


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,.c?U
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
par 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
~nfEj\~ r:v7 de tradição
~U l.i="~U\!J no ramo de automóveis

Av. Presidente Wilson, 113-A
Av. Henrique Valadares, 150

Campo de São Cristóvão, 24 e 26



primeiro demonstramos
que o mundo é redondo

agora estamos demonstrando
~ ,

que e pequeno

Todos os dias os jatos da ARtalia
voam a 84 cidades em 49 Países,

DO mundo inteiro. O mundo ficou menor e
a cada ano, Alitalia cresceu mais.

Mais aviões,' mais vêos, mais serviços,
mais passageiros. T~~smilhões

de passageiros sõmente no ano passado.
Isto significa que voar pela Alitalia

é algo mais que viajar de' uma cidade
à outra. Faça esta experiência

quanto antes. Comprovará assim que
o mundo é pequeno e também como
é maravilhoso viver nêle utilizando

os jatos Alitalia em suas viagens para
qualquer cidade dos cinco Continentes.
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são móveis que nascem hoje e não perdem a linha nunca

GUANA8ARA: RUA DOMINGOS FERREIRA 221·8 - RUA vise. DE PIRAJÁ, 438 - R. DO CATETE, 82
• SAO PAULO: JACQUES MÓVEIS E DECORAÇOES - R. AUGUSTA, 901 • SALVADOR: SUPREMA S.A.
- AV. SETE, 58. E.U.A.: 5304 CARLING WAY, LOS ANGELES, CALlFÓRNIA. fát!ma



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
são fabricados pelo mesmo

Klabin I•.mãos IR Cia. • Divisão de Cuàmica .



EDIFrCIO BARÃO DE MAUÁ

INTERIOR DE UMA DAS SALAS DA ICOMI - ; - 1

Projeto ICOMI
Arquitetos: Jorge Hue

Leo Mayer
Oecorador: Umberto Gianottl
- -

Assessoria ICOMI
Arquitetos: Peter Wood

Dalton G. Monteiro
;-.

__ • ",1 _ ••. =.·Desenhista: Zélia Muniz

(>_:A~equipeencarregada das instalações da iCOMI tomou
... ' '.como partido somente selecionar produtos de alta qua-

-.-.- ... .' Ildade, e Inclulu entre' êles escrivaninhas e credências
...... -~" Bra:for.

Brafor classe internacional em móveis para escritório
Rua México, 21-A tel. 22·0180 Rio de Janeiro, Gb,
Praça Roo-sevelt, 159 tel. 34-6665 São Paulo, S. P.
Av. Salgado Filho, 119 tel. 4476 Pôrto Alegre, R. G.



REPRESENTANTE GEiltAL

C. G.FREI'l'AS -: Ed. Av. Central - Av. Rio Branco, 156 - 24.0 - S/2434/5 - Tels.: 22-6656/52-7703 - Teleg. ABREUTOUR.
CASA FARO - Turismo e· Câmbio Ltda. - SAO PAULO: Rua São Lulz, 123 - Loja - Telefones 37-6657 /36-1702. -
SANTOS: Rua XV de Novembro, 206 - Tels.: 2-283~ / 2-89454 ~ CAMPINAS: Rua General Osório, 1250 - Tel.:9-:8773.

UMA VIAGEM MARAVILHOSA: TODA A EU~O·
PA PARA VCCr;: NUM ITINERÁRIO PLANEJADO
METICULOSAMENTE POR QUEM TEM 126
ANOS DE E.XPERlr;:NCIA NA ORGÀNIZ~ÇÂO DE
VIAGENS =. A SUA AG~NCIA ABREU.

VENHA CONHECER OS DETALHES DO ROTt;I-
RO E AS NOSSAS CONDiÇÕES DE FINANCIA-
MENTO DEN1RO DO ,PREÇO TOTAL DA EX-
ClJ~SÂO (60 DIAS - US$ 1.045) - INCLUINDO
PASSAGENS.



Pelo mesmo motivo que a bola não salta
quando lançada sôbre uma almofada.

o Impulso da bola morre.
E o som também ao bater em Eucatex Acústico,
que absorve até 93% dos ruidoso ,
O som esgota sua fórça, perdendo-se
nas milhões de células intercomúnicáveis de Eucatex Acústico,
Por isso é que êle é poroso.
possuindo ainda furos ou rasgos na superfície.
Outra qualidade de Eucatex Acústico é ser macio-elástico;"
(Existe alguma outra tradução para "resíllent"? ..)
E Sua espessura é mínima. Tudo isso faz de Eucatex Acústico
um material obrigatório como fõrro ou revestindo paredes
de cinemas. auditõrios, escritórios. hospitais. restaurantes, etc.
Com Isso se garante a salubridade do ambiente. ,
resultando em maior confõrto e rendimento do trabalho.
Temos centenas de exemplos de tratamentos acústicos
realizados nos mais diferentes locais:
Teremos grande prazer em lhe transmitir nossa experiência
de muitos anos em acústica.
Escreva-nos.Ou faça uma visita.

Eucatex -chapas para tratamento acüstico

-+---o.s~-J-.e.!~-4-
PLAmA (•••_6.'i~ "" C"*")

Como fórro ou revestindoparedes, as chapas Eucatex oferecem perfeito tratamen-
to acústico

A Eucatex S. A. Indústria e Comércio
Avenida Francisco Matarazzo. 530 - Caixá Postal 1683~ São Paulo
Desejo receber outros informes sóbre Eucatex Acústico

Nome: ,'.', ,.,'.'", ••.• " 0 ••• ," ••• "." ••

Profissão: , ... ",.""" ' , , .• , . , • , • " . ' , • , . , ••• ' .••• ,., ••.
Endereço: .. , ..• ",." .•••• , •••• , ••• , •• ,,' , ",." .• ,
Cidade: .", , , , , .•••••••• , ••• Estado: •••.•.. , ..• ,., •••••. ",
ARQ3
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uma equipe de arquitetos apta a resolver to-

dos os problemas de equipamento e Instala-

cOes comerciais. resldenclals. hospitais. hotéis

e clubes

uma nova linha de mevets para residências

fabrlcada em Jacarandá da bahla

FABRE- IND. E COMÉRCIO DE;MÓVEIS S. A.
rua saturno 95 • tel. SO·0661
rua barata ribeiro. 200. r , tel. 67·70015
avorio branco. 156· si. 345 . tel. 42·0367
rio de Janeiro • guanabara • brasll



Debaixo de seus pés e
acilDa de sua cabeça
I""'nuitacoisaveDl acon-
tecendo. (EDl seu beneficio).

A Light está duplicando a capacidade
do seu sistema de distribuição de energia. Nas câmaras 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 aumentadaem "109%- 'na-rêde
aérea e em -103% na subterrânea). E 144 novos circuitos entrarão para o sistema,
num total de t080 quilômetros de linhas adicionais (mais de duas e meia vêzés 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 DO PROGRESSO 00 BRASIl.
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uma equipe de arquitetos apta a resolver to-

dos os problemas de equipamento e Instala-

coes comerciais, resldenclals, hospitais, hotéis

e clubes

o

uma nova linha de móveis para residências

fabrlcada em Jacarand4 da bahla

F AB R E- INO. E C O MÉ RC lO OE:M O V E I S S. A.
rue. aaturno 95 • tal. SO·086\
rua berata ribeiro, 200.f.teJ. 57.7005
avorIo branco. 156· st. 345 • tel. 42.0387
rio de Janeiro • guanabara • brasll
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S'ÍMBOLO DE
VALORIZAÇÃO
IMOBILIÁRIA

INDÚSTRIAS VIL LARES S.A.
SÃO PAULO - RIO DE JANEIRO - BRASíLlA . BELO HORIZONTE - SANTOS· RECIFE - PÓRTO
ALEGRE· SALVADOR· CURITIBA • JUIZ DE FORA· PELOTAS - RIBEIRÃO PRÉTO • CAMPINAS
SÃO JOSÉ DO RIO PRÉTO - BAURU - GOIÂNIA· UBERLÂNDIA· MANÂUS· BELÉM· FORTALEZA
CAMPO GRANDE· NITERÓI· PETRÓPOLlS -VITÓRIA. GUARUJÁ . CAXIAS DO SUL· LONDRINA
FLORIANpPOLlS. BLUMENAU· BUENOS AIRES ·.HAVANA· MONTEVIDÉO· MÉXICO· CARACAS
LIMA· SANTIAGO DO CHILE· LA PAZ

. '-



ARQ'U!TBT'U~A (*) é a melhor revista
brasileira de seu gênero ...
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...na opinião dos especialistas - arquitetos e construtores.

SE o SEU PROBLEMA É COMUNICAÇÃO COM ARQUITETOS

E CONSTRUTORES, ARQVXTETVRA É o SEU VEicULO.



o departamento da spazlo foi chamado a colaborar ul-
timamente na execução das Instalações do banco cen-
tral da república, companhia vale do rio doce, i.c.o.m.I.,
patrobrás, banco nacional da habitação e departamento
de portos e vias navegáveis, para os quais foi escolhida
a linha de móveis ambi.ente.

rua barata ribeiro. 200 - loja to
avenida rio branco. 156 - sala 3415
rio de Janeiro - guanabara

telefona 37·6637
telefona 42·0387

SPAZIO MÓVEIS E DECORAÇÕES S. A.

AMBIENTE IND. E COMÉRCIO DE MÓVEIS S. A.



Neste número:

Indicam materiais e serviços para o arquiteto especificar

Cimento
COMPANlllA NACIONAL DE CIMENTO PORTLAND
Av. Rio Branco, 311 - 11.0 andar - Tels.: 42-4061 e 22-1830 - Rio de Janeiro - OB

Divisória e Lambris

BERNINI S.A. - Indústria e Oomêreío
. Rua Frei Caneca, 47/49 - Tels.: 52-6884 e 52-65lO - Rio de Janeiro - OB.

Elevadores
INDúSTRIAS VILLARES S/A.
Av. N. s.a de Fátima, 25 - TeIs.: 32-2230 e 32-2990 - Rdo de Janeiro - OB

Luminárias e Acrílicos

PASKIN & CIA. LTDA.
Rua do Lavradio, 190 - TeIs.: 42-2160 e 52-3369 - Rio - OB.

Móveis e Decorações

BRAFOR - BRASILEmA FORNECEDORA ESCOLAR
pra.ça Roosevelt, 159 - Tels. 34-6665 e 35-4454 - São Paulo
Rua México, 21-A - Rio de Janeiro
FABRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MóVEIS S/A
Rua Saturno, 95 - Tel.: 30-0861 - Rua Barata Ribeiro, 200 - F. - Tel.: 57-7005 -
Av. Rio Branco, 156 - sl, 345 - Tel.: 42-0387 - Rio de Janeiro
FATIMA ARQUITETURA INTERIORES
Rua Domingos Ferreira, 221 - B - Rio - OB.
Rua Augusta, 901 - Jacques Móveis e Decorações - São Paulo
SPAZIO MÓVEIS E DECORAÇõES LIMITADA
Rua Barata Ribeiro, 200 - loja F - Te!.: 37-6637 - Rio de Janeiro

PIsos e Revestimentos

EUCATEX S. A.
Avenida Francisco Matarazzo, 530 - São Paulo
Rua Sete de Setembro, 124 - Rio de Janeiro
KLABIN IRMAOS & 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) 32-7280-35-2426-36-4425-37-1)347
São Paulo.

Vidros e Persianas
INDÚSTRIAS REUNIDAS VIDROBRAS LTDA.
Av. Paulista, 1938 - 10.0 Pav. - Tel. 31-6831 - 31-0164 - 31-2863 - 31-3693
- São Paulo
Rua Debret, 23 - 14.0 andar - Tel. 22-5076 - Rio de Janeiro
FICHET SHUWARTZ-HAUTMONT
Rua Barão de Itapetínínga, 151 - 8.0 andar - Tel.: 35-9124 - S. Paulo
Rua México, 148 - 9.0 andar - Tel.: 23-9710 - Rio de Jamiro - OB

Diversos

AGtl:NCIA ABREU
Av. Rio Branco, 156 - 24.0 andar - Salas 2434/35 - Tels.: 22-6656 e 52-7703 -
Rio de Janeiro - OB. .
ALITALIA - LINEE AEREE ITALIANE
Av. Rio Branco, 50 - Rio de Janeiro - OB.
CIPAN
AV. Presidente Wilson, 113-A - Av. Henrique Valadares, 150 e Campo de São
Cristóvão, 24 e 26 - Rio de Janeiro - OB.
RIO LIGHT S. A.
Avenida Marechal Floriano, 168 - Rio - OB.

Painéis fotográficos
para decorações
Exposições, feiras

-te CRIAÇOES PRÓPRIAS
DE OURO PR~TO,
ALEIJADINHO,
SALVADOR,
RIO DE JANEIRO

* PR~TO' E BRÁNCO

*. COLORIDAS A ÓLEO

* PROCESSO
FOTO-FÓRMICA

* DOCUMENTAÇÃO FOTO-
GRÁFICA DE INDÚSTRIAS
E OBRAS

•

Raul 8randão

Studio:
Av. Delfim Moreira, 1188 - Ap. 102

Telefone 27-4470



ÁRQUXTETURA

N.O51 - setembro - 1966

Orgio oficial do Instituto de Ar-
quitetos do Brasll - Revleta me'n-
aal do IAB-OB - Av. Rio Bran-
co, 277, grupo 1.301 - PUbl1cação
da Edltôra Artenova Ltda. - Beco
dos Barbeiros, 6, Grupo 201 - OB.

Conselho de Redação: Mauricio Ro-
berto, presidente: Edgar Orae!t,
Ernanl VasconceU08, Henrlque, E.
Mlndl1n, tcaro de Castro Mello,
Jorge Machado Morelra, Marcos
Konder Netto, Oscar Nlemeyer,
Paulo Antunes Ribeiro, Paulo Fer-
relra Santos e Sylvlo de Vascon-
cellos.
Conselho de' Direção: Alvaro
Pacheco: Altredo L. Brltto - IAB:
MauriCIo Nogueira BatiSta - IAB.

Conselho de Representantes: Al-
bpl't.o Xavler - IAB-RS: Jorge
Wllhetm - IAB-SP: Vital Maria
Pessoa de Mello - IAB-PE: Od\-
lon Santos Neto - IAB-BA: Almlr
Fernandes - IAB-PR: :saIoVlanna
.•.•IAB-ES: José Armando Farias -
IAB-CE: Geraldo Nogueira Batista
- IAB-DF.
Editor:
Alvaro Pacheco.
Redação: redator-chete - Mauri-
cio Nogueira Batista - JAB: se-
cretário - Altredo L. Brttto -
IAB.

Colaboradores: Alberto Vlelra de
Azevedo (IAB) - Alex Nlco1aeft
(IAB) - Cladlus - Cleber Ribei-
ro Femandee - Femando Abreu
(IAB) - Ferrelra Gullar - For-
tuna - José Guilherme Melqulor
- Jota - Leandro Tocantlns -
Luis Mlranda Corrêa - M, Ca-
valcantl Proença - Versões: John
Knox (Inglês): France Knox (fran-
cês): Eraldo de Almelda (.Arte).
Ivo Perrelra (Revlsio).

Edltôra Artenova Ltda.
- Diretores: Alvaro Pa-
checo e Odylo Costa
fUho - Beco dos Bsr-
belros, 6, Or. 201- GB

Redação: IAB-_GB- Av. Rio Bran-
co, 277, grupo 1.301 - tel. 22-1703,
- Rio,
Adminlstraçllo, Publicidade e Assi-
naturas: Beco dos Barbeiros, 6 -
gnlpo 201 - tel.: 31-2641; Rio -
GB.
Representante em Silo Paulo: RE-
PRENAEB - Rua 7 de Abril, 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 ligadas
à arqtritetura, à engenharia
e à construção em geral.
Venda avulsa em livrarias e ban-
eu especializadas: preço do exem-
plar: Cr$ 1.000; número atrasado
Cr$ 2.000; exterior US$ 1; assi-
naturas: 1 ano - Cr$' 10.000;
exterior; US$ 10;
Os artlgoa assinados alo de ezclu.-
aiva reapouabWdade dOI _ au-
tores.
Composlçllo e ImpressãO: EDIGRAl"
- lI:dlt6ra e Griflca Ltda. - Pç.
Cruz Vermelha, 3-A - Rio.
CAPA: Tênis Clube de Presidente

Prudente - 1.0 lugar -
Projeto dos arq.oB· Ariel
Rubinstein, Luigi Vlllavec-
chia e Tlto Livlo Frasclno.

ARQUITETURA
li: PILIADA AO

SUMÁRIO

Editorial

" Ainda a Política Habitacional

Concursos

5 Concurso de anteprojetos para a sede do Tênis Clube de Presidente
Prudente - 1.0 Prêmio.

Arqs« A7ieZ Rubinstein, Luigi Villaveccnia e 'j'ito Limo FrasCino

9 Concurso de anteprojetos para a sede do Tênis Clube de Presidente
Prudente - 2.0 Prêmio.
Arq.o Luiz Forte Netto

11 Concurso público para o Teatro Munlclpahie Campinas ~ 2.0 Prêmío
Arq.o8 Altredo Paesani, Fábio Penteado e Teru Takamalci

Artigos

17 Ventilação no trópico
Mirian de Basro« Latit

Reportagem

20 Patrimônio - Insensibilidade - Ruinas.
Textos e jotos: Arq» Pertumâo Abreu

Acústica

22 Norma para tratamento acústico (NB-IOl)
Arq» Alberto Vteira de Azevedo

Reportagem

24 Aspectos do planejamento urbano discutidos em Londres
Arq» Jorge Wilheim

Técnica

26 Paredes e armários divisórIos e sua aplicação na arquItetura
contemporânea - II
Arq.o Orutndo O'Reillll de Souza

Galeria

28 LIteratura
Lavra Lavra e o Poema PraxIs
Arq.o Luiz Erasmo de Moreira

29 Teatro

Onde Canta o Sabiá
Maria Helena Kllhner

30 Diálogo

31 Destaque

32 Notícias

35 Legislação



ARQUITETURA

TENNIS CLUB COMPETITION

Five awards were made by a
judging commlttee of São Paulo
architects for the best designs of
a tennia club for the r.ll1Pidly
developing city or Presidente Pru-
dente ín the southweat or the
atate. The high standard or the
projects as regards both draughts.
manshíp and the actuat arcnítec-
tonto solutíons was stressed, crrtí-
eísm beíng aroused mainly by a
multipl1clty or planes and levels,
faulty íntegratíon and excessive
monumentallty.
The winnlng project was sub-

mitted by arehttects Ariel Ru.bln-
steín, Luigi VUlavecchla and Tito
Livl0 Frescino, With the conabo-
ratíon Of Maria Celina Moraes,
Roberto Chain and structural
englneer Roberto Rossl Zuccolo.
The tent-llke form was found to
be simple and restful, affording
a. generous soíutíon for the dlf-
ferent planes and a cheerful, re-
Iaxíng envlronment for homely
people. Some doubta as to struc-
tura; stability in strong gales
were dispel1ed by the expert optn-
10n or an englneer who assured
the eommíttee that any effects or
suctlon would be counteracted by
the reacttons of the roor ltself.
The second award went to

archltect Luiz Forte Netto and
collaborators Abrão Anis Assad,
José Hermeto Palma Sanchotens
and structural consultants Escri-
t6~io Técnico Freitas e Sperandio.
The aluminium structure with Its
trellis g!rders ls l1ght and econom-
leal, and the roof design original
and calculated to promote a friend-
lY, festlve atmosphere, while ensur-
Ing eff1clent heat lnsulatlon.

HOUSINGDEVELOPMENT
IN BAHIA

Paulo O. de Azevedoand AssisReis

To accomodate the CIIvllservant
and middle classes, whlch are
attracted by cheap rent and so
tend to drlve the lower claSll€Sand
rural mi.n-ants lnto the shanty-
towns, URBIS, a company of
m1xed state and private owner-
shlp, has taken over a 74-acre
property to provlde houslng for
9,000. The "Solar Boa Vista" de-
velopment Will be dlvided into A
and B category areas by a valley
landscaped to comprlse the Com-
munity Cent!e, complete With
gymnasium, park school (vocation-
aI and artlstlc), Ubrary, medical
and social services, chapel, c1ub
and sports ground. On the steeper
slopea walk-up tenements up to 6
storeys high Will be erected, whife
one-famlly dwellings are planned
for the plateau area, arianged
ln circular g!oups to facilitate
social contacts. Kindergartens,
and community' recreatlon are
provlded, and Windlng roada avotd
monotony. For these detached
houses, as in most self-help proj-
ects, cost and transport Will be
reduced by the use of soll-and-
cement blocks, while the hillslde
buildlngs w!ll be' routine con-
struction, with 4 ft. 7 ln. modula-
tion and standardized frames and
sashes. running foundations and
beadn~ walls up to 4 fioors, and
concrete structure with frame or
slab carrylng the three upper
fioors when higher. The 7%, mil-
l'on dallar programme is to be
flnanced by the Bahia state civil
service mutual soclety, and appll-
catlon has been made for a loan
f!om the mB and USAID.

2 STANDARDACOUSTICPRACTICE

Alberto Vieira de Azevedo

The Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT) has re-
cently Issued Reguldlons NB-lOl
for the use of engineers. and
arllhltects ln d@lgnlng 1l1l1emas,

N.- 51 SEPT/SEf=)T i a e e

theatres, lecture-halls and other
enclosed spaces with good acous-
tlc properttes. Basic definltlons
include: sound (spherical vdbra-
tlon ín etasttc media), tone
(sound with slne wave varíatton
in time) and noíse (rníxtura or
tones of irregular frequency and
lmperceptlble dUference ln plteh) ,
the last eíther aír-borne (klaxons,
voíces, loudspeakers, ete.) or
structure-borne (falllng objects,
footsteps, harnmertng, percusslon
lnstruments, ete.); aeoustíe treat-
ment, divlded lnto insulation to
muffie ín-goíng or out-gomg
nolse or sound and conditioning
to redú<!e"·reverberatlon to an
optlmrum perlod (time tapse to
inaudib1l1ty) and obtain balanced
sound dístríbutdon: sound levei
and the decibel or unit of pnys-
iologllcal intensity of sound, ex-
pressed by tbe formula:

i = 10 log., I/r
where I ís the physl010gical ínten-
slty and I' the lntenslty cor-
respondlng . to the :thr~shold or
perceptlon:

l' = W-16 W/em2

It will be clear that the essentlal
elements for determining sultable
acoustíc . treatment are: outslde
and msíde sound leveI in deCllbels;
location plan of building and
fioor plans and cross-sections
(longitudinal and tm.nsversal) of
premises to be c.onditioned; specl-
ficat'on of materiaIs used ln
constructlng (fioor. _lIs, ete. )
and furnl~hlng (tables. Beats,
curtams, I!te.) the premlses.
Table I glves ma.xlml\1m and

n.ormal sound l••vels ln declbels
for varin,,~ kb"ls of l'lremise~:
B•.,,"s 6rt-~~: \EI-n",.rtcastl"g llnd
movle ~tudios 20-14: Churches
35-~O; ClnemR.S 40-~5; Factorles
90-77; Hospitols 55-40: Hotel dln-
ln!!:, room~ 63-50: Museums and
}'b1"'rl's .45-40; Off!ces ln general
7n_RO:P-Ivate honoes & apartments
48-40: Pr'vate off1ces (not t!'eated
llCoustl,,"Jlv) 5rt-43: Pub1ic bniltl.-
ings 60-55: Reot!liurA.nts 'TO-fiO;
Shons & sto"e'! (".d. fionl") 70-60,
uT)per fioon;) 55-50. (~mal1l 60-50;
Thpatrea 35-30. Table TI gives
ab!lOrntion ln declblle6 for a fre-
quency of 500 vlbrations. per
second: Brlckwork: 5%" hollow
40, s01ld 4" 45, 8" 50, 12" 53, 16"
55; Glass: 1/16 to 5/32" Window
20-24, 3/16 to 1/4" heavy gauge
26-32, 1/8 to 5/32" single plate
24, 5/32 to 1/4" donble plate with
airspace 36; Piaster sheathing: 4"
hollow 21-; Plywood: 2%" single
20, double with 4" airspace 68;
Softboard: %" single 18, double
wlth 4" alrspace 30 db.
The deslgner should use ce1l1ng

and, 1f necessary, wall Burfaees to
secure good aUdlb1l1ty, InstalUng
denectors to beam sound or dU-
fusors to dlstribute lt ln every
direcion, and the shape of the
premlses may have to be altered
in plan and/or sectlon. Elther
tbe Sabine or the Eyrlng formula
(see artlcle) may be used to
determine the reverberatlon period
and lt ls then compared with the
optimum period, a6 shown in
Graph 1. If the resulta for
acoustlc lnsulation and conditlon-
lng come withln 10% tolerance of
the data in the regulatlons, the
treatment may be consldered
satlsfactory; any dlvergence there-
trom should figure on the Con-
tractor's bld and speclt1catlons.
Flnally, Table m glves absorp-

tlon coeff1cients per uni t area
(sq. m.) for slx frequencles from
125 to 4000 vibratlons per second
for the' folloWing materials: Ma-
sonry (rendered, rendered & whlte-
wa.shed, rendered & oU palnted,
exposed), tUing, seats (wooden,
upholstered), t1breboard (acoustlc
sheeta, idem with 2" alrspace,
softboard hardboard), combed
cement rendering, and 1/8" ply-
wood witb 2" alrspace.

HERITAGE- INDlFFERENCE
-DECAY
Fernando Abreu
A São Paulo newspaper descrlbes

the sorrv condlt1on of an old
seventeenth century mansion, re-
call1ng the transltlon perlod from
povertv to wealth supervenlng na
a dlrect result of the dlSCOV~ry
of gold In Minas. Purchased wlth
the surroundlng land by the City
thlrty years ago, It was consldered
a reile, and a scheme to restore
and convert lt lnto a museum
dates baek ten years. Since then
three mayors have helá office and
nothlng nas been done but turn tne
bu11dlngover to pennilees fam1l1es
who have degraded it stlll ru-tner.
Unfortunately Espírito Santo Is

no better than São Paulo. The
ancient manor or Jl\1cutuquara,
rented by the state for a museum,
ís closed, abandoned and over-
grown with weeds, because .tbe
owner naa declded to .parcel out
the Iand Into building tots.
ln Vlctoria, the charming

ehurch or Santa Luzia, llkew!se
converted lnto a museum arter
having been restored by the
D P.H.A.N. (Department for the
p~eservatlon of Hlstorlc and Artís-
tíc Treasures), ís now the centre
of a verltable orgy of bulldings
effectlvely masklng lt. The
church of S!i.o Gonçalo, wlth lts
fine seventeenth century statuary,
is smothered by a construction
less than six feet away, ironical-
IV lritended to house the future
Sodlal Workers' School and Bra-
zilian Associatlon of Social and
Family Education.
A stand must be made agalnst

these incu!'Sions of Ignorance,
abetted by indlfference on the
part of the authori ties, before
thoughtless vanda1l8m destroys
what can never be replaced, and
the evldence of art'stic asplra-
ti.ons of the past, whlcb ls our
heritage, is obllterated and with
it the cultural values that attract
and enllghten architects and re-
searchers of today.

VENTILATIONIN THE TROPICS
Miran de Barros Latif
It ls only recently tbat architec-

ture, llke most aspects of civiliza-
tion, bas tended away from
ancient strivings to adapt to
environment and called upon
selence to modify the conditlons
of heat and humidity preva1l1ng
ln the equlnoctlal belt.
The Indians are well aware of

the need of ventllation nnd roof
their huts with a thateh of palm-
leaves hanglng down over the
sldes in a fringe that allows tbe
breeze to enter and expeli the
clammy stlfl1ng air. Bringlng
with them the old Moorish concept
of windowless outer walls and an
lnne~ patio cooled enticlngly by a
tinkllng fountaln, the Portuguese
soon turned that concept lnslde
out by ringing tt With a verandah
and taklng full advantage of heavy
pantiles, open coves and vents
along the roof ridge. Ventillation
was also improved by high ceil~
ings and transom sashes glving
onto a long corrldor running the
length of the house. Stalr welis
culmlnated In skyllghts wlth lou-
vered side walls, a.nd n!st storey
windows with cut-stone arches
were placed eloser and eloser to-
gether, a narrow runnlng balcony
belng often contrived for the sole
purpose of carrying frencb windows
up to ce!llng helght, With or
Without upper sash llghts.
The posslb1l1tles of relnforced

concrete have encouraged archl-
tecta and engineerB to attach more
value to sweeplng forma and out-
slze spans than to functional
conslderatlons. Long sheeta of
low-pltched contaat}-jointed cor-
rugated rooflng In asbestos cement
retard the outfiow of stale air.

SUMMAAV / A~SUMt

Had Le Corbusier l1ved ln the
troplcs,be would have been less
averse to the sloplng roors and
ce1l1ngs that make for natural
ventllatlon when the outslde aír
ís "heavy" and stagnant.
Withln the last twenty years.

shed and ,rldge roors have garned
populsr1ty for síngle-storey hous-
Ing, making 1t posslble to ím-
prove the ventllation or the rooms
antl of the garret between roer
and celling. But to obtaln an
up-draughf or "chimney effect",
openlngs must be left under the
eaves and at the roor-top, which
ts unfortunately not common
practlce. Double shed roors ín-
cllned inwards to a central gutter
may be userut to collect rainwater
ín cisterna ln dry areaa, but here
agatn aír intákes and outlets are
seldom provided. Even the gap

. between sheathlng and rooflng is
often hermetlcally sealed for fear
or wild lUe or vegetation Invad-
ing this narrow space, thougb
trouble can be avo1ded by sultable
screentng, as ln the neusa for
Amaoonía exhlblted by tbe wr1ter
at the recent Tropicology Semlnar
tn Pernambuco, with lts broad
eaves surmountlng a cage-l1ke
band of screening and rísíng to a
tan chimney of large sectlon, ín
whích the draught can even be
increased 'bY a hanglng lantern
or electric resistance.
In the deslgn and location of

multl-"tn~ey bnlldlne's, fOllr Ideas
R-e worth trylng-: 1. Cross ven-
t.!latln'1 as in Le Corb"·iPr'~ rib-
bn,,-Wce prolect for CoparA.bana
wlnding along the foot of the
hllls or Agache's grRded layout
Iflcrea.o'ng ln height from t.he sea
!Tont inland, bnth of whlch suc-
combed to the. ambltions of
nro1llt-"eeklng- incornoratol's who
have effect.lvely blocked o'f aCl'PR~
t.o the Inshore br"e"'fl wlth slab-
llke A.nartmpntbulldlngs. 2. Leng-
thenmg wlndow sn<tn. w1th lln
l>werted bf>.amas a llntel ena.bl1ng
the oN'nlng to b" caM"d "1) to
the ceillng M ln the CASeof the
former sash llghts. 3. Non-bp.arlng
partlt'ons that can be positlonpd
as requlred and need not be full
helght. 4. Reformulated duplex
anartments. with no beams to
obstruct the draught from one
Window t.o another and smooth
ceillngs that may even be given
a sll.e:ht slone to Increase the fiow
of rlslng alr ourrents.· Shade and
air should be the major requisites
for city buildlngs, and hollow tile
walls can be used With advantage.
In the country, dwell1ngs UBed

to be raised on stiltB-and st1ll
often are--not so mueh to protect
them from the attacks Of Wild
animaIs as to improve the ventila-
tlon and lsolate them from the
tiny crawlers that abound In
tropical grasslands. Even town
houses had a space between fioor
and ground leveI, aired tbrough
gratings, and never a basement or
cellar as In Europe. The pllotls
lntroduced by Le Corbusier may
therefore be consldered an exten-
sion of these notlona, rather than
a true Innovatlon in. the troplcs.
Whlle appreciatlng such modem

devices as alr-condi tloning, 'brise-
soleils and glass-wool f11l, lt must
always be borne in mind that
over-all solutions rarely hold good
to the same extent for hlgh lati-
tude, temperate and tropical
zones and that archltecture only
really' evolves insofar as technical
solutions keep pace With the eco-
nomic posslbU1tles and every-day
needs and deslres of the people,
stiII1iulated by social progress. In
façt, our contact wlth Le Corbu-
sler lias been malnly Instrumen-
tal, not so much ln openlng up
mlraculous vistas Of revolutlonary
techniques, as ln bringing us into
down-to-earth contact with our-
selves, our achlevements and our
possibUitles.



Editorial

Ainda a Política Habitacional

o arquiteto tem sido acusado, no Brasil, de se
colocar em posição singular frente aos problemas
da eâiiicaçõo e da organização do espaço físico ur-
bano. No bÓjo âeesa acusação atribuem-lhe faltas
que vão desde a excessiva preocupação estética e de
um certo afastamento da realidade, até a responsa-
bilidade pelo encarecimento de obras. 'tsse entendi-
mento provém, certamente, do fato de a obra ar-
quitetõnica ter-se apresentado aqui, via de regra,
revestida por características monumentais luxuosas
ou de alto teor de ostentação. A culpa disso não
pode, todavia, ser atribuída exclusivamente ao ar-
quiteto. Fatôres sociais bem mais profundos podem
ser identificados na origem âêsse fato.

Com efeito, a verdade é que somente os progra-
mas que ensejam essascaracterísticas têm sido pro-
postos com maior freqüência aos arquitetos brasi-
leiros. Normalmente os arquitetos são postos à mar-
gem quando se trata de fazer obras comuns e nor-
mais, e que constituem o grosso dos empreendimen-
tos, sejam éles públicos ou privados.

A implantação e a disseminação ãos princípios
da arquitetura moderna no Brasil, enquanto reali-
zação concreta, foram devidas bem mais ao incen-
tivo governamental do que ao privado. Não há nessa
constatação qualquer novidade; grande parte das
iniciativas levadas a efeito nesse País, principal-
mente as culturais, partiram quase sempre dos
governos ou foram por éles mais ou menos esti-
muladas.
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Dentro âêsse quadro e, considerando-se ainda,
a superfluidade que geralmente é atribuída ao fato
cultural, era natural que sõmenie algumas obras-
de caráter marcante ou às quais se desejava em-
prestar maior significação - [õsseni encomendadas
a arquitetos. Batizou-se, a partir daí, a excepcionali-
dade da participação do arquiteto na construção do
espaço físico da cidade brasileira.

A obra arquitetõnica passou a contar como mo-
numento, isto é, como coisa isolada, excepcional,
válida por si e em si só. A harmonia, a composição,
a organicidade, o relacionamento dos prédios entre.
e com a paisagem, enfim, a arquitetura como nor-
malidade jamais chegou a existir integralmente.

As deformações provenientes âêsse fato são evi-
dentes e se refletem agudamente nas relações entre
arquitetos e encometuiaâores de obras. Uma prova
disso está sendo vivida eloqüentemente, agora, nos

fatos decorrentes do desenvolvimento da tentativa
governamental em implantar uma política de habi-
tação. Os arquitetos foram, prouàuelmente, os pri-
meiros a denunciarem a crise de moradias e a suge-
rirem medidas para entreniâ-la, relacionando-a sem-
pre a outro problema igualmente grave e dramá-
tico: o da violenta urbanização que vem provocando
o caos em nossascidades. No entanto, até agora, ne-
nhuma participação efetiva e de maior envergadura
foi exígida dos arquitetos pelas autoridades encar-
regadas âêsses programas. O problema da habitação
vem sendo tratado como se fõsse um problema
essencialmente financeiro. Onde se vis~umbrava a
oportunidade de iniciar grandes realizações positi-
vas no campo da arquitetura, surgiram esquemas
'mesquinhos, desprovidos de qualquer outra intenção
que não a de construir, por construir, onde quer
que iôsse possível jazê-lo.

Foram tomados de empréstimo os métodos que
vinham sendo utilizados - até a exaustão total -
pela especulação imobiliária, dando-se curso, agora,
de forma oficial, à mesma prática de vender, em vez
de moradia, meiro quadrado de construção, só que
mais acanhados e exíguos. Semearam COHABs pelo
Brasil inteiro, mas essas iniciativas - salvo algu-
mas raras e elogiáveis realizações como a da COHAB
de Curiiiba - redundaram em aglomerados seme-
lhantes aos das favelas, com a diferença de que
nêles se construiu mais sõiiâamente e segundo pro-
cessosconstrutivos eruditos.

A experiência anterior - muitas oêzes criiicada
e condenada acerbamenie - dos conjuntos habiiacio-
nais, nos quais os habitantes são segregados por ní-
veis de renda ou por profissão, e que são encuntuuios
sem maior preocupação ou cuidado nas glebas ainda
vazias existentes na tessiiura urbana, volta a ser
praticada sob novos rótulos - INOCOOPs e outros.

Durante êsses dois anos de existência, o Banco
Nacional da Habitação não requereu nenhum esiôr-
ço concreto ou fêz qualquer proposta objetiva aos
arquitetos) que significasse um dado positivo frente
ao grande desafio representado pelo problema da
carência de moradias.

O Banco Nacional da Habitação tem, novamen-
te, outra direção. Os arquitetos' estão outra vez na
expectativa: continuarão sendo esquecidos e margi-
nalizados ou serão chamados para colaborarem na
solução âêsse ançustiante problema? O



CONCOUR9POUR t1N CLUB
DE TENNIS

clnq'·pnx ont étê accordés, par
un jury composé d'archltectes de
São Paulo, aux meíneurs projeta
pour un club de tennís à Presí-
dente Prwiente, vlUe en rapíde
évolutlon dana Ie sud-ouest de
I'Etat. Le standard élevé des pro-
jeta tant au polnt.de vue grapht-
que qu'archltectonlque fut partt-
cuUêrement apprécíé alors que Ia
multlpllclté des plans et nlveaux,
te manque d'lntégratlon et un
eôté monumental exagéré, éWent
crltlquéa.
Le projet gagnanf étalt présenté

par Ies archltectes ArleI Rubln-
steín, Lulgl Ylllavecchla et Tlto
Llvlo Frasclno, avec Ia eotlabora.
tlon de Maria Cellna Moraes, Ro-
berto Chaln et l'lngénieur de
structures Roberto RossI Zuecolo.
La forme, teIle une tente, slmple
et reposante, donne une solutton
agréable aux différenta plans .et
une amblanee joyeuse et ínsou-
c1ante aux gens sans prétentlons.
Certalns doutes sur Ia stablllté
structurel!e en cas de vent vlolent
furent dlsslpés par un Ingénleur-
expert qui assura le comité que
tout appel d'alr seralt combattu
par Ies réactíons du tolt Iul-même.
Le seeond príx fut déeerné A

l'arehlteete Lulz Forte Netto en
col!aboratlon avec Abrão Anis
Assad. José Hermeto Palma San-
ehotens et Ies Ingénleurs consuí-
tanta du Bureau teehnlque Freltas
et Sperandlo pour .Ia strueture.
Ce11e-el, en atumíníum avec ses
poutres en tre.nIIs, est Iégêre et
économlque, et Ie dessln original
du tolt est calculé pour répandre
une atmosphêre amlcale et gala
tout en assurant une lsolatlon
thermlque efflcace.

CITE POPULAIREA BAHIA
Paulo O. de Azeved'oet Assl~ Reis

Pour attlrer 100 fonctlonnalres
et Ia classe moyenne qui ont
envahi les malsons populalres à
bon marché, forçant ainsl Ies
ouvrlers et les nouveaux venus de
Ia campagne à se réfugler dans les
bldonvllles, URBIS, une compagnle
A Ia fols gouvernementale et prl-
vée a acheté une proprlété de
300000m2 pour y construire une
cité populalre, Ie "Solar ;Eloa
Vista", pouvant contenlr 9 000per-
sonnes. Cette clté sera dlvlsée en
zones de catégorles A et B par une
va11ée aménagée en parc compre-
nant Ie Centre communautalre
avec gymnase, école professlon-
neUe et artlstlque, blbilothêque,
serviees médJicaux et soclaux, cha-
pe11e, club et terralns de sport.
Sur Ies pentes 100plus raides, des
Immeubles d'appartements sana
ascenseurs, pouvant attelndre slx
étages, seront bâtls et, sur Ie pla-
teau, il y aura des malsons Indi-
vldueIles groupées en cerele pour
facillter Ies rapports soclaui:' Des
jardins d'enfanta, écoles prlmaires
et saIles de récréat!on seront pour-
vues, et les méandres des routes
romperont Ia monotonle. Pour ces
maisona détachées, comme dans Ia
plupart des projets d'auto-ass's-
tance, le cout et le transport se-
ront rédulta au mlnlmum par
l'emplol de moeHons de terre et
clment; Ies bâtlments A flanc de
coteau sulvrout Ia techulque ha-
bltue11e de Ia réglon avec module
de 1m 10 et chambl'anles de série,
fondatlons continues et mura de
soutien jusqu'à une haut.eur de
4 étages, structure de béton avec
charpente ou dalle soutenant les
trols étages supérieurs pour des
constructlons plus élevées. Le pro-
gramme de 7,25 mllllons de doi.
Iara sera flnaneé par le Mont de
piété des fonctlonnalres de I'Etat
de Bahla qui a demandé un em-
prunt à Ia BID et I'USAID.

Jl/ORMESACOUSTIQUES
Alberto Vieira de Azevedo

L'AS3ociation brésillenne de nor-
mes techniques (ABNT), a récem-
ment publié le Réglement NB-lOl
A I'uôage des Ingénleurs et archi-
tectes pour amél10rer I'acoustique

..
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dans tes projeta de cínémas, théA.-
tres, sailes de conférence et autres
espaces elos. Les dértnítnons de
base comprennent: son (vlbratien
sphértque en mllleu élastlque), ton
(son avec varíatíon d'onde sínu-
soldale dans Ie temps) et bruit
(mélange de tons de fréquence
írrégutíére et dlfférences ímper-
ceptíbles en hauteur), ce derníer,
soít aérien (klaxons, volx, haut-
parleurs, etc.), solt d'impact
(objets qui tombent, pas, martel-
lements, ínstruments de per-
cussíon, etc.); traitement acoustí-
que, dívísé en ísotement pour
amortlr Ie brult ou son venant
de l'lntérleur ou více-versa et le
cont',ttionnement pour rédutre Ia
réverbératíon à une pérlode optí-
male (temps nécessalre au son
pour devenír inaudlble) et obtenlr
une dlstrlbutlon équlllbrée: te
décíbel ou unité d'lntensité phy-
siologique du son, exprlmé par Ia
formule:

i= 10 log., 1/1'
quand I est l'intenslté physíofogt-
que et l' I'intensité correspondant
au seulI de Ia pereeptlon:

l' = W-16 W /cm2
n sera done évldent que les élé-
ments essentlels pour détermlner·
le traitement acoustlque approprlé
sont: Ies nlveaux de son extérieur
et intérleur en décíbels] plan de
sltuation du bât1ment, plans et
coupes Iongitudlnales et transver-
sales das tocaux A condltlonner;
indicatlon des matértaux de cons-
tructíon (planchers, murs, etc.) et
mobtlíer (síêges, rldeaux, ete.).
Le tableau I donne Ies nlveaux

de son maxlmums et normaux en
déclbels pour Ies catégorles sul-
vantes: Banques 6J-55; Boutlques
et ma~ins (rez-de-chaUSsée)
70-60, (autres étages) 55-50, (pe-
tlts) 60-50; Bureaux en généraI
70-60; Bureaux partlculiers (sans
traltement acoustlque) 50-43; Ci-
némas 40-35; Edlflces publlcs
60-55; Egl1ses 35-30; Fabreques
90-77; Hôpltaux 55-40; Musées et
blbllothêques 45-40; Résldences et
appartementa 48-40; Rootaurants
70-60; SaIles-A-manger d'hôtels
60-50; Studlos de radio ou clnéma
2J.14; Théâtres 35-30. Le tablean
11 donne I'absorptlon en déclbels
A une fréquence de 500 vlb"atlons
par seconde: Contreplaqué de 65cm
- 20; double avec eouche d'alr
intermédlalre de 10cm - 68; Fibra
de bals type "softboard" 12mm
_ 18; avec eouche d'alr intermé-
dlalre de 10em - 30; Maçonnerle
do brlques creuses de 25cm - 40;
sol1des de 10cm - 45, 20 em -
50, 30cm - 53, 40em - 55; Plâtre
en plaques creuses de 10cm - 24;
Verre à vltre de 1,8 A 3.8mm -
20 A 24; épais de 4,5 A 6..5mm -
26 à 32; coulé slmple de 3 à 4mm
_ 24; double de 4 à 6 cm avec
couche d'air Intermédlalre - 36.
L'esthétlclen industrleI devra se

servir du tolt et, si nécessalre, de
- Ia surface des murs pour assurer
une bonne audltlon en Installant
des déflecteurs pour dlrlger Ie son
ou des dlffu·seurs pour le répandre
et Ia forme du bât!ment devra
parfols être changée en plan ou
en coupe. Les formules de Sablne
ou de Eyrlng (voir l'artlcle) peu-
vent être employées pour déter-
mlner Ia pérlode de réverbérat!on
qui sera alors comparée avec Ia
pérlode optlmale comme on volt
6U~le gra.phlque I. SI les résultats
d'!solement et de conditlonnement
acoustlques arrlvent A une tolé-
rance de 10% des données du ré-
glement, Ie traltement peut être
consldéré satlsfalsant; toute dl-
ve~gence dolt être mentlonnée sur
le devls et Ies spéelficatlons de
l'entrepreneur.
Finalement, Ie tableau lU donna

Ies eoefflclenta d'absorption par
unlté de 5uperflcie (m2) pour slx
fréquences de 125A4000 vlbrat!ons
par seconde pour Ies matériaux
sulvants: Maçonnerle (endulte, en-
dulte & blanchle à Ia chaux, en-
dulte & pelnte à l'huHe, à nu),
azulejos, sleges (de bois et tapls-
sés), flbre de bois (plaques acous-
tiques, avec ou sans couche d'alr
de 5 cm, types softboard et hard-
board), enduit de clm.ent pelgné,
et contreplaqué de 3mm avec
couche d'alr de 5 em.

PATRIMOINE - INSENSmILITE
- RUINES

Femando Abreu

Un journal de São Paulo slgnale
le triste abndon d'une vlellle mat-
son du xvne qui marque Ia pé-
ríode de transltlon entre Ia mlsêre
et I'lmmense ríchesae apportée au
Elrésll par Ia découverte de I'or
sur Ies terres de Minas. Acqulse
par Ia vllle de São P!IIulo II y a
trente ans en même temps que Ies
terralns qui I'entourent eUe fut
consldérée eomme une rel1que, et
un prajet de restauration pour Ia
convertlr en musée s'élaboralt II
y a dlx ans. Mais ça en resta là
et trais adminlstratlbns eurent
beau se suceéder, l'antlque bãtísse
reste abandonnée à das famllles
sans ressources qui achêvent de Ia
détérlorer et de I'avllir .
Hélas, I'Etat d'Esplnlto Santo n",

rlen Aenvler AceIui de São Paulo.
L'anelenne fanmda de Jucut'Uqua-
ra, louée par I'Etat et transfor-
mée en musée, est fermée, aban-
donnée, envahle de mauvaíses ner-
bes, parce que Ie proprlétalre a
déclde de convertlr Ie terrain en
Iotíssementt
Toujours à Vitória, Ia déllcleuse

égU~e de Santa Luzia, deverrue
Musée d'art sacré aprês avo!r été
restaurée par Ie D.P.H.A.N. (Dé-
partement du patrímotne hlstori-
que et artlstlque national), est
malntenant au centre d'une vért.
table orgle de bâtlments qui Ia
masque. L'égl1se de São Ooniyalo.
aux beIles Imazes dll XVII", est
étouffée par une constructlon à.
molns de 2m de dlstance qui -
Õ Ironie, abritera 1a future Ecole
des servlces soclaux flt I'Associa-
Mon bréslllenne d'éducatlon BO-
elale et famlllale ...
n faut lutter contre cette igno-

rance, cette insenslb!l\té. vérltabI~-
ment crimlneIles qui rlsquent rie
détrulre C" qui ne sauralt être
remplacé: le témolgIlM:'e de notre
vle artlstlque pa~.sée. notre patri-
mcf.ne. pt nous condulre A Ia fall-
11te culturel! e.

VENTILATIONAUX TROPIQUES

Mlran de Barros Latif

C'est seulement récemment que
I'archltecture. comme bien des
faces de Ia c1vllisatlon, s'est écar-
tén des Iuttes anclennes pour
o'adapter à I'envlronnement et de-
mande A Ia sclence de modifler
Ies condltlons de chaleur et d'hu-
mldlté qui regnent aux troplques.
Les Indiens connalssent Ie be-

soin de ventllatlon et couvrent
1eurs huttes d'une couche épaisse
de feumes de palmler pendant en
franges sur Ies cOtês, ce qui per-
met A Ia brise d'entrer et de re-
nouv<'Ier l'atmosphêre stagnante.
Les Portugals, apportant avec eux
l'habltude mauresque des murs
extérleurs sans fenêtres et patlo
intérleur rafralchl par une fon-
taine, renversalent blentót ce con-
cept en ajoutant une véranda, en
même temps, qu'lls réallsalent
plelnement I'avantage des Iourdes
tulIes A canal, grandes gorges
ajourées et orlflces Ie Iong de Ia
faltlere. La ventllatlon étalt aussl
am.élloréo par Ia hauteur des pla-
fonds et les Impostes donnant sur
un long corrldor courant tout Ie
Iong de Ia m.alson. Les cagas d'es-
caUel' !l/'ooutlesalent à un lanter-
nfaU avee côtés A clal"6-vole, et
leu fenêtres du prem!er étage avec
arches en plerre de tallle étalent
placées de plus en plus proches
les unes des autres, ~ouvent re-
lIées d'un étrolt' balcon conçu dans
Ia seul but de supporter des por-
tes-fenêtre.s, avec ou sans Impos-
tes, a11ant jusqu'au plafond.
Les posslbllltés du béton armé

ont encouragé archltectes et Ingé-
nleurs A attacher plus de valeur
aux formes élancées et de grande
enverg-ure qu'aux considératlons
fonctlonneIles. Les longues pla-
ques de flbro-clment ondulé po-
sées en faible pente et A recouvre-
ment jolntlf retardent I'écoulement
de l'rur vlclé. Si Le Corbusler
avalt vécu aux troplques II eut été
molns oppo.sé à I'lncl1natson eles

tolts et plafonds qui facll!te Ia.
ventlIatlon naturelle quand I'alr
extérleur est Iourd et stagnant.
Ces vlngt dernlêres armées, Ies

tolts A un ou deux versants de-
vlennent poputaíres pour Ies mal-
sons d'un seul étage, ce qui permet
d'amél!orer Ia ventllatlon des píê-
ces et du grenler entre tolt et
plafond. Mais pour obtenlr un
appel d'alr ou effet de tlrage, des
ouvertures dolvent être placées
sous Ies avances et en haut du
toít, ce qui n'est malheureusement
pas I'habltude. Les toits A deux
plans Incllnés vers I'lntérleu!' sur
un chéneau central peuvent servir
? recuelU'r les eaux de plule pour
Ies clternes dans Ies réglons sêches
mais, IAencore, il est rare de ren-
contrer 100amenées et sortles d'air
néceseeíres A une bonne ventila-
tion. Même Ie vide entre Ia cou-
verture et Ie voligeage cloué sous
Ies chevrons est souvent hermétl-
quement elos de peur que des
bêtes ou Ia végétatlon n'envahls-
sent cet espace étrolt. Ce danger
serait facUe A évlter en muníssant
Ies ouvertures d'écrans appropríés
comme dana Ia ma'son pour
l'Amazonle exposée par l'auteur
au réeent Séminalre de T!'opleo-
Iogle A Pernambuco. avec Ies lar-
ges avances du tolt surmontant
une bande de tolle métalllque et
condulsant A une haute chemlnée
de large seetlon dans Iaque11e Ie
tlrage peut même être augmenté
par résístance électrique ou lan-
teme.
Dans I'orlentatlon et Ia cons-

tructlon des gratte-cleI, quatre
idées sont valides: 1. VentlIat'on
transve-sale comme dans le projet
do Le Co!'busler en forme de ruban
se déroulant au pled des eolllnes,
ou Ia planlficatlon de Agache,
augmentant en hauteur de Ia
plage vers I'lntérieur; soIutlons
anéantles par I'ambitlon "d'incor-
porateurs" ImmOl'.:>lIlersqui, avldes
de ga.!n, arrlvêrent à bloquer Ia
b-Ise de mel' de Ieurs immenses
édlflces en pans de muro 2. AUon-
gement des travées de fenêtre avec
poutre invertle comm linteau per-
mettant aux ouvertures d'al1!r
jusqoU'au plafond eomme dans le
cas des Impostes précltées. 3.
Clolsons amovlbles qul peuvent
étre placées Avolonté et n'ont pas
besoln de dépasser une certaine
hauteur. 4. Rem.anlement d'appar-
tementa duplex, sans poutres pour
Intercepter l'alr d'une fenêtre à
I'autre et plafonds lIsses avec
même une Iégêre Incllnalson pour
fao\l!ter Ie passage des courants
".'air montant. L'ombre et l'alr
doivent être Ies princlpales con-
dltlons requlses pour Ies construc-
tlons urbalnes, et les mouchara-
blehs en éléments de céramlque
évasés sont partlcullêrement in-
dlqués.
A Ia campagne, Ies malsons

étaient autrefols - et Bouvent
encore aujourd'hul - surélevées
à l'alde de troncs d'arbre, pas teI-
Iement pour les protéger de l'atta-
que d'anlmaux sauvages mais pour
améllorer Ia ventllat10n et Ies Iso--
ler de Ia vermlne qui abonde dans
Ia brousse troplcale. Même les
malsons urbalnes avalent un
espace entre le plancher et le
sol, aéré au moyen de grllles, sans
jamais de sous-soI ou de cave
C01ll.D,1een Eu!·ope. Les pilotls !n-
trodults par Le Corbusler peuvent
donc être consldérés un prolonge-
ment de CfS systemes plutôt
qu'une vérltable Innovatlon àux
tropo:ques.
Blen que Ies dlsposltlfs moder-

nes comme I'alr condltlonné, Ies
brlse-soleil et l'lsolement eu Iaine
do verre solent appréelables, II faut
toujours penser que les Bolutlons
bonnes A tout sont rarement auasl
bOnnes pOUl' Ias hautoo latitudes,
les zones tempérées et Ies tropl-
qUe5, et que I'archltecture n'évo.
lue vralment que ~I les solu~on8
technlques s'accordent aux possl-
bllltés économlques, besolns quo-
tidiens et déslrs du peuple, stl-
mulé .par le progrês social.· En -
falt, notre contact avec Le Cor-
busler ne fut pas tant le mlracle
des perspectives qu'U nous ouvralt
que I'lnstrument nous permettant
de nous trouver nous-même.
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Concurso de anteprojetos para a sede do
Tênis Clube de Presidente Prudente

Penpeatlya

I.
1.0 Prêmio'
Anteprojeto n.o 12

Colaboradores:

MARIA CELINA MORAES
ROBERTO CHAIN

Ao concurso de anteprojetos para a
escolha do projeto da nova sede do Tênis
Clube de Presidente Prudente apresenta-
ram-se 21 projetos de autoría de arquíte-
tos de vários estados brasileiros. A 00-
missão julgadora do concurso, composta
pelos arquitetos Fábio Moura Penteado,
IAB-SP, Jerônimo Esteves Bomlha, IAB-'SP
e Roger Zmekol, IAB-8P, classüicou as
seguintes equipes:

1.0 Prêmio - Arquitetos Aríel Rubins-
teín, IAB-SP, Luigi ViUavecchia, IAB-SP,
e Tito Livio Frascíno, IAB-SiP.

2.° Prêmio - Arquiteto Luiz Fone Netto,
IAB~RR.
3.° Prêmio - Arquitetos Cândido Malta

Filho, lAiB~SP, MMl:oelKosciuszko oorrêa,
IAB-8P, e Siegbert zanettmí, IAB-SP.
4.° Prêmio - Arquitetos Bernardo B19,n~

co Reys, IAB~SP. José Alvaro Coelho,
IAB~SP, e José Magalhães Júnior, IAB-SP.

Arquitetos:

ARIEIL RUBINSTEIN, IAB-SP
LUIGI VILLAVECCHM, IAB~SP
TITO LIVro FRASCINO, IAB-SP

Consultor Estrutural:
fi:ngenheiro ROBERTO R08S1 ZUCCOLO
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5,.0 Prêmio - Arquítetos Antônio Sérgio
Bergamín, José Guilherme Savoy de Cas-
tro, IAB-,sP, Arnaldo A. Martírio, IAlB-SP.
A comíssão Iulgadora, em seu parecer,

menciona o elevado nível das proposições
constantes dos projetos apresentados, tanto
no que se refere à apresentação gráfica
quanto às próprias soluções arquâtetôníoas.
RessaUt!l-ainda as dificuldades decorrentes
das condições topográficas que tiveram de
ser enfrentadas pelos concorrentes "difi-
culdades estas que motivaram muitas vê-
zes soluções sacrírícadas, com o uso exces-
sivo de planos e desníveis que não COIllSe-
guíram criar uma ambíentação ideal pare
um clube de uma cidade tipiolll do inte-
ríor brasíleíro.>
"IA obrigação dos arranjos de plantas

em vários planos - contínua o júri em
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seu parecer _-e os desníveis muito pro-
nunciados redundaram também, em muito
dos trabalhos apresentados, numa íntegra-
ção duvidosa das áreas sociais, recreativas,
esportivas e dos grandes espaços verdes,
ímpedíndo também, em vários casos, a ín-
tegração das -áreas sociais com o ambiente
dias piscinas. Tal íntegração daria à am-
bíentação do clube condições das mais su-
gestivas, dado o clima quent-e da região.
Houve excessivas preocupações em isolar
o conjunto do nõvo clube das áreas cír-
cunvízínhas, esquecendo muitos concorren-
tes que tôda essa área está sofrendo-um
processo rápido de rerorrmzlação, poden-
do-se prever, para muito breve, sua posí-
ção privilegiada no centro urbano da
cidade, que vem apresentando nos últimos
a/IlOSexcepcionais índices de crescimento
demogrâríco. "
A comissão julga:dJoradedicou sua aten-

ção aãnda às "soluções com tentativas
excessivas de monumentalídade, seja atra-
vés de faustosos espaços interiores, seja
por soluções plásticaa que, se bem que
muitas vêzes válidas, não se poderíam
enquadrar na atmosfera necessária ao
clube desejado.

O exame dos anteprojetos
A comissão julgadora iPTocedeu 8t um

cuidadoso exame dos anteprojetoaconcor-
rentes, registrando seu parecer sôbre calda
um dêles em parttcular, numa tentativa
de estabelecer uma crítica de arquítetura
mais sistemática. -
A comissão julgadora ao encerrar os

seus ,trabalhos, além de encaminhar aos
vencedores algumas observações lP'ara se-
rem estudadas posteríormente com a fina-
lidade de trazer ao projeto melhor con-
clusão, propôs à entidade !P1'Omotorado
concurso que contratasse os arquitetos
vencedores também lPara .a fiscalização
arquitetõnica "contribuição esta índíspen-
sável à boa execução da obra exatamente
como ela foi projetada." Sugeriu ainda, a
comissão julgadora, que a entidade pro-
motora estendesse o contrato aos traba-
lhos de arquitetura interior "dando as-
sim, a todo o conjunto da obra, o sentido
de responsabilidade que seu alto nível
exige."
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•
' A SOLUÇM ENCONTRADA PARA O PROB.LEM. VISOU CONGREGAR

OS ELEMENTOS DO PROGRAMA AUADOS AoNECESSIDADE DE: COMS"
TRU't1 O CLUBE EM FASES. MAS QUE GARANTISSE .JÁ NAS PAR'" .
CELA,S DA CONSTRUc:lo Ao UNIDADE DO CONJUNTO_

• ESTA RELAÇAo. DADA A IIIP\.ANTAç,(O LONGITUOU.Al,I DIRE-
TAMENTE IlANTIOA ENTRE AS "RUS COIERTAS E DESCO-
BERTAS (QUADRAS. PISCINAS. PLAV' SROUNOl. DEfNlDO •••••

"". UIIA SOLUçm ABERTA PARA O CONJUNTO

Ao C08ERTUR'A CONSTA BASICAMENTE DI tiRANTES, NtCORA-
0008 NAS EXTREMIDADES. APRESENTANDO CURVATURA

ADEQUADA. .

OENTRE OS TIRANTES. ESPAÇADOS DE •••• Pf:OUENAS TRe-
LIÇAS DE fERRO REOONOO SÃO IIONTAO •••••DESTINAOAa. AO

SUPORTE DAS CHAPAS ONDULADAS DE ALUIIINIO ANOClIZAOO
Ã COR.

o o ESQUEMA POSSIB11.ITA fUNDACÕES SIMPLES E SE. PRESTA ,.
QUALQUER TIPO DE SUB-SOLO.

EM VISTA DA PADRONIZAÇÃO CONSEGUI DA., FICA EXTREMAME",,"
TE SIMPL.lFICAOA TODA A E~ECUÇ~O DA ESTRUTURA.

o AS PARTES DE ESTRUTURA IIEnLI C•• HÃo EXlGEII CONSERVA'
ç,(o ONEROSA. SENDO. O TRATAMENTO DAS PEÇAS. FEITO POI\
MEIO DE PINTURA' DE ALTA OURAÇÃO NAS TRELIÇ"S E.

E:VENTUALMENTE,PELA INCORPORAÇÃO DE ARGAMASSA oc..
REVESTIMENTO NOS CABOS.

• PARA A .MPLANTAc.(O 00 CONJUNTO. TlROU·SE PARTIOO DA OEQ.J-
YIDAD( NATURAl. DO TERRENO, COM A DEFINiÇÃO DE PLANOS, NOS
Q~' IE DESENVOLVEM AS ATIVID4DES SOCIAIS r ESPORTIVAS.

• J~~u:LU~,:é. ~~~!~'::l~~:,~E~;:O ~:c~:;~
CLlM.(TICAS LOC"'" (nIllPERATURA MtOIA DI Z.· C. TEMPO
fiRMEI.

,.-0-====............... ##' \

;,~~ ,\ rC}l

o A OBRA PODERÁ SER EXECUTADA POR ETA""S ADEQUADA'
AI:> CROHQ8UMA A SER TRAÇADO. OUER SE OPTJ POR ,d.
FABRIC"Ç,(O. QUER POR MOLDA8EII IH' LOCO.

OAS JUlfTAS DE OILATAÇtO SERIAM friTAS. POR I)(IJTU iP
8ER NAS NERVURAS DE PISO,

...,..•
4840".1

• 'TAL OfIGANIZA~O PERllITE·MOVlMENTOS REDUZIDOS DE TERRA.
.M COMO AMIIENTAçM E V"LORIZAÇÃO DAS ÁREAS, UII Cio-
RÃTER LIVRE E ••••0 RillOO DAS c..CULAÇÓES.
A tCBERTUfltA. NO SENTIDO DA AVENIDA PRINCIPAL, ABRIGA AS
ME AS NECESSARIAS. SENDO QUE, ••••• ·BANDE:JA-. DEFI NIDA PI-
LO CONTRAY!NTAMENTO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS, FORAM
LEVANTADAS AS "REAS MENORES E AS EXCLUSIVAMENTE FOR"
IlAIS. "ANTENDO"'SE. ENTRETANTO, RELACÃO DIRETA E VISUAL
COM AI ~REA9 CORRE LATAS tE: PISO ,

Do PRllIClplO ESTRUTURAL PROPOITO OIJEnVOU UlíA
SOLUÇÁO AMPLA I. AO MUMO TEMPO ECON6MIC:,o.

o ~U::~S~:~,~~~:'EB"J!~,X~~~~;, ~~;: ~Ói~~
•••• CIÇOS DE fUN OAçm - Q~. ~~'"'O •..•• ~

i{. 2!"~5b2S2SZS?VS~V-
••. a~f~" ..::. •. ~.OD CON'FRAVENT""ENTO ENTRE AS PLACAS SERIA fEITO

PELO"PROPftIO PISO. CONSTITUlDO DE, LAJE NERVURAOA.
DE BAIXO CONSUMO DE CONcRETO. COM ESPESSURA IIÉDlA
DE 8 catt PARA VÃOS ~ S e, ESTA LA..IE PODE SER PRt·
_,CAM OU MOLDADA IH·LOCO.

o o ESQUEMA .'-ART,CULADO Tp' ELEVADO 'RAU llE
ESTABILIOAOE.

OPARTE DAS CAIIOAI É COMPENSADA PELO ESfORÇO NOS

TIRANTE' DE SUSTENTAÇtO DA COBERTURA.

melros lugares. Foi Indicado pelo IAB-SP
para essas funções o engenheiro Oswaldo
Moura Abreu, que assim se manírestou
sôbre o traballlo:

rosos e as soluções das plantas surgem
naturalmente com um simples traçar no
papel ou no chão. A contribuição do ele-
mento estrutural como instrumento gera-
dor de tôâa a arquitetura é de extrema
teuetâoae, se bem que, algumas dúvidos
tenham sido levantadas com relação a
sua viabilidade. Foi a opinião undnime do
júri que se estas dúvidas [õssem: esclare-
cidas o trabalho deveria ser declarado
vencedor do concurso."

TrllillSCrevemosa. seguir o parecer da
comissão julgadora sôbre os dois antepro-
jetos classírícados em primeiro e segundo
lugares, respectivamente os anteprojetos
de n.ós 12 e 9.

Projeto 12 "Solução estrutural de
gran4e simplicidade que por ser original
causa à primeira vista um sentimento de
complexidade. As explioações técnicas cem-
tidas no memoríal descritivo são corretas
e algumas dúvidas levantadas pelo 1úri
acêrca de eventuais efeitos de sucção pela
ação dos ventos podem ser compensadas
pelas reações da própria cobertura. A so-
lução, de rara: beleza técnica, somado à
excelente proposta de arquitetura, repre-
sentará, se construido, um excelente exem-
plo da tecnologia e da cultura brasileira."

"Projeto n.o 12 - :este pr01eto' causou
desde o inicio dos trabalhos ..de julgamento
o mais vivo entusiasmo-e a mais profunda
admiração. Singelo, tranqüüo, fácil de ver
e de entender, resolve num processo de
síntese todas os problemas, com uma lin-
guagem formal espontânea e muito brasi-
leira. Lembrando uma grande tend.!1,su-
gere tuâo aqUilo que deve ser o ambiente
alegre e descansado para a reunião de
gente simples e tranqüila. Debaixo da
gran4e tendo, os espaços se tornam çene-

Confirmação
Pal1a dirimir as dúvidas quanto à viabi-

lidade da solução estrutural a comíssão
julgadora. resolveu solicitar o concurso de
um assessor estrutural cujo parecer téc-
nico iria definir a posição dos três prí-
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Concurso de anteprojetos para a sede do
Tênis Clube de· Presidente Prudente

2.° Prêmio
Anteprojeto n.09

Arquiteto.- .
LUIZ FORTE NETTO, IAB-PR

cotaoorcâore»
ABRAO ANIS ASSAD
JOS"kHERMETO PALMA SANCHOTENE

Consultor Estrutural
ESCRITóRIO TÉCNICO
FREITAS E SPERANDIO

Perspectiva

Planta de situação

A comíssãc [ulgadora ao dar seu parecer
sôbre êste anteprojeto afirmou:

"Projeto 9 - Ó Júri considerou êste
projeto excepcional, de rara beleza.. Néle
se misturam com desenvoltura tranqüila
aspecto»de riquezas plásticas, vivas e sin-
gelas, tudo definindo, no conjunto, ale-
gria, ambiente festivo e de comunicação
fácil entre as pessoas."
"Apresentação gráfica de excelente ní-

vel. A solução estrutural, examinad.~ com
detalhes, se bem que motivando algumas
dúvidas, mostrava ser viável e de execução
fácil e singela como todo o conjunto. Se
alguma dúvida pudesse ser levantada em
retcção a êste trabalho, seria a de que o
desenvolvimento de suas plantas, aten-
dendo necessdriamente o desenho de pro-
jeção da cobertura, obriga «eotuçõee um
tanto rígidas, se bem que o esquema pro-
posto atente corretamente o funciona-
mento do Clube." .
O assessor estrutural, - solicitado pela

comissão [ulgadora, para dirimir as dúvi-
das surgídas entre seus membros quanto
à viabilidade da solução estrutural de cer-
tos anteprojetos concorrentes, - enge-
nheiro Oswaldo Moura Abreu, assim se
pronunciou sôbre o anteprojeto n.o 9, de
autoria do arquiteto Luiz FOrte Netto,
IAB-PR:

"Projeto n.O9 - A solução da cobertura
formando sistemas de fôrças bem defini-
das, com baixo consumo de material, não
apresenta dificuldades de projeto e' de
execução.A estrutura não deixa de repre-
sentar também, uma proposta de grande
beleza plástica e técnica. .
De um modo geral não se pode deixar

de salientar a importância dêste concurso
de arquitetura, pela excelênCia das pro-
postas apresentadas."
No memoríal descritivo, o arquiteto es-

clarece que tomou o "p.ntido linear hori-
zontal, onde esporte, área social e cultu-
ral se interligam. A estrutura de alumí-
nio pode-se afirmar que é inteiramente
racíonalízada, no sentído da leveza de
forma e economia (aproximadamente



Cr$ 22.000 \por metro quadradado entre
estÍ'utilra'e cobeetura) aeobertàda pela
excépeíonal qualidade de isolante térmíco
(múitoimpottantenuma cidade quente)
e de perfeita vedação. A distribudçãodos
elementos 'deoobertura llIUm esquema
plá8tlco oopacial organizado proporciona ao
conjunto um Il"itmo,festivo, contribuindo
Pa;ra' formar individualidade muíto rcarac-
terístíca ao clube, Os zoneamentos do so-
eíal, do esportivo e do cultural são muito
definidos. A~ cobertura e o esquema de
dísposíção é que lhes dão a unidade básica.
Os espaços internos são tratados com ri-
queza um tanto objetiva e atirados em
díreçâo ao exterior ateavés -dos balanços.
O acesso Social efetua-se na cota 400,50m,
ao passo que Ó de serviço e público distri-
bui-se diretamente para o piso inferior, ne
cota 397,70ril epara as a.rquibancadas das
quadras e píscína." '
, ',.A 'estfutw\l!,. ,da cobertura - o memo-
rlal descritivo -' é composta. por uma
associação de diversas treliças em planos
distintos; constítuíndo o .seu conjunto uma
estrutura bastante rígida., O elemento
ésltrutural básíco é' um hexagono, coberto
por 3 treliças mestras e 18 treliças seeun-
àá1ias~ ráimlsentando como unidade espa-
cial pirâmides de base triangular. '! ,O ~-,
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Ccncursojaúbllco .parao
Teatro Municipal de Carnplnas, 2.0 Prêmio
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Arquitetos:
ALFREDO PAESANI, IAB-SP
FABIO PENTEADO, IAB-SP
TERU TAKAMAKI, MB-SP

Memorial descritivo do projeto
Classificado em 2.° lugar
Em número anterior (n.o 49, julho de

1966) publicamoso anteprojeto classificado
em primeiro lugar no concurso público de
arquitetura para o Teatro Municipal de
Campinas, de autoria. dos arquitetos lJU-
bomlr FiciThsk!Dunin, IAB-PR e ROberto
Luis Gandolfi, IAB-PR e o resultado geral
do concurso. ~te concurso, organizado
com a cotaboração do IAB~P, foi um dos
mais ímpontantes realizados ultimamente
no BrasH.
A seguir publicamos o projeto classifi-

cado em 2.° lugar, de autoria dos arquíte-
tos Alfredo Paesani, IAB-SlP,Fábio 'Pen-
teado, IAB-SP e Teru Takamaki, IAB-S!P.

A CiId.'ade,O Parque e o Teatro
o primeiro Objetivoé conceítuar o tea-

tro, não só para o terreno proposto, mas
para todo o parque e a lagoa, mas não
só pua o parque e a lagoa" como 'para a
pr6pria Campinas. Dois argumentos sur-
gem, em auxílio de uma primeira ídéía: o
crescimento da cidade que demonstra. 10-

díces dos m3.is otímístas e a localização,
já prevista, nas proximidades do parque,
da futura Cidade Universitária.

o Parque e o Teatro
Parece lógico que êste se tome o parque

do teatro e da música. Campinas está
sem teatro. O velho Tea;troMunicipal foi
derrubado. Um nõvo tellitrovai ser cons-
truido no parque, Campinas é terra de
Carlos Gomes. O parque será de recreio
e esporte mas será mais do .que tudo, o
Parque do Teatro e da Música. Breve virá
a Cidade UniversitáriJa e o iP.3.rquedo
Teatro e da. Músl.:oaserá também o PllD:I-
que da. Juventude.

A Realidade Brasíleíra

O programa é por demais generoso e
talvez até, exagerado, para oamnínas de
hoje. Mas as previsões já apontam um
milhão de habitantes [>aa:,aa cidade e para
1975, já se afilrmani'600 mil. O programa
do teatro, passará a ser correto se acom-
panhar as etapas do desenvolvimento da
cidade. A~cidadeestá .sem teatro e teatro

1.:
Planta de Situaçlo

é sempre obra díependíose, Osúltim.os
exemplos de teatros de ópera, construidos
aqui e em outros \PIalÍSesdão uma idéia. do
problema: o de Manhem, (adaptado em
lID1 abrigo antiaéreo) custou US$ 7 mi-
lhões, o de SaJzburg,US$ 12 milhões e o
de Brasüia, que está hoje com as obraS
ínterrompídas, tem para SU3J termínaçâo,
orçamento de U8$ 10 milhões. Umexem-
plo ainda mais próximo é dado pelo Tea-
,tro Municipal de São Paulo, cuía última
reforma, na épocádo IV Centenário, cus-
tou Clr$90 milhões, valor que 3Jtua,lizaldb,
representaria, hoje, cêroa de Cr$ 5; bí-
lhões. Tornf<L-seevidente a necessídade de
se estudar o programa dêste teatro Mu-
nicipal dentro de um esquema de realí-
dade e dentro das próprías perspectivas
econômicasda Cidade de oamptnas,

A Proposta Geral
A proposta é separar os dois teatros pe-

didos nó programa, em dois teatros índe-
pendentes e .que possam ser construidos
independentemente. Entre os dois .teatros,
um espaço generoso e o declive do terreno
formam quase que ·:natura.lmeute;...wn

••1



grande teatro ao 8.1' livre que compõe a
ín.egração e o paísagíemo do conjunto do
nôvo Teatro Municipal de Campinas. Uma
f.adxa, construida em subsolo, abaixo dos
degraus rormados, digará os dois teatros,
através de uma série de serviços gerais
que comunicam diretamente os dois palcos.

As Várias Etapas
A separação dos dois teatros permite

agora a execução da obra :por etapas e o
teatro ao ar livre passa a ser o mais ím-
pontante elemento da composição o que
dará validade estética e de conjunto a
uma. IPrimeira etapa escolhida, seja com a
construção inicial do Teatro de ópera,
seja com a do Teatro de Comédia. Ainda
que, terminada a prímeíra etapa e que
longo tempo decorresse, ou até mesmo
que jamais se executasse o restante do
programa (hipótese lasti:mável mas que
deve ser cogitada), a obra teria sempre
aspecto de conjunto e caráter definido.

12

A Proposta Estética
A separação dos dois teatros, obrigada

que foi por um conceito básico de ade-
quação econômica, criou o difícil problema
da procura de uma unidade para as d~as
rormas resultantes. A solução foi obtida
com 6 !proposta de um terceiro elemento,
surgído . no próçrío chão, acompanhando
o desnível do terreno - entre os dois
teatros isolados -, ou seja, o teatro ao
ar livre.
Para efeito de composição, foi consí-

derado que a ímplantação do conjunto,
está relacionada com tôda a extensão da
lagoa e desta forma, há um perfeito rela-
cionamento dos volumes prcpostos com a
paisagem. A forma reeuitante de cada um
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dos dois teatros, é sempre motivada por
um projeto básico de funcionamento, mas
nasceu de uma Idéia preconcebida e não
simplesmente mecânica. lt certo que estas
formas estão apresentadas de maneira
preliminar e. que muitos de seus- elemen-
tos, principalmente as aberturas de ven-
tílaçâo e iluminação, deverão receber de-
talhadamente cuidados que poderão en-
riquecer de muito, a composição final.
O ;paisagismo em todo o terreno foi re-

solvido prãtícamente oom a solução dos
vários arrimos e do auditório ao ar liJvre.
Os pisos restantes, serão cobertos de para-
lelepípedos e peças maiores de granito,
colocados de maneira a formar composi-
ções livres, em conjunto com manchas ver-
des. O chão foi também riscado com a
índícaçâo de linhas de estacionamento de
veículos e ao longo destas linhas, serão
plantadas árvores ornamentais e de som-
breamento. Para efeito da afirmação e
manutenção do caráter desejado à obra,
todos seus acabamentos externos e mui-
tos, também nos interiores, serão em con-
creto natural.

o Teatro ou os Teatros
O projeto propõe na realidade, três tea-

tros: o Te:ltro de ópera, o Teatro de Co-
média <flexível) e o teatro ao ar livre.
O Teatrod:e ópera foi conceituado de

fOl1IDaa não fugir às implicações natu-
naíae. que se obríga êste tipo de espetá-
culo e é certo também que a evolução
atual e futura da ópera moderna, exige
para seu funcionamento ideal, tôda a
técnica da 6J:)era tradicional, se be:n que
procurou-se somar na sua solução rodas
as conquistas modernas. Esta tese se jus-
tifica com os mais recentes exemplos de
teatro de ópera construidos, como o de

Sidney, na Australía, o de Madrid e o de
BrasHia, que mesmo apresentando soluções
estétícas das mais evoluidas,mantém de
forma rígida os conceitos clássicos -do
teatro de ópera tradicional..
Por outro lado, ·0 Teatro de Comédia

transformáve! em' arena; foi conslderaqÇ>
como tema livre, dentro do próprio espí-
rito de flexibilidade proposto pelo edital
do concurso. Além das duas modalidades
previstas (Comédia e Arena), êste teatro
propõe várias outras adaptações (Teatro
Eliz.3.beteano, Teatro Clássico e Teatro
InJtegral), que podem colocá-lo como obra
de vanguarda, no obrigatório processo de
dlesenvolvimento cultural da nossa época,
E~t,as novas iPl'CIpostas,não implicam, to-
davía, em maiores esforços de ordem téc-
nica ou econômica, mas são uma conse-
qüência natural do próprio espíríto de
flexibilidade do projeto.

o Teatro ao ar livre
Foi colocado no terreno como própria

solução paísagístíca, 'além de definir a
composição e 'a unidade entre os dois tea-
tros independentes, todavia sua função
,principal é levar a arte do teatro e dia
música, ao povo, de forma mais acessível.
podendo-se prever, ao ar livre, tôdas as
formas de espetáculo, ínclusíve o Teatro
Lírico (Arena de vercna, Termas de Ca-
raoalla, ete.) , desde que o palco conte
com os recursos necessários e suficientes
a cada tipo de espetáculo desejado. :e:stes
eepetéculos, levados em geral, à noite, po-
dem ser de grande beleza, utí.ízando-se
efeitos e..'1;)ecilWs.<iemontagem e de ilumi-
nação e não f.l;lresentam maiores proble-
IDI1S de acústíca, pois a umidade dia pró-
pría atmosfera (principalmente à noite'),
é excelente condiclonacloracústico •. daí



não ter sido prevista. ao tradicional "Con-
cha Acústíca", pois que em todos os lu-
gares onde foram construídas ocasíonaram
resultado duvidoso. Em todo o alinha-
mento posterior do palco, colocado sôbre
a água, foi prevista a rormaçêo de con-
juntos d~ árvores de várias alturas que
terão por finalidMie IPrinclipal, isolar a
assistência dos naturais movimentos do
lado oposto da ~agoa.e além disto, servirão
também para 09.. movimentação de entrada
e saída dos artistas. 1l:ste palco que faz
part,e do projeto, como uma, previsão, pois
que não é pedido no programa, deverá
conter as instalações necessárias de CIl-
maríns e anexos que làgicamente deverão
estar ligadas preferivelmente abaixo do
nível de água, aos terrenos do teatro.
A titulo informativo, é certo que os es-

petáoulos ao .9,1' livre, sendo sujeitos à
inesperadas mudanças meteorológícas, são
econômicamente garantidos pelas compa-
nhias de seguros.

o Teatro de ópera
Area da Plaltéia - 1.360m.

Ar.f>;;do 'Palco - 1. 395m.

Lotação dia P1:ltéia - 1.500 lugares.

Caracteristicas da Platéia - Um único
plano para total lotação e um único
camarote para autoridades, com s,afd!a
independente.

Características da Fossa da Orquestra -
Medidas de 9 x 1'5 metros, com oapací-
dade pal1aJ 90 figurantes, dilvidida em
setores móveis, levantados por sistema
elétrico e ohidráu:1ioo.

Bóca de cena mínima - 1,Omx 6m.

Bóca de cena máxima - 25m x sm ,

Distância entre o regulador e o fundo do
palco - 21m.

Medida8 da, palco entre as pa:redes late-
rais - 60m.

Medida do gradeado (sofita) - 32m x 22m.

Tipo de urdímentos - oontrapesados e
elétricos.

Pé direito entre o píso do palco e o gra-
deado - 38m.

Pé dírerto abaixo do piso do palco -
8m e Sm.

'nPo de cíclorama - De lona com sistema
pneumático

Distância entre a bóca de cena e o cí-
clorama - 20m.

Altura do. cíclorama - 27m.

Largura do cícloraana - 20m.

Sistema de ílumínação cênica - mediante
a,Jr.lPlificadores magnéticos, com co-
mando à distância, localizado. no fundo
da platéía..

As medidas previstas e 'l!dotadas neste
teatro foram caêculadas, tendo em conta
os díversos tipos de ópera e espetáculos:

ópera de grande montagem - Verdi,
oaríos Gomes, R. strauss, Wagner,
etc.

Opera de montagem média - Puccíní,
Mascagní, Rossini e às vêzes, Mo.zart,
ete.

óp-era de pequena montagem (com orques-
tra reduzida) - Mozart, Debussy,
Stravinsky e outros autores da época
barrôca e moderna,

As dimensões ideais e apropriadas para
êstea frês típos de espetáculo são:

Para grande montagem (casos especiais)
- 40m x 9m, medidas estas adotadas nos
teasros de ópera mais recentes, como o de
Salzburg e o de BrasílÍla. Para os CMOS
de grande montagem, porém não especiais,
as medidas de 16m x 10m, foram adotadas
nos teatros Scala de Milão. e na ópera
de Paris.
Para Ia ópera de média montagem pode-

se tomar como exemplos, o Tea'tro Muni-
cípa! do Rio de Janeiro. com 14m x 7m, e o
Municipal de São Paulo com 12m x 7m.
Para as óperas de pequena montagem
adotam-se em geral as medidas de 19" x 6".

Características ESpeciais

As mudanças de cenários são previstas
por sistema vertical-horizontal, existindo.
também, a possíbílídade do uso de dois
gíratóríos, tangentes, que (pOdem ser loca-
Iízados em qualquer ponto do palco, âe-
vando-se em conta, os módulos das quar-
teladas de 2 x 1. Os giratórios terão diâ-
metro de 8m cada um e podem também
ser u:tilizados separadamente.

A primeira parte do. piso do palco
(16m x Bm) , pode ser levantada até a al-
tura de 8m, permítíndo a mudança, no.
sentido. vertical, de doís cenáríos de 16m x
sm, já prêvíamente preparados no subsolo
do palco, ou de um só cenário, se uma
das plataformas fôr usada para conter
uma. concha acústica, o. que OCo.1Teno.
caro de concertos orquestrais.
Ao lado. da fossa da orquestra estão

previstos. dois palcos suplementares, com
Wm de bôca, cada um dêles dotado. de Ullll

giratório de 6m de diâmetro, que poderão
ser usados no caso de. óperas de grande
montagem, para eventuais colocações do.
côro, ou nas ocasíonaís utilizações da saãa
para teatro de comédia, em que se exija
grandes lotações (temporadas de oompa-
nhias estrangeiras).
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Conclusões

Todos os equipamentos que compõem o
funcionamento dêste teatro (número de
camarms e suas áreas, salas de equípa-
mentes técnícos e de preparação de cená-
rios, etc.) , foram estudados para satisfa-
zer plenamente, desde a ópera de grande
montagem, até qualquer outro tipo de es-
petáculo. O teatro !proj,etado,tendo como
finalidade a representação da. ópera Lírica
(conforme pede o programa) , tem de obe-
decer às obrigações clássicas e para seu
runcíonamento ideal, é preciso dotá-lo de
e..'1paIÇOSe equipamentos que permitam a
maior raoídea possível na mudança de
cenários, mudanças estas que às vêzes de-
vem ocorrer-em tempo não superícea 25
segundos. Neste sentido, foram feitas tôda
sorte de experiências, tendo-se admitido.
como técnica ideal, a mudança no sentido
vertical-horizontal e os giratórios ficaram
Iímitados à posição de elementos acessó-
rios para a utilização em efeitos espeeíaís.
Esta conclusão foi motívada !peloenorme
custo e pelo imenso espaço ocupado (o
díãmetro do giratório deve ser igual a
duas vêzes a largura da cena), e também
por limitar consideràvelmente o espaço
dísponível do cenário. Recentemente êste
sistema (gil'atórios), vem sendo usado so-
mente em teatros de área Iímítada -(Tea-
tro Manhein que foi construído em um
antigo abrigo antiaéreo), ou em. teatros
monumentais onde não se pode ganhar
novos espaços que obrígaríàm a sacrifícios
em sua arquitetura histórica.
Na elaboração dêste teatro, levou-se

também em conta alguns outros fatôres,
seja. em relação ao terreno proposto, seja
em relação aos próprios processos de seu
funcionamento. Considerou-se por exem-
plo, que o desnível da ;p1:l.téiadeveria
acompanhar o sentido de desnível do ter-
reno, _não só para que se reduzissem 00
esforços de cortes no terreno, mas princi-
palmente, para que tôdas as ínstalações
dos camaríns, salas de ensaios, sata de
côro, etc., gozassem da paisagem tran-
qüila dru lagoa, e também de insolação e
ventilação naturais. ~te detalhe foi con-
siderado como {l-amaior ímportãncía, pois
são de algumas centenas os figurantes,
artistas e técnicos que em quase todos os
teatros do mundo são aQoj-adosem sub-
solos e são evidentemente Q\S únicos res-
ponsáveis pelos sucessos dos espetáculos,
enquanto que a platéia tão-somente, uma
curta permanência de duas ou três horas.

o Teatro de Comédia
14

~ste teatro, considerado como foi, um
tema livre, propõe além dos dois esque-
mas de adaptação pedidos (comédia e
arena), outras três modalidades de teatro
(elizabeteano, clássico e íntegraã) e como
já foi exposto na introdução, êstes apro...

corte

Corte

veitameD!tos não representam maiores
problemas, de ordem técnica, ou econô-
mica, mas são símplesmente conseqüências
da extrema flexibilidade que o projeto
conseguiu. Esta. flexibilidade, floi obtida
por uma série de elementos íntroduzídos
e que são, o espaço interno, a forma de
cúpula no interior da sala, a mobilidade
de parte das cadeiras, a 'Variedadede dis-
posições da platéia, uma passarela que
atravessa a zona cênica, a 5an de altura,
um giratório com 8m de diâmetro e final-
mente a grande facilidade de movimenta-
ção de maeeríaís cênicos. Evidentemente,
êstes recursos, mesmo somados, não se-
riam suficientes para se obter tôdas as
condições ideais de funcionamento para
estas várias adaptações, sem que existissem
em complemento, recursos novos e e~e-
cíaís de iluminação e de som.
O espaço interno da sala, sem ser

grande em exagêro, permite com facílídade
excelentes condições !para os arranjos va-
riados de cenários, exígídos para cada um
dos espetáculos IPrCIPostos,conseguindo
sempre a arnbientação desejada.
A forma de cúpula, no interior da sala

foi estudada tecnicamente, principalmente

Corte

para o seu perfeito condicionamento acús-
tico e de iluminação que poderão ser re-
gulados, de acôrdo com o critério de am-
bientação desejado e que poderão, quando
necessárío, envolver o Ipúblico e atôres,
numa mesma atmosfera de luz ede som.
Dentro da sala poder-se-à conseguir, em
têrmos de acústica, desde a reverberação
máxírna, até o ambiente "ao ar livre".
A passarela que atravessa a. sala sôbre

a zona central será usada como elemento
dos mais iniIPo,rtantesem todos os tipos
de espetáculo e é o úníco elemento ceno-
gráfico fixo, previsto para permitir a
transformação do ambiente ou como f.ator
cênico compêementar, A passarela conterá
os elementos de fixação das cortinas
(quando forem elas obrigatórias), junta-
mente com todos os dísposítívos de veda-
ção necessáríos às várias transformações
do teatro. 1l:stesconjuntos de cortinas ou
de vedação são fàcilmente adalptáveis e
recolhidos nas extremidades.
A platéia é dividida em dois setores, de

300lugares cada um,sendo a parte inferior
fixa e a parte superior, também, podendo
sofrer várias colocações dentro da sala,
sendo que o processo de mudança das ca-



deirasé rudimentar, através de 'trilhos em
plano inclinado, solução esta comumente
adotada para a subida e descida de auto-
móveis, nos caminhões de transporte.

Adaptação para o Teatro de
Comédia Tradicional

Oaracterístícas Técnicas:

Bôca de cena - 10mx 5m.
Fossa da orquestra - Máximo de vinte

elementos (ópera de câmara) .

Cochias - 10m.

Pé direito abaixo do palco - am.

Giratório - 8m de diâmetro.

Medida entre a bôca de cena e o fundo
do palco - 20m.

Ul'dimentos - Parte será contra,pesada e
parte será movírnentada elêtricamente.

o fundo do palco poderá ser usado como
cíclorama, mas é também iPrevistoum cj,..
clorama de lona, para os cenários aproxí-
mados que pode ser substituído por uma
rotunda de veludo prêto , iAsmudanças de
cenários, além do giratório poderão ser
efetuadas por meio de carros (devido às
amplas iCUmen5Õesdas cochías ou por
meio de elevadores), A ítumínação cênica
será comandada por contrôle remoto, no
fundo da platéia o que permite ao opera-
dor controíar visualmente o espetáculo.
No Teatro de Comédia a passarela; será
o .elemento de fixação das cortinas e de
vedação do espaço superior.

Adáptação para O Teatro
de Arena

Car'acterfsticas Técnicas:
Zona cênica ~ 14m de diâmetro.
Pista gíratóría - 8m.

díções de" fruncionameli'to. Entre estas
maiores <liificuld·adespode-se citar:
A ação cêníca, desenrolando-se Unica-

mente no sentido horizontal, ocasionando
monotonía nas marcações; ,
O sistema de ílumínação, descoberto e

orientado em díagonal, muitas vêzes in-
comodando a assistência;
A ação cênica se obriga a um desenvol-

vimento de acôrdo com as características
de vdmbilidade e' auditivas da' platéia que
contorna a pista; " , --
As paredes e o próprio teto, "Fecham"

a sala e suas presenças marcam em de-
masia o ambiente, eríando no público, dis-
trações ópticas ou psicológicas, o que é
sempre' desfavorável;
A arena exige profunda limitação na

escolha! de repertório, não somente 'pelos
inconvenientes já descritos, -mas príncípal-
mente porque são raras as' peças de tea-
tro escritas especialmente para o Teatro
de Arena; •
O projeto proposto 'P~OCul'OUsuperar

êsses problemas e tenta melhorar êste tipo
de espetáculo; principalmente para que se
consígaimaíores possibili:d.'ldesde adapta-
ção de obras teatrais e neste sentido ofe-
rece as seguintes' soluções:
PLatéia parcialmente móvel que não al-

tera a lotação do teatro e que permite de
maneira variada, a entrada e movimenta-
ção dos artistas;
IA ipassare~ que passa. a 5m acima da

pista, permite fàcilmente a montagem de
escadas e planos, fi~ados ou parcialmente
móveís.vrecurso êste que permitirá movi-
-mentações cênicas também verticais, o
que raramente é possível nas salas de
arena normais;
Os aparelhos de iluminação cênica são

montados na 'passarela 'e!iesta'forIila os
focos dos .projetores podem ser protegidos,
não perturbando a assístêncía: -
O giratório de Bm de diâmetro, colocado

na zona cêníca :está ligeiramente elevado
do nivel do chão, o que permite; no caso
especifiéo do TeaJtrode Arena, uma maior
flexibilidade cênica:

ção,jâ prevista nas proximidades da ru-
tura oídadejrníversítéría, sabido qUe.é o
ínterêsse dos universitários em geral, por
êste tipo de teatro.

Adaptação para o Teatro
Integral
A solução adotada no projeto e sua

grande flexíbílídade, permite também seu
perfeito f,uncionamento, para o teatro ín-
tegraú que representa, hoje em dia, a as-
piração máxima -para a maioria dos díre-
teres de teatro em todo o mundo.
O teatro integral consiste bàsicamente

na construção dos cenários, de forma con-
tinuae na eliminação total de obstáculos
entre o público e a cena. As ações cênicas
se desenrolam fíguratívamente nos diversos
setores da sala; ínepírando-se-este moda-
lidadede teatro, nas pínturas da Idade
Média e da Renascença (Giotto, Botticelli,
Boseh, .Gruenwald e outros), em que se
conta uma hístóríai, dividida em diversos
episódios,diferentemente ambientados, mas
contidas em um mesmo quadro. ll:ste tipo
de reçceeentação, muito divulgado na Eu-
rooa.. é em geral realízado ao ar lívre, ou
em igrejas (místéríos religiosos), mas vá-
rias têm sido as tentativas de transportá-
los às salas fechadas, o que se tem conse-
guido com muita dificuldade. Esta ten-
dêneía dramatúrgicatem excitado várias
soluções .de arquitetura e a tentativa que
mais se aproxímou dêste objetivo, se bem
que de forma limitada foi o pequeno au-
ditório do Teatro de Mianhein. O projeto
proposto, devido à forma cíclorâmíca de
sua sala que permite criar o sentido do
infinito e que envolve totalmente o cená-
rio e o público e com suas excepcionais
possibilidades de, movimentação e locali-
zação cênica, chegará aos momentos de
írrjpacto necessário para se ating~ a plena
exístêncía do teatro integral.

Adaptação para o Teatro
Clássico ou Espacial
A flexibilidade do projeto. permite ainda

sua adaptação fácil ao Teatro Clássico,

Passarela - Passa 5m acima do nível do
palco, com 2,20m de largura.

A forma de cúpula da sala oferece pos-
síbílídades de' ílumínação' cíclorâmíea e
também de eventuais ~rojeções cênícas.
Para. estudo dêste projeto, de adaptação

ao Teatro de Arena, foram- analisadas as
dificuldades que êste gênero de espetáculo
em geral oferece e que muitas vêzes che-
gam a comprometer sua finalidade, de
manifestação artística e uma série de me-
didas. foram propostas ~ara resolver êstes
problemas, como forma de espetáculo, de
caráter experimental e de vanguarda, dís-
pensando cenártos e quase todos os equi-
pamentos técnicos, o Tea.tro de Arena re-
sulta econômícamente vantajoso e além
disto, mantendo íntíma relação entre ator-
espectador, cria' sempre novos Interêsses
de divulgação.· Todruvia,os lados desvan-
tajosos que êste tipo de teatro apresenta
são.oastante numerosos e várias tentacívas
~m, sidCl-;feitas l'ara melhorar sues .con-

A f()["JMde cúpula da sala permite in-
teira liberdade iPal1aos efeitos de ilumi-
nação, o que dá condições para se criar
uma atmosfera continua e também uma
escuridão completa, o que leva o especta-
dor a uma total concentração emotiva do
espetáculo, Como complemento para esta
afi<rmaçãoaindarestaJffi as possíbílídades
do som, pois que em qualquer ponto dá
sala, o som é audível, qualquer queseja a
posição da fonte sonora. . ..

Adaptação para o Teatro
Elizabeteano
A flexibilidade do projeto criou condi-

ções ideais para! as representações sha•.
kespearíanas e dado o ínterêsse que êste
tipo de espetáculo promove, inclusive com
vários teatros construidos ültímamente,
nos Estados Unidos e' na Europa, somente
para esta finalidade, fica justificadaJ a
íntegração dêste processo no Teatro de
,Campinas,.principa4nente com a constru-

que é especialmente dedicado às tragédias
gregas e outros espetáculos em que o ce-
nário abrange totalmente o espaço do
palco que deve ter grandes dimensões e
onde o vertícalísmo dos cenários deve ser
preponderante, como determinam os exem-
plos dos teatros gregos, romanos e o Palia-
cl.iano de Vicenza,' .

o Sístema Estrutural
Os sistemas estruturais própostos são

bastante simples e não' obrigam a solu-
ções de cálculo especiais. O Teatro de
ópera, apresenta alguns vãos e espaços
típicos, obrigados pela platéia de 1.500
lugares. e pelas unedídas rígídas da bôca
de cena e da abertura livre do paíco. O
príncípío estrutural' se resume na estru-
tura da tôrre do palco, cuía estabilidade
representa apoío tranqüilo para as vigas
inclinadas que definem a cooertura de
todo o conjunto. A cobertura da platéia
que é, o maior. espaço livre, foi resolvida
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por um sistema de seis vigas em leque
com altura, míníma de 2,50m. Estas vigas
se apóiam em pilones, no fundo diai ;platéia
e em consolos, colocados na tôrre do palco,
através de uma [unta simples e vencem
um vão de 26m. Neste setor, as lajes de
cobertura variam de 4m a 12m de largura
e terão sempre a altura de 0,80 metros,
resolvidas "em eaíxão" e deverão conter
,camadas de lã de rocha, como IProteção
aos ruídos externos. Em tóda a volta do
palco, com exceção da pl!l!téi.3., as vigas
que compõem a cobertura do conjunto, fo-
ram dJ~jpOStassôbre pilares sem transição
que não permitem vãos maiores de 8m.
O sistema estrutural' do Teatro de Co-

média baseia-se num eixo transversal,
constituido de uma viga-calha, apoiado
nas extremidades, por pilares-paredes, em
forma de tripé. O sistema assim consti-
tuído pasea a receber as vigas radiais que
definem a cobertura do conjunto e que
vencem, em média, o vão de tsm. A forma
interna da sala que é uma cúpula, pode
ser definida como um fôrro de concreto,
perfurado, não estrutural e que deve re-
siStir a pequenas cargas e está fíxada à
cobertura por um reticulado de vigas.

lhaus Beyreuth<14.000 - 7,7), Neues Fests
píelhaus Salzburg (13.000-60), Koncerthus-
Gothenlburg (12.OO()l- 8,8) , Philannonic
Hall-Lívenpool (13.700-7,0) e outros.
Devido a essa ótima proporção, não ha-

verá necessidade do uso excessivo de ma-
terial absorvente', somente as !paredes la-
teeaís receberão revestimento de madeira,
fortemente modulado, o qual servirá de
placas ressonantes-absorventes das fre-
qüências graves. O Ifôrro perto dalParede
dos fundos do teasro, com área total de
400m2, é formado por placas móveis, às
quais, quando abertas, expõem material
aosorvente, dímínuíndo, desta forma, o
tempo de reverberação dêste auditório de
meio segundo,
As poltronas deverão ser fortemente es-

tofadas para diminuir a rlutuacêo do
tempo de reverberação, provocado pela lo-
tação variável.
O . gráãíco 'anexo 'demonstra claramente

o exposto acima.

DiSitribuição Sonora
Para projetar o fôrro, foi usado o siste-

ma de "projeção proporcional ao quadrado

sorção acústica fortemente desigual loca-
lizada numa parede plana, desde que a
distância entre várias absorções mão seja
maior do que a onda sonora.
No IPTesente !projeto, foi aplicado o se-

gundo princípio.
Os fatôres que determinaram a forma

e o volume dêste auditório foram os se-
guintes:
Necessidade da acústica total (não de-

pendente da localização da fonte sonora);
Possíbiíâdade da acústica variável (viá-

vel somente com o volume/pessoa = aci-
ma de Wm3);
Possíbílídade da compensação dia. flutua-

ção do temoo de reverberação provocada
pela lotação variável;
Possibilidade do uso' do auditório para

ensaios com absorção pseudo-audíêncía;
Adla.pt.J.,bilidaoeda sala paca gravações;
Introdução de um nôvo elemento sono-

ro, a saber: o uso da reverberação, ecos e
ressonâncias como parte integrante' da
representação cênica. (Profusamente usa-
dos nos programas de rádío e TV).
A transformação da cobertura, de "re-

fletora" para "absorvente", posstqilita urna
adaotação das condições acústicas ao as-

Acústica
o estudo foi dividido em três partes, a

saber:

t6

Isolamento;

Reverberação;

Distribuição Sonora.

Isolamento dos dois Auditórios
o isolamento dos sons indesejáveis de-

verá apresentar o nivel mínimo de 6ODB,
o que representará um ruído de fundo in-
terno de 35DB no minimo.
Foi aplicado o !principio "caixa dentro

de caixa", !procurando-se isolar as pare-
des internas das externas mecânicamente,
evitando-se ao mesmo teInQJOo paralelís-
mo entre as mesmas.

As lajes de cobertura receberão uma
camada de concreto suplementar fundido
sôbre uma base resílíente, além 'do fôrro
interno independente de lã de rocha, in-
clusive para proteção dos ruídos dos jatos
que demandam vícaconos.

Auditório Grande
Reverberação:

Volume = 12.000m3. Lotação = 1.500
Relação V/L = 8,0'n'l3/pessoa. TRO ideal.

Auditório Grande
Rleverberação:
Volume = 12.000m3. [,otação = 1.500.
Relação V/L = 8,0ma/pessoa.
T N\ ideal = (L. Villard = 1,8 seg.) .
Tanto o volume total como o individual,

foi esco-:hido tomando-se por base os
grandes teatros .exístentes, euja acústica
é reconhecidamente boa: Festspielh'clus
Beyreuth(14.000 a, 7,7), Neues, Festspie-

da distância" por se tratar de uma sala.
relativamente grande, O atraso, das re-
flexões primárias, máximo, é de 20m seg ,
(permissivel até 50m/seg.). A parede dos
fundos é Inclinada para evitar eco e para
refletir o som para as últimas fileiras,
reforçando-o. As paredes laterais são neu-
tras, não paralelas, refletindo para o fundo
da sala os sons provenientes do palco, pró-
ximo ao procênío , Os elementos difusos
serão acima de 50% da superfície total
envolvente.

Pequeno Auditório
Reverberação:

Volume = 8,500m3. Lotação = 600.

Relação V/L = 14ma/pessoa,

T60 ídeal = 1,5, sego Para cinema e 2,5
seg'. Para côro e órgão (foi usada também
a fórmula de L. Villard, 1964). Para.
adaptar êsse salão, a espetáculos de na-
tureza variável, não só SOIbo ponto de vis-
ta cênico, como também quanto à locali-
zação da fonte sonora, foi aplicado o prín-
cípío de reverberação e distribuição va-
riáJvel.

Dístríbuíção Sonora
A acústica moderna ínvalídou totalmente

,a suposição anteriormente existente, da
ínadequaçâo das formas esféricas e elíp-
soidais. Os auditórios abaixo mencíonados,
primam pela excelente, acústíca. Alguns
foram tratados após a construção, outros
projebados e construidos sem alterações:
Bethovenhalle- Bonn, Konsertisali- Turku,
Kongresshalle-Berlin, Konserthus-Gothen-
burg, aula Magna-Caracas, auditório Mit,
Kresge, e outros.
A difusão acüstíea pode ser obtid.3. por

elementos sóUc10s projetantes ou por ab-

petáculo, mod'ificando o ambiente, de al-
tamente reveroeránte (grande catedral)
para "quase ar livre", podendo essa trans-
formação se efetuar durante o espetáculo
e independentemente de auxílío e~€trÔnico.
O princípio de reverberação variável não

é nôvo, todos os estúdios de gravação são
obrigados a possuí-lo; quaritoà distri-
buição variável, devemos mencionar a ex-
celente solução usada no estúdio da rádio
alemã de Kaiserlautern.
Entretanto, deve-se considerar como

inédito, o uso dos chamados "defeitos
acústicos" como elementos de expressão
teatral, sem recorrer à complicada apare-
lhagem eletrônica, (microfones, fios ar-
rastando, altofalantes com dístorção, etc.) ,
O presente projeto foi acompanhado de

medições em laboratório especializado, por
aparelhos "Bruel & Kjaer", para determi-
nar os coeficientes de absorção de lona
colada sôbre chapas perfuradas, Os outros
coeficientes foram extraídos das publica-
ções de Ingerslev Bruckmayer e outros,
representando desta forma uma realidade,
não podendo, de maneira alguma ser con-
siderado como fantasia ou, tentativa.
O principio de construção do rõrro é o

seguinte: a estrutura principal sustenta
um reticulado de vigas auxiliares, que re-
cebe a laje de fôrro abobadada. Conforme
o croquis, êsse fôrro será liso Ou perfura-
do, permitindo assim a passagem ou re-
flexão do som nos trechos previamente
projetados. A espessura da laje será' de
1,5em. Tôda a parte interna é coberta
por lona colada, igualando a superficie sob
o .ponto de vista 'visual. Na parte 8'UIP€ríor
as lajes .perfuradas são 'fechadas por pla-
cas móveis (fibra de madeira ou outras).
A distribuição das lajes furadas e lisas
pela cobertura é a seguinte: centro e lado
::: furada, o anel intermediário = lisa. O



Fig. '1

A "história de nossa 3il1quditetul'a- como
de tô<Jla,.a ciYili4aÇião no trópico - passa
por um \ponto de inflexão, quando, depois
de tantas tentatavas de melhor adaptação
ao meio; tivemos a veleidade de também
tentar raodelá-Io, Se M muito qlUe nos
clÃmas temperados e amda há IPOUCÕno
grande frio vem-se conformando dràstí-
camente o meio, foi lPl"eciso, para o tró-
píeo, o .aJÚxíliO<l.a ciência e da ItéCnica em
pleno surto no sécuío XX.
..O homem,' em suas tentatdvas de supre-

"macia eõbre o meio na faixa equínecíaã .dla:
terra, 'quàse· só tem que enrrentaa- o clima
quente e úmído , E deveríamos ter no
subeonscíente, ao projetar a Casa ou mes-
mo a oidade,tôda, a luta não apenas
contl<ai as ínclemêncías do sol, mas contra,
o tlir quente e úmidiO, prmcípaímente qlUan-
do parado. Só lPela aeração consegue-se
o conrôrto de um homem que !reage COlU-
tra a oaníeuãa pela evaporação !re<.frescante~
do SlUOl·.Assim como nos climas frios não
se projeltaiurna habítação sem 1I.leru>arno
seu, conveniente aquecímento no inverno,
para uma boa habi'ttlibilidade 1110 trópico
não basta que se supríma a oaleração de
"outras terras e toma-se primordlila[ ter,

. como a primeira ·dias Q>reocupações, uma
boa aeração nos meses dle canícula, tanto
'da casa como ~. da cidade tôda. (Em
Recife, icl!iga-se oe passagem, o primeiro
núcleo urbano teve suas ruas orientadas
de modo a canalíaar o alísio quase contí-
nuo vindo do NOl1dIeiste,e que no verão
SOPl'al benfazejo como dádi.va. Mas não
tardaram os errosj .
Depois que ao casa na grlllÍlide cídade

tentou conrormae o meio, IaO invés ~ só
adaptar-se l8i êle, 'temos sido bene:f11ciados
com ambilentes rerrígerados aD.'tilficialmen-
te. sem as grandes salas refriger'lllOOs
mmca haveria entre nós ·boa. d:if1UlSãode
cultura. Georges CIaude, o 'homem que
estaoeleceu o cíelo do mo artificial, aJO
desemball"Car no Rio em pleno verão, de-
clarou ,ue só naquele momento se da'V~
conta que tl"abalhara realmente pela. ee-
denção tl'Opical. Tra'balhara pela conser-
V1ll9OO dos ailiIrntmtos,muito mais perecíveis
no trópico; trabalhara pl'incipa.1menJte para
)l.glomeraçõe8 culturais até l1á pouco quase
imp1'aticáNciB entre nós e Só realízáveís
hoje com a nota congregadora, de ambíen-
te condicionado mecânícamente. Mas no
'escritório em na casa de moradia. só uma
pequeníssíana, [)al1:e da população pode
aproveífaa' realmente do ambiente COIl1l<ll-
cíonado, e a. casa aJlnda terá. por mui.to
tempo que se adJa.pba.rao meio lP8['.a.uma
racional habitla>bll!idadie em nossas la.t1tu-
de6. Meemo e~ o concU~nto

MIRAN DE BARROS 'LATIF

Ventilação no trópico

-esprsmídos uns contra ou outros - aindlá
a temerem intilmidades com as ínsídías do.
meio tropical e procumnido COIl). SOfregrui-
dão O' OOIIlSÔlodo vaívém da rua -
abríam-se [pOÇOS dte aeração nos "ha1ls" de
escada, que vazavam o telhado e iam ter-

, minar n'UIllaclarabóia dlisposta em lan-
terním ou numa verdadeira chaminé co-
rollidla por uma cedf,a redonda de vidro.
Fig. 4. Nesuas casas, um comprido corre-
dor .:.- como perfeita travessa. da rua -
recolhia Q ar viciado Idos quartos II.lelas
bandeíras das 1IJIOl"Ila6, que se rasgavsm de
alto a baixo dos generosos pés direitos.
(Dessas chaminés, qru:ederam caréter ies-
pedal à nossa concepção construnva, :fIi-
cou-nos- apenas, como vaga !l.embra.nça,.()
poço vertíeaâ ao longo da coluna dos ba-
nheiros nos arranha-céus) .

'\

al'tificial, uma boa disposição da casa ou
da sala de espetáculo dímínuíeá o ClIIPital
da instalação mecânica e seu custeio. E
é lastímével que não tenhamos .àpr'imo-
rado nossas soluções para-uma boa aera-
ção natural.

O português ao cbeg8j!.l ao Brasil vinha
da ame!J.idia<de do ~terráneo. Tinha
apenas a. experíêncía do oííma quente e
seco do nonte-afrícano, em que os receios
dlo S!i.nwun,.que sopra do Saall'a e curte
a pe!e,leva. o homem a envolver até o
1'OSoo no bornuz, e leva a casa a. virar-se
para dentro. deía mesma.. em tôrno de um
páJliio interno, onde canta um repuxo que,
ctiminui a secura do ar. Nl;as o índio aqui
reage contra o sol cobrindo sua maloca' ce
espessa camadSf tnamsbordante de fôlhas
Palllnilidas. de .píndoba, e, à guisa de al-
pendre externo, adossa-lhe o copíar e por
sôbre êle, pelo 'oítãc bem vaeado, deixa
que escoe o ai!' víeíado mais quente e úmi-
do. lt no interior desta casa que, de um
esteío ao ouaro, estica-se a rêde, que move
a gente no ar quando êste não se move
o 'bastante para refrescar. O negre por
SUi& vez, trouxe o uso do barro de 1S00000po
para ta casa cabocla e do adôbe ou da
taipa (jje !Pilão para construções maãores.
(iFoi a urna destas casas ,bwreItas de cabo-
elo - expressão da nossâ realidade -
que Gilbel'to Freyre teve a coragem de,
em prímearo, !propor que se juntasse apa-
relhagem higiênica para' aPotá..J.a. como
ha!bitJaÇão popular, sem tecníeísmo pouco
racionais ou muito díspendtosoa». Fig. 1.

A sollUQã.ocabocla, entretanto, ainda era
simplista demais fi li> português, ínspíran-
do-se na varanda. externa do trópico úmí-
do indu, víraría às-aveseas, em nossa m-
tenção, a casa do norte-africano. Esoan-
oarou-se ã; devassa. da ail'ageIIli que livra
dQ boâor, do pigarro e die muitos outros
males ou inconvenientes devidos ao ex-
cesso de U!lllidade no ilIlt. Depois l8S 801u-
ções se aprímoraram na. luta contra a. ín- '
clemência do sol e o aba.faan€lIlito. O te-

· lhado e o largo beiral faziam-se com gros-
sas telhas do mediterrâneo - !POr nós
chamadas de ."colon.:Lal" - umas reco-
brindo as "outr:tliSe .;tlliUIitopesando sõbre
os rnadeíramentos exatamente para que o
calor não pesasse demais fiÔbre os haibi-
tantes dI,l. casa. Era o tipo de telha canal
que ~dé o inlIPério romaeo até hoje dQ-
mina a amenídade subtemperada do me-
· diterrâneo. (Mas acabamos por substítuí-
Ia pela telha mecânica, dita "francesa".
mais leve e econõmíoa e qlUe, na. Europa
mais do Norte, SUbStitULUos telhados de
ardósia. inclinados e lisos- para o escor-
regar da neve. Foi o niQSS()IPrimeiro re-
trocesso em matérda de adaptação ao
meio) .
Já houve época que os m€S~-de-obra

ventilavam com desníveis, tendo em vista
· efeito de chJaminé, no fôrro çemo no ín-
· tericr dOIàiPosento. Fig. 2,... Para ísso, VIa-
zavam tanto as.' sancas do' tabuado Ido teto
quanto !tli·cumíeíra do telhado, o que a
telha canal -peemttía, como se. vê. na ítiglua'a
3. O gra.n.d.e pé <lii.reito com baUdelra até'
o alto; e o .teto em masseíra com tesoura
à fPOl'~êsa, também .pretehd1a1}l.m~lhor
aeraçao. No. chalé ..ha,Vl1JJI.-.SliSpitOSno alto
da empena,. I>ara os sobtados da cidade,

• - I

Com a descoberta do concreto armado,
o ~uiteto e 01 engenheiro - em substí-
tuíção tao velno mestre-de-obras - têm
viv.ido empjOilgados com o que se faz lá
fora em maltéría de plástica. estrutural e
vêm confundíndo o engenhoso 'da cons-
trução em concreto, com o funcional da
casa. 'Ainda agora andaen às voltas com
vãos descomunaís _ trazendo considera-
ções quanto a. pontes e víaduãos, da 00-
deíra de. grandes estruturas das escolas
de engenharia, para a ãntímídade da.ha-
b~tJação "- sem. saber ou pensar sequer na
boa iaeração de uma. modesta casta. Tôdas
nossas construções populares (OUisemí) do
interior, mostram-se II.lerturbaidas pelos de-
vaneíos estruturaís dos arquítetos doS'
grandês centros, cujo renome está sempre
a. chegar-Ines, dado os atuais prodigiosos
meios de difusão. Temos regrecãdo quanto
a aeraçãoda casa, princispalmént-e da mo-
dies1laJcas,a popular.

Fi&,. 2
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Qufid'l.to às inclemências do sol nà cí-
dade,- com a super!posição de apartamentos,
vdmos relegando boa parte. do problema
prul1a o andar de ooPeutUl"a..Os liaIrgQS bêi-
l'aÍS - depois de andarem num ostracísmo
total - voltalt111m a runeíonar, ao menos
para IaS casas ísoladas. Mas, para o arra-
.nh-céu? Com o concreto aJ"'.ll1aICib,051iei-
l'ais podiam trupel1pOr-sé co o "[pestla.nas"

, em baJ.aIlQO ao longo das muitlas prateiea-
ras uos andaces ou se tornaram as: placas
hori~tais ou vertJioa.is Cios ditos "bràlle-
scíen", que enfrentam o 501 .da tarde no
qU!aict.ra.n:teNW mais castigado, e taveram
a-té sua, oraentaçao esuaJbe!ecliàa conforme
a 1aitltud.e, 'lJ!W!"atQd.a.s as gm'lllUes c~
<:10 Brasil u). :Mias ~ ganancía mcorpo-
radora vem. d!esprezanaJo 'tocas retas pro-
teçoes, Oom o concreto tamoem surgirem
as lajes ue cobertura com ísoíasnento ter-
míoo de vegeta.Çao (o que pode levar à
recuperarmos a área verde peruiaa oom a
coneuuçao, CQmO díssa Le 'COt.:b!Usier).
HOJe vimes enveredando pelas compridas
~8 de cimento amianto de secção
smusoída«, ou uongas ternas de 5e(;ÇIaO

serruoírcuíar e trapeaoídal de ouso IDalS'
ínteeeseante, não tosse o menosprêzo à
ventnaçao que se tem ao apuca-eas, eem
o ~nto' necessário. Se uma jpequen1SS1ma
mcímação basta parn que sôore estas pla-
cas ou telhas corra a àg'\la das crmvas, a
íncãnação terá que ser mueto maior para
que por baixo celas, ídentioamente, esoce
o ar quente, Nao basta que a chuva em.
cima do 'telh.l<lo - não empoce, é precise
que, emíbaà'Xo dêle, o ar viciado também
não "empoce", pàra o maior dos nossos
desconfortos. Depois que, já vão anos, um
engenneírp do frio, o russo Grishmaliõf;
mostrou que a circulação natural do ar
aquecido regía-se pelas mesmas leis que
a J:J.'idtáulica (apenas com o, escoamento
se dando por, baíxo de oona1s e vertedores
ínvertídosr, nenhum engenheiro projetou
mais um fomo ind'UStr.íal às apalpadelas
e nenhum arqUliteto, COm esta considera-
ção já bem no· subconsciente, deveria ~i~
xar de resolver a contento o problema da
aeração natural da casa, em terras do
calor e Ida umídade onde o ar nos inte-
riores abafados chega a um grau rrígro-
métrico de saturação ,(é bom relembnal')
capaz de deposâtar placas de môfo, o que
nos leva a expor regularmente roupas,
'tr-astes e mesmo móveis ao ar livre.
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, Não há hoje mistérios p!U'a Ia remoção
por tíragem natura; do ar v~ciadO que,
p9IVad.olQalanente,quando mais ú.mi~ tor-
llIa1tse mais leve e melhora a tiragem,
eompensandb de sobra ufu desprezível
acréscimo d,a pesado C02.· Só mesmo a
preocupação dea'Pej'al' o interior da naoí-
1laÇão fará com que nunca esteja menos
cenfortável termicamente que o exterior,
coíse que raríssímamente se dá entre nós,
E se Le COl'busi;er tiVl€5Sevívído no tró-
píco não se teria' mostrado tão intenso à
incliniaç;ão dos telhados- e dos tetos, dada
ao ,premência entre nós do que podemos
chamar de efeito interno doe ehamíné,
único capaz, de aeração natural quando ,o
ar 1â fora está ,parado. .

Há umas duas ou três dezenas de anos
começou a se generaâízae popularmente
entre nós, fora da tradíção dos riscos de
antigamente, os telhados com un:a., só aba
ou abas deseneontradae na cumierra, ,um.
tanto ~ moda dos telhados em dente 008
fábrlC85. A inovação er-a interessante
principalmente pelas vosslJbilidades de me-
·lh'01'ventMaa:~to o- interior do 8QXIS6nto
como do desvão en1lre o telhado e o fôr.ro,
;;en"P ~'I,l1eê'Ste, me$nllll c~ traço <:olehão

"

de a~, desde que circulando, pode doola.r
(\0 sol a eontento. MiaS P84"a que o des-
nível atue comó chaminé, é evidente-
mente 'necessário que tenhamos o alto ao
aposento vazado, bem como vazado o des-
vão tanto sob o 'beirad como no desen-
COl'litlrodas abas do tel:hado, como se vê
na fig;um 5. Mas corre-se o Bf'asi!l.e qua-
se que só se observa casas hermêtícamenté
vedadas no -deseneontro das ,águas.

Outra general~ popUlar, que .se en-
contra no interlial: de mais em mais, é o
telhado em duas ágtw; vertendo ~ o
interior da casa, onde <uma só calha. in-
terna recolhe '<li água da c;hruiva, solução
esta d.Qfensável 'PI\X'lII áreas áI.idIas ~ ser-
tão ou de ~ onde se necessita de
císterna. F.ig. {I.

Neste tilpo de casa, genemllzado um
tanto às tontas, o alto do frontão ou de.
plruttbWQd'a,- também precisaria sea' vazado
tanto para beneficiar o desvão .do telhado
como ®etamente o ínteríor dos- eômo-
dOIS,o que tarissimamente se dá.

I00ntra a boa aeração do fõrro estreito
~ a inclinação do !llelhado, rem-se
aleg8ÀO o receio de qlJle ,bichos ai se ani-
nhem, illJiI11.àG a temer' o matagal ínsuo-
mísso d'e que o nosso homem foge ou des-
trói eóm fogo por ainda. não saber como
domesticá-Io. Mas é só gradeer ou te18.1:
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as aberturas entll.'e OS caíbros ou fazê~
d;á1:l estreitas que só dêm para um casal
de cambaxírras . (ou que nome tenham
pelo Brasil afora, comocorruíraos, garrín-
<lhas, ete.) , passarinhos que têm' o ma.u
gõsto de só quererem morar socíàivelmente
no; fÔlTO de nossas casas cantando de ma-
nhã para um homem que não lhe tem
muita estema. ':É mais aconselhável, disse-
me um arquíteto, i501~ com o velho ceio-
tex ou o moderno ísopor, eucatex ou o
que seja. N-ãD.ímportando o que custe,
pode-se até· preconJizar a eficiente ma8
caríssima lã de vidro. O fato é q'Wi>eomo
quer que se trate a laje ou o fOrro es~
trei!to acomoaneando o telbado, só mes-
mo tlons desníveis de teto no interior dia
'casa permitem a sua aeração natural.'

Nestes dois novos tipos de casa 'POPular
faz-se, numa, o desenconsro das ágmss no
alto, apenas pa,ra pousar a cumdeíra sôbre
a pa.rroe e, na outra, quase não se apro-
veita do encontro das ágUas no i1nterior
da casa nem panl. melhor arejar nem para
aJimoobar uma cisterna. As Jduas inova-
ções populares, :por conseguinte, elegeram
certas rormas sem atãnarem eom a f'llllção
quê .as gerara .. Perderam assim esta au-
tenticidade que ~ vem. do co~nte .da
runção íntíma com o aspecto :fO.r'lnIaa ex-
terno. E só podemos culaJlar disto o arqut •.
teto dípllomaido da cidade que ÍlUllll'a. em-
(ijÇlãopromocíonaã, quase que só de 'estru-
turas espetaculares (e sem maiores pre-
cauções quanto ao funÔioIJiail), vem !per-
turbando o bom senso popular que ainde.
há pouco prevalecia nas áreas IIUl"ais.

Quanto às conquistas à.a técnica, ainà.a
mais prõpríamente para aldaptar-se, ao
meio que para comormã-ío, .temos a. tela
de plástico, com que axxietemos :reahnente
conqulistar o sertão tropical, IClbrnilildo li-
vres de lI11Iile um bichinhos perígosos ou
ímpcetunos: AteIa desde que em gran,d-es
aberturas, ~arrefece apenas as raj!:lid.a.sde
vento sem interceptar dem.aüS a amgem
qUanJelo sopra brandamente. No último
Seminário .de Tropicologia, em Pernam-
buco, roí-me dado eJCli)orpara, a Amazônia
uma casa que defini como um tefheíro com
largos beirais recobríndo 'll1IIla.gaiola de
tela e tendo, para forçar a aeração, uma
chaminé dímensíonada com I8.mpla secção .
e não apenas altura. (Fig. 7).
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IA sua ti.r.a,gempoderá ser ónCl~mentàda,
por resistência elétrica OU lamQJdão,O

. calor estarla lIl.á, paradO'X'Mmente,a serviço
da aeraÇlão e do frescor, Nos clinlas frios,
todos SIlibemcomo uma lareira mal conce-
bida (00 mal regulada) pode i8lIltJ?,i:rarde-
majs e consesw, de runna.janeh). entre-
aberta ou mesmo de frestas mal vedadas,
perigosas correntes de ar. Dai existir
cha4n1nés,para, areja,'r.

Ainda quanto à aeração n9.t'liral pode-
mos dizer que mesmo num arranha-céu
deve-se e pode-se cUlidardél9J,tentando:
.1.°) ven1tiJa.çãotransverseã, como preconi-
zada por Le Corbusier'ip9.l"aCop.acabána,
com uma enorme lâmina 66t'q)en'teandona
9IbaIdo morro (num <prOgramatalvez cole-
tivista em excesso) e proposto, bem enten-
dddo, antes do nosso gananeíoso teeníeís-
mo ~conporador ter desrespeíõado, com
seus enormes pára-ventos abafantes, 08
preceitos do ponderado Agat'he, oue ini-
ciou 8111recuos na orla do mar e nreten-
tMa,para as fad:lctlsde prédios no interior,
e.Itu1"Mgradativas; 2.°) ~randes vãos de
janela como coroamerstoda. lutru dos anti-
gos pelo IV'azamentodas paredes (com ar-
cos em cantaria de maís em mads justa-
postos, no andar térreo, bem como lPOrlas
- janelas também justaoostes ao longo
de estreitos balcõe.<;corl'idosque serviam
apenas para que se rasgassem maiores
Ilibertwrasnds sobrados) e tendo como
vêrga UlnJ8iviga ['llVertidJa:,como felizmente
já praticamos, e que permite vaaar a
abertura IiIté ,iunt()·ao teto, exatamente
como nas alta6 e tradicionais "b:andei-
1'3$";3.°) paredes divisór~a~que, IPOrnada
suportarem podem díspor-se à vontade e
não precti.samvedar até o teto como nas
nossas casas rurais de "telha - vã» -
rresoas e ôtímas não fôssem. a breba.ria
qu.enelas penetra - ou como nas divisões
por tabique que servem tanto a um cor-
tiQo,lICOmOao Palácio. da Cultura, por
eXeIluplo,numa solução arejada m'ufito do
J'GlPâoque, dado o surto esnetacular 00
símbíose Oriente-Ocidente, muito tem in-
fluenciado a arquitetura moderna; 4.°)
efeito interno de chaminé retormulando o
apartamento tipo "dup.lex", tendo em
vista 81proveitarmaiores desníveis dos te-
tos sem nenhuma VÍgoa servindo de ibarra'-
gero e obstruindo a círculação do ar vi-
ciado de uma janela: à outra (dada a f1l'e.ca
densidade d,o ar, qualquer viga com efeilto
de vem:.ooorrepresa enormemente, e sa-ia
até aconselhável tetos com forros ligeira-
mente em declive e bem lisos para dímã-
nuir o atrito). ~te tilpo de alPa.!:tarnento
JIâ, foi tentado em C'~·ta ocasião quase que

simultAneamente pelos irmãos Roberto,
Relidy,Oscar Niemeyer e Hélio UolUlaC~-
valoanti, que se sáiba. A sua vantagem nao
era a,penas saudosista, com escaXlai.nIber-
na lembrando o individualismo da. casa
isolada. Mas foi de sucesso ~ei.ro- ••
Nêles, a meu ver, o problema (Ia aeraçâo
não foi p~ua:menibe encarado. {Os
"d'1.l(p1ex"encaâxados, msptradores Ide Le
oorbusíeo, também não tinham sído pla-
nejados como era. narlJuralpara a EurOlPQ,
coma preocupação de boa aeração) . Mas
é só refornllULaro "duPo1ex"- Ou melhor
o semí "duplex" int.eress.antede Ni.emeyer-
Uchoá, por exemplo, ou eruI!IIiar até com o
mesmo 6IS):1Íritoum "seml-tmi:plex"com
matores tlesniveis internos - para, que
';possamos genemllilar, mesmo na cid~
de moraidias ell1lPd1hadas,o lema!: sombra
e ar, para nossas melhoroo condições de
confôrto..
É preciso também mencíona», na luta

pela áeoolfão/ os tijolos t'lLprichosamente
vasadcs, ditos "clatWllm"- romanos como
a telha ('Ana.!- que LúciO00Sta. taacou
no Parque GuLnIeem substítuícão à rus-
tiddade do "ti,ioIQ,sim tijolo não" de an-
tígamente ou do mucharabê norte-arrtca-
no, Quedeixa passar a araaern conservando
o recato e pernu"bia1do~por os eômodos,
da habitaeão de modo maís flexÍvCil:.com
denendimC'iasde servico ou "to~lete" até
na fa.chada.dos altos' edifícios.
O sucesso, entre nós. de Le COrblt<;ier

_ com arquítetos a whstilt,uíl'ellnsôfre-
g!!I!me!lJteo seu arcatco Virnola õe bôlso
001' I\1Jl1l outro va4emecum, também de
bôlso - vem pr.incl~te <100 "lPilotis"
i:Iis!Mrados11a$ palafitas Itll'é-históricasdos
lagos suíces, onde mestra Le Col1bu.!lier
nasceu. ~ ume solueão têéníea e plPs-
tíea q~ surgia ao encontro de um velho
anseio nosso. ai: M co~ como
esta aue se genere.ldzamas rormrus). Co-
Iocâvamos tudo sôbre jirau, não tanto
para isolar' do lIJilaQuedos gra:nldes am-
maís, comonos IQ4rosde ,lá, mes 1IJIIl.~fl,me-
lhor 'Ventila.cãoe isoleJ' da minúscula bi-
('haria a p!Ulularna "vivênriel' pasfo..cm.
do trópiCO. E o mérlito de Le CorbUSlier
não foi tanto nos ensltnar o "piloti.$";
como lembralr-nos de pros5ei?;uilriOOqurela.
procura do "jimu ;para tudo", numa IM'.
quitetura popular certamente mais apre-
ciável em sua autenticidMe que a eru-
dita. Ptt"otegíamos,sôbre jirau, arreios,
mantimentos; mosqueávamos e CÜ'zinháva-
mos; caçávamos na espera sôbre jirau e
até ffie.s.mo cultivávamos sôbre êle peque-
11Mhort~ com 0QUilim6Utos?a-l'a li, ('.Q~i-

nha. e, num dGidomomento, o ,próprio ho-
mem ~ "pé no chão" sfJbre a "terra ba-
tida" no inlterior diaJcasa de sopapo sen-
tia.-se com caragem ,pall:aêle mesmo tam-
bém se refugiar no jirau da casa de pau-
a-pique, com porão' ventilado que isola
do chão. (Fig. 8). Aliás, mesmo na "pe-
dra e eal" urbana sempre ;tivemos porões
ventilados (nunca subsolos ,à européia) e
varandas sôbre esguias colunas de ferro
fundido, para ficarem rupeI!'lSaSno sobrado
dia casa. Tudo prenúncios dos "pilitotls"',
E êstes se hoje fazem furor entre • não
é, (como houve quem dissesse), por, :terem
imais baratos (o que não é verdade), nem
por concentrarem as fundações, o qu.e
ajudaria a.penas na encosta íngreme, etc ..
ete. , mas exclusívamente por serem o
tljirau máximo" do nosso velho anseio.
Não adotamos,por conseguinte, às cegas,
a solução atualiza&. na EtlrO'Pa,de U[ll
fóssil dos lagos m Suiça, mas nos apro-
veitamos dela para reanimar uma neces-
sidade. U!manseio bem vivo, como, por
exemplo, entre ríbeírínhos na. AmMJÔllÚl.
A nova fórmula técnãca amparaVa nOBSO
prímítdvísmo e pobreza na. lUJta!P'!>'r'Um
rur mais livre oom a altm'a,e contra um
chão pouco ou não inteiramente firme,
deslizando na encosta da fa.vela e ato-
lanldona baixada do mocambo.
A revolução de Le Oorbusíer só podIeria

-ter seguidores ortodoxos na. fai:108ltem-
perada da terra e já vem sendo, a1lâ.s,re-
formulada tanto para o gI'ande fl"i.o como
para o nosso trópico, Compreande-re que
a C8.'IaIe a cidJadenão possam seridêIllt.i-
camente concebidas para M três faixas ~
Tel'l'a - a boreal, a temperada e a -tropi•
($l ~ de meio tão diverso e habitadas
p!)r h.omensde tamjperamento também di-
verso. Se o grande reformador da arqui-
tetura e do urbanismo modernos, em suas
famosas =boutades'', sempre pôs em ,pri-
meiro plano o so1e a luz, nos aqui temos
que eonsíderar a sombra e o ar. Não que
desprezemos o sol, mas é que - tendo-o
em deinasía - devemos dosá-Io e com êle
a 1UZquê ílumêna o que se vê para 100;0,
em excesso, corroer, esftllltinhar contornos
e até ofuscar quem tenta ver. E o nOSSO
primeiro mazeríal, tanto 'PalIa a. boa essa
como para a iboà cidade, deve ser o ar
mais aínda que a sombra. Num 1lróoioo,
como o nosso, a casa de máxima habita-
biliidade resumir-se-ia, então, numa. boa
cobertura bem -ventílada oor baixo. l!:
exatamente neste sentido que sempre se
esforça.rnm.'aà geracões mais antígas -
com <lef'.i:ciênc1astécníoas e contra. pre-
conoeítos sociais - e devemos ter a hom-
brídade de aceítár .es suas soíuçõeãquan'dO
boas sem. romper, por remoer, com o evo-
V!Il;tivoda q:misagemhumana. que críaram.

A verdadeira arquitetura só evoluí real-
mente na. medida em Que as soluções
lbéonicas e suas conseqüências ,plâstlicas
vêm .9.0 encontro de anseíos, (aIté íncons-
cientes), da vida dãáría; ~tes alteram-se
sem dúvfiidiapSlicolàgicamentecom o evo-
lUlilrsocial, mas quase não valiam, bàsi-
eamente, quanto ao fisioli5gico,sujeito ao
inva.riávelmeio físico. D9.Í,na arouítetura,
haver dois tipos de autentícídade, Ulma
ligando o artista ao aspecto de sua .obra
- com arquitetos que são mana propria-
mente esculitores- e outra, a príneípal,
lii.gandoêste mesmo aspecto formal, ex-
terno da obra, à sua fun~ão interna, in-
tima' ontológica mesmo, q e é a rotina
do uso caseíro, E o nosso encontro com
Le Corbusier -' que muitos consídersm
mRagre pelos descOl'tin~entos que nos
proporcionou - tem eo o o maior dos
méritos nos haver possUí ítado ·um.reen-
contro com nóe mesmoll.p .

I
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Um recorte do Diário POIpulal''de São
Paulo de 24 de abril dêste ano: títUllo em
ve:t'llllelho- "trma velha mansão históriça
ameaça ruir". Fotos ilustram o textQ que
conta o ttriste abandono de velha casa de
moradtial do século XVII, lPel'tencenlte à
,:f!arhília do Padre Belclh10r de Pontes, e
onide êle 'Próprio merou. Após breve nota
biográfica do famoso padre, o auto!' aflilr-
ma que a casa "pode considerar-se de 'ex-
traordinário valor, pois constitui exempZM
único do período de"transição na arte de
construir entre a primeira fase de grande
pobreza e já Um nôvQ estágio que se da-
rfLcterizava pelo eonfõrto, graças à desco-
berta das min\tts e a vinda de uma tor-
rente de' ouro procedt;mte <Ws Gerais". E,
mais adíante, dinfor'l11a: "há trinta anos,
quando a city adquiriu as glebas do Eu-
tantã e Pinheiros, verificou que se tratava
de uma reuouta, Fêz então a doação do
imóvel existente, já muito maUratado e
cheio de aleiiões, à Prefeitura. Doou ainda
o terreno em "volro. Ficou assim a velha
mansão com possibilidCbàede uma área
ajardinada em volta.

Mas os prefeitos sucederam-se sem que
nenhum .âêle» tivesse noção do 'valor· 00-

, quem doação. Nem guarooram devída~-
'te o imóvel, que fo' invadido por famílias
modestas. Considerandó-se até donos a
ponto de puxarem lUz elétrfCt'Zpara os
'cômodds".

Isto tudo é muíto tríste! dá vergonha
mesmo, saber que existindo há dez amos
um IProjeto <derestauração e sendo a obra,
considerada urgente. para ali Instalar um
museu, "três aâmirãetroeõe» se sucederam
sem que,nenhuma âetasse interessassepor
salvar aquela relíquia". '

Em recente viagem a Vitória: tive opor-
tunidade de verificar {ato ígualmente cho-
cante quando procurei visitar o museu
capíxaba, irtsta~aldlona antiga !fazenda de
J1,leutuquara' (fotos 1 e 2). Encontrei o
museu féchado (já há >algum tempo,' me
tnformaram pessoas no ~ocal), com o ter-
reno maltratado," tomado pe(!o mato, a
subida de acesso .enlaaneada. ínúmeras ~-
cas de pedra lavrada abamdenadas no ca-
pinzal , Nenhum guarda ou zelador sequer
para olhar nelo belo casarão, obra tom-
badtu pelo D.P.H.A.N. e pelas- IPreciO$i-

. daríes que como "mU'lleU" deve abrigan'.
Soube, deDois, sua história.. A antiga chá-
cara do Barão de Monjlllrdim, ou fazenda
JurutuqUla.ra, é um prÓjpliioparticuLar ClUja
casa está alugada pelo Estado. O pro.pr:le-

20 târio aprovou para aquela, âJr'ea um lotea-
mento deixando laJIgunsmetros, apenas, em
volta da éasa. Não somente' conseguiu
aprov,.a~·êste l0Tmento, como vendeu al-
guns loses e assim grande IPI'\.-rteda. perí-
feM encontra-se já' construída. Alertaido,
por uma denúncia, o D.P.H.A)N. conse-
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guíu impedir novas construções no local e
procurou incentivar a criação de um mu-
seu estadlu!al. A Secretaria de CUltura do
Govêl'l1o do- Espírito &mto, no entanto,
não se interessou, por esIl1aprrpposição do
D. P .li.A.N. ~legando falta de meíos palra
organízá-lo e mantê-Io , O D.'P.H.A.N.
empenhou-se então no sentido de promo-
ver .a organízação alí do museu na. Uni-
versidade Federal do Espírito santo, con-
seguindo até rõsse autortzada a desapro-
prãação do imóvel e do terreno lrvre que
ailnda restava. será, que esta novela triste
terá um fim romântico ?

2

Mnda. em Vítóría, Senti outras vêzes, o
desresperto das autoridades e a insensi-
bilidade geral pelialS'obras dopasS!lldio. Vi,
junto- à graciosa - e pequena igreja de
Santa Luzia (hoje também transformada
em museu de arte sacra, depois de res-
taunada pelo D .P .H. A.N'-) uma vergo-
nhosa orgia de edífícações. AO lado da
igreja, (fotos 3, 4 e 5) e projetada i)a.ra
a frente, num duvidoso e complicado ali-
nhamento, uma residência agritlle-iaJ em
jplOiSJ.ção,forma, e côr; em lfrente, '\lma,
obra em fase !de alvenaria, com oito 'Pa~
vímentos, a esconde e amesquínha l'OU- 7
bando-Ihe ínclusíve, de certo ângulo, o
pano de fundo formado pelo céu. A esta.
alltu1'1al,uma medída saneadora envolveria'
ações judiciJais' com .deoísões nem sempre
favoráveis aos apelas do :Q.P.H.A.N. ,em
defesa da ambíentacão de monumentos
arquítetônícos.

Quando, afinal, serão prestigiada8 as
inidaltivas do D.P.H.A,N.? Quando' o

Fotos 1 e 2
Fazenda JUoutuquara. - vitória -' E. Santo



veremos consultado e acatadas suas deeí-
sões? Quando serão compreendidos os es-
força> !para impedir que ações desastrosas
mutilem ~ testemunhos da históriiJa da
arqujltetura b~j[eÜfa,?Qu.ando haverá o
necessário entrosamento entse o D.PJI.A.N.
e as repartições eneaeregadas da aprova-
ção de novos projetos de loteamentos ou
construções?

Vi rn.a.is em Vitória.. Vi a igtreja. de São
Gonçalo, que guarda belas imagens do
sécUJlo XVII, como que constrangtda por
uma construção que se eleva aJOseu lado
~fa,s.tada de pouco mais dle um metro.
Neste caso, não se treíta somente da defesa
<3.0 sítio no qua,l se ergue Um prédio his-
tórico, mias de construçãio que vem aglm-
var ainda :inais o tUllllUl.to tias edific.ações
empílhadas sem. método e sem planeja-
mento. l!l<!mobra. que fere a. paisagem ur-
bana destína-se, iP'M'adoxaltmm.te, a abri-
gar a futura Escola de Serviço Social dia
Assocíacão Brasileira de EducaQão Social
e Familiar. Não é preciso acrescentac
qualquer comentárão (foto' 6) .

QuJàmJdo, pal1aJ jU5tificar o abandono de
certos monumentos, se alega falta de
verbas para conservação ou restauração,
o argumento pode ser 'aceito com reservas.
Mas, permitir ltais ialfron'tas ao niO&SO(pa_
trímônío a,rquitetônico e cUJ1tural, t!llÍí!
vulgall'idades e agressões ao prõprío es-.
paço urbano, revela uma iniseIWib~e
que atinge as raias do mime. iÉ a autorí-
dade públíca ,watando com descaso ou sim-
p.le~nte ignorando .Q problema; é o
próprio arquiteto desínteressadn por um
acervo que destruido não se poderá re-
por. A COIJIttllnJuanm.os:agindo assan, ehe-
garemos à falência cultwraI, e .nos enver-
gonharemos pelo que destruíamos Ou não
soubermos conservar. E ~, lPOr oUJtro
lado, encararmos êste patrimônio como
um fator de t'Ilrismo, então os f.a;tos aqui
citados já não revelam somente ínsensí-
bilidarle ou ignorância, mas QW1Tice. O

3

Fotos 3, 4 e 5
Igreja Santa Luzia
Vitória - E. Santo

Foto 6
Igreja São Gonçalo,

, ,

•

Constituição dos Estados Unidos do Bra-
sil, de 18/9/1946.
Art. 175 - As obras, monumen.i:Oise do-

cumentos de valor históricO' e artístico,
bem como os monumentos: naturais, as
'paisagens e os locais de partiCular beleza
fiCam sob a proteção do poder público.
Código Penal - Decreto-Lei n.o 2.848,

de 7/1211940.
IArt. 165 - Destruir, inutilizar ou -~-

riorar' coisa tombada pela autoridade com-

petente em; virtude de valor artistico, ar-
queolôçico ou histórico:
Pena - detenção de seis meses a ãóls

ano.s,a multa, de um conto a vinte con-
tos de réis .•
Art: 166 - Alterar, sem l~nça da eu-

tortâaâe competente, o. aspecto do 1000l
especialmente protegido por lei:
Pena - detenção, de um mês a um ano.

ou multa, de um conto. a vinte contos de
réte.

t

••

6

arqultetônlcos

A lei protege os
monumentos 21
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Norma para
tratamento acústico (NB-101)
Arquiteto: ,
ALBERTÓ VIElRA DE AZEVEDO,
IAB-GB

A Assceíacão Brasileira de NOl'masTéc-
nicas (ABNT), através de uma Oomíssão
tie E9tudos de Acústica eonstítuídaí por
e@eclialistasno assunte elaborou ia Norma
Brasia.ei.ra.parn TraúaJmentoAcústico (NB-
101), .como objetivo de ol'llentalros técni-
cos bras'ileil'os (Engenheiros e ArquitetoS),
no Elesenvolvimentoda. Acústica de AlUdi-
t6rlos, aãém QleouttrO$recintos fechados,
estabelecendo as ibases fundamentais parn
as estudos da. aeústãea nesse imJportante
campo. Na qualidade de Secretário Geral
da. Co~ àJe E<>tuQ,1OS<WAcústioa!dIa.
ABNT, fui errean-regaldío. de dMldgar dadlos
e es!llialrlecimentossõore a NB - 101.,
TraI1SCll'evoabaixo a referida norma. com

os seus gráficos e tabelas, procurando,
neste e nos números que se seguirem, de-
senvolvê-la inclUlSiveatravés de um pe-
queno exemplo prátíco (ofJratacientoacús-
tico de Uitn~tóriO), a :fim de que os
leitores llJI065amutilizá-Io como um roteiro
em seus futuros projetos de cinemas, tea-.
tros, audítóríos, enfim qualquer recinto
fechado.

Ob:letivo:
1. Esta. NOl1Illatem P01"Objetivo esta-

belecer as bases fundamentais pal'Q a.
execução 00 tratamento l!reústicoem re-
cíntos fechad05,

22

Definições:

2. Tratamento aoostico - processo pelo
qual se ipl'OClUl'Ia dar 'a um recinto condi-
ções que permitam a boa l!\IudiçãoIdas
pessoas 'Presentes' neste -recínto, jp!r0C:e$S0
êste qUe fica aujMto às resflriçóes cons-
tantes desta Norma. ~te tratamento com-
preende o isolialD.1!entoacústico e o toodd:-
eíonamento àcústico. -
3. Som - forma de energia proveniente

de um corpo emítíndo,' em urna Ou' em
tôdlas as direções, certos movímentos vi-
bratórios que Se pl'q!jagamem meios elás-
ticos e que se podem ouvir. .
4. Tbm - forma dessa energia vibra-

tória (som) que se pro~a num meio
elãstioo com variação senoídal no 'tempo.
5. Ruído - :mWtu1'ade sons cujas rre-

qüênciM não seguem nenhuma lei pre-
clSaJ, e que diferem entre Si por lValôres
im[lerceptíveis ao ouvido humano.
6. Isolamento acústico - processe-peão

qual se procura evitar a (pIenJeltraçã.oou a
saídJa"de rufdos ou sons, em l\llIlldetermi-
nado recinto. O ísolamento acústico com-
l;xrieenxie a proteção contra ruídos ou ons
aéreos e ruídos ou sons de impacto.

7. Condicionamento a;cúst'i'co - preces-
so pelo qual se [pil'0CUragaral1l1M'em um.
recínto o tempo ót.im.ode reverberação a,

• se fôr o caso, t~bétm a boa. distl'ilbuiçã..o
do SOIII1.

8. Ruído aéreo - som aéreo - ruídoou SOm1Pl'0duzidoe transmitido através do •.
att' (ex: buzina, vozes, rurofalantes, etc.),.

9. Ruídos de impacto, som de impacto
- ruido o som ,produ.zLàopor ipel"aussão
sôbre um corpo sólido e tr~ atra-
vês cl'o al' (ex: queda de objetos, ruídos

de passos, maa-teladas, instrumentos de
percassão, ete.) .

10. Tempo ãe- reverberação - tempo
necessário pa.ra q.ue l\llIllsom deixe de ser
ouVlido,latt>ósa e~ da fonte sonora.
ll: exoresso em segundos.

11. Tempo ótimo ae reve.rberação -
tenípo de reveeberação consi.deradb ótimo
para um determinado recínto. 3l':expresso
em,seg<Undos.

12. Decibel - unidade de íntensídade
físíológíea do som. O número de decíbel
de um som é expresso pela fórmula: ,

I
i = 1()1log 10 -, -

1

ande "1" é a i!ntensi.dlaJdefisiológica ex-
pressa em decibel. "1" é a intensidade
físicllIdo mesmo som e "1,," a intensidade

I do sem correspondente ao limiar 'de per-
eelpção.Geralmente

Io = 10 - 16 W/cm2

13. Nível de som - é a le1tura, em
decibéis rornécída por um medidlOr-de.ní-
Vielde som conBtl1Wdoe operado de acôr-
do' oom as especificações I. E.C. 29 (se-
cret1a.lim,t). •
Condiçóes a Serem Estabelecidas:
14. O tratamento !BiCústi.co,dMtJinado

ao conrôrto humano, imO?licana conheeí-

r \

mente de valôres da.!;condições Icoass, em
função do conjunto de condições do re-
cinto, a saber:

>ai) nível de 50m exterior, em decíbéís:
ib) nível de SOmdo recinto, em decibéis

(em função do gênero de atividades do
mesmo);
c) plal11tade situação ÕJOlimóvel omi'e

se achalr o recinto a ser itratado;
ti) .plantas e cortes l'O'ng«Jtudinaile

transversal do reeínto:
e) eepecíncações dos materíaís empre-

gados no recinto: de construção (ex: piso,
paredes, etc.) e de utilização (mesas, pol-
trenas, cortinas" etc.i .
Cálculo de Tratamento Acústico:

1&. O t.r\aJtamentoacústico do recínro,
compreende determinações para:
a) isolamento acústico, m'3.vés do uso

adJeiqua.<lode materíaes ~es (fu 'permt-
tir a neoessáráa riJÍn[Jermeabili~e a.c1lStd-
CR, previamente 1ibcada;
ib) condícíonamento acústico, pe1n es-

tudo geométríco-acústíoo do recinto e
cálculo do tempo de reverberação.
16. Isolamento aCÚStico - o nível de

som do recinto deve ser fi~ de 'acôrdo '
com.'a tabel311. Estabelecido êSte nivel de
som exterior, obtém-se por 'diferença, a
queda de nível de som (Ll), em dec1béis.

\ '

TABlllLA 1 - [N1íVEIs.,.DE SOM EM >AlMBIENTES -DIVE.RSOS:------=..::;;::===--::--:..~-..:....---I- ..--.--:..;...;~~~~el de 'som, em decibéis
L O C ,A,L NormaJ Máximo

56
S5
60
65
49
14
77
40
ao
60
50
50
40
40
O!J
50
30

Bancos , .
Cinemas """
Escritórios em geral' .
Edü'íC!1OE;públic05 , .
~tóriOB ~'i~rudOS== tratamento acústico) ..
F.<Jtúdiode rátiio ou cinema ,
Fábricas ,' .
HQSipitalis " .
Igrejas , .
Lojas em geral (paVimePltoltén'elo) .. '., , .
LOjas em geral (pavimentos superiores) .
Lojas (pequenas, , ".. , .
Museus e Biblioteca ' .
Residências e aa:>aruamentos : : , .
Rlesta,1ll'\!Intes , , , .
Salões de jantar de hotéis r ......•..........
Teatros .

60
40
70
60
50
20
90
55
35
70
55
.60
45
48
70'
00
35

.A.seleção de materiais isolantes acústicos, deve ser feitla em função' dos valôres
fixados na tabela II.

Poderá ser utilizada uma combínação de
~teriJaIis isolantes, .~ o caso de quedJa
de IÚVelde Som (o) elevada: e dever-
se-a, lievar em conta a naeureza dos l"tÚ-
dlcí9ou sons a, isolar (aéreos ou de im-
pacto) .

17. Conatcicmamen to acústico - esta-
belecido o I1l.Ívelde som 'do rooitn:tEo,será
fei.to o estudo geométríco-ecústico e de-
teI11llinaldoo tiempo de reverberação.
18. Estudo geométrico-acústico do re-

cinto ...••.pal'raJ ft,wÍlrorios,teatros, cinemas,

etc., serão examinadas' as plantas e cor-
Ites do recinto, e , levando-se em:confia 08
materíaãs a serem, empregados, .será felito
o estudo geométrico, conssderando-se uma
ou mais fontes sonoras QJrêvjJam.ente~oca-
lízadas. aJ. e.s1JUidovisará conhecer a
distribuicão dos sons dãretos ou refletidos,
de modo a serem conseguídas em todo o
recinto as melhores condições de audtbi-
lídade.
O projetista, deverá, utilizar as superfí-

cies do teto para obter o, rerõrço SOIWrO
neceseérío à boa a.\ldibmdla~, e a;irAAl,



TABELA II - VALOR DO ISOLAM!ENTO ACÚSTICO. DE DIVERSOS MATERIAIS:

rsotamento acústico
em decíbéís

(500 c!s))
MAT~RIAL Fórmula de Eyring:

trAlvenaria de ltijolo macíço (espemur:a de 19 em) .
Alvenaria. de ltijolo maciço (~ura de 20 em) ..•...........
Alvenaria; !de tijoliO maciço ,(espessura de 30 em) .•.•.•...•..••
Ail.vem.ria, de tijolo' maeíço (~ de 40 em) .
Alvena.rlJa de tijolo rurado (espel3SUlra de 25 em) ......•.......
Chla.pa. de fibra de madeilra, tipo "Soft-Board" (espessura de

12 inan) .
Chapas de fij)ra~ maJdeilra ti\pro "Soif,t-BO!U"d", com camada
de l8(l" mter.rnediiária de 10 0IIl ••••••••••••••••••••••.••• ,.,.

0hapa8 ÔC<a8 de g~ (~a de 10 0IIl) •.••••••••••••••.•
COmperisaJdo de m.a.cleim (espessura de 6,5 em) .
CoffiitJenSado de madeil1a (espessura de 6,5 em) 2 plaeae com
aaanada de ar íntenmedãâría de 10 0IIl •.••••.•.•..•.....•..•

Vidro de ja.nela (espessura de 1,8 a 3,8 JIlIIll) •••••••.••. , ••••.
Vidro gtrOSS'O(espessura de 4;5 a 6,6 IilID:JI) ••.•....••...•...•.•
Vidro Ide ;fundição (69pIeSSUJra~ 3 a 4 mm) 1 placa .
V~, de fundição (e~ de 4 a 6 mm) 2 p~as com

camada de 8ll" Iilntennediárla " ' :.: .

45dlb
50db
53db
55d1b
40db

18db

30db
24db

.20db

68db
20 a 24db
26 a. 32 db

24dh

36db

ai' a.) ... == coeficiente de absorção so-
nora. dás várias superfícies inrteriores.

onde:

0,161 V

i

.1

t, = tempo de reverberação do, eecínto,
em segundos;
V = voltume do recinto. em m3;
S = área total das s~lcies interiores

do recinto, em ma;
o:m = coeficiente médio de aosorção so-

nora d-as superfícies interiores de' recinto.
Os coerícíentes de absorção dos materíaãs

màds COIllIUIlS encontram-se na tabela III.
Os OWQrOselementos das fórmulas serão

cail.cula.dos em caso partdcular de .aplicação.
20. Determinado o tempo de reverbe-

ração 11;., compara-se êste valor com o
tempo ótimo de reverberação to' através
do gráfi.c:o 1. .A diferença (to - tr) deve
ser a menor possível.

21" COIIllIW'ov,adoque o isolamento. e o
conéícíonamento acustícos tenham sido
calculados e forneçam os resuitadoa esta-
belecidOS na ipl'esente iNlorma com tole-
rância 3Ité 10%, deve o 'J'r81oamento Acús-
tíeo ser considerado satisfaltórdo_ e conse-
qüentemente aceito !pelo comprador,
22. Nos casos especiais em que a Nor-

ma não fôr integl'allrmente seguida, deve-
rão constar da proposta e das ~cifiCa-
ções do ínstalador todos os pontos que
dela' divergirem.

eveI:\tuqJm.e.l1Ite utln.iZ84'á. ai; superfícies dias
pwredes; pam taDJto empregará defletores
(00 caso de reflexões do som orsentadas)
ou dlfusores (no caso de simples dístrí-
'buição do som' em todos os sentidos) .

A forma· geométrica do recinto pocrerá,
ass1m, sofrer modãrícaçêes tanto em planta
como em corte, necesaáríaa à boa distri-
buição sonora. '

19. Cálculo cUJ temPo de reoerbemção
~ :t.ermittlado o estudogeométrico-acús-
tico do recinto, o cálculo do temoo de re-
verberação será feito por uma das seguín-
tes !6rlllfU1as: .

F6rmula; de Sabine:

0,161 V

onde:
t,. = tempo de reverberação do recinto,

em BegUPcdos;
V = volume do recinto, em m3;

SI' SJ!'" = áreas das superfícies inte-
riores ao recín , em ma, alfetad'as dos
-eoeãcíentes dIe ãbsorção 1, 2 respectiva-
mente; .

TABEúA TIr COEFICIENTES DE· AiBSORÇAO POR VNIDAD~ DE .AREA (ma)

MATIj:RIA,IS

Alvenaria Rebocada > •••••••••••••

Alvenaria RebooaidJa e Caialdla' .
Alvenaria Rebocada e F:.I'llItad<aa óleo , .
Alvena.ria Simples .....................•..........
Azulejo .
Oadeíras de madeira .
ca.dei!rlas estorenas .
Chaalas Açústioas de Fibra de Madeira. .
Idem com Chamada dJe i'.Jr 5 em .
CbJa«)as de Fibm de Maideilra, tJ;po. "sofb~board"
Idem ltIiIPo"Hall'd Boaro" .
Cimento Penteãdo (Rebôco) .
Compensado 3mm (cámada de a~' e 5 em) .
Opncreto SdIniP'les ; ...............•......
Qoncreto iRebocado PintaJd:o a Cal ..
Cortina de Veludo '.' .
OWtina ;Leve .
Estuque .
Fêltro e2,5 em) . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .
Ga"aniJite , .. , .
Grelhas de VenWiação , .
Lambri de Madeim .
Linóleo , .......•..
~etnt ~erniz~' .
Made1!ra Pintada a óleo ,' .
Má.rIB.ore f ••..•••..••••...•...
~a Leve :- .
Passadeira. 'Pesada " ..
FIastJillla. de Oerãmíca .
piso. de Mlaideira .•................. ", "
Piso Cimentado ,
Piso de Tacos , , ..
S'Uperffci.e de água " " ".
Superfície Metálica .

. Ta.pête - Cal1Pete "" " .
Telhado (Fibra Cimento) .
Vidro ,
Vidros deixa.ndÓ CâJm!a\t'a d!e Ar , .

250

Flreqüênoila, ciclos! sego
-125

o.oao
9,()!2S
.0,018
O,O2[}
0,010
0,14
0,41
iO',13
0,48
.0,12
0,04
-.0,.03
0,25
0,01
0,.015
.0.06

500r 16.0.0

o.so
.0,20
0,76
0,18

0,34

r 0,(125
0,.025
0,023
0,028
0,012
0,17
.0,56
.0,64
D,~2
0,32
0,00
0,04
0,18'
0',.02
.0;.02
044

0,.025
0,027
.0,.023
.0,028
0,015

0,58
0,7.0
.0,63
0,55

0,037
.0,10
0,02
.0,022
042

I 200.0 . 4000

l .0,025
0,.03,0
.0,024
0,.028

.0,.06

23

I -

0,2{)
0,54
.0,76
.0,76
.0,60
0,13
.0,035 "
.0,10
0,02
0,025
.040....

.o:.oé
, , ,

....
.\

0,1.0

I
0,10 .0,10

0,.035 c.oso 0,.029 0,028 .0,56- 0,12 0,51 .0,62 .0,60.....
.... 0,012

I
.0,32 0,015

.\
Q,oI6

.. ... .0,50 0,50 0,50 .o;5G
, .... 0,00 .. 0,06 0,06 .0,06
..... I 0,,02 0,03 0,035 .0,04-
•• 0.0 M5 ~ .0,.03 0,{}3 0,.03
,. 0.0 0,04 .0,.03 0,03 0,.03
..... I .0,.01 .0,01 0,.012 0,015 .••

I0.0 ., 0,08 0,08 .0,04.0 0,.03
/ .0,012 .0,18 .0,21 .0,280.0 ••

/..... . .0,012 0,Ql5 .0,.016
..... .0,09 .0,.08 .0,.09.0 .0,10

• .0,01 I 0,012 .0,.012 .0,.012'o .••

... , . .0,04 0,00 .0,03.0. o.os

..... .0,008 0,.0.08 0,013 0,.015 .0,020 .0,025..... ·0,.002 0,002 0,.025 0,003

... .. .0,12 o.io 0,10

.... . .0,01 < 0,012 .0,.012 0,.012
.. ... 0,03 .0,027 .0,026 O,{)I2S

\ '0,.028 0',.01 0,.015 .0,02
0.0 • ..- , I

.0,46
0,77
0,86



bitação, em lugar d.e um ecneamentc
funcional rígido.

O homem e a paisagem

Participamos, Informa Jorge
Wilheim - durante um ano na pre-
paracão do relatório sôbre êsse tema
e Que tem por responsável, na Co-
mtssão .. Glikson. (1) Neste relatório,
salienta-se o "aonroaeh" conservadorís-
til. ou oportunista aínda existente no
tratamento da paisagem. o seu sígnt-
ficado autônomo como línzuaaem, a
necessidade do planeíamento regional,
a necessidade de definir o planeta-
mento e o desenho da paisagem (ní-
veís diferentes de atuação profissio-
nal) e a ímoortâncía crescente do tu-
riSl'Y'IQna alteração e criação da paí-
sagem. Tonev comunicou que 6 pai-
ses balcânlcos iniciarão o estudo das
relacões entre turismo, motorização e
urbanísmo, - devendo-se sempre exa-
minar 38 decorrências do turismo tan-
to na vida dos víadantes como na da
nonulacão lOC3l. ~ste problema é ex-
tremamente atual em todos os países
europeus. nos cua's os deslocamentos
recreativos atingem cifras ímnressío-
nantes. A Bulgárla, por exemplo, país
com 8 milhões de habitantes, recebeu
em 1965, 1 milhão de turistas.

Monumentos hístõrícos

o rels+órío de Fe1ss e o debate em
tôrno dê'e demonstraram a reststên-
cia que onõem os pronripM.rios a ve-
rem "tombados" os e-iifíclos de sua
propriedade. O custo dêsse tombamen-
to e a conventsn-ía de se dar nova
nmcão aos enfficios históricos a fim
de lhes dar vida e íntezraçâo no am-
biente urbano, bem como para dímí-
nn;,' o ônus de sua conservscão
(Wilheím) foram í=uatrnente evíden-
oíados . O 'monumento hístóríco é. tre-
cü=ntemente. menos ímnortante do oue
ri sítio pm aUAêlp "'I' situa (El Kassen)
tomando mais dífictl o problema da
conservacão do espirlto urbano: o tu-
rismo, como nova r3t.fvidarle, pode às
vpzes ser 1"{\.'1t.oa serviço da preserva-
cão dos edífícíos, d=sde flue a êstes se-
jam dadas novas funções.

InformaçõelS suplementares

A redacão do vocabulário urbanístico
está sendo feita por Calsat, em 3 lín-
guas - inglês. francês e alemão - es-
tando já .iniciada; a comparacão em
russo, sueco e árabe. O vocabulário
está dividido em 9 grupos de conceitos
e abrange cêrca de 4 m.il vocábulos,
quase todos já definidos e deverá ser
aoresentado no próximo Congresso da
UIA, em Praga.

O arquiteto Saugey apresentou um
exemplo de plano no qual foi utüízada
a representacão zráfíca por êle nro-
posta. O resultado, acentua J. W. é
bastante feliz no que tange à impres-
são g-eral, especialmente em decorrên-
cia da boa escala cromática e do uso
de auadrados eauivalentes a 1 ha., na
renresentacão de plantas de uso do
solo. Quanto aos símbolos, conside-
rou-se a conveniência de rever seu
desenho, com eventual auxilio de "de-
sígners". rDois ~roblemas permanecem:
a relação entre representação e escala

e a necessidade da. reoresentaeão mo- que os div~rsos membros reagem à
nocrõmíca, .para m!:)nor custo. dOI! de- .. _.t~I!.~fQ.~~ç,ª,o._das ~d~~e.§L_nwn-ªc!!:: .._
senhos Nesta ocasião entregamos as narmea que. para sua mera compreen-
co.nclu~ões do I Encontro de Arquíte- são, exige flexibilidade mental, ínven-
tos Planejadores e inscrevemos o IAB tividade e abandono de atitudes dog-
no grupo de trabalho respectivo. mátícas, rígídas ou mecânicas.

Aproveitamos a sessão final - infor-
ma J. W. - para Ievantar alguns pro-
blemas e fazer propostas de novos es-
tudos. C;hamamos a atencão para a
conveníêncíe de a UNESCO publicar
planos-diretores e estudos teóricos,
dada a dtficuldade e custo dêste gênero
de publicações, tendo Calsat informado
que contatos, se bem que infrutíferos,
já haviam sido feitos a êsse respeito.

Ao Indazarmos sõbre o encaminha-
mento dado à-nossa proposta. relativa
a um concurso para a realtzacão de
um filme docurnentárío sôbre "o ar-
auiteto e a cidade", fomos informados
de que a sugestão não fôra avante por
falta de meios (motivo. a nosso. ver,
superável). Em funcão dessas duas su-
gestões, fo.i criado um "!!'rupo de con-
tato", encabecado por Feiss. que en-
traria imediatamente em contato com
a O.U.N .. através de sue divisão. de
"Social We1,fare". Com o obíetívo de
suorír as' defícíêncías apontadas, ve-
ríücou-se que existem excelentes fil-
mes no Museu ne Arte Moderna de
No.va York e 6 filmes ele Lewis Mun-
ford. nas embaixadas do Canadá. O
Secretariado publicará resenhas se-
mestrais de livros e artigos sôbre ur-
banismo.

A necessidade de se dar maior pro-
fundLdade teórica aos trabalhos da
Comissão, uma vez que esta congrega
um acervo de experiências diversas,
muito ricas e num campo em aue são.
raras as rentes e. as nubücacões, foi
outro ponto para o qual Jorge Wilheim
chamou a atenção dos membros d?
COmissão.

Em decorrência do- debate que se se-
gudu propusemos -" declara Jorge
Wilheim - a criacão de 3 novos gru-
pos de estudo: a) "Turismo e Urbanis-
mo"; b) "Transporte coletivo nas cí-
dades do futuro" e c) "O tempo livre
na futura sociedade urbana".

O primeiro dêsses temas será estu-
dado durante 2 anos pelos 6 países bal-
cãnícos. O segundo tema foi aceito.
sendo que o grupo aue dêle se encar-
rezará será organizado no próximo a;no.
O terceiro tema foi igualmente aceito;
o arquiteto Jorge Wilheim foi indicado
'Para sua orzanízacão, encaminha-
mento da forma de díscutí-lo (grupo,
colóquio, seminário etc.) e prepara-
cão do primeiro relatório, até julho
de 1967.

Outros temas serão abordados quan-
do a Comissão concluir os ainda em
pautar; entre êstes: "A formação do
arquiteto como urbanista" e "A rela-
cão entre arquiteto, a opinião pública
ê a admínlstràcão pública". .

Oonelusões

O arcutt=ro .Torg'e Wl1heilil registra
em ~AU'retatõr'o (111~esta; foi a mais
f1"llltfferia,r'las r=unlões das qU3-'" par-
ticipou. ~le atribul p"t.p' fato não ane-
nas a maior nrofundidade dos relató-
rios nue serviram de base às rHs~uSSÕt'S
da comissão. mas à vivacidade com

Verificou aínda J.W. - que a tecno-
lozla e a cultura em geral se desen-
volvem em plano universal, em virtude
da rapidez na troca dê' ínformacões
e em funcão também da semelhanca
e regíonallzacâo dos problemas urba-
nos. Estas características sublimam :3
imnortância do contato internacional,
evidenciando ser. hoje em dia. oràtí-
camente impossível um desenvolvímen-
to cultural isolado ou estanque, em
virtude da ranídez das transformaçôes
e da dramatízacão das demandas. de-
correntes do próprio crescimento demo-
gráfico.

O Brasil - informa JW - poderá 1'0.-
locar-se numa boa nosícão no rma-iro ~
do planejamento. !!Tacas à facilidade'
com aue pode v+venctar A pxnerlmen- ,
tal' nova'! sotucões llrb<l11íqtif'as. rsen-.
tO'1r'lo np.so de uma tradif'i'io formal OU)
doutrinária. l'()nflmOS utilizar I'oncei··.:
tos novos, adantá-Ios e desenvolver os.
resultados de seu uso. num esfôrco 1'0- :
letivo para o encsmínhamento dos,
prohlpmas urbanos. Em one nêse a es-
pecifici.rhvie de nossa eondicâo dA sub-
desenvolvimento. com elevwta taxa de"
crescimento urbano - verífícamos, aue'
boa narte da orientacão nue vem sen .. :
do dada no Brasil sos planetamentos
recentes. cnrrespondem nrecisamentc
à'1 tendências e nrooostas de alguns.
dos mais eXpP.ripntes e dínâmt •..o'l ur- '
banístas da Inglaterra e da França .";
Por outro lado. - prossegue :rw :.-'
estamos até elaborando nropostas oue
poderão renressntar valiosa contribui-
ção à urbanística universal.

Esta nova frente da "">'Áti"aprofis-
sional - rieclara JOl'Q'eWilheim - po-
derá resultar num ímnortante avance
cultural, além da contrtbn'cão nlle es-
taremos dando i'I. transformacão da
vida urbana. Desde one a necessidade
se traduza em demanda ...

Jor!!fl WilliAim conclui seu relatório
com duas observacões: na primeira
ête afirma que 190 ver os Imensos pro ..
blemas acarretados pela rootoríza-ão
das zrand=s cidades euronéías e pelas
vultosas obras já em curso para rsre-
pará-Ias à demanda de seu futuro
próximo - espanta o doce sono en~
oue as admtntstraeões br~.~.ilpiras se
embalam, ignorando os granr'les nro-
blpm"s (11lP.pc::ti'ionor vír: uma nas.~i-
vinR,ri"p iP'l1orância flue h=lram 'a irres-
ponc::ahili.dad~. Em segundo luva.r. ante
3. hinótese de sUrrgfr uma real reman··
da '\v,l.ra o resem1"p1"ho de tarefas ur-
banlc::tif''ts rie arout+etos - urve R: ea-
r-acttacão rio~ ouartros 1"r"fissionais. a
flrn ne =starmoe nrer-arados a um 1'0-:
nhectr--ento rmtversal. a uma com-
nre=nsão õinrâ,...,ica aue snr-ere nossa
escassa rormscão acadêmica Nesta
c<'l.nacitacl'ín.ner=amos aue o JA.'R possa
oferecer aleo, além ""R. necessária D!lr":'

tif'inação ativa na UIA e suas comís-:
sões. A necessí+ade de nma campa ..
nha de canaeítacão nrortssíonat. Dor
nAs iá ""ro1'losta em 011rit.iba, - afirma
Jor!!,'e Wilhp.im concluindo - foi con-.
firmnda pelos debates e COnl'll1SÕPSda
reur+ão da Comissão de Urbanismo)
da UIA. O



Técnica

Paredes e armários divisórios e sua
aplicação na arquitetura contem porânea - II

-As paredes pré-tabrícadas exigem
pouco tempo de montagem e a fabri-
cação pode ser simultânea com a cons-
trução da obra, e, têm um pêso mais
reduzido, com efeito direto sôbre as
espessuras dos tetos, os vãos entre
apoíos, as seções transversais entre
colunas e as fundações. Especíalmen-
te nas armações de ferro é grande a
economia.

Além disso, e é muito importante
salientar isso - especialmente até de-
terminado pêso - a leve parede divisó-
ria pode ser computada como carga
útil no cálculo estático de uma obra.

A princípio o desenvolvimento se
deu de maneira a que o armário fôsse
pouco a pouco "abandonado" em fa-
vor da parede, significando que êle
cedeu determinadas funções à parede.

Arq.o ORLANDO O'REILLY DE SOUZA-
BRAFOR S/A

o móvel independente, que estava
colocado livremente diante da parede,
é colocado firmemente contra a pare-
de, o que permite prescindir inteira-
mente do fundo. Assim se f.orma o
vão da parede, fechado por uma fren-
te de armários. Chamamos a isso de
armário de parede.
Êste costume mais tarde foi muitas

vêzes empregado em arquitetura, e até
modificado. O vão de parede é apro-
veitado alternadamente de um lado e
de outro.
O conceito seguinte é totalmente

nôvo: A parede desaparece por com-o
pleto, passando a sua função a ser de-
sempenhada também pelo armário.
Chamamos a isso de parede de ar-
mários.
Os motivos que constituem fatôres

decisivos para a 'Utilização de paredes

dívísórías pré-fabrícadas na arquíte-
tura., substancialmente também pre-
valecem para as paredes de armários
:pré-fabricados.

A possíbilídade de mudá-Ias de lu-
gar já não se refere sõmente à parede
de armários como um todo, mas tam-
bém, à varíabllldade de suas subdivi-
sões. O sistema de armários flexíveis
é procurado não somente em escrító-
rios onde o fluxo de trabalho, isto é,
as exigências de organização se alter-
nam, mas igualmente na residência,
onde as circunstâncias ramâllares tam-
bém mudam constantemente. Já no
período do "BAUHAUS" os arquitetos
testaram para plantas resídencíaís
uma ampla possibilidade de variação,
por meio de pareães divisórias e pa-
redes de armários móveis.

A economia de espaço se faz sentir
em escala ainda maior nas paredes
armários do q1uenas paredes divisórias.

Os fatôres de redução de pêso e re-
dução do tempo necessário para a
construção se verificam em maior es-
cala na parede de armários do que na
parede divisória.

.f>.s condições prévias na arquitetura
permitem ocuparmo-nos com as se-
guintes perguntas:

1. O futuro produto irá satisfazer
uma necessidade já existente?

Seqüência de montagem do armário

2. No caso desta necessidade não
existir, com êste produto poder-
se-á despertar uma necessidade
nova?

3. Será eventualmente possível mo-
dificar os hábitos na prática ar-
quitetônica de maneira tal a-que
a parede divisória se torne uma
coisa natural?

Para responder a estas perguntas,
extensas pesquisas foram efetuadas.
Tratava-se de analisar os possíveis
setores deemprêgo do produto com a
-máxima. exatidão .

A construção de EscritOrios é o setor
que melhor preenche as condições pré-
vias para a instalação de paredes de
armários e paredes divisórias. Isso,
sem dúvida, se deve ao fato de já exfã-
tirem no mercado diversas marcas de
paredes divisórias móveis, leves,cuja
utilização já se tornou um hábito. Fa-
zer simplesmente- salas sem paredes
internas, naturalmente não basta. É
preciso que a planta se baseie em um
sistema de eixos; portanto, deve ser
planejada desde o início para essa fi-
nalidade especial. Os novos edifícios
de escritórios são todos construidos
desta forma.



bita,ç!O, 6ft\ lugar d.e um ecneamentc
funcional rfgido.

O homem ea paisagem
Participamos, Informa Jorge

Wilheim - durante um ano na pre-
paracão do relatório sôbre êsse tema
e que tem por responsável, na Co-
missão. . GIlkson. (1) Neste relatório,
salienta-se o "aonroach" conservadorís-
ta ou ooortunísta ainda existente no
tratamento da paisagem. o seu signi-
ficado autônomo como linguagem, a
necessidade do planetamento regional,
a necessidade de definir o planeia-
mento e o desenho da paisagem (ní-
veis diferentes de atuação nroríssío-
nal) e a ímnortâncía crescente do tu-
rísmo na alteração e criação da paí-
sagem , Tonev comunicou que 6 pai-
SP.!'lbalcãníeos Iniciarão o estudo das
relacõ=s entre turismo, motorização e
urbanismo. - devendo-se sempre exa-
minar 3.'1 decorrências do turismo tan-
to na vida dos víaiantes como na da
nonulacão local. ~ste problema é ex-
tremamente atual em todos os países
euroneus. nos cua's os deslocamentos
recreativos atingem cifras ímnressío-
nantes. A Bulgária. nor exemplo, país
com 8 milhões de habitantes, recebeu
em 1965, 1 milhão de turistas.

Monumentos históricos

o rels+órío de Feiss e o debate em
tôrno dê'e demonstraram a reslstên-
cia que onõem os prorn-ipMrios a ve-
rem "tombados" os p.~ificlos de sua
nropriedade. O custo dêsse tombamen-
to e a conventên-ta de se dar nova
runcão aos erllfícios hístórteos a fim
de lhes dar vida e ínteeração no am-
biente urbano, bem como para dímí-
unh- o ônus de sua conservacão
(Wtlheím) , foram ip'ualmpnte evíden-
ciados . O monumento histórico é. tre-
cüentemente. menos tmnortante do QUf;
ri sítio =m Que êll' "I' situa (El Kassen)
tornando mais difí"n o problema da
conservacão do espírito urbano: o tu-
rismo. como nova I3tlvidade, node às
v~zes ser l1A.~toa servíco da preserva-
cão dos edifícios, d=sde flue a êstes se-
jam dadas novas funções.

Informações suplementares
A redacão do vocabulário urbanístico

está sendo feita por Calsat, em 3 lín-
guas - inglês, francês e alemão - es-
tando já Inícíada a comparacão em
russo, sueco e árabe. O vocabulário
está dividido em 9 grupos de conceitos
e abrange cêrca de 4 mil vocábulos.
quase todos já definidos e deverá ser
aoresentado no próximo Congresso da
UIA, em Pragft..

f o arquiteto Saugey apresentou um
exemplo de plano no qual foi utilizada
a representacão !!Táfica por êle oro-
posta. O resultado. acentua J.W. é
bastante feliz no que tange à ímnres-
são g-eral, especialmente pm decorrên-
cia da boa escala cromátlea e do uso
de Quadrados eculvalentes a 1 ha., na.
renresentacão de plantas de uso do
solo. Quanto aos símbolos, conside-
rou-se a conveniência de rever seu
desenho, com eventual auxilio de "de-
sígners". Dois llroblemas permanecem:
a relação entre representação e escala

e a necessídade da representação mo- que os diversos membros reagem à
nocrõmíea, para menor custo _doa de- transformação das ~~~e~_n\lIIl-ª<!!::._
sonhos. Nesta ocasião, entregamos as---riànuca-que,-parâ sua mera compreen ..
conclusões do I Encontro de Arquíte- são, exige flexibilidade me~tal, ínven-
tos Planejadores e inscrevemos o IAB tividade e abandono de atitudes dog-
no grupo de trabalho respectivo. mátícas, rígídas ou mecânicas.

Verificou ainda J.W. - que a tecno-
lozía e a cultura em geral se desen-
volvem em plano universal, em virtude
da rapidez na troca dê informações
e em funcão também da semelhança
e regíonalízacão do!'; oroolemas urba-
nos. Estas características sublimam l)
ímnortãncía do contato internacional,
evidenciando ser, hoje em dia. oràtí-
eamente impossível um desenvolvímen ..
to cultural isolado ou estanque. em
virtude da rapidez das transformações
e da dramatizacão das demandas, de-
correntes do próprio crescimento demo-
gráfico.

Aproveitamos a sessão final - infor-
ma J. W. - para levantar alguns pro-
blemas e fazer propostas de novos es-
tudos. Chamamos a atencão para a
conveniêncíe de a UNESCO publicar
planos-diretores e estudos teóricos,
dada a dLficuIdade e custo dêste gênero
de publicações, tendo Calsat informado
que contatos, se bem que infrutíferos,
já haviam sido feitos a êsse respeito.

Ao indagarmos sôbre o encaminha-
mento dado à-nossa proposta. relativa
a um concurso para a realizacão de
um filme documentárío sôbre "o ar-
ouíteto e a cldade", fomos informados
de que a sugestão não fôra avante por
falta de meios (motivo, a nosso ver,
sunerável) . Em funcão dessas duas su-
gestões, foi criado um "lrrupo de con-
tato", encabecado nor Feiss. que en-
traria imediatamente em contato com
a O.U.N .. através de SOOJ <divisão de
"Social We1,fare". cem o obletívo de
sumir as' deficiências apontadas, ve-
ríücou-se que existem excelentes fil-
mes no Museu oe Arte Moderna de
Nova York e 6 filmes de Lewis Mun-
ford, nas embaixadas do Canadá. O
Secretariado publicará resenhas se-
mestrais de livros e artigos sôbre ur-
banismo.

A necessidade de se dar maior pro-
fundídade teórica aos trabalhos da
Comissão, uma vez que esta congrega
um acervo de experiências diversas,
muito ricas e n'UlTI campo em Que são
raras as fontes e as nublícaeões, foi
outro ponto para o qual Jorge Wilheim
chamou a atenção dos membros d:;
oomíssão.

Em decorrência do+debate que se se-
gudu propusemos --" declara Jorge
Wilheim - a cria cão de 3 novos gru-
pos de estudo: a) "Turismo e Urbanis-
mo"; b) "Transporte coletivo nas ci-
dades do futuro" e c) "O tempo livre
na futura sociedade urbana".

O primeiro dêsses temas será estu-
dado durante 2 anos pelos 6 países bal-
cânícos. O segundo tema foi aceito,
sendo que o 'grupo Que dêle se encar-
rezará será organizado no próximo !l:no.
O terceiro tema foi igualmente aceito;
o arquíteto Jorge Wilheim foi indicado
para sua oraanízacão, encaminha-
mento da forma de díscutí-lo (g-rupo,
colóquio, seminário etc.) e prepara-
cão do primeiro relatório, até julho
de 1967.

Outros temas serão abordados quan-
do a Comissão concluir os ainda em
paut-a: entre êstes: "A formação do
arquiteto como urbanista" e "A rela-
cão entre arquiteto, a oníníão pública
é a admínístràção pública". .

Oonolnsões

O arquJt.pt.n .Tore:eWllheim registra
em =eu relatório nll~ esta foi a mais
frll,t.fferia, ,tas rpllniõA.~ das QU3.i!';par-
tícínou. ~le atríbn! P~t.P.fato não ane ..
nas a maior nrofundidade d(\~ relató-
rios nue serviram de base às rlis~ussõps
da Comissão. mas à vivacidade com

O Brasil - informa JW - poderá ('0-
locar-se numa boa nosícão DO ('Illll.~ro-
do planejamento. !!Tacas à facilidade:
com Que pode v'venciar e exneríroen- ,
tar novas sotueões llrhl'll1fstif'3.s. Isen-',
tO'1,to n';so de uma tradíeão formal OU)
doutrinária, l'()tiemos utilizar concel ...
tos novos, adantá-los e desenvolver os-
resultados de seu uso. num esfôrco ('0- :
letivo nara o encamínhamento dos,
probtamas urbanos, Em one nêse a es-
peciflcírtade de nossa eondicão de sub-
desenvolvimento, com elevs-ta taxa de .
crescimento urbano - verificamos. Que'
boa narte da orlentaeão nne vem s-n-':
do dada no Brasil 'ilos plane+amentos .
recentes. correspondem nreclsamentc
à~ tendêncías e nrooostas de alguns
dos mais ex~rjentes e dinA.m;"o~ ur- ,
banístas da Inglaterra e da França .",
Por outro lado. - prossegue :rw -
estamos até elaborando nropostas oue'
poderão representar valiosa contribui-
ção à urbanística universal.

.Esta nova frente da ,.w~.t.i"aprofis-
sional - ríeclara JorQ'e Wilheim - no-
derá resultar num irnl1nrt.::ll1teavanço
cultural, além da contríbu'cão (111e es-
taremos dando ?l, transformacão da
vida urbana. Desde oue a necessidade
se traduza em demanda ...
Jor/!,e Wllhelm conclui seu relatório

com duas observacões: na primeira
êle afirma Que ao ver os imensos pro ..
blemas acarretados pela rootorlza-ão
das zrandes cidades eurooéías e pelas
vultosas obras já em curso para nre-
pará-Ias à demanda de seu futuro
próximo - espanta o doce sono em
QUP.as admtntstracões brÇj.~,ilp;ras sê
embalam, if!T1('1rll.ndoos granr'les nro-
blPl'l1PSnlle e~t;;o 001' vír: uma nas.c;i-
vioati'" p i01"H)râncianue b=iram 'a írres-
r.on~ahili,dade. Em segundo lu=ar, ante
a, hinótese de sUll'gir uma real reman ..
da 1"l'I.ra o reseml1Pl1ho de tarefas ur-
baní~ti('ll.s r'le arnuttetos - lll'O'e R.' oa-.
r-acítacâo r'lnc;nuarlrns l1rl"tfissionais, a'
fim r'le =starmos crer-arados a um co-:
nhecír-ento nniversal. a uma com-
preensão dlnârr+ca Que snnere nMc;a
escassa rormscão aeadêmíca Nesta
cl'lnacltacã.n. ne""l'I.mo1'iQue o TAR possa'
oferecer aloo. além ~fl. necessária nar-:
tif'inação ativa na UIA e suas comís-'
sões. A nece~!':in.ade de uma carnna ..
Ilha de canaettaeão nrofissional. nor
nós lá n,rnnosta em (;llrit.iba, - afirma
Jorº'e Wílbeím concluindo - fOl con-.
firmada pelos debates e C0l11'111SÕPS da
reur+ão da Comissão de Urbanísmo
da UIA. O
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Armários divisórios e detalhes

Já os arma nos são na maioria dos
casos previstos da maneira tradicio-
nal, isto é, colocados diante da pa-
rede.

No decurso de outras reflexões, ficou
constatado que o ideal seria dispor de
ambos os lados do corredor de frentes
contínuas de armários, providos dos
necessários pontos de junção para pa-
redes dívísóríns na distância entre os
eixos do escritório e, também, de por-
tas de comunicação. Entre as modifi-
cações exígídas para êste fim, pode-
riam .então ser incluídos os armários.

Na Construção Residencíal já en-
contramos bons começos para o pla-
nejamento de elementos padronizados
no acabamento interno de residências.
Encontramo-Ios, principalmente, na
construção.de .núcleos residenciais, es-
pecialmente em projetos de vulto. As
cozinhas e, banheiros são aceitos nor-
malmente como elementos pré-fabri-
cados.
Os armários, porém, geralmente con-

tinuam a ser produzidos de acôrdo com
um projeto específico feito em séries
maiores ou menores. No planejamento
de núcleos resldenciaís em cujas plan-
tas grande parte das paredes internas
rôsse suprimida, mais tarde poderia
ser formada por paredes de armários,
adaptadas às necessidades especiais de
cada família.
Certamente ainda demorará algum

tempo até que as condições prévias te-
nham sido criadas numa escala tal
que as paredes de armários se tornem
um fato natural nas construções resí-
de.Qciais. Os projetistas das paredes
de armários prevêem um desenvolvi-
mento semelhante para o seu produto.
O arquiteto já deverá considerar as di-
mensões de tipos de paredes de armá-
rios, quando da elaboração do ante-
projeto.
Na maioria dos escritórios não se fa ..

zem exigências muito grandes quanto

tal, pois a passagem de som através
de pequenas aberturas é muito maior
do que correspondería à área de su-
perfície destas, em proporção à.super-
fície total a ser amortecida .

Na parede de armários os problemas
são de outra natureza. A parede tra-
seira visível e a porta formam. dois
materiais de igual valor, cuja grande
distância entre si produzem resulta-
dos bastante satisfatórios em tôrno de
42 decíbéís. :Jl:stevalor ainda é sensi-
velmente melhorado pelos materiais
que se colocam dentro do armário -» tais
como pastas de documentos, roupas, ete.

Uma exigência importante, feita tre-
qüentemente, é que nas paredes divi-
sórias se possa mudar e. montar ins-
talações elétricas. Pràticamente. não
há possibilidade de oferecer um pró-
grama fixo para estas instalações, pois
as necessidades e os desejos variam de
caso para caso. Para isso, precisamós
que o projetista de instalações nos
forneça a planta de modificação. da
fiação, bem como amostras dos inter-
ruptores ou tomadas e a indicação sô-
bre os locais que devem ficar. Forne-
cidos êstes elementos, a fábrica pre-
para os painéis, montantes e sõcos
convenientemente para a passagem da
fiação ou diretamente dos conduites,
não havendo maiores dificuldades,
mesmo nos casos de necessidades pos-
teriores ..

Igualmente para a compressão de
paredes e armários divisórios quando
há tetos rebaixados constituídos de
materiais com pouca resistência à
compressão, pode-se prever reforça-
mento antecipado desde que tenha ..
mos o. planejamento dos pontos de
aplicação dos esforços a serem reali-
zados pelos parafusos dos montantes.

Diante das possibilidades inerentes
às paredes de armários, todo observa-
dor objetivo terá que admitir que
armários, tal como vinham sendo ven-
didos e empregados até a.gora, ou seja,
colocados diante da parede; não po-
dem constituir uma solução ideal e
definitiva' do problema. :Jl:stes armá-
rios constituem apenas um estágio in-
termediário no desenvolvímento .

Paredes divisórias

ao amortecimento .do som. Valôres
entre 25 e 30 decíbeís geralmente bas-
tam. Testes em paredes divisórias de
aproximadamente 7cm de espessura,
acusaram 29 decibéis. Os tetos, assim
como todos os pontos de contato com
a parede, merecem .um cuidado espe-
cial. O amortecimento de som só pode
alcançar pleno efeito quando nesses
pontos se COnsegue uma vedação to-

A simplicidade de construção e fer-
ragens apropriadas permitem montar
as paredes e armários dívísóriosYàpí-
damente, e desmontá-los, íntercambíá- 27
Ios e mudá-los de lugar com igual fa-
cilidade. Os habituais trabalhos de
ajuste ou de acabamento desaparecem,
pois tolerâncias de construção de mais
ou menos 20 mm podem ser compen-
sadas. .
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Procuraremos discutir o Manifesto Di-
dático íncíuso no Post-tacio de Lavra

'-Lavra de Mário ohamíe, escrito em 19;JQ,
tecendo ínícíalmente algumas considerações
sôbre crítica estética à IProClUrade pará-
metros que amarrem a .posição que iremos
tomar, até a conclusão de nossas idéias
sôbre o assunto.

1. A estética, procurando os meios ex-
- perímentaís, deve assumir uma [posição
· independente no quadro geral das ciências,
:.com metouología iPIópria, procurando de-
;-termilnar o seu dominío dentro de um
contexto histórico. Desde o Platonismo ou
ld>ade Dogmática, Kantismo ou IdJade Crí-
tica acé o PiOsitivismo' ou Idade Moderna
(1), a sistematização de uma estética com-
patível a um campo de onjetívídade e atí-
·tude cíentíríca se faz carente. Tudo está
·sôlto demais e o que ainda se lê são teo-
: rias acadêmicas, repetinco o pecado de
'FeuerblM:k, que entendia mecânícamente a
-vid,a social como objeto de contemplação,
·não de análise e ação (2). NillIverdade, a
c obíetívídade pertence a inclusões do domí-
nio dia prática e somente através da ex-
perímentação o conhecimento pode -ser in-
tegrado à realidade; desta forma, qualquer
proposíção seja ela sob rorroa de mani-
festo ou não, vive uma vida independente
e unicamente submetida a leis próprias,
até que sua valida.de seja comprovada
através da experãmensação, que mesmo
não se tornando definitiva, desencadeia
um /processo de proposíções provísórías,
sucessivas, ínterlígadas, que determina UIlll
curso de desenvolvimento evolutívo,

2. DestUitt de Tracy. no seu "Project
d'Elements d'Idêologie" publicado no sé-
MO passado, constdecava a ideologia como
ciência que objetiva o estudo das ídéías,
de seus canacteres, de suas leis, de suas
relações com os sinais que as representam
e, sobretudo, de suas origens. A sociologia
econômica, ao mesmo tempo, já vatícínava
o abandono definitivo do conceito de ideo-
logia de Tracy substituindo-o por um con-
[unto de pensamentos desligados da rea-
lidade, conjunto êsse que se desenvolve
abstl1rutamente, jogando com idéias entre
si (3), num 'Processo em que o pensador
define-!>e através de uma consciência ial-
seada.

3. Hegel, na sua "Estética", faia' da
·aparência, e da 'realidade, mostrando que
,.,'

''''<1>'- Denls Hulsman ...:..A Estética ..
(2.) -'- L.A. Costa-Pinto "';:"'.·Soclologia e Mu-
. dança Social.

(3i - -J .R. Moreli·à. :.... Educaçíl.o e nesen-
volvtmenre no Brasil.

o mundo das aparências é um mundo de
ilusão; e "onete há ílusões há signos".
onaríes William Morrís (Í834-96), segundo
Max Bense, partiu de ..uma teoria muito
geral dos signos, caractêrízando o processo
arttstíco como um processo, .de ~ignos, afe-
rido e analisado, segundo uma 'Semântica
estética e uma semíótíca estética e uma
sintaxe estética, desconsíderando uma on-
tología estetíca e uma teoría de modali-
dades. Mocrís define a sintaxe estética:
"as relações sintáticas e formaís dos síg-
Il!OS estétãcos"; a semântica estética: "as
relações dos signos estéticos lugados às si-
tuacões objetivas das quaís elas surgem";
e a' semíótíca estética: "as enuncíações es-
pecialmente referentes aOS signos estéticos.
sob urna teoria que naturalmente deve
fundar-se em uma teoria geral dos signos".

4 . M,3.X BeIllSe, figura. da atua; filosofi:a.
alemã (ESC01a 'S'UlPenor ce Desenho de
Ulm) receoeu uma grande ínnuencía de
Hegel. "Bense não concebe que exista
uma idéia de beleza; o proprío oojeto es-
tetico é sua "co-rea1li>dade", quer dizer,
S1.1arealidade estética" (4).

Desde 1870, época em que surgiu na
Alemanha um grande surto ãndustríaí, os
artistas /procuram uma aproximação com a
índústría, sentando as grandes possibili-
dades da aplícação da ar,e, Fói a época
em que apareceram RUiSkim, Morris, otto
:Wagner, Adolfo Loos, AlfredlO Messes e
Behrens, que já entendiam as instalações
índustriaís como um problema arquítecô-
níco (5). Do escritório de Beihrens saiu
Walter Gropius que fundou, em 1919, a
B'aJUl13.US(Escola de Desenho Industrial),
objetívando unir a 3J1:te à indústria; con-
tou l!Ja!l1a isso com a partiCÍ/Pação dos
maiores artistas plásticos da época, tais
como Paul Klee, oscsr Schlemmer., Kian-
d.i.nsky,Mohly-Nagy, e qúamdo mudou para
Dessau com JOSé A!bers. Bayer e o arqui-
teto Marcel Breuer. Walter Gropius ten-
tava tdrar o ar Lista de sua estratosfera
partdouóar, reintegrando-o no mundo coti-
diano das rea1idJades (6), negando que o
objetivo da Baubaus fôsse propagar estilo,
sistemas ou dogmas, mas sim exercer uma
influência revítíoante sóbre o desenho à
aplíoação índustríal. Desenvolveu-se desde
aí uma preocupação fora do comum pelo
desenho, considerado de forma. m:lls am-
pla, desde os "pequenos utensíltos domés-
ticos até a complexa organização de uma
cídade" (7). Hou'Ve a preocupação da
"educação para o real, visto que não ob-
temos nossas sensações das coisas que nos
rodeiam; as sensações provêm de nÓS'mes-
mos" (7). (Gropius cita as experíêncías
reaãízadas por Earl xenes, d,a trníversí-
dade de Wayne, exemplífícando que o
:problema visual passou a ser encarado de
forma bastante complexa. Ver experiên-
cias com os cubos). Max Bense cita em
sua "Estétioa", a linha ondulatóría de
Hogal'th, as "mensagem geométricas de
Jean Arp,as experiências matemáticas de
Max Bm, onde vemos a construção geo-
métrica de uma escôva de cabelos (hoov-
bürste) , obedecendo a rigorosos critérios

(4) - Max Bense - Estética. .
(5) - S. GlI!.')on - Espaço, Tempo e ArqUI-

tetura,. . ..
(6) - R.a.YmÓndBayer - História da Estética.
(7) - TMIlAII Malooluulo - Mu 11m.

matemáticos à obtenção harmoníosa vdas
linhas (8). Le oorbusíer em seu "Mpdu-
lor", citava MatHa Ghika, afirmando '"que
os COI1P'OS dos animais e dos insetos, em
muitas de suas proporções, apresentavam
o tema da seção áurea e construía, atra-
vés da matemática (que definia como o
magístral edííícío imaginado pelo homem
para compreender o universo), os valõ.as
e jogos de seu "M.odrulor" (9). São tódas
tentativas de teorias com 3.iPlioação na
vida real, submetidas a critérios avalia ti-
vos de um campo experimental, fu:g:indo
de conceitos ideológico-livrescos sem fun-
ção nos meios de produção e na vida so-
cial. Isto não exclui a crítica à tendência
de transferir problemas humanos a cr.LtJé-
rios de ciência pura, separando, à rpr1meira
vista, cada vez mais a arte da vida -
acentuando o diízer de Henry M.iJller: "a
arte faz-se cada vez maís vsensacíonal e
incompreensível, ao passo que a vida tor-
na-se cada vez mais abonrecida e deses-
perançada ". Exemplo destaafirmaç.ão é

O
a fórmuía de Birtkhif:f, M = -, mediante

C
,3, qual se pode determinar a "medida es-
tétsca onde M é ,a medida estética, C a
compiexklialde do objeto artístico e O o
rator de ordenação. Logo teremos artis-
tas e críticos eíeteônícos na produção e
julgamento da obra de arte ... "A profun-
didade da experiência humana. depe<p!d.e
do fato de que somos capazes de variar
nossos modos de visão e de que podemos
alterar nossas visões da realidade, carac-
terízando a natureza do homem, limitado
a uma só forma específíca de abordar a
realídade, mas escolhendo seu ponto de
vista, passando de um aspecto de coisas a
outro" (10).

5. O poema-Praxís (Manilfesto Dídátí-
CO) de Mario Ohamíe, a nosso ver, não
passa de uma atitude livresoa ou tentativa
de ímplantação, num pais de cultura
alienada, de mais um modismo. De ·UJIIl
lado, o esquema, a - ato de compor; b -
área Ide levantamento; c - ato de consu-
mir; transrorma-se em poema "semân-
tico", onde num "processo ísomórífco"
pretende facilitar aos leitores: "não só os
efeitos da comunicabnildade, como também
eonscíentízar tôda a díalétíca interna de
um campo de defesa". Elsba ideologia, re-
fOTÇa;d.:1em sua lógica formal [pelo mate-
rialismo dialético de salitre (Critique de
Ia raison díaãetíquei , resulta em algo com-
prometído com a fenomenolog:ill, e o mar-
xismo. No ato de consumir, Mario Chamie
conta (em um pais de 50% de anaãíabetos)
com a. "i.m.agi.llação SOciológica" de Wright
Mills e lança um negócío ruim de extremo
mau gôsto que cormra a idéia do autor.
mw;~o sem~ante às cartas enigmáticas:
Troc.:J.diílhoé o que não falta, discurso e
() que não falta, lima idem, - falta é
poesia, a que precisa "poner talento", em
uma citação de MlaJri.ode Andrade (11).

(8) - WaIter Gropius - sconc of Total
Architccture.

(9) - E. Meumalln - Introducción a ia c.-
tetlca aotuat.

(10) - Ernst Casslerer - Antropologia ."'110-
sõtíca.

(11) - Mário de Andrade - O Artista .e o
Al'te~ão .



A época dos manifestos já ,pMSOU... De
outro lado, o poema não sintático, de íní-
cio do século, era característica do dadaís-
mo-surrealízante de TristJan-Tmm, onde
"a poesia sentiu a necessidade e urgêncía
de servir-se desta possíbüídade para supe-
rar ou evítaa- barreiras, que no discurso
poético prendiam-se a uma lógica severa,
ligada a uma coerência sintática rígída"
(12). Quanto ao problema do Praxis, de-
veria esperar-se do público consumíder um
longo treinamento na arte de decifl'lS.!l'e,
ainda mais, um elevado grau de conséíen-
tização sociológica... Do ponto de vista
visual, a teoria dos signos, oitrudapor Ma-
rio Chamie, pertence ao século passado e
inicio dêste século, quando os artistas es-
rorçavam-se em conciliar a arte com a
indústria, através da Ba.uhaus.

6. A tendência humana, de sistematiza-
ção ideológica não pode atingir a obra. de
arte no seu proceaso críauvo: vemos o
fracasso do readísmo socíalísta, da arte
comercial e não queremos assistir o pro-
longamento de fracassos nas - antes dírí-
gidlas, ou comprometidas, quer por teorias
cíerstmcas, quer por teorias místicas". "A
arte desenvolve-se Unicamente por si mes-
ma. Não é o símbolo de nenhum século.
Os séculos são seus símbolos; a arte não
expressa jamais outoa, com fora de si
mesma. Tem uma vida independente,
igual o pensamento. Não é necessàría-
mente realista em um século realista, nem
espírítualísta em um século espírítualísta,
Longe de ser a criação de sua época, en-
eoru.ra-se em geral em opcsíçâo '<I. ela e a
única história que traça palra nós é a de
seu próprio progresso", .(Oscar Wllde) ,

A estética deve sincronizar a crítica da
produção artística, o ritmo das transfor-
mações socíaís, ajustando seus "métodos
de trabalho, suas técnicas de pesquisa e
seus sistemas de conceitos, hipóteses e re-
ferêncías, aos característicos e ao sentido
fundamental dos fenômenos que estuda -
pWfla compreender sua esorutura, prever
sua evolução e para ela prover '8.1 sua pos-
sível contríouíção". Esta proposição de
Luiz Aguiar da costa Pinto roubamos da
sociologia para a estética que, a nosso
ver, serve !;pmo uma luVlaJ... O

Teatro
Onde Canta o Sabiá

MARIA HELENA KVHNER

Primeira metade do século ... Em-
bora a maioria das consciências esteja
ainda adormecida em um tranqüilo
'sono burguês, as rápidas transforma-
ções históricas sacodem já os homens,
afetando-os em todos os planos, do
social ao filosófico-religioso, desnor-
teando-os com o ritmo veloz das mu-
danças, que os atiram, sem bússola, 'de
um extremo a outro, e obrigando os
mais lúcidos a uma tentativa de re-
pensar seus valôres, renovar sua ação,
sobretudo no plano político-social, e
assim retomar as rédeas de seu pró-
prio destino humano.

Seguindo a díalétíea do tempo, os
valôres negativos dominam e os ho-

(l:!) - Gf11ó Doraes :.- Constantes Técnicasdas AmS.

mens, incapazes ainda de ordenar em
conjunto orgânico os valôres novos
que surgem, refletem, em tôdas as suas
formas de expressão, ou uma neces-
sidade de auto-análise, crítica em busca
de caminhos ou uma ansiedade diante
das pressões que por vêzes os anulam,
Ievanuc-os a uma evasão pseudo-justí-
ficada pelo "absurdo" da vida e do
mundo.

Ao surgir a segunda metade do sé-
culo, já se sente o esbôço de sintese,
sobretudo na afirmação dos valôres
humanos positivos e Ciosque represen-
tam conquista ir recusável do SéCUlO.
E, entre estes, o maior de tocos, o que,
a meu ver, uará ao século sua marca,
sua caracterrsuca, como a razao a deu
ao século XVIII e a ciêncra ao SéCUlO
XIX: a Iíberoade ,

É êste anseio e esta afirmação de
LIBEltDADE que sacodem o seculo e
contaminam toco o ar que respiramos,
ínnítranuo-se em toa.os OS nossos mo-
mentos de ação e fundamentando todo
ato humano maior; e proautos apa-
rentemente desconexos, ou até opos-
tos, como a descoronização e as guer-
ras de libertação nacional, a Iíberta-
ção social da mulher, a juventude
lê-iê-iê, a quebra do tabu do sexo -
tabu tão arraigado na cultura ociden-
tal que Freud, em sua posição índíví-
dualista, chegou a colocá-Io à raiz de
seu conceito de homem - representam,
na reaUdade, expressões dêste mesmo
anseio de libertação e renovação.

Libertação e renovação: são exata-
mente os têrmos que nos ocorrem
diante do espetáculo de Grisoli. LIber-
tação de uma visão romântica, côr-de-
rosa e ingênua da realidade, despojan-
do o enredo de todo o supérfluo, cari-
caturando o convencíonausmo dos per-
sonagens e descobrindo, irônicamente,
a motivação camuflada de muitas ati-
tudes; libertação do preconceito de
não abordar o sexo como tema, mes-
mo quando êle transpira em tudo que
se vê no momento, não hesitando em
colocá-Io como coluna vertebral da
peça, em papel homólogo ao do in-
gênuo sabíá de Tojeiro, que fazia o
pano de fundo da ação; libertação do
academícísmo que ainda se preocupa
com a peça "bem feita" e dentro da
estrutura dramática convencional, ain-
da exige um enrêdo estrutura do, coor-
denado, "desdobradinho" passo a passo
- simplificando o diálogo ao mínimo
essencial, reduzindo a convencional
"apresentação" de cada personagem a
duas linhas do diálogo, que os apreen-
de, teatralmente, em seu movimento
essencial, revítalízando o gesto como
linguagem teatral, acelerando o ritmo
que, com as mutações freqüentes de
luz, com a utilização quase simultânea,
de tão rápida, de todos os ângulos do
palco e com a vivacidade expressiva da
excelente coreografia, se torna, real-
mente aquêle ritmo dinâmico e vivo
que hoje sentimos permanentemen-
te ao redor de nós; libertação conse-
qüente da "lógica" - que como forma
ue pensamento já tinha sido abando-
nada desde Hegel - permitindo a ex-
pansão livre da capacidade de criação,
que explode em achados cômicos ím-
previsíveis, que não hesita, por exem-
plo, em jogar sem mais àquela uma
canção italiana em meio à ação ou em

trazer ao palco, ao vivo, o circo que
apenas aparecia à distância no enrêdo.

Mas esta libertação seria gratuita
se não trouxesse o sêlo do nôvo, de um
nôvo construído com uma síntese -
intuitiva ou deliberada, não sei de vá-
rias formas de arte e expressão do
tempo, síntese que por si só revigora
o teatro no que tem de mais essencial
e característico. Coreografia, música,
cenarios, figurinos, iluminação, mar-
cando o ritmo quase cinematográfico
em seus "takes" e cortes sucessívos,
tudo ocorre para a prova maior: a de
que se conseguiu falar de algum modo,
em teatro, a linguagem de nossa
época, linguagem capaz de estabelecer
a comunicabilidade viva e animada
que presenciamos, de atingir o espec-
tador, que se sente "aclimatado" à
peça, depois da estranheza inicial.

SUZ';' AlTIlda e Afonso Stuart, em
"Onde Canta o Sabiá"

É ao sentir esta "linguagem" como
um achado precioso e antever a am-
plitude de suas possíbílídades que sen-
timos falta de algo: a de que neste
corpo não se encontre mais carne e
mais sangue, a de que esta líguagem
não traga um conteúdo maior, que, com
um texto tão anêmico, o diretor só
possa mais livremente dar forma à
sua criação, mas limitado, por ela, em
sua visão do momento, que se detém
sôbre o único aspecto passível de ser
explorado no caso: o sexo. Na clâssíca
imagem do teatro como tamborete de
3 pernas - autor, diretor, elenco -
estaria faltando o primeiro, susten-
tando-se o espetáculo com a fôrça dos
outros dois ...

No entanto, isto não impede que,
por seu sôpro de liberdade e vida, por
seu dinamismo, por sua marca inova-
dora, por seu positivo espírito de sín-
tese, o aparentemente ligeiro espetá-
eulo de Grisoli seja uma das mais sé-
rias e válidas experiências atualmente
realizadas e uma das poucas que con-
seguiu, realmente, apresentar e tradu-
zir no palco o espírito de nosso tempo.

O
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Diálogo

• Instituto Regional de
Desenvolvímento do
Amapá - IRDA

o Instituto Regional de Desenvolvimento
do Amapa - IltuA tem por rínanuade a
realízaçao de pesquísas e estuuos ue base
sônre. a estrucura econômica e social do
Terrrtorío l<'eaeral do Arnapà, a prestação
de S61VIÇOSne assistência tecrnca e ex-
tensao agrrcoía aSSIm como a e.anoração
de projecos que tennam por trnaucuue a
promoçao dei bem-estar social da comu-
nídaue amapaense e o programa econo-
mICOdo 'Lerrttorio, medíarue a utínzaçao
de seus recursos numanos e natura.s.
Objetívando fornecer à assessoria tecníca

a uocumencaçao necessária à meinor exe-
cuçao ce suas runçoes, insoa.ou um ser-
VIÇOde doeumentaçao que se emperuna, no
momenro, em ampnar sua seçao oe pe-
ríócncos.
Assim, vem solicitar a V. S.a 'a inclusão

do lNlJiA entre os leitores quanncacos de
ARQUI'.DEl'UIM"

Ficaríamos muito gratos se V. s.a nos
pucesse enviar, oarnoem, os números atra-
sacos deste ano.

Mberto de A. oardoso
Instituto RegiO'nal de Desenvolvi-
mento do Amapa - IRDA
A,v. Preso vargas, 2110, 8.° andar
Rio de J'aneiro - GB.

Incluímos o IR DA em nosso arquioo, e
informamos que estatnos remetendo os
numeras atrcstuios amua âisponvoeis. AR-
QUITi:;TUftA, sempre que posswet, procura
atenaer às SOIIClw,çoes aos organismos
públicas encarregados do pDaneJamento,
pois está ciente aa carência de publicações
especiallzwàas neste setor e saoe o quanco
é importante, p'ara o áesenooluimento de
qualquer traoauio coeresee, ,a troca de in-
formações e expenencias. ASSt1n senao,
ARQUiTETURA se empenha, também, em
receoer aêsses orçomismos notícias sôbre
os trabalhos que vêm senda' por êies de-
senvalvidos.

•• Venho solícitar-Ihes o especial Obséquio
de incluírem o meu nome entre' aquêies
a quem encaminham a sua excelente pu-
blicaçac: ARQUITb.TURlA.

Engenheiro de minas e civil
Fernando Porto
Rua Santa Luzia, 468

Oaixa Postal, 233
Aracaju - Sel'gÍlPe
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e Biblioteca da Escola de
Engenharia dai Universidade
Federal do RS

Pelo presente consultamos a ,possibilidade
de Inscrever o nome da Biblioteca de nossa
Escola, para que. seja, contemplada com
uma cassínatura do periódico em epígrare.

Cabe intorrná-Io que a citada revista é
bastante procurada pelos leitores desta
biblioteca"

Amparo Silva Mello
Bibliotecário - Seção Periódicos
Biblioteca da Escola de Engenha-
ria da Universidade FeUeI"al do
Rio Grande QO Sul
Praça Argentma, s/n
Pôrto Alegre - RS

Inj01'mamasa FP e à Biblioteca da
Escole! de Engenharia da; Uniue: suuuie re-
tieral. do RS que incluímos os seus no-
mes em nosso arquiva.

e Pintor reverencia memória
de Rino Leví

Tenho o prazer de vir participar à bela
revista ARQUlTETLJRA que dediquei mi-
nha primeira exposição d'e p.ncura no
Brasil à memoria uo grande arquueto
biasneíro e homem de bem .H,moLeví .
À entrada <ta galeria d'igur,a um oístíco

ínrormanco ao pUOUl:OdaJ nomen.agem que
tenno .3, honra ce prestar.
No ato da inauguração, ímensamente

eoncorríuo por um puouco ae exceien.e
mvei geral, estêve presence um quauncaco
represencance ao laB e outros uustres ar-
quite.os. ( ... ) ltespe~[,O",amenle, com a
máxima consíderaç ••.o, o acrrnrador de
V05sa revista e da arquitetura orasueíra..

oãndtdo Costa Pinto
Rlua Jubiabá, 13'5

São Paulo, 9

o pintor Cândida Casta Pinta é portu-
guês, de Eiçueirn. da Foz. Se1~ curncuio
inclui o Premio Souza Cardoso (premia
na<,'lonal portuçuês .tie Pintura Mcâernc )
de 1:95"1., numero.as exposiçoes (;alalVaS
- Bienal de Veneza (19bU), metuü de ;,ãa
Paulo (1951 e' 1903); Buinco e Negro ae
Luçano (1951); Unioersuuuie de Bruxe/Ja1S
(1958). CCP é aituui retüizaâor cinemcto-
gráfico, sendo que um dias seus fumes -
sôbre a cerveja - fai considerada na
Aienuuüui como "talvez o melnor que já
se téz sõbre o assunto".

ARQUITETURA registra cam satisfação
a homenagem prestcâa par CCP a um
dos mais significaâvos arquitetos brasilei-
ros, na expo.sição reatiuuia na Atrium
LivrCllTia e Ga,leria de SãO' Paulo, na pe-
ríodo de 15 a 30 de julho último.

• VaJor de ARQUITETURA

Tenho recebido normalmente a revista
ARQUITETURA, o que tem sido para
mim motsvo de satisfação e orgulho, sem
levar em ccnta a sua grande utilidade,
O material que todos os números apre-

senta é da melhor qualióade e do maior
ínterêsse proftssíone; e técnico.

Seus artigos, teses, planejamentos, são
da maior expressao pronssional e de
granae valia para a atuanzaçao proríssío-
nai e, coinpe.encía teoruea, Jj: pois com
gramde interesse que aguardo mensaimen-
te o seu recebimento. ,
Devido ao valor que empresto. a essa re-

vísca, pretenoo encacerna-Ia em ddversos
VOlumes, entretanto, para poder tazê-Io,
souc.to dos prezaoos COlegas e amigos me
sejam envíauos alguns numeres atrasados,
Ú, 2, 3, 4, 5" 6, 9, 14, 17, 21 e 30> que
não tive 'a oportunídace de receber.
Gosearia, tambem, de enviar traoalhos

paJl',3, puoncaçao, espero no entanto. que
me sejam enviadas as normas e síscemas
de seieçao dos traoalnos para que eu
possa prepará-tos convenientemente.

Arquiteto, Nilo M:utinez
Rua da Conceição, 10'1, si 732
Niterói - RJ

Agradecendo as referências feitas a AR-
QÜJ.1'l!;l'UJ:tA intormamos ao COlega N1Vl
que Já remetemos os númeras que nos
peae e que faltam à SUli. coteçao. Quanto
a 'l-'Ubtil-açao ae trabalnos esc.erecemos que
mamemos uma seçaa espec;qtw para pu-
bllCaçao de projetos - t'AJ.NEL -inde-
penaentemente ae qtuuquer seleção. O
l'lA1N}!;L, é uma seçco LlVl'e àestuuuia a
mo.,Lrar o que se vem tazenao em maceria
de arq'Uttetur"" no rtus. us trtuuuhos aes-
tiruuios ti :vuotlC'~ão na l4AJ IV }!;IJ.., aevem
ser enouuios em reproauçôes totoçrujicas
ae puuuae, COIte, ,úcl1-_aas e ael1UUS eie-
menwo gl aticos, em Lamanno aaeqiuuio à
S'U,apublic;aççw, acompamtuuuio éste mate-
rial o tu quaeto aevel a envtar um.w peque-
na memoria des<;TltlVa con,enao, entre.
outros ooaos, o local da obra, nome <Vo
proprtetário e uma breve descrição. do
pariiao aaotaâo e dos materiais enupre-
gudos.

• Assínatura

Sou assinante da melhor l"€lViÍStabrasí-
leíra sôbre arquitetura, isto é, a revista
,A,RQUITETURA; Minha assínatura vence
em Julho proxímo, e, como sou quinta-
nista aa l<\acmdade de Arquitetura da
Uníversídade Mackenzie, Iria passar a re-
ceber gratuíramen;e, a partir de dezembro
próximo, esta publicação,· já minha co-
nhecida.
Gostaria, rp<Jl'tanto, que, se isto fôsse

possível, a admíníscraçao de ARQVITE-
TURA estudasse um meio para que, con-
tinue a receber ARQUITETURA, já, gra-
ciosamente, como futuro membro do IAB,
ou uma assinatura com preço correspon-
dente ao número de revistas até que PO'ssa
fílíar-me ao IAB.

Sílvio J, HeiJ,but
Rua Antônio Bento, 462

São Paulo - SP

Informamos ao SJH que incluímo8 Q

seti nome em 1\088'0 MqutVQ.



• Jornal de Arquitetura

Seria uma. grande satisfação para nós,
do "Jornal de Arquítetura", sermos ín-
c1uidos num possível intercâmbio que se
poderia efetivar atJrawés da permutação
de publicações.

Em tempo, anexamos exemplares já edi-
tados e nossos endereços - Avenída 7,
ri,o 14, 2.°' andar ou Avenida Caetano
Moura, 121, Federação - Salvador, Bahia.
Espel"ando que êste contato tão necessário
e :ap<r.tuno contníbua para os fins a q'U!C

nos propomos.

'Jornal de Arquítebuna
Armando Frelre Branco
Secretário-Reda,tor
Salvador - BH

Foi com prazer que anotamos o "Jornal
de Arquitetura" em nosso arquive, e es-
peramos que a permúta que agora se ini-
cia seja realmente proveitosa. Precisemos
muito de im-prensa especializada e o JIA
de Salvad01' vem-se alinhar numa frente
'que se deve estender cada vez mais a, fim
de que possamos âunüaar os conceitos de
arquitetura e plane1amento urbano com
intensidade e alcance sempre maiores.

.OEA

Temos o nrazer de acusar o recebimento
de ARQUITETURA" n.s 46, que V. s.as
tiveram a gentileza de enviar à Bilblioteca
Colombo. 'r Esta Biblioteca especializa-se em assun-
tos latino-americanos. sendo inúmeros os
pedidos que recebe de ínrormacões, em
todos os setores, sôbre ais repúblicas ame-
ricanas. Pelo motivo exoosto, esperamos
que para o ruturo V. s.as possam provi-
dencial' Ia fim de que essa publicação nos
seja enviada Com regularidade.

Gostaríaanos die receber, se possível, os
n.os 44 e 45, 06 quaís f,aHam 'em nossas
coleções.

Peter J. de Ia Oar7,1., chefe de
aquisições da Bíbtíoteoa Colombo

Organização dos E.stad'o,s Ameri-
canos.
Washington, 6, De, E.U.A.

• Universidade Federal dei
Santa Maria

o Diretório Acadêmico "Béla Bartók" ,
entidade que congrega fodos os estuôantes
universitários da Fa.culdade de Belas Ar-
tes da Universidade iF'edeml de Santa
Maria, .vem por íntermédto desta solicitar
o esoecíal obséquío de enviarem a revista
ARQUITETURA em caráter de colabora-
ção para com êste centro estudantil ,

Lydia Pereira
Presidente do Diretório Acadêmico
"BéLa Bartók"
Faculdade de Belas Artes da Uni-
versidade Federal de Santa Maria
Rua Flor1ano Peixoto, 1184

Santa Mal1:n - :aS O

Destaque

o problema da emigração
rural nos EUA

o "WASHINGTON POST", em uma de
suas edições do ano passad», abordou em
artigo o problema do êxodo rural nos Es-
tados Unidos. Transcrevemos ~ seçuir al-
guns trechos dêsse artigo, segundo a tra-
dução feita pelo Suplemento Informativo
do CINVA, de sete'mbro do ano passado.

"De 1929 a 1954, eêrca de 18 milhões
de agricultores dos 'Estados Unidos emí-
graram para as áreas urbanas do país. A
taxa dessa emigração aumentou até atingir
a 0ifra de 57'(); mil por ano, entre 1935 e
1939 e no decênio de 1950 se elevou a 900
miL par ano. Em todo o mundo ocorre o
êxodo rural, o mesmo se observando nos
Estados U1llidos. Pa.l~te dêsse êxodo pode
ser atríbuído às atrações inerentes à vida
urbana. Porém, alguma parcela dêle se
deve à indiferença da sociedade face a
uma enormídade de discriminações com a
zona rural. As massas urbanas e seus
dírígentes po1íibicosresistem ao pagamento
de preços justos pelos <produtos do caTI1iPO.
As leis trabalhístes vdíscrlminatórías fixa-
ram saláríos míntmos para os operários
urbanos e deixaram sem proteção os tra-
balhadores do campo. As comunidades
rurais encontram dificuldades em tírae
proveito dos prosramas nacionads, tais
como o de habítação . Numa dl.liPla frente,
descuidamo-nos de procurar dar à popu-
lação rural um nível de vida compatível.
Os ingressos da população rural são apro-
ximadamente a metade daqueles dos ha-
bíbantes urbanos. Porém, além da dispa-
rídade econõmíea, exístem centenas de
discriminações socíaís que vão desde a
educação até as diversões,

Muitos dos milhões de pessoas que emí-
graram das regiões rurais não foram edu-
cados, adestradce ou preparados (piara a
vida na cidade. Simplesmente foram for-
çados, por díversas circunstâncias' adver-
sas, a deixar o campo e emigrar para um
meio ,ambiente urbano que lhes é d€lS'CO-
nhecído e de cujas oportunidades não po-

dem aproveitar-se. 1tsses deserdados, des-
venturados e descontentes se aglomeram
nas ravecas urbanas já repletas, provo-
oando a muttíplícação de todos os velhos
problemas da cidade e criando alguns no-
vos. As cidades não se ocuparam dêsses
emigrantes como o fizeram, com acêrto,
dos emigrantes de ultramar. Porém, é
duvidoso que as sociedades urbanas que
lutam COm problemas pré-exístentes de
absorver novas pessoas, pudessem ter ten-
tado integrar com facilidade 6SS:1 afluên-
cia, ainda que os governos e as ifôrças po-
liciais municipais fôssem manejados por
gênios.

AIs cidades têm enfrentado uma das
maís impressionantes migrações da hístó-
loja e pouco fizeram para enfrentá-Ias.
'M4itos dos emígran+es foram pessoas Que
esténurlaram o crescimento e a expansão
daI;- cidades, trazendo-lhe uma nova lide-
rança, taJ.ento e recursos humanos. Porém
'muitos eram pessoas que não tinham para
onde ir.

Nos EUtAi, acentua o articulista do
"WAlSHINGTON iPOST", muitos clamam
'por uma taxa de emigração do campo
ainda maior do que' o incrível índice de
4% dos úJl.ttmos anos. Essas pessoas pas-
sam por altos problemas sociais do país,
tanto 0..<; da parte Ul'barial como os da área
rural. O faJto mdiscut.ível, é que as cída-
des estão recebendo 111Iadsmão-de-obra
l'Ul'8Ànão qualificada do que podem ao-
sorver. iE o f·ato mais grave é que a
essas pessoas seria possível dar emoregos
e lares nas zonas rurais com menor es-
fôrço econômico e social do que se requer
para faeilltar-Ihes uma vtdla: decente em
cidades superpopulosas. Nossa sociedade
urbana acha que o excedente de mão-de-
obra é o mais formidável de todos os ex-
cedentes agrícolas. Teria; sido mais barato
cuilda1'da pobreza rural no campo, do que
trasladá-ãa para as cidades e transformá-
h em pobreza urbana. Teria sido mais
fácil atacar ,a miséria rural. onde ela se
acha em vez de trasladá-Ia para a cidade,
É míster agora, embora tardiamente, es-
tabelecer um vasto programa de melhora-
mento rural visando a saúde econômica
e social dJe todo o ?3.ís". O

ARQUI·TETURA
o óRGÃO OFICIAL DOS
ARQUITETOS BRAS'ILEIROS

ANUNCIEM EM

31



Notícias

• Padre Lebret

ARQUITETURA registra com pesar o
falecimento do !padre LOUisJos'eph Lebret,
ocorrído em Paris em fins de juaho últã-
mo. Com a. morte do padre Lebret o
mundo perde um dos maiores defensores
do planejamento urbano. Padre Lebret
chefiou várias equipes de pesquisas sôbre
a estrutura social-urbana de inúmeras ci-
dades 'brasileiras - São Paulo e Recife,
enüre elas. O arquíteto Heitor Eiras Gar-
cía, escrevendo sôbre sua morte no "Diário
Popular", de São Paulo, assinala: " .era
um homem dinâmico. compreensivo, extre-
mamente calmo, de largo descortíno. Dêle
aprendí uma grande lícão: para se obter
alguma. coisa do urbanismo, são necessá-
rias compreensão, persístêneía e ação. So-
bretudo. mUJita ação. É o que tem faltado
aos nossos governantes. ( ... ) Padre Le-
bret, em seu trabalho sôbre nossa oapital,
foi claro e preciso: em impit'escindível pro-
mover-se a. deseentralízação urbana. Den-
tre ouírras medidas, aconselhou que se cuí-
dasss com urgência da divisão do aglome-
rado em 8 unidades independentes, com
vida própria. Que se tratasse do zonea-
mento, do trânsito de superfícíe, subter-
râneo e ,a,6reo. Que se melhorasse as con-
dições hízíênícc-técnícas dos bairros pobres.
Que se tirasse o aspecto de "acampamen-
to" do terrítórío urbano /bandeirante.

Aconselhou os nossos homens de govêrno
a começarem a pensar numa, política de-
mográfioa racional, a melhor controlarem
a realidade e a abandonarem de vez a
uroanízáção espontânea, em mãos do aca-
so. Alertou-os sôbre as conseqüências fu-
nestas do jôgo de fôrças sociais e econô-
micas que se travava em nossa terra;
Preveníu-Ihes da eclosâo demográfica re-
gístrada em nossa metrópole. Tudo em.
vão. Naquela ocasíão, como hoje, os res-
ponsáveis pelos destinos de São Paulo não
davam importâ!llcia ao urbanismo".

Isaae Jardanovski, ao registrar o fale-
cimento do padre Lebret na "Fôllia! de
São Paulo", lembra as contribuições que
êle trouxe ao planejamento. "Há 20 anos,
em lugar de pensar em urbanismo no
plano da cidade, Lebret pensava no plano
da região, tendo em vista um melhor equí-
l1brio da produção e uma melhor repar-
tição local das massas humanas. "De!pois
das imensas destruíções provocadas pela
guerra - a:fi11Illava- não é possível re-
construir cômodo por cômodo, fábrica pOlr
fábrica, cidade por cidade. :É: necessário
estabelecer um plano de conjunto, espa-
lhar as habitações e fábricas tendo em
vista o equilibrio dle tôdas as regiões,
transformar no local uma grande parte
dos produtos da terra, fazer um esfôrço
imenso para construir casas habitáveis

perto dos canl!Pos e dos centros de trans-
formação. Um naUplano pressupõe a aná-
Use mínuoíosa dos recursos natunaãs, das
possíbílídades de cultura, dia vitalidade
das populações, das tendências mígratõ-
rias, das necessidades locais, regíonaâs,
nacíonaís e mundiais. Mas ietta essa aná-
lise, por 'distrito, zona, cidade ou complexo
industrial, há apenas que totalízar e in-
terpretar os resultados. Era o que a equi-
pe do padre Lebret fazia".

"As posições de Lebret em matéria de
habitação e de zoneamento - prossegue
IJ - nunca foram muito rigidas-: a ha-
bitação coletiva pode coexistir com a casa
unífamílíar, o abuso do zoneamento pode
codiificar a desordem ao invés de estabe-
lecer a ordem. ExellllPlo: não exagerar
11.3J segregação da zona! índustrtaã !porque
ela pode significar muitas horas ,perdidas
para os trabalhadores, no transporte en-
tre a habitação e ai fábrica. ( ... ) "Deve-
mos demolir os cortiços - frisa - mas
não devemos demolir antes de ter cons-
truido. Tamlbém não é possível construir
em qualquer lugar, muito perto dos cen-
tros urbanos já definidos, muito perto das
estações. Uma nova técníea urbana deve
ser lamçada para que seja possível evítar
aglomerações perigosas e insalubres de
massas bmmanas, que caracterizam M ci-
dades modernas",

-----------------------------------------------------------------------
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o segrêdo da' perfei-
ção do som num violino
clepencle cio qualidacle cio
macieira que entra na sua
fabricação.

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

Usando o cimento MAUA você terá a tranquilldade de
ter escolhido um cimento que garantirâ a segurança e a du-
rabilidade de sua obra,

COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO PORTLAND
Rio de laneiro

o cimento IIMAUÁ" lupe ...
ra as elpecifica,ões exigi ..
da. para cimentos Por,land
no mundo in'eiro_



• Seminário Sôbre Recuperação
Ambienta! de Bairros
Insalubres

Dentro do convênio existente entre
as universidades venezuelanas, o Fun-
do Especial das Nações Unidas e a
Organização Mundial de Saúde, para o
programa de ensínamento :de enge-
nharia sanitária, realizou-se em Mara-
caibo (Venezu'ela) um seminário sôbre
a Recuperação Ambiental de Bairros
Insalubres.
O objetivo fundamental do Seminá-

rio era o de estudar as causas dos
bairros insalubres que se vêm rorman
do nos arredores das grandes cidades.
Especialmente buscou-se no seminário:

1) Analisar os diversos fatôres, tan-
to sociais quanto econômicos, deter-
mínantes da formação de bairros in-
salubres e aquêles que provocam a
deteriorização das condições de vida
das famílias que os habitam.

2) Estabelecer um sistema de inter-
câmbio permanente de informações
entre todos os organismos cuías ativi-
dades afetam de alguma forma o sa-
neamento do meio ambiente, dentro
da estrutura física, social e econômica
dos bairros insalubres.

3) Determinar a maneira mais ade-
quada de enfocar as diversas medidas
de caráter preventivo e corretivo re-
lativas aos problemas do saneamento
dêsses bairros.

4) Estabelecer as bases 'capazes' de
enseiarem uma coordenação perma-
nente dos aportes e esforços que reali-
zam ou podem realizar as diversas ins-
tituições ligadas ao problema.

5) Incorporar, em âmbito nacional,
o interêsse que se deve dedicar a êste
problema, visando à obtenção de no-
vos recursos destinados a conseguir
soluções capazes de serem aplicadas
em escala nacional.

Temário

•..
r

O temárío do Seminário incluía os
seguintes 7 itens:

1) Aspecto Urbanístico - Anteceden-
tes sócio-econômicos das populações
marginais; suas vinculações com o
planejamento regional e local. Fatôres
metropolitanos.

2) Saneamento Amhíental no Meio
Rural - Abastecimento de água e mo-
radia rural. Reforma agrária. Outros
aspectos.
3) Saneamento Ambiental no MeiQ

Urbano - Abastecimento de água e
rêde de esgotos. Asseio urbano e do-
miciliar. Outros serviços.
4) Os Planos Reguladores ou de Ex-

pansân Urbana - O zoneamento, ra-
dicação, ou erradicação dos bairros in-
salubres. A reforma urbana.

5) O Desenvolvimento Social - Par-
ticipação da comunidade. Auto-ajuda
e ajuda-mútua. Melhoramento das
moradias.

6) O Aspecto Econômico - Situação
sócio-econômica atual. Contribuição
do Estado, dos Municípios e dos inte-
ressados.

7) Política de Desenvolvimento Ur-
bano e Política de Absorção. das Po-
pulações Marginais - Para o estudo
e discussão dêste temário reuniram-se
cêrca de 70 participantes, entre os
quais se encontravam executivos e
funcionários das instituIções venezue-
lanas e assessôres estrangeiros da
OMS.

o
impermeabilizante
de conliança
mais usado
.no Bras~il'

Outros produtos de
nossa fabricação:

CIMEIITDl
Tinta mineral
nnperrneável, para
exteriores

ACQUellA
Repelenteda águabrancolral-
Cola branca para
azulejos
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Estacionamento privativo na entrada da loja

Conclusões

As conclnsêes editadas pelo Seminá-
rio, resumidas pela SUlil1emento tnror-
matívo CINVA de dezembro de 1965,
foram as seguintes:

Aspectos Urbanísticos

- Necessidade de estudar a organi-
zação terrítoríal e a distribuição da
população dentro de um planejamento
integral, em todos os níveis.
- Reconhecimento da irreversibili-

dade do processo da urbvnízação e de
necessidade de orientá-Io.
- Necessidade de' considerar 'a edu-

cação como base do desenvolvimento e
conseqüentemente do equilíbrio rural-
urbano.

Aspectos do Saneamento Ambiental
no Meio Rural

- Importância da reforma agrária,
quando ela engloba todos os aspectos
capazes de permitir uma maior pro-
dutividade e um maior bem-estar rural,
em vez de se constituir em simples
çolonízações ou parcelamentos de
terras. . .

Aspectos do Saneamento Ambiental
no Meio Urbano
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- Necessidade de melhorar os bair-

ros insalubres, evitando transformar
êste fato em fonte publicitária capaz
de íncrementar novas migrações.
- Urgência na coordenação dos tra-

balhos de reabilitação urbana através

do planejamento global, possibilitando
o desenvolvimento equilibrado da área
urbana em todos os seus aspectos.

Aspectos Relacionados com os Planos
Reguladores

- Reconhecimento da necessidade
de habilitar ràpidamente as áreas ur-
banas, ímplementando-as com progra-
mas de desenvolvimento social e eco-
nômico. :
- Necessidáde de traçar uma polí-

tica de terras concebida dentro de
uma lei de organização territorial.

Aspectos do Desenvolvimento Social

- Aproveitar o homem com recurso
fundamental do desenvolvimento da
comunidade.
--, Conveniência de incentivar os que

trabalham pela comunidade e dar aos
moradores responsabilidade na ma-
nutenção e direção das obras do bairro.

Aspectos Econômicos

- Necessidade de estabelecer a con-
tribuição de melhorias para o reem-
bôlso das inversões em obras de ín-
terêsse público, como meio financeiro
para a reabílítação dos bairros insa-
lubres.

Política de Desenvolvimento Urbano e
Absorção de Populações Marginais

- ~É preeíso enunciar uma política
de desenvclvímento urbano que reflita
as condiçses. sócio-econômicas do país
com fundamento objetivo, traduzido
nã satisfação das necessidades mate-
riais, sociais e culturais.
- Urgência em considerar o desen-

volviménto urbano em regiões que
permitam o equilíbrio demográfico.

• Móveis da OCA premiados
na Itália

o arquiteto Sérgio Rodrigues, IAB-GB,
da OOA,foi elassíncadó em primeiro lugar
no IV Concurso Internacional de Móveis,
realizado na cidade Cantu, na litál1a,com
um conjunto de móveis para escritório.
:íl:steconjunto deverá ser lançado breve-
mente no Brasil.

• "TOM" em Berlim Ocidental
A fírma "TOM" participará 'da Feira

"Pa,rceiros para o Progresso", em Berl1m
Ocidental, com uma linha de móveis cria-
dos pelos arquitetos Alberto Reis, IAB-GB,
e Luiz Carlos Doría, IAB-GB, que já ex-
!puseram na ramosa Feir.a de Leípzíg, a
convite do Ministério das Relações Exte-
riores. O arquiteto Alberto Reis acompa-
nhará a. mostra e procurará estabelecer
contenos para. a ampliação de nosso mer-
cado de exportação de móveis.

• Notasl Curtas
Os arquitetos Doooto de Mello 'Junior,

IAB-GB; Paulo Penna Firme, IAB-GB e
Peter José Schweizer, IAB-GB da Facul-
dade Nacional de Arquitetura, foram con-
tratados para lecionarem no Curso de Ar-
quitetura da Universidade Federal do Pará.
• O arquiteto Antônio Paul de Arbuquer-
que, 'diretor dia Delegacia do IAB no
Pará e membro do corpo docente do Curso
de Arquitetura da UFP, foi contemplado
com uma bôlsa de estudo para planeja-

mento urbano. na. .U1').iversidadede Keele,
em Londres. A bôlsá foi concedida pela
OElA,em convênio com o Reino Unido. •
A Delegacía do IAB, no Pará, promoveu
a ida à Belém das exposições que com-
puseram as salas especiais da 8." Bienal
doe São Paulo, dedícadas aos arquitetos
O.swaldoBratke, IAB-SP e João Vilanova
Artigas, IAB-SP. • Prêmio Reynolds
1966. O Prêmio Reynolds de 66 roi atrí-
buido ao arquiteto austcíaco Hans HolIein
:pela composição clara e arejada de um
pequeno estabelecimento es.pecializadoem
lumínárías situado em Viena. A obra de
HH está Incorporada num complexo ar-
quitetõnico do século XIX .• O Prêmio
de Arquitetura Van de Ven, concedido
pe~ 30." vez após a sua instituição, foi
conrerído ao arquiteto J. Barthe'emu, de
Til!. • O arquiteto japonês Kenzo Tange
recebeu a mais alta recompensa honorifioa
da AIA, a Medalha de Ouro, em 1966.•
O arquiteto Ettienne Dussart foi o ven-
cedor do Prêmio Le oorbusíer, ao qual
corresponde a importância de mil dóla-
res. • Os planos do nõvo HOISpitalCivil
de Veneza, da autoria de Le Oorbuster,
acabam de ser aprovados pelo Conselho
Superior de Saúde Pública italiana. • A
SUDENE entrou em contato com o IAB
para. a organização de um concurso pú-
blíco de anteprojetos para sua nova sede,
em Recife. A área destinada a construção
das novas instalações da SUDENE é de
aproximadamente 4 hectares. • oêrca de
50 arquitetos de várias unidades da Fede-
ração inscreveram-se no ooncxrso N.'lcio-
nal de Mobiliário - Prêmio FATIMA,
1966.

• A População nos Estados Unidos
Em fins de agôsto do ano passado

a população dos Estados Unidos da
América do Norte era de 195.000.0fO.
Espera-se que em maio de 1967, man-
tida a atual taxa de crescimento, esta
população alcance a cifra dos 200 mi-
lhões de· habitantes.

No momento, a população americana
apresenta, entre outras, as seguintes
características:

- expectativa de vida ao nascer: 70
anos (em 1900, era de uns 50 anos,
em médía) ;

- população de mais de 65 anos de
idade - quase 18 milhões de pes-
soas;

- população menor de 19 anos - 77
milhões, contra 34 milhões em
1900;

- idade média da população - 28,5
anos.

Comentando êsses dados, o "Popula-
tion Profile" do "Population Reference
Bureau", de Washington, informa
"mais da metade da população ameri-
cana é encontrada nos grupos de
idade de alto consumo e pouca pro-
dução - menos de 19 anos e mais- de
65 anos". O crescimento urbano está
se agregando aos problemas criados
por essa estrutura social dependente
- afirmou o Sr. Cook, diretor do "po-
pulation Reference Bureau". Mais de
70% dos americanos vivem em cidades
e estamos enfrentando - prossegue o
Sr. Cook, - os intrincados problemas
decorrentes do congestionamento ur-
bano, - escassez de água, delinqüên-
cia infantil, facilidades educacionais
crônicamente sobrecarregadas e ina-
dequada assistência à velhice (CINVA).

O



Legislação
11 GB -Regulamenta Piscinas

Decreto "N" N.o 572 - de 29 de março
de 1966

Aprova o nôvo Regulamento de
Piscinas do. Estado da Guana-
bara.

O Governador do Estado da Guana-
bara, usando das atribuições que lhe
confere o art. 30, item l, da Consti-
tuição do Estado e
Considerando que o contrôle de Pis-

cinas passou ao encargo do Instituto de
Engenharia Sanitária (1. E .S. ), da
Superintendência de Urbanização e
Saneamento (SURSAN), de acôrdo COJll
o art. 4.° do Título lII, combinado
com o capítulo V do título X do Dp-
ereto n.? 961, de 12 de abril de 1962,
Considerando que os resultados do

contrôle sanitário das piscinas atuais
revelam falhas de natureza técnica
que afetam a qualidade química e bac-
teriológica da água;

Considerando que a má operação das
piscinas em conseqüência de operado-
res não habilitados é também respon-
savel por essas falhas, decreta:
Art. 1.0 Fica aprovado e mandado

executar o Regulamento de Píscínas
do Estado da Guanabara que a êste
acompanha.

Art. 2.° O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação
revoga das as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de março de 1966;

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

Francisco Negrão de Lima
Raymundo de Paula Soares .

• Regulamento de Piscina de que
trata o Decreto "N" N.o 572,
de 1966

Art. 1.0 o têrmo "piscina", para
efeito dêste Regulamento abrange a
estrutura destinada a banhos e práti-
ca de esportes aquáticos e os equipa-
mentos de tratamento de água, casa
de máquinas, vestiários e tôdas as de-
mais instalações que se relacionem
com o seu uso e funcionamento.

§ 1.0 - As piscinas são classifica-
das em públicas e particulares.

§ 2.° - As piscinas são consideradas
particulares quando para uso exclusi-
vo de seus proprietários e pessoas de
suas relações.
Art. 2.° As piscinas particulares

que utilizarem água do abastecimento
público, deverão ter seus projetos de
construção ou reforma aprovados pelo
I. E .S., ficando excluídas das demais
exigências dêste Regulamento.
Parágrafo único. Ficam excluídas

das exigências dêste Regulamento as
piscinas particulares quando supridas
de fonte de água própria.
Art. 3.0 A licença para a constru-

ção ou' reforma de piscinas públicas ou
particulares que use água do abaste-

Ediflcio do Banco do Esladoda Guanabara
No edifício do Banco do Estado da Guanabara
(GB) foi dada total preferência a. janelas
reversíveis a 180J - de vidro duplo e per-
siana incorporada - lançadas no Brasil pela
FSH, as quais, além de permitirem um per-
feito contrôle térmico, especialmente quan-
do instalado sistema de refrigeração, resol-
vem quase que completamente o problema
acústico, tão cruciante nas zonas de movl-
mento intenso.

I=ICHET
SCHWARTZ -HAUTWOMT

Matriz: S. Paulo - Rua Barão de Itapetininga,
151 - 8.° - Tel. 35·9124

Filiais: Rio de Janeiro - Rua México, 148
9.° ando Tel. 23-9710
Belo Horizonte - Brasília



cimento público, sõmente será conce-
dida após aprovação dos respectivos
proj etos pelo I. E .S .

Parágrafo único. As entidades res-
ponsáveis pelas piscinas públicas já
existentes no Estado da Guanabara,
deverão fornecer ao I.E.S., cópias das
plantas das respectivas instalações
dentro do prazo de 180 dias.
Art. 4.° O funcionamento das pis-

cinas públicas do Estado da Guana-
bara somente será permitido com li-
cença concedida pelo I. E. S.
Art. 5.° Aos servidores do I.E.S.

quando no desempenho de suas fun-
ções, é assegurado o livre ingresso às
piscinas e suas dependências, para co-
lheita de amostras e verificação do
cumprimento das exigências dêste Re-
gulamento.
Art. 6.0 As piscinas deverão ter o

suprimento de água pelo processo de
recírculação.
Parágrafo único. A maquinaria e

os equipamentos das píscínas deverão
permitir a recírculaçâo de um volume
de água igual ao de suas respectivas
capacidades num período máximo de
8 horas.
Art. 7.° As piscina-s deverão ser

projetadas e construídas de modo a
permitir sua operação, manutenção e
limpeza em condições satisfa tórias .
Art. 8.° A área total dos filtros das

piscinas deve assegurar, em 8 horas,
filtração de um volume de água igual
à canacldade da píscína, sendo a taxa
de filtração no máximo de 180m3 por
m2 por dia.

Art. 9.° Os dispositivos de entrada e
saída de água na píscína deverão ser
localizados de modo a assegurar-se
suprimento adequado e esgotamento
conveniente.

Art. 10 O sistema de suprimento de
água à piscina não deverá permitir ín-
terconexão com a rêde pública do
abastecimento ou as rêdes das insta-I·.~
lações sanitárias. o"

Art. 11 As instalações de esgota- ~ .
mento cJa piscina não deverão permi-' \!
til' conexão direta com a rêde pública
de esgotos sanitários.
Parágrafo único. As instalações sa-

nitárias que esgotam para a rêde pú-
blica de esgote; sanitários, não deverão
permitir interconexão com quaisquer
outros sistemas de esgotamento da
'Piscina.
Art. 12 Jls vestiários deverão obe-

decer aos preceitos sanitários e terão
capacidade suficiente para atender aos
freqüentadores da. piscina,

§ 1.0 Nas piscinas deverá ser pre-
vista a instalação de um chuveiro e
uma bacia sanitária para cada 40 ba--
nhistas, um mictório para cada 40 ho-
mens o um lavatório para cada 60 ba-
nhistas.

§ 2.0 Os chuveiros devem ser loca-
lizados de tal forma a tornar obriga-
tória sua utilização antes de os banhis-
tas entrarem na píscína ,

§ 3.0 A,s bacias sanitárias e mictó-
rios devem ser localizados de modo a
facilitar o seu uso antes do banho de
chuveiro.

Art. 13 Os lava-pés somente serão
permítídos quando situados no traje-
to entre os chuveiros e a piscina e
construídos com dimensões mínimas de
3,Om de comprimento e 0,30m de pro-
tundídade..
Parágrafo único. Os lava-pés de-

verão ser mantidos com água corrente
clorada, com uma lâmina líquida. de,
O,20m no mínimo.
Art. 14 As calhas das paredes in-

ternas das piscinas somente serão per-
mitidas quando construídas ao nível da
superfície líquida e dotadas de declí-
vldade e número de ralos que facilitem
o rápido esgotamento de seu conteúdo.
Art. 15 A ãnstalação elétrica das

piscinas deve ser projetada e executa-
da de modo a não acarretar perigo ou
risco aos banhistas, espectadores e
público em geral.
Parágrafo único. A instalação elé ..

tríca deverá ser feita de acôrdo com
as normas, regulamentos, e especifica-
ções da Oomissão Estadual de Energia
e demais órgãos competentes.
Art. 16 A iluminação deve ser pro-

jetada de modo a evitar ofuscamento
dos guarda-vidas.
Art. 17 A iluminação subaquática

das piscinas com utilização noturna,
deverá ter uma intensidade luminosa
que permita a vísíbílldade perfeita.
Art. 18 Na parte mais profunda da

piscina e eqüidistante das paredes de-
verá ser fixada uma área negra cir ..
cular ou quadrada com 0,15m de diâ-
metro ou de lado, respectivamente.

Art. 19 A qualidade de água da pis-
cina em uso deverá obedecer aos se-
guintes requisitos:
1.° QualLdade B'acteriológica:
a) De cada piscina pública deverá

ser examinado um número representa ..
tívo de amostras.
b) Cada amostra será constituída

de 5 porções de 10ml, exigindo-se, no
mínimo, que 80% de 5 ou mais amos ..
tras consecutivas apresentem ausência
de germes do grupo coliforme nas i)
porções de toml, que constituem cada
uma delas.
c) A contagem em placas deverá

apresentar número inferior a 200 co-
lônías por mI. em 80% de 5 ou maís
amostras consecutivas.
2.0 Qualidade Física e Química:
a) A visibilidade da área negra pre-

vista no artigo 18 deverá ser consegui-
da com nitidez por um observador si-
tuado junto à borda da piscina.
b) O pH das águas deverá ficar

entre 7,2 e 8,0.
c) A concentração de cloro na água

deverá ser de 0,3mg-1 no mínimo,
quando o residual fôr de cloro livre,
ou 0;7 mg-I, no mínimo, quando o re-
sidual fôr de cloro combinado.
Art. 20 A verificação de qualldade

da água nas piscinas deverá ser feita,
rotineira, pelos seus operadores atra-
vés dos ensaios do pH e do cloro resi-
dual, independentemente dos exames
bacteriológicos e outros que se façam
necessários e executados pelo I.E.S.
Art. 21 Para desinfecção da água

das piscinas é recomendado o emprê-
go do coloro ou de seus compostos.

Parágrafo único. Quando fôr em-
pregado o cloro gasoso deverão ser
observados todos os requisitos quanto
à localização e instalação dos clorado-
res e cilindros de cloro e à proteção
dos operadores para evitar os riscos
provenientes do escapamento de gás.
Art. 22 O uso de outros agentes de

desinfecção de água, que não o de clo-
ro ou seus compostos, dependerá de
permissão do I. E. S.
Art. 23 Os freqüentadores das pis-

cinas de clubes desportivos deverão ser
submetidos a exames médicos, pelo
menos duas vêzes por ano.
Parágrafo único. O ingresso na

piscina poderá ser impedido aos o1're-
qüentadores que apresentarem, no in-
tervalo entre exames médicos, afecções
da pele, inflamação do aparelho visual,
auditivo ou respiratório.
Art. 24 Todo freqüentador da pis-

cina é obrigado a banho prévio de chu-
veiro, com sabão.
Art. 25 Nas associações desportiv~s

as roupas de banho e as toalha.;; so-
mente serão fornecldas aos banhístas,
mesmo quando de sua propriedade,
após lavagem com água e sabão ou
método equivalente, mandada fazer
pela administração da piscina.
Art. 26 O número máximo permís ..

sível de banhistas utilizando a piscina
ao mesmo tempo, não deve exceder de
um para cada dois metros quadrados
de superfície líquida.
Art. 27 Aos espectadores não é per-

mitido transitar pelas áreas adjacen-
tes à póscína, reservadas aos banhistas.

Art. 28 A utilização da piscina não
poderá verificar-se sem que esteja pre-
sente um guarda-vidas ou um repre-
sentante da administração da entí-
da"de.
Art. 29 As piscinas só poderão ser

operadas por pessoas que tenham oer-
tificado de Aprovação em curso dI'
operadores de piscinas mínístrado pelo
I.E.S.
Parágrafo único. Aos atuais ope-

radores que não possuam <? certific::do
referido neste artigo, sera concedído
o prazo de 360 dias para sua obtenção.
Art. 30 Os dispostivos dêste Regu-

lamento atínentes aos banhistas, de-
verão se~ afixados em local visível das
piscinas.
Art. 31 As entidades responsáveis

por piscinas em funcionamento que
n21Üsatisfaçam às exígêncías prescrí-
tas neste Regulamento, na data de
sua aprovação, será concedido a [u'zo
do I. E. S., prazo para corrigirem as
irregularidades existentes.
Art. 32 As piscinas poderão ser ín ..

terdítadas pelo não cumprimento das
prescrições dêste Regulamento.
Art. 33 Os casos omissos neste Re-

gulamento serão resolvidos pelo I.E S.
ou submetidos à administração supe-
rior para decisão normativa. O

Nossa capa: Trabalho

Raul Brandâo.



COMPROVA

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 interêsse

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

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

ABQl.1:ETETl.1BA 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 decoraçãó
que o senhor fabrica ou vende



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
rnauá.; os arquitetos exigíram ao
especificar. a qualidade e a tradi
ção das nossas paredes divisórias
removíveis. divisórias bernini lhe
oferece fácil montagem, indepen
dência estrutural e reaproveita
mento total no caso de alterações.

bernini s. a.
indústria e comércio

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