


O··SE'N·H.OR.COMPARA

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

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

para ser colecionada
a que é genuinamente brasileira e a única

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

oca;") COMPROVA
fl!:1.J'-ACf>..0'

qual a revista que é lida pelo
maior número de arquitetos, construtores
e industriais da construção em todo o país

qual a que é recebida por mais do dôbro de arquitetos
do que qualquer outra de seu gênero

qual a revista que tem a tiragem exata para o público certo
sem desperdícios

atingindo apenas a quem lhe interessa

ARQUJ:TETURA É A REVISTA

, .....

para o seu anúncio, porque através de suas páginas
, '

" o senhor atinge .
quase dez mil arquitetos, construtores

e industriais da construção no Brasil ou seja
o total dêsses profissionais em atividade

especificando e comprando os materiais
de construção, arquitetura e decoração

que o senhor fabrica ou vende



o restaurante italiano
mais alto do mundo

Eis um super DC.8 1et
da Alitalia

num vôo intercontinental.
Sua "altitude média"
alcança 10.000 metros

(conhece owAro restaurante
. .' a essa altura ?).

Em quanto voa aproximando-se
da velocidade do som,
aeromoças e stewards

da Alitalia oferecem aos 142
passageiros um típico e completo

almõco italiano, regado com
vinhos escolhidos. Atrás

deste almôço há o trabalho de
nada menos de 200 cozinheiros!

Talvez não seja o caso
de subir num DC-8 somente

para almoçar. .. mas
se já planejou uma viagem aérea,

eis a grande oportunidade 1
Preferindo a Alitalia estará

utilizando os serviços
de uma das maiores e mais

apreciadas linhas aéreas do mundo.

AIllTALIA7



são móveis que nascem hoje e não perdem a linha nunca

GUANABARA: RUA DOMINGOS FERREIRA 221·B • RUA VISC. DE PIRAJÁ, 438 - R. DO CATETE, 82
• SAO PAULO: JACQUES MÓVEIS E DECORAÇOES • R. AUGUSTA, 901 • SALVADOR: SUPREMA S.A •
• AV. SETE, 58. E.U.A.: 5304 CARLlNG WAY, LOS ANGELES, CALlFÓRNIA. fát.lrna
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UMA VIAGEM MARAVILHOSA: TODA A. EU~O-
PA PARA VOC~ NUM ITINERÁRIO PLANEJADO
METICULOSAMENTE POR QUEM TEM 126
ANOS DE EXPERI~N:IA N" ORGANIZAÇÃO DE
ViAGENS .••• A SUA AG~NCIA ABREU.

VENHA CONHECER OS DETALH~S DO ROTEI·
R:> E A3 NOSSAS CONDiÇÕES DE· FINANCIA·
MENTO DENTRO DO PREÇO TOTA.L.DAEX·
CURSÃO (60 DIAS - US$ 1.045) - INCLUINDO
PASSAGENS.

FÉRIAS
NA
EUROPA

REPRESENTANTE GERAL
DEZEMBRO 1966 - FEVEREIRO 1967

C. G. FREITAS - Ed. Av. Central - Av. Rio Branco, 156 - 24.0 - S/2434/5 - Tels.: 22-6656/52-7703 - Teleg. ABREUTOUR.
CASA FARO - Turismo e Câmbio Ltda. - SAO PAULO: Rua São Luiz, 123 - Loja - Telefones 37-6657 / 36-1702.
SANTOS: Rua XV de Novembro, 206 - Tels.: 2-2832 / 2-89454 - CAMPlN:AS: Rua General Osório, 1250 - Tel.: 9-8773.



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

rua barata ribeiro. 200 - loja f.
avenida rio branco. 156 - sala 345
rio de janeiro _ guanabara

telefone 37 ·6637
telefone 42·0<387

SPAZIO MÓVEIS E DECORAÇÕES S. A.

AMBIENTE IND. E COMÉRCIO DE MOVEIS S. A.



os
barbarã

Tubos e conexões de ferro fundido são aprõvados, sem quaisquer restrições,
pela Norma NB-19R da A. B. N. T., para instalações prediais d~ esgotos sani-
tários. E a marca BARBARÁ identifica, no Brasil, os melhores tubos e conexões de
ferro fundido. Fabricados por centrifugação, os tubos BARBARÁ tornam-se mais
resistentes, mais fáceis. de serrar, de durabilidade pràticamente ilimitada e superior
qualidade. As conexões, fabricadas em fundição inteiramente mecanizada, têm di-
mensões rigorosas e constantes e sua grande variedade permite executar qualquer
traçado de encanamentos. •

Fabricados nos diâmetros
de 50 mm (2"), 75 mm (3").
100 mm (4"), 125 mm (5")
e 150 mm (6"), em
comprimentos de
1 até 4 metros.

uma longa experiência
a serviço do progresso

companhia
m~'alúrgica
barbarã
Usinas: BARRA MANSA e S.PAULO
Escritório Central: Av. Almirante
Barroso, 72 • 12.0 • Tel. 22-9981
RiO DE JANEiRO
Filial: Pço. Pe. Manoel do
Nóbrega, 16 • 11.° • Tel. 32-3181
SÃO PAULO
Agências: BRASíUA - GOIÂNIA
RECiFE- CURiTlBA • PÔRTO ALEGRE



REDUCÃO NO TEMPO DE CONSIRUCÃO DE GRANDES
AREAS EM MAIS DE 3 VÊZES

o MAIS MODERNO, ECONÔMICO E PRODUTIVO PROCESSO
DE CONSTRUÇÃO DE GRANDES PAINÉIS DE CONCRETO.

Processo contínuo e inteiramente mecanizado com o mínimo em-
prêgo de mão-de-obra.
Grande variedade de detalhes, baixo custo de produção e pos-
sibilidade de utilização, como enchimento, de materiais leves,
como cerãmica, perlíte e outros.
Tudo isto se obtém com o equipamento modêlo BPS-6, insubs-
tltulvel na fabricação de painéis de concreto.
O aparelho automático 'BPS-6 se destina à fabricação, por vibração con-
tínua, de perfis de concreto planos e ondulados e de diferentes con-
figurações, 'lanto para a indústria de construção civil, como para in-
dustrialização da agricultura e outras indústrias.
Dimensões máximas dos painéis fabricados: 12.000 x 3AOD x 350 mm.

DOLAR CONVÊNIO.URSS-BRASIL_DISPONivEL

Para informações, dirigir-se a:

V;O "M.ACHINOEX·PORT"
. .

MOSFILMOYSKAIA, 35 MOSCOU Y-330 - URSS ou à.

REPRESENTACàO COMERCIAL DA URSS NO BRnSIL
Rua Alice, 175 - Tels. 25-4479 - 25-5426 - Rio de Janeiro· GB

•

11Além de resinas Epikote a
Shell produz uma extensa
linha de produtos químic.os

para a indústria. Em quase todos os
países do mundo, êles estão con-
tribuindo para que se obtenha maior
eficiência, a custos mais baixos.
Para quaisquer problemas no cam-
po industrial a Shell está apta a lhe
apresentar soluções, através de as-
sistência técnica competente e uma
série extremamente diversificada de
produtos de alta qualidade.
Polipropileno • Elastõmeros - Sol-
ventes - Aromáticos .,Alcoois para
plastificantes - Detergentes Iónicos
e não·iõrricos - Glicóis e poliglicóis
- Éteres de glicóis - Alcanolaminas
• Matérias primas para espuma de
poliuretano - Óleos têxteis • Anti-
oxidantes - Acidos Naftênicos - Pro-
dutos Auxiliares para borracha· Re-
slnas > Parafinas.

Para maiores informações sõbre os pro-
dutos quimicos industriais da Shell, en-
vie-nos éste cupom.
Nome _

Firma _

Cargo _

Endereço _

Cidade --'-stado __

Produtos que interessam : _

11
PARA A INDÚSTRIA

e

PROOUTOS QUíMICOS
.~ ~.oS).

, .

Recife· Rua do Imperador, 207 • 2.· andar
Rio de Janeiro> Praça Pio X, 15 - 5.· andar
São Paulo - R. Pedro Américo, 32·17." andar
Pôrto Alegre • Rua Uruguai, 155 • 7.· andar
8. Horizonte i- R. do Espírito Santo, 605·12.·
COMPANHIA BRASILEIRA DE
PRODUTOS QUfMICOS SHELL



Com IJ1J,,'i&lJfliodéEpil{ote ne5tIJ fendA foi 51J.
",da " estruturA de concreto.

Compostos à base de resinas Epikote apresentam propriedades únicas: dureza, flexibilidade.
impermeabilidade. resistência quirnica, resistência à corrosão e ao atrito prolongado e constante.

Por outro lado. sua adesividade é. tão grande que são capazes de unir concreto a concreto ou metais
a metais -e fortemente a ponto de a junção se tornar tão resistente quanto o resto da estrutural

Esse excepcional conjunto de propriedades faz de Epikote um material de inestimável valor para a
solução de problemas estruturais - seja na eliminação definitiva

de uma rachadura. seja na. construção de estruturas inteiras. 11
PARA A INDÚSTRIA

PRODUTOS QUíMICOS



o in2 de uma divisão
de alvenaria
pesa 240 kg.

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

sobrecarga
na estrutura
do edifício.

Logo •••

Logo. a solução é mesmo dlvldir com '
Eucatex Durotermic (são chapas isolantes de Eucatex
revestidas com chapas duras de ambos os lados).
E não é só por causa do pêso reduzido.
que nao produz sobrecarga na estrutura do edifício.
Mas também pela facilidade de modulação
das divisões Eucatex. Trabalha-se com obra seca.
sem tijolos. sem reboque. sem nada,
Também por causa do espaço:
uma divisão de Eucatex Durotermic
ocupa menos- área - e como isso é importante I
Para arrematar. relacione as seguintes vantagens:
Economia - a levéza do material. além de
não exigir mão-de-obra cara. permite ainda o desmonte.
remoção e aproveitamento das chapas.
Uma divisão Durotermic pode mudar com o dono.
Isolante térmico - isola o calor e o frio.
Reduz barulho - as chapas Eucatex reduzem o barulho
em percentagens elevadissimas.
mais do que qualquer outro material
utilizado em construções.
Eucatex Durotermic é fornecido nas medidas de 1.20 x 2.40 m,
nas espessuras de 19 mm. 31 mm. 42 mm e 54 mm.
Outras medidas e espessuras mediante consulta.

Eucatex ~ chapas para divisões

Montonf. 9X4em.

....,~ .--;;; ,I //"10110 I "'. # ..
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PLANTA (diVIsão euc.(lllo.miel

••...
Euo'''1 (Nrotltmlc

VISTA EM ELE,VAÇÃO

Acima. vista e planta de uma Divisão de Eucatex Durotermlc.
Apenas uma entre as inúmeras soluções oferecidas poreste rnaterlal.

A Eucatex S.A. Indústria e Comércio
Av. Francisco Matarazzo.530 - Caixa Postal - 1.683 - S. Paulo
Desejo receber outros informes sõbre as Divisões Eucatex.

Nome: .

Profissão: ' , .. , .

Enderéço: ' ' .

Cidade: .....•............ Estado .

ARQ 1





Se V. vai aplicar milhoes
num apartamento
e sua família vai morar
nesse apartamento
V. concordaria com uma
'pequena economia"
justamente
nasfundaçoes?

o custo das fundações representa uma
das menores parcelas do custo total da obra.
Pois, parece incrível, tem gente que procura
sacrificar essa parcela, comprometendo a
segurança da construção. Para o seu sossêgo,
aconselhamos: antes' de fechar negócio,
verifique se a responsabilidade pelas fundações
fOI confiada a uma firma especializada.

fundações _ infra-estruturas

FRANKI
Avenida R. Branco, 311--10.0 ando -' telefones 22-7630 e 52-6659 - Rio de Janeiro e Rua Marquês de Itú,266
5.0 andar - telefone 36-3790 - São Paulo e Pôrto Alegre, Curitiba, B. Horizonte, Brasília, Salvador e Recife.



Klabin sempre fabricou
azulejos, não é?
Klabin deveria decorar êsses
azulejos, não é?
Agora, que Klabin decorou
os azulejos, êles devem estar
custando bem mais caroI não é?
Não é.

Klabin Il'mãos Ik. Cia. • Divisão de Cel'âmica



Neste número:

Indicam materiais e serviços para o arquiteto especificar
Armadura para concreto
F'ERROPRONTO S/A - Engenharia Comércio e Indústria
Av. Rio Branco, 156 - Gr. 2810 - Te!. 52-8292- Rio de Janeiro - GB.

Cimento
COMPANmA NACIONAL DE CIMENTO PORTLAND
Av. Rio Branco, 311 - 11.° andar - Tels.: 42-4061e 22-1830- Rio de Janeiro - GB
elA. DE CIMENTO PORTLAND - POTY
Av. Martins de Barros, 196 - Recife - Pernambuco

Construf!ão e Arquitetura
V/O "MACHINOEXPORT"
Rua Alice 175 - Tels. 25-4479 - 25-5426 - mo de Janeiro - G;B.

Fundações e Estruturas

ESTACAS FRANKI LTDA.
Av. Rio Branco, 311 - 10.° andar - 'I'els.: 22-7630 e 52-6659 - Rio de Janeiro
Rua Marquês de Itú, 266 - 5.° - Te!. 36-3790 - São Paulo

Chapas, Divisórias e Laminados

BERNINI S.A. - Indústria e Comércio
Rua Frei Caneca, 47/49 - 'I'els.: 52-6884 e 52-6510 ~ Rio de Janeiro - GB.

EUCATEX S. A~
Avenida Francisco Matarazzo, 530 - São Paulo
Rua Sete de Setem,bro, 124 - Rio de Janeiro
Luminárias e Acrílicos
PASKIN & CIA. LTDA.
Rua do Lavradio, 190 - Tels.: 42-2160 e 52-3369 - Rio - GB.

Móveis e Decorações
FÁTIMA ARQUITETURA INTERIORES
Rua Domingos Ferreira, 221- B - Rio - GB.
Rua Augusta, 901 - Jacques Móveis e Decorações - São Paulo

SPAZIO MóVEIS E DECORAçõES LIMITADA
Rua Barata Ribeiro, 200 - loja F - Tel.: 37-6637 - Rio de Janeiro

Pisos e Revestimentos
COMPANHIA BRASILEIRA DE PRODUTOS QUíMICOS SHELL
Praça Pio X, 15 - 5.° andar - Rio de Janeiro - GB.
Rua Pedro Améríco. 32 - 17,.° andar - São Paulo
ETERNIT DO BRASIL, CIMENTO AMIANTO S. A.
Rua Beneditinos, 16 - Rio de Janeiro

GESSOPLAC
Av. 13 de Maio, 23 - 11);.°andar - Sala 1935 - GB.
Rua Marconi, 31 - 6.° andar - São Paulo. .r..

KLABIN IRMÃOS & CIA. -:
Av. Rio Branco, 81 - 14.° andar - Tel.: 23-5870 - Rio de Janeiro
OTTO BAUMGART INDúSTRIA E COMÉRCIO SIA.
Av. Prestes Maia, 356 - Fones (PABX) 32-7280-35-2426-33-4425-37-9347
São Paulo.
INDúSTRIAS REUNIDAS VIDROBRAS LTDA. ~.

AV. Paulista, 1938·- 10.0 Pav. - Te!. 31-6831 - 31-0164 - :31-2863- 31-3693'
- São Paulo

Diversos
AGÊNCIA ABREU .
Av. Rio Bra~co, 156 - 24.° andar - Salas 2434/35 - Tels.: 22-6656 e 52-7703 _
Rio de Janeiro - GB.
ALITALIA - LINEE AEREE ITALIANE
Av. Rio Branco, 50 - Rio de Janeiro - GB.
CIPAN
Av. Presidente Wilson. 113-A - Av. Henrique Valadares 150 e Campo de Sãl,
Cristóvão, 24 e 26 - Rio de Janeiro - GB. '

.. ~:

Painéis fotográficos
para decorações
Exposições, feiras

-te CRIAÇÕES PRÓPRIAS
DE OURO PRÊTO,
ALEIJADINHO,
SALVADOR,
RIO DE JANEIRO

* PRÊTO E BRANCO

* COLORIDAS A ÓLEO

* PROCESSO
FOTO-FÓRMICA

* DOCUMENTAÇÃ9 FOTO-
GRÁFICA DE INDÚSTRIAS
E OBRAS

••
Raul 8randão

. Studio:

Av. Delfim Moreira, 1188 _ Ap. 102

Telefone 27-4470
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ARQUITETURA

SIXTH BIRAZILIANCONGRESS
QF ARCHITECTS
Thls Important meeting, attend-

ed by leadlng arohrtects from ali
over the country, was held In
Salvador da Bahia from Septem-
ber 19 to 24 last. The final 're-
port covers the Agenda or the
Nlnth World .Congress of Archltects
to be held ín June-July next year
on the general subject of "Archl-
tecture and the Human Medlum",
as outttned In the June Issue ·of
ARQUITETURA (N.o 48), followed
by comments and motíons In
connectíon wlth professícnaj and
educab'onal problems enlarglng
unon the fln<l!ngs of the Flrst
Meetin~ of Planning Architects
anrt Round Table on Hou!:ing
Policy.
The structure of setnement. In

Brazil, the Irregularity of the
occupatlonal and economic pat-
tern . Is aggravated by mígratíon,
haphazard localizaton of new ín-
vestments, the slze of the coun-
try, the masses or Inhabltants .and
a pen ury or resources. It ís,
thererore, the duty or the Federal
government to organize and co-
ordínato natlon-wlde physlcal and
demographic plannlng, adopt a
firm urban and rural land use
polícy, deter speculatíon In real
estate to reduce the cost or pro-
grammes, and earmark adequate
funds on a príoríty basls. Settle-
ment must be conducted wlth the
part!c'.patlon of the populatlons
concerned and In accordance wlth
the'r cultural leveI and ambltlons.
The historical heritage and the

mOQern world. For the last thlrty
year3 the DPHAN (DepanamelHo
do Patr.mônlO H.stórlco e A,tlS-
tlCONacional) has been protecting
relics of the past of recúgnized
h.<itorlcal or al'tlStlc me:it, but
this service needs to be extended
and brought up to date. It is
recommended that the IAB and
the DPHAN co-operate more close-
ly. lntegrating such values In
the llfe of the community. en-
couraglng un:verslty trainlng of
sultable professlonals. pubUclzlng
the Charter of Venlce and promot-
lng leglslatlon to br:ng the act~v-
1tles of DPHAN wlthln the scope
of Int€grated physlcal plannlng.
The housing medium. A start

has been made w:th a National
Houslng Plan and IB:lnk. but to
solve the problem effectlvely gov-
ernment action should aim at:
equatlng programmes to the so-
cial, economlc and cultural statua
of the future Inhabltants, without
segregatlng commun!tles by pro-
fesslon or earn~ngs; represslng
speculatlon In real estate to avold
havlng to loeate low Income de-
velopments Inaccesslbly on clty
outsklrts; greater flexlb1Uty to
Include ~ental as w'eU as purchase
of the new dwelllngs; experimen-
tal proj ects as a gUlde to large
scale plannlng; ra tlonallza tlon of
constructlon, wlth tentatlve use
af modem methods, Includlng
prefabrlcatlon; leglslatlon the bet-
ter to control land use, popula-
tlon denslty and natural resour-
ces; long-term plannlng, to re-
place or correct 111-conslde~ed
programmes dev!sed for economy's
sak" nnder the stress of present
condltlons; rejectlon of ambltlous
but fra.gmentary nrojects In fa-
vour of a comprehenslve gr.'d of
sewers, water and plectrlc malns.
11 school. medlcal statlon and other
social servlces. as groundwork for
self-help programmes to be alded
by a supply of buildlng mate-
riaIs and technlcal asslstance; ex-
ten~'on of a m'nlmum urban In-
frastructure around chosen cen-
tres to attract rural mlgration.
Industry and worklng conditions.

2 Global plannlng of Integrated de-
velopment and a lR.nd USe pollev
to localize new Industrles and
ratlon"lIze urban expanslon are
essentlal, but wlde-seale automa-
tlon should be left to a later
stage of development se as not
to Interfere wlth the pro'!'rammlng
of new employment. All lndus-
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trlal plannlng requlres an archí-
tect to deslgn better worklng con-
ditlons and apply his experlence
of spatlal problems to Improvlng
mutuaí uncíerstandíng and arrív-
Ing at a practícal solutlon.
Man and the Iandscape, Autbor-

Itles must take care to preserve
outstand:ng features of the archí-
tectural and natural randscape,
assígntng the co-ordlnatlon and
orlentation of landscaplng projects
to the archítect, reservlng free
space for lelsure and recreatíon,
and attendlng to the sptrttuat
clalms and just demands of man
In the desígn or dweníngs, work-
places and eírcutatíon ,
Functlon of architecture and

the human envíronment. Starting
from a conceptlon of project as
tho detall oro strlctly. the form
of structures and pían as tne
over-all condlt1ous governíng trie
project from the plat of a Clty to
the Individual house and Iot, It
ís suggested that the necessary
teamwo.k demanda a deríntt.on,
not of the hlerarchlcal precedence
or the team workers. but of tneír
actual dutíes, supplemented by
co-ordlnation or objectrves and
unírícatíon of worklng methods.
To shape the plannlng polícy, the
governmen, snoutd engage arem-
tects at ali Ievels, establlshing
mtnímum sataríes accordlng to
IAB standards and enm.natmg
prtce competttíon at tnís stage.
It was further recommended that
plannlng and performance of
the work should be contracted
for separately, and that the wage
scale Issued by the Plannlng Min-
Istry as an outcome of the CU1'1-
tiba Meetlng of Archltects be re-
vlsed to Include economle social.
financlal and adm!nlstratlve plan-
nlng work.
Revtsion and renewal of the

teaching of architecture. The bur-
den of economle dependence has
shl!ted from Importlng Industrial
products to the technology that
proclJucesand unceaslnglY Improves
them. The contemporary unl-
ve:slty is no longer an ivory tower
of studles, medltatlon and sap-
lence, but Increaslngly an Inst"u-
men~ of social transformatlon.
Above all, It should be free and
permeable to keep In toueh with
the ccmmunlty It serves. educat-
Ing students to take an aetlve nart
In a chan~ln~ democrall'c soclety.
To Imnart flexlb'lity to a too
rlo:ld structure wlth Immuta':lle
proce-ses of I'ducatlon and hlde-
bound adminlstratlve regulationll.
an arr.hltect mu-t be conversant
with the devplopmental needs of
hls countrv. Th" IAB Is th"refore
recomm..,nded, throuo:h Its Nation-
al Dlvl-Inn of Educatlon. to se-
lect. publ'sh and dlstrlbute the
mORt slgnlflcant concluslons o!
nR,tlonal and Internatlonal meet-
Ino:~ and con~e!'ences, and 'to or-
ganize. thro-ugh the buUetln. ex-
chano:••between educatlon dlvls'ons
ar IAB ehq."tero. unlvcrs'tv stu-
dent counclls and schools of archl-
tecture so as to acqualnt archl-
t ••cts. students A.ndnrofe"so's ",Ith
the latest ,t·udlP" ln the varlous
coo:nate flplds. Purther meaoures
are suo:gested for the renewal of
currkula and teachlng methods
In schools of archltecture and the
oro:anl:i'atlon of unlvers!ty research
and nlannln~ centres to handle
hlgh-level post·g~aduate educatlon.
The lack of an ob.fectlve deflnl-

tlon of the type of professlonal
to be turned out and the baslc
error of appolntlng professors to
chalrs for lIfe, antl-democratlc
legl-latlon such 9S the "Sunl1cy1"-,,," wh'ch hlndp.r~ the Inter-
change of Ideas betwepn facu1ty
and studénts and blccks actlve
partlclpat'on of the latter In the
studv of educatlonal problems. and
threats of suspenslon or expulslon
for poUtlcal motives. are among
the more undeslrable features of
the present unlverslty set-up.
AlI of these facts should be brought
home to offlclal organs of educa-
tlon, dlrectorates 01 schools af

archltecture, and archttects and
studenta In general. 'Ih e IAB and
all concerned are enjolned to
promote maxtmum attendance
and constructtve actlon at the
rorthcomíne Educatlon Seminar
ín São PMllo.

HOUSING IN SALVADOR

Carlos Brandão da Silva

Thls analysls by a. well-known
economist was taken from tne
report aceompanying the project
of the Solar Boa Vista develop-
ment appearíng In thls íssue, but
summarized by error ín the Sep-
tember abstracts 01 ARQUITE-
TURA (N.O 51).

In 1941/51. constructlons aver-
aged 858 uníts p. a. ín Salvador
as compared wítn 4.002 ín RecHe
and 2,841 In Pôrto Alegre. rlsing
ín the next decade to about 1,500
p. a., but thls average, the lowest
of the síx major cí tíes or Brazíl,
wan far rrom enough to keep pace
wtth the populatlon explosíon,
unaccompanld by any rlse In
Income. U~banlzatlon proceeded
along the rídges, whlle the val-
leys were turned over to secondary
uses such as kltchen or market
gardene, stables. etc. Of late,
shanty-towns bullt of packíng-case
slats, plastlcs. cardboard and
other f1lmsy matertals have sprung
up on marshes, hillsldes and even
rubblsh heaps.
The houslng deflclt In 1950

amounted to 16,537 dwell1ngs,
whl.ch left 83.000 persoIlB or 20%
of the populatlon sleeplng In
overcrowded dormlto~€s. Ten
years later the deflclt had rlsen
to IA,OOO and the homeless to
220,000 or 33%. Of the exlsting
125,000 houslng unlts (out of an
Ideal 169,000). 15,000 were well-
bul1t upper and upper mlddle class
resldences with alI convenlences,
30,000 had 1\ght. water. tollets and
a mlnlmum of comfort, whlle In
80,000 llvlng and sanltary condl-
tlons were quite precarlous.
Wlth a bare 25% of the popu-

latlon enjoy1ng a reasonable
standa-d of houslng. the social
problem Is extremelv serlous.
Any houslng pollcy, howevpr. to.
be economlcallv sound, shoulc1
cater to the m'ddle class demand
capable of 8ustalnlng long-term
flnancln~. Thls 18 the case of the
Solar Boa Vlota development,
whlch, thouo:h lt 18 to be con-
structed by URBIS. a state under-
taklng. cannot do without the
economlc and adminlstrative prin-
cipIes of prlvate enterprlse. In_
tended prlmar:ly for state Civil
servanto, the 1,729 houses anel
anartments scheduled wlll be able
to meet the requlrements or
some 1:)% of thls class. statloned
In the capital.

ARcmTECTS' H.Q. IN SALVADOR

The bulldlng wlth Its 21,500 sq.
ft. of flao~ space, 56% 01 It as-
sl~ned to the headquartera of the
1E':thla chapter of the IAB, bears
wltness to the enere:y of our col-
leM:ues In tbat state. The slte.
meMurlng 5.7011Sq. ft.. was do-
nated by the CUy In 1962 and the
flni~hed work Inaugurated two
rn.ontpq ago on the occaslon of
th" Slxth Brazlllan CongreEs of
Archltects.
Two storeys of shops are sur-

mountect by a terrace wlth· an
art gaUery R·nd a small restau-
rant from whlch a fine vlew can
be had of Salvador: the ton fIoor
IR reserved for IAB servlces .a
l'brarv and an audltonum. Archl-
tectonlcally. the bulldlng wlth Its
pantlle roof, broad eaves and
Portuguese-style t1l1no: spec4.alIY
deslgned by Sônla Castro. has
been carefullv thought out tio
harmonize wlth the beautlful
colonial "House of the Spven
Candlestlcks" nea-<':Jy.The project.
eventuallv elaboratpd by the only
two competlng teams, worklng
together, was flnanced by an
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lssue of ownershlp shares to mem-
bers or the chapter and cognate
professlons and, as the work pro-
ceeded, by the sale or the shops.

POLES OF DEVELOPMENT

Luiz Carlos Costa

A seminal' on thls subject was
organízed by the SUDENE ín Re-
cife trom September 19 to 21 thla
year and preceded by explanatory
lectures and visita to selected
areas. At the round table and
"Panel or Integratlon and Syn-
thests", In particular, baste con-
cepts were establlshed and key
problems discussed. In thls pa-
per, read at the semtnar, It 19
po~nted out that urban polarlza-
tlon operates at dlfferent levels,
and the system galns Integratlon
with the evolutlon or the market
economv, creattng I1nks that are
not only economíc, but also social
and cultural. As the focal polnt
or the collectlvlty. the urban pole
welcomes rnnovatíon, centrauzes
Informatlve media and ís read.Iy
lnflueneed by more Importarrt
centres. The ídea or peles or de-
velopment, orlg1nally conflned to
economícs, Is now .extended to
soclology and mày be deflned 8S
a complex or acttvítíes tendlng
to promote or speed up develop-
ment on the basls or spatial
proxlm!ty. with dlstlnctlve features
accordlng to scope. Any urban
pOle can be taken as a pole of
development for Its zone of In-
fluence If justlfled by the pro_
gresslve fulflllment of social and
econom\c development programmes
centraUzed In the pole c1ty,

"PETROBRAS" IN BAHIA

Ary Magalhães And'ra~~. Jamps
José Farta, Sérgio Pinheiro Reis

Petrobrâs has been operatlng
the o11f!elds In the Bahla Embay-
ment for the last ten years. and
th!s has brought about great
change~ In the way of Ufe and
economlc statuB of the local I1fe
popuiatlolU!. Speculation In real
estate and soarlng rentals have
brought home to tbe Company
the need for global plannlng.
The modem vlewnolnt Ia that

houslng Imnl1es proxlmlty to a
school. crêehe. klndpr<mrten. med-
1001 statlon, recrpatlon areas, ete.
Moreover a man's bome should
not be more than twenty mtnutes
from h's place of work. a polnt
accented bv the hlgh cOllt of bus
transpo"tatlon. amountlno: to a
draln of m1110ns of cruzeiros on
the Comnany economv. The tem-
porary town of Matarlpe only
housp,s a small nercentage of the
pprsonnel, so tha.t the ma.fol'lty
wast •• time In transportatlon whlch
'lV011l1 'be better emptoved In
snort~. c"tt"r~.t dlverstons 01
teéhnlcal tralnlng.
It Is therefO-e planned to set

up nelghbourhood unlts bv agree-
ment with the local authorlt'es
In tbe countles where pptrobrás
Is operatlng ando ln the particular
CS"e of Candelas. to urbanlze a
relA.tively la-ge area for accomo-
datlng In sulhl.ble llvlng condl-
tlons what w111 perhaps be the
..lal'ge$t comm'ln'tv of Petrobrás
workers In Bahla. and Include
personnel from othe!' nearby plants.
Thls calIs for a Plannln~ Com-

mlss'on of three archltects and
a sanltary englneer. calculatlng
enO:lnee-, economlst. social work
technlclan. draughtsman and ty-
plst. F'lnanclng mlght be seeured
by: a, Loans from th'l sO'c'al se-
cur'ty Instltutes to whlch Petro-
bráq and the workers contrlbute;
b. Earmarklng a percentage of the
the rovaltles pald to o11-prOOuo-
Ing countles for carrylng out
master plans for thOlle communl-
tles; C. Petrobrás budget asslgn_
ments; d. C'ontrlbutlons from fed-
eral agencies for the purpose of
Installlng runnlng water. electric
l1ght and se_o



VI CONGRES BRESILIEN
D'ARCHITECTES
Cette réunlon à laquelle 85518-

talent tes princípaux archltectes de
tout le Brésll a eu lieu à Salvador
de Bahia du 19 au 24 septembre
1966.· Le rapport final tralte de
l'ordre du jour du IX Oongràs,
Mondlal d'Archltectes qui~era tenu
en jUln-juillet de l'année prochalne
et aura pour théme général
"L'Archltectu~e et le míüeu hu
maln", comme nous l'avons es:
qulssé dans le numéro 48 d'AR-
QUITETURA de Juín dernler, suíví
de commentalres et de propcst-
tions concernant les problémes
p;ofeasionnels et d'éducatíon
o étendant sur les conclusions de
Ia premlere Réunlon des Archl-
tectes urbanístes et de Ia Table
ronde sur le Systeme t',~logement.
La structure du peuplement Au

Brésll, I'irrégularité de Ia distri-
butlon économlque et oceupatton.,
nelIe est encore aggravée par Ia
mígratton, Ia local!satlon fortulte
de nouveaux Investlssements, les
d!menSlons du pays, Ia masse
d habltants et Ia pénurle des res-
sources. Il faut donc que le gou-
vernement fédéral organrse et
a,dopte une PoJitlque ferme de
loccupation du sol tant urbaln
que rural, décourage Ia spéculatlon
en blens-fonds paur réduire le
prtx des programmes et affecte à
tltre prlorltalre des ronds surn-
santa aux projeta de toute urgence.
Le peuplement çlolt être mené de
palre avec les poputaeíons que
cela Intéresse et selon leur niveau
culturel et Ieurs ambitlons.
Le patrimolne historlque et le

monde moderne. Ces trente der-
nlé~es années, le DPHAN (Depar-
tamento do PatrimônIo HIstórIco
e Artlstico Nacional) a protégé les
rel!ques du pasJ)é de valeur hls-
torlque et artistlque reconnue
mais ce servlce· a besoln de s'éten~
tire et d'être mOde-nlsé. Il se~alt
souhaltable que 1'1A!E'et le DPHAN
collaborent plus étroltement en
falsant pénétrer les mon'Ulnents
dans Ia vle communautalre, en
enccurageant l'enselgnement unl-
verslta~re à dlrIge~ ve:'8 des pro-
fesslons approprlées, en dlssem\-
nant Ia C'harte de Venlse et en
cherchant à modlfler Ia légIsla-
tion actuelle dans le sens d 'une
mellleure lntégratlon du DPHAN
à. Ia. pla.nlflcatlon physIque
L'amblance habltable. Le' Plan

national d'habltatlon - comme Ia
Banque du même nom, sont évl-
demment un début, mais pour
résoud~e déflnltlvement le pro-
blême, 11 faud~alt que le gouver-
nement harmonlse lee program-
mes avec les condlt1ons soclales
éeonomlques et. culturelles de~
hal')1tants futu'"S, sans compartl-
menter les communautés par pro-
feselons ou par ga'ns; rédulse Ia
spéculatlon fonclêre pour évlter
d'êt~e obllgé de sltuer les habI-
tat'ons à bon marché dans des
banIleues InaccessIbles; accorde
un" plus grande flexlblIlté per-
mettant Ia locatlon aussl blen
que l'achat des nouveaux ].oge-
ments; fomente des projets expé-
rlrn.entaux pour orlpnter Ia pla-
nf.flcatlon à grande éehelle; ratlo-
naUse Ia constructlon par das mé-
thodes modernas dúment p~ouvées
y comprls Ia préfabrlcatlon; éla-
bore des lols pour mlpux cont-ô-
ler l'o.ccupatlon du sol, Ia den-
slté de populatlon et les reosour-
ces naturellee; exIge Ia planlflca-
t!on à longue échéance pour rem-
placer ou corrlger les prog-ammes
mal pnvls8"és. élaborés pour une
questlon d'économle en ralson des
condrtlons actuelles; refuse les
projets ambltleux mais Incomplet3
e+' favorlse coux comtlrenant Ia
dlstributlon d'eau et de lumlêre,
un systême d'égouts, une école,
un poste médlcal et autres servl-
ces E.oclaux lndlspensables à des
programmes d'auto-t~vaux. aux-
quels seront octroyés des maté-Iau~
d" constructlon et l' asslstance
technlque; polarlse Ia m'gratlon
rurale vera des cpntresapproprlés
en les entourant d'Une Infra-
st~ctrore urba'ne mlnlmum.
L'industrie et Ies cont',itions de

trà'vail. La planlflcatlon globale
du développement lntégré et une

"

pal1t1que d'occupatlon du sOl paur
établ!r de nouvelles Induatrtes et
rationallser l'expanslon sont es-
sentlelles, mais l'amtomatlon à
grande échelle dolt être remíes à
un atade plus avancé de l'explol-
tatlon ann de ne pas nutre à Ia
programmatlon d'emplols nou-
veaux. Toute planlf1catlon índus-
trlelle exíga um archltecte.
L'homme et le paysage. Les au-

torltés dolvent prendre soln de
l'attralt du paysage naturel et
archltectonlque, en conflant à
l'archltecte, Ia coordlnatlon' et
l'orlentatlon des projeta írnplt-
quant Ia modlflcatlon de I'am-
blance, et aínsr réserver des
espaces lIbres aux Ioísírs et réeréa-
ttone tout en répondant aux
besolns splrituels et à Ia Juste
demande de l'homme dana Ia
composltlon des Iogementa, usínes,
círcula tlon, etc.
FOtllctlon de I'architecture et de

Pambíance humaíne. Partant de
Ia conceptlon projet ccmme en-
semble des détatls ou forme des
structures, et plan comme ensem-
ble des condltlons générales gou-
vernant Ce projet, depuís le plan
de Ia v1lle jusqu'au plus pet!t
lot de terraln bãtl ou à bãtlr, 11
va de sol que le travall de groupe
est nécessalre et demande une dé-
finltlon, non de Ia préséance híé-
rarchíque de I'équlpe des spé-
clalIstes mais de leurs réelles tã-
ehes, en plus de Ia coordlnatlon
des objectírs ' et l'unlflcatlon des
méthodes de travall. Pour donner
corps à Ia polltlque de ptantnca-
tíon, le gouvemement devratf
pl'endre des archltectes à tous lee
degré3, établI~ des salal-es minlma
sulvant les standards de l'IAB et
éllmlner Ia concurrence à ce
stade. En outre, on recommande
que Ia. planlfleat'on et Ia cons-
tructlon de l'ouvrage fassent l'ob-
jet d'unp. comptab'Uté séparée et
que le barême des salalres dé-
crété par le Mlnlstére de Ia pla-
nlflcatlon à Ia sulte de Ia Réu.
nlon des a~chltectes à Curltiba
solt révlsé pour comprendre un
travall de plan'flcatlon flnanclére
et adm'nlstratlve.
Révlsion et actuallsation de

l'enreignement de I'architecture.
Le polds de Ia dépendance éeo-
namlque est passé des produits
IndustrIels impo-tés à Ia technO"_
logle qui les prodult et lps am"-
l'ore continuellement. L'universlté
d'aujourd'h'Ul n'est plus Ia tour
n'lvolre des études, de Ia médlta-
tion et de Ia sagesse, mais dI'
plus en plus un instrum~nt de
transformat'on soclale. Su~tout,
en restant lIbre et senslble aux
aqplratlons de Ia communauté
qu 'elIe dessert,. elle doIt enselgner
aux étudlants à prendre une part
aetlve à Ia socleté démocratlque
en raplde évolutlon. Pou~ donner
de Ia flexIblllté à une structure
r<ndue trop r'.pde par des pro-
cédés lmmuables d'éducatlon et
de~ réglements admlnlstratlfs étrl-
quês, un architecte dolt être fa-
mlller des besolns de développe-
ment de son pays. L'IAB est donc
recommandé. pa~ l;lntermMlaire
de sa DlvlRlon nat~on",le d'éduca-
tlon, do cho'slr. pllbller et dlR_
trlbup.r les conclv.lons les plus
~l<mlflcatlveRde~ réunions P.t con-
tér<nces nat10nales et Intematlo-
nales. D'autres mesures sont sug-
gérées poul' renouveler les pro-
gramme9 et les méthodes d'enselg-
nement dans les éeoles d'arch!tec-
ture et 1'0~ganlsatlon de centres
unlverslta.lres de recherches et de
planlflcatlon pour obtenlr une
éducatlon post-unlversltalre de
nlveau élévé.
Le manque d'une déflnitlon

O"b.lectlve du type professlonnel
qu'U faud-alt former. l'erreu"
bas'que de nommer à vle un pro:
fesseur à une chalre donnée, une
leglslatlon antl-demoeratlque com
me I'est Ia "101 Supllcy" qu1 em~
pêche tout échange de vues entre
le corpa enselgnant et les étu-
dlants, les entraves à Ia partlcl-
patlon active de ces dernle~s à
l'étude des p~oblêmea d'édueatlon
les menaces de sustlpnslon f!t d~
renvol pour des motlfs polltlques,
sont parml les t,-alts les plus la-
mentables du régime unlversl-
talre actuel. Ces constatatlons

dolvent être transtnlses aux orga-
nes otflcle18 de l'Enselgnement,
dlrectlons d'écoles d'archltecture,
archl tectes et étudlan ta.
LE LOGEMENT A SALVADOR
Carlos Brandão da Silva
Cette étude d'un économiste

connu est príse du rapport qui
aecompagne le projet d'une clté
populalre qui parait dans CEl
numéro et dont le résumé a été
publ!é par erreur dans ARQUITE-
TURA de septemb:e (N.O 51).
De 1941 à 1951, Ia constructlon

attelgnalt 858 unltés par an à
Salvador en comparalson avec
4002 à Recife, 2841 à Pôrto Ale-
gre, pour augmenter Ia décade
auívante à 1 500 par an, maís
cette rnoyenne, Ia plus basse des
slx plus grandes v!lles du Bré-
sil, étalt 10m d'équlvalolr I'expto-
síon démographlque qui n 'étart
sulvle d'aueune augmentatrcn de
revenu. L'urbanlsatlon s'est dê-
veloppée en sulvant Ia erête des
colllnes tandls que 163 vaüées
s'adonnalent aux activltés secon-
dalre~ comme: potagers, cultures
marajchêres, éeurles, etc. Récem-
ment, les bldonv!lJes falts des
ma térlarux les molns quallflés
planehes de caísses, Plastlques:
cartons et autres substance.s sans
conslstanee d'érlgent en pleln ma.
récage ou sur les coteaux voire
en ple'n depôt d'ordurea. '
En 1950, re Iozement attelgnalt

un déflc't de 16 537 habltatlons
qui Iaíssatt 83000 personnes:
50lt 20% de Ia populatlon, em-
pllés dans des dortolrs. Dlx ans
plus tard le déficIt s'étalt accru
jusqu'à 44000 et les sans-Iogla
à 22000), solt 33%. Des 125000
unltés de logement exlstant (l'ldéal
seralt de 169000), 15000 sont des
résldences bourgeoises bI.en cons-
trultea avec tout confort 30000
ont l'eau; l'électrlclté, de; tollet-
tes et '!ln mlnlmum de blen-être
cependant qo,le 80000 n'offrent
que des condltlons de vle et de
santé des plus précalres.
Avec à pelne 25% de Ia popula-

tlon joulssant d'un standard de
logement ralsonnable, le p~oblê-
ma soclal est extrêmement sérleux.
Toutefols, une polltlque d!! loge-
ment, pour être blen fondée éco-
nomlq'Uement, devra être o~lentée
sulvant les posslbllltés de Ia
classe moyenne pour soutenlr un
flnaneement à long terme. C'est
le cas de Ia clté populalre "Solar
Boa Vista" qui blen que construI-
te par URBIS - entrep~lse d'état
- ne pourra s'écal'ter des régles
admlnlstratlves et économ~ques de
l'entreprlse prlvée. Destinées tout
partlcullêrement aux fonctlonnal-
res publlc~, les I 729 maIsons et
appartements prévus ré;.,ondront
à Ia demande de 10% de eette
classe nommée dans cette capltale.
SIEGE DE L'IAB A SALVADOR
L'édlflce, avec ses 2 000 mêtros

earrés de constructlon dont 56%
est destlné au Département de
l'IAB à Bah\a, témolgne de
I'énergle de nos collêgues de cet
Etat. Le terraln de 530 mê-
tres carrés a été donné par Ia
vl!le en 1962 et Ia const~uctlon
termlnée a été lna ugurée 11 y a
deux mois à l'occaslon du VI
Congrés des arch~tectas brés!l1pns.
Deux étages de boutlques sont

surmontés d'une te,-aEse avec
galerle de pelnture et un petlt
restaurant d'ou l'on volt un ra-
vl<sant panorama de Salvador'
l'éta,\"e du haut est ré~ervé au~
servlces de I'IAB, une blbllothêque
et un aud'torlum. Archltectonl-
quement, l'éd'flce avec Eon to't
en tulles rondes, larga avant-tolt
et a,"uléios d~ stvle portuo:als
stlécialement desS"nés pa"!' Sôn13
Castro. a été soIgneuoement pensé
pour s'harmonlser avec Ia mer-
ve!11euse "Malson aux sept chan-
delle-s" de pur stYle colonIal qui
SI> trC'Uve à proxlmlté. 1;e projet,
élaboré flnalement par les deux
seuleq équlpes concurrentfS. tra-
vaUlant enRp.mhle. étalt flnancé
par une émlsslon de tIt"!'ea de
partlcinat.'on aux membrf!S du
Departement et des professlons
connexes et, à mesure que Ia
eonstructlon s'avanç-ait, par Ia
vente des boutlques.

POLES DE DEVELOPPEMENT

Luiz Carlos Costa

Un sémínaíre à ce sujet a été
organtsé par Ia SUDENE à Re-
cife du 19 au 21 septembre de
cette année et précédé de con-
férences explleati ves et de vís, tes
à des champs dexpérte nces , A Ia
table ronde et à Ia "Commlssion
d'lntégrat.on et de syn thése", en
partlculler, des eonceptlons de
base ont été établles et des pro-
blêmes-clés, díscutés. Dans cette
thêse, lue au sémínaíre, l'auteur
soullgne que Ia pota-ísatíon urbaí-
ne s'exerce à dlfIérents ntveaux
et que le systême s'lntêgre pro-
gresslvement à l'évolutlon du
marché éeonomlque et crée des
llens quí ne sont pas seulement
économtques maIs également 50-
claux et culburels , ocmme point
focal de Ia collectlvlté, le pôle
urbaln aceuellle les lnnova tlons,
centraJise les moyens d'lnforma-
tions et se lalsse volontIers ín-
fluencer par das centras plus ím-
po -tants. L'ldêe de potes de dé-
veloppement, cantonnée au début
aux questlons éconcmtques, s'étend
malntenant à Ia socíologts et
peut être déf'nle comme un com-
plexe d'aoUvités tendant à pro-
mouvolr, ou aetlver, le développe-
m.ent sur les bases de Ia pro-
xímtté spatíale, avec des tralta
dlstlncL3 selon Ia nortée du svs-
t"me. Tout pôl" urbv'n neut êtra
prís comme pôle de développe-
ment de sa zone d"nfluence "'11
est Iustírté par l'exécutlon pro-
~resslve de prog~ammes de deve-
loppement économlquo et flnaneler
centralisés dans Ia v!lle pÔle.

"PETROBRAS" A BAHIA
Ary Magalhães Andrade, James
José Faria et Sérgio Pinheiro Reis

Depuls dlx ana, Ia Petrobras
s'occupe de Ia mlse en valeur de
Ia réglon pétrollfé~e du renfonce-
ment de Ia bale de Bahla, ce
quI a apporté un grande chan-
gement dans le mode de vle et
le systéme économlque de Ia po-
pulatlon locale. La spéeulation
en blens-fonds et l'augmentatIon
dee loyers exlgent aetuelIement
une planlfleation globale.
Le po!nt de vue actuelle est que

le logment lmpllque Ia proxlmité
de l'école, créche, jardIn d'en-
fants, poste médlcal, zone de ré-
créatlo,n, ete. En outre, l'hcmme
no do.t pas vlvre à plus de 20
mlnutes de son travall, d'autant
plus si on consIdé:e Ia grosse
somme de I'ordre de plusleurs
m!lllons de cruzel"!'os que coüt€nt
lea transporta à Ia eompagnle. La
vllle provlsolre de Matarlpe ne
peut loger qu'un petlt poureen-
tage du personnel Ce qui obIlge
Ia majorlté de pe~dre en va-et-
vlent ~u temps qui seraU mleux
employe en sporta, éducatlon et
amélloratlon technlque.
Il est donc p"ojeté d'ol'gan'lSer

des ·un!tés de voIslnage d'accord
avec les auto~ltés locales des mu-
nlclpes ou Petrobras trava!lle, et
d'urbanlser à Candélas. une su-
pe"flcle relatIvemente grande afln
d'y aménager ce qui eera proba-
blement une des plus Impo~'tantM
communautés ouvrlê-~s de Ia Pe-
trob~as dans des condltIons de vis
quallflées et qui comprendra éga-
lement le personnel d'autres usl-
nes valslnes.
Ce projet demande une Com-

mlsslon de planlflcatlon compre-
nant 3 arehltectes. un lngênleur
sanitalre, un Ingénle'Ur de calculG,
un économlste, un techn'clen de
servlce socIal, un dessInateur et
un dactylo. La qupst!on f1nanclêre
se~alt assurée pa"!': a. Emprunt.s
aux instltut,'ons de sécurlté soclale
auicqueIles Ia petrobras et les ou-
vrlers cont~lbuent; b. Prestatlon
d'ún pourcentage des royaltles re- 3
devables aux munlclpes pétrollerJ)
qui sera destlné à l'exécutIon du
plan dlrecteur de ces communau-
tés; C. Allocations budgéf.al~es de
Ia Petrob-as;' d. Contrlbut!ons deG
organisatlons fédérales dans le
bl1t d'lnstaIler I'eau eourante
l'électrlclte et les égouts. '



Editorial

Dia mundial do urbanismo

4

Comemora-se, há 17 anos, cada dia 8 de' no-
vembro, o dia mundial do urbanismo. Poucos sabem
disso no entanto, apesar de em' todos êsses anos,
uma cerimônia qualquer - convencional, com dis-
cursos e alguma coisa mais igualmente típica-
ter marcado, de uma maneira tímida quase sempre
é verdade, a passagem do dia 8 de novembro.

Convém, não resta dúvida, e. é mesmo salutar
que se comemore o dia do urbanismo. Essa con ve-
niência não deve, todavia, enganar-nos e deixar-nos
atados apenas aos aspectos formais da comemora-
ção em si. O urbanismo, - ou planejamento físico,
como nos parece melhor dizer - vem assumindo,
dia a dia, maior importância em tõâas as regiões
do mundo. Sua significação para nós, arquitetos, é
das mais profundas e reieuanies, dela resultará em
última instância a arquitetura que viremos a fazer.

Diàriamente ouvimos falar, com insistência
muitas uêzes suspeita, da violenta expansão demo-
gráfica, do rápido crescimento das áreas urbanas,
da necessidade de criação de novos empregos, em
programas destinados a intensificar a construção
de moradias .. " Todos ésses fatos devem merecer de
nós, arquitetos, a maior atenção e consideração,
pois dêles decorrem profundas modificações no âm-
bito em que se dá nossa atuação profissionar. Sabe-
mos que, a rigor, nenhuma política, plano ou pro-
grama, por mais setorizados e por menos ambicio-
sos que sejam, destinados a equacionar problemas
decorrentes dos fatos mencionados, deixarão de re-
percutir gravemente e de traduzir-se com veemên-
cia no espaço físico ocupado pelo homem.

Nossas cidades, em virtude disso, mudaram de
fisionomia, e para que isso ocorresse não foi preciso
esperar muito tempo. A antiga trama urbana que
se estabelecera e se desenvolvia paulatinamente,
sofreu o impacto do aumento violento da densidade .
populacional, da construção de grandes edifícios em
altura e de uma circulação caâz vez mais intensa
de veículos automotores. A vida nelas transformou-
se, enquanto novos tipos de relacionamento estabele-
ciam-se entre SE-US habitantes e outros mudavam de
sentido.

Neste quadro, infelizmenté, a arquitetura não
teve papel dos mais destaauios. As poucas obras

dignas dêsse nome, aparecem em ínfima proporção,
salpicando de leve uma massa de construções, cujo
objetivo primordial estava em obter a maior renta-
bilidade possível, tanto do lote exíguo em que antes
se apoiava a antiga casa uniiamüia», quanto do
investimento feito na edificação.

O fenômeno da expansão urbana e do rápido
crescimento das cidades processou-se e continua a
processar-se sem qualquer intenção mais coerente
de planejamento físico. As novas concepções urbanís-
ticas, se bem que contando aqui, com adeptos de
grande envergadura e dos mais fervorosos (Atílio
Correia Lima, Marcelo Roberto, Anhaia Mello entre.
muitos outros) não conseguiram aceitação que va-
lesse. É 'preciso acentuar, para não cometer injus-
tiça ou induzir a falsos julgamentos, que todos os
arquitetos que se bateram pela implantação da ar-
quitetura contemporânea no Brasil sabiam e esta-
vam convictos da íntima ligação existente entre ar- .
quitetura e plano urbano. No entanto, as condições
existentes na época eram de tal modo adversas, que'
fazer a arquitetura que êles fizeram já significou
um passo cuja dimensão as gerações mais novas de
arquitetos talvez não consigam aquilatar devida-
mente. Para nossa cultura ês~ passo' foi definitivo
e é com base nêle que hoje podemos aspirar a ter
uma ampla perspectiva para o destino do planeja-
mente físico no Brasil.

O trabalho e a obra dos arquitetos brasileiros
da geração que implantou a arquitetura contempo-
rânea, abriram o caminho da consolidação protis-
siotuü. Graças a êies, conta o País agora com um'
sensiuel contingente de arquitetos capaz de lutàr
para criar as condições indispensáveis à implanta-
ção da mentalidade de planejamento âe que tanto
necessitamos. Não importa que, no momento, uma
boa parcela âésse número de arquitetos esteja meio
parada, empregada em funções menos relevantes,
ou desviada dos verdadeiros caminhos de sua pro-
fissão; êies, E-m sua ânsia âe criar, de transmitir, de
traduzir e de fazer, vencerão essa absurda contra-
dição. Forçando os caminhos do planejamento fí-
sico imprimirão às cidades a ordenação e a harmo-
nia que permitirão à arquitetura. brasileira sair da
estagnação em que se encontra. O .

. .



Salvador - 66 Arquiteto
MlA.URtCIO NOGUEIRA BATISTA,
IAB - GB

VI Congresso
Brasileiro de Arquitetos

Sessão de instalação do VI Congresso. no auditório da Reitoria da Universidade da Babia, quando
o Governador Lomanto Júnior saudava os congressistas

Um grupo de arquitetos, dentre os quaís se
destacam o Presid-ente do IAB. Fábio Penteaâo,
o Vice-Presidente da UIA, Flávio Léo da Sil-
veíra, o Presidente do IAB - BA, B'enito Sarna,
Ed.uardo Kneese de Mello e tcaro e.e Castro
Mello conversa com o Gevernador Lomanto
Júnior durante o coquetel oferecido na inau-

guração da sede da IAB - BA.

Aspecto de uma das reuniões plenárias do
Congresso

Depois de uma interrupção de quase 10
anos, voltou a se reunir o Congresso Bra-
sileiro de Arquitetos. Desta. vez, coube à
cidade de Salvador acolher, com o tradí-
cional e extraordinário senso de hospita-
lidade da gente baiana, os arquitetos e
estudantes de arquitetura vindos de todos
os recantos do Br.lsil, para formarem o
VI Congresso Brasileiro de Arquitetos.
Os encontros nacionais de arquitetos

têm grande importância. Normalmente vi-
vemos ilhados em nossas próprias cida-
des, sem oportunidade de ver o que fazem
os colegas de outras áreas, quaís os seus
problemas e que posição assumem ante as
peculíarídades locais do exercício profis-
sional. Para a. unidade do Instituto de.
Arquitetos do Brasil, e para. que êle re-
flita realmente os anseios .de todos os
profíssíonaís de arquitetura do Pais, 03
congressos e reuniões de arquitetos' têm
uma significação decisiva. Oonstítuem-se,.
além disso, numa magnífica possibilidade
de encontro e debate amplo dos problemas
profíssíonaís mais especificos, como das'
grandes questões de âmbito nacional, que
interessam não só a classe, mas a tôda. a
comunidade brasileira.
O trabalho dos colegas eLaBahla, na or-

ganízação do VI Congresso, foi, fora de
qualquer dúvida, exemplar. :S:lescresce-
ram, se superaram mesmo, surpreendendo
a todos, para que o Congresso, que reu-
niu, durante uma semana em Salvador,
25.0arquitetos e 450 estudantes. de arqui-
tetura, tivesse o êxito que teve.
Dez anos é muito tempo, principalmente

no Brasil onde as coisas mudam com gran-
de rapidez. O último Congresso, antes do
de Salvador, realizou-se em' Recife, em
meados de 1957. De lá .para..cá, tudo mu.••
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dOU muito. As escolas de arquitetura prà-
tícamente dobraram em número. Os es-
tudantes de arquitetura mutiplicaram-se e
o contigente profissional aumentou consí-
deràvelmente. ruS€s fatos não poderian
deixar de determinar a ocorrência de fa·
lhas, dificuldades, díssenções e íncompre-
ensões. Mas, se êsses fatôres crJodem ser
credírados negatívamente, como resultan-
tes do longo período de recesso, por outro
Lado, podem ser considerados normais, um
sinal mesmo da vitalidade que provém do
constante aumento dos quadros profíssío-
naís e da permanente renovação dos di-
rigentes do IAB.

Os Congressos anteriores

O I Congresso Brasíleíro de Arquitetos
realizou-se em São Paulo, em 1945. Três
anos depois, entre 20 e 27 de novembro
de 1948, Pôrto Alegre foi sede do II Con-
gresso. Belo Horizonte, logo a seguir, re-
cebeu os participantes do III Congresso
Brasileiro de Arquitetos. O IV Congresso
foí em São Paulo, em 1954, ano em que
a :ca.pital paulístana comemorava seu 4.°
Centenário. O Congresso de São Paulo
foi, talvez, o de maior repercussão. As
comemorações do 4.° Centenário e a rea-
lização da n Bíenal, contribuíram rara
aumentar o hrílho do Congresso, que con-
tou com a participação de arquitetos es-
trangeiros e com a presença de dois ar-
quitetos mundialmente consagrados: Alvar
Aalto e Walter Gropius. O IV oongresso
teve por tema a Arquitetura e o Urbanismo
no Bra;sil. O V Congresso Brasileiro de
Arquitetos teve lugar em Rerife, entre 28
de julho e 4 de agôsto de 1957. Seu tema
predominante foi o da; habitação, como
já o havia sido em 1945" no I Congresso,
o que demonstra a persistência e a coe-
rência da orientação do arquiteto brasi-
leiro frente aos grandes problemas nacio-
nais.

o VI Congresso Brtuileiro de Arquitetos

6

Salvador foi escolhida para sede do VI
Oongresso Brasileiro de Arquitetos em Re-
clfe, 1957, por ocasião da realização do V
Congresso. Durante os 10 anos que me-
diaram entre 00 dois congressos, os en-
contros nacionais de arquitetos foram su-
prtdos, numa' certa medida, pelas reuniões
do Conselho Superior e da Assemb'éía Na-
ciorial dó IAB. A1ém disso, dois impor-
tantes conclaves, reunindo arquitetos de
tooo o !'Iais, foram reaüzados durante êsse
ínterregno ; o Seminário de Habitação e
!Reforma Urbana - Rio e São Paulo,
1963; e o I Encontro Nacional de Arquite-
tos planejadores - Curitiba, 1966.

.A escotha de Salvador para sede do VI
Congresso Brasileiro de Arquitetos não
poderia ter sido mais felíz , PJÍncipalmente
se considerarmos ,o momento em que êle se
realizou, o ano da graça de 19:~6" que en-
contra os camínhos da arquitetura brasi-
leira um tanto' estagnados _ Perdido o ín-
peta, píoneíro. das décadas de 30 e 40, trl .•

o arq.o Fábio Penteado, Presidente do IAB, quando falava na abertura solene do VI CongTesso.

Fábio Penteac'."l, Presidente do IAB, Artigas,
Belator Geral do Congr~.<o e Miguel Pereira,

Relator do VII Grupo.

lhamos agora O caminho de um ecletísmo
perigoso que vai do decorativismo maneí-
roso ao estruturalismo desneoessárío e sem
sentído. Presos às noções oriundas da
existência-mínima que norteou grande par-
te do movimento moderno em seu inicio,
numa Europa em idade íngrata, partimos
para uma construção que logo se transfor-
mou em carro-chefe dos especuladores de
imóveis. O boom imobiliário nada acres-
centou a nada e ficamos no meio têrmo
mesquinho do edifício comercial que vore-
rece espaço acanhado, pobre, e feio, para
ser. .vendído a metro-quadrado, como se
fôsse moradia. Dai só saímos - ressalva-
das as raríssimas exceções que, como di-
zem, conrírmam a regra - para o desa-
bafo grandíloqüente da arquitetura exibi-
cionista e suntuáría de algumas obras pri-
vilegiadas.
A Bahía proporciona um verdadeiro ba-

nho de urna linguagem arquítetôníca que,
infelizmente, esquecemos e desaorendemos.
Para a saúde da arquitetura brasileira. e
de nossas incipientes tentatívas de conce-
ber a organização dos volumes que for-
mam o espaço urbano, dever-se-ia pres-
crever, - antes das freqüentes e super-
ficiais descidas às páginas das revistas es-
trangeiras de arquitetura, - repetidos e
profundos mergulhos nas águas tnanqüílas
e' seguras da. 'línguagem arquítetôníca da

época colonial brasileira. Não só daquela
que deu no barroco da arquítetura reli-
giosa, tão decantada quanto desconhecida
em sua intimidade, mas, igualmente, na
concepção do espaço interno da despre-
tensiosa. arquitetura civil. O perigo do
pastiche, da cópia servil, existe tanto
numa como na outra atitude. A primeira,
todavia, d.'lda sua maior proximidade à
maneira de ser do povo, à sua forma de
vida, ao conhecimento que ainda ficou dos
materiais construtivos, parece-nos bem maís
apta a provocar a ativação de certas en-
zimas do senso arquítetôníco do que a nu-
trição das receitas que ilustram profusa-
mente grande parte das revistas de arqui-
tetura do mundo inteiro.

A organização do Congresso

o VI Congresso Brasileiro de Arquitetos
propunha-se a discutir o questionário do
IX Congresso Mundial de Arquitetos, pre-
parado pela seção tcheca da UIA, e a
responder as questões nêle colocadas.
Desta forma, o material produzído pelos
grupos de trabalho do Oongresso poderia
servir de subsídio à elaboração da tese
brasíleíra a ser apresentada em Praga, no
IX Congresso da UIA em 193·7.

Cinco grupos de trabalho foram consti-
tuídos para discutir, espectrícamente, cada
um dos itens do temário do Congresso de
Praga: Grupo I - Estrutura do Povoa-
meu-o: Gruoo 11 - Patrímônío Histórico
e o Mundo Moderno; Grupo 111 - O Am-
biente Residencial; Grupo IV - A In-
dústria e o Ambiente de Trabalho; Grupo
V - O Homem e a Paisagem. Ném dês-
ses, dois outros grupos de traoatho, discuti-
ram, .iínda, as questões relativas ao exer-
cíei<> da profissão "em função dia arquí-
tetura e do meio ambiente, tendo em vista
integrar o arquiteto no planejamento para
o desenvolvimento do Brasil" CGrupo VI);
e a revisão e a atualização do ensino de
arquitetura "de forma a tomar o arquí-
teto apto a se Integrar objetiva e opera ti-
vamente no pLanejamento." (Grupo VIl)

O grande número de estudantes inscri-
tos no Congresso (452) !êz com que o 7.°
Grupo, O do ensino, fôsse o de maior nü-



mero .departieipantes' 'e 'o- que' 'levou às
sessões :plenárias o maior' número de si-
tuações coníütantes. Os pontos de díscor-
dâncía tiveram, sempre, decisão através de
uma margem de votos que não deixou dú-
Vida quanto a extrema divisão de opinião
entre os congressistas - veríncou-se até
mesmo um empate ·de votação. Esta di-
vísao de pontos de vista, no entanto, não
expressava uma verdadeira. uíscordâncía
quanto a natureza. mesma das ques.óes
postas em debate pelo temârío co Con-
gresso, era o resultado de qualquer coisa
exterior a elas. Tanto 'assim é que o rela-
tório do 7.° Grupo, ecaborado pelo arqui-
teto Mliguel Pereíra, IAB-RS, teve aprova-
ção tranqüila, tanto no próprio Grupo (o
Grupo foi presidido pelo 'arquiteto' Marcos
Konder, presidente, do IAB-GB e secreta-
riado peío arquiteto Luis Forte Netto,
IAB-PR,) quanto no. plenárío do Con-
gresso.
A ínsatísfação estudantil, generalizada

em todo o Pais (a realização 00 Congres-
so coincidiu com o auge do movimento
estudantil de protesto contra o pagamento,
de taxas) não ',porua deixar de rerletír-se
no Grupo VII e na sessão plenária que
discutiu suas conclusões. Os estudantes de
arquitetura ,aJarlicipantes do Congresso, li-
derados pela ENEAU (Executiva Nacional
de Estudantes de. Arquitetura) foram le-
vados pelo desejo de marcar sua presença
com um documento que, de certa forma,
expressa-se mais propriamente SU.l posi-
ção. O intuito dos estudantes roí alcan-
çado mediante a aprovação em plenário. e
a ínc.usão 'nas' resólüçóéS .finais .do VI
Congresso de uma moção especial.

o trcbaiho dos Grupos

Os 7 grupos de trabalho desenvolveram
úma intensa atívídade para examínar os
documentos que foram enviados ao Con-
gresso e para atender o objetivo do IAB,
que era o de, através o estudo do questio-
nário da UIA, obter subsidias à tese bra-
sileira a ser enviada a Praga .
O .I Grupo de Trabalho presidido pelo

arquiteto José. Fernando Oarvaího, IAB-
PE, teve como relator o arquiteto João
Ricardo Serran, lAB-GB, e como secre-
tário-coordenador o arquiteto Abelardo
Gomes de Abreu, IAB-SP, seu tema foi
"A estrutura do povoamento". O' II Grupo
de Trabalho abordou 'o tema do "Patri-
mônio Histórico e o Mundo Moderno" e.
têYe como presidente o arquiteto Sabino
Barroso, IAB-DF, como relatar o arqui-
teto Pasqualíno Romano Magnavita, IAB-
BA e como secretáríó-coordenador o ar-
quiteto Bona de Villa, IAB~SP. O tema
do lII Grupo, presidido pelo arquiteto
rearo de Castro Mellei, IÀB-SiP,' e que
teve como relator o arquiteto Maurício
Nogueira Batista, IAB-GB e como secre-
tário-coordenador o arquiteto Newton Sil-
veira Obino, IAB-RS foi o "Meio Resi-
âenciai", "A Produção e o Meio Ambiente"
foi o terna do IV Grupo, presidido pelo
arquiteto Cláudio Luis de Araújo, IAB-
RS e tendo como relatar e secretário-
coordenador, respectivamente os arquitetos
Alfredo Britto, IAB-GB e Odílon Santos
Neto, IAB-GB. O arquiteto Jessé Guima-
rães Brito, presidente do IAB-MG, dirigiu
os· trabalhos do V Grupo que teve como
relatar o arquiteto Walter Venoso Go:di-
lho; IAB-BA e como secretário-coordena-
dor '0 arquiteto Roger Z!Ilekhol, IAB-oSP;
o' tema do Grupo foi o "O homem e a
paisagem". O VI Grupo de TrabalhO foi
presidido pelo arquiteto Júlio Neves, pre-
sidente do IAB-SP, e teve como relatar e
secretário-coordenador os arquitetos New-

Aspecto da reunião do
Conselho Superior ·do

IAB .

o Grupo II reunido sob
a presidência. do arqui-
teto Clãudio.Luís Araújo,
IAB - RS, aparecem ain-
da os arquitetos Alfre:lo
Britto, Relator e Odilon
Santos Netto, IAB - BA,
Secretário-coordenador.

ton Oliveira, IAB-BA e Gesel Adolpho
Himmelstein, IAB-SP, respectivamente; seu
'tema foi o do exercício profissional.
.Os grupos de traoalho reuniram-se na

nova sede do- IAB-BA, o Edifíçio dos Ar-
quitetos, salvo o II Grupo, cujas .reuníões
se, processaram na "Oasa dos 7 oandeeí-
ros",' sede da Divisão de Patrimônio His-
tõríco e Artistico Nacional, em f)alvador.
Cada grupo de trabalho 'contou com um
bom número de inscritos que debateram
exaustivamente os temas propostos, e
aprovaram os relatórios parciais levados
ao plenário do Congresso. Os componen-
tes das mesas diretoras dos grupos de tra-
balho tiveram uma efetiva colaboração
por parte das estudantes de arquitetura
da Bahia, que funcionaram na secretaria
de apoio. Uniformizadas e bastante ati-
vas, essas môças, além de trazerem aos
partícípantes do Congresso a contribuição
de sua graça e de sua aprazível presença,
roram incansáveis em suas tarefas especí-
ficas,
Os relatórios dos grupos de trabalho fo-

ram disoutídos em sessões plenárias bas-
tante. concorridas. Deve ser destacada
aqui a, atuação da mese que dir.igiu os

Aspeeto ('.~ reuníão. do·
Grupo I que estudou a
Escritura do Povoamen-·
to. À. direita os..arquíte- .
tos João Ricardo Serran,
IAB- GB e José Fernan-
do Nunes, IAB- PE, res-
pectívamente Relator e
.Presidente do Grupo.

trabalhos das sessões plenárias, principal-
mente o marcante trabalho do arquiteto
Oarlos Fayet, IAB~RS, více-presídente do
IAB a quem coube presidir a maíoría-das
sessões, nem tôdas elas calmas e tranqüí-
11S, A isenção, a paciência, a firmeza e a .
resistência do Fayet fêz-se notar por todos.

Outros. fatos do Oonçresso

A sessão inaugural do Congresso reali-
zou-se no salão nobre da Reitoria da Uni-
versidade da Bahía e contou com a pre-'
sença do Governador Lomanto Junior, que
saudou os eongressístas após os discursos
de abertura pronunciados pelo arquiteto
Fábto de Moura Penteado, presidente do
IAB e Beníto Sarna, presidente do Con-'
gresso e presidente do Departamento da
Bahia do IAB.
O passeio às cidades históricas do Re-

côncavo contou com a participação de
quase todos os congressistas inscritos.
Embora o programa não tenha sido cum-
prido integralmente - o almôço a ser ofe-
recido pelo Sr. Newton Silva falhou, o
que determinou uma verdadeira razzia nos
botequins, .botecos, armazéns, em fim, quaã-
quer lugar onde houvesse comida, tanto ,I



em Cachoeira como em Santo Amaro -
o passeio foi dos mais interessantes. Creio
que Cachoeira. nunca foi tão fotografada
quanto naquele domingo em que foi ocupa-
da por um enorme grupo de arquitetos e
estudantes de arquitetura. E bem que ela
merece ser fotografada, com suas igrejas
eeeus sobrados. A nota destoante foi dada
por alguém que resolveu levar a base de
um lampadário de prata. O ladrão não
ficou só nesse roubo. Atacou, depois, o
Museu da Casa dos 7 Candeeiros, numa
estuplda. demonstração de egoísmo e de

ausência. de esp1ritopúbllco, que a todos
chocou e revoltou.
Outro ponto alto do programa do Con-

gresso foi a audição dada .pelo Madrigal
da Universidade Federal da Bahia, na
Igreja de SantÃ Tereza. O passeio a_F.eira
de Santam, foi prejudicado pelas chuvas,
mas desta vez, embora não constasse do
programa, um churrasco foi oferecido aos
congressistas. As chuvas prejudicaram
muito os programas sociais do Congresso,
mas, não resta dúvida, contribuiram para
a maior !freqüência às reuniões de grupo
e plenárias. No passeio de barco, com vi-
síta às ílhas da Bahia de Todos os Santos
muita gente enjoou e as chuvas nova-
mente apareceram para prejudicar.
O jantar de despedida, realizado no

Clube Português, marcou o final do Con-
gresso que teve muita coisa boa e simpá-
tica, além de muito trabalho.

IA revista ARQUITETURA e o
VI Congresso

ARQUITETURA obteve grande destaque
no VI Congresso Brasileiro de Arquitetos,

ao ser citada em quase todos os relatórios
de grupos e no relatório final. :l!:ssefato
bem demonstra a. importância e a signi-
ficação que a revista do IAB vem adqui-
rindo com o correr do tempo. Essa im-
portância, hoje, é sígnífícatíva apenas não
só para o órgão de classe como para todo
o arquiteto brasíleíro. Fazendo parte da
direção da revista seria, para mim, dificil
deixar de registrar aquí a satisfação que
nos trouxe êste fato. A equipe de AR-
QUITETURA sente-se honrada, não te-
nho a menor dúvida, com o acontecimento
e feliz em ver seu tra.balho coroado de
êxito.

Relatório final do VI Congres30
BrasiZetro de Arquiteún

Aprovados os relatórios dos grupos nas
sessões plenárias, reuniu-se o Comitê de
Conclusões, juntamente com o relator ge-
ral do 'Congresso, arquiteto João Vilanova
Artigas, para elaborar o documento final
que a seguir transcrevemos.

Conclusões do VI Congresso Brasileiro de Arquitetos

A - INTRODUÇAO

O VI CONGRESSO BRASILEIRO DE
ARQUITETOS, realizado pelo Instituto
de Arquitetos do Brasil, na Cidade de
Salvador, de 19 a 24 de setembro de 1966,
com o objetívo de atualízar os conheci-
mentos e reforçar o sentido de unidade
de expressão dos arquitetos, de tôdas as
regiões do Pais, através da análise do te-
mário do IX CONGRESSO MUNDIAL DE
ARQUITETOS, traz a público o resultado
de seus tracalhos,
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01. O Instituto de Arquitetos do Brasil,
Seção Brasileira da União Internacional
de ArqUitetos - UIA - iniciou a divul-
gação do VI Congresso Brasileiro, esclare-
cendo às autoridades governamentais sô-
bre os seus objetos já consubstanclados
nas resoluções do I Encontro de Arqiuteio«
rtaneiaaore« e da Mesa .ueaona« iôbre
Política Habitacional.
02. Mantendo-se, sempre, como órgão

técnico e cultural, apohtíco e indepen-
dente, procurou, com pleno êxito, aorír a
participação não só~para os corpos docente
e discente das escolas de arquitetura, como
também de tódas as categorias profissio-
nais vinculadas aos problemas do plane-
jamento nacional.
03. Respondendo ao questionário do

IX Congtesso Mundial àe Arquitetos, da
União mternacíonaí de ArqUitetos (UIA) ,
os arquitetos que, nesse setor, são os mais
legitimos representàntes da cultura brasi-
leira no exterior, enrocaram o tema "A
Arquitetura e o Meio Humano" visando
o bem-estar do homem na sua escala
universal.
04. Preocupados com a integração do

arquiteto no contexto social do Pais, com
os olhos postos no futuro, confiantes nos
seus desígnos, e preocupados com a evo-
luçã.o da arquitetura brasileira, os arqui-
tetos procuraram debater também os pro-
blemas relativos ao exercicio profissional
ea atualização e reformulação do ensino
da. arqUitetura e do planejamento urbano
• ttnlWllllI.
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05. Os resultados dêste trabalho reve-
lam que os arqUitetos brasileiros encon-
tram, no momento, inúmeras dificuldJades
para o desempenho de suas atividades
profissionais. As causas dêste fato, podem
ser identificadas no fenômeno de defasa-
gem entre a dinâmica do processo de
desenvolvimento que eclodiu no Pais a
partir do final da Segunda Grande Guer-
ra, e a imobilidade das instituições e va-
lôres culturais ainda vigentes no Pais.
06. Até recentemente, os arquitetos

brasileiros limitavam-se ao tratamento
artístico dos edifícios e à elaboração de
projetos para. a indústria de construção
civil; com o avanço tecnológíco do mundo
contemporâneo, ampliou-se profundamente
o campo de atuação profissional, com ní-
tidos reflexos no comportamento dos ar-
quitetos de todo o mundo, mormente na-
queles atuantes em regiões em vias de
desenvolvimento, onde a complexidade dos
problemas evidenciados contrasta com a
escassez de recursos de tôda natureza, eu-
sejando uma ação em prol da utilização
do planejamento, em todos os níveis de
aplicação.
07. Os trabalhos revelam, ainda, a

tomada de consciência dos problemas ge-
rados por estas condições, assim como o
otimismo e confiança dOS arquitetos brasi-
leiros no futuro do Pais ao procurarem
trocar suas experíêneías, ampliar seus co-
nhecímentos e concorrer para encontrar
soluções para as questões das quaís estão,
naturalmente, aproximados.
08. Revelam, finalmente, que os arquí-

.tetos brasileiros encontram no planeja-
mento calcado no conhecimento cada vez
mais aprorundado da realidade oconômíco-
social em que atuam, a possibilidade de
previsão e ordenamento de um desenvol-
vimento harmonioso do Pais. Planeja-
mento êste em têrmos de equipes ínter-
disciplinares o que implica na rerormula-
ção do papel até aqUi desempenhado pela
universidade, que se tem revelado incapaz
de proporcionar à nação os profissionais
aQ<lquaQOSa esta importante tarefa.

Entendem os participantes do VI CON-
GRESSO BRASILEIRO DE ARQUITETOS
que, ao encaminharem as presentes con-
clusões à Diretoria do Instituto de Arquí-
tetos do Brasil,. estão contribuindo para
consolidar o pensamento de todos os ar-
quitetos brasileiros, e melhor fundamentar
o diálogo com os órgãos de govêmo res-
ponsáveis pelos setores pertinentes à atU31-
ção profissional da classe.
Assim, estarão os Departamentos, De-

legacías e Núcleos do Instituto de Arqui-
tetos do Brasil de posse dos instrumentos
necessários a permitir uma profunda atua-
lização de conhecimentos, através de am-
pla divulgação, em seu órgão oficial AR-
QUITETURA e demais veículos, reforçan-
do o sentido de unidade de expressão, ca-
racterística fundamental da classe dos
arquitetos brasileiros.

B - QUESTOES RELATIVAS AO TEMA
DO IX CONGRESSO MUNDIAL DE
ARQUITETOS - DIA - "A ARQUI-
TETURA E O AMBIENTE HU-
MANO".

1.° Tema - A Estrutura 4e Povoamento

1.1. A estrutura de povoamento do Pais
apresenta disparldades de graus de ocupa-
ção e níveís econômicos; que são agrava-
dos por problemas especiais vinculados às
correntes migratórias; pela estratégia da
localização de novos investimentos; pelas
dimensões continentais do pais, seu gi-
gantesco volume de cassas populacíonaís;
e, por uma grande escassez de recursos .
Frente a êste quadro, apresenta-se como
extremamente complexo o planejamento
que deve acompanhar a evolução da es-
trutura de povoamento, na medida em
que êste deve intervir não somente na
forma de povoamento mas, e, principalmen-
te, na natureza e na estrutura de ocupação
da terra. Essa diferença estrutural poderá
exigir tipos de planejamento não coinci-
dentes com aquêles originados em reiiões
<lesenvolvlda1.
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govêrno decidir quanto a conveniência da
ap.ícação dos recursos disponíveis, dentro
de uma ordem de prioridades. Os arqui-
tetos têm tido poucas oportunidades de
contribuir para a definição do habitat e
do ambiente resídencíal como um todo in-
tegrado. Compreende-se, desta forma, que
,a. obra do arquiteto tenha estado voítada,
até agora para a realização da obra iso-
lada, onde a preooupação com a criação
do nubitat e do ambiente resídencíal, con-
síderados em seu caráter mais amplo, é
reduzida ao mínimo.
3.2. O govêrno brasileiro ao decidir-se

a enfrentar o problema da moradia, críou
o Plano Nacional da Habitação e esta
medida foi aplaudida pelos arquitetos que
vinham, há longo tempo, batendo-se -
através de seu órgão representativo, o IAB
- pelo estaoelecímento de medidas que
visassem o equacionamento do problema
residencial. No entanto, essa política cin-
giu-se, desde o ínícío de sua implantação
até agora, à montagem de um sistema fi
nanceíro que servisse de suporte à cons-
trução maciça de unidades resídencíaís,

O Patrimônio Histórico e o I relegando os demais aspectos envolvidos
Mundo Moderno pelo problema ao esquecimento ou a um

plano de importância secundária.
3.3. Dentro do quadro de medidas que

se impõem à preparação de condições para
criação de um ambiente resídencial e de
um habitJ:.t adequados à vida humana,
devem ser considerados os seguintes pon-
tos:

1.2. Face a estas considerações, en-
tende-se como dever do Govêrno Federal,
situar o problema na faixa de prioridades
contempladas com recursos e acionar or-
ganísmos capazes de empreender o plane-
jamento fisico-demográfico do País. Par.3.
tanto é indispensável a ínstitucionalização
de uma política de uso da terra - urbana
e rural - visando desístímular f,lI especu-
lação imobiliária e a obter a conseqüente
redução do custo da implantação dos pro-
gramas de planejamento; essa politica,
orientada por órgão integrado na cúpula
politico-administrativa do País, deve ser
capaz de assegurar a coordenação neces-
sária entre todos os organismos que atuam
no espaço ffsíco-terrítoríal. Além disso, é
necessário que os programas de povoa-
mento sejam conduzidos de acôrdo com a
cultur ..:I., as aspirações e a participação da
população abrangida. Durante a elabora-
ção dos programas, ações devem ser feitas
objetivando uma tomada de consciência
dos problemas pelas próprias populações
ímteressadas .

2." Tema

2.1. O patrimônio histórico Ibrasileiro,
pelo seu significado cultural e o· conside-
rável valor de seu acervo, merece ser pre-
servado com grande empenho. O povo
brasileiro em sua maioria desconhece a
função dos monumentos como tads. Há
eêrca de 30 anos, medidas de proteção e
preservação vêm sendo aplicadas e graças
a elas foi possível resguardar obras e con-
juntos de obras, nos quaís as atuais gera-
ções podem sentir o vigoroso testemunho
das que as antecederam. A rapidez das
transformações porque passa o País exige,
no entanto, que se dedique a êsse aspecto
de nossa cultura um cuidado incessante.
A ação de todos e dos órgãos especírícos
deve ser orientada no sentido de ampfíar
o conhecímento do valor dêsse acervo, da
necessidade de sua preservação e do le-
vantamento das que ainda não for= co-
locadas sob o regime de proteção insti-
tuído por lei. O Decreto-lei 25/37, embora
tenha apresentado resultados positivos, com
o amadurecimento da conceituação de pa-
trimônio, necessita: de reformulação e
atualízação, pois tem refletido apenas me-
didas de polícíamento, não correspondendo
a vítalídade que deveria expressar quanto
ao uso e a destínação dos monumentos.
2.2. Assim, os arquitetos presentes, re-

conhecendo que esta é a primeira opor-
tunidade em que êsses problemas são de-
batidos em congressos brasileiros de ar-
quitetos, sugerem, entre outras medidas:
que o IAB e o DPHAN estreitem seus
contatos e empreendam uma ação con-
junta e reciproca na defesa e preservação
dos monumentos históricos; que ajam no
sentido de continuar e íntensífíoar as ati-
vidades que exigem recursos financeiros
acima dos atualmente disponíveis; que
atuem junto às universidades .visando a
formação de profissionais habilitados à
preservar monumentos; que trabalhem _no
sentido da integração dos monumentos na
vida efetiva das comunidades; que divul-
guem a carta de Veneza, assim como pro-
pugnem pela modificação e ampliação da
legislação que rege a DPHAN, para sua
atualização em relação aos conceitos de
planejamento físico integrado.

3.° Tema - O Ambiente Res~ncial

3.1. A criação de uína estrutura resí-
dencíel adequada é, primordialmente, um
problema de ordem nacícna; e econômica,
sendo portanto, dever das pessoas e do

1. Na execução de programas habita-
cíonaís deve ser evitado o principio
de grupar os residentes por catego-
rias profissionais ou por níveis de
renda, de maneira a impedir a cons-
t~tuição de núcleos populacíonaís
segregados, verdadeiros guetos, cujo
risco ,par,a o equílíorío social da co-
munidade é evidente.

2. A adequação entre a moradía ofe-
recida pelos programas habítaeíonaís
e a sttuação socíaí, econômica e cul-
tural dos futuros moradores deve ser
motivo do maior cuidado.

3. A especulação sôbre a terra urbana
se revelou um fator cuía importân-
cia pode chegar ao ,ponto de fazer
perígar, ou prejudicar bastante, os
estorços no sentido de encaminhar
a solução do problema habítacíonal,
A incidência do custo do terreno no
preço global da moradia, atinge, em
certos casos, índices tão altos que
anulam as tentatãvas de baratea-
mento da construção em si. ~se
fato leva a implantação das mora-
dias em locais afastados, situados 111.
perLfer1a das cidades, em terrenos
não completamente urbanizados, de-
terminando, além da elevação do
custo da íníraestrutura dêsses con-
juntos, a segregação compulsória dos
seus moradores,

4. O Plano Nacional da Habítação vem
adotando em seus programas, como
norma de ocupação da moradia
unicamente a venda, excluíndo a
forma do aluguel e as demais. Uma
política habítacíonal que IPretence
se efetivar exclusivamente através
da casa própria', parece por demais
rígida. Mais aconselhável e apro-
priada ao atendimento das necessi-
dades da população, seria a adoção
de uma política mais flexível que
íncluísse outras formas de ocupação
- o aluguel entre elas - a exemplo
do que vem ocorrendo na execução
dos pIanos habítacionaís de ínúme-
. ros países - França, Alemanha
Ocidental, HOlanda e muitos outros.

5. As realizações até agora levadas a
efeito na execução dOIS programas
habitacíonaís, apesar das car..icterís-
tícas fortemente negativas apresen-
tadas muitas vêzes, trazem a grande
vantagem de poderem se constituir
em reposítóríos de ínrormaçóes e
dados de inegável valor em iuturas
realizações e onde outras soluções
mais aaequadas possam traduzir no-
vas condições. Não exístíndo uma
fórmula única, capaz de ser apre-
sentada como a solução, torna-se
necessária realizar experíêncías !p~-
latos, pois somente a experimentação
concreca poderá forjar os meios de
acertar.

6. A adoção dos processos de pré-
fabricação não pode ser considerada
em si mesmas como capaz de se
constituir em método reaimen;e efi-
caz e adequado à solução ela crise
habítacíonal brasileira. Neste pactí-
cular, recomenda-se antes, a prática
dos métodos que tendem à raciona-
lização do processo construtivo e um
maior cuidado na fase do IProjeto e
do planejamento. 05 modernos mé-
todos construtivos - a pré-rabríca-
cão entre êles - devem, toda vía,
ser tentados, experimentados e tes-
tados em escala apropriada, pois se
constituem em fatôres prímordíaís
do aperreíçoamento da indústria da
construção brasíteíra,

7. A organização do território é de im-
portância capital e deve preceder
sempre as decísões referentes a im-
plantação da indústria e das habí-
tações: para. tanto, se ímpõe o es-
tudo de legislação específica que vise
o contrôle do uso da terra, 3i densi-
dade populacíonal, e o aproveita-
mento e a proteção dos recursos
naturais.

8. O planejamento dos espaços a se-
rem habitados deve ser concebido
dentro da perspectiva de uma evo-
lução a longo têrmo e não sob a
pressão das dídícukíades presentes.
Desta forma, cumpre evitar, 'atenuar
ou corrigir os efeitos da ação que
procurando o barateamento ou a
economia, vai engendrar defeitos que
dífíci.mente poderão ser corrigidos
no futuro.

9. Nas situações em que nenhuma outra
solução seja possível, os reCl1T~OSe
meios disponíveis à construção de
moradias devem ser mobilizados para
garantir a íníraestrutura indispen-
sável (abastecimento de água, esgo-
tos, luz elétrica, e um equipamento
social básico - escola e pÔ3to de
saúde, entre outros), preparando o
terreno sob a rorma das chamadas
tramas de acolhida ou tramas sani-
tárias, em vez de se tentar empreen-
der realizações f{"agmentárias maís
ambícíosas. Nestas situações, a mo-
bílízação- de recursos deverá conside-
rar e favorecer a autoconstrução,
!pondo a disposição das populações
a serem atendidas, além dos benefí-
cios da trama, materiais de cons-
trução e assistência técnica.

10. Recomenda-se, fínaãmente, o estabe-
lecimento de ccndíções mínimas de
infraestrutura urbana capazes de
proplclarem, mediante o planeja-
mento adequado, a polarização da
população afastada do campo pela
fraqueza da estrutura agrária, em
tôrno de núcleos adredemente esco-
lhidos.

9



4.° Tema - !A. Indústria e o Ambtente de
Trabalho

4.1. O Brasil encontra-se em uma fase
incipiente de seu processo de industriali-
zação. A implantação e localização das
indústrias pioneiras não obedeceram a ne-
nhum planejamento global que atendesse
um projeto de desenvolvimento nacional,
predominando apenas os ínterêsses parti-
culares dos empresários. O Poder público,
nos níveis federal e estadual, embora te-
nha começado a tomar consciência do pro-
blema, infelizmente não conseguiu criar
condições objetivas para o desenvolvimento
das regiões mais atrasadas e nem mesmo
contribuir para a organização dos centros
industrializados, que apresentam todos os
problemas das aglomerações de crescimen-
to rápido e espontâneo.
4.2. Os arquitetos consideram indispen-

sável ao País a adoção de um planejamento
global de desenvolvimento integrado e de
uma política de uso da terra capaz de
possibilitar a localização correta das novas
indústrias e de racionalizar ao expansão
urbana.
4.3. Consideram, ainda, que no desen-

volvimento de nosso processo índustríal a
introdução da automação não. deve con-
trariar os programas de criação de novos
empregos; por isso mesmo, acreditam que
sua introdução em grande escala só apre-
sentará ínterêsse numa etapa mais avan-
çada do desenvolvimento nacional.
4.4. Consideram, finalmente, que a

presença do arquiteto brasileiro no plane-
jamento industrial é indispensável para
propíeíar melhores ambientes de trabalho.
Na formação de equipes interdisciplinares,
a atuação do arquitete deve se verificar
desde o primeiro momento, iPois sua ex-
periência no trato de problemas espacíaís
contribuirá para maior compreensão en-
tre os Integrantes das equipes, e, conse-
qüentemente, em maior objetívídade na
própria solução final.

5.0 Tema - O Homem e a Patsagem
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5.1. As relações entre o homem e a
paisagem encontram sua interpretação
objetiva no conteúdo do planejamento em
suas diferentes escalas. Esta interpreta-
ção, atendendo às característícas das di-
ferentes regiões do Pais, recebe nesses
planos as adequações concernentes às va-
ríações regionais. Cumpre ao Poder Pú-
blico atender ao caráter especifico dêstes
planos, visando a defesa dos aspectos par-
ticulares da paisagem local no que tange
ao cenário arquitetõnico hiStórico (caso de
Parati, salvador, etc.) ou a unidade con-
cepcíonal do plano original (Brasilia). A
paisagem exíge, para SU,l conservação e
defesa, sensibilidade administrativa que
conduza ao tratamento adequado dos as-
pectos humanos nas grandes massas ar-
qUitetônicas, e à preservação de locais que
ensejem condições privilegiadas de pano-
rama natural, à educação da opinião pú-

bllca par<8Ja valorização da paisagem na-
tural, bem como à assístêncía técnica,
através de órgãos próprios, para a prote-
ção de áreas paísagístícas seleciona das .
Cumpre ao arquiteto a coordenação e ori-
entação dos projetos de paísagísmo, nas
diferentes fases do planejamento.
5.2. Neste sentido, caberá ao IAB P1,0'-

pugnar junto ao Poder Público para con-
seguir um eficiente contrôle da concen-
tração e da especulação imobiliária, tendo
em vista o estabelecimento de uma escala
adequada entre o homem e o seu habítat,
ensejando áreas livres aprcvadas à re-
creação e ao lazer do homem nas diferen-
tes rases de seu ciclo vítal, - no mesmo
plano dado à habitação, aos locais de tra-
balho e à circulação, para que atendam
aos seus anseíos, possibilitando o seu de-
senvolvimento espiritual e natural, em
tôda plenitude. Finalmente, cumpre ao
IAB, atuar a esfera administrativa local
no sentido da criação e !proteção da pai-
sagem urbana como forma capaz de ofere-
cer um equílíbrío ecológico condizente
com as exigências vítaís da existência
humana.

C - QUiESTÕES RELATIVtAS AO EXER-
CíCIO DA PROFISSÃO EM FUN-
çxo DA ARQUlTE:'r1JRA. E O
AMBIENTE HUMANO

6.1. O trabalho do arquiteto se define
pelo objetivo da organização do espaço,
isto é, pela criação das estruturas mate-
ríaís que se destinam às atividades hu-
manas; daí, decorrem os métodos de tra-
balho que lhe são próprios e os sistemas
de ensino que orientam SU8! formação.
6.2. :e:sse Objetivo obríga à atividade

em níveis distintos: nível do plano e nível
do projeto com sua decorrente implanta-
ção. O projeto define todos aquêles por-
menores que determinarão as estruturas,
ou a forma propriamente dita e sua pro-
dução, enquanto que o plano corresponde
à definição das condições geraís que de-
vem pré-exístír no projeto e lhe servem
de base, desde o desenho da cidade até o
do objeto.
6.3. Com o desenvolvimento da tecno-

Iogia e a complexidade crescente da vida
na sociedade moderna, êste trabalho de
sintese necessita do conhecimento e da
análise de um conjunto de fatõres que são
cada vez mais difíceis de conhecer e obri-
gam ao concurso de inúmeros especíalístas
e à organização de equipes ínterdíscíplí-
nares. Estas característícas da atividade
do arquiteto não dependem do nível do
trabalho mencionado acima, nem da es-
cala do Objeto do projeto. A colaboração
doe especialistas, é necessária, tanto no
plano das cidades como no do desenho
industrial. Sua parttcípação varia em in-
tensidade e responsabilidade, na medida.
da complexidade dos aspectos técnicos
que cada projeto põe em questão.
6.4. Nesse trabalho ínterdíscíplínar não

importa a posição hierárqUica dos prons-
sionais que intervêm, mas a perfeita defi-
nição das suas funções, assim como a
coordenação de objetivos e a unificação
dos métodos de .trabalho. Quando o ob-
jetivo do trabalho é a transformação e o
desenvolvimento do espaço urbano, por
exemplo, tôdas as disciplinas devem in-
formar, e convergir para uma sintese que
é feita pelo arquiteto. Por outro lado, se
o objetivo do trabalho fôr o desenvolvi-
mento social de uma região, neste caso
tõdas as disciplinas levarão a uma síntese
de cará.ter sócio-econômico que não é
atribuição eSiPecifica do arquiteto.

6.5. li: oportuno, ainda, lembrar que
não há contradição entre o trabalho cria-
dor e o exercício ida profissão, em organi-
zações complexas. Podemos dizer mesmo
que o pl~no e o projeto exigem sempre,
para um eficiente desempenho, uma estru-
tura profissional organizada, seja ela go-
vernamental ou privada.
6.6. lAialta taxa de crescimento da po-

pulação, os crescentes índices de urbani-
zação e o processo de desenvolvimento do
País impõem a transformação,. ampliação
e renovação das estruturas materiais que
se· destinam às atividades humanas, em
têrmos de obra e organização.
6.7. Entretanto, essas transformações

não se realizam com a urgência que seria
necessária, dentro de um critério objetivo
de príorídades, nem o arquiteto tem sddo
solicitado a intervir, apesar de grande
parte dessas tarefas ser de sua atribuição
especifica.

O VI CongressoBrasileiro de Arqui-
tetos retüizcâo em Salvador, com o
objetivo de integrar o arquiteto no
planejamento para o desenvolvi-
mento do País,

PROPõE:

- Que a política de desenvolvimento do
Pais se organize de forma a atingir
tôdas as etapas de intervenção, inclu-
sive o planejamento das estruturas
materiais que se destinam às atividades
humanas.

- Que ~ aplicação dos recürsos nacionais
seja feita, de preferência, nas áreas que
possuam o processo de planejamento
implantado.

- Que o Govêrno, para atingir êsses cib-
jetivos, promova, tanto no setor público
quanto no prívado, ~ criação de orga-
nizações capazes de realiz·ar planos e
projetos e de ímplantá-Ioa, Além des-
sas atribUições, caberá ao setor público,
neste caso com exclusividade, a atrí-
buíção de definir ~ poli bica de planeja-
mento, a sua normalização técnica e os
respectivos contrôles de implantação.
Para tanto deverá o Poder Público in-
cluir em seus quadros arquitetos em
todos os seus níveis e escalões.

- Que no aproveitamento dos órgãos exis-
tentes em que se apóía o planejamen-
to,. sejam íntroduzídas modificações no
sentido de adequa-Ios às necessídades
da politica de planejamento a ser for-
malizada

E RECOMENDA:

-'- O estabelecimento de condições favorá-
veis ao pleno exercício da. profissão do
arquiteto inclusive através da criação
d,a carreira do arquiteto no serviço pü-
íblico, da efetiva aplicação da Lei Fede-
ral 4950-A de 22/4/66, que estabelece
os níveis mínimos de salârío proríssío-
nal, e da adoção da tabela própria de
honorários do IAB para as relações
liberais de trabalho, não sendo admi-
tida a concorrência de preço para pta-
nos e projetos.

- Que pela sua natureza, os trabalhos de
planejamento e as obras sejam contra-
tados separadamente, e os contratos de
obras sejam precedidos da elaboração
de projetos completos.

- E, em decorrência disto, que sejam se-
parados os financiamentos que se des-
tinam à elaboração de planos e proje-
tos dos referentes à execução das res-
pectlVIl,S obras.
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O. 1 - PROPOSrçAO ANEXA

:Il:steOongresso lembra que são taoelae
oficiais do, IAB, em vigor, somente as
aprovadas em suas assembléias qmJdfica-
das sendo as demais, oriundas de outros
conclaves realizados, limitadas a. sugestões
experimentais que não podem representar
o pensamento oficial do IAB.
A tabela de honorários dívulgada pelo

Ministério do. Planejamento, oriunda do
Encontro de Arquitetos de CuritLba, en-
contra-se neste caso.
Considerando-se que a mencionada ta-

bela referia-se a planejamento físico com
algum assessoramento de cientistas sociais
não incluía trabalho de planejamento eco-
nômico social, financeiro e .administrativo
que compõe o que o Ministél1iode Plane-
jamento passou a chamar de "Plano In-
tegrado Municipal".
Assim,êste Congressorecomenda ao Mi-

nistério do Planejamento o reestudo da
referida taibela a fim de que a mesma
venha a remunerar todos êsses trabalhos.

D - MOÇAODESTACADA

Revisão e Atualização do Ensino daJ!Ar-
quitetura de forma a tormar o arquiteto
apto a se integrar objetiva e operativa-

mente no Planejamento.

7.1. O 7.0 grupo de trabalho, através
das teses apresentadas, constata necessí-
dade de reíncetar-se a doutrína firmada
no r ENlCONTrRONACIONALDE AR-
QUITETOS PLANEJADORES, realizado
em CURITIBA-MAIO DE 1966, no sen-
tido de enriquecê-Ia, garantíndo-Ihe uma
vívêncía dínâmíca, fundamentada num
processo contínuo de trabalho.
Por outro lado, as preocupaçõesdo Ins-

tituto de Arquitetos do Brasil no campo
da formação proüssíonal, de recente sur-
gimento, devem ser entendidas no sentido
da necessidade de efetivar-se, a curto
prazo, uma sólida tradição de trabalho, a
partir da qual se possam fazer sentidos e
considerados os seus pontos de vista. Só
assim se poderá, efetivamente, influir, não
só na formação profissional do arquiteto,
mas na própria reestruturação da Univer-
sidade brasileira.
!Por isso, entendemos corno indispensável

uma estrutura do pensamento voltada para
a; compreensão dêste problema, a partir
da Universidade, inserida na realídade
brasileira. Pensamento êste, onde o diá-
logo 'arquiteto-es,tudante-professor poderá
constítuír-se no fator fundamental de
continuidade de ação, num somatório de
experiências, superando a repetição esté-
ril das mesmas constatações de lugares
comuns.
7.2. O processo científico em tôdas as

áreas do saber e das novas Iformas de
convivência humana, decorrentes das fa-
cilidades de íntercãrnblo cultural, desta-
cando-se os modernos meios de comunica-
ção, transformaram o 'mundo e deram
novas feições à vida dos ,povos.
'O Brasil de hoje está em processo de

rápida e profunda transrormação social,
acompanhada de uma impressionante ex-
pansão demográfica. Mas, o hiato entre
o Brasil arcaico, rural e aristocrático, e o
Brasil nôvo, industrial e demográfico, não
poderá ser vencido sem profundas mudan-
ças das nossas instituições sociais e polí-
ticas, fundamentadas que estão nas rela-
ções de nossa sociedade.
Se', assim é, vale dizer que, enquanto,

nas modernas nações, tecnologia e edu-
cação se desenvolveram simultâneamente,
vêem-se os países subdesenvolvidos na
contingência de importar sua tecnologia e

gaIga.r a era industrial, sem dispor duma.
íníraestrutura educacional capaz de for-
necer-lhe os trabalhadores, técnicos, cien-
tistas e líderes necessários à sua implan-
tação e seu progresso livre, harmônico e
independente.
No nosso caso, estivemos por muitos

anos na condição dos índios Xavantes,
que, ao aprenderem a utilizar o machado
de aço, não maís puderam prescindir dêle
e se viram atados aos seus fornecedores.
Agora, que já produzímos aço, telefones,
penicilina, e com isso muito acrescentamos
à nossa autonomía, caímos em nõvo risco
de subordinação, representado pela de-
pendência de normas e de saber técnico.
Só seremos realmente autônomos, quan-

do a renovação das fábricas aqui instala-
das se Ifizer peta nossa 'técnica, segundo
procedimentos surgídos do estudo de nos-
sas matérias-primas e das nossas condi-
ções peculiares de produção e de consumo,
Só por êste caminho poderemos acele-

rer o rítmo de incremento de nossa pro-
dução, de modo a reduzir e, um día, anu-
lar a distância que nos separa dos países
tecnolõgícamente desenvolvidos e que se
apartam cada vez mais de nós pelos fei-
tos de seus cientistas e técnicos.
Ao ingressarmos na era tecnológíca, a

ciência e a técnica passaram a. constituir
para nós, também, ingredientes fundamen-
tais dos processos produtivos, e o seu do-
mínio, um imperativo da automonía nacio-
nal. Se fracassarmos neste desafio, justa-
mente no 'momentoem que nos tornamos
independentes sob tantos títulos nos vere-
mos novamente subordinados. Já não de-
penderemos da importação de produtos
industriais, mas da técníca que os produ-
ziu e os aperfeiçoa incessantemente. E,
no plano desta subordinação rermentarã
a própria dependência cultural.
Essas perspectivas nos colocam num

plano de extrema responsaoütdade, quan-
do se constata que as carências em todos
os níveís do ensino tendem a agravar-se
cada vez mais, em virtude das taxas ele-
vadas de crescimento de população e das
exigências da dndustrialízação. .
Além do plano quantitativo, essas ca-

rências se manifestam na própria nature-
za e qualidade da educação que se deve
tornar mais plástica e objetiva, menos
formal e acsdêmíca.
Só à medida em que a Universidade se

tornar uma ínstítuíção aberta à realidade
cultural em que está ínsenída, poderá ela
modificar-se com autenticidade e valides,
11: preciso compreender-se, acima de tudo,
que a educação não é algo permanente e
isolado do processo histórico.
, :Il:-da troca de pontos de vista, do amplo
debate das pesquisas, estudos, d.a serie-
dade dêsses estudos, do engajamento dos
mais destacados elementos de seus quadros
na procura de soluções que, por certo, há
de surgir uma Universidade efetivamente
posta a Serviço do desenvolvimentosócio-
econômicobrasileiro.
lEssa transformação, no entanto, impli-

cará em modificaçõesnão só curríeulares,
mas' também' no plano das colocaçõesfi-
losóficas, dos objetivos e dos procedi-
mentos.
A civilizaçãoindustrial desenvolveuinú-

meros e variados mecanismos de trans-
missão e renovação do conhecímento e
dos valôres éticos e sociais, incorporados
à experiência históríoa. Mas, a Universi-
dade é sem dúvida, o mais complexo e
responsável agente de cultura. Cumpre-
lhe, de um lado, coletar, organizar e
transmitir o conhecimentouniversal; e, de
outro, fazê-Io avançar sempre m8!ÍS,no
caminho da verdade e no interêsse do
bem comum.

A Universidade contemporânea já não
é mais unia cidadela isolada de estudo,
reflexão e saber, mas toma-se, cada vez
mais, um instrumento de translformação
socíal, graças à sua posição de liderança
e à influência que exerce na vida pública
e na produção. Sua principal função é
educar para uma participação ativa numa
sociedade democràtíca, em rápida trans-
formação.
A Universidade deve ser, antes de tudo,

livre e permeável, de modo a desenvolver
mecanismos sensíveis de correlação com a
comunidade a que pertence e, assim iden-
tificar suas aspirações e responder aos
seus' estímulos, como agente útil de trans-
formação social, Uma. Universidade prêsa
a uma estrutura rígida, a processos ímu-
táveís de ensino e normas de administra-
ção estranha à (própria dínâmíca de edu-
cação, afasta-se cada vez mais da reali-
dade, torna-se alienada e estéril.
Nest.l, linha. de pensamento, é parcela

de fundamental importância na missão fta
Universídade, a presença do profissional
arquiteto, voltRido que deve estar para o
processo de desenvolvimento do país.
Integrado neste plano de responsabtlí-

dade, o processo de formação do arquiteto
brasílelro deve responder ao desenvolvi-
mento tecnológicodo. mundo moderno, su-
perando sua def.inição como especialista
em edifícios, e, afirmando-se como pro-
fissional de formação integral, qualífârvm-
do, por isso, para o planejamento, bem
como para tõdas as atribuições especítíoas
de seu campo de conhecimento e contrõle
profissional.
Em razão disso, não se pode ignorar a

demanda real e potencial que o País está
a oferecer, lançando nesta colocação a
necessidade de pensar-se no equacíona-
mento de todos êstes problemas a longo
e curto prazos.
A lonao prazo surgem as preocupacões

no sentido de pensar-se a universidade
reestruturaãa, formando não só o arqui-
teto, mas todos os outros proféssíonaís que
intervêm no planejamento.
A curto prazo surge a necessidade de

formulação de hipóteses mais imediatas e
práticas, tanto no que respeíta à estrutura
das faculdades existentes, quanto à cria-
ção de centros de pesquísas e treinamento
para profissionais aptos ao planejamento.
Centros êstes que proporcionem, também,
a formação de quadros de técnicos asses-
sôres de planejamento em cursos intensi-
vos a curto prazo.
Trah-€e, em suma, da necessidade de

que as 'autoridades públicas tomem cons-
ciência da importância da arquitetura e
do planejamento na vida de uma nação e
mobilizem todos os recursos necessários à
formação dos homens responsáveispor essa
atividade.
Um Estado que a isso se proponha será

o verdadeiro intérprete e solvedordo pro-
blema da utilização do potencial 'humano
dísponível no Pais para as tarefas da ar-
quitetura e do planejamento, dando assim
ao profissional, não a condição de mar-
gínalízação, m.1Sde afirmação necessária,
como fator importante no próprio aper-
feiçoamento de sua formação. -
Finalmente, diante da necessidade de

formulação de um instrumento objetivo
para o desenvolvimentode um processode
traícalho, êste grupo,

7.3. CONSIDERlANDO: 11

1. O debate efetivo dos problemas do
ensino da arquitetura que se vem
desenvolvendo há cêrca de 12 'anos,
em tôdas as faculdades de arquíte-



tura do Brasil, atr ..avés dos congres-
sos e encontros de arquitetos, estu-
dantes e prcfessôres;

2. A necessidade de divulgação e análi-
se dos documentos aprovados nesses
congressos e encontros nacionais e
internacionais, tendo em vista o de-
senvolvimento dos estudos sôbre o
ensino da arquitetura e do planeja-
mento;

3. A existência de grande volume de
documentos a êste respeito, bem como
de rarto material oriundo de outros
países;

4. A realização de congressos Interna-
cionais de arquitetura, especialmente
o VIII Ocngresso da U. I. A., que
tratou especificamente, dêstes pro-
blemas;

&. A existência de experiências concre-
tas em nosso Pais, referentes ao en-
sino da arquitetura e do planejamen-
to, a do Instituto Central de Artes e
Faculc.we de 'Arquitetura da Uni-
versidade de Brasília;

6. A tramítação no Minist§.rio da Edu-
cação e Cultura, de estudo visando a
uma relormulação das universidades
federais, em prazo restrito;

7. O tempo disponível e as condições
relatívas aos dados e informações do
atual congresso, insufidentes para o
exame objetivo e conclusivo de todos
êstes problemas.
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7.4. IPROPÕE que, a partir do documen-
to aprovado em Curitiba e, tendo em
vísta o encontro sôbre !formação profissio-
nal a ser realizado em São Paulo no pró-
ximo ano, sejam feitas, ao Instituto de
Arquitetos do Brasil, as seguintes reco-
mendações:
A - Qu'e a DIVISAO NACIONAL DE

ENSINO DO IAB, devendo existir como
reflexo objetivo do trabalho das divisões
dos departamentos, seja encarregada de:
A 1 - selecionar, publicar e distribuir

os documentos mais sígnifícantes dentre
as conclusões de congressos e encontros,
nacionais e internacionais;
A 2 - estabelecer o intercâmbio', através

de boletim, entre as divisões de ensino dos
departamentos do IAB, díretóríos acadê-
micos e Faculdades de Arquitetura, com
o c,bjet:'Vo de manter arquitetos, estudan-
tes e professôres atualízados em relação
aos estudos que se desenvolvem em todo
o País.
B - Que sejam organizadas e postas

imediatamente em ;funcionamento as di-
visões de ensino dos diversos departamen-
tos do IAB, que deve'.'ãoestabelecer, com
urgência, seu programa de trabalho, su-
gerindo-se, !par.:1 ísso, o exemplo do pro-
grama elamorado pela divisão de ensino
do IAB-RS (Documento anexo).
C - Que sejam considerados como ele-

mentos de um roteiro de estudo objetivo,
para o encaminhamento de soluções e
perspectivas, os seguintes pontos:
C 1 - a estrutura das universidades

brasileiras e suas limitações para a ínte-

gração dos diversos campos do conheci-
mento e para a formação do arquiteto;
C 2 - 3 estrutura das faculdades de

arquitetura e as perspectivas de revisão
global de seus currículos e métodos, no
sentido de um ensino voltado para a com-
posição e o planejamento, tendo em vista
.a tlexíbílída.de estabelecída pela Lei de
Diretrizes e Bases e Oonselho Federal de
Educação;
C 3 - a inclusão, nos currículos plenos,

de disciplinas de complementação atualí-
záveís e atualízadas, como instrumento de
exame de problemas novos da realidade
brasíleíra e atendímento de particulari-
dades regionais;
C 4 - a organização de centros de pes-

quisa e planejamento dentro das universi-
dades e o exame das possíbílídades daí
decorrentes par.), a organização de cursos
de pré-graduação de alto nivelo

E - MOÇAO EM: SEPARADO

A realização do VI Congresso Brasileiro
de Arquitetos levou arquitetos, professôres
e estudantes a constatar os seguintes
fatos:

1. O evidente ínterêsse de alguns pro-
Ifessõres que, a despeito de tôdas as
defícíêncías da estrutura universitá-
ria, vêm há vários anos procurando
transmitir conhecimentos aos jovens.

2. A luta que o IAB vem empreendendo
no sentído de equacíonar devidamente
o problema do ensino de arquitetura.

3. O trabalho de reestruturação de alto
nivel que vem sendo realizado em al-
gumas faculdades, o que abre perspec-
tivas para o ensino de arquitetura.

4. A reabertura do diálogo em nível
nacional entre arquitetos, proressôres
e estudantes após um hiato de 4 anos.

5. O evidente interêsse da grande mas-
sa de estudantes que ,participa do
Congresso e se preocupa com os pro-
blemas relacionados com o ensino de
arquitetura em nosso País.

6. As deficiências no preparo dêstes
estudantes, já que Ihes faltam condições
m.ínimas de participação em nível condi-
zente com seu ínterêsse, em virtude dos
graves erros estruturais de conteúdo apre-
sentado pelas faculdades de arquitetura,
T.:1is erros e distorsões, que estão a recla-
mar urgentes soluções, atingem de uma
forma ou de outra tôdas as faculdades de
arquitetura do Brasil e podem ser esque-
matizadas nos seguintes pontos:
6.1. Inexistência de uma definição co-

jetíva do tipo de profdssíonal a ser for-
mado pela faculdade e das característícas
e condições de sua atividade profissional.
Esta sítuação torna-se ainda maís grave
na Faculdade de Arquitetura da Univer-
sídade Federal do Rio de Janeiro, respon-
sável pela formação de 1/3 dos estudantes
de arquitetura do Pais.
6.2. Estrutw'a de ensino baseada na

cátedra vitalícia, dmpedíndo qualquer re-
novação no campo do ensino, e transíor-
mando as disciplinas e departamentos em
elementos estanques e ímperrneáveís, sem
qualquer coordenação. Tal estrutura, ne-
gação do espírito uníversítárío, deposita
responsabilidades fundamentais para o
desenvolvímento do curso, em elementos
estranhos ao campo de atividade prorísaío-
IKI.J do arquüteto ,
6.3. Curriculos ultrapassados e que

necessitam de uma reformulação que nem
sequer é estudada e debatida em virtude
de quase total desínterêsse do corpo do-

cente. Assume maior gravidade, neste sen-
t:ido, .g. evidente regressão em relação às
conquistas anteriores no plano da estru-
tura e conteúdo do ensino havidas nas
Faculdades de Arquitetura da Universi-
dade de Brasília, Rio Grande do Sul e
Mackenzie.
6.4. Ausêncía do diálogo entre congre-

gação e estudantes derícultada e até mes-
mo impedida por uma lei díscrímínatóría
e antidemocrática como a lei suplicy
que impossibilita a desejável e até hoje
efioiente participação dos estudantes na
solução dos problemas de ensino. oaoe
salientar que os estudantes das Faculda-
des de Arquitetura da Universidade Ma-
ckenzíe, do Rio de Janeiro, não têm re-
presentação junto às Congregações.
6.5. Ausência de um critério objetivo

e aceitável de recrutamento do corpo do-
cente permitindo ao contratação de ele-
mentos sem capacidade para assumir a
respoosabilidade de formal' jovens profís-
sionais.
6.6. Falt.). de equipamentos e ambien-

tes adequados que permitam aos estudan-
tes o rendimento desejado no curso. .oabe
ainda ressaltar a situação da /Faculdade
de Arquítetura da Universidade Federal
do Rio de Janeiro onde a repressão per-
mitida e estimulada pela direção da fa-
culdade ameaça quatrocentos alunos de
desligamento, suspensão ou expulsão. Tam-
bém é de estranhar a ausência da parti-
cipação neste Congresso de Representantes
credenciados das Faculdades de Arquite-
tura da Universidalde de Brasflia, Macken-
zie, Minas Gerais e Pernambuco o que
comprova o seu desínterêsse na discussão
dêstes problemas, e, tendo em vista a se-
riedade dos fatos acima específícados pro-
põem:

1. que o IAB, órgão responsável pela
realísação dêste Congresso, leve, jun-
tamente comas conclusões do Con-
gresso, taís fatos ao conhecimento:

a) dos órgãos oficiais de ensino;
b) das diretorias das Faculdades de

Arquitetura;
c) de todos os arquitetos e estudan-

tes através de seus veículos oficiais
de divulgação.

2. que o !AJB tome tôdas as providên-
cias no sentido de levar a bom têr-
mo o Seminário de Ensino 3 ser
realizado em ~:ão Paulo podendo, para
isso, contar com a colaboração dos
estudantes de arquitetura através de
seus órgãos de classe.

3. que as Divisões de Ensdno, os Díretó-
rios Acadêmicos e as Faculdades de
Arquitetura considerem a presente si-
tuação ao preparar sua participação
no Senimário de São Pa,ulo.

F - MOÇAO ESPEOIArL

Os arquitetos brasíleíros reunidos no VI
CONGRESSO BRtA:SLLEIRO DE ARQUI-
TETOS realízado em Salvador, tendo to-
mado conhecimento do nôvo sistema de
planejamento do Estado da Balhia consu-
bstancíado na Lei n.o 2.321 que define a
reformulação administrativa do Estado,
vêm neste sistema, no que tange a im-
plantação da Secretaria de Assuntos lMiu-
nícípaís 'e Serviços Urbanos e do Instituto
de Ul"ban!s:no e Admínístração Municipal
a indispensável íntegração do arquiteto
com o objetivo de· definir a politica de
urbanismo do Estado e a sua implantação.

O



Vista do terraço e bloço sei1~

Vista do terraço e bloco sede, ao fundo Solar Sete Candeeiros

o edifício
dos arquitetos
em Salvador

Fachada para. as ruas Visconde do Rio Branco
(Ladeira da. Praça) e Saldanha. da. Gama

Aproveitando a oportunidade oferecida
pela doação de um terreno pela, Prefeitura
de Salvador (Lei Municipal n.O 1.258, de
23 de fevereiro de 1962) os arquitetos da
Bahia conseguiram concretízar o sonho da
maioria dos departamentos do IAB: uma
sede própria. Assim é que, agora, em 1966,
por ocasião do VI Oongresso Brasileiro de
Arquítetos, nossos COlegasbaianos puderam
dar uma impressionante prova de capaci-
dade de empreendimento e realízação,
Inaugurando o seu belo edifício-sede com
a presença de arquitetos de todos os re-
cantos do BraSil.

o prédio do IAB-BA ergue-se em ponto
central da capital baiana, tendo [por vi-
zinha uma das mais 'belas obras da ar-
quítetura colonial de Salvador, a Casa dos
Sete Candeeiros. Do seu terraço descortí-
na-se um belo panorama de Salvador,
que será mais amplo ainda em futuro
próximo, quando se completarem as obras 13
de demolição dos sobrados existentes na
cercania, já declarados de utilidade pública
para fins de desapropriação.

o acesso à sede do IAB-BA, Ediffcio dos
Arquitetos, como é chamado, é feito pela



rua Visconde de Rio Branco. Ao nível
desta rua até a cota 60 foram projetados
e construidos dois pavimentos de lojas.
Na cota 6(},um terraço abrígarã uma ga-
leria de arte e um pequeno restaurante.
No pavimento imediatamente superior, se-
rão instalados os serviçosdo Departamento,
com dependências para a Comissão Dire-
tora, 'biblioteca e auditório. O terreno
doado tem uma área de 530 me e a área
de construção totalíza cêrca de 2 mil me-
tros quadrados, dos quaís 65% foram des-
tinados ao Departamento.

Estória

Todos nós sabemos das dírículdades em
que vivem nossos departamentos e o pró-
prio órgão central do IAB. Assím, a
aventura dos colegas da Bahía ganha
realce e se firma como um exemplo a ser
seguido por tôdas as unidades do IAB,
ainda sem alojamento condigno. A coisa
não foi fácil. O diploma. legal que doava
o terreno ao IAB-BA, estabelecia que se
dentro do prazo máximo de 2 anos não
se iniciasse a construção, o terreno re-
verteria ao patrímônío da municipalidade.
O problema da sede do IAB-BA era, as-
sim, um problema palpitante e que exigia
decisões rápidas e objetivas. Uma assem-
bléia geral, realizada em 2 de janeiro de
1962, antes mesmo da concretização da
doação, delegou plenos podêres a uma
com1ssãoconstituída pelos arquitetos car-
Ios Maurício Tôrres, Luiz Maurício Gui-
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a proxímídade do Solar dos Sete Can- • I II I
deeiros, os autores do projeto preocupa-
ram-se com a íntegração da nova cons-
trução à paísagem construída. Essa preo-
cupação, no entanto, foi dosada de ma-
neira a evitar, mesmo de leve, a .írnítação
ou o pastiche. Assim, adotaram a cober-
tura em meios-tubos, balanceados de um
metro; usaram azulejos especialmente de-
senhados por Sônia Castro para revestir
panos de fachada e alguns muros ínterío-
res;.3ij)roveitaram a pedra encontrada no
local - e que serviu ao antigo baluarte
da cídade - na alvenaria, trabalhando-a
à maneira primitiva, isto é, rejuntada com
cascalho; e a êsses materiais juntaram o
tijolo aparente e a madeira. A madeira
foi usada no teto do pavimento superíor,
que abrigará os serviços do IAB-BA, em
forma de gamela e no piso como soalhos
de tabuado. O alumínio anodízado, de
fabricação local, funde-se com os demais
materiais empregados.
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marães e Affonso Baqueíros iRios, para
estudar o aproveitamento da área e a
víabílídade econômico-financeira do em-
preendimento. Concluídos êsses estudos, o
ÍAB-BA decidiu abrir um concurso públí-
co, exclusivo para seus associados, para
escolha do "estudo e partido arquitetõnico
do edifício-sede do Instituto de Arquitetos
do Brasil - Departamento da Ballia".

Dez equipes se inscreveram no concurso,
mas somente duas entregaram seus tra-
balhos. FOram as equipes integradas pelos
arquitetos Armando Pontes e James Faria,
e José Maria Conde Drumond. A comis-
são julgadom, constituída pelos arquitetos
Aurelíno Telles de Souza, Affonso Baquei-
ros Rios, Luiz Maurício Guimarães, Newton
Oliveira e Walter veüoso Gordilho, resol-
veu não classídícar nenhuma das duas
equipes em primeiro lugar, recomendando,
por outro lado, a união das duas equipes
concorrentes para, a partír da fusão dos
estudos apresentados, dar início à execu-
ção do projeto definitivo.

A equipe que elaborou o projeto defini-
tivo da sede do IAB-BA, o Edifício dos
Arquitetos, contou com a participação dos
seguintes arquítetos: Ary Magalhães An-
drade, Ary Penna Costa, Armando P<lntes,
James José Faria, José Mn"ia Drumond
e Sérgio Pinheiro Reis. O projeto de ins-
talações estêve a cargo do arquiteto Juan
Ferreira e o cálculo estrutural coube ao
engenheiro Francisco santana.

A bossa da finança
Agora vamos contar o que interessa.

Como os COlegasda Bahia conseguiram o
milagre de sua sede. O esquema financeiro
que permitiu iniciar o empreendimento
teve por base a emissão de títulos (l~O)
de partícípação imobiliária, no valor de
cem mil cruzeiros, que foram vendidos aos
sóciose a pessoas pertencentes a categorias
profísslonais afins da do arquiteto. :a:sses
titulos constituiram-se no capital ínícíal
da obra. O esquema previu ainda a venda
das lojas ao longo da construção, à me-
dida das necessidades e ao "preço da
praça". A bolação, afírmam os baíanos,
teve a grande vantagem de possíbílítar o
autcfinanciamento da obra e dar, ainda,
uma margem de lucro para o IAB-BA.

Para administrar a obra foi nomeada
uma equipe composta pelos arquitetos
Affonso Baqueiros Rios - responsável
técnico pela execução da obra e que con-
seguiu, com seu prestígio pessoal, (que não
é pequeno) das firmas locais o crédito
para as primeiras compras; José Maria
Drumond encarregou-se da tesouraria e
da escrituração geral da obra; Ary Maga-
lhães e Ary Penna Costa se desíncumbí-
ram da parte de detalhamento geral do
projeto e finalmente "o batalhador in-
cansável, que trabalhou desde o início até
o término da construção com carinho es-
pecial e a cuja dedicação se deve, em
'grende parte a realízação de tão ímpor-
tante empreendimento- sonho dos arqui-
tetos balanos - arquiteto Benito SarnO".

Como vocês vêem, não é tão difícil ter
uma sede própria. Basta a decisão e a de-
dicação de uma equipe de valor igual a
da que fêz o Edifício dos Arquitetos de
Salvador. O
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A ausência de um planejamento de âm-
bito nacional e de planos regíonaís leva-
dos a efeito velo poder público, no sentido
de resolver globalmente o problema de
habitação no País, levou Ia Petrobrás a
encarar isoladamente a questão, afim de
eliminar seus reflexos nas atividades da
Emprêsa.

As dificuldades :a que estão submetidas
as populações das pequenas cidades do
Recôncavo refletem-se na vida dos servi-
dores da Petrobrás que nelas habitam e,
direta ou indiretamente, nas atividades da
própria Emprêsa.
Qualquer solução real para os problemas

de habitação, transporte, abastecimento,
assistência médica e social, educação e
recreação, torna-se pràtícamente impossí-
vel sem um plano disciplinador do desen-
volvimento urbano e rural.
A explosão demográfica provo cada prin-

cipalmente pelo incremento daa utívidades
econômicas - entre elas destaca-se a
atuação da Petrobrás - encontrou as ci-
dades do Recôncavo sem condições para
receber êste impacto sócio-econômico.
Acresce que a Petrobrâs necessita encon-
trar ou criar condições mínimas para fi-
xação de seus servidores em comunidades
próximas aos locais de trabalho, (proxi-
midade justa, o que não ocorre com a
Vila de Mataripe), Mim de reduzir os
custos com transporte para distâncias cada
vez maiores, como também reduzir o des-
gaste físico e desperdício de tempo de
seus servidores.
Durante algum <tempo o problema habí-

tacíonal passou desapercebido, às coletivi-
dades que labutam na indústria petrolife-
ra. Entretanto, agora, es reivindicações
começam a avolumar-se numa demonstra-
ção da premência de uma iniciativa para
equacíonamento racional dêste problema.
Há lI} anos vem a Petroorás desenvol-

vendo suas atividades no Recôncavo Baíano,
contribuindo para que transformações in-
tensas se verifiquem nos costumes, hábi-
tos e "estatus-economícus'' das populações
locais.
Pesquisas para conhecimento da ínter-

relação Petrobrás - Recôncavo nos aspec-
tos sócio-econômicos, constituirão uma das
premissas para o planejamento global das
atividades da Emprêsa nesta região, de
modo a permitir uma melhor íntegração
com as populações marginalizadas, num
esfôrço comum, para o desenvolvimento
nacionaL Não se defende aqui nenhuma
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(*) i:ste trabalho é uma. síntese dos es-

tuâo« re:;lizados pela comissão insti-
tuída pela Portaria RLAM - 0129, para
dar parecer sôbre o problema de Ha-
bitação dos Servidores da Petrobrás
no Recôncavo BaianO.

o problema habitacional
dos servidores

da Petrobrás na 8ahia (*)

atitude paternalístíca ipor parte da Petro-
brás para com os núcleos populacíonaís do
Recôncavo mas, uma política de ordena-
ção de suas atdvídades e de íncentívo às
autoridades locaís na aplicação dos "royal-
tíes" pagos em obras devidamente plane-
jrudns que Indiretamente 'benetficiarão oa
própria Petrobrâs.
Os reflexos mais acentuados se dão no

campo da habitação, pois, a carência de
moradias facilita a especulação imobiliá-
ria, trazendo, como conseqüência, altos
níveis de aluguéis, que consomem parcela
ponderável dos salários pagos pela Petro-
brás a seus servidores.
Cumpre à Petrobrâs planificar suas ati-

vidades globalmente, levando em conta
que, embora seu objetivo principal seja a
pesquisa, lavra e refinação do petróleo, o
homem que participa destas atividades
pode ser considerado apenas uma peça da
máquina, mas sua peça mais importante.
iAtualmente, em algumas obras que vêm

sendo executadas no País, como é o caso
da Reprêsa de Urubupungá, foram acer-
tadamente incluídos nos planos de obra,
a execução de núcleos residenciais plane-
jados e providos de todos os equipamentos
urbanos necessários ao ibem-estar dos tra-
balhadores. l'l: o que sugerimos, em escala
mais ampla" ao colocar em têrmos de uma
polítíca de habitação da Petrobrás em
seus vários setores de atuação.

Constatação do problema

A análise detalhada do quadro atual do
problema de habítaçâo dos servidores da
Petrobrâs, necessita de uma ampla pes-
quisa.
Numa visão retrospectiva, verificamos

que algumas tentativas foram efetuadas,
em diferentes ocasiões, visando a atenuar

Quadro I - Custo do Transporte do

os efeitos da carência de habitações. A Vila
Resídencíal de Matarípe e, mais recente-
mente, financiamentos para aquisição da
casa própria, foram algumas destas ten-
tativas.
A experiência dos órgãos de Previdência

Social demonstram claramente as desvan-
tagens de uma ação limitada, sem a ne-
cessáría racionalização e amplitude. Só-
mente através do [planejamento global, no
qual está incluído o planejamento lfisico,
devidamente apoiado em estudos e levan-
tamentos sócio-econômicos, uma ação
nesse sentido poderá apresentar resulta-
dos positivos.
O conceito atual de habitação não ad-

mite a casa isolada dos demaís equipa-
mentos urbanos que a complementam. Não
se admite a casa sem a proximidade justa
de uma escola, creche, jardim de infância,
pôsto médico, áreas de recreações, etc.
Além das razões de caráter social, fatô-

res operaoíonaia e econômicos nos levam
a constatar os inconvenientes causados
pela dispersão de domícílíos dos servidores
da Petrobrás, o que atualmente constituiu
um entrave à racionalização dos serviços
diretamente ·ligados aos servidores e às
suas famílias.
Os vultosos recursos atualmente empre-

gados em transporte, conforme poderá ser
verificado no Quadro n,v 1, poderiam ser
canalizados para investimentos mais pro-
dutivos, evitando assim esta sangria per-
manente na economia da Emprêsa.
No caso partícular da RlLAM, as despe-

sas com transporte são ainda acrescidas
dos gastos com a manutenção da Vila
Resildencial de Mat.:1l'ipe que, além de
constituir pêso morto do ponto de vista
econômico, representa uma constante per-
turbação na vida administrativa da Uni-
dade.

pessoal da RLAM no ano de 1963

ônibus contratados crs 179.173.133,30

Despesa de operação até
novembro de 1963ônibus e míero-ôníbus

52.668.528,60

pertencentes à RLAiM Despesa de manutenção até I
setembro de 1963. ----~~--------------14.016.391,60

Dados colhidos pelos Economistas Fernando Talma e Jeovah Jacobina

Construída em caráter provisório, a Vila
de Matartpe permanece até hoje alojan-
do uma pequena parcela de servidores e
respectivas familias, devendo desaparecer
gradativamente com a adoção da nova po-
lítica Th3ibitacional. Algumas das desvan-
tagens da atual localização da Vila de
MatarilPe. são:

a) - !Proximidade excessiva da área
industrial.

Qualquer anormalidade mais grave
no funcionamento das unidades
!põe em pânico as famílias resi-
dentes na Vila, além de interferir
nos dias e horas de descanço dos
servidores ali residentes.
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b) - Insa1ubri~de.
Devído às características do local
onde está implantada, a Vila apre-
senta-se circundada de pântanos,
que tornam a área insalubre, de-
mandando para solucionar o pro-
blema, onerosas obras de saneá-
mento.

c) - Solo inadequado para construção.

A Vila está implantada em área
cujas características do solo são

inadequadas para construção (pre-
dominância de massapê) , resul-
tando disto constantes problemas
de conservação.

A manutenção da Vila torna-se
assim antíeconômíca devido aos
ratôres acima referidos, todos êl€s
resultantes da ausência de um
cuidadoso estudo de localização
dentro do planejamento geral da
Unidade.

Qwadro nP 2 - Custo de manutenção da Vila de Mataripe.

Despesas com a manutenção da
Vila Residencial de Mat.nilpe

1961 1962 1963

Cr$
77.664.715,10

crs
132.478.265,30

ces
15Q.703.671,70

Dados colhidos pelos Economistas remando Ta,tma e Jeovah J"cobina.

Apesar dos problemas supracítados, a
situação dos trabalhadores de categoria
econômica mais baixa, residentes em Can-
deias e na fave!a Niterói, configura-se
como o mais sério problema, com tendência
a agravar-se, caso não sejam tomadas
providências a curto e longo prazos.
A Administração da RLAIMsente-se cada

vez mais Obrigada a proporcionar certos
melhoramentos em Niterói, contribuindo,
involuntàriamente, para o crescimento e
consolidação daquele precário núcleo ha-
bitac1onal.
Os trabalhadores da RLAM e unidades

adjacentes, não residentes nos locais aci-
ma referidos, são obrigados ao sacrifício
diário da viagem de ida e volta ao 10c.3.l
de trabalho. As modernas concepções de
planejamento no mundo inteiro, nos le-
vam a afirmar, que o percurso entre o
local de trabalho e a habitação não de-
verá exceder ao tempo de vinte minutos,
em transporte usual.
O número de acidentes nas estradas de

maior movimento é elevado. A duração
da viagem diária sendo muito longa, am-
plia enormemente a probabílídade dos
acidentes de tráfego.
O tempo desperdiçado em transporte (2

noras por dia), poderia ser melhor utdlíza-
do em atividades esportivas, culturais e
de aprimoramento técnico. Um longo per-
curso após a jornada de trabalho reduz
grandemente a disposição física e mental
dos servidores, impedindo, durante a se-
mana, a utílízação dos recursos culturais
proporcionados pOr Salvador. Aquelas
áreas, reduzem-se assim a simples dormi-
tórios urbanos, à semelhança dos subúrbios

distantes de tôdas as grandes cidades,
unãnímemente condenados pelos urbanis-
tas contemporâneos.

Soluções Aventadas.

No decorrer dos estudos, adotamos como
premissa, a idéia de uma comunidade in-
dustrial ampla que abrigasse todos os
servidores da RLAM, demais unidades da
Petrobrás adjacentes e trabalhadores de
outras indústrias. Esta SOlução exigiria de
inicio a existência de área para abrigar
uma população numerosa e de previsão
difícil, por não existirem, no momento,
dados definitivos sôbre a localização in-
dustrial na Bahia.
Fixamos para ordenar os trabalhos, um

critério para escolha de área (ver Quadro
nO 3), ao qual serão submetidas tôdas as
áreas que apresentarem determinadas ca-
racterísticas básicas. Limitamos nossas
pesquisas .3. um círculo de 26 quilômetros
de diâmetro situado entre a RLAM e o fu-
turo conjunto petroquímíco ,
Dados obtidos na RPBa sôbre formações

geológicas no Recôncavo, oríentaram-ncs
quanto às característícas do solo e as pos-
sibilidades de obtenção de água de sub-
solo, problema da máxima importância.
Ao tempo em que foram realizadas as

observações de campo, efetuamos também
algumas análises através das qUJ,is cons-
tatamos as seguintes dificuldades para
adoção da solução acima aventada:

a) - A região não dispõe de grandes
extensões de terra com topografia
adequada para implantação de

uma comunidade de grandes pro-
porções e que ao mesmo tempo
atenda aos demais itens do cri-
tério de localização.

b) - A constante expansão das ativi-
dades da Petrobrás, principalmente
nos setores de pesquisa e lavra.
de petróleo, implicaria na con.í-
nuação dos longos percursos entre
a habitação e o local de trabalho,
ou excluiria da comunidade os
servidores que exercessem suas ati-
vidades em locais mais distantes.

c) - A solução para o abastecimento
.de água seria muito onerosa e
viria agravar o ãefictt já existente
113. região.
As razões acima nos levaram a es-
tudar urna solução que atendesse
de maneira global a todos os ser-
vidores da Petrobrás, na Bama., e
que oferecesse perspectiva de exe-
cução a longo prazo: sem ônus
demasiado, nem desvio dos recur-
sos normalmente destinados às fi-
nalidades para as quaís foi criada
a Emprêsa.
Assim sendo, a diretriz ínícíal
evoluiu para uma segunda premis-
sa que elimina os inconvenientes
apontados para a primeira e que
em síntese consta do seguinte:

1.- Execução, em convênio com as
preteíturas dos municípios onde a
Petrobrás opera, de "planos dire-
tores" nos quaís seriam previstas a
implantação de "unidades de vizi-
nhança" (bairros devidamente pla-
nejados COmdensidade demográfl-
ca pré-estabelecída e providos de
todos os equipamentos urbanos) ,
para abrigar os trabalhadores da
Emprêsa em exercício nestes mu-
nicípios.
Desta maneira a Petro'brás con-
tríbuírla para o desenvolvimento
dos municípios e integraria seus
trabalhadores 113. vida dos mes-
mos.

2 - No caso particular do município
de Oandeías, cuja sede está im-
plantada em área de topografía
tremendamente acidentada, que 17
torna difícil e custoso um plano
de recuperação urbana, poderia ser
planejada uma comunidade para
abrigar os trabalhadores da Pe-
trobrás que servem em unidades
ali localizadas ou em suas proxí-



mídades (RLAM - TECAM - RPBa
- CAMPO DE CANDEIAS) e que
representam talvez, a maior con-
eentração de trabalhadores da
Emprêsa. na Bahia. No plano
desta comunidade deveriam ser
previstas áreas !para serem cedi-
das, em convênio, a outras indús-
trias que desejassem construir 'ha-
bitação para seus trabalhadores.
Achamos necessária e benéfica a
pantícípaçâo de trabalhadores de
outras categorias na comunidade,
pois isto contribuiria para a for-
mação da textura urbana, evitan-
do dêste modo a segregação de
uma determinada categoria.

Quadro n." 3

Critério para escolha de área para
localização da comunidade de tra-
balhadores da RILAM e unidades

adjacentes

1 - Clima. e salubridade .
2 - Facilidade de abastecimento

de água .
3 - Topografia adequada .
4 - F'acilida,des de acesso .
5 - S:01:Q favorável à edídícaçâo ,
6 - Proximidade de terra culti-

vável .
7 - Paisagem atraente .
8 - Energh elétrica .
9 - Materiais de construção ."
li) - Facilidade de desapropriação
11 - Facilidade de implantação da

rêde de esgôto .
12 - Vizinhança .

I
IIPesos

I
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Exeqüibiliclade das soluções aventadas

Afim de tornar exeqüível o plano de ha-
bítação para os servidores da Petrobrás,
sugerimos a criação de um organismo de
planejamento lígado à Emprêsa, e a ado-
ção de um esquema financeiro para exe-
cução dos planos dos quaís !participariam
outras entidades.

oraaniemo - Comissão de Planejamento
e HabiL,ção

~ste organismo, inicialmente, poderia
constituir-se de uma equipe (ligada à
CREBA) composta \por três arquitetos,
um engenheiro sanitarista, um engenheiro
calculista, um economista, um técnico em
serviço social, um desenhista e um datiló-
grafo. Outros serviços profissionais que
se fizessem necessários no decorrer dos
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trabalhos, corno por exemplo assistência
jurídica, seriam solicitados a profissionais
ligados à-s atividades rotíneíras da Petro-
brás.
~e organismo de planejamento seria

ampliado gradatívamente à medida que o
volume de serviço aumentasse, podendo,
numa etapa posteríor.vconstdtuír-se numa
estrutura capaz de executar os planos.

Esquema financeiro

Evidentemente, não poderá arcar a Pe-
trobrás, isoladamente, com todo o ônus
para a realízação do plano de habitação
para seus servidores. (1)

Assim sendo, poderia ser estudada a via-
biliidade de organização de um fundo de
habitação o qual contaria com recursos
provindos das seguintes fontes:

.3) - Empréstimos aos Institutos para
os quaís contribuem a Petrobrás e
seus servidores (IAPI e IAPETO).
Poderia ser estudada a possibili-
dade de efetivação de um convê-
nio segundo o qual a Petrobrás
deixaria de recolher àqueles Insti-
tutos uma percentagem da. cota
mensal, destinando-a ao fundo de
habitação, a qual seria amortizada
parte pela Petrobrás e parte pelos
seus servidores.

b) - Percentagem dos "royaltíes " pa-
gos pela Petrobrás aos municípios
produtores de petróleo, sendo esta
parcela destinada à execução dos
planos diretores para os mesmos.

c) - Dotações orçamentárias da própria
. Emprêsa.

d) - Recursos federais provindos da
FUndação da Oasa Popular e Su-
dene, sendo êstes últimos destina-
dos a implantação dos serviços de
abastecimento de água e luz e exe-
cução das rêdes de esgotos.

Administração da Comunidade e das
Unidades de Vizinhança

Um dos problemas a ser estudado deta-
lrradamente pela Comissão de Planeja-
mento a ser criada, refere-se ao organis-
mo que deverá administrar a comunidade
ou "Unidade de Vízlnhança.",
Em princípio, opinamos no sentido de

que esta administração seja efetuada atra-
vés um organismo em moldes coopera/I-
vistas, que congregaria todos os morado-
res, e que se encarregaria de arrecadar
as contribuições e em troca, proveria os

serviços urbanos. Através êste sistema,
desvencilharíamos as administrações das
Unidades da Petrobrás dêste pesado en-
cargo, do qual temos um exemplo con-
creto (Admínístração atual da Vila Resí-
dencial de Mataripe) , '
Devido a complexidade dêste assunto

não pretendemos esgotá-lo, nem estabe-
lecer uma díretríz definitiva para o mes-
mo, no presente relatório.

Conclusões

Resumindo apresentamos as seguintes
conclusões, com as quaís esperamos ter
contribuído para s-ituar o problema habita-
cíonal dos servidores da Petrobrás na
Bahia:

1 - Oriação de um organismo 'de Pla-
nejamento e Habitação estruturado
sob forma de uma comíssão ligada
à CREBA com a Ifinalidade de
efetuar planejamento físico e eco-
nômico no campo da habitação e
coordenar tôdas as IProvidências
ligadas ao assunto.

2 - Suspensão de qualquer ínícíatãva
no campo da habitação, em qual-
quer das unidades da Petrobrás na
Bahia, aJim de permitir o enca-
minhamento através da ORE1BA,
para a Comissão de Planejamento
e HaJbitação a ser criada.

3 - Adoção, em' princípio, da política
de habitação preconizada neste
relatório, .::1, ser desenvolvida pos-
teriormente, pela Comissão a ser
criada conforme recomendação
acima.

4: - oríação de um fundo de habitação
com os recursos possíveis devida-
mente específícados neste relatório.

O

NO'DA.DA REDAÇAO;

(1) O trabalho foi elaborado antes dá Lei
que instituiu o Plano Nacional de Ha-
bitação.

000.: No mês de dezembro a cota reco-
Ihída pela RLAM ao IAPI foi de
ors 48.803.606,00 (quarenta e oito
mílhões oitocentos e três mil, seis-
centos e seis cruzeiros) e ao ...
IAPETC foi de Cr$ 2.439.426,80
(dois milhões quatrocentos e trinta
e nove mil quatrocentos e vinte e
seis cruzeiros e oitenta centavos) .



Conjunto habitacional
Solar Boa Vista

Mapa de Salvador, vendo-se a gleba situada. na mediana do Cabo de Santo Antônio

Projeto:

Arquiteto PAULO O. DE AZEVEDO,
IAB -BA

Arquiteto A.SSIS REIS, IAB - BA

Estudos Financeiros:
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Arquiteto GUSTAVO GóES

Estruturalista:

Engenheiro, FRANCISCO SANTANA

Instalador:

Engenheiro OLAVO FONSECA

Estudos sociológicos indicam como um
dos ratóres responsáveis pelo quadro de
sub-habítação em Salvador a expansão da
classe média que vem assimilando' as for-
mas mais sedimentadas de habitação popu-
lar, enquanto tange as populações ocupan-
tes para novas frentes de ocupação, indis-
tintamente conhecidas como "Invasões",
que se dão tanto em terrenos e escarpas
desocupados como em enseadas na baía.
A URBLS, companhia de economia mista

do Estado da Bahia, pretende enfrentar
o problema criando condições para a clas-
se média e servidores estaduais adquírírem
moradia, livres da especulação imobiliária
que se estabeleceu em Salv:ador em conse-
qüência do desajustamento entre oferta e
demanda de habitações e, desta' forma,
aliviar a pressão sôbre as populações me-
nos aptas econômícamente.
A seleção da equipe responsável pelos

estudos foi feita mediante concurso de
planos de trabalho, experiências e títulos
dos jprofifsionais inscritos.
O terreno escolhido é o da antiga Ohá-

cara do SoLar Boa Vista, no Engenho Ve-
lho, medindo 300.000 m2 e situado na me-

díana do Cabo de S.Antônio eqüídístante
2 quilômetros do Pôrto e da Orla Atlãn-
tíca, A urbanização desta área contri!buirá
decisivamente para a ocupação do grande
vazio deixado entre as duas linhas de costa
ao longo das quaís tem a cidade tradícío-
nalmente se desenvolvido.

IA. densidade demográfica escolhida foi
de 300 nabítantes/ha, o que determinou
uma população de 9.900 pessoas.
O terreno é sulcado por dois grotões

tributários de 'um mesmo vale. O 'maior
dêles divide a gl€lbl, nos setores de habi-
tação classe A e B. O centro comunal
está situado em um parque neste grotão
o que possibilita, de qualquer ponto da
gleba, a visão e o convite à partícípacão
nla vida comunal e cívica. Neste parque,
serão instalados o Ginásio, Escola Parque,
Biblioteca, Serviço de Assistência Médico-
e·oci:a!', Capela, CLube, Campo e Quadras
de Esporte. A peça central dêste núcleo é ."1

Escola Parque; escola vocacíonal nos mol-
des idealizados por Anísio Teixeira, aonde
a criança tem oportunídade de aroerreí-
çoar a formação recebida nas escolas prí-
márías convencionais através '<ia expressão
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Blooo c!.2 quatro ou mais apartamentos por andar. Variando-se a escada pode-se seguir uma curva de nivel sem diferenciar cada unidade.
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arttstíca, da projeção dramática, da com-
petição esportiva, etc. Em continuação ao
parque foi localízado o centro comercial,
composto de mercado e centro de compras.

Em cada setor utilizou-se ias áreas de
menor declividade e maior ventilação, isto
é, os altiplanos, para edificação de casas,
enquanto que nas encostas foram lançadas
as unidades de habitação coletiva o que
possibilitou edifícios de até õ pavímentos
sem elevador. As áreas destinadas às casas
constituirão condomínios horizontais e fo-
ram dímensíonadas em escala de grupo
social primário, isto é, de contatos pes-
soais diretos. As casas estão dispostas em
forma circular o que facílíta, se não obri-
ga, os contatos socíaís em seu núcleo,
aonde estão situadas estruturas educacio-
nais, - jardins de infância ou escolas pri-
márias com salas de reunião e festa para
as famílias ali residentes. A sinuosidade
das ruas, dí'ada pela topografia, gera
ângulos diferentes de visão das casas des-
truíndo a idéia de padronízação mecânica.

Os projetos das casas foram estudados
de modo a poderem sercoustruidos em
duas e até três etapas. Sua execução será
feita com blocos de SOlo-cimento, material
mundialmente empregado em programas
de auto-ajuda. Desta maneira, o compo-
nente básico da construção é gratuito e
os custos de transportes baixam a. quase
zero.
A técnica construtiva que será inicial-

mente adotada nos apartamentos não di-
fere das técnicas rotineiras de construção
na Bahia. Tal decísâo vcaseía-se no fato
de não serem produzidos na Bahia os
concretos leves, e as primeiras etapas de
obras não compensarem os investimentos
em usina e equipamentos de transporte
necessários à pré-fabrlcação. Em lugar de
Importarmos tais equipamentos, absorve-
remos muito da oferta de mão-de-obra não
qualificada, sob a forma de novos empre-
gos. Os projetos, contudo, estão modulados
segundo uma unidade de nmocm e as es-
quadrías foram padronizadas de modo a
possibilitar uma progressiva industrialização
da. construção. Os blocos de até 4 pavi-
mentos terão fundações contínuas e pare-
des autoportantes. NOS blocos de mais de
4 pavimentos a estrutura de concreto não
ultrapassa o nível do teto doanda.r vaza-
do, onde foi criado um "chassis", ou ban-
deja, para sustentação dos 3 últimos pavi-
mentos, construidos em paredes autopor-
tantes.
Os projetos dos apartamentos roram es-

tudados de modo a aproveitar a diferença
da pressão aerodinâmica entre as duas
fachadas de um bloco, forçando a circula-
ção de ar nos cômodos de permanência
demorada. :ll:ste cuidado se torna um im-
perativo nas condições de clima' úmido e
quente de Salvador.

Bloco die dois apartamentos por andar com as vartacões em altura

~pl
..~ ...,.•

Planta de uma das casas geminadas para
execução em blocos de solo-cimento.

A equipe encarregada dos estudos entre-
gou o plano diretor e o desenvolvimento
dos primeiros projetos arquítetônícos acom-
panhados de relatóríos sôbre as condições
de habitação na Bahía e justírícattva eco-
nômica e financeira do plano constituindo
um volume de 140 páginas. Para a realiza-
ção dêste programa habítacíonal, orçado
em 16 bilhões de cruzeiros, já conta a
UIRBIS com os recursos do Montepio dos

+

Seção transversal de um dos blocos, mostran-
do o "chassis" ou bandeja que sustenta os
demais pavimentos construidos em paredes-

autoportantes.



servidores Estaduais e está pleiteando em-
préstimo externo do B.I.D. e do convênio
SUDENE- USAID, contando para isso
com o aval do B.N.H. que se prontíücou
a dar garantía ao empréstimo externo.

Alguns dados sôbre O problema
habitacional de Salvador

A matéria que a seguir transcrevemos
foi extraída do relatório apresentado jun-
tamente com o projeto para o Conjunto
Residencial da Gleo« do Solar da Boa
Vista e são d-a responsabilidade do econo-
mista Carlos Brandão da Silva.

A retomada do crescimento urbano, ini-
ciada em 1950, iria fatalmente concorrer
para o agravamento do problema habita-
cional. O ritmo de construção não vem
acompanhando a expansão demográfica
urbana.
Segundo a Comissão do Bem-Estar So-

cial, através da Subcomissão de Habita-
ção e Favelas (1), a média de construções
entre 1941- 1951, foi de ajS unidades ao
ano, em Salv,ador, contra 4.002 em Recife
e 2.841 em Pôrto Alegre. Entre as seis
maiores cídades do Brasíl, Salvador apre-
sentou o mais 'baixo índice de construção.
A crise de habitação era fatal em vir-

tude de o crescimento se processar sem que,
concomitantemente, se assinalassem me-
lhorias de suas condições econômicas. IA
cidade crescia adicionando populações mar-
ginais, sem possibilidade de absorção e
incorporação dos imigrantes ao organismo
urbano.
Na década seguinte, a média, de cons-

truções subiria para cêrca de 1.00() anual-
mente, volume aínda longe do suficiente
para cobertura do ãeficit: habítacíonal.

O agravamento do problema ihabitlcio-
nat iria dar margem ao surgímento de sé-
rios ;problemas sociais, como o Ilipareci-
mento de aglomerados resídencíaís nas
mais precárias condições de higiene e con-
fôrto. Surgem as "invasões" (construcões
em terrenos de propriedade de terceiros ou
do Estado), as edificações de moradias em
terrenos alagados, em vales infectos, nu-
merosos, devido à topografia local. O pro-
cesso de urbanização de salvador seguiu
ao longo dos anos, o dorso das colinas,
sendo relegado os vales a destínações se-
cundárias, como quintais, estábulos, hor-
tas, etc.
IAocupação caôtíca dos terrenos urbanos

marginais criou verdadeiros bairros em
condições urbanas as mais precárias. Até
em pântanos, declives têcnícamente desa-
consemáveís e em aterros de lixo, são er-
guidas habitações, nas quaís são usados
os materiais mais inadequados, como tá-
buas de caixões, material de embalagem,
plásticos, papelão, etc.

Deficit habítacíonal

O deficit habítacíonal de Salvador foi
estimado, pela Comissão Nacional do Bem
Estar Social, em H>.539 halbitações,no ano
de 1950. Em outras palavras, cêrca de 83
mil pessoas, ou seja, 20,% da população da
cidade na época, congestionava os dor-
mitórios existentes.
A ;p,artir do mesmo tipo de cálculo (2),

o âeticit de 1960 correspondía a 44 mil
habitações, verificando-se uma superlota-
ção de 220 mil pessoas. Não considerando
outros fatôres, como melhoría das habí-

tações em contôrto, higiene, etc., a ca-
rência hsbítacíonal em 1960 correspondía
a mais' de 1/3 das haoítações existentes à
mesma época.
O crescimento atual da cidade é gerado

por um real processo da expansão econô-
mica. A cidade cresce porque sua área de
influência cresce. Entre 1950 e 1980 a
renda "per capíta" do Estado da Bahia
passou. de 50% para 56% da renda "per
capíta" nacional. No mesmo período, a
renda "per caoíta" nacional registrou um
crescimento em têrmos reais de 315%, donde
se deduz que o aumento da renda real
"per capíta" da Bahia foi superior a essa
percentagem, O crescimento provável-
mente se acentuou após 1960, com a ex-
pansão industrial, a intensificação das ati-
vidades petroliferas e mesmo com o de-
senvolvimento da produção rural, sobre-
tudo da destlnada. ao consumo interno.
O aumento da renda real teve, necessà-

riamente, repercussões na demanda de ha-
bitações em Salvador.
Entre 1940 e 1950, o número de domicí-

lios ocupados passou de eêrca de 67 mil
unidades para 86 mil. Aqui cabe uma ob-
servação: os registros anuais da Prefei-
tura, nesse período, revelam eêrca de 8
mil domicílios legalmente construidos. As
construções clandestinas, no período, atín-
gimm assim, o elevado número de 11 mil
habitações construídas ilegalmente. Em
1960, chegava, aproxímadamente, a 125
mil o número de domicílios da cidade, re-
gistrando um incremento, em númerosab-
solutos, de 39 mil domicílios. Apesar do
aumento das construções licenciadas le-
galmente - a Prefeitura Municipal con-
cedeu 15 mil licenças para novas constru-
ções - registrou-se nôvo crescimento das
edífícações ilegais, que 'atingiram 24 mil
unidades no decênio.
Na realidade, o deficit haoítacíonal real

- tomando êste como o deficit estatistico
acima, e mais os domicílios existentes e
em condições resídencíaís não satísratôrías
- atinge número mais elevado. (As edí-
ficações envelhecídas e mal conservadas
da parte antiga da cidade, somam perto,.1 r-
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Custo de Vida e Valor Locativo - Números
tndices - Base: Média do Bmsll em 1948.

de 3 mil habitações, hoje em grande parte
transformadas em cortiços).
O Quadro r, dá uma visão dos 125 mil

domicílios existentes (dados do último
Censo) quanto a certos bens e serviços
que definem um padrão razoável de con-
fôrto ou de higiene.

Quadro I

Salvador - Serviços Urbanos e Número
de automóveis:

Itens Quantidade

Luz elétrica (1965) 83.454
Agua (19615) 4&.916
Sani,tários (19üú) " ., . , , , , , , ' , , ' " 42.645
Telefones (1964) ."",., ... ,., ,17.715
Esgõto (1960) •........... ,,,,,,,.. 6.300
Automóveis ou
veículos utilitários (1964) ... ,"'" 21. 875

Fontes: IBGE, SAER, TEBASA.

Definindo como classe alta ou média
alta a família que dispõe de automóvel e
residência com telefone, esgôto, água cor-
rente e luz elétrica, podemos - dando
margem a algumas correções - estimar
em 15 mil o número dessas famílias em
Salvador e, concomítantemente, das resi-
dências em boas condições de habitabili-
dade. O baixo número de prédios esgota-
dos não é tão sério como à primeira vista
parece, porquanto são apenas ligados à
rêde geral. Há alguns milhares a mais
que dispõem de fossas sanitárias, não re-
gístrados na estatística acima.
Classificando como classe média baixa

as famílias que dispõem de habitações com
sanitário, água e energia eíétríoa, chega-
mos a um total de, a grosso modo, 30
mil unidades.
lRestam, portanto, 8() mil haJbitaçães nas

mais deficientes condições de habítabílí-
dade e que precisam de melhoramentos

ANO SALVADOR R" C,,! 'ORTALEZA

\872 129,000 1\1.000 42,000

1e 90 17~,OOO 112,000 41 000

1900 206,000 113,000 4 e 000

1920 283QOO 239,000 79,000

'940 290.000 348,000 180,000

19~0 417,000 525,000 210.000

196Q 656,000 197 000 5" ,000

"tOIU

a.lva6G,

Fortotuc
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ou mesmo de reposição, onde vive uma
poeuíaeão estimada em 480 mil pessoas,
sem o confôrto mínimo para um perfeito
desenvolvimento das iPotendalidades da
pessoa humana e de euaencíêncía econô-
mica.
O problema das halbitações marginais,

em Salvador, assume aspectos verdadeira-
mente dramáticos, devido a localização
das favelas, mocambos e outros ti~os de
resídêneías. Embora a imprensa se ocupe,
habitualmente, do Rio de Janeiro em vir-
tude de as ifavelas se situarem nos morros
cariocas, dominando a paisagem urbana,
o problema baiano é bem mais sério. A
favela carioca, pelo menos, dispõe de belo
panorama, boa ventilação, sistema de dre-
nagem maís fácil e é razoàvelmente sa-
lubre.
As zonas e bairros marginais de Salva-

dor ocupam geralmente os vales infectos,
onde deságuam os detritos canalizados do
dorso das colinas, ocupados pelas melho-
res residências e onde, tradicionalmente,
se desenvolve e se expande o conjunto
urbano normal.

Paradoxalmente, a- zona de habitações
marginais que mais chama a atençã-o da
imprensa e dos políticos, em Salvador, é
a que dispõe de melhores condições de
higiene: os Alagados. 1l:ste populoso con-
junto de casebres, construido sob estacas
ou aterros (muitas vêzes de lixo), nos
terrenos alagadíços da península de Ita-
pagípe, pode ser considerado, relativa-
mente às outras zonas marginais da ci-
dade, como privilegiado. Duas vêzes ao
dia, a maré varre os Alagados, arrastan-
do os detritos.

Mercado Imnbiliário
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Tomando-se por !base os resultados dos
Censos e Ias estatísticas anuais da Prefei-
tura Munícípal, pode-se dimensionar a
demanda, de habitações da Cidade do Sal-
vador, nas condições atuais, em cêrca de
4 mil unidades ao ano, sendo que, dessas,
apenas 1.500 são licenciadas regularmente
pelos órgãos municipais.
Deforma geral, pode-se considerar que

somente as habitações licenciadas (as que
recebem autorização do Poder Público
para serem edificadas) têm um razoável
padrão de confôrto. Sendo assim, 5/8 das
habitações construídas, cada ano, são, com
tôda probabilidade, de baixo índice de
contôrto e higiene.

A oferta de habitações em S<alvador não
se vem ajustando à demanda, provocando
elevação do preço locatívo das residências,
como se pode ver no' gráfico 1. O valor
looatívo tem crescódo mais do que propor-
.cíonalmente, quando comparado com os
índices de custo de vida.
De acõrdo com o Escritório de Planeja-

mento Urbano da Oídade de Salvador
(E.P.U.C.S.), quatro grupos distintos
compõem a estrutura da demanda por
habitações em Salvador:

1) Os "capazes, por si mesmos, de con-
correr ao mercado livre da propriedade
imobiliária, para edificar, comprar ou alu-
gar a casa de sua resídêncía.> A base do
levantamento feito podemos estimar êsse
grupo em cêrca de 15 mil famílias.
2) "OS que, podendo, dificilmente, aspí-

rar à oasa própria - a. não ser por in-
termédio de associações mutuas, coopera-
tivas, institutos de previdência social e
outras instituições que o Govêrno POS;Sl
criar, amparar ou estimular,e à base de

pagamentos por prestações a longo prazo
e preços baixos - se acham, todavia, em
condições de concorrer livremente ao mer-
cado de casas de aluguel." 1l:sse grupo,
nós o estimamos em 30 mil famílias.

3) "Os incapazes de concorrer ao mer-
cado livre de casas de aluguel e, muito
menos ainda, ao da casa própria, ínoapa-
zes mesmo de obtê-Ia por intermédio das
instituições acima referidas, senão a custa
de. imenso sacrifício em tôdas as outras
necessícades da vida, e que, aínda assim,
não terão meios de prover a conservação
do prédio e atender 'aos impostos, taxas
e obrigações que o gravam e oneram. '!
Estimamosêsse grupo em 80., mil famílias.

4) "Elementos cuja miséria econômica
não lhes permite alugar para habitar
qualquer casa que não seja cafus, o cô-
modo de cortiço, o mocambo e semelhan-
tes." 1!:ssequarto grupo correspondería ao
tieficit habítacíonal encontrado anterior-
mente, 111 elevada quantidade de 44 mil
haJbitações. São 220 mil pessoas sem mí-
nimas condições econômicas, muitas vêzes
sem o suficiente para alugar um quarto
de cortiço ou "cabeça-de-oorco" e que
superlotam os dormitórios existentes.

A clasaífícaçâo acima nos permite tira-r
várias conclusões: a) Do ideal de 169 mil
unidades habítaclonaís, a cidade dispõe
efetivamente de apenas 125 mil unidades;
destas, 1'5- mil apresentam boas condições
de habitalbilida.de, 30 mil condições míni-
mas razoáveis e 80 mil as mais precárias
condições de confôrto e higiene; b) O pro-
blema social gerado pelas deficiências ha-
bitacionais é gravíssímo, em iElllvador.
Apenas pouco mais de 1/4 da população
reside em condições domiciliares acima do
minimo exigível para pleno desenvolvi-
mento da pessoa humana; c) Qualquer
polítíea babítacíonal, colocada em bases
estritamente econômicas, deverá ser oríen-
tada no sentido de construir residências
para atendimento da demanda do grupo
que constitui um mercado potencíal de
grandes dimensões para um programa que
se alicerce em suprimento adequado de
recursos financeiros a longo prazo; d) Os
programas atuais da casa popular devem
ser classíficados como proqrama« asststen-
ciais e como tal só deveriam ser empreen-
didos com os recursos destinados a êsse
fim pelo Poder Público.
As conclusões acima e a classífícação dos

grupos de renda são de grande importân-
cia para a identificação do mercado efe-
üvopara habitações, em Salv.ador e para
análise das razões econômicas que funda-
mentam o programa do Conjunto Habita,-
cíonal da Gleba do Solar Boa Vista, da
URBIS.
Embora sendo uma emprêsa estatal, a

URBLS deve atuar dentro dos princípios
econômicos e administrativos que orientem
as firmas prrvadas. Por essas razões o
projeto foi apresentado ao Banco Iritera-
merícano de Desenvoívímento, por inter-
médio do Banco Nacional da Habitação,
como resposta a uma demanda efetiva de
habitações, por parte de uma classe que
não vem sendo atendida, adequadamente,
pelo mercado.
Em recente trabalho, a professõra Maria

Azevedo Brandão, ressalta êste }}rolblema
ao descrever o processo de ocupação da
grande zona de habitações marginais dos
Alagados (3).

Em virtude da escassea de terra para
construção - os terrenos urbanos dispo-
níveis são concentrados nas mãos de rela-
tivamente poucos proprietários - a classe
de renda. mais baixa promove a invasão
dos terrenos alagadiços, de propríedade da

Marinha, ou mesmo de particulares. Uma
vez criado o solo - de forma caríssíma,
com atêrro ou estacas - surgem o pe-
queno funcionário e outros elementos da
classe média baixa que compram do in-
vasor o solo ocupado ou criado e promo-
vem, na medida do possível, a legalização.
Criou-se, nessa área, uma verdadeira nova
profissão: a de inv;sor. A sistemática
atende perfeitamente às condições psico-
lógicas característícas da classe média,
contornando a inibição natural, para em-
preender, de íníeío, a invasão.
O processo não parece Iíndar aí, vindo

a seguir a Incorporação das áreas aterra-
das pelas indústrias, pelos armazéns e tra-
piches, e pelas oficinas que se localizam
nas vizinhanças dêsses bairros. No pro-
cesso de expansão encontram essa dispo-
nibilidade de terras baratas. A pesquisa
revela uma demanda considerável de ha-
bitações, de parte da classe média em
Salvador, sem se deparar com a contra-
partida de uma oferta que supra suas
reais necessidades.
1l:ste projeto para o Conjunto Residen-

cíal da Gleba de Solar Boa Vista, é um
projeto rentável, feito sob o prisma de
condições econômicas, embora ponderá-
veis razões políticas pudessem ser também
alínhadas, entre outras, o fortalecimento
da classe média, de indiscutível necessida-
de, nessa fase de nosso desenvolvimento.
O proje-to é de grande oportunidade e30-

nômíca, dentro do Plano de Ação E~onô-
míca do atual Govêrno. 'I'ôda a legisla-
ção locatíva e habitacional brasileira so-
freu profundas modífícações de 1964 para
cá. Criaram-se recursos financeiros 'a. lon-
go prazo para' a construção de residên-
cias. A legislação sôbre a locação de imó-
veis sofr-eu .alterações, tornando os alu-
guéis maís ajustáveis às condições do
mercado.
Solucionado o problema de financia-

mento a longo prazo, ,a; classe média da
cidade de Salvador, teria capacidade de
demanda para cêrca de 20 mil habitações
de tipo médio, nos próximos 10 anos (4).
O projeto da, URBIS procura atender

uma pequena percentagem dêsse total,
mediante a construção de 1729 habitações,
dest-inadas à classe média e média baixa,
atendendo, prioritàriamente, aos servidores
estaduais. Dos 41.0210 funcionários do Es-
tado, cêrca de 20 mil estão lotados em
Salvador. Caso tôdas as unidades sejam
adquíridas por empregados do Estado 10-
tados em ,Salvador, o projeto atenderia .'l
menos de 10% dos servidores da Ca.pital.

O

NOTAS:
1 - Ver MIIC. Comissão Nacional de Bem

Estar Social "Favelas 'C Habitações Popu-
lares", Rio de Janeiro, 1954.

2 - Op, cito Quadro 15. O cálculo adotado
pode Ter melhor explicado pelas fórmulas
abaixo:

P
D--

- 2 .
Df - D - De
S ~ 2 Df
Ond'C:
D - Número normal de dormítôrtcs
P .~ População
Df - Deficit t'.~dormitórios
De =- Dormitórios eXÍJstentes
S ::;:;Superlotação populacional

3 - "O Problema Habitacional na Cidad'C de
S.lvador" - Publicação do Instituto de
Cíêncías Sociais da Universidade da
Bahta, Salvador - 1964

4 - Estimativa à base dos t'.'\dos estatísticos
di-,poníveis, testados e corrigidOS em en-
trevistas com pessoas ligadas à constru-
ção civil e aos õreãos que tradicional-
mente financiam habitações na Bah.ia,
como o Morrtepfo dos Servidores do Es-
tado da Bahia e a Caixa Econô_micaFe-
deral, e às nossas pr•..•prias conclusões.



Edifício para Fundação Politécnica

Arquitetos

N.EWTON OLIVEIRA, IAB-BA
LU1.S FORTUNA TO, IAB-BA

Cálc-ulo Estrutural - Ençenhetros

MARIO FRANCO e
JOLIO KASSOY

Construçõo

Noberto oaeorecnt e soaree, Leone S. A.
(Consórcio)

o edifício da Fundação Politéc-
nica está sendo construí do em ter-
reno situado no setor central da
cidade Alta, limitado pela Av. Sete
de Setembro e Rua canos Gomes
e ocupa uma área de 2.200 m2.

Maqueta da Fundação Politécnica
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Vista geral do canteiro, vendc-ss a coneretagem dos pavImento, fllferiores (garagens)



Os autores do projeto procura-
ram harmonizar as linhas do edi-
fício com a perspectiva urbana,
onde predominam autênticos va-
lôres de nosso barroco, e acompa-
nhar a nova orientação impressa
pelos técnicos do Municíp'o, con-
substanciada no nôvo Código de
Obras da Cidade de Salvador.

Tendo em vista as características
urbanísticas da área, os arquitetos
projetaram uma galeria central
que liga a Av. Sete à Rua Carlos
Gomes, incorporando-a ao sistema
de circulação de São Pedra. Foi
projetado ainda um estacionamen-
to de veículos, em dois pavimen-
tos, e com entrada e saída para a
Rua Carlos Gomes.

'ITUAG'r

O edifício compõe-se de dois
pavimentos inferiores destinados a
esta:cionamento, com capacidade
para 80 carros, com área de ma-
nobra para táxis. O pavimento
térreo, desenvolvido em dois ní-
veis, é cortado em seu sentido lon-
gitudinal por uma galeria para
pedestres. :Ê:ssepavimento abriga

24 cêrca de ·10 lojas e os acessos aos
pavimentos superiores das duas
lâminas. As duas lâminas, com 12
pavimentos cada, nascem do pavi-
mento vazado, que serve de cober-
tura ao segundo pavimento. O
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Em vários órgãos de planejamento
de âmbito nacional e regional o con-
ceito de pólo de desenvolvimento vem
sendo adotado para orientar progra-
mas integrados. É o caso da Comissão
Interestadual da Bacia Paraná-Uru-
guai, dos órgãos de Planejamento de
vários Estados, da SUDENE ou mais
recentemente do EPEA com vistas à
elaboração do Plano Decenal de De-
senvolvimento do País.
Procurando atender às preocupações

conceítuaís e operacionais dos técni-
cos que trabalham sôbre a matéria, a
SUDENE promoveu por iniciativa do
Superintendente Adjunto Dr. Fernan-
do Motta, o "Seminário sôbre pólos de
desenvolvimento", realizado em Recife
de 19 a 21 de setembro. O Seminário
foi precedido de conferências prepara-
tórias e viagens a áreas em que a
SUDENE empreende operações es-
peciais.

A participação no Seminário tendo-
se restringido a técnicos já envolvidos
em trabalhos específicos sôbre polari-
zação o debate pôde atingir um nível
elevado de produtividade contando-se
com número considerável de textos
originais. Os encarregados pelas expo-
sições programadas foram o economis-
ta Ernesto Groth da CIBPU, a prof.a.
Lísia Bernardes, do Conselho Nacional
de Geografia, o Prof. Ruy Aguiar da
Silva Leme, o Prof. Fernando Reis, do
BDMG e as equipes da SUDENE e do
Instituto de Ciências do Homem que
elaboram sôbre o assunto para o Nor-
deste ..
Tiveram especial interêsse os debates

travados após as exposições e parti-
cularmente na "mesa redonda" e no
"Painel de Integração e S'ntese" que
encerrou o Seminário. Nessa oportu-
nidade foram fixados alguns conceitos
básicos e localizados problemas cha-
ves para a aplicação de uma política
de pólos de desenvolvimento e para os
avanços téórícos que a seguir serão
empreendidos.
Como convidado da SUDENE e re-

presentando Sagmacs, o Serviço de
Desenvolvimento Regional da CELUSA
e Instituto de Arquitetos do Brasil,
pudemos participar ativamente dos
debates tendo apresentado alguns
trabalhos específicos de utilidade para
a orientação das discussões.

Transcrevemos a seguir o mais su-
mário dêstes nossos textos cujo ínte-
rêsse reside no fato de fixar conceitos
que, na sua maioria, vieram a ser con-
sagrados no Seminário. Dessa forma,
cremos ter sido possível evocar a ím-
portãncía da participação do arquiteto
no estudo dos pólos de desenvolvi-
mento.

Pólos de desenvolvimento'

Para uma conceituação sôbre pólos
de desenvolvimento

"Não é preciso justificar a impor-
tância de um debate sôbre o tema à
medida que, no quadro do planeja-
mento nacional pretende-se aplicar
operacionalmente a idéia de pólo de
desenvolvimento embora não se tenha
chegado a um consenso sôbre sua con-
ceituação básica."
Para encaminhar êsse debate julga-

mos oportuno reunir em um texto sus-
cinto algumas noções básicas extraí-
das de diversos autores e de nossa
própria elaboração sôbre a matéria.

1. A primeira noção a destacar é a de
polarização urbana.

Polarização urbana tem sido assu-
mida como o conjunto de influências
exercídas a partir de qualquer aglome-
rado urbano sôbre áreas circundantes,
pode-se incluir tanto populações ruo.
raís como outros núcleos urbanos.
Há diferentes tipos de polarização

urbana, todos tendo a sua origem nas
atividades especíallzadas, serviço e
ambientes existentes nas cidades. Um
efeito necessário da polarização é a
atração exercida pelos núcleos urba-
nos sôbre a população de suas áreas
de influência, acarretando a presença
mais ou menos duradoura e freqüente
dessa população nos núcleos.
A polarização urbana se exerce em

diferentes níveis, desde o nível estri-
tamente local até o nível dos grandes
centros regionais e das metrópoles.
As áreas polarizadas existentes nos
vários níveis correspondem, via de re-
gra, a comunidade de base territorial
cujo fulcro de vida coletiva encontra-
se exatamente nos pólos urbanos res-
pectivos.
O sistema hierarquizado de pólos

tende a integrar-se, à medida que
evolui a economia de mercado. Os
fluxos de mercadorias e de comun'ca-
ções passam então a se estabelecer,
não apenas nas unidades menores,
como é típico nas economias de sub-
sistência, mas entre as unidades de di-
ferentes escalões.
Cria-se assim, entre as diferentes

partes do território, vínculações tanto
econômicas como sociais e culturais,
suscetíveis de serem aproveitadas para
uma estratégia de desenvolvimento e
utilização pelos diferentes agentes
sociais.

Destacaríamos fínalmente, o slgnifí-
cado especial do pólo urbano corro
centro de vida coletiva. Constitui °
centro potencial de inovações e trans-
formações da conduta soc'al e econô-
mica da área à medida que reúne seus

Arquiteto LUIZ CARLOS COSTA, IAB-SP

instrumentos principais de organiza-
ção, centraliza meios de informações e
é atingida em primeiro lugar pelas in-
fluências emanadas dos centros mais
importantes.

2. A segunda noção bás'ca a con-
siderar é a de pólo de desenvolvimento.

Pólo de desenvolvimento seria essen-
cialmente um conjunto espacialmente
localizado de atividades, capaz de in-
duzir o desenvolvimento.
Há acepções abrangentes de pólo

de desenvolvimento, que abstraem
todo o conteúdo geográtíco e entatí-
zam apenas o aspecto de dinamização
de setores da economia ou da moder-
nização do conjunto social. No en-
tanto, o mais habitual é admitir que
pólo de desenvolvimento é um com-
plexo de atividades espacialmente 10-
calízado e que o efeito de desencadear
ou acelerar o processo de desenvolvi-
mento se estabelece com base na pro-
ximidade espacial.

O conceito de pólo de desenvolvi-
mento foi inicialmente aplicado no
plano econômico, porém já se admite
amplamente a idéia de polarização do
desenvolvimento social. Cabe apenas
precisar características e limites de
cada acepção.
O pólo de desenvolvimento em seu

sentido dominantemente econômico
pude ser reconhecido em diferentes
escalões.

a) Assim, ao nível de um país ou de
uma grande região, o pólo de desen-
volvimento seria um conjunto de ati-
vidades que uma vez implantadas te-
riam a capacidade de acelerar o cres-
cimento econômico de conjunto.
Isso se faria mais !reqüentemente

pela multiplicação de atividades espe-
cíalízadas e complementares vincula-
das a um mercado de segura expan-
são, implantadas em uma dada aglo-
meração ou em aglomerações vincula-
das, as quaís representassem a criação
de novos setores da economia, a cria-
ção de capacidades técnicas novas
(tanto na forma de bens de capital
como na de mão-de-obra qualificada)
ou ainda a criação e expansão de es-
tradas, energia e lnfraestrutura ur-
bana.
A essa acepção corresponde a figura

típica do pólo de desenvolvimento pro-
posta por F. Perroux: um complexo
Industrial implantado em região de
economia primária, baseado em ativi-
dades industriais cujo mercado é de
expansão assegurada' e capaz de criar
localmente indústrias complementares.

b) Já na escala de uma região
média ou pequena, o pólo de desenvol-
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vimento pode constituir-se apenas na
implantação de qualquer atividade
econômica (mesmo primária, ou até
terciária) que tenha a virtude de in-
troduzir na área uma atividade em
expansão, vinculada à economia supra-
local e que representa para a região
um incentivo para a ampliação durá-
vel da produção, para novos investi-
mentos, para a inovação tecnológica
ou para melhor integração da popula-
ção no mercado regional. (Ex.: em-
prêsa agrícola, usina, estrada).

Os aspectos sociais do pólo de desen-
volvimento vêm sendo cada vez mais
explicitados a propósito das experiên-
cias empreendidas em todo o mundo
nos últimos quinze anos.
Assim dispomos hoje de algum co-

nhecimento sõbre as condicionantes
soc.aís para a criação de um pólo de
desenvolvimento.
Essas condições são necessárias, pri-

meiramente em têrmos locais, para
que a interverição motora seja efeti-
vamente capaz de suscitar atividades
filiadas que em conjunto caracteriza-
rão o pólo de desenvolvimento. Refe-
rem-se ao nível de racionalidade do
empresário local ao nível técnico da
mão de obra ao nível de consumo e
em geral à capacidade dos agentes
adequarem sua conduta econômica à
moderna organização social.

Em têrmos da região de influência,
é também necessário que a população
seja capaz de aproveitar plenamente
o impulso oriundo do pólo, suscitando
tipos de atividades e tipos de organi-
zação os mais adequados possíveis aos
novos e antigos fatôres em presença.
Desta forma, admite-se como indis-
pensável que programas sociais sejam
associados à criação de um pólo de
desenvolvimento: seja para criar con-
dições à sua implantação seja para
propiciar suas mais amplas conseqüên-
cias sôbre o desenvolvimento regional.

3. Polarização urbana e promoção
do desenvolvimento.

Dos dois conceitos básicos expostos
depreende-se: todo o pólo urbano
como centro nodal de vida coletiva de
determinada comunidade pode ser
aproveitado em sua influência cultu-
ral e econômica para a promoção do
desenvolvimento.
Não se trata de saber se um centro

urbano "é" ou "não é" um pólo de
desenvolvimento", mas saber como a
polarização urbana que exerce pode
ser aproveitada para os objetivos de
dinamização do desenvolvimento.

Para tanto é preciso definir qual o
âmbito dos objetivos desenvolvímen-
tis tas que se está considerando e por-
tanto o tipo de planejamento que se
deve empreender. .

a) Assim, se se deseja influir sôbre
o ritmo e estrutura do desenvolvimen-
to de uma grande Região, trata-se de

implantar pólos complexos de desen-
volvimento capazes de completar o
elenco de atividade econômica da re-
gião, ampliando a zona de mercado e
integrando-a no complexo social da
Nação. Seriam então pólos de algumas
cidades ou zonas urbanizadas da Re-
gião que poderiam comportar.

Nesse âmbito pode-se admitir tam-
bém a definição de áreas prioritárias
de desenvolvimento de função dlnamí-
zadora dentro do conjunto regional.

b) Define-se portanto, a seguir, o
caso de planejamento de regiões mé-
dias( uma ou duas centenas de km de
extensão) escolhidas por critérios re-
gionais tais como:

- implantação de uma atividade de
tipo técnico que tenha potencial
função motriz para o desenvol-
vimento da Região maior.

- existência de recursos especiais
que fazem a área príorítáría para
a aplicação de esforços desenvol-
vímentístas.

- existência de problemas sociais
especialmente graves (ligados por
exemplo ao nível de emprêgo,
renda ou saúde) que justifiquem
uma ação integrada visando o
desenvolvimento.

Nesse tipo de região, dependendo do
tipo de programas de dese~volvimen-
to passarão a interessar nao apenas
os' pólos urbanos mais importantes,
como tôda a rêde urbana que servirá
de base à aplicação dos programas.
As ctdades ,<"r~n consideradas então

a diferentes títulos:

- como local estratégico de aplica-
ção de programas formulados face
a Objetivos econômicos e sociais
escolhidos para tôda a área.

- como local de acolhida de inter-
venções motrizes de âmbito regio-
nal especialmente quando visa a
criação de um pólo de desenvol-
vimento industrial de ínterêsse
para a área.

- como local de intervenções de
apoio para que haja o máximo de
repercussão regional da implan-
tação de uma atividade motriz.

c) Finalmente, para não alongar
mais as presentes considerações, lem-
braríamos que todo o pólo urbano pode
ser tomado como pólo de desenvolvi-
mento de sua zona de influência à
medida que se definem programas de
desenvolvimento sócio-econômicos cujo
ponto de aplicação se situe na cidade-
pólo.
Generalizando, todos os núcleos da

rêde urbana podem assumir o papel
de pólos de desenvolvimento quando
associados a certos programas de de-
senvolvimento regionalizados em esca-
lões sucessivos do território. O

Destaque

• Seleção de projetos do
I Concurso Nacional de
Desenho de Mobiliário

Na sede da FATIMA, de Copacabana,
no dia 3 de novembro corrente, foram
identificados os autores dos trabalhos
selecionados na l.a etapa do I Con-
curso Nacional de Desenho de Mobi-
liário. Os arquitetos Marcos Konder
Neto - presidente do IAB-GB - Gui-
lherme Nunes e Mário Ferrer; o dese-
nhista Aloísio Magalhães e o jornalista
Alfredo Souto de Almeida, integrantes
da comissão julgadora do Concurso
selecionaram, entre os 70 trabalhos
inscritos, dois conjuntos de sala de
jantar e três conjuntos de sala. de

Arquiteto Luiz Paulo Conde e desenhista
industrial Mário Ewerton Fern~ndez, di-
ante do seu projeto para conjunto de

sala de estar.

estar. Dois arquitetos gaúchos - Ar-
mênio Wendhausen e Roque Geraldo
Fiori - serão os concorrentes para o
conjunto de sala de jantar. Os três
projetos classificados para o conjunto
de sala de estar são dos desenhistas
industriais Luiz Fernando de Noronha
e Sylvia Granville; dos arquitetos Luíz
Paulo Fernandez Conde e Mario Ewer-
tcn Fernandez; e dos desenhistas in-
dustriais Antônio Ramos Gouveia e
Theodore D. Wu, todos da Guanabara.
Os cinco projetos serão executados

pelo patrocinador do Concurso - F'á-
tima Arquitetura Interiores - e o jul-
gamento final será em dezembro.
Na mesma ocasião foram expostos os

trabalhos selecionados.

Paraná adota como filosofia:
Planejar, planejar sempre

Para que os habitantes das cidades
paranaenses não sofram, no futuro, os
dramas e angústias dos grandes cen-
tros congestionados, com intricados e
insolúveis problemas urbanísticos e
sócio-econômicos, a solução é planejar
o desenvolvimento das comunidades. A
CODEM (Comissão de Desenvolvimento
Municipal), criada êste ano, já con-
cluiu os estudos preliminares do pri-
meiro plano diretor para o interior: o
de Londrina, entregue êste mês à Pre-
reítura daquela cidade.



Destaque

Dentro de seis meses concluirá o
Plano de Ponta Grossa, cujo convênio
para elaboração foi firmado em mea-
dos de setembro. Enquanto isso, téc-
nicos daquele órgão começaram a le-
vantar dados dos demais municípios,
para ver quais terão prioritàriamente
seus planos, com base num critério que
leva em conta a taxa de crescimento,
possíbílldades de desenvolvimento, im-
portância geográfíca e social etc.
Através de um acôrdo assinado com o
Instituto Brasileiro de Administração
Municipal, a partir de outubro, o.
CODEM, em colaboração com o IBAM,
escolheu 4 municípios do Norte Velho,
para elaboração de seus respectivos
planos.

Preocupação
A criação da CODEM traduz a preo- .

cupação do govêrno estadual em dotar
as cidades do interior de instrumentos
capazes de evitar crescimento com dís-
torções e problemas de tráfego, saní-
táríos, de escolaridade, de áreas ver-
des, de diversões, de habitação e, in-
clusive, os psicológicos, próprios das
grandes concentrações urbanas.
)j:sses problemas interessam a cada

membro da coletividade, quer como
cidadão, quer como contribuinte, mes-
mo que os resultados do esfôrço para
resolvê-los só se façam sentir dentro
dos próximos anos.

Problemas
É natural que o morador de uma ci-

dade ainda pequena ache estranho fa-
zer planos se não existem problemas
emergentes, se a vida é tranqüila, se
o trânsito é fácil, se existem áreas ver-
des suficientes, se está cercado de tô-
das as comodidades.

Contudo, êle pode encontrar a res-
posta no drama de um habitante de
cidade grande que cresceu desordena-
damente, um' angustiado dentro da
metrópole desumanízada, cheio de neu-
roses provocadas pelo barulho das fá-
bricas, pela tortura das filas e do
transporte coletivo desorganizado, pelo
malabarismo que precisa fazer para
vencer o tráfego. Aliado a tudo isso,
a frustração de não poder almoçar em
casa com a família, porque trabalha
longe de casa e o tráfego é um pande-
mônio que lhe rouba horas preciosas e
esgota a paciência. E, muitas vêzes,
não pode mesmo ver. os filhos nos
dias de semana.

Um Exemplo

Na verdade êste é um quadro bem
distante da realidade das cidades pa-
ranaenses dos nossos dias, tôdas elas,
afora Curttlba, com menos de 150 mil
habitantes e sesn problemas críticos.

São cidades, porém, que crescem as-
sustadoramente, com um ritmo talvez
não igualado por nenhuma outra co-
munidade brasileira. Para essas, cun-
tiba serve de um bom exemplo.

Com pouco mais de 500 mil habitan-
tes, a capital já tem seus problemas,
que só uma firme decisão e vultosos
investimentos podem solucionar.
São as ruas estreitas e a ausência

de vias estruturais de tráfego rápido
congestionando o trânsito, a justa po-
sição de zonas residenciais, comerciais
e industriais.
E o curitibano sabe quanto está

custando superar tais problemas, con-
seqüentes de falta de um planejamen-
to no passado que indicasse as neces-
sidades futuras. Bilhões têm que ser
gastos para corrigir o desenvolvimento
desordenado que onera ainda a reali-
zação dos serviços públícos pela cons- .
tante necessidade de melhorá-tos para
que possam atender às necessidades.

A filosofia das novas administrações
é assegurar um crescimento ordenado,
através de planos racionais e objetivos
para que as pequenas cidades de hoje,
não sejam amanhã como as metrópo-
les tumultuadas atuais.

Planejamento

No Paraná quem vai planejar o de-
senvolvimento municipal é aCODEM,
sigla da Comissão de Desenvolvimento
Municipal criada no Govêrno Paulo
Pimentel, através convênio firmado
entre o Departamento de Assistência
Técnica aos Municípios e a Compa-
nhia de Desenvolvimento Econômico
do Paraná.
A CODEM tem seu escritório em

Curitiba, na Rua 15 de Novembro, 270
- 8.° e 10.0 andar, mas a principal
atividade de seus técnicos é no inte-
rior, nas pesquisas de campo para co-
leta de dados, sôbre os problemas das
cidades.

Plano Diretor

Um plano diretor é o esquema para
o desenvolvimento comunitário. 1!:le
mostra ao poder -públíco os problemas
e as soluções, dando antecipadamente
uma visão de como se procederá o de-
senvolvimento de cada um dos setores
da vida da comunidade, como por
exemplo, o incremento demo gráfico e
as conseqüentes necessidades de habi-
tação, de ensino, de serviços públicos
para a população que atinge a idade
ativa, e todos os outros.
Em cada um dêsses itens cabe ao

poder públlco prever e coordenar as
medidas necessárias, seja através da
realização de obras diretas, como as
de saneamento, de escolas, eletrifica-
ção, rodovias, planificando tudo isso,
para evitar estrangulamentos futuros,
ou através de incentivos para a ex-
pansão das atividades econômicas :t
fim de manter em nível adequado a
oferta de empregos, aumentar a gera-
ção de renda, e conseqüentemente, o
padrão de vida da comunidade.

Indicações bibliográficas

As anotações bibliográficas a seguir
transcritas foram extraídas do Su-
plemento Informativo do CINVA, de
março de 1966.

A eeonomía da casa própria

A primeira dessas notas refere-se a
um estudo de uma outra norte-ameri-
cana, Nancy R. Hess sôbre a economia
da casa própria, publicado em "Eco-
nomic Leaflets" da Universidade da
Flórida.

Qualquer discussão sôbre a aquisi-
ção de uma casa começa pela posição
financeira da família em relação ao
quanto custa chegar a ser proprietá-
rio. Geralmente fala-se que uma fa-
mília não pode gastar mais do que 2
ou 3 vêzes o seu rendimento anual
para se tornar proprietária de um
imóvel. .

Existem, segundo Nancy R. Hess, 3
maneiras de ver o quanto custa men-
salmente a uma família adquirir casa
própria. A mais simples de tôdas, ain-
da que a menos precisa, considera
apenas os gastos mensais representa-
dos em dinheiro. A segunda leva em
conta não só aquilo que representam
para a família uma série de pagamen-
tos, como outras despesas não incluí-
das no primeiro caso, tais como a de-
preciação e os juros que se deixa de
receber ao se inverter as economias na
aquisição da moradia. O terceiro mé-
todo considera a habitação como um
investimento que, se espera, poderá
ser pago por si mesmo, como qualquer
outro investimento.
Porém, assinala NRH, além das dis-

cussões associadas ao dispêndio men-
sal representado pela aquisição de uma
casa própria, existem vantagens tí-
nance.ras que não são computadas na
análise do custo .mensal , As principais
se relacionam ao Impôsto de Renda, à
inflação e aos baixos juros que se deve
pagar para se conseguir uma hipoteca.
A autora finaliza o seu artigo fa-

zendo notar que existe uma tendência
em subestimar os custos totais neces-
sários à edificação de uma casa. Ge-
ralmente nestes custos são compu-
tados apenas o preço do terreno e o
da construção. Porém, além dêsses
custos devem ser considerados outros,
bastante importantes, como os repre-
sentados pelos honorários do arqiiíte-
to, que no entender de NRH pode che-
gar muitas vêzes até a 10% do custo
total da construção; as despesas rela-
tivas a compra de ferramentas, paísa-
gísmo e outras que podem somar quan-
tias apreciáveis em relação ao custo
total da construção.

Economia da casa própria - Nancy
R. Hess. Artigo publicado em "Eco no-
mie Leaflets". University of Florida,
voi. XXIV. N.o lI, Novembro de 1965.
Em inglês.
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trial na América Latina", a principal bem como "sõbre as condições reais de
conseqüência do fenômeno da urbanl- vida dos que imigram para a área urba-
zação nestes paises é o crescimento,· . na, entre outras coisas no que diz res-
que poderíamos chamar anormal, do peito às condições de moradia e o
setor econômico terciário. It a "crise custo da vida urbana comparado com
tercíáría", "um excesso de produção os salárIos efetivos; e a criação de
terciária que engendra. uma escassez centros de informações "destinados se-
excessiva de produção primária e se- bretudo a a.judar os recém-chegados a
cundária". voltar para o meío rural," (O grifo
A conclusão geral é a proposição .de novamente," é .. do comentarista do

uma política sócio-econômica de urba- CINVA) .
nização para êsses países. "Parece _ O comentário do CINVA sôbre o tra-
diz o autor - que antes de bater numa balho de Jacques Dorseber, conclui
industrialização é preciso primeiro, observando: "O autor -parece ter es-
freiar o movimento de êxodo rural, quecido: Ü que a pressão do cresci-
cujo resultado atual é a transferência mento da população é fator transcen-
da miséria rural para o meio urbano", dental nas migrações rural-urbanas,
através de diferentes medidas: refor- ainda que não predominem as estrutu-
mas agrárias, formação profissional ras agrárias atuais, caracterizadas pelo
dos agricultores, melhor distribuição binômio latifúndio-minifúndio; 2) que
da renda nacional entre os habitantes o fenômeno de "urbanização" dos ex-
do campo e das cidades; melhoramen- cedentes rurais é íncoercível; 3) que
to das condições de vida nas áreas ru- nem as demonstrações racionais das
rais, além de uma descentralização falsas expectativas, nem os bons con-
urbana e industrial e instalação de ín- selhos, detêm o êxodo rural, como tão
dústrias "que não sejam perfeitamen- pouco o conseguem as reformas agrá-
te modernas, mas que reclamem bas- rias, cuja finalidade não é essa, e sim
tante mão-de-obra". Uma solução tée- aumentar os índices de produção e de
nica para a crise terciária na América produtividade da terra o que implica,
Latina "consiste, lbgicamente, na precisamente, em uma menor utiliza-
transferência da população ativa ter- ção de mão-de-obra por unidade de
cíáría, superabundante, para atívída- superfície. "
des industriais ou para o retômo à
atividade agrícola (o grifo é do comen-
tarista do CINVA). O autor, alinha
ainda medidas de educação, de infor-
mação aos camponeses sôbre as possi-
bilidades reais de emprêgo nas cidades,

A "crise·terciária" na América
Latina

Jacques Dorseber, em artigo intltu-
lado "Os fatôres da urbanização e a
'crise terciária' na América Latina"
descreve as características recentes dó
fenômeno da urbanízação na América
Latina, tenta dar uma explicação
sócio-econômica do mesmo, para che-
gar à sua conseqüência principal, a
"críse tercíáría" e apresentar algumas
conclusões sôbre política sócio-econô-
mica de urbanização ria área. O arti-
go é ilustrado com quadros e gráficos.
O autor mostra inIcialmente o grau

de urbanização dos países latino-ame-
ricanos em comparação com alguns
paises europeus, Estados Unidos e Ca-
nadá, assinala a correta localização de
boa parte das grandes cidades da Amé-
rica Latina, e indica o fenômeno de
macrocefalia das mesmas, para entrar
nos fatôres de urbanização desta parte
do mundo.
Suas hipóteses de trabalho podem

ser resumidas em: 1) O fenômeno da
industrialização não constitui na Amé-
rica Latina fator dominante do re-
cente incremento da urbanização; 2)
O fator determinante da urbanização
encontra-se no meio rural, onde as
estruturas agrárias atuais exercem um
movimento de expulsão das áreas ru-
rais para os centros urbanos.
Dadas essas duas hipóteses e "dada

a ausência de uma revolução índus-

Os fatôres de urbanização e a 'crise tercíâría'
na América Latina - por Jacques Dor:eber,
em "Cahiers de l'Institut des Hautes Etudes
de l'Amerique Latíne", n.o 7, Paris, 1965. Em
francês. O. l '.. ; ,I ;! I' \

o segrêdo da perfei-
ção cio som num violino
depende da qualidade da
madeira que entra na sua
fabricação.

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

Usando o cimento MAUAvocê terá a tranquilídade de
ter escolhido um cimento que garantirá a segurança e a t!u-
rabilidade de sua obra.
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Diálogo

Agradecemos a gentileza de V. s.a" nos
envíando mensalmente a "Revista Arqui-
tetura", cujo exemplar, após cuidadosa
leitura, é guardado carinhosamente ..
Esta rotina se desenvolve desde junho

de 1963, quando recebemos O n.° 12 da
referida. Revista.
Gostaríamos que V. S.as, nos remetes-

sem os doze números íníeíaís, os quaís não
temos, a fim de que a nossa coleção enca-
dernada ficasse completa. .

Meson Engenharia Ltda.
Rua Senador Dantas, 20 - 6/ 501/5
Rio de Janeiro - GB

Agradecendo as referências feitas à AR-
QUITETURA informamos que já provi-
denciamos a remessa dos primeiros núme-
ros ainda disponíveis.

Temos em mãos um exemplar da Revista
ARQUITETURA, cuja matéria, da maior
atualídade, interessou muitíssimo àS nos-
sas equipes de planejamento de serviço
social.
No ensejo, rogamos, caso possível, se

dignem V. S.Bs autorizar nos sejam reme-
tidos regularmente os novos exemplares
de sua excelente publicação.

Djlaàma Orísôstomo de Carvalho
Coordenador de Serviços Sociais
Prefeitura do Distrito Federal
Secretaria de Serviços Sociais
Edificio do IRB, 8.0 andar
Brasílía - DF

Venho por meio desta solicitar de V. s.as
U1ll.3, assinatura da Revista ARQUITETU-
RA para o Departamento de Planejamen-
to e Urbanismo (D. P. U.) da Prefeitura
Municipal de Oampína Grande, como tam-
bém pana meu escritório particullr.

Geraldino Pereira Duda
Diretor do Departamento de Pla-
nejamento e Urb3.nismo da Prefei-
tura Municipal de Campina Grande
Edifício da Prefeitura \Municipal
Campina Grande - PB

• Escola de Minas de Ouro Prêto
Solicito a inscrição desta Escola entre os

destinatários de VOSSa revista. Creio ser
de utilidade para nossos alunos a consulta
a esta revista, cheia de ensínamentos e
informações sôbre ·0 que está-se passando
no campo tla. nossa arquítetura, em espe-
cial aos alunos de minha cadeira.

Prof. Ivo Pôrto de Menezes
Escola de' Minas de Ouro. Prêto
Instituto de Engenharia Geral
Ouro Prêeto - IMG

tntormamos à Secretaria de Serviços
Socióis da Prefeitura Municipal de Brtui»
lia, ao Departamento de PlaneJamento e
Urbanismo da P. M. de Campina Grande
e ao Prof. Ivo Menezes da Escola de Mi-
nas de Ouro Prêto que incluímos suas di-
reções em nosso arquivo•

• Escola Normal Vespertina de
Salntiago

Con Ia mayor atención saludo a Uds en
nombre de 108 miembros del Departamen-
to de Sociologia de Ia Escuela Normal,
ubicada em Recoleta n.o 500. Santiago de

Ohile, y me permito comunícarles que es-
tamos muy interesados en obtener de Uds
10 siguiente:

1.0) Amplias informaciones acêrca de Ia
organízacíón interna de su Institución.

2.0) Nómina. con· díreccíones de 10s
actuales dírectores y profesores ínvestíga-
dores deI Instituto, s
3.°) Recibir, en canje si es posíble, Ias

publícacíones hechas por el Instituto.

Moises .DeI Call1UJoMeIo
Jefe Ooordínacíon _
Departamento de Sociologia
Escuela Normal Vespertina
Recoleta n.o 500
Santiago - Chile

As informações solicitadas foram emna-
das por carta.

Como proüssíonal de desenho e profes-
sor de um curso básico ligado à formação
do arquiteto, teria grande .interêsse em
receber a revista ARQUITETURA, caso
me fôsse possível remeter por via. postaã,
nas condições que melhor lhes convier.

Prof. Rugo Mund Júnior
Instituto oentraí de Arte
UniversLdade de Brasllia
Brasllia - DF

• Franceses, Arquitetura e Gaudi
"Os primeiros contatos travados com a

revista ARQUlTETUlRlA, foram ainda em
terras da Europa, no ano de 1964 quando
em Paris iniciava o curso de Urbanismo
daquela Universidade. Fora:n contatcs es-
paçados, razão mesmo das dificuldades da
distância.
Hoje, retomado ao Brasil, tento inicial-

mente através esta primeira correspon-
dência, mostrar o meu maior ínterêsse em
receber regularmente esta muito interes-
sante publicação. ~ralelo a êste pedido
gostaria também que esta direção fizesse
inscrever na relação das entidades que re-
gularmente recebem ARQUITETURA, uma
jovem associação de arquitetos franceses,
curiosa das coisas do Brasil Cabinet
AI. et Je:m Darras.

Ives Bedon. 65 Av. F. et
lrene Joliot Curie, Nanterre
Paris - France.

Dentro de aproximadamente trinta dias
penso concluír um curto ensaio sõbre a

ímportâneía de Antônio Gaudi nos cami-
nhos amertos e agora mais attliPlos ainda
da Arquitetura Moderna.. Sõbre tal do-
cumentação solicito maiores detalhes sôbre
possíoílídades de publícação em ARQUI-
TETURA, . lembrando que êste ano marca
40 anos. do desaparecímento de Gaudi. 11:
nossa' homenagem lembrá-Io ..

Moises Sampaio Andrade
Rua São Vicente, 1150
Recife -PE

Receberemos com imenso' prazer o seu
trabalho sôbre Gaudi. Informamos que
incluímos não só 'o seu nome em nosso
arquivo como também o. da assoei'ção de
arquitetos jranceses que V. menciona.

• Urbanização da América Latina
- Marginalidade

Temos em mãos o número 48 dessa re-
vista, correspondente ao mês de junho
último, que foi objeto de nossa particular
atenção, especialmente no que se refere
ao artigo "Urobanização da América Lati-
na - Margin.llida;de ", de autoria do ar":
quíteto Syl'Vio de Vasconcellos.
Muito estimaríamos que V. s.as nos en-

viassem 10 exemplares dêsse número e bem
assim dois exemplares pelo menos de cada
um dos números subseqüentes destinados,
respectivamente à nossa Bibliotera e ao
nosso Depart.3.mento de Modelos. Isto, es-
clarecemos, poderia ser feito em têrmos de
íntercãmbío de publicações desde, é claro,
que V. Si.a. a tanto se dispusessem.
Na expectativa de vossas breves notícias

a respeito, temos a satisfação de enviar-
vos com a preserr'e algumas de nossas
publicações que, esperamos sejam de seu
agrado,

José Maria Rabelo
Jefe de Ia Unidad de Difusión
Centro para eI Deaarrollo Erono-
míco y Social de America Latina
Alte. E.3.rroso, 6 - Casilla 10445
Santiago - Ohile

Agradecendo a remessa das publicações
da. DESAL informamos que providencia-
mos a remessa dos exemplares de ARQUI-
TETURA solicitados e que incluímos a di-
reção da, DESAL em nosso arquivo.
Esperamos com isto inici~ r um inter-

câmbio que será, estamos certos, dos tnais
proveitosos para nossos países. O

ARQUITETURA
o óRGÃO OFICIAL DOS
ARQUITETOS BRASILEIROS

ANUNCIEM EM
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o
impermeabilizante
de conliança
mais usado
no Brasil

Outros produtos de
nossa fabricação:

CIMENTOI.
Tinta mineral
Impermeável, para
exteriores

ACQüellA
Repelente da água

brancolral
Cola branca para
azulejos

GARANTIA DEorro BAUMGART
INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A.
AV. PRESTES MAlA. 356 . FONES, (PABX) 32·7280.35·2426·36·4425·37·9347
ÇAIXA POSTAl.. 3492· ENOERÉÇO TEI.EGRÁFICO "6AUMGART". SÃO PAUl.O

Notícias
• o Brasil na Feira da Indústria

Nacional da Alemanha

Teve lugar em Berlím, entre 15 e .25de
setembro, como parte integrante da li'élra
da Indústria Nacional da Alemanha,. a
Exposição "Sócios,para o Progresso", mos-
tra internacional que conta com a parti-
cipação de inúmeros países,
O Brasil participou da ExPosição"Sócios

para o Progresso" com um grande stand,
de autoria do arquiteto Bernardo de Fi-
gueíredo, no qual roram exibidos vários
conjuntos de móveis nacionais, faorícados
por diversas firmas brasileiras de mobi-
liário. O stand brasileiro despertou curio-
sidade entre os visitantes, não só pela
grande variedade de madeiras apresenta-
das como pelas linhas dos móveis exibi-
dos. Dentre as firmas que participaram
da Exposiçãofiguram a Tora, a Fabre e a
Fátima, esta última por intermédio de um
de seus arquitetos, Savio Visconti. O su-
cesso do móvel brasíleíro foi absoluto,
tanto no que se refere ao desenho, quanto
acabamento e tipo de madeira. A promo-
ção para a arquitetura de móveis foi a
maior possível.A imprensa alemã fêz am-
pla dívulgaçãosôbre o assunto, inclusiveno
rádio e na TV. Se houver incentivo por
parte do govêrno brasileiro, a arquitetura
de móveis poderá colocar-se entre os pri-
meiros produtos que trarão maior volume
de divisas para o nosso PaIs.

• Caixa Econômica (GB) Financia
Habitação - Documentos
Necessários

A Agência Central de Habitação da Cai-
xa Econômica Federal através de sua Se-
ção de Financiamento a Indústria da
Construção Oivil está financiando a cons-
trução de moradias. Os documentos técni-
cos sumãríos exigidoslPara a consulta pré-
via são os seguintes:
I - No que se refere à área destinada à

construção e no caso de 1 ou mais
blocos ou conjuntos de unidades au-
tônomas.

1 --- So1> a forma de anteprojeto:
a) Planta de sítuação do bloco ou do

conjunto de blocos com a urbaniza-
ção interna da área;

b) Plantas de arquitetura de cada bloco
ou cada unidade autônoma;

c) Fachadas;
·d) Especificaçõesresumidas:
e) Indicação das possibilidades de abas-

tecimento de água e eletricidade;
f) InformaçãO'sôbre a natureza do ter-

reno e tipo de fundação exigido;
g) Estimativa orçamentária constando:

--- Preço de custo total da construção.
--- Preço de custo de cada unidade ha-

bítacíonal,
--- Preço de venda pretendido para

cada unidade habítacíonal,
2 --- Sob a forma de informações escritas

complementares:
--- Area total do terreno.
--- Areas ocupadas pelas vías de trá-

fego e pedestres (se houver).
--- Area total construida.
--- Fração real ou ideal da área de

terreno para cada, unidade habita-
cional.

---Area útil e construída de cada
unidade habltacional.



• o Arquiteto e seus Direitos
Autorais

Pela primeira vez no Bras~ fica provado,
através de questão judicial, que o direito
de autor do arquiteto reside na concepção
inicial do projeto, antes de mais nada e
que não será preciso descer ao pormenor
para. identificar o plágio ou mesmo a
contrafação. Em 1962, o arquiteto Rodol-
pho Ortenblad Filho moveu ação ordi-
nária, com fundamento nos arts, 649, 159
e 1 518 do CódigO Civil, combinados com
o artigo 2.°, n.o I, 4, n.o 2 da Convenção
de Berna. para. Proteção de Obras Literá-
rias e Artísticas mandadas cumprir no
Brasil, na conformidade do Decreto Le-
gislatliVo n.o 59 de 19 de novembro de
1951, pelo Decreto n.o 34.964, de 1<8de jl!ll-
neiro de 1954, contra C.A.T.D.P. e J.Z.,
prcpríetártos, bem como a Construtora
S. V. S/A.
Nesta ação, o advogado !pro!. Alberto da.

Rocha Barros teve. ganho de causa, pri-
meiro na 12.6 Vara Cível, (de cujo efeito,
em número anterior ARQUITETURA deu
notícias, n.o 17, novembro de 1900, págs. 30
e 3,1), e depois, em apelação dos réus, no
Tribunal de Justiça, onde obteve unaní-
mídade, na !pessoa dos Juizes J. de Sylos
Cintra, presidente, Marcos Nogueira oer-
cez, relator, Francis IS. Davis, revisor e
Lafa'Yete Sailes, 3.° Juiz.
Trata-se de fato costumeiro na rotina

dliária dos arquitetos que estão normal-
mente Iídando com os empreendedores
imobiliários e alguns especuladores que
desmoralizam o campo profissional. O ar-
quiteto Rodolpho Ortenblad Filho fêz es-
tudo preliminar e anteprojeto para os
réus, recebeu pequena quantia para des-
pesas iniciais e depois... depoís os réus
apareceram com a obra em andamento
que, por coincidência era .idêntica à do
arquiteto lesado. Mesmo alegando coinci-
dência os réus não reprovaram nada e,
muito menos, identificaram o nõvo autor
de tão extraordínárío feito. Seria arquite-
to? Dificilmente.
O que Importa, porém, no decorrer do

processo, é o parecer do advogado, inteli-
gentíssimo e a sentença final dos juí:zes.
Peça de grande efeito moral e ético que
deve imediatamente ser !public2ido pelo
Instituto de Arquitetos para. conhecimento
de todos os profissionais e para orienta-
ção dos órgãos f!scalizadores que têm res-
ponsa.biJlidade no aperfeiçoamento das leis,
como o OREA, etc.
Diz, o prof. Alberto di:!. Rocha .Barros,

a certa altura de SUA defesa: "Houve, as-
sim, usurpação da obra artística do Au-
tor, caracterizada pela aaJropriação total
d.3. concepção geral dos seus projetos e
quase total como sempre, lPara ludibrio
alheio e parcialmente próprio, das solu-
ções particulares". Re2Ja. o artigo 649 do
Código Civil, em conformidade com o pre-
ceito constitucional, o artigo 141, pará-
grafo 19 da Lei Magna, qrue "ao anrtor da
obra artística pertence o díreíto exclusivo
de reproduzi-Ia". Pelo artigo 666 e seu
parágrafo, verifica-se que ninguém pode
sequer inovar, pelo mesmo processo ou por
processo diverso, obra de arte de outrem,
sem licença do autor, A arquitetura in-
clui-se na proteção do direito de autor
como bela arte, estando por isso, eXlPres-
samente excluída de disciplina geral de
modelos e desenhos industriais, ex-vi do
artígo 16, n.o 3, do Código de Propriedade
Industrial" .
Na apelação, depois de se basear IJ,3.pa-

ncia magníüca do arquiteto Rino Leví e
na consulta decisWa do arquiteto Zenon
LotUifo, a quem Ortenblad convidou para

opinar, o advogado ~.m. se manifesta.:
"ora, na arquitetura, há, como bem salien-
tou o M. Juiz (referindo-se aqui à decí-
são inicial, favorável do Juiz Dácio de Ar-
ruda campos) a especificidade e uma lo-
calização predeterminada, fíxa, pois que
de imóvel com certas individuais caracte-
rístícas , Ao caso concreto se adequam vá-
rias soluções, cada uma das quaís é a ma-
neira de sentir o preblema concreto, o pro-
blema ali, do artista. Há no partido dêste
para o caso uma mantrestação de perso-
nalidade. Mesmo que não seja "nôvo" o
partido. E a dísposíção dos elementos, no
estudo inicial, mesmo que êsses elementos
existam, dispostos de forma diversa alhu-
res, a disposição dos elementos, a combina-
ção dêles, é ali, a solução (pessoal daquele
artista para aquêle problema individual.
Quem copia êsse partido e essa disposição,
embora ante terceiros tenha direito de
autor por sua vez, comete contrafação ante
o autor da obra, copiada, se dêle não ob-
teve autorização para a cópia. Como mui-
to bem decidiu o M. Juiz, dando ímpuíso
à eretívação real, prática, do direito de
'autor do arquiteto, no Brasil".
Se isso não lbastasse, a decisão final

unãníme dos juizes do Tribunal de Justi-
ça a 7 de outubro de 1965, dá por encer-
rado o assunto, abrindo para o campo da
arquitetura enorme frente de amparo ju-
rídico. Dizem êles: "a questão a que ês-
tes autos se referem, dízcutída em todos
seus aspectos com inVIUIJgarbrünantísmo
pelos doutos patronos das partes e pelo
M3.glstr,ado IProlator da erudita decisão re-
corrída, resume-se em se saber se a idéia
básica ou o partido de um anteprojeto
apreeentado pelo autor para a construção
de determinado edifício de apartamentos
teria ou não sido usurpado pelos réus que
o mandaram construir e pela emprêsa que
contratou com êstes a execução das obras
ainda em andamento". Mais adiante: "A
orígínalídade relativa que se exige no pro-
jeto arquítetôníco, esta existe no trabalho
do ~upelado e resulta de sua imaginação
criadora ao procurar para o aproveitamen-
to do terreno em que a obra devia ser
erguída, a solução que lhe pareceu mais
adequada. Nem se diga que ante as
peculiaridades do terreno a solução do
problema arquitetõnico era fatalmente
única, 'Pois os autos dão notícia - e os
próprios réus o confessam ,que muitas ou-
tras e desiguais soluções foram propostas
antes que se decidissem ,pelo projeto que
vem sendo executado. Alega-se, porém,
que entre êsse projeto que vem sendo exe-
cutado e o proposto pelo autor as disse-
melhanças são grandes e as coincidências
meramente acidentais, ínexístíndo plágio ou
contrafação 'a justificar o êxito d.3. pre-
sente demanda. Mas, como anota o Ma-
gistrado, no caso "as semelhanças, não
as diferenças, é que revelam a contrafação.
:e: intuitivo. O papel das diferenças é exa-
tamente encobrir o empréstimo. :e: o dis-
farce que vem depois (L3. cópia. O retoque
que visa o despístamento". E, na espécie,
as semelhanças que avultam entre o an-
teprojeto do autor e o que está sendo
executado induzem à convicção razoável
de que o segundo resultado do aproveíta-
mento da concepção básica ou do partido
orígínàríamente ideado pelo recorrido. A
forma dos blocos, sua implantação no solo,
as alturas desiguais, as faces projetadas
em função da mesma curva do sol e para
se beneficiarem <h mesma vista, iPorme-
nores de ordem técnica e plástíoa, a dis-
posição dos serviços e ambientes princi-
pais, o tipo de circulação vertical adotado
são, como o Magistrado IJ,:isentença acen-
tua, pràticamente idênticos no antepro-

.teto do autor e na Obra que os apelantes
edificam" .
Muito importante e curioso caso êsse,

no qual os diversos advogados e juizes ti-
veram oportunídade de estudar e se ma-
nifestar sôbre a arquitetura e o fizera:n
com sabedoria. Um documento que deve
ser lido com atenção. Realizou-se o que
o pror. Alberto da Roc'ha Barros esperou:
":e: que desta causa se espera o aperteíçca-
mento pretoríano do nosso sistema de Di-
reito de Autor. A Arquitetura precisa ser
pràticamente integrada na proteção ju-
rídica, sob a qual ela está agora, ~enas
teoricamente" .
ARQUITETURA pretende, em !breve,

publicar mais detalhes sôbre êste feito,
relatado na Circular 023 / DV / 1)6'.67 do
IAB-SP. Plal'a tanto já se dirigiu ao
IAB-SP solicitando o envio de uma cópia
dos autos,

• Concursos Internacionais

A UIA desaprovou os concursos relativos
à urbanização da planice de Villetaneuse
e ao de pesquisas para a pré-raorícação.
Os arquitetos brasileiros 'não devem par-
ticipar dêsses concursos. • O concu-so
para o Centro da cidade de Espoo, na Fin-
lândia, foi aprovado pela UIA; as inscri-
ções encerram-se a 10 de novembro do
corrente ano. • A Biblioteca d.], Uni ver-
sity Colege de Dublin lança concurso apro-
vado pela UIA. O júri será constituído por
W. Dunkel (Suíça), Sir Robert Mathews
<Inglaterra) e A. Tengbom (Suécia). Os
prêmios serão de 3 mil libras, 1,5 mil li-
bras, mil e quinhentas libras. A li-
bra esterlina vale US$ 2.8a. As inscrições
para êsse concurso encerram-se a primeiro
de dezembro.

A ÚNICA fÁBRICA DE
CHAPAS
PLÁSTICAS
ACR(L\CAS
DA GUANABARA
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Legislação

• A zona industrial de Santa cruz

Decreto "N" N.O492 - de 19 de novem-
bro de 1965.

Df" nova redação ao Decreto "Nu
N.o 162, de 12 de março de 1964.

o Governador do Estado da ouana-
bara no uso de suas atribuições le-
gais, decreta:
Art 1.0 Denomina-se Zona Indus-

trial de santa Cruz a área do Campo
do Maranhão, em Santa Cruz, desti-
nada ao parcelamento em glebas ou
lotes industriais, na. forma dêste de-
creto.
parágrafo único. A área a que se

refere o artigo é delimitada: pelo leito
do Ramal de Mangaratiba da Estrada
de Ferro Central do Brasil, desde o
cruzamento dêste com o Canal de São
Francisco, até o encontro com o Rio
Itagual ou da Guarda, por êste rio até
a Valinha, aberta pele", Jesu'tas; pe'a
mesma vaünha até o Canal de São
Francisco e por êste Canal até o cru-
zamento com o Ramal de Mangaratiba.
Art. 2.° O parcelamento em glebas

ou lotes da Zona Industrial de Santa
Cruz fica sujeito às seguintes exí-
gências:
I - os lotes terão no mínimo 50m

de testada e 10.000m2 de área;
II - os logradouros de acesso aos 10-

teamentos terão a largura mínima de
18m; os demais terão, no mínimo, 12m
m - a doação ao Estado:
a) para utilização, a critério dêste,

de 10% da área loteada, no caso de
glebas até 30.0Q()m2, não podendo a
área doada ser inferior a 2.000m2;

b) no caso de loteamento de áreas
superiores a 30.000m2, de 6% da área
loteada, para livre 'Utilização pelo Es-
tado e de 4% para a construção de
praças, jardins ou outros espaços li-
vres, não podendo, cada uma das áreas
doadas ser inferior a 2.000m2;

IV - indicação do logradouro re-
conhecido que permita o acesso ao 10-
teamento e das possíbtlldades de abas-
tecimento dágua aos lotes projetados.
Parágrafo único. É vedado o poste-

rior desmembramento de lotes, quan-
do não possam ser observadas as di-
mensões mínimas estipuladas.
Art. 3.0 As obras de urbanização,

que serão executadas sem ônus de qual-
quer espécie para o Estado, incluirão:
I - locação, terraplenagem e níve-

lamento dos logradcuros, de acôrdo
com as plantas é perfis longitudinais
e transversais aprovados;
II - meios-fios de granito apícoa-

do, rejuntados com cimento e areia;
lU - pavimentação de saibro com-

primido com O,08m de espessura, nas
faixas de rolamento dos Iogradourost s

IV - colocação de manilhas de bar-»
ro vidrado, de, no mínimo, 9 polegadas.
de diâmetro, para receber os efluentes.
Art. 4.° As edificações típicas e ex-

clusivamente industriais a serem exe-
cutadas nos lotes de que trata êste
decreto, sujeitam-se ao afastamento

mínimo de sm do alinhamento, à taxa
de ocupação máxima de 60% e o ga-
barito obedecerá às condições peculia-
res e específicas de cada indústria.

§ 1.0 No mesmo lote poderão ser
construí dos tantos prédios quantos se-
jam necessários a uma mesma indús-
tria, respeitados os afastamentos mí-
nímos de 3m entre êles e entre cada
um e seus anexos, e as demais dis-
posições do artígo ,

§ 2.0 Será permitida a construção,
no mesmo lote, de casas isoladas ou
em séríe, com ocupação de até 50% da
área e frente para as ruas internas de
6 m de largura, independente de reco-
nhecimento de logradouro público ou
aprovação do loteamento ou desmem-
bramento com gabarito máximo de 2
pavimentós, desde que os prédios se-
jam destinados exclusivamente à resi-
dência de diretores ou empregados, ou
à instalação de serviços assistenciais
escolares, de armazéns ou depósitos da
emprêsa propríetáría do lote.
Art. 5.0 Os pedidos de Iícencíamen-

to de loteamento na área de que tra-
ta êste decreto serão apresentados ao
Departamento de Engenharia Urba-
nística - DEU - da Secretaria de
Obras Públicas, acompanhados dos se-
guintes documentos:
I - Certidão do Registro de Imóveis

para comprovação de propriedade e
das dimensões do terreno;

U - projeto do loteamento ,
§ 1.0 O DEU poderá exigir localiza-

ção diferente das áreas a. que se re-
fero o íncíso UI do art. 2.°, tendo em
vista a melhor utilização daquelas
áreas.

§ 2.° Satisf-eitas as exigências, que
deverão ser formuladas de uma só vez,
o DEU autorizará, por memorando, a
execução das obras.

§ 3.° As doações de' áreas do Estado
poderão ser feitas, a requerimento do
Interessado, por têrmo lavrado em re-
partição do Estado, ou por escritura
pública, esta com a assistência da Pro-
curadoria Geral do Estado.
Art. 6.° Concluídas e aceitas as

obras de loteamento, será forneci da ao
interessado a certidão para averbação
no Registro de Imóveis, procedendo-se,
em seguida, ao reconhecimento dos 10-
gradouros para o licenciamento de
constrmção nos lotes.
Parágrafo único. Nos casos de lotea-

mentos projetados pela Companhia.
Progresso do E.stado da Guanabara -
COPEG -.:...os logradouros serão reco-
nhecidos e permitida a venda e cons-
truções nos lotes logo após a averba-
ção da certidão de aprovação do lotea-
mento no Registro Geral de Imóveis,
a qual será expedi da no ato de apro-
vação do projeto.
Art. 7.° 1l:ste decreto entra em.vigor

na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 19 de novembro de

1965, 77.° da República e 6.0 do Estado
da Guanabara.

Raphael de Almeida Magalhães
Marcos Tito Tamoyo da Silva
Caio Furtado de Mendonça.

GB - Condições para edUicação
no Mangue

Decreto "N" n.o 575 - de 30 de março
de 1966.

Estabelece condições para execução
de obras e edificações na zona de
utilização restrita que menciona e
dá outras providências. -
O Governador do Estado da Guana-

bara, no uso de suas atribuições Iegals,
e tendo em vista a necessidade de esta-
belecer a zona de utilização restrita
prevista na CEPE-l, decreta:
Art. 1.0 Para o fim especificado

neste decreto, fica estabelecida como
zona de utilização restrita, a área de-
limitada pelos seguintes Iogradouros:
Avenida Presidente Vargas lado ím-

par, esquina da Rua Marquês de Pom-
bal, Rua Marquês de Pambal, Rua Frei
Caneca, Rua Dr. Lagden, Rua Valen-
ça, Rua Jos,é de Alencar, Rua Eleone
de Almeida, Largo de Catumbi, Rua
dos Coqueiros, Rua Dr. Agra, Rua
Itapiru, Largo de Catumbi, Rua do
Chichorro, Rua Van Erven, Rua Emílio
Gilimarães, Rlua Carolina Reidner, Rua
Frei Caneca, Praça Reverendo Alvaro
Reis, Rua Estácio de Sá, Largo Estácio
de Sá, Rua Joaquim Palhares, Rua
Elpídio Boa Morte, Avenida Francisco
Bicalho e Avenida Presidente Vargas
até o ponto inicial.
Art. 2.° Durante o prazo de seis me-

ses, a partir da data da publícaçâo
dêste decreto, na zona de utilização
restrita, os imóveis de propriedade
particular de uso residencial, industrial
ou misto não poderão sofrer acréscí-
mos horizontais ou verticais, sendo
permitidas, apenas, obras de seguran-
ça, conservação e modíücações in-
ternas. .
Art. 3.° A Comissão Executiva de

Projetos Específicos n.? 1 - CEPE-1
- elaborará com a colaboração do De-
partamento de Engenharia Urbanísti-
ca e da SURSAN, no prazo máximo de
6 (seis) meses, o plano detalhado de
urbanização da área em aprêço, tendo
em. vista o disposto no Decreto "NU
n.O 571, de 29 de março de 1966.
Art. 4.° Até a aprovação final pelo

Governador, dos planos, projetos e pro-
gramas de que trata o Decreto "NU
n.O 571, de 29 de março de 1966, os atos
e despachos, no âmbito de competên-
cia estadual, que por qualquer forma
interessem aos imóveis compreendidos
na área delimitada pelo art. 1.0 dêste
decreto, serão previamente submeti-
dos à CEPE-1, que apreciará a sua
conveniência e oportunidade.
Art. 6.0 Revogam-se as disposições

em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de março de 1966;

78.0 da República e 7.° do Estado da
Guanabara. O

Francisco Negrão de Lima
Humberto Leopoldo .Magnavita Brava
Raymundo de Paula Soares
Márcio Mello Franco. Alves



Um produto da

elA. DE CIMENTO PORTLANOPOTY
Av. Martins de Barros, 196
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UMA
CONSTANTE
El\'I
TODO
O
NORDESTE
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

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



porque
dividir?

por que, ao atender os diferentes
programas de utilização,nos gran
des edifícios comerclals Lcorno a
séde do beg e o edifício barão de
rnauá.; os arquitetos exigíram ao
especificar, a qualidade e a tradi
ção das nossas paredes divisórias
removíveis. divisórias bernini lhe
oferece fácil montagem, indepen
dência estrutural e reaproveita
mento total no caso de alterações.

bernini s.a.
indústria e comércio

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