grandemente
com seus proolemas críatívos e o resultado
é que o artista é compelido a aceitar cada
vez mais responsaoílídades acadêmícas e
admínístratívas, a ponto de esquecer-se de
que é pintor ou escultor, e começar a de-
sejar uma V'iida rácü, COm amigos no
"CMllDUS" universitário e sua atividade
criadora reduz-se a formas puramente
dísoursãvas e substíeutívas da atívtdade
criadora real. A lista de desastres que
resulta. dai é imensa ..

Algumas dias condições existentes nos
colégícs e uníversídades amerücanas são
deploráveis. Alguns departamentos pare-
cem pensar que uma espécie de experi-
mentação Integrada nas várias áreas da
educação é uma boa coisa - e é. Mas não
há problema mais difícil do que tentar
integrar, digamos, o estudo da arquitetura
a certos aspectos da história, do que tra-
zer IYU;a.a pintura o estudo de suas ímplí-
cações psicológicas, e depois saltar do sis-
-tema de associação visual de tRorSlChach,
para um teste preparatório vocal. Est3.
teorãa é muito interessante, mas o resul-
tado, em grande parte, é um amontoado
de confusão e desvios de energío e talento.
Em sentido lato, quando a atte é usada
em nome de educação e é mal dírigtda,
sucede um desastre, não s6 em têrmos de
educação em geral, como também com sa-
crifício do .talento potencial.

Quando -o artista assume a resoonsabüí-
dade de ensinar e expor ídéías aos jovens,
verifica que está fazendo a única coisa
pcssível, econôrntcamente. Seu 'zêlo é real,
e êle tende a Simplificar seus ensina-
mentes, de forma a que qualquer estu-
dante nos vários níveis do curso, possa
comp{eender o que o artista amadurecido
está tentando fazer. Os resultados são de-
sastrosos. Depois que um pintor, escultor
ou músíco en-sina uma matéria durante 7
anos, torna-se cap-az de se fazer muito
claro, até o IlÍJVeI maãs baixo, o dos prín-
cípíantes. Mias em muitos casos o profes-
sor simplificou seu senso de valôres a tal
ponto; que não é sempre compreendido
pelo novato, em têrcnos de uma sensíbílí-
dade adulta ou madura, expressando um
ponto de vista experimentado.

Muttos dos desentendimentos que ocor-
rem são infelizmente ~rovooadospelo cor-
Po administrativo.

Nos colégíos e unívereídades constata-se
que grande parte do entusiasmo peja arte
é devida a falsas razões - prestígio ou
valor publicitário. Por exemplo, diretores
de colégios selecionaram alguns trabalhos
e enwarsm-nos pelo país inteiro, com uma
declaração de que eram o resultado de
tantos anos de trabalho, ou que eram urna
exíbíção dos trabalhos de estudantes que
prometiam virem a tornar-se antistas. lt
uma espécie de Ir.I1I mo ou mal trato di),
arte, para fins outros que o desenvolvi-
mento do talento. Uma vez conversei com
uma diretora de COlégio, sôbre como a
arte pode revelar, não somente a persona-
lidade, como também mudanças, de signi-
ficação social; no crescimento de uma íns-

títutcão. Ela declarou que quando entrará
no colégio, os alunos esta-vam fazendo ca-
chorros e gatos, mas agora estava feliz de
ver que o colégio tinha crescido enorme-
mente, se o interêsse atual dos alunos em
cavalos e bois imNc!lJVacrescimento emo-
cional.

Parece-me que esta) espécie de valôres
e de preocupação é completamente f'alha.
Vários me:nbros da faculdade sentem que
as artes são uma forma de resolver tudo,
particularmente na área das perturbações
emocionais, e cada estudante com p;roble-
mas de personalidade é imediatamente
enviado para o departamento de arte. O
es;udante geralmente começa pe'a píntu-
ra, e se isto não dá resultado então muito
de sua dntensa agressívídade é descerre-
gada no departamento de escultura. O que
acontece é que a pessoa se confronta com
uma barragem de cavalos e bois. Isto
sígníêíca que o estudante está õbvíarnente
no curso errado e que o problema não é
com OS estudos, mas com alguma. coisa
mais, sendo então enviado para o teatro,
onde existe uma variedade de saídas ou-
tras. Em outras palavras, podem pensar,
construir, atuar e escrever peças se o de-
sejarem, e talvez mesmo dírígt-las, e se
tudo isto falhar então o último recurso é
a dança moderna. Na verdade o qt.:e su-
cede aqui é que tôdas as repressões foram
removidas a tal ponto que o estudante
a.té pára de pensar.

Além dos títulos de B.F.A. (1) e M.F.A.
(2), deveríamos ter o titulo de C.F. A.,
as belas artes centralizad-as, em outras
palavras, seria a s .ríe completa de expe-
ríêneías estétdcas. Podemos nos perguntar
qual a dírerença entre a espéece de cursos
que 01S alunos pOdem escolher e o que
podem fazer como profissionais. A parte
a questão de se corrigir limitações acadê-
micas, é importante tentar compreender
precisamente o que acontece à personali-
dade que estuda arte e o que acontece ao
artista profissional, além de saber de que
forma êle vísuaííza SUJarelação COm um
meio ambiente por vêzes hostil ou que não
o compreende.

Os estudantes, em sua maioria, não se
sentem muito felizes com a espécie de f.3.-
culdade que os colégios indicam rara os
próprios alunos. Torna-se desastroso, por
parte de qualquer corpo admíuístratívc,
economízar, pela simples escolha, para
SI.:,], faculdade, de u:n formando talentoso,
gerando com isso, causas eno-rmes de dís-
sensões entre OS estudantes e danos írre-
paráveís à própría personalidade. Esta
forma de economia não é certamente jus-
tif.icável. Os m-embros da faculdade que
aceítam êste papel dentro da universidade,
tendem a. perder seu ínterêsse e concen-
tração nas artes e buscam apenas <avida
idílica do "campus" universitário. Assim,
muito do trabalho que tem sido feito na
expansão do ínterêsse pelas artes, não tem
sido recompensado. Temos um3. quanta-
dade de obstáculos a enfrentar, confundi-
dos porém por certa dístorçâo e desentsn-
dímentos que têm' prevalecido durante to-
dos êstes anos.
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(1) - Bacharel em Belas Artes.
(2) - L1cenc1ado em Belas Artel_



A ÚNICA fÁBRICA DE
CHAPAS
PLÁSTICAS
ACR(LICAS
DA GUANABARA

Estacionamento privativo na entrada da loja

Isto não diminUi a Significação da inten-
sificação cultural .e do interêsse pe1.'l arte
nos Estados Unidos, durante os últimos
20 anos. Penso que podemos afirmar com
segurança que temos mais museus, com
maior freqüência, e que temos mais estu-
dantes interessados em arte, do que em
qualquer tempo ela história da· América,
mas não nos preocupamos suficientemente
com o qrue fazermos pelo estudante que se
entregará a uma vida e a um trabalho
eríador. ]j: extremamente importante le-
vantar esta questão, em face dos ganhos
materiais e vantagens atuais e à luz do
entusiasmo ciumento pelaa.rte, devido em
geral mais à razões sociais, pessoaís e vo-
cacíonaís, do que ao desejo de experimen-
tar o que a arte tenta realízar.

Não faz muito tempo, dois artistas no-
táveis do palco mundial, exemplírícaram
precisamente o que estou tenoanto expor.
li: difícilpru-.'l. nós pensar que houve um
teIlllPO em que w:iston Churchill não em
uma personagem célebre e venerada; mas
na realidade houve um momento em seu
uesenvolvímento político, em que êle prà-
tícamente ficou sozinho em sua 'POsição
COm relação ao fascísmo e partãoularmen-
te ao hitlerismo, de forma que ficou <afas-
tado de seus paees e de mU!itos Idos seus
companheíros politicos.
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George Bernal"dl Shaw, para ser simpá-
tico, enviou a Wiston Ohurch1l1 duas en-
tradas COm um bilhete que dízía "Caro
Winnie, junto vão duas entradas para
uma peça minha que estreiou em Lon-
dres há algumas noites. Uma é -sua e a
outra para um· seu amigo, se é que ainda
o tem". E Winnie, é claro, sendo Chwr-
chill, respondeu dizendo: "Meu caro G. B.,
agradeClido pelo seu bilhete. Sinto mUito

estar ocupado, mas em alguns dias ficarei
satísreíto em ver sua peça, se é que ainda
a tem".

Assim, a despeito de todos os acessórios
que sustêm o artista, há ainda a questão
o.e saoer se temos alguém para suster.
Esta é a questão, crucíaí e central: Pare-
te-me que nem todo sofrimento do actísta
na sociedade moderna - partícularmente
no continente norte-americano - seja de-
vido à raota dle meios que permitam o seu
desenvoívimento, mas à atitude dos de-
mais em relaçao ao trabalho que êle quer
reanzar. Penso que esta é uma questão
muito de incoinpreensão em relação à
arte, pode ser que consciente e VOluntária.
Se pudemos chegar s; adquírír uma com-
preensão Clara dia substância e da sígní-
rícação do pollpel do artista na socíeoade
moaerna, se pudemos começar a realizar
as implicações filosóficas mais extensas
do papel do artista e do papel da arte
I1J. SOCiedade contemporânea, então talvez
tenhamos percorrído uma grande dístãn-
cía no sentado de eliminar problemas que
são meramente de mínúeías. ll:les são
difíceis, mas não são centrais, nem são
fundamentais; exístem, mas talvez pos-
sam ser resolvidos se nos perguntarmos
apenas, precisamente porque necessítamos
da arte na vidJa.. Certamente nós nos in-
clinamos a apontar o fato de que há na
arte cer,ta superftuídade que talvez possa-
mos díspensar , A existência da arte é
sustentada mesmo por várias rôrças e or-
ganizaçôes dentro da sociedade, por outras
razões. ,Nosso govêrno, dentro de seu sis-
tema de impostos, tenta evitar obstáculos,
canalízando a maíor parte de seus auxí-
lios para uma direção não competitiva.
Isto significa sustentar a arte por artifí-
cio, e não por compreensão e simpatia
absolutas.

Há pouco tempo um funcionário do De-
partamento de Estado dísse-me que a arte
é absolutamente necessária e índíspensá-
vel. Tinha que acontecer que nós a ne-
cessitássemos, ela é universalmente amiga
e faLa uma linguagem universal. 1l:1edeu
como exemplo uma: mostra de arte, envía-
ela pelo Departamento de Estado a um
país da Africa central, onde o embaixador
americano não estava em muito ,bons têr-
mos com os dirigentes. ,Eis que na noite
dl abertura da mostra, estavam todos lá
e após semanas de embaraçadora indife-
rença foí-lhes possível cumprimentarem-
se- e retomar as discussões de problemas
que haviam sido postos de lado há meses.
E na verdade, a arte é maravilhosa. quan-
do pode produzir tal efeito. Para mim, po-
rém, esta. é uma desvírtuação flagrante do
papel que deve exercer.

Meu ponto final é o de que devemos
encorajar as atividades, planos e institui-
ções que vêem claro quando aceitam a
arte, não como expediente, necessámo
quando outros não produzem resultado,
mas sím porque é na verdade um dos der-
radeiros valôres através dos quaís pode-
mos, emocionalmente, penetrar na área do
desenvolvimento humano. Temos que aceí-
tar o fato de que talvez haja algum ele-
mento de desajustamento emocional no
artista, embora eu pudesse contestar, afir-
mando que um desajustamento talvea seja
apenas um reflexo do grande corpo da
sociedade. Em verdade, ainda restam
muitas instituições preocupadas com os
valôres espírítuaãs do homem, ainda ope-
rantes. De outro 1000, vivemos um certo
período nulístíco, que requer modificações,
que é cético, que tem a mínúeía de uma
análise de precisão, que tem a tendência

de quebrar certas ilusões óbvias, tanto que
muitos dos valôres que sustiveram a or-
dem do homem e a ordem dia: socíedade,
desapareceram. EStranhamente, todavía, o
valor do !IIrtista e o ato criador, permane-
ceram. Isto índíea decerto que nos defron-
tamos aqui Com alguma coisa. básica e
central.

Não foi pOIl" acaso que meus colegas e
eu estivéssemos grandemente desejosos de
vir a Lima, não só "para esta conferência,
mas para de nôvo recordar a grande gló-
ria d~ civilização ínca, pois ela tem o
tempo que passou e nos Iembra que os
íncas foram os prímeíros desenhistas com
mentalidade sooíal, em tôda a civilização
humana. Quando alguma cOÍEo.como esta
possa se estender até' nós do século XX,
verificamos que nos defrontamos com algo
tão central e tão básico, que temos que
nos perguntar o que estamos flazendo !para
sustentar' e justificar t.ll experíêncía e tal
empreendimento. Necessitamos do com-
promisso de fortalecer a expansão do in-
divíduo por si mesmo e não pudemos
manter o indivíduo desta forma, se não
lhe damos os meios que lhe permitam as-
sumir o papel criativo - não apenas f.l-
zendo arte, mas também na maneira, pela
qual êle empreende o trabalho diário, in-
dependentemente do plano íntelectual em
que possa estar pensando, trabaãhando e
assumindo um !papel de responsabilidade
dentro da sociedade - e se nos não temos
o exemplo do ato criativo puro, tôdas as
perspectivas para a vida, seja no nível que
fôr, permanecem sombrias, talvez mesmo
perdd.das.

Creio que os valôres totais da sociedade
moderna são capazes de aceitar a motiva-
ção espírítual básica, que produziu a civi-
lização inca e sustenta o homem criador
vivo, ainda hoje. Importa muito pouco
que êste homem seja pintor, ou escultor,
ou coreógrafo - há formas diversas de
criatívídade - o que tmporta é saber se
êle está quantdtatívamente ligado à sua
arte, ou emocionalmente. Parece-nos que
há um ponto em ql\le mesmo a mais exata
das formas de se medir a; atividade hu-
mana encontra um: abismo, que só <pode
ser transportado por uma compreensão
completa, íntuítíva, emocional, da totalí-
d'ade dOISestorços e idéias do homem, cul-
minando naquilo que talvez tôdas as
grandes religiões ensinaram, isto é, a ín-
tegração e a reaãízação da plenitude do
ser humano.

Se pudermos fazer isto, e se a persona-
lidade criadora puder sustentar-se na so-
cíedade moderna, parece-me que suas re-
lações com a oportunidade de crescer e
desenvolver-se estão plenamente justifica-
das, deixando-se de 1000 o fato de que as
instituições devam assumir tal responsa-
bilidade e não há razão !para que 'haja
acolhida par.a argumentos - estéticos, de
currículo ou financeiros - se compreen-
dermos que o !impulso criativo emocíonal
e a sensíbílídade do homem não podem
ser extintos. O gênio não clama por sus-
tento, nem lhe dá quartel, e talvez não
precise de ínstítuíções, mas ouso dizer que
as instituições !precisam dêle. Nossas íns-
títuíções têm a responsaoílídade de cníar
uma atmosfera I13. qual o gênio, ou o ta-
lento, ou a crêatívídade possam ser nutri-
dos e possam ser marca seu lugar, poten-
cial e real, não só por êles mesmos, mas
para tornar possível o intercâmbio recí-
proco de talentos para a realização do ho-
mem total, em qualquer dado momento".

O



e IAB - Galeria, Pôrto Alegre

o Departa.mento do Rio Gr.:mde do Sul
do Instillu,to de Arquitetos do BrasU,
inaugurou recentemente, em sua: nova
sede, uma galeria de arte. A abertura da
Glaileria do IAB-RS foi feita com uma
exposição do arquiteto Flávio de 0:l.l!"VaJ.ho,
o que bem mostra o propósito do IAB-
as de caracterizá-Ia como "essencial-

mente, vanguardedra e polêmica". Na foto
que li:ustra esta nota, um aspecto da nova
galería quando da. expoeíção de desenhos
de Flávio de Oarvalho,

• IAB· MG Promove Premiação
Anual

o Departamento de Minas Gerais do
. Instituto-de Arqustetos do Brasil lP,romoveu
em junho passado sua prímeíoa premia-
ção anual de a,rqurtetJura.· A iniciativa
pioneira do IAB-OB; íníoíada em 1963,
reconhecida pelo Conselho SUlPel'lor do
IAB como uma promoção da maior ím-
portâneía para a d'jyul~ação da arquíte-
ture, foi adotada, com !pleno sucesso no
Rio Grande,em Pernambuco e em Minas
Gerais.
No catálogo da exposição dos trabalhos

selecíomdos e premiados !lI3i l.a. Preml.ação
AnuaJ. de Arquitetura de Minas Geralis, o
Oonselho Diretor do IAB-MG, frisa que
"dentro dos programas impostos pela vida
'moderna, oo.e..rqultetoo usandoaa. grandes

Notícias

!possiblilklades técntoas e indUlSJtriais, pro-
/põem a recomendação do ambiente físico
das cidades, principalmente naquilo que
mais sério se apresenta, o superconges-
taonamento e os males dê'es decorrentes
que se agravam a cada dia, a esoassez de
moradías, os problemas de tráfego e cir-
culação e a deficiência de equípamentos
socíaés e urbanos como escolas, mercados,
hospitais, praças de esporte, água, Luz ee-
gctos, etc.
!Mas se a atividade do arquiteto não é

compreendida pela população que, a neces-
sita e pelo processo que a adota, se' per-
derá pela f,alta die oportunidade de se
concretizar, iPois os órgãos públicos e en-
tidades particulares diretamente interes-
sados no planejamento das cidades, aínda
se omitem ou desconhecem como iria
contribuir o arquiteto para as soluções e
esclarecímentos das causas dos problemas
urbanos, que se avolumam e que atingem
a todos, mesmo nas al';1vidades mais corri-
queiras do cotddíano",
Foram premiados na P Premíação

Anual de Arquitetura de Minas Gerais QS

seguintes arquitetos: Aristides Salg.ldo dos
santos, na categoria Habitação trníramí-
líar, oonstruãda; Nélson Marques Lisboa,.
na categoria Habitação Unifam1liar, pro-
jeto; Fernando de Oliveira Graça, na; ca-
tegoria Edifício para fdns comerciais, cons-

truído; Galileu Rells, na categoría Edrfíclo
para f!.ns educacionais ou culturaís: nesta
oategoría roram outorgadas duas menções
honrosas aos arquitetos JoS'~ Resende e
Edu.3,l'do Mendes Guímacães Jr; Eduardo
lMieDlàlesGuiIlr:ta.rães Jr. e Gasp3,l' Garre1Jo
na categoria edifícios para fins esportí-
vos; othon de oarvaíno Filho e Márcio
da Oarvaãho, 'na oategoría Arquitetura
íntetdor; Euza Rêgo Freire, Dll categoria
de Trabalho escríto-reportagem. Na cate-
goria de Edifício para fins diversos, foi
concedida uma mensão honrosa ao arqui-
teto EldUlall"doMendes Guimarães Jr.
ARQUITETURA pretende pUlbllollir em

número próximo os trabalhes premiados
na 1.8.' Premíação Anual de Arquítetura de
Minas oeraís.

• Exposição de Arquitetura
Realízar-se-â em São Paulo, entre 16

de setembro e 2 de outubro, a Primeira
Exposição de Engenharía, Arquitetura e
Decoração promovida pela FaJculdade de
Engenharia Ôl. trníverstdade do Ma<:ken-
filo. A mostra tem o apoío da Prefeitura
Paulísta, do CIREA e da FISESP. e reu-
mirá maís de cem eXJPOSitorese represen-
tantes de todos os =05 da construção
civil.

NAS GRANDES OBRAS VOCÊ PISA EM

pelos que

CO!'T1 rigor BANCO DO fSrADO
DA GUANABARA

SUPEITAC é fabricado com as melhores madeiras,
tratadas pela mais avançada técnica em processos
de estufa. Alta resistência ao uso Intenso.
SUPERTAC ajusta-se com nive!amento e segurança
em qualquer superfície.

~~flS.A. Matriz - Rua México, 164-4.
Tels. 22-9278 - 22-0460 - GB.
Loja Exposi9ão - Praia de
Botafogo; 416 - Te!. 46·9703

São Paulo. Rua Augusta, 1771• loja 127. Tel. 80.2181 ,R/59
Brasflla • Av. W.3. Quadra 11.Loja a·A • Tel. 2·9939
Recife. Rua da Concórdia, 772·· Tel 44.277
BelélTl • Rua Dr. Morais, 91
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e Bouwcentrum da Colômbia
Em cerimônia presldída pelo engenheiro

holandês Jan van Ettinger, presidente
executivo do Bouwcentrum de Rotterdam,
foi inaugurado o Bouwcentrum da co-
lombia. De acôrdo com .a filosofia das
instituições que operam em vários países
sob esta denominação, a natureza e os
fins do Bouwcentrumda Colombiasão: a)
entidade sem fins lucrativos para seus
membros, pretende trabalbar em prol do
desenvolvãmento da construção na Co-
lômbia, entendendo-se como tal o conjun-
to de disciplinas, técnicas e conhecimen-
tos cujo fim último é dar ao homem um
ambiente propício ao seu bem-estar. b)
seu campo de ação compreende ainda as
atívídades de essessoría na elaboração de
uma política geral relativa a planos ·e
programas de alcance nacional,' regional
e urbanos, incluindo a pesquisa e o estudo
do projeto, a execução e a administração
de construções, especialmente da moradia,
hoepítaís, escolas e fábricas, sob o lema:
"construir mais e melhor com os límítados
meios dísponíveís".

e Saneamento e Programa
Nacional de Habitação

A Faculdade de Higiene e Saúde
Pública da Universidade de São Paulo
programou, para o período de 22 de
agôsto a 2 de setembro dêste ano, um
seminário sôbre "Saneamento e Pro-
grama Nacional de Habitação" que terá
o patrocínio da Organização Pan-ame-
rícana de Saúde e da organização
Mundial de Saúde.

Neste Seminário serão apresentados
e discutidos temas referentes ao pro-
grama de habitação tais como: o do
saneamento da moradia, inclusive
quanto aos aspectos fisiológicos e psí-
cológicos; padrões mínimos de habí-
tacão saudável e econômica; aspectos
arquitetônícos do problema da habita-
çãc; instalações prediais de água, es-
gôto, águas pluviais, lixo, eletricidade
e gás; planejamento terri~orial em
face ao problema da habitaçao; aspec-
tos legais relativos à habitação e as-
pectos sociais e econômicos financeiros
do problema da habitação.

e Isolante TéTmiCO já tem norma
A Comíssâo de Isolantes Térmicos,

Subcomis·sso de Silicatode Cálcio e Sí-
líca Dlatomácea, constituída por con-
vênio entre a Petrobrás (Divisão de
Normas) e a Associação Brasileira de
Normas Técnicas, elaborou os seguin-
tes. projetos de normas que estão sen-
do dístríbuidos pela ABNT:, P-EB-221
- Isolantes Térmicos Pré-moldados de
Silicato de Cálcio. para temperaturas
até 650°C (Especificação Brasileira) e
P-NB-141 Inspeção e Amostragem de
Isolantes Térmicos Pré-moldados.
(Norma Brasileira).

e Situação HabitacionaI do
Equador

De acôrdo com os dados fornecidos
pelo Banco Equatoriano da Habitação
por ocasião da "Terceira Reunâón In-
teramerícana de Ahorros Y Préstemos"
realizada em. Quito, no início do ano
passado, a situação atual da moradia
no Equador tem por caracteristícá os
aspectos abaixo relacionados.
O deficit de moradias da área rural

(1.897.683 habitações) é antes qualí-,



tativo do que quantitativo. Se bem
que a estrutura econômica. do Equador
seja prímordíalmente agrícola, é nas
cidades que se encontram as situações
habítacíonaís de maior gravidade. A
população rural, em sua maioria indí-
gena, vive em choças com problemas
de confinamento. Para esta popula-
ção deverá se orientar a ação do Es-
tado. Como, entretanto, está presente
o problema do êxodo rural, outra alter-
nativa não resta ao Estado senão a de
atacar ràpldamente as conseqüências
provenientes dêste fato - as favelas,
especialmente de Guayaquil e Quito -
de acôrdo com as possibilidades econô-
micas e como tarefa fundamental ime-
diata.

Para 1. 617 .200 habitações urbanas,
existem no país, aproximadamente
298.200 moradias "medíaguas", choças,
ranchos e barracos que não oferecem
o mínimo de segurança. Descontando-
se um grande número de moradias de
caráter provisório - taipa e madeira
- como ocorre na costa, restariam
umas 166.308 unidades, das quais pelo
menos 67% necessitam de instalações
sanitárias. .

Causas do problema

Muitas têm sído as causas aponta-
das para o problema da habitação no
Equador. Entre as principais podem
ser destacadas as abaixo mencionadas:
a) baíxísslma renda famílíar , A

renda per capíta-de 66% da população
dá uma média de 10 dólares mensais.
Entretanto a polarização de capitais
permitiu a formação de minorias ricas,
em contraste com maiorias paupér-
rimas;
b) carência de indústrias básicas

capazes de permitirem o aproveitamen-
to de uma classe operária produtiva e
consumidora;
c) submissão a uma produção agrt-

cola suíeíte a flutuação de preços nos
mercados internacionais e outros fe-
nômenos provenientes da concorrêneía.
Em estreita vinculação a isto, deve-se
agregar o fato de que o produto das
exportações 'não chega diretamente ao
pequeno agricultor;
d) ausêncía de uma política de ha-

bitação orientada para a construção
maciça de moradias para familias de
baixos recursos. O trabalho das "Casas
de Prevísíon", hoje "Caja Nacional del
Seguro Social", em matéria de habl-
tacão, 'foi feito visando à inversão e só
chegou aos associados ao sistema e à
uma pequena minoria de baixa renda.
e) a elevada taxa de crescimento

demográfico à qual se deve juntar a
incontrolável migração da população
rural para os centros urbanos.

Síntese do problema

A maioria dos analistas - continua
o informe - aceita a média de 5,5 ha-
bitantes por moradia de 2 quartos no
Equador. Reduzindo-se porém o núme-
ro de habitações inadequadas, a taxa
de confinamento subiria a 9,7 habita-
ções por unidade de 2 quartos. Em
1962 (ano do Recenseamento oeran
havia um deficit de 148.160 unidades
na área urbana. Não existem dados
exatos para determinar o deficit em
1965 quer de moradias urbanas quer
de habitações rurais.

(Suplemento informativo do CINVA,
.julho de 1965)...

Legislação--------------------------------------------
• DF - Remuneração de

AJrquiteios
sídencíal, e eu, Auro Moura Andrade,
Presidente do Senado Federal, de acôr-
do com o disposto no § 4.0, do art. 70,
da Oonstítuíção Federal, promulgo a
seguinte Lei:

Lei N.O 4.950-A - de 22 de abril de
1966

Dispõe sôbre a remuneração de
profissionais diplomados em En-
genharia, Química, Arquitetura,
Agronomia e Veterinária.

Faço saber que o Congresso Nacio-
nal aprovou e manteve, após veto pre-

Art. 1.0 O salário-mínimo dos di-
plomados pelos cursos regulares supe-
riores mantidos pelas Escolas de En-
genharia, de Quhnica, de Arquitetura,
de Agronomia e de Veterinária é o fi-
xado pela presente Lei.

A Linha Aérea
que •InalS cresce

IBERIAIea
=por quê?

000 na IBERIA
somente
recebe mais
do que você

o avião
atenções

Desde o seu primeiro momento nados para tomar sua viagem a
a bordo de um dos luxuosos mais confortável de tôdas que
DC-8 Turbo-Fan da IBÉRIA, você já realizou.
você descobrirá, encantado, que tsses cuidados, essa atenção me-
o tratamento que lhe é díspen- ticulosa, é justamente o que tem
sado não poderia ser mais cor- levado um número de pessoas
dial. Pratos deliciosos, s6 com- cada vez maior, a escolher a
paráveis às requintadas iguarias IBÉRIA - onde somente o avião
que a Espanha oferece. Pilotos recebe mais atenções do que
veteranos, técnicos altamente trei- você.

Gomez
lhe dá a .aten-
ção que confir- ••• ~ ••••
ma nosso carl- '"~IIfr'''
nho por você. "'NIIAfI AIfINrAa I:HI "Ala"'.



GB • IPEG Construirá
Conjulltos Residenclais

Art. 2.° O salãrío-mínímo fixado
pela presente lei é a remuneração mí-
nima obrigatória por serviços presta-
dns pelos profissionais definidos no
art. 1.°, com relação de emprêgo ou
função, qualquer que seja a fonte pa-
gadora.

de Engenharia, de Química, de Arqui-
tetura, de Agronomia e de Veterinária
com curso universitário de menos 4
(quatro) anos. _. ---

Art. 5.° Para a execução das ativi-
dades e tarefas classificadas na alínea
"a" do art. 3.°, fica fixado o salário-
base mínimo 6 (seis) vêzes o maior sa-
Iárío-mínímo comum vigente no País,
para os profissionais relacionados na
alínea "a" do art. 4.0 e de 5 (cinco)
vêzes o maior salário-mínimo comum
vigente no País, para os profissionais
da alínea "b" do art. 4.°.

Art. 6.0 Para a execução de ativi-
dades e tarefas classificadas na alínea
"b" do art. 3.°, a fixação do salário-
base .mínimo será feita tomando-se
por base o custo da hora fixado no
art. 5.° desta lei, acrescidas de 25%
as horas excedentes das 6 (seis) diá-
rias de serviço.

Art. 7.° A remuneração do trabalho
noturno será feita na base da remu-
neração do trabalho diurno, acrescida
de 25% (vinte e cinco por cento).

Art .: 8.° Esta lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Brasílía, 22 de abril de 1966; 145.° da
Independência e 78.° da República.

Auro Moura Andrade
Presidente do Senado Federal

Decreto "N" N.o .6.17,
de 24 dema10 de 19616.

Autoriza a. construção, no I1PEG,
de Conjuntos Resldenciais,na for-
ma que menciona. .. Art. 3.° Para os efeltos desta lei as

atividades ou tarefas desempenhadas
pelos profIssionais enumerados no art.
1.0 são classificadas em: o Governador do Estado da Guanabara,

no uso de suas atribuições legais, decreta:

a) atívídades ou tarefas com exí-
gêncía de 6 (seis) horas diárias de
serviço;

Art. 1.0 - O Instituto de Previdência
do Estado da Guanabara <IPEG) promo-
verá, na forma da Iegíslação vigente, a
construção de unidades residenciais nos
terrenos de sua propriedade, as quaís se-
rão vendídas aos seus. contribuintes, que
não sejam propríetáríos, de acôrdo com
as condiçõesestabelecídasneste decreto.

b) atividades ou tarefas com exi-
gência de mais de 6 (seis) horas. diá-
rias de serviço.

Parágrafo único. A jornada de tra-
balho é a fixada no contrato de tra-
balho ou determinação legal vigente.

Art. 2.° - A venda das unidades resí-
denciais realízar-se-á mediante promessa
de 'Vendaou através de empréstimo hipo-
tecário, ambos os contratos no prazo má-
ximo de 20 (vinte) anos e a juros de 12%
(doze 'Por cento) ao ano.

Art. 4.° Para os efeitos desta lei os
profissionais citados no art. 1.0 clas-
sificados em:

a) díplomados pelos cursos regula-
res superiores mantidos pelas Escolas
de Eng'enharia, de Química, de Arqui-
tetura, de Agronomia e de Veterinária
com curso universitário de 4 (quatro)
anos ou maís;

Art. 3." - A amortização do emprésti-
mo imobiliário será realizada através de
prestações mensais e consecutivas, con-
signadas em Iôlha de pagamento, cujo va-
lor será alterado sempre que ocorrer rea-
justamento geral de vencimentos dos ser-
vidores do Estado, guardando-se, porém,
a mesma proporção inicial entre a presta-
ção e o vencímento-base,sem diminuição

b) díplomados pelos cursos regula-
res superiores mantidos pelas Esoolas

A PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO DEVE COMEÇAR NO PROJETO

Ao projetar, consulte nossos engenheiros, sem
compromisso, para orientação em métodos de
proteção e segurança.
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do prazo do mútuo, reoaãcutando-se na
oportunidade, o saldo devedor.

Parágvalfo único - Se houver cessado
a comissão que o servidor exercia no tem-
po da concessão do mútuo, o reajusta-
mento da prestação só se efetivará quando
o vencimento-base do cargo efetivo, aplí-
cada a percentagem que inicialmente ser-
viu de base para o empréstimo', ultrapas-
sar a importância da 'Prestação imobiliá-
ria que estiver sendo paga pelo mutuário.
Art. 4.° - A prestação imobiliária con-

signada em fôlha somada a outras con-
signações não poderá ultrapassar o limite
máximo de 70% (setenta por cento) do
vencímento-base.
Art. 5.° - O Pedido de Empréstimo nos

têrmos dêste decreto poderá ser subscrito
Dor mais de um contribuinte, para a aqui-
Sição do mesmo imóvel, quando se tratar
de marido e mulher ou pais e filhos, obrí-
gando-se os condômínos, solidàriamente
na paa'tícípação do mútuo.
Art. ~.o - Além do seguro contra risco

de fogo, que se realízará na forma dos
arts. 10 e 11 do Decreto número 10.345,
de 17 de junho de 1950, promoverá o mu-
tuário no IPEG, obrígatõríamente, um
pecúlio para a extinção da divida imobi-
liária, por ocorrência. do seu falecimento.

Parágrafo único - O Presidente do
IPEG expedirá os atos necessários fixando
a modalidade e condíções para o pecúlío
de que trata êste artigo.
A.rt. 7.° - A critério do IPEG, e visando

o mais rápido reembôíso do investimento,
poderão ser colocadas à venda as unida-

das resídencíaís à medida que :forem sendo
construídas. '

Art. 8.° - As príorídades para a con-
cessão do empréstímo serão concedidas
aos contribuintes que residirem em fave~
~asou cortiços, que tenham sido membros
da Fôrça Expedicionária Brasileira, e
àqueles que hajam <perdido suas moradias
em virtude de enchentes ocasionadas por
ChUW1Scaídas no Estado,podendo o IPEG
fixar outros critérios para essa concessão.

Art. 9.° - O Presidente do IPEG bai-
xará os atos necessários à perfeita exe-
eução dêste decreto.

Art. 10.° - ~te decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 24 de maio de 1966;
78.° da 'R~ública e 7.° do Estado d,a oua-
naoara.

Francisco Nearõo de Lima
Alvaro America.no
:Mareio Alves

(D.O. - GB, de 24 de maio de 1966)

GB . Maior Número de
Pavimentos

Decreto "E" N.o 581,
de 15 de ~bril de 1968.

Consolida' as disposições dos De-
cretos 911, de 27 de abril de 1962
e N-34!;, de 4 de janeiro de 1965,
modificando-se parcialmente.

. O' Governador do Estado da Guanabara
no uso de suas atribuições legais, decreta:

Art. 1.0 -' Será permítída a construção
de prédios com maior número de pavi-
mentos que o estabelecido para, o local,
desde. que oferecídas <8.S seguintes dispo-
sições:

1.0 _ Não prejudícarem locais de inte-
rêsse turístico, florestal, paísagístíco, his-
tórico ou artístico ou sujeitos à legislação
especíaí de defesa padsagístíca:

2.° - Não acarretar terraplenagens exa-
geradas, deformando a COnfiguração na-
tural do local onde se acha o terreno;

3.° - paxa prédios exclusivamente resí-
dencíaís, o pavimento térreo, obrígatõría-
mente, em "pilotis";

4.0 _ Tenha a edificação, em qualquer
ponto de suas fachadas, em relação às
testadas e divisas do terreno, OS seguintes
afastamentos :

81) Afastamento das. testadas igual no
mínimo, ao exigido pela legislação vi~
gente para o local, acrescidos de 1m (um
metro) por pavimento, acima do quarto
pavimento; .

b) Af,astamento das divisas laterais e
dos fundos; íguaí; no mínimo, ao diâme-
tro exigido para área príncípal -aberta,
correspondente' ao número de pavimentos
d.a edíf'ícaçâo de acôrdo com o artigo
124, §', do Decreto 'l.o 6.000, de 1.0 de ju-
lho de 1937;

o segrêclo cla perfei-
.ção do som num violino
depende da qualidade da
.madeira que entra na sua
labricação.

Paralelamente. no ramo da construção o sucesso de uma
obra depende não s6 da perícia dos engenheiros e construtores
como, principalmente, da qualidade dos materiais empregados.

Usando o cimento MAUA você terá a tranquilidade de
ter escolhido um cimento que garantirá a segurança e a du-
rabilidade de sua obra.
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c) ~tes afastamentos serão medidos
nos planos das fachadas ao nivel do pavi-
mento térreo, em tôda a extensão das di-
visas e em tôda a altura das fachadas,
·não se permitindo sôbre êles nenhum ba-
lanço ou salíêncía.

Parágrafo único - O número máximo
de pavimentos permíssíveís com a aplica-
ção das dísposíções previstas neste arti-
go, será duas .vêzese meia aquêle previsto,
normalmente, para o local.
Art. 2.° - Poderão ser construidos dois

Oumais prédios, de acôrdo com as dispo-
sições do artigo 1.°, desde que os afasta-
mentos de qualquer dêles, às testadas e
divisas, sejam os ali exigidos e o espaça-
mento entre êles seja, no mínimo, igual
à SOJIJados diâmetros de áreas principais
a.bertas de cada edificação.
Art. 3.° - As áreas resultantes dos

afastamentos previstas nos artigos 1.0 e
2.° dêste decreto, serão "non aedificandi",
não podendo ser usadas para efeito de
ventilação e iluminação em comum com
as edificações nos terrenos vizinhos.
Art. 4.° - As disposiçõesconstantes nos

artigos 1.° e 2.° dêste decreto não são
aplicáveis nos seguintes casos:
a) Nos lotes com frente para logra-

doures com menos de 12,00 m (doze me-
tros) de largura;
b) Nos lotes ou parte de lotes com de-

clivldade superiora 45.° (quarenta e cinco.
graus) na linha de maior declive;
c) Nos lotes em que o gabarito seja

ínferíor a quatro pavimentos;
d) Nos lotes de terrenos para os quais

haja limite de profundidade de constru-
ção para formação de áreas coletivas.

Art. 5.° - Todo e qualquer prédio a
ser construido somente poderá exceder de
30,00 m (trinta metros) em qualquer cL1S
dimensões, todavia se' a maãor dimensão
ultrapassar de 40,00 m (quarenta metros),
será ressalvado sempre o límdte de pro-
fundidade estabelecido para o local, seja
por projeto aprovado' de zoneameneo,seja
por decreto espec:1al.

Art. 6.0 - Obedecidas as limitações
previstas neste decreto, inclusive as do
artigo 5.°, nos terrenos situados em es-
quina de logradouros de gabaritos diferen-
tes e cuja extensão pelo lcgradouro de
gabarito mais baixo, seja maior que o li-
mite de profundidade do gaoaríto mais
alto, será permitida a construção no tre-
cho de gabarito mais baixo, com.igual nú-'
mero de pavimentos de gabaríto mais alto,
desde que a edífícação ocupe, no máximo,
metade da extensão da testada do terreno
de gabarito mais baixo, ficando a outra
metade como área "non aedificandi".

Art. 7.° - Aos terrenos situados em 10-
gradouros cujo gabarito de altura seja
superior a quatro pavimentos, não será
aplicável o disposto no Decreto número
9.518, de 23 de novembro de 1958, exce-
tuando-se os projetos elaborados de acôr-
do com os artigos 1.°, 2.° e 4.° dêste
decreto.

Art. 8.° - Nas quadras onde houver
limite de profundidade ou formação de
área coletiva, (desde que não desapro-
priada), será facultada a ocupação do re-
manescente do terreno em relação ao
limite de profundidade apenas para cons-
trução destinada a cinema, teatro e par-

tes comuns de hotéis, tôdas estas cons-
truções com altura máx1made 8,DO m
(oito metros) e afastamento mínimo de
2,00 m (dois metros) em relação às di-
vísas.

Art. 9.° - O presente decreto não se
aplica aos projetos em andamento, cujos
processos não tenham caído em peremp-
ção, aos quaís se ressalva o direito de se-
rem aprovados, desde que não seja au-
mentado O' número de unidades nêles pre-
vistas.

Art. 10.° - Os projetos vaprovadosque
não obedeçaen às dt9posições dêste de-
creto poderão.ser modificados desde que,
símultâneamente:
a) A altura do prédio e o número de

pavimentos não sejam aumentados:
b) .sej,a mantido o mesmo número de

unidades habítacíonaís já aprovado.
Parágrafo único - As dísposíçõesdêste

artigo mantêm-se, mesmo depoís que o
prédio receba "habite-se".
Art. 11.° - Ressalvadas as condições

dos artigos 9.° e 10.°, êste decreto entra
em vigor na data da sua publicação, re-
vogadas as disposiçõesem contrário e em
especial, o Decreto número 991, de 27 de
abril de 1962 e o Decreto N-345, de 4 de
janeiro de 1965, agora consolidados.
Rio de Janeiro, 15 de abril de 1965, 78.B

da República e 7.° do Estado da Guana-
bara.

Francisco Neçrõo de Lima
Raymu1!do de Pauto: Soares

(D.O. - GB, de 18 de abril de 1966 - Capa)
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e ·GB - Elevadores em 'Residêncl.as

Decreto "N" N.o568 - de 25 de março
de 1966

-
Estabelece condições para insta-
la~9. de elevgdores de tipo es·
peeíã; em prédios resídencíaís ,

O Governador do Estado da Gua-
nabara: Usando das atribuições que
lhe confere o inciso I do artigo 30 da
oonstíbuícão do Estado, decreta:
Artigo 1.0 Em prédios residenciais

de uma única residência poderá ser
permitida a instalação de elevadores de
tipo 'especial, mesmo sem caixa nem
poço, desde que previamente aprova-
dos pelo Govêrno do Estado.
Artigo 1.0 Em prédios resídencíals

deverá obedecer quanto aos dispositi-
vos de segurança preventivos ou de
emergência, díspostívo de comando,
cabos, guias e demais peças ao disposto
nos parágrafos 7.° a 14.° do artigo 695
do Decreto n.? 6.000, de l.0 de julho de
1937 e quanto à conservação do artigo
693 do mesmo decreto.
Parágrafo único. Os tipos de eleva-

dores deverão obedecer às seguintes
disposições:
!) Percurso máximo de 15,OOm

(quinze metros);
II) Lotação máxima de 3 (três)

passageiros e carga máxima de 210
(duzentos e dez) quilogramas;
II!) Velocidade máxima de 15OOm

(quinze metros) por minuto; ,
IV) Possuírem aparelhos de segu-

rança, inclusive na plataforma infe-
rior de modo a que, no caso de ínexís-
tência de caixa, seja paralísado o mo-
vimento de descida do carro na hipó-
tese de existência de qualquer obstru-
ção.
Artigo 3.° A vigência dêste decreto

prevalecerá até que sejam baixadas
normas a respeito da matéria pela
Associação .Braslleira de Normas Téc-
nicas, que passarão a ser, automàtica-
mente, adotadas pelo Govêrno do Es-
tado da Guanabara.
Artigo 4.° ftste decreto entrará em

vigor na. data de sua publicação, re-
vogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de março de 1966

- 78.° da Repúblíca e 7.° do Estado
da Guanabara.

Francisco Negrão de Lima
Raymundo de Paula Soares.

e GB - Reserva Biológica na
Ilha do Governador

Decreto "E" N.o 1.050 - de 25 de
março de 1966

Aprova o projeto número 7.990
e torna "non-aedarícandl'' as
áreas que menciona.

O Governador do Estado da Gua-
nabara: .
No uso de suas atribuições legais e

tendo em vista o que consta do pro-
cesso n.O 7.701.191-63, decreta:
Art. 1.0 Fica aprovado o projeto n.O

7.990, relativo à Estrada Galeão-Ri-
beira, no vale servido pela Estrada Rio
Jequiá, na Ilha do Governador.
Art. 2.° Fica considerada como

"non-aedificandi",para efeito decons-

títuír Parque de Reserva Blológica,a
area demarcada no projeto ora apro-
vado por êste decreto, delímítída por
uma }mha polígonal que tem início na
junçao da rua Gaspar de Souza com a
Estrada Rio Jequiá, segue pelo prolon-
gamento do eixo da Rua Gaspar de
Souza, em direção do Morro do Mato-
1'10, até a cota de 60,OOrri,descendo pela
encosta .do espígão segue paralelamen-
te ao almhamento da Rua Arriba e a
distância dêste, de 100,00m até ~ Es-
trada Rio Jequiá, próximo ao início
da RlUa'Mileto Maciel, prédio número
1576, da !Estrada Rio Jequiá e por essa
estrada até o ponto iniclal na junção
da RlUa Gaspar de SO'llZa.
Parágrafo único. Ficam excetuados

das restrições dêste artígo os prédios
destinados exclusivamente a instala-
ções do Ministério da Marinha.
. Art. 3.~ .Revogam-se as disposições
em contrárío.
Rio de Janeiro, 25 de março de 1966

- 78.° da República e 7.° do Estado
da Guanabara. .

Francisco Negrão de Lima'
Raymundo de Paula Soares.

GB . Construção de Vilas
Decreto "N" N.O 625,
de 20 de junho de 1!}&6.

Restabelece normas relativas
construções de vila.

O Governador do Estado da Guanalba-
ra, tendo em vista o disposto no Decreto
"N" 622, de 2 - 6 - 1966 e no uso de suas
atribuições legais, decreta:

Art. 1.0 - Ficam restabelecidas tôdas
~ normas legais relativas à construção de
Vl!.3.S e que haviam sido alteradas pelo
art. 3.0 do Decreto número 1.742, de 3
de junho de 1963.
Art. 2.° - ll:ste decreto entrará em vi-

gor na data de SUa publicação, revozadas
as disposições em contrário. "
Rio de Janeiro, 20, de junho de 1966,

78.0 da República e 7.0 do Estado da Gua-
nabara ,

Froncisco Negrâo de Lima
Raymundo de Pauta soares

e Criação do Estado da
Guanabara: Concurso para
Monumento

Lei n.o 754 - de 28 de janeiro de 1965.

Autoriza a construção do Mo-
numento Histórico Comemorati-
vo da ~'iação dO Estado da
Guanabara e dá outras provi-
dências.

a

O PresideDJte da Assembléia Legisla-
tíva do Estado da Guabanara, nos têr-
mos do Artigo ll, § 3.° da Constituição
do Estado, promulga a Lei n,o 754, de
28 de janeiro de 1965, oriunda do Pro-
jeto de Lei n.o 668 de i963;
Art. 1.° O Poder Executivo consti-

tuirá, em local a seu critério, um Mo-
numento Histórico Comemorativo da
Criação do Estado da Guanabara.

§ 1.0 O projeto para construção do
monumento será objeto de concurso
público, aberto a todos os arquitetos
díplomados, devendo, obrigatõríamen-
te, fazer parte do mesmo além de mo-
tivos regionais ·::e ínterêsse turístico
painéis que mostrem a evolução histó~
rica do Rio, culminando com a criação
do E-stado da Guanabara.

§ 2.° O Governador do E'stado no-
meará uma comissão organízadora e
[ulgadora do concurso público referi-
do no parágrafo anterior, constituída
de um representante do Sr. Gover-
nador do Estado da Guanabara de
um arquiteto representante da Socre-
taria de Turismo e de um arquiteto
representante do Instituto de Arqui-
tetos do Brasil - Departamento da
Guanabara.

§ 3.° O Governador do Estado terá
o prazo máximo de 60 (sessenta) dias,
a contar da data da publicação desta
lei para regulamentar e realizar o con-
curso referido nos parágrafos 'anterio-
res, de acôrdo com as normas estabe-
lecidas pelo Instituto de Arquitetos do
Bra.sil, e publicar o resultado.

§ 4.° ,9s trabalhos para execução da
obra serao contratados com o arquiteto
vencedor do concurso e remunerados
de acôrdo com o que estabelecer a ta-
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rem a ser abertos no exercício (Artigo
19, íncíso VIII da Constituição do Es-
tado) correspondente a 5% (cinco por
cento) da Receita Tributária do Orça-
mento em vigor".
Art. 3.° Para execução da obra do

monumento é facultado ao Poder Exe-
cutivo receber contribuições espontâ-
neas do povo e de entidades que quei-
ram colaborar para maior realce dêsse
empreendimento.
Art. 4.° Esta lei entrará em vigor

na data de sua publicação revogadas
as disposições em contrário.
Assembléia Legislativa do E.stado_do.

Guanabara,,26 de janeiro de 1965 -
Victorino James, Presidente.

bela do Instituto de Arquitetos do
Brasil, em vigor na época.
Art. 2.° Fica o Governador do Es-

tado autorizado a abrir o crédito es-
pecial de Cr$ 2.000.roo (dois milhões
de cruzeiros) para fazer face às des-
pesas com a realízação do concurso,
inclusive para pagamento de prêmios,
que será compensado, pela Lei n.O899,
de 1957,com o cancelamento de igual
importância da dotação constante do
Anexo 5 - Diversos - Subanexo 5. 15
- Secretaria do Govêrno - Unida-
de 5.15.01 - Gabinete do Secretário
- Consignação 9.9.9 - Diversos _
"Para cobertura de créditos adicionais
autorizados pelo Legíslatívo, que víe-

Ar condicionado em
grandes edifícios

<Conclusão)

bateria dêles para perfazer a capaci-
dade que um ou dois compressores cen-
trífugos poderiam fornecer. Além dis-
so, os compressores centrífugos são
mecânicamente mais simples e por-
tanto menos sujeitos a avaria-s, e mais
suscetíveis de um contrôle acurado e
preciso; tais compressores são aplicá-
veis apenas a grandes instalações, poís
as menores que se fabricam econômí-
camente são da ordem de grandeza de
200HP. A experiência tem indicado que,
em casos de até 500 a 600HP, a solu-
ção utilizando compressores recíprocos
é mais econômica do que a que em-
prega compressores centrífugos, po-
rém dai por diante as duas se equili-
bram, e, acima de certa capacidade, a
utilização de compressores centrífugos
é pràticamente obrigatória. Como
exemplos de grandes edifícios utilizan-
do compressores centrífugos, podemos
citar os Edifícios Avenida Central, as
Lojas sears, em São Paulo e no Rio,
o edifício do Banco do Brasil em Bra-
silía, etc.; já com o emprêgo de com-
pressores recíprocos, podemos citar o
edifício-sede do Banco do Estado da
ouanabara, os escritórios da ICOM!,
nos 8 últimos pavimentos do edifício
Barão de Mauá, ete ...
Quanto ao aquecimento, quando ne-

cessário em uma instalação de ar con-
dicionado, pode ser provido ou atra-
vés de resistências elétricas, colocadas
na passagem do ar a, ser distribuído
aos ambientes condicionados, ou por
intermédio de serpentina de vapor, ou
por intermédio de serpentinas utili-
zando água quente. Neste último caso,
quando o sistema prevísto emprega o
tipo de refrigeração indireta, utílízan-
do água gelada, podem ser aproveita-
das para a circulação de água quente
as mesmas serpentinas, tubulações e
bombas que servem para fazer circular
a- água gelada, obedecendo natural-
mente o aquecimento a contrôles pró-
prios e diferentes. Ainda, para o aque-
cimento, pode-se inverter o .cíclo nor-
mal de refrigeração de um sistema
qualquer, fazendo-o trabalhar para
aquecimento ao Invés de rerrtgeração..
mediante certas adaptações e o em-
prêgo de contrôles próprios e adequa-
dos, e o sistema assím composto tem
a designação genérica de bomba de
calor ("heat-pump"); ter-se-ia então o
mesmo sistema trabalhando, ou para
resfriar e desumidificar no verão, ou

para aquecer e umidificar no ínverno.
Sá quando o aquecimento é necessárío
simultâneamente com a refrigeração,
para efeito de contrôle muito acurado
das condições a manter nos ambientes
condicionados, ou mesmo quando há
necessidade, em um mesmo prédio, por
condições climáticas especiais (como
por exemplo, na primavera e outono
na Europa e nos U.S.A. ), de aquecer
certas zonas e resfriar outras, pode-se
utilizar o sistema de dutos duplos
("twin-duct") onde em 'Uma rêde cir-
cula ar quente e em outra ar frio, fa-
zendo-se a mistura e a necessária do-
sagem das quantidades de cada qual,
junto às bõcas de insuflação; êste é
o sistema mais perfeito, mas também
dos mais caros, de instalação de ar
condicionado.
Os contrôles normalmente usados em

grandes instalações de ar condícíona-
do (termostatos, pressostatos, válvula,
etc.) podem ser elétricos ou pneuma-
ticos; no primeiro caso as influências
emanadas dos ambientes condiciona-
dos são transmitidas às várias peças
do equipamento por via elétrica e no
segundo caso, por via pneumática, sen-
do necessária então a exístêncía de
um compressor de ar e de tubulações
de ar comprimido. Freqüentemente
também é utilizado um tipo misto de
contrôle, elétrico e pneumático. Exis-
tem também contrôles do tipo eletrô-
nico, extremamente precisos, de gran-
de sensibilidade, porém não se aplicam
normalmente a casos de confôrto, e
sim mais a casos de indú-stria, aonde
freqüentemente as condições de ma-
nufatura ou processamento de deter-
minados produtos exigem condições
extremamente acuradas e controladas
de temperatura e umidade ambientes.
Tôda esta vasta gama de possibili-

dades, aplicações e condições concer-
nentes a um projeto de instalação de
ar condicionado para um grande edi-
fício têm. que ser previstas, estudadas
e balanceadas em cada caso, junta-
mente com um acompanhamento si-
multâneo dos demais projetos do edi-
fício, e só um trabalho desta espécie,
cuidadoso, criterioso e paciente, lado
a lado com todos os demais especia-
listas que colaborarem no projeto e na
construção do edifício, poderá COnduzir
a uma solução verdadeiramente inte-
ligente e eficiente para o problema de
uma instalação de ar condicionado em
um grande edifício, que é sem dúvída
uma característica indispensável a
todo e qualquer edifício moderno cons-
truído nos últimos anos ouque venha
a ser construido no futuro.



A mais moderna
solução para
todos os

problemas de cobertura

ondulados

- moderno material de cobertura!

ump,oduto o

Veja estas caracterfsticas!

• Leves, 2,2 kg por m2

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

• Fornecidos em qualquer comprimento

• Fabricados em 5 c ôres translúcidas e õ opacas

• Não inflamáveis (classifícados como
material de segurança)

• Inalteráveis à ação de agentes químicos
ou atmosféricos

• Altamente resistentes a impactos

• Fáceis de colocar
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porque
dividir?

por que. ao atender os diferentes
programas de utilização. nos gran
des edifícios comerciais _ como a
séde do beg e o edifício barão de
mauá.; os arquitetos exigíram ao
especificar. a Qualidade e a tradi
cão das nossas paredes divisórias
removíveis. divisórias bernini lhe
oferece fácil montagem. indepen
dêncià estrutural e reaproveita
mento total no caso de alterações.

bernini s. a.
indústria e comércio

divisórias e lambrís
rua frei caneca 47/49,~.
telef~ 526884/526510
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