


esta manta
de fibras de vidro-que
funciona 'damesma
forma que as barras
de aço no concreto
armado .: ,

com sua
resistência
extraordinária

é a grande
diferença

da chapa plástica
goyana
A chapa Goyana tem ele-
vada porcentagem de
filamentos de vidro. Por
isso só a chapa Goyana
resiste a pêsos elevados,
nunca deforma, difunde
a luz, diminui as sombras,
é mais leve, mais du-
rável, é realmente
inquebrável e não
reque~ cuidados especiais.
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primeiro demonstramos
que o mundo é redondo

agora estamos demonstrando
"que e pequeno

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

no mundo inteiro. O mundo ficou menor e
a· cada ano, Alitalia cresceu mais.

Mais aviões, mais vôos, mais serviços.:
mais passageiros. Três milhões

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
~ 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
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o departamento da spazlo foi chamado a colaborar ul-
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ARQUITETURA

ARCillTECTURE AT THE
1966 SÃO PAULO SALON
OF MODERN ART

The Architecture Section or the
são Paulo Salon of Modern Art ts
one or the few Brazillan exhib\-
tions or an off!cial nature ln Which
archltects really take an effective
part, and this year the display was
aU the more attractive becausa it
was the turn of the Section to
asstgn the most lmportant pr17iE!
of the whole Salon, the Home
TraveI Grant, to one of the com-
petitors. 'The jl11ry composed c,f
architects Eduardo Corona, Eduar-
do Kneese de Mello. Cesar Pires de
Mello, Jorge Wllhelm and Bernar-
do Castelo Branco conferred the
followlng awards: Home TraveI
Grant to Ruy Ohtake for his Grê,
mio Paratodos prolect: State Gov-
ernor's Award, First Prize, to Leo
Bonfim Jr., Oscar Arine and Paulo
Bastos, for thelr project for the
new General Headquarters of the
Second Army; State Governor's
Award, Second Prlze, to Rodolpho
Ortenblad for his project for tne
SESI (Industrial Social Service)
headquarters; Gold Medal to Jac-
ques Pilon, Israel Sancovski and
Jerônimo Bonilha Esteves, for
theír Liceu Pasteur project. The
flrst and last of the above wín-
ning entríes are pubUshed ín this
ísssue of ARQUITETURA and
summarlzed below.

GR~l\'lIO PARATODOS

RIuy Ohtake

Thls project for a club now ln
course of construction in, São
Paulo earned tbe architect the
Home TraveI Grant at this year's
Modern Art Show. Accord!ng to
hJs own dpscrlntion. the basic idea
was a large barn-like structure of
concret" generollsly and flexi.hly
accomodat\ng 8U the activJties
that npeded a roOf-a large haU
comprising assembly room. loonge,
bar and restaurant-allowing for
free communicatlon with the main
terrace and swimming-pools. AlI
the secondarv facil'ties, 8uch as
cha,nglng-rooms. indoor games,
store-rooms and flltering appara-
tus, were situated in the basement.

LICEU PASTEUR

J~.caues· Pilon. Jerônlmo Bonilha
Esteves and Israel Sancovsld

2

The Gold Medal of the São
Paulo Salon of Modern Art went
to .Tacques Pilon and his team of
archltects for the degign of the
new premlses of the Liceu Pasteur,
a preooratory schOOl for higher
educatlon known as the Casa San-
tos Dumont. now being bullt by
Construtora DumeI1 S.A. to accom-
modate 1,200 day boarders, WIltha
kitchen for serving 600 meals, lab-
oratorles, amphttheatres, a l1brary,
classroorns, common 1'ooms, re-
creatlon and sports grounds, etc.
In view of the narrow dimen-

slons, sloplng reÍief and orienta-
tion of the site, the classrooms
are housed ln a four-storey block
faclng east (Blo'ck A), with a kin-
de:-garten on the ground leveI hav-
lng separate access and play-
grounds. Prlmary and secondary
school children have access and
recreat'.on areas ln common, but
do not use them at the same time.
Blocks rEI and C are on dlfferent
levels but ln terconnected; ln the
former, the kitchen and refectory
at one end and the school manage-
ment, teachers' common room and
l1b1'ary a t the other are linked.
by a covered playground, whlle
Block C, on which work Is not
yet started, is lntended for the
assembly room and audlto1'ium and
wUl be Ibullt low enough for the
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flat roof to be used as an exten,
slon ot the recreation area ln front
of the çovered playground.
SlmpL!clty ls the keynote or the

architecture, as revealed ln the
cholce of materiaIs and the reduc-
tíon or upkeep to a mlnlmum.
The concrete or the structure ís
left exposed and the large expanse
of walI ís rendered w1th a rough
draggect texture. Strong colour
contrast ls obtained by palntlng
tho cement blocks ochre, w1th blue
metal trím, and the walls of the
covered playground blue and
orange; yeUow plastlc bríse-soteít
slats ãn alumíníum mountíng pro-
tect the classroom wíndows Wltb
lasting efflclency.
Some of the speclal solutions

wero adopted because, ror lack or
t'me, the project had to be de-
veloped as the buildlng was going
up , Thus outside ralnwater pipes
made lt unnecessary to leave chas-
íng for them ln the structure and,
on tl':e hlgher floors, soU pipes
and 1':8er8for electric Wlrlng were
run ln the lavatory ventllatlng
shafts. Smooth concreta ceillngs
enabled rendering and palnting to
be díspensed w1th, but they had to
be cast ln plywaod forms. The
artificial Iíghttng ls modulated
and the lamps are mounted wíth-
out dírrusors ín flush-set stumín-
lum outlets to facll1tate maín-
tenancs and prolong durabüítv.
Steam, oU and gas are lald on to
the kitchen and the Iaboratoríes.

THE SYMBOLOGYOF
CITY PLANNING

At the First Meet!ng of Plan-
IlI'.n" A"'chitects, held at Curltlba
ln Mo"" t.hls year. a system of
svmbol'zation nrenared by the
townulanning dlvislon of tbe Rio
Grande do Sul chapter of the IAB
was tentatlvely apnroved /tnd
tbrown open to genpral dlscusslon,
cr'.t'.clsm and suggestlons for shap-
ln!,: lt lnto a representa tive Brazll-
lian proposal for the standardiza-
tlon of clty plannlng svmbols. Thls
work maY be summed up as
foUows:

Archlt.oct. and townnlanners bRve
long felt the need for unlflcR,tlon
of a grapbic mpans of expr&slon
enabllng the plann1ng of any met-
ropoUtan aroo to be accurately
represented and read'ly understood.
Up tlll now, lsolated attempts by
p,:ofesslonals or plannlng teams
have tended to develop a number
of dlfferel).t symbols, based on /ts
vivld as posslble an ldeological
analogy tO' the object 01' condl-
tion symbolized, w1th an evldent
thought to neatness of deslgn bnt
l1ttle attention to lnter-relat!onshlp
or group class1ficatlon. Many of
these symbols have come into
general use by force of hablt, but
for the most part symbolisation
remains a matter of personal
cholce.

Falrly welI thooght out systems
have been devlsed, but they sel-
dam cross national frontiers. elther
because of technical dlfficultles er
expense of reproductien, or be-
cause of language d1ffe~entlatlon,
01' slmply because enough publlcl-
ty has not bepn given them ln
speclalized pubUcations.
Now, however, the Internatlonal

Unlon of Architects has declded to
tackle this problem through lts
national sections on account of
the ,lncreasing complexlty lnvolved.
The 'Rio Grande project, theugh
by no means deflnltlve ar laying
claim to o":1ginaUty, ls the result
of exhaustlve research aleng the
lines suggested and careful con-
Gideration of alternatives. Back-
ground material lncludes: 1. An
elegant brochure publlshed 'by the
lUA, consldered incomplete and
preconizing so many colours as to
make the cost of draughtsmanshlp

and printing prohibitlve; 2. An art-
ícle, "Symbologle pour l'urbanisme",
decldedly comprehensive and admrt-
ting the use, accordlng to scale,
of varlous conventions for the
same symbol, but lacklng the nec-
essary Iogíe for these symbols and
conventions to be multlpl1ed svs-
tematlcally; 3. A study on baslc
svmbologv for land use plannlng
(N.O26) brought out by the Insti-
tute of Archltecture and Townplan-
ntng Theory (ITU) of the Monte-
vídeo Faculty o! Archltecture,
whlch, though schematlc, had the
desired qualities of systematlzatlon
wíth objectlve examples, Iogíc !n
the multlpllcation of representa-
tive possibillties, and the further
advantage of allowlng symbols
from the other documents to be
incorporated without any major
structurat modlflcatlen. Symbols
were also taken rrom those used
ln tne Army Geographteal Service
the Aerophotogrammetrlc Service
or Cruzeiro do Sul Airways, ete.,
for cross-eheckíng and extendlng
the list.

The bastc lTU graph plots the
varlous components entering ínto
the urban land use pattern, 80 as
to arrive at a sultable type of
conventíon for actlvltes and re-
sources in an lntegrated system,
bearing in mínd that polltlcal sub-
dlvision ís the resultant or the
action and reaction of users and
enabltng legislation, the Iatter
promotíng resources whlle the
dístrtbutãon of the former deter-
mines the range of influence and
activitles. Overlapplng has been
used for related aspects to be
reart off simultaneously, as ín
zoning, where vertical hatchlng
represents density and horizontal
indicatps servlces, equated as:
population plus populatlon ln-
crease creates needs whlch must
be met by servlces. ln short, nlI
the conventlons for land use and
resources can be completed rela-
tive to needs.
Esta'bliRhmpnts are deslgnated

by 1'lnging the chang$ on two
baslc Ilvmbols and four seconda-
ries. polygonal symbollzation being
uspõ. for servlcM: rect •.ngular (clr-
culatlon). circular (culture), squal'e
(housing) and triangular (work),
shaded accordlng tO'admlnlstration,
ownershlp, lnfluence and condltion
of upkeen. Multiple comblnatlons
of ldeograms and polygons e.g.
B book lnside a square for a lIbra-
ry) can be made up for such ser-
vlces as hospitaIs and schoois.
Desplte the flexlbllity of the

system and the loglcal intercon-
nection of the symbols, there
rem,,"ns the drawback that plcto-
graphically they are often too
closely derlved from the Latln
languages for universal appllcatlon
and aesthetlcally not 60 pleaslng
ln design as those adopted ln other
counkies. It is hoped, therefore,
that suggestlons w111 shortly be
forthcoming from the other chap-
tera of the IAB wlth a vlew to
perfecting this work so skllfuUy
complIed by the archltects of Rio
Grande do Sul.

REMUNERATION OF
CITY PLANNING

This schedule, approved experi-
mentaUy fQr one year at the Ouri-
tiba Meetlng of Plannlng Archl-
tects, is lntended to complete and
correctthe present I.A.B. tables,
extendlng them to cover all of the
items ente!"lng lnto over-alI clty
planning, lnstead of deallng maln-
ly, as hltherto, wlth speclalized
su;,-dlvislons, such as resldentlal
developments, summer resorts, ete.
It ls concerned, therefore, exclu-
sively wlth the master plan, leaving
detalls to be worked out by the
Clty planning department with 01'
without the assistance of experts
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engaged ln an advisory capae1ty
and remunerated aeeordrng to the
I.A .•n. "sectortal" table ln force or
on a príce per hour basís.
As ln the example summed up

in the first table, which ls based
on an exlstlng populatton f)f
100,000, the personnel considered
essentlal Is dlvided into seven
groups, each asslgned a percentage
of the total according to lts estí-
mated share ín the work: A. Clty
plannlng team (a head archltect
01' planner, two assistant arch!-
tects, and researehers): 23%. B.
Advisers on townscaplng (9%) and
visual communlcation (3%): 12%:
C. Draughtsmen: 10%; D. Social
economv team (one head econom-
leal engíneer, two assistant econ-
omísts, one socíologtst, researchers
and social workers): (23%); E.
Consultants (one legal. ona fiscal,
and a speclal1st ln urban ínrra-
structure): 7%; F. Publlcatlon,
typing, make-up and printlng:
10%; G. Indlrect exnenses (sur.
veyíng; staff, taxes, allowance for
108S In submltting bids-thls last
cemprlslng the sk1lled work, trav-
eIling expenses, etc. lncurred ln
preparlng blds whlch wín on an
average only 1 out of every 4 01' 5
contracts): 15%.
Three factors must also be taken

lnto account:
T. The prena-atton of the mast-r

plan ls simpllfied by anv of the
roüowíne 9 facilities. each COl'-
respondlng to a deductíon of 1%
rrom the total: a. Cadastral sur-
vey, not more than 3 years out
of date; b. Aerial photogrammet-
ric survey, less than 10 years old;
C. Updatlng, assem'Dly and map-
plng of the aerlal photographs; d.
Sultable scale maps for practlcal
use; e. Annointment by the Clty
of an archltect to advlse and col-
laborate ln the collectlon of data;
f. Proximity of contractor's offlce
to the plannlng area; g AvalI-
abillty of an automob'.le for use of
thp. contractor; h. Maps 01' survev
l~ than 3 years old of: developed
a~eas. bullt up areas, wate~. sewer-
age, lIght and power dlstribution,
paving, telephone Unes, garbage
collectlon, street Ughtlng. green
spaces, indoor and open-air rec-
reatlon, public transport, postal
services, edl.lcatlon, hotels, med-
ical assistance, supplles, publlc
areas and bulldlngs, real estate
values, contoor lInes, etc.; i. Re-
gional dlfferential wlth the minl-
mum wage ln S!l.e Paulo.
lI. The decllnlng purchasing

power of the Brazlllan currency
makes monetary correctlon neces-
sar;", ln accardance wlth the lndex
perlodl.callvbrought up to date by
the Getúlio Vargas Foundatioll
(5493 last December, 5981 at pres-
ent).
TIl. Time and complexlty coet-

flclents, based on the greater 01'
lesser number of inhabitants at
time of planning (100.00;)= 1).
should be applled as suggested iu
the second table.
The result niay be checked by

comparlson 'with the flgure at
whlch one of the group members
(e.g. the townscape arehiltect-9%)
v,alues hls work. It ls to be noted
that, whlle Group G lncludes
taxes and an allewance for loss on
unaccepted bids, the wlnnlng can-
tractor's expenses for travelllng,
accomodation and aerlal surveying
are excluded as part of hls over-
head. Furthermore, ln the Clty
Plannlng Statute prepared bIYthe
technioal advisory department of
the Brazll!an Plann.lng Mlnlstry,
the table cited has been used
wlth a global lncrease of about
20%, whHe a s11ght rlse ln the per-
centllfY assignment to the clty
plannlng team is offset by a cor-
respondlng decrease under the
heading of advISers and social-
eeonomlc studles.



L' ARCHITECTURE AU SALON
D' ART MODERNE DE
SÃO PAULO - 1966

La sectdon d'architecture du
Salon d'art moderne de São Paulo
est une des rares expositions bré-
slliennes de caractêre officiel dans
laquelle 1es archrtectes prennent
réellement part et, cette année,
1eur envoi étatt parttculíêrement
intéressant parce que c'étaít à Ia
sectíon d'octroyer 1e príx 1e p1us
ímportant de tout le Sa10n: le
Príx de voyage à l'intérieur du
pays, à l'un des exposants. Le jury
composé des architectes Eduardo
Oorona, Eduardo Kneese de' Mello,
César PIres de Mello, Jorge Wilheim
et Bernardo Castelo Branco a dé-
cerné les prtx sulvants: Príx de
voyage à l'intérieur du pays à Ruy
Ohtake pour son projet de Grêmio
Paratodos; Ie premier prix du gou-
verneur de l'Etat, à Leo Bonfjrn
Jr., Oscar Arine et Paulo Bastos,
pour Ieur projet du Quartier gêné-
ral de Ia seconde armée: 1e second
príx du gouverneur de l'Etat, à Ro-
dolpho Ortenblad pour son projet
pour le síége du SESI (Service so-
cial industriel); et Ia Médallle d'or
à Jacques Pilon, Israel Sancovski
et Jerônlmo Bonllha Esteves, pour
leur projet du Lycée Pasteur. Le
premier et le dernler des envoís
gagnants susmentionnés sont pu-
bliés dans ce numéro d'ARQUITE-
TURA et résumés cí-dessous ,

GREMIO PARATODOS

Ruy Ohtake

Ce proíet pour un club maínte-
nant en chantier à São Paulo a
gagné le príx de voyage à l'inté-
rleur du pays au Salon d'art mo-
derna de cette année. Selon Ia
dEscription de I'auteur, l'idée de
base est une grande structure de
béton, en forme de hangar, vaste
hall qui abrite généreusement et
souplement toutes Ies activités
demandant un tolt - Y compris
salle des fêtes, fumoir, bar et res-
taurant - et donne libra ecces
à. Ia terrasse princlpale oU se
trouvent 100 piscines. Toutes Ies
dépendences telles que vestlaires,
jeux de salon, dépôts et appareils
de filtrage de l'eau des piscines
sont sltuées au seus-sol.

LICEU PASTEUR

Ja~ques Pilon, Jerônlmo Bonilha
Esteves et Israel Sancovski

La Médallle d'or du Sa10n d'art
moderne de São Paulo a été décer-
née à Jacques Pilon et son équlpe
d'archltectes pour le dessln des
futurs Iocaux du Lycée Pasteur
connu comme Casa Santos Dumont
actuellement en constructlon par
l'entreprise Corustrutora Dumez
S.A. qUi abritera 1.200 éleves demi-
pensionnaires et comporte une
oulslne pour 600 repas outre des
laboratoires, amph1théâtres, une
bibliotheque, salles d'études et de
repos, terrains pour récréation et
sport, etc.
Etant donné l'exigulté du ter-

ràin en pente et son orientation,
les salles de classe sont aménagéoo
dana un bloc de quatre étages
(bloc A) regardant vers l'est avec
un jardin d'enfants au rez-de-
chaussée ayant acces et play-
grounds séparés. Les-éleves aux ni-
veaux p,rimaire et secondalre ont
Ies mêmes accés et cours de ré-
création mais s'en servent à tour
de rôle. Les blocs B et C sont à
des niveaux différents mais com-
muniquants; le premier comprend
Ia cuisine et le réfectoire à un
bout, et les services administra-
IUs, saUe des professeurs et bi-
bliothéque à l'a;utre, réunis par
le préau, cependant que le bloc C
_ pas encore construit - sera des-
tiná à Ia salle des fêtes et à l'au-
ditorium, placés à un niveau assez
bas pour que le toit-terrasse pulsse
servir d'extension au terrain de
récréation devant le préau.
L'architecture, comme on le voit

par 1e choix des matériaux et Ia
réduction de l'entretien au mlni-
mum, es1jseus le signe de Ia slm-

pllcité. Le béton de Ia structure
reste' apparent et 100 grandes
étendues murales sont revêtues
d'un crépis rustique. Un con-
traste de coUleur violente est
obtenu en peígnant, les moellons
de címenn en ochre, avec encadre-
ments métall1ques bleutés, et Ies
murs du préau en ,bleu et orangé;
les panneaux brise-sole11 en plas-
tique Jaune montés sur alumtníum
protêgent Ies fenêtroo des saUes de
classe de raçon durable et efficace.
Quelquefois des soIutions mha-

bituelles ont été adoptées car le
manque de temps a exigé que le
projet soit mené parallêlemerrt à
Ia constructíon, C'€st ainsí que
les tuyaux extérieurs de descente
des eaux de pluie évltent .de pra-
tiquer des ouvertures dans Ia
structure et, aux étages supéríeurs,
les canalisations verticales éiectri~
ques et d'égouts sont passées par
Ies puíts d'aératlon des sanitaires
L'emplol du béton lisse pour le~
plafonds a Supprimé te : revête,
ment et Ia pelnture mais 11fallait
le coUler en coffrages de contra-
PlaqUê; L'écla!rage artiflclel est
mOdu.le et les luminaires sont
moptes sans dlffuseu:s dans des
boítes de sortle en a1uminlum à
ras du plaronn pour faclliter l'en-
tretden et augmenter Ia durée des
Iarnpea, Des systêmes à vapeur
htIJile et gaz sont prévus pour le~
labora toires et Ia cuísíne.

SYMBOLOGIE POUR LA
PLANIFlCATION URBAINE

O'est à Ia Premiere Réunion
d'Architectes-Urbanlstes, tenue en
mal dernier à Curltlba, qu'un sys-
tema de svmboüsatzon préparé par
Ia divislon d'urbanisme du dépar-
tement de Rio Grande do Sul de
l'IAB étalt approuvé, à titre d'ex-
périence, et ouvert à 1a discussion
générale, aux critiques et aux sug-
gestions pour le proposer comme
projet brésil1en de standardlsatlon
de Ia symbologle urbaine. Ce tra-
vail peut être résumé conune sult:
Les architectes et urbanistes ont

depu!s longtemps senti le besoin
cJ.'unifier les moyens d'expression
graphiques permettant que Ia pla-
nification de toute zone métropo-
litaine solt intelligemment repré-
sentée et bien comprise. Jusqu'à
maintenant, des tentatives isolées
faites par des professionnels ou
par des équipes d'urbanistes ont
essayé de développer un certaln
nombre de différents symboles
basés sur une analogie idéo10gique
aussl proche que poosible de l'O'jjet
ou condltion symbol1sés dans le
désil' évident de netteté de dessin
mais sans assez éI'a-ttention au
rapport d'ensemble, ou à Ia clas-
siflcation par groupes. Beaucoup
de ces symboles sont devenus d'un
emploi généralisé à force d'ha-
bltude mais pour Ia plupart, Ia
symbol1sation est restée une ques··
tlon de cholx personnel.
Des systémes assez bien étudies

ont été Inventés mais ils sont ra-
rement connus en dehors de leurs
pays, soit en ralson des difficultés
techniques ou des frais de repro-
duction, ou Men des différences
de langues, ou tout simplement
par trop peu de publicité daus
defl publications spéclalisées.
Toutefois, I'Union internationale

des 1l,rchitectes a décidé mainte-
nant d'aborder ce probleme qui ne
fait qu'augmenter par l'intermé-
dialre de ses sections natlonales.
Le projet de Rio Grande do Sul,
bllO',uque 101n d'être définitif ·ou
prétendant à l'originalité, est Ie
résultat d'une étude minutieuse
sulvant les suggestions de l'UIA
et en tenant soigneusement comp-
te d'autres solutions. Les do-
cuments de base comprennent: 1.
Une elégante brochure de l'UIA,
considérée incomplete et préconi-
sant tant de couleurs qu'elle rend
les frais de dessinateur et d'impri-
me~ie beaucoup trop ouéreux; 2.
Un article "SYmJbologiepour l'ur-
banisme", de Ia revue "Urbanis-
tlca.", certalnement complet et
permettant l'emploi de différentes
couventions du même symbo1e
sulvant l'échelle du deàsln, mais
manquant de Ia logique nécessalre

à ce que ces symbole8 et conven-
tlons solent mult1pl1és svstématt-
quement; 3. Une étude sur Ia
symbologte de base pour Ia plani-
ficatíon de l'ut1l1sation du sol
présentée par l'Institut de théorle
do l'architect'Ure et de I'urbanísme
de Ia faculté d'archltecture de
Montévidéo (N.o 26 de l'ITU) qui,
bien que schématíque, ales qua-
lités désirables de systémat'satlon
avec exemples objectifs, Est logt-
que dans .Ia multiplication des
posslbilités représentatrves et a,
en outre, l'avantage de permettre
(l.'y incorporer les symboles des
deux autres documenta cltés sans
aucune modification essentielle de
structure. Les symboles sont aussi
prls de ceux qui sont ernptovés par
Ie Service géographáque de l'armée,
le Service photogrammétrique de
Ia compagnie d'aviation Cruzeiro
do Sul, ete., pour collatlonner et
étendre Ia liste.
Le graphtque de base de l'lTU

trace les différeuts composants
qui entrent dans I'occupation du
slte urbaín arín d'arriver à un
type de convention approprié aux
activités et aux ressources d'un
systême unitalre, sans ouoner que
Ia dívísíon pol'tlques des zones
d'habltation est le résultat de
l'action et réaction des usagers et
do Ia juridictlon habilitante, Ia
derniêre romentant des ressources
alors que Ia distribution de Ia pre-
míê-e détermine l'étendue drs ín-
fluences et des actlvités. L'Imbrí-
cation a été employée pour Ies ca-
ractêres qui dolvent être lus si-
multanément comme pour le zo-
nage ou les hachures verticales
représentent Ia densité et les horí-
zontales Indiquent les servíces,
suívant l'équation: population plus
accroíssance de Ia populatlon crée
des besolns qui dolvent être satís,
fadts par des servlces. Bref, tou-
tes Ies conventious relatives à
l'utllisatlon du sol et aux ressour-
ce.'l peuvent être déve10ppées selon
Ies besolns_
Les établ1sssements urbains sont

déslgnés par Ia combinaison de
deux symboles de base et de qua-
tre secondaires; Ia symbolisation
polygonale est employée pour les
se:vices; le rectangle pour Ia cir-
culation, le cercle pour Ia culture,
le carré pour le 10gement et le
trlangle pour le tra vail, ombrés
pOUl"l'admln!stration, Ia proprlété,
l'influence et l'état d'entretien.
Des combinaisons multlples d'idéo-
grammes et polygones (par exem-
pIe un livre au milieu d'un carré
a'gnifie une bibliothêque) peu-
vent être élaborés pour des ser-
vicoo comme les hôpitaux et Ies
écoles.
Malgré Ia flexibiUté du systeme

et l'interconnexion logique des
symboIEs, 11 reste l'inconvénient
qu'ils sont plctographiquement
trop seuvent dérlvés de langues
latines pour être appliqués de fa-
çon runiverselle et d'un dessin
moins agréable au point de vue
esthétique que ceux adoptés dans
d'autres páyS. n est donc souhai-
table que des suggestions solent
fao!tead'ici peu par 1es autres dé-
partements de l'IAB pour ce tra-
vaU qui ne demande qu'à être
amélioré, ce qui revient de drolt
au Département de Rio Grande do
Sul.

REMUNERATION DE LA
PLANIFICATION URBAINE

Ce systême, approuvé conune ex-
périence pendant un an lcrs rle
Ia Réunlon des architectes-urba-
nistes tenue à curitiba, cherche à
compléter et à corriger les normes
existantes de l'IAB et à Ies étendre
pour qu'elles comprennent tous
les postes de Ia planifica tion glo-
bale au lieu de s'occuper surtout,
comme autrefois, de subdlvlsions
spécialisées conune Ies lotlssements
résldentiels, centres de villégiatu-
re, etc. Il s'eu tient donc exclusi-
vement au plan directeur, Iaissant
l'étude des détails au département
da planificatlon municipal avec
ou sans l'asslstance d'experts con_
seils rémunérés selon le barême en

vlgueur de l'IAB ou touchant un
príx à l'heure.

Comme l'exemple montré SUl' le
tableau, basé SUl' une populatíon
actuelle de 100.000, le personnel
considéré essentlel est divisé en
sept groupes correspondant cha-
cun a un pourcentage du total
caículé sur sa partícípatcon au
travaU: A. Equipe de planiflcation
urbalne (un archltecte ou planí-
f1cateur chef, deux archítectes
adjoints et des cnercheurs) : 23%;
B. C'onseillers en paysages urbatns
(9%) et conununlcation visuelle
(3%): 12%; C. Dessinateurs: 10%;
D. Equipe d'économie socíale (un
ingénieur économiste cher, deux
économistes adjotnts, un socíolo-
gue, des chercheurs et assistants
soctaux) : 23%; E. Consultants (un
juridique, un fiscal et un spécía-
liste en infrastructure urbarne) :
7%; F. PUijlication, dactylographíe,
préscntatíon et ímpressíon typo-
graphique: 10%; G. Dépenses ín-
directes (études préliminaires, per-
sonnel, taxes, allocation pour
compenser Ies pertes de concours
- cette derntêre comprenant Ie
travai! spécíal.sé, dépenses de
voyage etc. nécessaíres à Ia pré-
paratton (l.'offres qui n'aboutissent
en moyenne quà un contrat SUl"
4 ou 5): 15%.
Trois !acteurs doivent, en outre,

être considérés:
I. L~ préparation du plan dlrec-

teur est simplifiée par Ies 9 ra-
cilités sutvantes correspondant eha-
cune à une déduction de 1% du
total: a. Plan cadastral datant de
moins de 3 ans; b. Etude aérlenne
photogrammétrtque de moíns de
10 ans: c, Mise à jour, rassemble-
ment et cartographie des photo-
graphles aérlennes; d. Cartes à une
échelle appropriée à l'usage; e.
Désignation d'un architecte par'
Ies autorités de Ia ville pour con-
seiller et collaborer au recuei! des
données; .f. EmpIacement de Ia
planificatlou proche du bureau
d'études; g. Une automobile à Ia
cLspositlon de celui-cl; h_ Cartes
ou schémas de moins de 3 ans
pour: terrains lotis, domaine bâtl,
systeme d'égout, distribution d'eau,
force et Iumiere, revêtement des
voles publiques, réseau téléphonl-
que, service de volrle, éclairage des
rues, espaces verts, récréation à
l'air libre et à l'Intérleur, transport
en commum, service postal, édu-
cation, hôtels, assistance médlcale,
app:ovislonnement, places et bât1-
ments publ1cs, valeur de biens-
fonda, courbes de niveau, etc.; i.
Différence du salaire minlmum
réglona1 avec celu! de São Paulo.
n. Le pouvoir d'achat en déclin

des devises bréslliennes exige une
correction monétaire selon l'incLce
mls à jour périodiquement par Ia
Fondation Getúlio 'Vargas (5483 en
décembre dernier et 5981 actuelle-
ment).
lI!. Les coeff101ents de temps et

de complexlté, basés sur un nom-
bre plus grand ou mol~dre d'ha-
bitants au moment de Ia pIanl-
flcatlon (100000 = 1), doivent être
appllquéa comme il est indiqué au
deuxleme tableau.
Le résu1tat peut être contrôlé en

comparant un poste de' l'fstlmatlf
avec Ia valeur qUe le membre cor-
respondant d'un des groupes, l'ar-
chLtecte en paysage urbaln, par
exemple (9%) donne lul-même á
son travail. n faut noter qu'alors
que le Groupe G inclut des .taxes
et une allocatlon pour les pertes
de concours, les frais de voyage,
logement et survoI du terraln en-
courus par l'entrepreneur gagnant
en sont exclus comme faisant par-
tle de ses frais généraux. En ou-
tr~, dans Ie Statut de planification
urbalno préparé par Ie départe-
ment du conseil technique du MI-
nistere de planification bré,üien,
le tableau clté a été employé avec
une augmentation globale d'envl-
ron 20%, alors qu'un accroisse-
ment léger dans Ie pourcentage
attribué à l'équipe de planificatlon
urbaine est compensé par une di-
m!nution correspondant aux ru-
briques: conselllers et études d'éco-
nomie socisle.
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Editorial

o Congresso de Salvador

Realizou-se em Salvador, no período de 18 a 24
de setembro último, o VI Conçresso Brasileira de
Arquitetos, que cantou com. a participação de grande
número de arquitetas e um consiãeráuet númerO' de
estudantes de Arquitetura.

Interrompidos há algum tempo, as congressas
brasileiras de arquitetos tiveram um retnicio alta-
mente valiasa com. a reunião de Salvador. O êxito
do Conçresso pode ser creditado, em sua maior
parcela, ao decidido e corajoso esiôrço desenvalvida
por nossos coleqas da IAB-BA. De tato, as calegas
da Bahia âesimcurnbiram-se de maneira. exemplar
na organização do Oonçresso e na recepção aos
arquitetos que chegaram à Bahia vindos de todos as
Estados brasileiros.

O Cangresso teve por tema as questões rélativas
à Arquitetura e o meio ambiente humano colocadas
pela UIA como base de seu próximo IX Conqresso
Mundial de Arquitetos. Durante uma semana os
arquitetas brasileiros estudaram e debateram os
problemas propostos pela UIA, em prafundidade e
sem perder de vista a perspectiva de sua vincula-
ção à problemática brasileira. Nem sempre, é certa"
aspectos da proposta da UIA poderiam. ser enjoca-
das ante a realidade brasileira sem que a seu
debate assumisse caráter meramente teórica e aca-
dêmica. Nesse'sentida, é de se ressaltar o esiõrço
das componentes das 5 grupas de trabalha, que se
dedicaram ao estuda específico dos temas propos-
tas para manter uma estreita uinculação entre essas
matérias e as situações peculiares de nossa âesen-
valvimenta.
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Dois outroe temas - a do exercício profissional'
e o da rejormuiação do ensino da Arquitetura edo
planejamento urbano e territorial -- foram igual-
mente abordados e evidenciaram a preacupaçãa das
arquitetos brasileiros com. a integraçãa do profissio-
nal de Arquitetura no contexto social da País e com.
a eooiuçõo arquitetôtüca no Brasil.

O Relatorio Final da VI Conçresso de Arquite-
tas assinala que as trabalhos âeeenoolouiosdurante
a Conçresso revelaram que "as arquitetas brasilei-
ros encontram, no momento, inúmeras dificuldades
para a desempenho de suas atividades proiissunuus.
As causas âêste fato podem ser identificadas na fe-
nômeno da desajustamento entre a dinâmica do
processo de âesenuoluimento que ecladiu na País a
partir da 2.a Grande Guerra e a imobilidade das
instituições e valôres culturais ainda vigentes na
Pais".

Prosseguindo em suas constatações a Relatório
Final frisa que "até recentemente, limitavam-se os
arquitetas brasileiros ao tratamento artístico das
edifícios e à elaboração de proieioe para a indústria
da construção civil; com a avanço tecnológico do
mundo contemporâneo, ampliou-se proiusuiamente
a campo de atuação protiseiotuü, com nítidas refle-
xas na comportamento dos arquitetas de toâo a
mundo, mormente naqueles atuantes em regiões em
vias de desenvalvimenta, ande a camplexidade dos
problemas evidenciados contrasta com. a escassezde
recursos de tõâa a natureza, ensoianâo uma ação
em pral da utilização do planejamento, em todos
as níveis de aplicação."

"Os trabalhos revelam, ainda, a tomada de
consciéncia das prablemas gerados por estas condi-
ções, assim como o otimismo e confiança que inior-
mam os arquitetas brasileiros 7/JO futura da País, ao
procurarem trocar suas experiências, ampliar seus,
conhecimentos e concorrer para encontrar soluções
para as questões das quais estão naturalmente
aproximadas ."

"Revelam, finalmente, que as arquitetas brasi-
leiras encontram na plamesamento calcado no co-
nnecimento cada vez mais aproiutuuuio da realidade
econômico-socuü em que atuam, a passibilidade de
previsão e ordenamenio de um desenvalvimento
harmonioso do País. Planeiamenio êsse em têrmos
de equipes poliualenies, que implica na rejormula-
ção do papel até aqui desempenhada pela Univer-
sidade, que se tem revelado incapaz de proporcio-
nar à nação as profissionais adequadas a essa im-
portante tarefa."

"Entendem as participantes do VI Congresso
Brasileiro de Arquitetos que ao encaminharem 'as
presentes conclusões à Diretoria do Instituto de
Arquitetos do Brasil estão capacitando-a - em seu
'melhor sentido - à consolidar a pensamento de
toâos os arquitetas brasileiros, para melhor funda-
mentar o diálogo com as órgãos de gavêrno respon-
sáveis pelos setores pertinentes à atuação prafissia-
ruü da classe."

"Assim, estarão os Departamentos, Delegacias e
Núcleos do Instituio de Arquitetos da Brasil de
passe dos instrumentos necessárias à permitir um
profundo sentido de atualização de conhecimentos,
através de ampla divulgação, em seu órgãO'oiicial
ARQUITETURA e demais veículos) reiorçanâo a
sentido de unidade de expressão, característica fun-
damental da classe das arquitetos brasileiras". O



A Seção de Arquitetura do Salão
Paulista de Arte M'Oderna é uma das
poucas premiações de arquitetura, de
cunho oficial, existentes no País e que
realmente conta com efetiva parti ..
cípação de arquitetos. ~ste ano 'OSa-
lão apresentou um maior atrativo aos
arquitetos uma vez que, P'Or rodízio,
coube à Seção de Arquitetura o Prêmio
de Viagem ao País, prêmio mais ím-
portante do certame pamlísta de artes
plásticas.

O júri composto pelos arquitetos
Eduardo Oorona, IAB - SP, Eduardo

Arquitetura no Salão Paulista
de Arte Moderna

l?erspectiva

Knesse de Mell'O,IAB-SP, César Pires
de Mell'O, IAB-SP, Jorge Wilheim,
IAB-SP e Bernardo Castelo Branco,
conferiu 'Os seguintes prêmios:
Prêmio de Viagem ao País - ao

arquiteto Ruy Ohtake, com 'Oprojeto
para 'OGrêmio Paratodos.

1.° Prêmio Governador do Estado -
aos arquitetos Leo Bonfim Jr., Oscar
Arine e Paulo Bastos, com 'O projeto
do Quartel General do 11 Exército
2.° Prêmio Governador do Estado -

ao arquiteto Rodolpho Ortenblad, com
'Oprojeto da sede do SESI.

Medalha de Ouro - aos arquitetos
Jacques Pil'On (t), Jerônimo Bonilha
Esteves e Israel Saneovskí, com o pro-
jeto do Liceu Pasteur.
ARQUITETURA publica a seguir

dois dos projetos premiados no Salão
Paulista de Arte Moderna - Seção de
Arquitetura: 'Oprojeto que f'Oi dístín-
guído com 'O Prêmio de Viagem ao
País, de autcría do arquiteto Ruy
Ohtake e 'Oprojeto que recebeu Meda-
lha de Ouro de autoria dos arquitetos
Jacques Pilon (f), Jerônimo Bonilha
Esteves e Israel Sancovskl ,

-.,ao •
Elevação
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Vista da Maqueta

Grêmio Paratodos Ao arquiteto Ruy Ohtake coube o Prê-
mio de Viagem pelo projeto do Glrêmio
Paratodos, atualmente em construção em
Bâo Paulo, de cujo memoríal descrtttvo
extraimos o seguinte trecho:

"A idéia básica foi a de um grande
barracão de concreto que abrlgasse gene-
rosa e flexivelmente as atividades que so-
licitem cobertura - um grande salão, que
compreende salão de festas, estar, bar e
restaurante - e que permítísse ifranca
comunicação com o grande terraço do
conjunto de piscinas. Todos os acessórios
- vestiários, jogos de salão, depósitos,
case,de filtros, etc. - foram colocadosno
subsolo."

Prêmio de Viagem ao País

Arquiteto RUY OHTAKE, IAB-SP

6
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Arquitetos :

JACQUES PILON <t)
JERONIMO BONILHA ESTEVES, IAB-SP
ISRAEL SANCOVSKI, I,AB-SP

Construtor :
CONSTRUTORA DUMEZ S. A.

Proprietário:

ADMINISTRADORA FRANCO
PAULISTA S.A,

Medalha de Ouro
Liceu Pasteur

Casa Santos Dumont
o trabalho dos arquitetos Jacques Pí-

íonr+), Jerônimo Bonílha íEstevese Israel
E13.ncovskifoi distinguido com Medalha de
Ouro. IA. obra premiada, o nôvo edifício
do Liceu Pasteur, denominado Oasa San-
tos DUmont, destina-se a abrigar 1..200
alunos em regime de semd-ínterno, sendo
para isso dotado de refeitório e cosínha
para 600 refeições, além de 'iaiborat6rio,
anríteatros, bíblíotece, salas de estudo e
descanso, áreas de recreação e esportivo,
etc.
A exigüidade do terreno, situado na Es-

trada do Vergueiro,face ao programa so-
licitado, sua conformação topográfíca e
orientação determinaram ·a solução do
bloco de salas de aula - bloco A, - em
4 pisos, orientado para o !Leste,com a dis-
posição dos cursos pré-prímárío, primário
e secundário em andares diferentes. O
pré-prímárío, localizado ao nível da rua,
dispõe de área de recreação, galpão e
acesso IPri~ativo;o primário e o secundá-
rio utilizam-se do mesmo acessoe dispõem
de gallPãoe áreas de recreação em comum,
utilizando-os em horários alternados.

Vista geral do Liceu Pastem
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PLANTA DO 1.0 PISO

A - Entrada do salão c!.e festas
B - Entrada dos alunos
C - Entrada dos Professôres e

Pré-Prímârío
D - Entrada de Servf-;o
E - Pátio do Pré-Prtmãrío
F - Pátio de Ginástica
G - Pátio d~ recreio do Pri-

mário e seoundãrto
1 - Salão de festas
2 - Pátio
3 - Hall
4 - Chapelaria
5 - Cozinha e anexos
6 - Sanitários
7 - Hall de entraêa e expo-

sição
8 - Medidores
9 - Galpão Pré-Primãrio
10 - Salas Aula Prê-Prímãrío
11 - Zelador
12 - Galpão Ginástica e Missa

Campal
13 - Altar
14 - Sacristia
ts - Enfermaria
16 - Oficina
17 - Depósito
18 - Rampa

···

-

Jl n ~-

~ I I [ 11 1 000000 I I I I 1
f,1 I Jl~ I I I 000000 I I I I 1
I1 1[1 • I lIil.LW.I.I [ WWil 1m . ri I I I . I

J ' I 1 lUA ti

CORTE LONGITUDINAL

e

CORTE TRANSVERSAL

1 - Hall de entrada
2 - Administração
3 - Galpão

4 - Sanltãrios
5 - Escritório
6 - Cozinha

....••.••..•..•• I

I • \L. _.. __•... _... _....._.... _.. _.. _..... _... J

1 -Galplo
2 - priJnâno
3 - Secundário

~ - Pãtio de Gfnãstlea
5 - Pátio de recreio
6 - Projeção do salão de festas
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PLANTA 2.0 PISO

1 - Espera
2 - Secretarias
3 - Diretoria e anexos
4 - Visitantes
5 - Professôres
6 - sanítãríos
7 - Biblioteca
8 - Galpão
9 - Escritório
10 - Cozinha e anexos
11 - Acesso às saIas de aula primâric
12 - Acesso às salas de aula secundârio
13 - Salas de aula do primâric
14 - Terraço
15 - Rampa
16 - Depósitos e quadros

••• w _~ _ ._ •• _ J ••••.••••••...•... _~ _

Além do bloco A, de salas de aula, a
construção compõe-se de mais dois blo-
cos, com runções distintas, interligados
entre si, porém em diferentes níveis,
acompanhando o relêvo do terreno. No
bloco, B, estão localizados, numa extre-
midade, a. cozínha e o refeitório, e na
outra os senvíços administrativos, sala de
professôres e biblioteca, e, interligando" as
duas extremidades, o galjpão de recreio. "
Finalmente, o Bloco C, ainda não cons-'
truído, destínado a ,a,brigar o salão de fes-"
tas e auditório, localiza-se na esquina da
Estrada do Vergueiro com a rua N, em
nível bastante baixo, de tal forma que sua
cobertura plana será utílízada como área
de recreio, ampliando a já existente" em
frente ao galpâo ,
Na arquitetura do edifício procurou-se

usar de absoluta franqueza no emprêgo
dos materíaís, !bem como reduzír. ao mí-
nimo qualquer conservação futura. O con-
creto dia estrutura foi deixado aparente e
os grandes panos de alvenaria foram re-
vestidos com chapiscado rústico sem pin-
tura.
A nota cromática é dada por algumas

manchas de côres fortes: pmtura ocre
nos tijolos de concreto, placas metálicas
azuis nos caíxãlhos, paredes píntadas de
azul e laranja nos galpões, brise-soleil de
plástico amarelo nas salas de aula,
Algumas das soluções particulares adota-

das decorreram da necessida:de de se encon-

9
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trar processos construtivos !para uma obra
em que, a princípio, por exigüidade de
tempo, projeto e construção se desenvol-
veram paralelamente. As tubulações de
águas pluviais aparentes dispensaram a
previsão das respectivas passagens na es-
trutura, já em execução antes da conclu-
são dos projetos das instalações. Pelo mes-
mo motivo, descidas de esgôto ,e pruma-
das de eletricidade nos pavimentos ele-
vados, foram alojados nos poços de ven-
tilação dos sanitários. Os !forros em con-
creto sem revestimenlto, embora tenham
exigido formas de contraplacado, dispen-
saram a operação de revestimento e de
pintura nas zonas externas.
A proteção das salas de aula, voltadas

para o Leste, se faz através de brise-
soteü, constituído por estrutura: de alumí-
nio e panos de vedação de. plâsticoondu-
lado. 1l:ste sistema, bastante eficiente, dis-
pensa tôda e qualquer conservação futura
e se constitui em elemento precioso para a
composíção da raenada.
.; A iluminação artírícíal, modulada, é fei-
ta através de lâmpadas mistas, em àpa-.
relhos de alumínio repuxado, embutidos,
onde o'difusor foi eliminado para me-
lhorar as condições de manutenção e du-
rsbílídade da lâmpada.
Além das usuais, foram previstas insta-

lações de vapor, óleo e gás para a cozinha
e laboratórios. O

PLANTA DO 4.° PISO
1- Cobertura
2 - Depósitos e quadros
3 - Sanitários
4 - Salas de aula secundãrlo

5 - Salas de História e Geografia
6 - Depósito material d.idâtico
7 - Sala estudos
8 - Laboratórios de Física e Quimlca
9 - Sala de demonstrações.

1,0



Concurso para
Praça de Centro Cívico
em São Francisco (EUA)

concorreram a êsse concurso 317 pro-
jetos de arquitetos, artistas, escultores,
paisagistas e urbanistas de vários países.
Inscreveram-se no concurso 1.209 candi-
datos de 45 países. O júri composto [por
Thomas Church, arquíteto-paísagísta, Luiz
Barragan, arquiteto (México), Andre
Bloeh, escultor (Franç.::t), !Moses Lasky
(EUA) e Sy,bil Moholy-Nagy (EUA) clas-
sificou em primeiro lugar (US$ 3.75<0) o
Projeto n» 183, dos arquitetos Ivan Tzve-
tin e Angela Danaidjíeva de €ofia. Em se-
gundo lugar (US$ 3.250) foi classificado
o Projeto n.v 188,dos arquitetos Iwona
Sadowskl::te Andrzej G<>rczynskie do dese-
nhista-industrial Marek Lewandowskí, da

1.0 PlttMIO
Arquitetos: Ivan TzV'etin e Angela Danadjieva

Polônia; e em terceiro (UiS$ 3.1(}O,O')classi-
ficaram-se os autores do Projeto n.O 119,
Sidney Katz, arquiteto, John Matt,- escul-
tor; Miclhel Bobick, William Vitto e Albert
Lorenz, assocíados, dos EUA.

Crítíca geral dos projetos

,a) a maioria dos projetos não levou em
conta a Identificação da concepção com a
ímplantaçâo e o \150 específico requeridos.
A ímplantação da maioria dos projetos
poderia ser feIta. não importa onde;
b) ,a utilização de esculturas foi reíta

sôbre a base de concepções altamente ex-
pressíonístas, que o grande público jamais

poderia apreciar e que, em 1)OUCO tempo',
pareceriam anacrônícas:

C) os projetos que situavam os elemen-
tos construídos no centro da [praça esta-
vam em contradição com a necessidade de
criar uma experíêncía de espaço urbano
especifico; êles entravam em rivalidade
com os edifícios círcundantes;
d) foi necessário eliminar numerosos

projetos altamente criadores em virtUJde
do límíte de custo de execução estabele-
cido pelo programa;
e) inúmeros projetos foram julg.3.dos

muito rígidos para permitirem futuras mo-
dificações inerentes à cidade em pleno
crescimento e evolução.

11



Oomentários do júri sôbre os
projetos premiados

Primeiro Prêmio

o projeto compreende uma serre de
terrenos planos e variados, representando
uma original e, em algum casos, supreen-
dente solução.
Os edifícios pÚblioos se encontram no

primeiro plano do panorama idla 1P1'la~a,
êles se constituem em uma boa expressão
da tradição cívica. Os materíaís utili!zados
e os detalhes construtivos são de alta
qualidade e merecem ser apreciados euí-
dadosarnente. ll1:essencialmente uma sotu-
ção contemporânea, que valoriza a edilfi-
cação circundante. Ela, ressalta a escala
e a majestade desta praça pública.
Do ponto de vista puramente estético,

as superfícies, com seus ligeiros desníveís
permitem uma experi!ência rica em rbeXitura
e côres e um jôgo de luz bom ígualmente
para o dia e para a noite. Um lago su-
blinha a profundidade em três dimensões
das nuvens e do céu. Cbntrastando com
a confusão atual damraça, êste nôvo pro-
jeto dá uma impressão de calma e de re-
POUSQ. Na agitação Tu1dosaJde uma ci-
dade moderna, esta experiência será sem
dúvida muito apreciada.
Os desníveis dos terraços de l()O x 10:0

pés cada um, poderão vir ,a ser utüízados
com lugares para sentar ou como tribu-
nas nas reuniões públioas.
Uma das principais qualídades dêste

projeto está na. possíbllidade de se poder
efetuar Ias modiJficações !frundamentais:sem
se ultrapassar as limitações orçamentárias;
o !projeto poderá ser desenvolvido poste-
riormente, conservando integralmente o
espírito de sua concepção se outros meios
financeiros forem obtidos.
Outra qualidade do iProjeto é a sua fle-

xibilidade de uso e seir desenvoímmento
contínuo. Os terraços são particularmente
bem apropríados pa1131exposições de es-
cultura ao ar livre. Se bem que nenhuma
escultura tenha sâdo prevista, nada impede
que excelentes peças esculturaís venham
a ser colocadas no futuro sôbre qualquer
um dêsses terra 90s.

Segundo Prêmio

A grande superfície cóncava abenta no
meio da praça dá uma forte ímpressâo de
espaço, Esta área será partíoularmente
apropríada para reuniões públicas, tanto
que seus autores previram uma tribuna
para. oradores. O caráter urbano da pra-
ça é sublinhado por uma pavímentação
ornamental ,e uma grande perspectiva no
sentido do eixo de Market ISltreel.
Um conjunto de elementos escultórícos

irregularmente :dispo.stos nos dois lagos
dâ uma "impressão vertical" .:10 conjunto
e serve igualmente de fonte luminosa.
Os mastros para bandeiras estão gru-
pactos.

Terceiro Prêmio

12 O tratamento da praça é abordado de
maneira puramente eseultóríca neste pro-
jeto, respondendo assim à "satisfa~ão vi-
sual" recomendada pelo programa.
Se bem que e&saterceira solução não

traga nenhuma modtficação à atual físío-
nomía da. praça e não possa ser consíde-

2.° PRíl:MlO
Arquitetos: I. Sadowska e A. Gorczynski
Desenhista andustrtal : M. Lewandowskt

3.0 PREMIO
Arquiteto S. Katz
Es~ultor J. Matt
M. Bobíck, W. Vitto e
A. Lorenz, associados

rada como 'um melhoramento arquitetó-
nico, ela testemunha a preocupação con-
temporânea que tende a arranjos escul-
tórícos livres.
A altura excessiva do principal elemen-

to escultóríco vertical do lago pode ser
considerada como Um desaãío dramático à
verticalidade do estilo Renas'cença da.
cúpula do City Hall , Os elementos escul-
t6ricos !propriamente ditos possuem uma
qualidade natural orgânica que ,agra.ctará
aos que desejam um maior contato com a
natureza, na, cidade. O verdadeiro trata-
mento da praça exigiria um plano de con-
junto mais críador e mais global.

O júri dedicou uma extrema atenção à
escolha! do prímeíro prêmio. Op'rojetD
classificado em !primeiro lugar em vez de
ser uma símples praça municipal corno
tantas outras, apresenta-se como uma so-
lução úníoa que será objeto de comentá-
rios no mundo inteiro, uma atração per-
mamente para os turistas. Qualquer outra
escolha teria significado um compromisso
que em nada contríbuíría a novas inspi-
rações na. escultura, na pavímentação e
iluminação da praça.
1l:ste !projoetopoderá vir Ia. ser o ponto

de partida para a concepção de um meio
verdadeiramente urbano. O



defesa do
do Gambá

Prêto

Em
Morro
em Ouro

Vista parcial do MOrTOdo Gambá

o Morro do Gambá, outeiro singelo que compõe
a paisagem original de Ouro Prêto, tem dado moti-
vos para preocupação aos responsáveis pela preser-
vação da moldura histórica da cidade.

Com a incrementação de novas edificações, re-
sultante do aumento da população local, aquela
colina vem adquirindo fisionomia desagradável no
conjunto panorâmico, não obstante os esforços dos
servidores do DPHAN.

Casas numerosas, na dureza das águas e meias-
águas de seus telhados" ficam ali em destaque, cau-
sando impressão penosa aos turistas mais interes-
sados e visitantes estudiosos de nosso passado ar-
quitetônico, de que a cidade mineira é um dos mais
seguros repositórios.

Não dispondo o morro de vegetação mais alta,
faz sobressair a desarmonia que, paulatinamente
vai abastardando a pureza do panorama anterior.

Solução senão ideal pelo menos remedíadora,
seria a obtenção do valioso concurso técnico do Mi-

nistério da Agricultura ou da Secretaria Estadual
competente para que tôsse levada a efeito uma ur-
gente arborízação do local, eficiente e racional.
Bonitas árvores de porte, sàbiamente distribuídas
por entre o casarío existente, fariam esmaecer por
certo a dureza das construções já em elevado nú-
mero, com tendência progressiva de aumento na-
quele sítio.

Dessa maneira, ter-se-ia nova visão de conjunto
do outeiro em questão, com um mínimo de prejuízo
arquitetônico.

Essa será certamente uma solução rápida e efi-
ciente desde que, por evidente complexidade, não
se possa pensar em medida mais radical.

Mas o que importa, sobretudo, é que a prefei-
tura local não conceda novas licenças de constru-
ção nos terrenos do Morro do Gambá. Nesse sen-
tido formulamos um apêlo ao operoso Prefeito de
Ouro Prêto. O
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Remuneração
de projetos urbanísticos

Este roteiro, proposto pelo erquíteto
Jorge Wilheim 1M3-8F, foi aprovado, a
título eXjperimental, no Encontro de Arqui-
tetos ,Planejadores, promovido pelo IWB,
em maio de 1966, em ourítrba.

1 - Introdução

A ta;bel:a do LAB aborda de formai cau-
telosa. o problema do urbanismo; cautela
justifiícada pela escassa eXlperiência cole-
tiva do trabalho do arquiteto neste cam-
po. Esta cautela se tm9Jd'uzpela definição
Incompleta ou mesmo omissão de nume-
rosas tarefas, eXICluídas na remuneração
tabelada, 3J saber: estudos sócío-econômí-
COS, trabalhos de paísagísmo, trabalhos de
comunícação visual, consultorías e asses-
sorías ,
De fato, parte dêstes itens não é ela-

borada diretamente pelo arquiteto. No
entanto, para efeito ldJe cálculo da remu-
neração, é importante saber estimar o
vaãor da empreitada que é sempre global;
o projeto urbanístico.
Por outro lado, quando foi elaborado

êste, capítulo da tabela, cogitava-se real-
mente maís de fornecer uma orientação
paIra a cobrança de projetos setoríaís (10-
teamento, zonas de veraneio, etc.) , do que
prõpríamente planos diretores.
A conquista de novas ~osições e as exi-

gências de maior racíonalízacão dia admi-
nistração fazem surgír crescente demanda
de planos urbanísticos. Parece-nos, por is-
so, oportuno rever, debater e talvez dar
nova orientação ao problema da remune-
ração.
Nesta proposta pretendemos esboçar um

roteiro que, após enríquecímento e corre-
ção, possai servir !para urna experiência de
um ano, em âmbito nacional.

2 - Alguns Conceitos

Parece-nos haver consenso de que um
plano-diretor deva ser entendido em seu
processo que se inicia por meio de Um
sentido dinâmico: trata-se realmente dum
plano básico e se rperpetU!a!através dio de-
talhamento e constantes adarptações rea-
lízadas por um organismo permanente e
local.
Destarte, a remuneração objeto desta

proposta, cinge-se ao plano básico, único
passível de contratação. O restante deve
ser tarefa de órgão de planejamento liga-
do à :prefeitura local, o qual poderia, even-

14 tualmente, OOSe\SIS011ar-se0'I.l contratar pres-
tações de serviço para um ou outro deta-
lhe. Esta ocasional prestação de serviço,
no entanto, poderá ser remunerada seja
pela talbela em vigor (plano setoríal) , seja
pela cessão de "know-how" numa base de
preço-hora',

Pensamos que, ao Iímítar a trubela ao
plano básíeo, estaremos reafirmando os
conceitos de contínuídade do processo de
p1anejar e da necessidade de criação do
órgão permanente.

3 - Distribuição de Atribuições

A eLaboração de planos básicos brasilei-
ros tem demandado, pelo que conhecemos,
a participação dos seguintes profissionais
separados em grupos ou mesmo escritórios,
mas constituindo-se em equipes ou con-
sórcios:

A - E'quipe urtxuusuca

,A1'Cl!uite1Jochefe ou urbanista:
2 arqudtetos colaeoradores
Pesquisadores.

B - Asseesôres

Paisagísmo
Comunicação visual

C - Desenhistas

D - Equipe sócio-eCOnômica

1 engenheiro economista onere
Z economistas assistentes
1 sociólogo
Pesquísadores
Assistentes sociais

pQlPulação
atual da cidade

E - Consultores

1 Jurídico
1 Tributário
Especialis'b1\l em infra-estrutura urbana

F - Publicação, datilografia, avresentação
e impressão

G - Despesas indiretas

Prospecção, funcionários, suplemento
Ip.3.raamortização das perdas para concor-
rências, etc.

4 - Participação do Grupo na Equipe

A experiência prévía sugere-nos que a
parbícípação de cada um dos grupos aeí-
ma, no custo e 1]1\1remuneração de um
plano básico seja aproxímadamente a
seguinte:

Grupo A - 23% do total
Grupo B - 12% do total - (sendo 9%

para paísagísmo e 3% para
comunicação visual)

Gn~po C - 10% do totaã
Grupo D - 23% do total
Grupo E - 7% do 'total
Grupo iF - 1101% do total
Grupo G - 15% do totatl

11(10%

A determinação desta relação entre os
grupos permite 3 ca~a um dêles inferir o
valor glolbal de UiIIlÍ plano ibásico Ia partir
do cálculo de sua prÓll}ria remuneração.

Prazo de
execução
(meses)
a ser

estimado

Ooeficiente
de

tempo

CoeIficiente
de grau de
complexi-

dade

Menos de 30.000 halb1tanrtles 0,54 0,616

De 20.000 a 50.000 5 0,82 0,7

5De &0.000 a 100.000

100 A}(}O habírantes

De 100.00iO a 200.0GO

6 1,0.0 1,0

7 1,17 1,2

De 200.0(r{) a 500.000 1,338 1,3

De fYO().iOiOO Ia 1.000.QOO 10 1,66 1,5



Um Caso tndice

Tentamos calcuíer o custo e remunera-
ção para uma. cidade de tamanho médio
e que pudesse servir de indice. Baseados em
algumas experiências prévias, escolhemos
uma cuuuie de 100.000 tuioitante« e calcu-
lamos o número de !profissionais envolvi-
dos, o tempo gasto e, conseqüentemente, o
valor da remuneração. Consideramos 6
meses suficientes para esta elruboração num
caso médio.

Repare-lSe que [01 apresentada, uma ver-
ba especíaã pa:ra amortízação das despesas
feitas para apresentação de propostas pelo
sistema de concorrência pública. Oom
efeito, para a preparação de propostas
(tempo de pessoal qU!alificado, gastos de
viagem) as despesas elevam-se em com-
paração ao custo totai do serviço, pois
eada proponente será contratado em me-
dia uma vElill para 4 1/lJ 5 prQI)OstaSl.

6 - Fatôres Corretivos

Para que êste índice possa sergeneraàl-
zado, faz-se mister usar três categorias de
fwtâres corretivos:

n simplificação de trabalho
II) correção monetária
III) grau de complexidade.

Para o primeiro fator corretivo, propo-
mos a :verificação de existência ou não de
uma séríe de itens que lPossam represen-
tar, a grosso modo, a redução de 1% para
cada um:

a) cadastro com desatualíaação de me-
nos de 3 anos;

b) levantamento aercrotogramétríco de
menos de lo() anos;

c) restítuíção e mapeamento de aeroro-
togrametria;

d) 1P1a1n!tasna escala a ser U!tilizada;

e) Indicação, pela Pre:fettura, de l\lIlll ar-
quiteto para assessorar e colaoorar na co-
leta de dados;

f) proximidade entre mUnidpio e escri-
tório do contratado;

g) carro colocado à disposição do con-
tratado; _

h) mapeaenento ou cadastro de pelo me-
nos 3 anos; .áreas loteadas, edirficações,
rêde dre água, esgôto, luz e fôrça, pavi-
mentação, telefone, coleta de lixo, ilumi-
nação pública, áreas verdes, recreação co-
berta, recreação descoberta, transportes co-
letivos correio, ensino, hotéis, assistência
médic~, abasteeímento, áreas e edifícios
púibUeoo, valôres imdb~llários, curvas de
nível.

d.) diminuição da remuneração corres-
pendente à diferença salariral da região,
com relação ao salário mínimo de São
Paulo.

Para o segundo fator corretivo, propo-
mos vincular o valor de Cr$ 70.000.000 aro
índice 5483 relativo 00 mês de dezembro
último, publicado pela FundJação Getúlio
Vargas, no número de fevereiro da. revista
Conjuntura Econômica.

Par>a o terceiro fator corretivo, propo-
mos: para debate, uma talbeIa de co~le.:-

I
Srubtotal TOtaft

.,
--

Grupo AtrLbuição Prcdíssíonaís crs 1.00'0 %crs 1.000- .

Arquiteto Chefe ou
EquilPe Ul1batnista 7 ..000

A Urbanístdea 2 Arq.o assistente 7.'000
Pesquisadores 2.100 16.100 as

---
Assessôres paisagismo 6.30ü

I13 Comunico Visual 2.100 8.400 12

C Desenhistas 7.'000 I 7.000 10

---
I1 Eng.o economista

Equipe sócio- chefe 5.400
D 2 Ec{)nom. assistentes 7.200econômica

1 Sociólogo 1.4Oi0l
!Pesquisadores 2.100 16.10~ 23

---
Jurídico 1.700

Consultores Tributário 1.700E Espec. d'nfva<-eStrut.
urbana l.t5'OO 4.900 7...

F Apresentação PiuJblicação, datílograéíe
e dmpressâo 7.rUOO .7.iOOO 10

I

Despesas indiretas, .-
lP!l"osrpec.funcionários,

Despesas Impostos, suplemento
G indiretas p. amortvdas lPerdas

em concorrências
!públicas 1:0.500 10.500 15

TOTAL 70.00'0 100

xídade . crescente, baseada na 1P0pulação
atual da cidade em qruestão:

7 - A Proposta, Um Roteiro para
Cálculo da Remuneração

Pava. estimar a remuneração de um pla-
no básico urbanístíco, proceder-se-'laaos
seguintes passos:

I - Esti'IDar o tempo necessário à ela-
boração, consídererido o caso em particular
e o tamanho da cídade, a partír da rela-
ção "lOOi.MO habítantes - ~ meses";
adaptar o valor global d:e acôrdo com a
diferença, de tempo de elaboração.

II - Corrigir êsse valor com as redu-
ções e ·0.., acréscímos ind!ica.dos pelos 3 fa-
tôres correta vos.

III - Verificar o total, mediante con-
sulta a qualquer um dos grupos íntegran-
tes, aplícando a !porcentagem de lPartiGi-
pação dêsse grupo consultado.

Por exemplo: remuneração- para o plano
urbanístico de uma cidade de 250.000 ha-_
bítantes, apresentando 4 fatôres de sim-
plificação.

I - Estimou-se em 7 meses o tempo ne-
cessárío: portanto:

7
70.000.000 x - = 81.667.000

6

II - Redução de 4 vêzes 1% de ...
81.700.()OO = (3.267.'000) leva o total para
78.400.000;

O índíce de P.G. V. tería aumentado de.
5433 para' '5981; portanto, o llÔVO valor
será de

5981
78.400.000 x - _ 85d~OO.()OO

5483

e, <finalmente, êste valor é multiplicado
pelo rator 1,3 (complexidade creseente) ,
dando o vaãoi- final de Or$ 111.1'50.000;

III - oonsuitado o rpaisàgüsta (9%),
estimou êle sua remuneração em ajpi"oxi-
madamente Cr$ 10.000.000, confirmando a
correção de cálculo global que daria
o-s 10.003.500.

8 - Observações Finais

É ímportante incluir no valor do grupo
G (despesas indiretas). o total de impos-
tos, selagem e. reservas. Dêstes cálculos
estão excluídas as despesas de viagens,
estadías, e sobrevôo, que devem ficar por
conta do contratante.

NOTA: Na proposta do Estatuto de Pla-
nejamento Urbano, elaborado pela asses-
soría técnica do Ministério de Planej;a,..
. mento, a tabela acima é utdlíaada com um
aumento .global de 8IProximadamente
20% . Na divisão porcentual dos grupos
profíssíonaís partícípentes, propõe ligeira
diminuição na equipe urbanística, apre-
sentação e despesas indiretas; e aumersto
correspondente na consultoría e estudos
sócio-econômicos. O



Diálogo

Universidad Nacional deI
Centro dei Peru

Com a presente estamos solicetando para
a Faculdade de Arquítectura da Universi-
dad Nacional del Centro del Peru, uma
assinatura da revista ARQUITETURA,
editada IlJOrV. IS.RS. Os arquitetos que tra-
balham nesta Universidade conhecem a
grande Importância do órgão informativo
do Instituto de !Arquitetos do Brasil e
aconselharam a aquisição de uma assina-
tura..
A BiIblioteca da F1ac:uldaJdde Arquítee-

tura acatando essa sugestão, está formali-
zando o pedido.
Esperemos sua colaooração para que

assim, aos poucos, vençamos o isolamento
e firmemos nossa unidade.

Arquiteto Oésar Al!berto iLrupouble
Oatedrático
Bilblioteca da Faculdrud de ArqU'Í-
teotura y iPlaneamiento da Uni-
versídad Nacional del centro deI
iPeru
:Real Ohilca, 238
Hiuancayo - Peru.

ARQUITETURA, profundamente honra-
da com as referências expendidas na soli-
citação do arquiteto César Albert10 La-
pouble, informa que incluiu a Biblioteca
da ~aculdaà de Arquitectural y Planeami-
ento em seu arquivo. Os votos do CAL em
favor de uma maior uniOOcXee para o es-
iõrço no sentido de vencer o isolamento
em que nós arquitetos sul-americanos nos
encontramos, são igualmente nossos. Tudo
procuraremos fazer para vencer êsse iso-
lamento e, para tanto; desde já abrimos
as páginas de ARQUITEITURA. Encarece-
mos ao CAL bem como aos demais arqui-
tetos da FAP e da UNCP, que nos enviem
trabalhos e matérias relativos a atividade
profissional e didática que vêm empreen-
dendo no peru.

l6

ANUNCIEM EM

Slides de Arquitetura Moderna

I am lajppeal!ng to architects atl over the
world for really 35mm colour pictures of
modern architecture. !My first need is for
material for lhistory of 2iO'th century ar-
chitecture I am wrítíng, but there is a
second need whíeh is begin compílíng' an
Internatíonal Index or coíour píctures of
modern arehítectnzre \Vhicih would be or
real value to arohítects, lecturers, liIbraries,
untversíttes, researehers and SO on. So
many archãteots are first rate photogra-
phers, and are also widely travelled, tihat
I am sure there is a wealth or unpublíshed
materíal M'lad1able, but unknown, The
problem ís to track it down to its source.
I woulidi be most grateful ti yOIUwill

find space to puiblish the enclosed letter
ín your Journal to bríng bhe ídea to the
afttention or your readers,

"I am compílíng a history or 20th
century archítecture that wiU include
nearly 300 colourphotographs and em
very anxíous to màke contact witih any
arehítects who have cclletãons of
really good 35mm colour slídes or
medem archítecture.
I will Ibe extremely gratefuL to any
archítect 01' student who wiil send me
a list of píctures they think migth be
sítaole - not only of current modern
arehítecture, ibutespecially O\f the early
classíc which may sínce have been
defaced or destroyed.
Any suggestíns for potencial sources
or material will be welcomeiCll. It ís
iho,ped in time to compile an Interna-
tíonal Index of colour :pictures of mo-o
dern architecture whích be of tre-
mendous value. All pUlblished píctures
will be lPaid for. All orígínals willbe
returned. "

Joftm Donat, A.R.I.B.A., A.A.dLp.
5, Belsize P.ark Gardens, LONOON,
N.W. 3 - England

ARQUITETURA

o óRGÃO OFICIAL DOS
ARQUITETOS BRASILEIROS

ARQUITETURA registra a soucuaçõ»
do arquiteto John Donat e espera que os
arquitetos brasileiros que fazem as foto-
grafias- e sabemos que alguns dêles são
excelentes fotógrafos - corresponâam. ao
seu apêlo.

Gabarito Técnico

Tivemos a grata satisfação de receber a
remessa do último número 'da revista
ARQUI'I'E'I'URiA. do IAB, e Informados da
inscrição de nossa firma para futuras re-
messas, agradecemos.
Desejamos expressar a nossa admiração

pelo alto gabarito :técnico dQ conteúdo
editorial da revista do I:AB como valiosa
fonte de ensínamentos para as atívídades
dos arquitetos e dos engenheiros brasilei-
ros e dos estrangeiros também.

José Pessoa Junior, BlOC/BOE
PMG - empreendimentos e cons-
truções limitada
Rua Riachuelo, 275- 8.° andar
São Poolo-SP

Números Atrasados

Pela presente reitero os agradecímentos
pela contínua remessa da revista ARQUI-
TETUlRA, cuíos exemplares são de meu
inteiro agl1aidb.
Em virtude de não ter recebido os exem-

plares de lIl.os 44 e 47, solicito de V. s.as
a gentileza de remeterem os exemplares
faltosos.

Armando Antônio Thimmig
Caixa Postal, 951
São Paulo - 1, 'SP

Os números atrasados ~ ARQUITETU-
RA estão pràticamente esgotados. Fare-
mos no entanto o possível para atenâê-lo.

Interêsse por ARQUITETURA

Valendo-me da franqueza, com que essa
conceituada revista vem oferecendo àque-
les que realmente desejam acompanhar as
mais novas e as mais modernas perspec-
tivas no campo da Eng,enharia Arquítetô-
nica (síc) , venho pedir encarecídamente
mais uma demonstração de solicitude das
várias que já foram oferecidas, com 1!lI in-
clusão do meu nome como um dos muitos
recebedores dessa renomada revista.
~ste meu Interêsse é arma função direta

de ótimas arírmações a respeito dessa re-
vista, não somente por parte de arquitetos
como também por parte de colegas ou-
tros, os quais acompanham as puolícações.

Renato Magalhães da Silva
Rua Padre Aeevedo, 459
J~o Pessoa - PB

As noticias da aceitação de ARQUITE-
TURA em João Pessoa, da carta de RMS
nos sensibilizam e informamos que incluí-
mos o seu nome em nosso arquiVO. Não
podemos, no entanto, deixar pass(Lr sem
registro o esdrúxulo "campo dJa,Engenha-
ria Arquitetôtuca", O
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o século XX caracteriza-se por \lm
:t:enômeno urbano sem precedentes na
história.ela humanidade: por sua impor-
tância e rapidez de evolução; :por SUJa
'generalização em escala mundial. Parti-
cularmente acentuade nos "países antí-
gos", onde representa a conseqüência de
quase dois séculos de ci"'(ilizaçãoindus-
trial, sua presença já se' faz notar nos
"países novos", que herdam brutalmente
essa civilização; pela independência que
as cidades se arrogam de seu contexto
econômico regtonaã primitivo (nos casos
em que têm. um passado... ) para trans-
formar-se em centros de intercâmbh ou
de produção em escala nacional, quiçá
mesmo continental; pela superfície das
zonas ocupadas, em lfetrimento da locali-
zação natural: as grandes aglomeraçóes
tendem a reunir-se através das áreas ru- -
raís tannbém elas modírícadas, para cons-
tituírem "zonas urbanas" cada 'Vez mais
.absorventes.
Se, por um lado, o desenvejvímento

dessas. grandes áreas urbanas, traduzido
em duas dimensões sob a forma de planos
e de mapas, obedece a imPerativos orgâ-
nicos submetidos às leis das necessidades
econômicas e das eXigências geográficas,
no plano dI>;homem os ambientes tradi-
cionais e ancestraís de vLda desaparecem
para dar lugar a um meio, artificial que
l(aramente lhe traz ordem e equílíbrío, .e
antes 'com bastante freqüência, à ~lIlar-
quía, 'nos cenários novos que passarão a
constituir o seu universo.

Aqui, O· homem "usuário" não tem de
seu meio U1114 visiío vertical,' e sim tunt-
zonuü, e são as '(paisagens" que mudam.

Noçãode Sítio,
Frente à imprecisão, à estreiteza ou à

extensão das definições fornecidas pelos
dicionários, faz-se mister estabelecer cer-
tos pontos, com as convenções pertinentes.
Segundo Larousse, um ,SíTIO "é a con-

figuração própria do lugrur ocupado por
uma cidade, capaz de fornecer-lhe os
elementos locais de vida material e as
possibilidades de desenvolvimento (abas-
tecimento de água, natureza dó .solo,ma-
teríaís de construção)".

Úrbanismo e •paisagem
, ,

JEAN CHALLET, Arquiteto Paisagista

"Um neocartesianismo 'desenfreado regula·- éu melhor, des-
regula ,com demasiada freqüência, os intercâmbiós com a
Natureza. .. O Universo das formas. e das espécies vivas não passa
de matéria modelável e submissa, área de expansão em potência,
cêra mais ou menos maieável destinada a receber a marca do seu
senhor (o homem) e a sentir-se com isso, além do mais; imensa-
mente honrada. Na realidade, o têrmo intercâmbio, de que nos
servimos acima, é. supérfluo - já que nenhum "intercâmbio
existe mais aqui, e sim apenas relações de algoz para vítima ... "

"Existe uma reação de defesa particularmente necessária aos
habitantes dccsgrandes cidades onde falta ar, sol, espaço, liberdade,
sotuião, silêncio ... Mas isso não representa senão o aspecto nega-
tivo da questão... A Natureza -é algo bem diverso de uma 'espécie
de imensa ambulância ou frreventório para cidaâõos estropiados."

. SAMIVEL - A respeito de um nôvo retôrno à Natureza
• _I •

•Trata-se, .::1. IIlOSSOver, de ul!'nconceito
válido, porém, restrito do têrmo, !prove-
niente do latim "sitius", sempre relacio-
nado a uma, cidade ou a um, acampa-
mento, vale dizer, a uma instalação hu-
mana,

Propomos, então, umad;ejinição mais
ampla: "Um sítio é uma porção de espaço
terrestre que oferece uma unidade geo-
gráfica, biológica ou humana".

São pois índíspensáveís os seguintes ele-
mentes:.
. - latitud.e, longitude
- geologia (natureza. e tectôníca do

subsoloj
- natureza do solo

. -relê'Vo
- clima
- hídrogratía
- ifauna e flora (espontâneas ou íntro-

duzídas)
- ocupação (ou não-ocupação) ,pelo

homem.
Os aspectos e a duração dessa ocupação

(conseqüências biológicas, econõmíoas, his-
tóricas, etc.) devem estar implicitamente
contidas na noção de "sitio", no sentido
mais amplo do têrmo. . .

Noção de Paisagem
A segunda, definição do Petit Larousse:

SíTIO; "paisagem considerada do ponto
de vista de seu' aspecto- !pitoresco", com-
porta conceitos de 'ínterêsse, de encanto
e atratívo, .todos êles subjetivos, e que não
são encontrados na definição de PAlSA-
GEM: "espaço de território que se aoran-
ge num lance de vista".
Para nos libertarmos' de tôdas essas ím-

. precisões, adiantamos nossa. concepção dia
palavra "paisagem": "espetáculo oferecido
pelo todo ou por parte de um sítio". ll: a
porção do sítio que eabe dentro dó campo
vísuaâ. segunda a posição de quem olha,
êsse campo será mais 00 menos amplo;
mas, qualquer que seja a escala, a espe-
táculo será sempre a síntese de dados
geográficos e 'biológicos, de um lado, e

humanos de outro. É o 1lanta de conver-
gência entre aquilo que a natureza eiere .•
ceu e o que foi aproveitado pelo ~homem;
com todos os graus intermediários entre
a natureza J.OO% bruta e o esI)3,ÇO100%
construído pelo homem, que nos permítírá
f,alar eII1 "paisagem urbana.",
Em conseqüêncía, uma "paisagem ur-

bana" pode tornar-se simplesmente um
"cenário" artificial, sem qualquer relação
com o contexto original, a que não signi-
fica seja ela, por definição, sem valor,
porquanto os valôres prímítívos - os do
sitio mais ou menos natural - podem
ser substituídos por vaãôres 1I.ovosdecor-
rentes de uma. organização harmçníosa da
área capaz, de satisfazer as necessidades
materíaís, íntelectuaís e pSíquicas do
homem.
:ll:ssenôvoequilíbrio, todavia, está longe

de ser um {ato universal, visto como a
prÓpri.a l'aGJidezde crescimento das cida-
des e ascondiçóes' em que êsse cresci-
mento se processa prejudicam não raro
tôda e qualquer possíbílídade de harmonia
para o futuro.

Alguns aspectos atuais da
elaboração da paisagem urbana .
Mencionàmos acima que a noção' de eí-

dade, no sentido primitivo da palavra,
tendia. a ceder lugar à de "região urbana",
A ocupaIÇãodo território realíza-se de
acôrde cem processos que' eventualmente
reveíar-se-ão idênticos de um país para
outro, uma vez que a ideIllt::ruadede ne-
cessídades e de conãíções leva à identidade
de processos e de técnicas capazes , de
acarretar a tramsformaçâo completa dos
sítios originais e das paisagens por êles
oferecidas.

1 - Sob o impulsO da necessidade, Os
sítios são ~vadidos levando-se em consi-
deração símolesnrente as possibilidades de
construção e de a;pa'relhamelIlto:todo ter-
reno accessível e saneável é considerado
"rupto pw,a construção". A êsse respeito, 17
tôda: regulamentação restriltiva, seja em
superfície ou em volume, representará in-
tervenção negativa, freqüe:rutemente con-
siderada inoportuna.
2 - A instalação das diferentes rêdes,

subterrâneas- ou aéreas, de equípamento
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de superfície (vias de comunicação, ener-
gia elétrica, cabos telefônicos, 'Canalização
de água, saneamento, oleodutos, etc.) , com
tôdJasas ínícíetívas e' os ônus que acarre-
W, devido à compreensível preocupação de
economia e de facilidade técnica, r--Ó, as
obras tentando ~ mesmo tempo evitar os
obstáculos t~í:áficos. e evitar-se umas
às outras, - tudo ísso constitui 1l."llatra-
ma irregular cuía complexidade aumenta
proporcionalmente às, dimensões e à. pre-
xímidade dlts aglomerações,

:i: no taterior - dessas tramas, nos sítios
retalhados e üesmemtnaao« pela instala-
ção de empreendimentos 4iversos, que de-
vem acomoCÜfr-.seos bairros horizontais-
em última análtse, as 4reas Construídas.
- 3 - Sob o aspecto imobiliário, desmem>
bramentoa-e Ioteamentos completam a de-
sarticulação do terrttõrío, sobrepondo à
tram:.. técnica um mosaico de 'di1reitosde
propriedade. A <propried.ade imobiliária
-umora a topograjia. ll: alíãs surpreendente
,observar que os mapas ;Coldastrais não
apresentam geralmente qualquer rererên-
eda, pOI!" :r:maãsbreve que seja, à colllfigura-
ção do terreno, '
4 - No !plano administrativo, no que

eoncerne à zona urbana, registra-se o
maãs das vêzes a justaposíçãe de eomunas,
cidades e núcleos populacíonaãs, cujas ne-
cessídades, re sos e po!iticas de aoaste-
cimento vanam .acentuadamente, embora
lígadas a uma mesma localização?geográ-
fica e humana.
S - Tôdas essas eondíções de desordem

reunidas constituem, acima de tudo, uma
amostra da fisionomia urbana do futuro:
se por um lado numerosas realizações re- ,
velam pesquisas técnicas e arquitetõnicas
de a.lta qualidade, sua justaposição desor-:
denada termina quase sempre POl" uma
desordem de fO~, de eôres e de ritmos
tanto mais lamentável quanto tornada' mais
durável pela utilização do aço e do con-
ereto. Nas. niãos do empreiteiro sem ori-
entação ou do esteta tmprovísado..o con-
creto' armado presta-se às rormas mais
deturpadas da habitação indJividual e co-
letiva (1).

6 - A especulação que acompanha. o
crescimento das cidades tras consigo a
deteríorízação das zonas' suburbanaa,

Pouco a pouco, 08 elementos mais valio-
sos dos diferentes sitio.s, aquêles que ofe-
recem as paisagens mais atraentes - rios,
vales, b.osques, praias - são utilizados
para satisjazer as necessidades permanen-
tes de excreção das cidades, e transfor-
mam-se em locais naturais de descarga
(resíduos mecânicos, oaliça e cascalho de
demolições, ferragens) , íançamento de
águas servidas ou industriais.
.AitJtiaJmente;já é impossível fazer:se um

balanço dos rios poluídos, .transformados
em esgotos, recobértos ou atulhados.
Surgem assim as zonas desvalorízadas,

sempre rejmtada.s, absorvidas pelas cons-
truções, mas renovando-se perpêtuamente,
Como a tendência é não cultivar, ou cul-
tivar mal, um terreno que breve será des-
.tin.3.doà construção, em tõrno de nossas
cidades modernas - outrora circundadas
pQr vinhedos e trigais - o terreno bazflio
torna-se aos pouCQSum elemento ãOmi-
nante da paisagem. \

7 - As rêdes de conexões rodoviárias
servem ao conjunto dos territórios. Apre-
sentam-se partícularmente densas nas ci-
dades e zonas urbanas.

O automóvel, consiclerado não apenas
como instrumento de transporte, mas prin-
cipa1men1e como bem de consumo fndi-

vidual, fêz dos problemas de circulaçÚ{) e
de estacionamento a base de tõâa concep-
ção moderna de pZ",nejamento. O -cidadão
"integral" sõ se concebe como rtalquaíldo
devidamente motorizado: a pôsse de um
automóvel consagra sua promçção e lhe
assegura -o gôzo integral' de um plano
viário, da iluminação, das áreas livres
transtormades em pátios de estacíonamen-.
to (as áreas de estacíonamento tendem
a equiparar-se às áreas edificadas), e das
prescrições surgídas em função dessa rêde
viária, a qual representa um dos itens
mais pesados das despesas permanentes
de equipamento, de conservação e de re-
novação. 1& d«. janela eLo automóvel que
se aprecia a ciaade,
A uroanízação "rodoviária" tende ao re-

duzir os relevos naturais às exigências do
lllaiterial motorízado (rampas de um má-
ximo de li a 12%). OS oostáculos são su-
perados (pOr desentulho e atêrro) ou
enfrentados indiretamente; d~. resulta. um
apíaínamento das paisagens primitivas.
Paralelamente, a procura de terrenos pou-
ICO acidentados conduz Q. Invasão das pla-
nícies (2).

Reside aí, inltubitàvelmente, uma dqs
distinções mais' importantes entre as ci-
dades do 1JllSsado,que ocupavam pontos-
chave dos territórios, e as.' grandes cida-
des da U'tualiàatte, C1Jja.extensão é orien-
tada em junção de soluções de jaciliàail.e
técnica: '

COmplexidadedas organizações técnicas,
desmembramento da propriedade 4nobiliá-
ria, divisões admínístratívas, negação dos
elementos naturais das paisagens, caos
arquítetênroo, invasão mecânica... a absoc-
ção dos sítíos -proeessa-se mdíscrímínada-
mente.

Os home~ mecanizaàos do século XX,
que continUam "predad,ores", constroem
no 'mermo ritmo e1(Ioque consomem, ou
seia, na medida de suas necessiáades. Seu
comportamento é perigoso na. medida em
que deterioram êles !própi'iossuas condi-
ções, presentes e ruturas, de sanidade fí-
sica e psíquica.
Os mais "uxbaniza4os", vivendo dentro

devolwmes e espaços densamente cons-
truidos e de dimensões íntemas acentua- •
damente ' reduzidas, ficam automàtícamen-
te ísolades do solo e dos ritmos naturais.
COnsidera-se terminado -1lm equipamento
urbano quando o últímo metro quadrado
de terreno livre é recoberto e tôda 'gôta
de chuva pode ser' coletada. Esquece-fe
tôda e qualquer referência ao meio na-
tural de origem. Surge um mundo mine-
ralieaâa, jeito de pedra, de concreto e de
astiüto, e que se renova. no próprio local
(3) •U1n "deserto", no sentido biologica-
mente exato da. palavra.
A sensação de descontôrto que acarreta

êsse estado de coisas traduz-se, no com-
portamento individual, por um desejo per-
manente de evasão, conseqüência do ine-
gável sentimento de cíausura experímen-
tado pe1a maioria dos habitantes.das
cidades. ll:sse sentimento não ~ especíüco
dos habitantes dos bairros densamente
'povoados: afeta íguaãrnente os de quar-
teírões tidos como privilegiados.
A cons~deraçÚ{)das necessidades de esa-

são mllctça cria o problema dos lazeres,
quer quotidianos, qufW de ttm-âe-semana
ou de iérias, no plano da ciàaàe, da região
e ao PaíS. Se, por um '1ádo,as árees ar-
borízadas uroanas (praças, ja.rdilns, par-
ques, praças de esporte) podem permítír
atender às necessidades diárlM e a Uma
parte das necessidades hebdomadárias dia
população, é ;a. It'eiiâo e o território' que

servem de moldura par,a os períodos mais
dilatados de lazer:praias, vales, monta-
nhas, IpaisageIlS naturais, constituem 06
ambientes preferidos pelos cidadãos em
férias,
ll:sses êxodos periódicos macíços acarre-

tam problemas de circulação, de equipa-
mento, de comodidades, de construção, co-
méreío, divertimento, esportes, ete ... , de
natureza idêntica aos -das concentrações
urbanas. As exigências técnícas são ídên-
tíoas e os processos de ocupação dos sítios
tendem às mesmas eonseqüêncías.

\o- DElSlENVOLVIMENTOURBANO E
SEUS PROLONGAMENTOS AO ~
REGIONAL 'E NAC~ONALACARRE1'AM
PROBLEMASDE PROTEÇãO, DE COM-
POSIÇAO E DE REALÇAMENTO DAS
PAISAGENS•.EM ESCALATERRITORIAL

Só de uns 30 anos para C!l é 'que êsses
problemas passaram a ser focalizados com
eeríedade pelas autorídades de diversos
países, notadamente as dos países anglo-
saxônicos. .
A Holanda, por exemplo, um dos !países

mais densamente povoados do mundo, põs
em prática uma política dinâmica. de pla-
nejamento das paisagens. For,am estabe-
lecidos "plJlnos de paisagem" (Lándscha-
psplan) , tanto para as zonas urbanas
quanto pam as zonas rurais. As operações
de cri~o, de amplíação e de renovação
urbanas, bem como as' reconstítuíções, o
aparel:ha.mento, as transformações e II!CO-
modações da zonas rurais adaptam-se em
todos os casos às exígêncías das sítios,
considerados não apenas 'no plano eeonô-
míco, mas também sob o ângulo do cará-
ter espeeíríco das ,paisageos, de seu equí-
líbrío e de sua beleza.

AIs diretrizes geraís., em matéria de ,pla-
nejamento das paisagens no escalão do
plano territorjal são traçados pelo "Ser-
viço do Plano Nacional". Os estudos re-
gionais e locais são levados a efeito por
um "Serviço de Planejamento de Paisa-
gem", ligado .ao serviço Central de Aguas
e Florestas, e aos dítesentes servíços re-
gionais de planejamento físico. (4)

Estudos da mesma natureza (Landscha-
ftsp~) são jevados a efeito na Alemanha
(Oarta Verde do Mlainhau 1962 - Vale
do sarrei , De Inspiração semelhante é o
conceito das "novas' cidades" ínglêsas
(Landsca.peplanning) .
Para' aprender o alcance dêsses estudos

e a importância das medidas que êles per-
mitem tomar, é oportuno recapitular os
objetisvosgerais de um píano de paisagem.
ver sumàríamente em que' -êle consiste e
o que ímplíca em matéria de meios de
reali7,~ão .
O plano de paisagem (o plano holandês,

por exemplo) faz parte integrante dos
planos nacionais e regíonaãs de organiza-
ção do território, que têm uma dupla, ta-
refa a cumprir: por um 11d(),auto~'i2lare
organizar a' ímptantação ou a ampliação
das zonas rurais, industriais e urbanas, e
por outro lado proteger, aparelhar ou
criar sitios e paisagens considerados, não
como áreas a serem aproveítadas em fu-
turo maís' ou menos próximo, mas antes,
pelo, contrário, como áreas 'indispensáveis
ao equílíbrío físico e psíquíeo dos indíví-
duos, à sua cultura, ao seu aperfeiçoa-
mento, e, por isso mesmo, constituindo rí-
quezas .a serem administradas e 'posterior-
mente transmitidas às gerações futuros.
Na prática, êsses dois imperativos parecem
muitas vêzes pouco compatíveis: é que já
se consagrou o hábito de jazer passar
para primeira plana as necessidades de
orãem económic4, sem se preocupar com

-. .

\



11 dilaptiLação d~ um patrimônio cuios 'L'a-
tõres, nem sempre passíveis de' serem cal-
culados em números, esca~m habitual-
mente aos responsáveis pela$ eàifioações.
É nesse conflito permanente que o plano
de paisagem se propõe intervir- como árbi-
tro. Nessa qualidade, deve preeeàerou
acompanhar tôâa e qualquer platnificação
rural ou urbana.
No domínio urbario, pode wplicar-se

tanto a uma cidade OU a uma determi-
nada eomunídade, quanto a uma 'região
ínteírar, Se, no- -caso das concentrações já
existentes, êle permite sobretudo- uma ação
curativa e compensadora, no caso da zona
urbana em formação !passa a ser fu~is-
pensável.

A elaboração âêsse plano está suborcU-
nada a um estudo prévio completo dos
sítios, no sentido mais amplo do termo.
Quando particularizada por documentos
gráficos, essa análise dOS 7'ec-ursos existenx
tes ou potenciais, quer no plano econômico
quer no terreno "paisagjstico" e cultural,
permite uma visão de con1unto e em de-
talhe da região. Ela constitui o ponto de
referência fundamental ao con'junto de
resotuçõe« de conservação, 'proteção, equi-
pamento, transformação e utilização que
formam o plano de organ.ização territorial.

O plano de paisagem contribUi para
precisar as áréas ar serem !protegidas (re-
servas naturais, !patrimôniO arqueolôgíco
ou histórico), as áreas a serem destínadas
respectívamente à agríeultura, ao flores-
tamento, ao turismo, à recreação, à ur-
banização, às instalações industriais, com

I suas características próprias e suas-pos-
sibilidades de exploração. .
Contribui, outrossim, para a Instalação

das peças bâslcas do 'equ~pamento, qUial<-
quer qUI êle seja, e isso não. apenas com
a preocupação da eeonomía e da faclH-
dade técnica, mas também com a da pre-
servação da U!l1idade e da. qualidade dos
sítios.
Finalmente, quando nãó intervém dire-

tamente na estrutura interna dJa.s concen-
trações humanas, o !plano de paisagem
permite cri.ru: ou plantar em- benefício dês-
ses indivíduos -um ambiente harmonioso
e organísado, crupaz de influenciar faJVo-
ràvelmente seu deSenvolviménoo, sua com-
posição. e sua ·arquitetura. Da mesma. ior-

ma que um cendrto regional organizado
ou equilibrado pode contrtbuirparà a
formação de um cenário urbano sad,io, um
cenário reçumtü ·'desordenttào conduz in-
faUvelmente ao caos. .
Para que cnesuea atingir inteiralmente

os seus obJetivos. o plano de paísagem
não pode ser ímprovísado; sua elaboração,
tanto na fase da análise quanto na áras
decisões, depende de díscíplínas varíadas
e complementares (5), e sua aplieaçlo
exige medidas legislativ.as adequadas à
instalaçãtl de organismos permanentes dis-
pondo de meios materiais correspondentes
aos programas a cumprir.
Os prDblemas que surgem são imensos

e complexos. Segundo um' relatório recente
da Organização das Naçqes Unidas, os
700 milhões de. pessoasque vivem nas zo-
nas urbanas (em concentrações de mais
de tO.OOO habitantes) representam um
quarto da população do glDbo. Á ttoms-
tormeçõo das paisagens e sua alteração.
âecorrente da má utilização. dOs sítiDS é
tato. universal. As realizações holandesas
ou anglo-saxônicas equivalem a percep-
ções tarlZiQ,IJde uma desordem irreversível
que pOderia ter sido .~enstvelmente redu-
zida se as' medidàs atu.ais houvessem stdo
tomaaa« há, um século atMs.
Evidentemente, trata-se aqui de solu-

ções euroqJéias para problemas eurDpeus.
Não obstante, no peri.odo de 1950 a 1960,
as regiões menDS desenvDlvidas do globo
viram suas, populações citad.inas- cresce-
rem numa propDrção de 3,5 a 4,5% ao
ano, (6) enquanto para as regiõé~ mais
desenvolvidas a media não passava de 2%.

A urb8Í1.\zaçáo africana não
escapa ;;t essa evolução
Caracteriza-se esta urbanízação por dois

diadps:

-a ímpetuceídade de seu adveato:
~ a. grande rapidez de seu de~nvoJvi.-

mento (7).

Tem a agravâ-le, diversos ratõres:
- a necessídade de satísraaer, em prazo

curto,às necessidades materiais es-
senciais: trabalho, alimentação, teto; ,

- o pOder sempre crescente dgs re-
cursos técnicos de que dispõe a nos-
sa época;

•

NOTAS
(1) - Calcula-se que, em 1\la=05, a atíví-

dada do.S arquítetos não.' chegue a aplicaF-se
a DllÚS de 5% d.o volume globa; da construção.
(2) - Na República Federal Alemã, no. cor-

rer dos ülttmos dez anos, 260 quilômetro.s qua-
drados de 50.10. agrícola e, flo.resí.!ll - nu seja;
o. equivalente à superfície da cidade' de Mu-
nique (1 milhão de habitantes) - foram ocupa-
dos dessa forma, Na Holanda, calcula-se em
150 mil hectares a superfície d.'lS terras sub-
trafdas à agricultura para assegurar a exten-
são. das cidades, de um meio. século a esta
parte.

(3) - "O Céu é o teto da rua" - defini-
ção. de críança
(4) - Entre os estudos e pro.jetos conclut-

dos, ou em andamento. podem ser 'citados: os
planos de paisagem das cid..ades de Ro.tterdam
'e Amsterdam, o.nde o "Bo.sque" é a peça cen-
tral; . os estuãos sôbre OS recursos em áreas
naturais e de recreação da 'Ho.Ianda do. Sul,
abrangendo. mais de 2' mtlhêes de llabitantes
(inclusive dé Haia e Ro.tterdam); os ptanos
regionais !!.as pro.vindas de Drenth" e de I,Jm-

I

bourg ; os estudos do. plano. nacional, dedica-I
dos à regíãe do. Delta (10% de território.); os
planos de paisagem da ilha de Walcherem, de
Pôlder No.rdeste (10. Zuiderzee, etc.
(5) - Gcólo.gos, geôgrarcs, bíologístas, his-

toriadores, socíõlogos, agrõnomos," etc., devem
ser chamados a prestar sua colabo.ra'l,ãl! aos
estudos de urbanistas, paísagístas, ar.teto.s
e engenheiros. •

(6) - No. Brasil, êsse indice fo.i de 6,3 para
o. mes,mo. decênio. N.R.
(7) - !l título. d.e exemplo. concreto, no. que

diz respeito. a Marro.cps, uma verdadeira zona
urbana encontra-se em vias de rápido cresci-
mento: estendendo-se ao Iongo de uma faixa
eosteíra de 150 quilômetros (Casablanca-Kent-
tra), abrigá cêrca de 2 milhões de habitan-
tes. o ritmo. médio. de crescimento. dapopu-
Iação ,,~~ cidades marroquínas permite pre-
ver para llentro. de 25 anos, ou ooja, em 1895,
um mínnno de 4 milhões de habitantes -' a
saber, o. totat da população de Marreces no
início. dêste século - nesta região exclusiva-

l mente. Um "plano integral dêssti conjunto ur-
bano. em rormaeão impõe-se como II,llCcssidade
ur~te.

- a fllagilidade dos. recursos naturais
(áridos, desertificação, laterização,
erosão, etc.i :

- a ausência do freio representado, nas
zonas urbanas recentemente criadas,
pela existência prévia de estruturas
ruraís estâJveis;

- o 'abandono prpgressívo de tradições
socíaís bésícés -(bens eoletívos e tri-)
bais), críandó as propriedades indivi-
duais parceladas, segundo o eístema
europeu;

-'a insuficiência de tradíção urbana
dos novos' imigrantes e precariedade'
de suas rendas: se é verdade que a
ausêncía de um equípamento ele-
mentar não constitui obstáculo ao
estàbelecímento de indivíduos de par-
cos recursos, não é menos certo que
a incoerência. representada pela dis-
persão dêsses mesmos índívíduos em
direção à periferia, quase sempre
distante, dos centros urbanos, acar-
reta ínevítàvelmente consigo perspec-
tivas de um futuro anárquico;

- a formação, por vêzes demasiado rá-
pída, de técní-os muito especializa-
dos, que não favorece o "reconheci-
mento de determinados problemas de
conjunto, ligados 'por seu Lado às
concepções, de ordem filosóficas ou
metarísícaa, do Iugar do homem em
'seu contexto natural.

Da lucidez de espírito dos gO'lJernantes
airiamoe depende a fisionomia da Atrica
.de amanhã, o bem-estar de populações
que não se encontram preparadas plra o.
tipo de vida urbana do' século XX e que,
na medida do.' possível, -devem ser pre-
servadas de u'~ âesenrtüzamento total. A
urbanização. prosseguirá inexorãcetmente;
é preciso 'que ela se processedesde já den-
tro. lU um espírito de profundo respeito
pelos sítios naturoie, e em harmonia com
êles. Para preservar o futuro, próximo ou
longínquo, afigura-se-nos indispensável
aâotar certas medidas drásticas de prote-
ção, de isolarnento de determinadas partes
dos territórios. :t pelo fato de não terem
pOdido tomar a tempo essas medidas que
os "paises antigos" vêem-se h01e a bra-
ÇDScom enonnes Itificuldades. Os paise.
nOVDSdevem evitar incidir nos mesmos
erros.
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Slmboloqia de
Planejamento Urbano
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_0'1 Encontro de Arquitetos Planejadores, realizado em CuriÜba
em maio dêste ano, aprovou em caráter experimental uma símbo-
logia de planejamentourbano.

O trabalho aprovado foi elaborado pela Divisão de Planejamento
Urbano e Habitação do Departamento do Rio Grande do Sul do
Instituto de Arquitetos do Brasil. ARQUITETURApublica a seguir
a símbologla proposta pelos colegas do IAB-RS tal como ela foi con-
cebída, isto é, como :uma proposta para ser debatida amplamente.

Através da discussão dessa proposta por todos aquêles que se
empenham no Brasil em tarefas de planejamento, e do recolhimento
de críticas e sugestões poderemos' partir para a obtenção de uma
proposição brasileira capaz de representar realmente o pensamento
nacional .sôbre a matéria. .•

recursos gráficos e processos que as
colocam fora. do alcance de centros
que dêles não dispunham; outras, sim-
plesmente por não levarem em conta
as díterenças idiomáticas entre as vá-
rias áreas de utilização; e algumas
outras, ainda, por não receberem a
necessária dívulgação das publicações
especializa das, têm 'seu emprêgo res-
trito a poucos que dela têm conheci-
mento.
:t!:sse e outros motivos vêm contri-

buindo para acentuar deficiências
cada vez mais sentidas' entre os pla-
nejadores, na medida que crescem as
complexidades dos planos.
. A U. I. A., alertada para as crescen-
tes proporções do problema ao qual,
até agora, pouco ou nenhuma atenção
havia sido dada, resolveu inclui-Ia em
sua pauta, promovendo, através de
suas secções nacionais, seu estudo, e
recebendo as conseqüentes sugestões.
Incumbido dessa tarefa pela DINURB.

cudo diretor a recebeu na reunião de
julho de 1965 da Divisão de Urbanis-
mo da U. L A., realizada em Paris, °
IAB-RS encaminhou-a à sua comís-
são de Urbanism e Habitação, que
após compulsar a escassa bibliografia
existente, apresenta agora, depois de
laborioso período de estudo- e trabalho,
o resultado da pesquisa realizada.
O trabalho ora apresentado nãopre-

tende revestir-se de características
originais ou constituir-se em palavra
definitiva sôbre o assunto.
Ao contrário, o debate mais amplo

torna-se indispensável ao amadureci-
mento de uma formulacão definitiva
e a partir do "Encontro de Arquite-
tos Planej adores", de Curitiba, vemos
-a oportunidade certa de estendê-to à
totalidade dos arquitetos brasileiros.
Da discussão viva de assunto tão. rele-
.vante, esperamos recolher, às sugestões
necessárias para maior densífícação
da, proposta brasileira" em têrmos de
maior representatívídade do pensa-
mento nacional sôbre o assunto.
Assim é que resolvemos apresentar

o presente trabalh em têrmos de uma

, .

.'
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Arquitetos e urbanistas vêm sentin-
do há muito tempo a-necessidade' de
uma Iínguagem gráfica unifica da , ade-
quada ao perreíto registro > e rápida
compreensão das idéias propostas nos
planejamentos territoriais.
Apesar de tentativas esparsas, até o

momento ainda não toi alcançado o
objetivo desejada que seria um con-
junto sistematizado de símbolos fàcíl-
mente inteligíveis, de imediata apreen-
são visual e, ao mesmo tempo.. sufi-
cientemente elástico para permitir sua
adaptação às renovadas necessidades
do planejamento em evolução. '
Os esforços nesse sentido, até agora

conhecidos, têm se. originado de pro-
ríssíonaía isolados ou grupos de plane-
jamento que, face a situações contin-
gentes em que defrontam o problema
de graficar e mapear seus planos, de-
senvolvem sua própria simbologia, na
tentâtíva de sintetizar visualmente o
estudo realízado , Assim, somando eon- ,
tríbuíções recolhidas de diversos dês-'
ses trabalhos, inúmeros símbolos fo-
ram sendo consagrados pelo uso repe-
tido. Os prmcípaís critérios da adoção
dêsses símbolos têm sido sua relacão
.ídeológtca com 'o objeto representá do
e a forma mais ou menos plástica da
r~pre~entaçã,g, no entanto, concebidos
sempre de forma isolada, sem maior
preocupação de relacíoná-Ios entre si.
Os símbolos assim criados constituem,
hoje, em grande parte, conjuntos -
um tanto arbitrários e ínorgânícos --
tíe ídeogramas, a que recorre o plane-
jador físico,baseando sua opção, por
êste ou aquêle, em preferências de ca-
ráter pessoal.
Acrescente-se que; em certos casos,

a propagação de d~terminados símbo-
los decorre da divuItação que venham
a merecer seus autores, o que nem
sempre significa adequação. . .
Algumas vêzes deparamos com ten-

tativas mais ou menos bem sucedidas
.à.e sistematização da símbología urba-
nística, .mas que. por motivos diversos,
ficam confinadas às suas frontejras
nacionais. Algumas, por recorrerem a
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proposta de debate. Está êle calcado
nos estudos do I. T.U . (Instituto de
Teoria da Arquitetura e trrbanísmoi
de Mon.tevIdéu e justLficamos o proce-
dimento com o fato de estar êle apoia-
do em demorada pesquisa e na: auto-
ridade que confere a experiência de
muitos anos de trabalho na matéria.
J1:, acima de tudo, por possuir valôres •
de lógica científica quê não encontra-
.mos nos demais trabalhos que nos foi
possível consultar; embora saibamos
que outros existem, que por dificulda-
des de comunicação, permaneceram
ínacessíveís.

1. Sugestão da UfA
2. Simbologia Urbanística, extraída

da Revista "Urbanística" (Symbologie
pour I'urbanísme) e
3. Simbologia básica para el Plá-

neyamiento Territorial (Informativos
nP 26 do Instituto de Teoria da Arqui-
tetura e Urbanismo (lTU) , da Facul··
dade de Arquitetura de Montevídéu) .
Além dêstes 3 documentos fundamen-

tais a Comissão c' nsultou revistas e
livros de diferente procedências con-
cluindo no entanto pela fixação na-
quelas orientações.
A prímeíra delas, de rica apresenta

ção, usando materíal de impressão '"
colagern de alto nível, foi consíderada
incompleta e de difícil aplícaçâo em
nosso meio em virtude do alto preço
dos seus elementos, necessidade de r.

IDocumentos Consultados

A Comissão encarregada de estudar
a simbologia para planejamento terrí-
torial, reuníu os seguintes documentos:

,
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muitas côres para a representação, o
quê encarece tanto o desenho co;mo a
impressão.-

A segunda, das mais completas que
se tem conhecimento, tem ainda a
qualidade de apresentar convenções
diferentes para o mesmo símbolo, con-
forme as escalas de representação.
Carece, no entanto; de uma lógica in-
terna que possibilite a multíplícação
dos símbolos e convenções dentro de
uma sistemática adequada,

o terceiro documento, elaborado na
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
de Montevidéu, embora esquemátíco
tem a qualidade que a Comissão do
IAB do Rio Grande do Sul buscava:
uma sistemática com- exemplos obíetí-
vos, clara explicação dos seus sinais
e uma lógica que permite multiplicar
as possibilidades representativas. Além
disto, permite o aproveitamento de
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símbolos dos outros dois documentos
sem prejuízo da Iínha geral ela sua
estruturação.
Na longa relação tíe sinais, a Comis-

são procurou ainda o aproveitamento
de preposições e símbolos adotados em
outras instituições, como por exemplo:
o Serviço Geográfico do Exérc:ito e o
Serviço Ael'ofotogramétrico Cruzeiro do
Sul S.A. Isto serviu.tanto para a com-
provação do sistema como par am-
pliação da simbologia a ser em ada,

Representação da Funcionalidade
Urbana

o gráfico base do Instituto de Teoria
da Arquitetura de Urbanismo (lTU) de
Montevidéu, mostra os diversos com-
ponentes que facultam a ocupação do
sítio urbano, para concluir o tipo de
convenção de atividade e recursos,
dentro de uma sistemática unitária.
Admite que a. ação do usuárío e :'1.

reação das disposições jurídicás (de
ordem política) facultam determinada
intensidade (Int.) de fracionamentos
do solo, que cor responde aos diversos
âmbitos de aglomerações; desde a na-
cional à unidaãe vecínal ou desde ;,
regional até a local.
Todos êstes âmbitos políticos corres-

pendem a disposições jurídicas que.
por sua vez, promovem RECURSOS. Os
mesmos âmbitos de aglomerações pelo
tipo de fracionamento têm, à esquerda.
correspondências relacionadas à distri-
buição do usuário. Essa distribuição
determina um tipo de influência e atí-
vidades representadas pelos diversos.
tipos de uso do solo (circulação, cultu-
ra, habitação e trabalho).
As linhas limite de atividade e re-

cursos foram adotadas, como direção,
para convencíonarusos e recursos, res-
pectivamente, quaisquer que êstes se-'

I'".:.. O
OtSJtOR.T1VO (])

F t "" Q 'o " •.

IW'TELEC,tUo\\o- *POL.t't'\c.q X
A tt..tCI.O$O +
I ,.ACItlO •••••~ .-

'1ICA '! u:,Ti'ttCA
J>RtSC,.."rE -4

H
!lU8SlITE WC14t.. ,/
4t.ItQA8U1'EC\tIA /

"GRÃ.Rl0 ~
PRODUCÃO .••~'TE~U,t.l.At. t:.

M.A.",""FATUR"DO 6.

T'
tt1D\.lS~~.\ ••I..6.
[)I; Ti: 41 \fÃ 1&
\,"000,... ~

"'8A~TeCII••e.no t.O~E:ItÇ.lA.1.. Z
~Lt.41,1.O ~



[am, permittndo ainda a sua super-
posição para leitura simultânea de
aspectos relacionados.
Interessante é notar, neste gráfico. .,

que ao zoneamento (parte inferior da
representação) estão ligados dois as-
pectos do planejamento: a densidade
(achurías verticais)' e os servícos
(achuríàs horizontais). Sôbre os dois
tipos de achurias uma equação as re-
laciona: população (P) mais acréscimo .
de população (dP) criam necessidades
(N), as quaís devem corresponder .ser-
viços (So). A freqüência. das achurías
correspondentes aos serviços é maior
na proxímídade dos centros povoados
e, a das que correspondem 'à densidade
é maior na direção do triângulo repre-
sentativo dos serviços. O cruzamento
das duas significará maior ou menor
importância do 'centro povoado para
a representação em plantas de Região.
Tanto as convenções destinadas ao

uso do solo como as que representam.'
recursos poderão ser completadas à
medida das necessidades.

Representação dos
Estabelecimentos e
Equipamentos Urbanos

Estabelecimentos

Os símbolos correspondentes a esta-
belecimentos, são construídos median-
te a combinação de dois símbolos fun-
damentais e quatro secundários.
Os símbolos fundamentais indicam

equipamentos e servíçes, podendo-se
utilizá-Ios sem combíná-los, quando se
requeiram expressões de tipo geral
(vias, localização de serviços iguais,
etc.).
Os serviços se expressam mediante

polígonos: retângulos para os circula-
tórios; -circunferêncías para os cultu-
rals; quadrados para os de habitação;
e triângulos para os de trabalho.
Os equipamentos mdícam-se me-

diante os símbolos contidos na tabela
adjunta, ordenada por famílias fun-
cionais.
Os símbolos secundários expressam

natureza (administração) e caracterís-
ticas (posse, estado e influência) do
serviço, aplicando-se sempre combina-
ções básicas primárias.

A13 éombinações se dividem em dois
tipos: primárias e secundájfas,

A13 prímárías, básicas, correspondem
às combinações dos símbolos funda-
mentais, que a tabela anexa exemplí-
fIca.
As secundárias compreendem quatro

ramüíasde expressões: .
- Administração: expressa coloçan-

do sõbre o. símbolo do serviço aquêlgs
correspondentes a "Militar", "Política"
e "Religiosa" do diagrama adjunto.
Para a administração "Civil" privada
não sé emprega dístíntívo algum t:>0r
ser o caso mais corrente. -

t· _ ;Posse: indicada pelo sombreado
do fundo do desenho símbológíco ,
- Influência: é assinalada com -as

linhas correspondentes a R ou Z sob
o símbolo do serviço, não se colo-
cando nada quando a influência fôr
local (L).

- Estado: marca-se mediante o cru-
zamento do símbolo do serviço pelos
traços de 'fmal conservado" ou "ínsa-
lubre" e o sinal de "precário" que se
colocá. sôbre o simbole do serviço.

.-

Exemplos de Combinações
, Primárias Básicas:
Hospitais e Escolas
Os símbolos sugeridos pelo lTU, gra-

ficados em aaexo, para as combinações •
primár~s básicas, - podem ser amplia-
dos, de áeôrdo com a necessidade; com-
pondo-se os sínaís âe serviço - retân-
guIo, círculo, quádrado e triân.gulo -
com os de equipamento. É neste tra-
balho que poderãó ser adotados os sí- .
nais de equipamentos constantes da
símbología italiana (da Revista Urba ..
nístíca) e os da UIA.
Assim, para a representação das

unidades médicas podemos adotar
como símbolo de' equipamento 4 tipos
de cruzes representando os âmbitos:
particular, municipal e federal e os
tipos de serviço: quadrado para sana-
tório; círculo para hospital; '~etângulo.
para ambulatório; triângulo, pata la-
boratório.
Também para os diversos tipos' de '

escolas pode ser proposto grande núme-
ro de combinações. Além dos sinais
para o aproveitamento correspondente
propostos pelo lTU, podemos admitir
uma vertical interrompida para repre-
sentar um nível infantil, pré-escolar ,
A par disto, os ciclos de orientação, as
escolas profíssíonaís e os institutos de
pesquisas deverão ser representados
dentro da mesma sistemática por
triângulos contendo o sinal correspon-
dente ao nível de ensino cabível: pri-
mário, secundârto e superior, respec-
tivamente.
Ainda um exemplo: o desenho de um

livro, como signo de equipamento,
pode representar stand de jornais ~
revistas, livraria, biblioteca ou editôra.
quando colocados, respectivamente,
dentro de um retângulo, de um círculo.
de um quadrado e de um triângulo

, Aspectos Positivos e NegativoS
da Proposta

Alguns dos aspectos posítívos já fo-
ram referidos no início desta exposi-
ção, ao se apresentar as preocupações
que nos conduziram à escolha. F~la-
mos sôbre a grande flextbílídade dêste
sistema e ainda a Importante lógica
interna dos signos entre si e entre
êstes e as convenções de serviços. Mos-
tramos, que a símbología prevista ore-
reee Inteira liberdade de criação para
a multiplicação dos \ sinais, graças
àquela flexibilidade, sempre dentro da.
mesma lógica interna.
No entanto,~alguns aspectos negatí-

.vos podem ser- alinhados sendo contu-
do 'superáveis com facilidade. Entre
êles poderíamos entender como tal, a
vínculação dos ídeogramas às línguas
latinas, compreensível pelo fato de te-
rem, sido elaboradas apenss para o
território uruguaio; e também o as-
pecto plástico de alguns símbolos já
melhor solucíonados por símbologías
de outros países.
Neste sentido, se aceita a proposta

que apresentamos, as divisões de pla-
nejamento e habitação dos departa-
mentos do Instituto de Arquitetos do ..
Brasil poderiam, em poucas semanas,
apresentar substitutivos ao próprjo De-
partamento do Rio Grande do Sul para
o aperfeiçoamento do trabalho. O
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planejamento

sirnboloqia
do IAB

A proposta de símbología urbanístíca
elaborada pelo IAB-RS aprovada em'
earáter experimental no I Encontro
N1acional de Arquitetos Planejadores,
, realizado em Curitiba, foi levada. pelo
arquiteto Jorge Wilheim IAB-SP à oo-
missão de Urbanismo, da União Inter-
nacional de Arquitetos, na qual êle re-
presenta o IAB, como contribuição dos
arquitetos brasileiros.

Posteriormente, JotgeWilheim re-
correu à A,ssociação Brasileira de De-
senho Industrial (ABDI) para um me-.
lhor estudo dos ,Jlímbolos.

A UIA, através da equipe do arquí-
teto S'augey, examinou a proposta do
IAB e fêz os reparos que a seguir são
transcritos por ARQUITETURA. Pa-
rece-nos importante trazer ao conhe-
cimento de todos as críticas frotas pela
UIA, à simbologia, no momento em que
o lAB a divulga 'não como um do-
cumento completo e acabado, mas
como um instrumento que deverá ser
aperfeiçoado através das contribuições
resultantes da experiIi1entação prática
e objetiva.

AnotaçõeS da UIA sôbre as proposições
dO' Inmituto de -Arquitetos do Brasil

1. O IAB critica as' sugestões da UIA
quanto aos aspectos econômicos. Oita-
çãe, página 2: "O primeiro documento
(sugestão da UIA) que exige material
de impressão e de colagem de alta
qualidade, foi [ulgado incompleto e de
difícil aplicação em nosso meio, em
virtude do preço elevado de seus ele-
mentos e da necessidade de diferentes
côres, o que contribui para elevar 10

seu preço."

2. As sugestões do IAB concernem p.
dois', domínios:

24 a) O da representação dó zonea-
mento, chamado representação
das funções urbanas.,

b) E o dos símbolos que precisam
as diversas atividades contidas

l

no zoneamento, chamado re-
. 17resentação dos estabeleci-

mentos é equipamentos ur-
banos.

\3. Proposição do IAB para a repre-
sentação das funções urbanas.
Estas roposíções admitem relações

de duplo sentido entre diversos -ele-
mentos: ~nfluênc.ia, atividades, ',jurIsdi-
cão e recursos.

Estas relações criam em seguida um
zoneamento e uma ç1istribuição dà po-
pulação (densidade).
'A exposição dessas relações é, no
texto do IAB, multe confusa. Seria
necessário solíeítar ao IAB um exem-
plo que traduzisse mais ~oncretament
suas proposições.

Segundo o IAB equações poderiam
evidenciar as relações entre êsses di-
versos elementos. Citação da página
3: "População (P) mais crescimento
da população (dP) criam Necessida-
des ~N) às quais devem corresponder
serviços (80)".

Segundo os exemplos concretos, as
relações existentes entre êsses elemen-
tos são muito complexas e o seu equa-
cíonamento poderia levar a uma es-
quematização absurda.

No exemplo citado: que é um servi-
ço, uma indústria, coméreío, ou um
~ardilllJ de infância?

li:stes serviços estão considerados à
base do aumento da população? É o
resultado dêsse aumento?

Considerar a prrorr que um cresci-
mento da população comanda o zo-
neamento, e não lembrar que é \>os-
sível e existem, freqüentemente, rela-
ções inversas onde, por exemplo, o- zo-
neamento detérmína. um crescimento
.da população, não nos parece justifi-
cável.

-4. Proposição do IAB para represen-
tação dos estabelecímentos e' dos equi-
pamentos urbanos.

•

kstas proposíções eorrespondem às
sugestões de símbolos propostos pela
UIA.

O IAB separa essas representações
em quatro elementos básicos:

RetângUlO

Círculo

Comunicações

Cultura

Q~adrado _ - Hal:>itação,

,Triângulo Trabalho

Ideogramas complementares, cons ..
tantes de uma lista igualmente pro-
posta que não é exaustiva, se inserem
em um dêsses quatro signos básicos
para qualifica!' mais precisamente a
atividade considerada.

Os inconvenientes do sistema são:
,
a) o arbítrio que determinou a es-

colha dos elementos básicos.

A separação das funço s da vida co-
~idiana em: comunicar-se, cultivar-se,
morar e trabalhar, é criticável. Uma
tal separação, justificável à época da
Carta de Atenas, não o é mais hoje
em dia porque tôda a tentativa dêsse
gênero é ohrígatõríamente esquemátí-
ca e im de a mobilidade e ai evolução
do trabalho do planejador.

A inserção dos' ídeogramas comple-
mentares em um. elemento básico im-
pede a precisão necessária à qualifi-
cação da (atividade considerada. Por
exemplo, nas proposições do IAB ne-
nhuma menção é feita à grandeza úa;;
atiVidades (número de operáríos, área
etc.) .

Por outro lado, essas propostções ne-
cessitando de uma unificação nos ídeo-
gramas complementa 's em todos os
países, obrigam ao conhecimento de
um grande número dêles e nã permi-
tem o emprêgo de ídeogramas secun-
diários diferenciados segundo cada
pais. O .
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riência em ar condicionado
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Êste é o cartão de visita de
nossos técnicos que irão atender
sua próxima consulta sôbre ins-
talações de ar condicionado, re-
frigeração industrial e assuntos
correlatos. Baseados na grande
experiência da Companhia, êles
compreenderão prontamente o seu
problema e terão satisfação em
oferecer as soluções mais ade-
quadas, a fim de atender às suas
necessidades, de acôrdo com os
seus desejos.
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instalações especiais, seja para
grandes instalações. Eles estarão
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Destaque

Arquitetos vêm os problemas
do Rio

o documento elaborado pelo IAB-GB a
respeito da catástrofe que se abateu sô-
bre o Rio de Janeiro no início do cor-
rente ano - publíoado em ARQUITETU-
RA' em seu n.? áO,agôsto passado - ob-
teve grande repercussão.

o matutino "Correio da Manhã" dedi-
cou ao documento 3 grandes reportagens
assinadas por Jorge Cezar Bellez, nas edi-
ções dos días 4, 6 e 7 do presente mês de
setembro, dando desta forma à opinião
dos arquitetos cariocas a mais ampla di-
.vulgaçao. Os arquitetos do Rio são gratos
ao vaíoroso matutino caríoca por mais
esta oportunidade que lhes é oferecida
para poderem expor, com grande evidên-
cia, seus pontos oe vista relativos aos pro-
blemas do Rio e de sua população.

O "Jornal do Brasil" registrou a pu-
blicação do documento do IAB-GB sôbre
os problemas do Rio, citando-o em edito-
ri'a[ estampado na edição do 7 de se-
tembro, sob o título "Oonformismo Ina-
ceitável". Diz o editorial do JB: "O rela-
tório do grupo de tr.!\Ibalho do Instituto de
arquitetos do Brasil sôbre o problema dias
favelas constituí um esrõrço a mais, den-
tre tantos OutDOSjá esboçados ou prome-
tidos, !para que se chegue a laugO viável

. nessa matéria, tão dramàucamente carac-
terizada no caso da Guanabara . Conclui
com aoêrto o relatório que a questao só
estará bem encaminhada se considerada
em têrrnos nacioIlla'is,exigindo portanto
um planejamento integrado que ,albDanJa
todo o Pais e as causas profundas da cri-
se de habitação. O Instituto de Arquutetos
analisou também as soluções a curto pra-
zo para um programa de desfavelie;ação,
estabelecendo, por exemplo, que é melhor
uroanízar as favelas do que removê-Ias
pura e símplesmente, sem levar em conta
a relação local do trabalho-moradia e
outros íatôres de 'ajustamento econômico-
socíal da .população removida",

Essas contribuições de órgãos não-
governamentais devem ser sempre recebi-
das com serenidade e respeito pelas auto-
ridades responsáveis do Est!\ldo, mas é
preciso que o Poder !Público não se deixe
ultrapassar como se ,fôsse o menos inte-
ressado no problema. Sobretudo na Gua-
nabara, onde a crise de habitação é mais
aguda. já deveríamos a essa altura ter
.avançado muito mais no programa de
desravelízação, sem esquecer naturalmente
ai contrapartída da construção de mora-
dias dignas de um ser humano, para lalbr'Í-
gar a coletívídade que ficou sem teto e
desarmada para a luta da sobrevívêncía'",

"Nota-se, porém, umaa;titude confor-
mista por parte do Govêrno estadual.
Conquanto a tragédia das inundações de
janeiro nos esteja ainda bem viva na me-
mória, o Poder PúJblico parece ter perdido
a, oonsciêncía da inad:iabilidade de uma
solução qualquer, mesmo que seja apenas
a de evitar que a tragédia se repita nas

mesmas dimensões. Verifique-se, !por exem-
plo, o aspecto da proliferação dos barra-
cos. Todo mundo sabe que em diversos
pontos da cidade, ínclnsíve naqueles maus
atingidos pelos aguaceiros, constdtuem-se
novos núcleos de favelas, que dentro em
pouco se estarão espraiando mcontrolàvel-
mente. Bastaria, portanto, que o Govêrno
tomasse providências para impedir o agra-
vamento da situação existente, e isso já
representaria alguma coisa de posítívo. É
medida que não exige mobüízação de re-
cursos, mas 'apenas decisão administratdva
e sen.sibilidade pública".

"Não ignoramos os planos do Sr. Negrão
de Lima relatívos à construção de con-
juntos resídencíaís, como os da urbaniza-
ção da Presidente vargas. Ignoramos, C(JlIl-
tudo, certas providências que, embora de
rotína e de caráter imediato, poderão
prevenir grandes males no futuro, neutra-
lizando mesmo o que se consíga realízar
em têrmos de longo prazo".

. "Há uma parte do problema das fave-
las, na Qluanabara, que já é matéria de
segurança física dos faveladose de segu-
rança social dai cidade. Essa paete, prin-
cipalmente, o Govêrno carioca não logrou
até aqui identificar".

O relatório do IAB-GB, antes de ser
publicado em ARQUITETURA, foi enviado
ao Governador do Esta.do e a inúmeras
associações de classe. O IAB-GB agindo
assim, procura estender o debate de um
problema que não é de um só grupo pro-
físsíonal, ou de uma só parcela da !popu-
Iação, porém é de tôda a comunidade. Os
problemas do Rio são graves e as medidas
destinadas a equacíoná-los devem ser pro-
fundamente meditadas, pois não será com
planos parciais desvinculados de sua na-
tureza global que serão resolvidos.

MNB

Bases do salário mnumo dos
diplomados em Arquitetura

A Lei Federal n.? 4. 950-1A, de 22 de
rubril de 19616,ríxou as bases do salário
mínimo idos díplomados em arquitetura,
engenharia e agronomia, química e vete-
rinária o que constitui, sem dúvida, grande
conquista dessas categorias proríssíonaís

Anteriormente, já haviam os diplomados
em medicina e Odontologia obtido a ga-
rantía de um mínimo Ilegal para suas re-
munerações. Essa garantia foi, portanto,
recentemente, estendida aos arquitetos,
além dos engenheiros, químicos, agrôno-
mos e veterinários.

Entendendo que o assunto é de grande
ínterêsse para arquitetos, engenheiros e
demais profissionais beneficiados, damos
um resumo esquematizado do texto legal,
publicado na íntegra no n.o 50 de ARQUI-
TETURA, a fim de melhor esctarecê-Ios
sôbre a matéria regulada.

Lei n.? 4.950-A de 22 de
abril de 1966

Profissionais Beneficiados - O salárío
mínimo fixado pela lei beneficia o arqui-
teto, desde que preencha as seguintes con-
dições:

a) tenha sido diplomado por curso re-
gular superior de arquitetura:

Ib) exista entre êle e o empregador uma
relação de emprêgo ou. função;

c) corresponda a atividade, por êle de-
senvolvida, ao eaenvo exercicío de empre-
go ou runçáo de arquiteto.

Verifica-se, portanto, que o arquiteto
não fará jus ao salário mínimo proaíssio-
nal se:

a) se seu diploma lhe tíver sido conte-
rido por curso irregular ou ainda não
regularízado ;

b) os serviços prestados tiverem sido
eventuais, nao corresponcendo a .wm;a.re-
laçao de emprego ou runçao ;

c) embora existindo relação de empre-
go ou runçao, nao estiver ele prestando
serviços on ecamente ngados à sua. pWIIS-
sao, isto é, ocupar êie cargo escranno à
pronssao da arquitetura.

Cálculo do sctario Mínimo - Há várias
hipóteses, que a seguir serão tratedas íso-
Iaoamente:

a) !profissionais com 6 horas. diárias de
traoaino e diptornados por cursos cre for-
maçao protíssíonaí, com duração igualou
sUrperlOra 4 anos - O SlMàrio mmimo
correspondente é o de 6 vêzes o maior
sa.ário mínimo comum vigente no Pais.
Atualmente, portanto, o salárto mmírno
mensal dêsses profissionais (arquitetos,
entre êles) é o de Cr$ 504.000 (6x84.i{)OO).

Ib) prortssíonaís com 6 horas diárias de
trruba!iho e diplomados por cursos. de for-
maçao proríssíonal com duração. inferior a
4 anos - O salário mínimo correspondente
é o de {j. vêzes o maior salário. mírumo
comum vigente no País. Atualmente, por-
tanto, o salário mínimo mensal dêsses pTO-
fissionais é o de Cr$ 420,000 (5 x b4.Lt,,,j.

c) profissionais com mais de 6 horas,
diárias de traoalho - As horas de tl1a1ba-
lho serão calculadas de acôrdo com o pa-
drão estabelecido nos itens a e o.. respec-
tivamente, portanto, sôbre Cr$ '5104.000e
Cr$ 420.000 mensais. As horas exceden-
tes de 6 serão acrescidas de 25%.

ExemtPlo - Um arquiteto que presta. 8
horas diárias de serviço, e tem curso uni-
versitário com duração superior a4 anos,
receberá um salário mínimo mensal. assim
calculado:
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Valor da hora de trabalho
ICr$ 504.000 -7- 180 = Cr$ 2.800

Acréscimo de 25% sôbre 2
horas extras = Cr$ 1.400

Remunel1açá;o diária
8 x 2.800 + 1.400 = Cr$ 23.800

Remuneração mensal
30 x 23. 80:0.. .. .. .. .. .... = Cr$ 714.000

d) !profissional com menos de 6 horas
diárias de trabalho - seu salário minimo
mensal será determinado proporcionalmen-
te às horas trabalhadas. . .

Exemplo - Um arqrudteto que presta
horas diárias de serviço, e que tem curso
uníversítárío com duração stzperíor a 4
anos, receberá um salári-o mínimo mensal
assim calculado:

Valor da hora de tralbal:ho
Cr$ 504.000 -7- 1'80 = Cr$ 2.800

Remuneração diária
4 x 2.<800 . crs 11.200

Remuneração mensal

30 x 11.200 == 01'$ 336.000

e) [ornaâa de trabalho - A [ornada de
traballho do arquiteto será fíxada no con-
trato d~ trabaliho ou de acôrdo COm a !Lei.
Não poderá portanto, exceder de 8 horas.

if) trabalho noturno - As horas de tra-
Ibaliho noturno, ísto é, entre as 22 horas
de um dia e as 5 do dia seguinte, serão
pagas com um acréscímo de 25%.

Exemplo - .AJproveitan,do o exemplo con-
tido no ioem c, que é o caso mais com-
plexo, calcularemos a remuneração do ar-
qU!l.tetoQJUetenha prestado 30 horas men-
sais de trabalho noturno, da seguinte
maneira:

Valor da hora de trabalho:
0.1'$ 504. {)()O -7- 180 ..... = Cr$ 2.800

Acres cimo de 215% sôbre as
2h excedentes de 6 diárias = o-s 1.400

Remunenação diária:
8 x 2.800 + 1.400' = Cr$ 23.800

'Reml.l!Ilel1açãomensal
30 x 23.800 = .01'$ 714.000

Acréscimo de 25% sôbre as
30h de trabalho noturno
25% sôbre 84.000 = ors 21.000

Remuneração mensal total = Cr$ 7,35.000

Vigência da Lei - A Lei n.o 4.960 -
Entrou em vigor a 29 de abril último, data
a (partir da qual é devido o saãárío míni-
mo proríssíonaã dos arquitetos.

(Os dados acima foram transcrítos, em
parte, da Circular 023/66-67 do DAB-SP) .



Noticias

• Padre LouisJoseph Lebret
(1897 . 1966)

ARQUITETURA registrou em sua
edição de setembro o .ralecímento do
Padre Louis Joseph Lebret, ocorrido na
França; completando êste registro pu-
blicamos a seguir um resumo de seu
eurríeulum vitae.
O Padre Louis Joseph Lebret nasceu

na França em 1897. Formou-se em En-
genharia na Escola Naval e depois tor-
nou-se oficial da marinha de guerra
francesa. De 1921 a 1922 foi coman-
dante do P'ôrto de Beirute. Em 1923
entrou para a Ordem dos Dominica-
nos. Ao terminar seus estudos na Or-
dem, fundou a Juventude Marítima
Católica da França, o Secretariado So-
cial Marítimo e a Federação dos Pes-
cadores da França. Entre 1926 e 1945,
dedicou-se à pesquisa das condições de
pesca e de vida dos pescadores das
costasatIântica e mediterrânea da
França, estendendo êss.e estudo para
tôda a Europa e para a Africa do
Norte.
Em 1940 o Padre Lebret fundou o

movimento denominado "Economie et
Humanisme", bem como uma revista
de igual nome para divulgação do mo-
vimento; em 1946fundou em Paris uma
editôra e livraria com o mesmo nome
(' com os mesmos objetivos.
Em 1957, juntamente com o prof.

Josué de Castro, o Padre Lebret fundou
a "Asco'Fam" (Assocíacâo Mundial
contra a Fome). Em 1958 fundou em
Paris o "IRFED" (Institut de Recher-
che et Formation en vue du Dévelop-
pement) .
O Padre Lebret visitou mais de cin-

qüenta países, em viagens de estudos
e pesquisas, ou para pronunciar con-
ferências e ministrar cursos. Em 1956
deu na Universidade de Montreal, Ca-
nadá, um curso sôbre Dinâmica do De-
senvolvimento. Realizou na Colômbia
uma pesquisa publicada em dois volu-
mes, sob o título "Estudio sobre Ias
Condiciones del Desarrollo de Colom-
bia". Dirigiu uma pesquisa sôbre o de-
senvolvimento do Viet-Nam e o Plano
de Desenvolvimento do Senegal.
Realizou em 1960, no Líbano, uma

pesquisa sôbre necessidade e possibílr-
dades de desenvolvimento que foi pu-
blicada em três volumes sob o título
"Besoins et Possibilités de Développe-
ment du Liban - Étude Preliminaire".
E,m 1963 participou ativamente nos

trabalhos da ONU, em Genebra, sôbre
a aplicação de técnicas nos países sub-
desenvolvidos. Em 1964 participou
como assessor de uma das Gomissões
do Concílio Ecumênico.
No Brasil, além de ter dado em 1947

um curso de Introdução à Economia
Humana, em São Paulo, o Padre Lebret
dirigiu e realizou, entre outras, as se-
guintes pesquisas: "Pesquisa sôbre
habitação na Capital do Estado de São
Paulo; "Pesquisa sôbre as necessidades
epossibilidades do Estado de S. Paulo";
seguida de ídêntíca pesquisa sôbre os
Estados do Paraná, SantaCatarina e

o
impermeabilizanle
de conliança
mais usado
no Brasil
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Rio Grande do Sul, ambas contrata-
das pela Comissão Interestadual da
Bacia Paraná-Uruguai; "Pesquisa sô-
bre o desenvolvimento e a implanta-
ção de indústrias interessando a Per-
nambuco e ao Nordeste", para a
CODEPE; "Pesquisa sôbre as estrutu-
ras atuais e as estruturas racionais da
aglomeração de São Paulo", para a
Prefeitura Municipal de São Paulo.
Em 1961.foi convidado pelo Govêrno do
Estado da Guanabara para orientar o
plano de desenvolvimento do Estado.
Autor de várias obras de espiritua-

!idade e científicas, entre outras, Prin-
cípios para a ação, Dimensões da Ca-
ridade; Renovar o Exame de Consciên-
cia, e Guide pratique de l'enquête 50-
ciale (4 volumes), O Drama do Século,
Suicídio ou Sobrevivência do Ocidente?
Dynamique Concrete du Développe-
ment.

• IAB-SP promove curso sôbre
Arquitetura Contemporânea

A Casa de Goethe (São Paulo) em
colaboração com o Instituto de Arqui-
tetos do Brasil - Departamento de São
Paulo, promoveu no período de 22 de
agôstoa 29 de setembro um curso sô-
bre arquitetura contemporânea. O
curso que contou com a coordenação do
arquiteto Israel Sancovski teve a se-
guinte programação: Perspectivas da
arquitetura contemporânea, pelo ar-
quiteto Paulo M. Bastos; Arquitetura
e Construção, pelo arquiteto Rodrigo
Lefévre ; Arquitetura e "design", pelo
arquiteto Ernest R. C. Mance; Arqui-
tetura e planejamento, pelo arquiteto
Jorge Wilheim. Após a última pales-

A ÚNICA FÁBRICA DE
CHAPAS
PLÁSTICAS
ACRiLlCIUi
DA GUANABARA

Estacionàmento privativo na eri'trada da loja

tra foi realizado um debate com a
participação dos arquitetos João B. V.
Artígas, Oswaldo A. Bratke, Paulo
Mendes da Rocha e Salvador Candiá.

• Desenvolvlmenso Urbano é
tema de Conferência
Internacional de Serviço
Social

Sob o tema "Desenvolvimento Urbano
- Implicações para o Bem-Estar So-
cial", realizou-se em Washington, iEUA,
no período de 4 a 10 de setembro, a
13.a Conferência Internacional de Ser-
viço Social.
Para os fins previstos na Conferên-

cia - desenvolvimento urbano - era
entendido como um processo de pro-
gresso social em contraste com urba-
nização, fenômeno universal atual
no mundo inteiro. Partindo do princí-
pio de que, sob o ponto de vista social
a urbanização apresenta efeitos posi-
tivos e negativos, êsses dois aspectos
foram .explorados pela Conferência.

e Curso sôbre Problemas de
Comunicações de Massa

Sob o patrocínio da Divisão de Coo-
peração Intelectual do Ministério das
Relações Exteriores e da Olivetti In-
dustrial S. A., a Associação Brasileira
de Desenho Industrial (ABDI) promo-
veu um curso na Uníversidade Macken-
zie sôbre problemas de comunicações
de massa. O curso estêve a cargo do
professor italiano Umberto Eco. O
curso constou de 15 aulas nas quaís
foram abordados os seguintes tópicos;
definições e conceitos de comunicações
de massas; teoria da cultura de
massa: a perspectiva apocalitíca: teo-
ria da comunicação de massa: a pers-
pectiva otímístíca: direções de pes-
quisa: a análise do conteúdo, as análi-
ses da recepção; as análises da pro-
dução, e das situações do mercado
cultural; a perspectiva semiológica:
primeira aproximação experimental
através a análise de uma página df'
"comie strips"; a perspectiva semioló
gica: generalidades teóricas, lingüísti-
ca, teorias da informação, os sistemas
de signos; a perspectiva semiológica:
retórica e ideologia (dos significantes
do contexto histórico).

Na segunda parte do curso "Aplica-
ção da perspectiva semiológica" foram
abordados: a mensagem publicitária;
a mensagem arquitetônica e de
"design"; a mensagem da TV; o
"kitsch" da indústria cultural; as his-
tórias de quadrinhos; a narrativa de
consumo (os romances de James Bond,
análise das estruturas do enrêdoi ; a
narrativa de 'Consumo no século XIX:
"Os mistérios de Paris" (relações entre
a estrutura do enrêdo, as posições ideo-
lógicas do autor e as demandas do
público); Pesquisas sôbre a mensagem
cínematográfíca ,

• IAB-RS promove Semana
Le Corbusier

_Com o patrocínio do Consulado da
França, da Faculdade de Arquitetura
e do Diretório Acadêmico da FA e do

Instituto de Arquitetos do Brasil - De-
partamento do Rio Grande do SUl, rea-
lizou-se em Pôrto Alegre a "Semana
e Exposição Le Corbusier" _ Do pro-
grama da Semana constaram as pa-
lestras dos arquitetos Miguel Pereira,
Carlos M. Fayet e Carlos Mancuso.

• Expo~ção Le Corbu~er no
Museu de Arte Moderna do Rio

Patrocinada pela Air France estêve
exposta no Museu de Arte Moderna
do Rio uma mostra sôbre Le corbu-
sier. A exposição que foi organizada
pelo Museu de Arte Decorativa de Pa-
ris incluía maquetas, tapeçarias, qua-
dros e fotografias do grande arquiteto
falecido a pouco mais de um ano. O
sr. Claudius Petit, ex-ministro da
Reconstrução da França e presidente
da União Central de Artes Decorativas
que acompanhou a exposição, pronun-
ciou na Maison de France uma pales-
tra sôbre Le Corbusier, com projeção
de uma excelente coleção de "slides".

• Defesa dOIParque Amorím
em Recife

A Associação Comercial de Recife e
o Clube de Diretores Lojistas entrou
em entendimentos com o Instituto de
Arquitetos do Brasil - Departamento
de Pernambuco e Instituto Histórico
visando a formação de uma comissão
para formular apêlo ao presidente da
CTU, (Companhia de' Transportes Ur-
banos), general Viriato de Medeiros,
e ao prefeito Augusto de Lucena, no
sentido de que desistam de construir
no Parque Amorim o edifício-sede da-
quela companhia municipal de trans-
portes. O IAB-PE já se havia maní-
restado em defesa do Parque Amorim,
uma vez que considerava um atentado
à cidade o sacrifício de uma área como
a do Parque Amorim para a constru-
ção de um edifício.

• IAB-GB apresenta ao
Governador relatório sôbre
catástrofe de janeiro

O Instituto de Arquitetos do Brasil
- Departamento da Guana'bara en··
viou ao Governador do Estado da Gua-
nabara o relatório que elaborou sôbre
as conseqüências da catástrofe que se
abateu sôbre o Rio, em janeiro dêste
ano. O documento enviado ao oover-
nador, que focaliza os problemas ur-
banos mais graves do Rio e oferece su..
gestões para o encaminhamento de
soluções, foi publicado no n.o 50, agôsto,
de ARQUITETURA.

• Mário Tavares Chicó

Faleceu em Lisboa o iProf.M!árioTavares
C'hicó. O [prof.Chicó que integrou a Co-
missão Organízadora da Exposição "As-
pectos da Arquitetura Portuguêsa (1550-
1950),montada no Palácio dru Cultura, no
Rio, em fins do ano iP3-ssadoera professor
de História da Arte da Faculdade de
Letras da Universidade de LiSboa e dire-
tor do Museu Regional de lÕ:vom. O



• Tamanho das habitações na
HoIJanda

<.

Segundo o Censo geral, cêrca de 4'8%
do total dias habítações existentes na Ho-
landa. em 1909 era composto de unidades
de um e dois Quartos. Em 1956, essa per-
centasrem estava reduzida a quase 5-. A
percentagem de habítacões de um e dois
quartos construídas aroós a secunda guer-
ra mundial é ínsígnífíoante: elas somente
são construídas, agora, para solteiros e
pessoas idosas. A média das moradias
construídas depois da segunda guerra tem
5 ou ma1s Quartos. 1l:sse índíee de casas
maiores é mais acentuado na Holanda do
que em outros países da Europru. (Alema-
nha Ocidental, 1.6: Suécia, 3.4). (Boletim
do OINV{A,dezembro de 1965).

• Espaço na habitação
o arouíteto Luís Bravo Hieitmann, pror,

da; Faculdade 'de lA'rouitetura da trnwersí-
dade Oatólíea do Chile. publicou um ar-
tigo naJ revista da Câmara Clhilena de
Construeão, número correspondente ao mês
de setembro de 19611,sôbre o dímensíona-
mento mínimo das funções da moradia,
intitulo: EvalUación deZ uso aei espa.cio en
la. vivienda.

Em seu artigo LER refere-se às duas
conklliçôes essenciais de iqualquer habita-
ção: espaço e qualidade. A .prímeíra ori-
gina-se da !fluncão habitat e a secunda é
determinada pelo uso adequado dos ma-
teríaís e técnicas de construção. Luís Bra-
vo chama' a atenção para o perigo da
tendência. em fixar "mínim.os" nestes dols
~ctos, uma vez que a. partir dêles po-
de-se criar, facilmente, moradias ínumanas,

O arquiteto Luf·s Bravo refere-se ai se-
guir à preocupação existente na maioria
dos países 'do mundo em conhecer "qual
é o espaço mínimo die que se necessita
pa1'ia viver", pois seu conhecimento per-
mdtíría d'otar um maior rendimento das
grandes inversões que se fazem em habi-
tações.

Comenta igualmente os IpadJ:ôes de alo-
jamento, de acôrdo com os dados obtidos
pela análíse que -procedeu em mais de
100 !planos de moradias uníêamtlíaras e
multíésmílíares da Europa Ocidental e
Oriental. Para êsse estudo LBR baseou-se
no i-nforme aprovado em 1959 !pela Secre-
ltaria da Comissão Econômica para a Euro-
pa das Nações Unidas, no cual são estabe-
lecidas "áreas de ihaJbit."Ibilidade diurna e
noturna". A habitl1!biZidade diurna com-
preende a preparação e lal confecção de
alimentos, o estar e a díversão e o estudo
das crianças; a habitabiliàa'Cle noturna en-
glOba a função de dormir _ A soma tlIas
áreas destinadas às duas habitabilidades
ficou em tõrno de ll,8m2 por pessoa, na
metade dos exemplos e o 'espaço útil em
redor de 15,8m2 por pessoaço que dá uma
relação de 75% Ia;8{)%, entre ambos.

O prof , Bravo ReiJtmann conclui afir-
marido que embora valiosos os dados oIb-
tidos não podem ser transolantanos palra
o Chile sem os necessários ajustes desti-
nados a adaptá-Ias à estrutura famílíar
chilena. Dada essa circunstância, o Ins-
tituto de Hrubitaç.ã'o, Ul1banismo e Plane-
jamento da FacUildade de Arquitetura dia
Uníversídade do Ohile, realizou em 1964
uma pesquisa cujo objetivo era o de "me-
dir analiticamente a receptívídade idbs
projetos de Ihabitações econômicas em re-
laição làs funções componentes da vida fla;-
miliar". Ao pesquisa foi feita COIlllIbase nas

moradias construídas ou projetadas peLa
CORV!, em Santiago, que compreendiam
casas de um só piso (4 a 6 camas); casas
de dois pisos (5 e 6 camas); apartamen-
tos (5, 6 e 7 camas) e apartamentos du-
plos (6 camas). Foram os seguintes os
resultados obtídos: a soma das habítabí-
lídades d[urna! e noturna deu um valor
médio de 8,5m2 por pessoa e um espaço
médio útil de 9,9m2, existindo uma rela-
ção de 00% entre .ambas as quantidades,
o que sígníríca uma receptívidade menor
dos projetos chilenos (28%) às diversas
funções diurnas e noturnas da vida! fami-
liar. O espaço útil médio por pessoa foi
de cêrca de 37% menor do que o que é
indicado pela experíêncíe européia.

o artigo !faz, a seguir, referência às ex-
periências IPl'áticas chilenas, derivadas de
diversas normas e códigos sôbre a habi-
tação econômica, especialmente o 'Regula-

mente do DF1L, de 1900, atualmente em
vigor. O arquiteto Bravo Heitmann con-
clui seu artigo reaãírmando a necessidade
de:

1) melhorar o uso do espaço, aumentan-
do a percentagem de ihabitabilidade diurna
e noturna, permítíndo, em conseqüência,
{l desenvolvimento nelas, de várias fun-
ções. 1!: conveniente complementar Ia su-
perfície útil na área habitável ou área de
vida por pessoa, sendo que na Europa há
uma vantagem de 3m2 por pessoa na
mesma:

2) estudar a círculação, eapecíalmente
nas casas de dois pisos e nas soluções em
duplex;

3) que as normas sôbre alojamento se-
jam simples e estejam !baseadas em estu-
dos cíentírícos.

A Linha Aérea
mais cresce
IBERIA

que
,e a
por quê?

na IBERIA
osomente

recebe
do que

mais
você

avião
atenções

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

ISERIA
RIO DE JANEIRO: Rua Pedro Lessa, 41 . loja - Tel.: 22·5804.

J.INEAS AI!RBA. DE ESPAN}j



Legislação

• GB - Instalação de Indústrias
na Guanabara

Lei n.O 810 - De 8 de junho de 1965

Concede favores fiscais às in-
dústrias novas que se localiza-
rem no Estado do Guanabara e
dá outras providências.

o Presidente dá Assembléia Legts-
lativa do Estado da Guanabara, nos
têrmos do Artigo 11, § 3.°, da Consti-
tuíção do Estado, promulga a Lei n.o
810, de 8 de junho de 1965, oriunda do
Projeto de Lei n.o 58, de 1963:
Art. 1.° Durante o prazo de dez

anos, a contar da publicacão desta lei,
os estabelecimentos industriais oue
vierem a se instalar no território dês-
te Estado, para fabrico, como atividade
principal. de produto sem similar de
fabricacão por outro qualquer estabe-
lecimento com sede no mesmo terri-
tório, gozarão de isenção do pagamento
dos seguintes impostos:

131) transmissão de propriedade ín-
ter-vivos, relativamente à área

dos imóveis destinados ao fun-
cíonamento do estabelecimento
industrial, seus anexos escritó-
rios é vilas operárias;

b) territorial ou predial, durante o
período de construção ou instala-
ção da indústria respectiva, seus
anexos e escritórios.

§ 1.0 Os adquírentes de imóveis nas
condições estipuladas neste artigo que,
no prazo de 6 (seis) meses, a contar da
data da escritura de aquisição do
ímóvel não derem entrada na repar-
tição competente, dos pedidos de li-
ceneíamento das obras de construção
da indústria, ou os que, obtido o lícen-
ciamento, não iniciarem, dentro de
180 (cento e oitenta) dias, sem inter-
rupção posterior, as construções ou
instalações autorizadas, ficarão obri-
gados ao pagamento imediato das im-
portâncias correspondentes às isenções
de que se beneficiaram.

§ 2.° Os estabelecimentos indus-
triais de atividade principal idêntica
àqueles que se beneficiarem das isen-
ções dêste artigo, que vierem a insta-
lar-se posteriormente, gozarão, tam-

bém, das mesmas prerrogativas, a par-
tir da data do seu funcionamento pelo
prazo de isenção que restar à indús-
tria pioneíra ,
Art. 2.° O requerimento de isenção

deverá ser dirigido ao Govêrno do Es-
tado, através da Secretaria de Finanças,
instruído com prova de arquivamento
.no Departamento Nacional da Indús-
tria e do Comércio, do ato constítutívo
da emprêsa interessada e, bem assim,
a declaração da Secretaria do Estado
de Economia de que se trata de indús-
tria sem similar no território estadual.
Art. 3.° A beneficiária dos favores

desta lei terá o direito, independente-
mente de quaisquer ônus fiscais, pre-
sentes ou futuros de arrendar, trans-
ferir ou ceder o estabelecimento in-
dustrial e todos os seus bens, encargos,
direitos e vantagens a outra emprêsa,
nacional ou estrangeira, desde que o
arrendamento, transferência ou cessão
se faça dentro do período de isenção,
assegurados à sucessora ou continua-
dora todos os direitos, obrigações, en-
cargos e vantagens desta lei, pelo tem-
po restante.
Art. 4.° A isenção será cessada, co-

brando-se os tributos porventura de-

o segrêelo ela perfei-
ção elo som num violino
elepenele ela qualielaele ela
maeleira que entra na sua
fabricação.

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

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

COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO PORTLAND
Rio de laneiro

o cimento IIMAUÁ" .upe ...
ra a. e.pecifica~õe. exigi .•
da. para cimento. Portland
no mundo inteiro.



uma equipe de arquitetos apta a resolver to.

dos os problemas de equipamento e instala.

ções comerciais, residenciais, hospitais, hotéis
e clubes

uma nova linha de móveis para residências

fabricada em jacarandá da bahia

FABRE IND. E COMÉRCIO DE MÓVEIS S. A.
rua saturno 95 . tel, 30·0861
rua barata ribeiro, 200· r, tel, 57-7005
avorio branco, 156- 51. 345 . tel. 42·0387
rio de janeiro . guanabara _ brasil



vidos, se a beneftcíáría ultrapassar de
3 (três) anos o efetivo início da colo-
cação de sua produção industrial no
mercado ou alterar Q empreendimento
para atdvídade diversa •
Art. 5.° Deduzir-se-á do volume de

vendas, na forma por que dispuser o
regulamento, para fins de cálculo do
ímpôsto sôbre vendas e consignações,
devido pelo fabricante ou produtor, a
parcela relativa ao custo das matérias-
primas produzidas no Estado, já tri-
butadas e que sejam empregadas no
produto tabricado ou industrializado.
Art. 6.° A invocação dos favores

previstos nesta lei, com o propósito de
retardan o recolhimento ou de sonegar
quaisquer dos impostos enumerados
porventura devidos, sujeitará o postu-
lante às sanções previstas na legisla-
ção fiscal respectiva.
Art. 7.° O Conselho de Desenvolvi-

mento Econômico do Estado da Gua-
nabara deverá dar conhecimento do
inteiro teor desta lei, com outros escla-
recimentos, dentro dos 30 (trinta) dias
seguintes aos de sua publicação, às
Embaixadas, Consulados e aos Servi-
ços de Expansão Comercial do Brasil
no Exterior e às entidades de classes
representativas de categorias econô-
micas.
Art. 8.° O Governador do Estado

baixará os atos que se fizerem neces-
sários ao cumprimento desta lei.
Art. 9.° A presente lei só entrará

em vigor após ser delimitada, legal-
mente, a zona industrial, na forma do
disposto no § 3.° do Art. 72 da Cons-
tituição do Estado.
Parágrafo único. Para o cumpri-

mento do presente artigo, o Poder
Executivo, no prazo de 60 (sessenta)
dias a contar da publicação desta lei,
enviará à Assembléia Legíslatíva I)

respectivo projeto de lei delimitando a
zona industrial do Estado.
Art. 10.° Rlevogam-se as disposições

em 'contrário.

Assembléia Legislativa do Estado da
Guanabara, 8 de junho de 1965.
Danilo Nunes, Presidente.

D.O. - Sexta-feira, 25 de junho de
1965 - 1.a. página.

• GB - COHAB

DECRETO "N" N.o 682,
DE 19 DE ABRIL DE 1966

o Governador do E.staido da Guan9Jbara,
no uso dIaS atrtbuíções qrue ilihe confere o
art. 30, item I, da conststuícão El>t.adual e

Oons:iJderando que é da privrutiva com-
petênciJadJa União legi!S}all'sôbre direito
comercial (Constituição Federal, art. 5.°,
XV, "A");
Oonsdderamdo que, de acôrdo com o De-

ereto-Lei n.s 2.627, de 26 de setembro de
1940 a COHAB - Companhia de Habi-
tação Popular, como sociedooe Anônima,
tem podêres para, através da lAssembléia
Gelral, resolver, por si: própria, todos os
negócíos relativos ao objeto dia exploração
da sociedade;
Consíderando, entretanto, que a COHAS,

nos termos do art. 4.° da Lei n,s 263, de
24 de dezembro de 1962, é órgão da Ad-
mínístração Descentraãízada do EstÍlidO,
sujeita à supervisão e controle da Secre-
toada de Serviços Sociais;
considerando que essa Companhia nos

tênnos da Lei Federal n,? 4.380, die 21 ,de
agôsto d!e 1964, integra o Sdstema Finan-
ceiro da Habitação e está subordinada à,
orientação normatdva do Banco Nacional
da Habitação em suas atívídades de cons-
trução e venda de casas ilopu!ares;
Oonsíderando que o Decreto "N" n,? 93,

de 1.~ de novembro de 1963, ao def'inir a
supervisão e o contrôle a serem exercidos
pelas Secretalrias de Estado sobre os ór-
gãos com peQ'S/ona.lri.diadejurídica, da Ad-
ministração Descentralizada do Estado,
que Ia ruas estejam vínculados, deixou
claro que as normas ali contidas somente

se estendem às sociedades de economia
mista quando não forem incompatíveis
com as normas legais ou: estatutárías que
lhes forem aplicáveis;
Can.siderando que a íntegração da

OOHAB no Sistema Financeiro da Habl-
tação pede mais precisa definição da su-
pervisão e do oontrôle a serem exercidos
pela Secretaria de Serviços Sociais, a fim
de que sejam evitados conflitos de com-
petência ou desnecessária 'Jmroccr-altização
de suas atividades, tendo em vista a .su-
bordínação legal ao Banco Nacional da
Habitação, decreta:
Art. 1.0 - A Oompanhía de Habitação

Popular do Estado da Guanabara, tem
podêres para, autõnomamente, de acôrdo
com o Decreto-Lei n.? 2.627, de 26 de se-
temere de 1940, delíbenar através dos sem;
próprios órgãos, sôbre todos os negócios
relativos aos objetivos dia sociedade, res-
salvada a ortentação técnica do Banco
Nacional da Habítação, a que está sujeita,
como íntegrante do "Sistema FilnJa.nce'ilro
da Habitação", instituído pela Lei Federal
n.? 4.380, de 21 de agôsto de 19.64.
Art. 2.° - A supervisão e o contrôle da

Secretaria de serviços Sociais, sôbre a
Companhia de Habitação popular do Es- .
tado dai Guamaoara, consistirão em:
I - Dar à COHAB orientação técnica,

de caráter normatívo, que se rízer neces-
sária para o desenvolvimento, pela em-
prêsa, de servíços de amparo provisório às
favelas existentes.
II - IFiscalizar as atívídades específicas

da emprêsa, mediante a análise e o envio
com parecer, ao Govern.ador do Estado, de
rejatórío o'iIrCilllIlstanciadoque a emprêsa
elaborará trímestralmente.
III - Coordenar a atuação dia emprêsa

com a política aídmínístratíva geraL do
Elstado.
Al'It. 3.° - Fioom revogadas as dísposí-

ções em eontraeío.
RJio de Janeiro, 19 de 'abril de 1966 -

78.° da Repúblioa e 7.° do Estado da Grua-
nabara.

Francisco Negrão de Lima
Hortência M,aria Dunshee de Abranches
Humberto Leopo,Zdo MClJgnavita Braga

ENGENHARIA CIVIL
OBRAS PÚBLICAS
OBRAS PRIVADAS
BARRAGENS - PORTOS
FÁBRICAS

SOCIEDADE ANÔNIMA
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dividir?
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por que. ao atender os diferentes
programas de utilização. nos gran
des edifícios comerciais Lcorno a
séde do beg e o edifício barão de
rnauá.; os arquitetos exigíram ao
especificar. a qualidade e a tradi
çâo das nossas paredes divisórias
removíveis. divisórias bernini lhe
oferece fácil montagem, índepen
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~ 62 6884/62 6610
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Sempre presente. em tôdas as
obras de engenharia, arquite-
tura, etc., a placa do Cimento
Poty, é a afirmação pública
da escolha do melhor, para
os trabalhos de maior im-
portãncia e responsabilidade

Um produto da

CIA. DE CIMENTO PORTLANOPOTY
Av. Marfins de Barros, 196

RECIFE

CIMENTO POTY
o melhor, entre os melhores
que se fabricam no Brasil
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