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da AGENCIA ABREU e qaranta
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representam toda a europa
para você em itinerários
planejados por quem tem 126
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Se sua secretária tem
.aousadia de chamar aAlitalia

- ,.e marcarsuaVIf}gem
sem consultá-Io ...

'Aumente-lhe o ordenado!"

Ela merece êste prêmio pelas múltiplas e
agradáveis sensações que Ira proporcionar-

-lhe: um confortável jato da Alitalia,
comidas e bebidas deliciosas, admirável
serviço de bordo e "aquela" atmosfera

alegre e acolhedora, tipicamente italiana.
Algo realmente insuperável. E se suas

ocupações o obrigam a trabalhar durante
o vôo, não se preocupe. Nós lhe

ofereceremos uma poltrona especial para
isso. Conosco você pode fechar bons

negócios em todos os cantos da terra,
pois estarnos presentes em 89 cidades,
nos seis continentes. Corno vê, haverá

razões de sobra para aumentar o ordenado
de sua secretária. E se, por acaso, ela
não fizer questão de dinheiro, então ...
leve-a consigo na sua. próxima viagem.

Mas não se esqueça de levar
também a sua espõsa, É claro!
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CEIBRASIL
**** DESDE 1935 ****
Mais de 30, anos de expe-
riência em ar condicionado

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

modernas instalações
do ramo no País,

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

• EXPERltNcla
• TRaDição
• QUaLIDaDE
• TÉCNica

I CEIBRASIL I

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

FILIAL: Avenida Farrapos, 116 - Pôrto Alegre

Salvador - Recife

Concessionária
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AR CONDICIONADO
REFRIGERAÇÃO INDUSTRIAL
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Estes vasos
foram inventados

para vender
telhados.

Explicação:
Quando a Eternit lançou as primeiras telhas
de cimento-amianto na Europa
houve quem dissesse:
, '- Não vai aguentar êsse tal de
cimento-amianto. Na primeira chuva forfe ...
Então a Etemit resolveu provar
que o cimento-amianto resistia
não só às chuvas passageiras.
Inventou os vasos de cimento-amianto
e botou no mercado.
E para surprêsa dos pessimistas,
o cimento-amianto não vasava ...
nem mesmo depois de anos de uso.
O resto da estória, nem é preciso conter. não?
Mas o curioso é que o público
se interessou tanto pelos. vasos
que até hoje ê/es são fabricodos pela E/emit.
Agora, jó por uma questão de tradição,
compreende: ~-

ékrnit
- mais de 60 anos de experiência
em materiais de cimento-amianto

'"
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expressãe inconfundível
do seu espírito.
Desde os primeiros sinais tõscos
gravados na pedra,
dos hieróglifos do Egito
aos ideogramas chineses,
a comunicação humana
impregnou-se
do ritmo do seu tempo
Para a era dinâmica

~ da tecnologia atual,
a Tekne 3 sintetiza
na eletro-escrita
i~eulo~ de evolução da linguagem.
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olivelli
mrnr 01ivetti industrial s.a,

séde : São Pau 10
fábrica: Guarulhos (S.P.)
filiais, agentes exclusivos e revendedores
em todo o território nacional
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ARQUITETURA

THE PLANNING OF PLANAL TINA
SATELLITE OF A NEW CAPITAL

Paulo Magolhães

2

To build Brasília, workers were
attracted from ali over the countrv,
pnrticularlv the most bo.ckward re-
qions, ond rapidlv qrew occustomed
to new labour conditions and a higher
standord of living. With the conclu-
sion of the basic structure of the new
capital ond a change in gavernment
policy toward thrift and austeritv, the
demand for manpower fell off and
the lock of a master plnn of deve 1-
apment for the Federal District tend-
E'd to drive the overflow of the iob-
loss into shontv-towns. at first within
the citv limits ond then. under the
urge of the former authorities, an
the sites reserved for the so-called
satellites. The resultinq contrast be-
twepn the idealistic urbanism of
Brasília and the wretched conditions
in the roooed camo-like communities
mushrooming around it is a sian of
the times, and pnrticularlv of the
transitional phase Brazil is traversing
as a develooing countrv . The present
odministration takes the oroblam re-
riously, and this has led to the plon-
nina of O new oo+tern for the old
township of Plonoltino to fit it for
the posit ion of sotellite citv less thon
twenty miles from the national cen-
tre of government,

At the beginning of the last cen-
tury-according to one story-a vil-
lage sprang up oround the home of a
master armourer, or skilled block-
smith, at the crossroods of the troils
striking west and north into the more
or less unknown interior, First known
os Mestre de Armas, it wos made a
country seat in 1891 and renamed
Altomir In 1917, Reached by the
telegraph in 1928, it even had a
newsooper I?O issues) for eight
manths in 1933, Ten years loter its
nome had been chanoed once aoain
ta the present Plonaltina ond in 1960
the city and port af the county was
absorbed into the Federal District,

The decline af the gold placer
minina that had opened up the cen-
tral plateau, the lack of good rocds,
ond th" lona distance from the coost
were the chief causes of the eco-
nomic stagnotion of the region, ond
Planaltino remained o small self-
!'.uDoortino communitv Df ortisans
form workers and large estote owner~
in on almost feudal association up
till well into the twentieth century,
The orchitecture wos lote 18th cen-
tury colonial, uniformly pleosing, and
ma de use of local adobe, carved tim-
bering ond channel roof-tiles, The
unpaved streets were lined with low
houses, each in its own gorden shaded
with fruit trees, There was no water
laid on, no sewers, and electric Iight
was not installed till the 1950's and
then only precariously in o few resi-
dences. Yet despite the isolation ond
the incidence of certain maladies such
os goitre, an avitaminosis lon9 mistaken
for leprosy and Chagas' disease, the
population, like that of the former
stote capital Vila Boa, remained ener-
getic and progressive on account of
the intellectual pursuits of a large
number of the inhabitants, who
sought ta create o more advanced
cultural pattern while keeping faith
with the customs and virtues af the
past,

Now, according 10 lhe propased
scheme, it is intended to preserve
the historieal and picturesque as-
pects of the old town, limiling reck-
less expansion and ensuring uniform-
ity by the enforcement of a special
building code, while bringing urban
services up to modern slandards,
Development will be taken care of
by laying out an entirely new city
at a reasonable distance from the
existing built-up area, with o "Iiving
centre' in between to Iink the twin
communities and form the heart of
the system,
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The residentiol section 15 te. conslst
of thre" nelqhbourhood units, each
with 1,200 lots bounded by throuqh-
traffic thoroughfares dividing the
oreo into 6 divisions or "Quadros" of
10 blocks each. The blocks will be
independent ond comorise 20 lots
with' 33 feet of frontage, 66 feet in
depth, the houses beina stoagered in
a check pattern so that the oarden
of one is Iined bv th •• opposinq side-
walls of thnse an either side, thus
eliminoting the porty woll ond inter-
posing o oreen sooce between ol+er-

. note structures, back and front. The
centre of each neiohbourhaod unit,
where the community serviees ore
located, can be reached withaut
crosslno onv traHie lanes, and 011
three 9 Ive onta the shopping district
focinq the moin access thorouchforo
and backed with deod- ••nd streets and
porking lots . Across this cr+erv, an
esplonade with lawns and gardens
is to be loid out in two large squares
on which the city hall, museum ond
theotre will stand, to svmbolize the
dutv of local aovernment to promote
cultural activifies. in the community.
A second esolanode, offording a
fine vlew of 'the surrounding coun-
try, is to be devoted to sports and
recreotlon, while ot thp. other end
af town the cemetery will be masked
bv shode trees and flowerbeds in a
pork where the graves ore onlv tn be
marked by plain tombstones set flush
with the ground levei,

The "living centre" is to be a kind
of camous with a sector for public
hiah school educofion nnd oreos fnr
private schools, as well as a trode
reseorch and lnstructionof institufe,
rr s,mall art school nnd " nublic
librory . The oim of the institute is
ta provide pre-industrial in-service
training for both Incol inhcbitoe+s
ond newcomers ta the Federal Dis-
trict, giving them vocational guid·
cnce. pducntinq them visuallv r,.,d
so helping them to cdiust to a whole-
some, creative way of life . The art
school is intended to act in an odvi-
sarv copacity to the institute, shape
oolicv, and train schoolteochers in
the orts, which are held to be essen-
t ia I to a libera I educat ion ,

Public health ond social work Me
to be grouped together neor the high
school sector, the idea being to moin-
toin a closely-knit servlce of public
assistance to wotch over the physieal
and mental health of the community
from both the therapeutical and the
prC'ohylactic angle.

Two other sectors complete the
"living centre". The first includes
hofels, cinemas, bars and restaurants,
r:nrj wil' nffnrd ("onven;~nt meeting-
places for members af both com-
munities, The second will have a
square for holding a weekly market
ta sell provlSlans and handicroft
wares, ond oreas reserved for tradi-
tional fêtes, trovelling circuses, amuse-
ment porks, etc,

To absarb the growing supply of
monpower, en industrial sector is to
be set up on either side of the main
thoroughfare, with silos and ware-
houses, ond a transitional residenfial
quarter where makeshift dwellings will
be toleroted for a certa in lenQth of
time, after which they must be re-
pl("lr.ed by permonent structures.

The new city plan for a maximum
nf 40,000 inhClbitants is intended to
be carried out by stages keeping pace
with the requirements of the Federal
District, As part of the programme
of over-all planning, it is designed
to meet the workers' basic needs in
the way of housing, work, transport,
leisure and recreotion, and further to
guarantee them and their families
security and progress-maferial, edu-
cational and technological, This in
turn will ensure the progress of Pia-
no Itina, bath as a sotell ite city and
as the industrial and cultural hub
of a reg ion .of its own,

THE COMPUTER: PROS & CONS

Sérgio Lacerda

Though there are severa I hundred
firms in Brozil operating dato pro-
cessing centres, except for short
courses in programming organized by
computer so les departments, Iittle
has been done to tro in systems en-
o ineers. analysts and other specialists
to operate the machines, with the
result that expensive electronic equip-
ment Is handed over to on-the-job
trainees who misuse it ar, at any
rate, fail to toke advantage of the

opportunities it offers ,
The orgument for ond against the

purchase or hire of o camouter system
may be summed up as follows:

Pros: Cost reduction af product
through increase in produc+ivltv, con-
ditioned bv rotional and effident use
of equipment: speed; reliabilitv; less
effort and more control; acc.uracy of
data and information; readv access
to data; easier supervision and rncn-
ogement; more and better basic in~
format ion for execut ive decisions.

Cons: Less flexibility than manual
systems; less flexibilitv for alterations
and policy chonqes: high initial out-
tov, ot present rother a serious hon-
dicop on account of the current bus-
iness recession in Brozil; relotively
heovy overhead, ma intenance and the
cost of training skilled ooeratives
beinq Iioble ta run higher than was
originof1y expected; need to replace
obsolete equiornent, the change-over,
for instance, from a second to a third
oenerotion computer implying o new
investment in systems, personnel
troining, etc.

A little thouaht will show that the
odvcntcces greatly ou+weloh the
drowbacks, but aver-enthusiasm is
donaerous and purelv prestige invest-
ment apt to be costlv, sa that caution
shou Id be exercis=d in the purchase
of a cornputer . Even in the United
States, the birthplace of outomotion,
mony concerns of everv tvn~ ond
size have abandoned the idea of
ooerot ino thp.ir own processino cen-
tres and either share the initial out-
Icy ond subsequent uokeeo with o
number of users, or else hond ovei
their problems to indeoendent f irrns
that progromme machines and sell
coml')uter time ot so much on hour,
In Brazil, where there is a dearth of
both know-how and capital, the last
solution would seem the most advis-
oble,

The adiunction af an "electronic
blackboord" to the digital computer
has orentlv br('l"r!oned thp. ~cope and
increosed thp. efficiencv of the appN-
atus when it come' to dealing with
plans, prajects anrl time-and-motion
onalysis, ,,11 of which ore essential
tools for the enaineer ("Ind the ("It"chi-
tect, Drawing with a "light pen", ar
photoelectric stvlus. on the screen
of a cathode rov tube, the operator
communicates directly with the com-
puter. Moreover. order~ can bo struck
on a keyboord to "aualify" eoch
feature as it is sketched in: shorten-
ing, lengthening or erasinq it; rouqh
!ines con be stra ightp.ned ('Ir circ1es
trued. Other input un its enoble more
complex fiÇlures to be accurnte!v rec-
tified by the computer, which w;11
f~ithflJllv i"tereret mathematical dota
describing the .drowing.

In one M.1.T. svstem (KLUDGEl,
four fioures-top, froot, profile and
perspective views of the object-con
bp. projected at th~ ~ame tim~.
Adjustment of a half-sphere will ro-
tate the whole complex and os the
three-dimensional drawing moves,
each of the projections is altered
accordingly 50 that the designer can
visualize every foce of his work at
a glance without having to redraw it
from each new angle. Moving parts
con be checked for freedom af
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travei, eliminoting cnv possibility of
jamming or interference, Properly
programmed, the computer will cal-
culate stresses and deformations,
enabl ing the operator ta correct the
position, thickness or strength of ill-
designed sections with a stroke of
the light pen . The affice that con
take full advantooe of the lcbour-
saving devices offered hv =uch svs-
tem' as KLUDGE, SKETCHPAD and
DAC will ropidlv take the lead in its
own special f ield ,

Structural calculations can now be
performed with great speed and
cccurccv , For this puroose STRESS
is ane of the mast advonced systems,
but it demands an outsize memory
bonk to stnre 011 the doto needed
(especially for calculations involving
matrix inversion). albeit relotivelv few
inout ond outout units. In the "spe-
cio lized lonaunoe" us=d to com-
municate with the machine. the oper-
ator gives the position of the beams,
tens ite loo de. strenath and e!nsticitv
modulus of the material, anéf bearing
points . The rest is left to the com-
puter . The specifications for every
sinqle member in the whole struc-
ture, which formerly took severol
manths ta calculate, can now be com-
plf"t"cI in a mof+er of hours. and the
results are so accurote thot the safety
morgin can be reduced with an
apprecioble soving in costs . STRESS
is not vet us ••d in Brozil, but severa I
computers with the necessary copocltv
are cin order for instollation in 1967 I
68. Know-how is aaain the chief dif-
ficu1ty and enQineers must be on
hand who ore aware of the possibili-
ties, resources and Iimitations of the

process .
The number and voriety of activi-

ties involved in maior construction
projects mokes it difficult to set
dates for the performance of each
iob , Ideallv, schedules should take
into account not onlv the co-ordino-
tion of 011 such activities, but also
th~ delovs that mov o rise when the
initial plan is modified by externo I
foctors. The techniques most widely
used for cornou+er cnolvsls af the
total time r=riulred ta complete the
work are PERT ond CPM; both, by
exploring eoch of the possible se-
quences foreseeable, determine where
the strictest control should be cpnlied
to avoid exceeding the time limit
ond where delay is Iikely to prove
most serious.

The laroer the scope af the under-
taking, the greater the labour en-
tailed in preporing a time chort, To
do so bv hond becomes improctical,
especia lIy when it is considered that a
comouter can run off a iob schedule
covering about a thousand octivities in
less thon two hours. Changes of plan
with 011 their implications ore worked
out even more rooidly, ond the com-
puter can be proarammed to deter-
mine the advisability of such deci-
sions os to take on extra workers or
assign more machines to certain sec-
tors so as to shorten the time of
performance ar lessen the cost of
delay. A chart of income and outlay
con be readily and occurotely drawn
uo for months aheod if the cost of
each operation is ascertoined. f""Inrl
changes can be made in thp. initial
prooramme to lighten the financial
burden where required.

Thus it will be seen thot in the
three allied domoins of architectural
design, structural colculotions, and
project budoeting and monagement,
the comouter is called upon to be
the driving force of o new stage in
our evolution, open ing up vistas thot
at present we can onlv glimose. The
wh"le problem Iies in the celerity with
which we can build ua o labour 0001
of skilled technologists who fully
understand and ore able to wield
effectively this fantastie tool for the
furtherance of progress,



PLANIFICATION DE PLANALTINA
SATELLITE METROPOLITAINE

Paula Magalhães

Pour construire Brosílio, iI follut
foire oppel à des ouvriers de toutes
les régions du poys et surtout des
plus arriérées. Ces "Candangos"
s'hcbltuerent bien vite oux nouvelles
conditions de trovoil et plus encore
à un mellleur niveou de vie , Une
fois 10 structure de base de 10 ville
terminée, un chongement s'opéro
dons 10 politique gouvernementole
vers un esprit d'économie et d'cus-
térité; 10 demande de mcin-d'eeuvre
s'effondro et le manque d'un plon
directeur de développement pour le
District Fédérol obligeoit à diriger les
trop nombreux chômeurs vers les
bídonvilles . D'obord dans les limites
de 10 ville, et por 10 suite, selon les
idées de I'ancien gouvernement I sur
les emplacements des soi-disont villes
satellites. Le contraste entre I'urba-
nisme idéol de Brosilia et les tristes
conditions dons les sortes de camps
communautaires poussant partout aux
environs est un signe des temps et
port icuIíêrernent de Ia phose de
transition que le Brésil traverse comme
pays en voie de développement, L'ad-
ministration octuelle s'intéresse três
sérieusement ou problêrne, ce qui naus
condurt à 10 plcnifrcot ion d'un nou-
veau systeme pour que le vieux bourg
de Planaltina puisse répondre QUX

exigences d'une v ille satellite à moins
de 30 krn, de 10 capitale,

Au début du siêc!e dernier - selon
l'histoire - un villoqe naissait autour
de Ia maison d'un "rnortre d'ormes"
ou forgeron ou croisement des vaies
de pénétrotion dons Ia brousse peu
connue à I'ouest et ou nord du poys,
Appelé pnmitrvernent Mestre d'Armos,
ce villoge devenoit chef-lieu de mu-
nicipe en 1891 et prenait le nom
d'Altomir en 1917, Obtenont le té-
légrophe en 1928, il eut même un
jaurnal pendant quelques mois - huit
mais et vingt numéros pour être
exact - en 1933, Dix ans plus tard,
le nom était changé encare une fois
pour Planaltina, En 1960, Ia petite
ville et une partie de 10 circonscrip-
tion étaient englobées dons le Dis-
trict Féderal,

Le déclin de Ia recherche de I'or
qui ovait donné tant d'attrait au
plateau central, le manque de bon-
nes routes et I'éloignement de Ia mer
étaient les principales raisons de 10
stagnation économique de Ia région
et Planaltina restait une petite com-
munauté d'artisans, de paysans et
de gronds propriéta ires, se supportont
elle-meme plutôt comme une orga-
nisation féodale que camme une ville
du XXe siecle, Son orchitecture était
uniquement de ce pur style colonial
si charmant de Ia fin du XVllle sie-
ele et était réalisé en matériaux de
I'endroit: torchis, bois équarri à I'her-
minette et tuiles rondes, Les rues
50ns pavés éta ient bordées de ma i-
sons basses chacune dons son jardin
plein d'arbres fruitiers, II n'y avait
ni eau ni gaz et encare moins
d'égouts, L'électricité était installée
vers 1950 d'une façon bien précaire
dons quelques propriétés, Cependant,
malgré I'isolement et les inconvé-
nients de certa ines maladies comme
le goitre, une avitaminose longtemps
confondue avec Ia lepre et Ia mala-
d:e de Chagas, Ia population, comme
celle de I'oncienne capitale de l'Etat,
Vila Boo, restait énergique et pro-
gressoit grâce aux recherches intel-
lectuelles d'un grand nombre des ha-
bitants qui aspirait à créer un mo-
dele r.>lusavancé de culture tout en
conservant les hobitudes et 10 sa·
gesse du passé.

Maintenant, suivant le projet
cctuel, le côté pittoresque et histo-
rique de Ia ville sera préservé cepen-
pant que I'expansion à tort et à tra-
vers sera limJée par Ia mise en vi-
gueur d'un cod. spécial du bâtiment
qui dotero en môme temps Ia ville
de services publics tres modernes.
Pour cela une ville entiérement nou-
velle sero créée à une certaine dis-
tance de I'ancienne partie construite,

ovec un centre vital entre les deux AVANTAGES ET INCONVENIENTS
communoutes qui les réuniro et sero DE L'ORDINATEUR
le cceur du systêrne,

Le quartier résidentiel comprendra
trois unités de voisinage de chacune
1 200 lots; il sera entouré de voies
de circulation divisant le secteur en
6 tronches ou "quadras" de 10 blocs
chccune , Les blocs, qui serant indé-
pendants, comprendront 20 lots de.
10m, de façade sur 20 de fond et
les maisons se présenteront cornrne
une sorte de damier ou le jardin de
I'une sero limité de choque côté por
Ia rncison du vaisin; ce qui évitera
le mur rmtoyen et donnera un espace
vert entre les structures alternées
devante et derriêre . Le centre de
choque unité de voisincçe ou les ser-
vices communautoires seront situés
sera otteint sons rencontrer le moin-
dre véhicule et les trois donneront,
par de petites rues sons issues avec
parking, sur le quartier commerciol
juste en tace de rcrtere principc!e .
De I'autre côté de celle-ci, un vaste
terrain gazonné et planté de fleurs
et d'orbustes for mera deux places ou
se trouveront réunis Ia préfecture, le
musée et le théâtre pour syrnbouser
le devair qu'aura le gauvernement
local à promouvoir les activités cul-
turelles de Ia comrnuncuté . Une
grande terrasse d'ou se verra le poy-
soge environnant sera réservée aux
sports et récréations alors que de
I'autre côté de 10 ville le crmet iere
sera mosqué de beaux orbres et
planté de tleurs dons un parc ou les

. tombes n'auront le droit d'être que
de simples dalles,

Le "centre vital" est une sorte de
campus comprenant un collêqe d'étu-
des intermécnolres et des secnons ré-
servées à des écoles privées, cinsi
qu'un institut d'onentation protession-
net.e, une pet rte école d'art et une
bibliothêque municipole, Le but de
rmsr n ur est de tournir I'enserqne-
ment stagiaire pré-industriel, aussi
bien aux habitonts qui y ont toujors
vécu qu'aux nouveaux venus ou Dis-
tnct Fédéral, et leur apprendre un
metier ~n les éduquant vrsuellement
et les crder ainsi à pouvoir vivre sai-
nement et urrlement . L'école d'art
aura pour rôle de conseiller Ia direc-
tion de I'institut, d'en déterrnrner
I'orientation or t rst lque et de former
des protesseurs cor il ne saurait y
avoir deduccrron Iibérale sans ort.

La Santé publique et les services
soclaux seronr groupés prês du quar-
t ler des écoles dons I' idée de maInte-
nlr un servlce d'osslsTance pUblique
blen compns pour qoserver Ia santé
phYSlque et mentale de Ia commu-
noule rant du cOTéthérapeutique que
prophylacti'lUe,

Deux autres secteurs completent le
"centre vital". Le premler comprend
les hôtels, cinémas, bars et restcu-
rants et sera un agréable lieu de
rencontre pour les membres des deux
communautés. Le second aura une
place ou s'mstallera le marché heb-
domado Ire pourvoyant aux provislons
et vendant des obJets d'artisanat, De
grands terralns seront réservés aux
tetes publ iques, parc d'amusements
et emplacement pour des cirques de
passage,

Pour employer 10 main d'oouvre
croissente, I1 y aura un quartier in-
dustriel de choque côté de Ia route
pr.ncipale ovec Silos et entrepôts et
un quartier résidentiel trcnsitolre ou
les logements de fortune seront adm is
pour un certaln temps jusqu'à ce
,<u·lIs salent remplacés par des cons-
tructians définitives,

Le plan de Ia nouvelle ville pow'
un maximum de 40,000 habitants,
sera réolisé par étapes à. mesure que
le District Fédéral se développera, Un
des buts princlpoux de ce programme
est de satisfaire aux besoins réels de
J'ouvrier en ce qui concerne le loge-
menti travail, transport, loisir et ré-
création et par Ia suite, lui garantir,
oinsi qu'à sa famílle, Ia sécurité et
I'amélioration matérielle et profes-
sionnelle grâce à I'instruction, Ce qui
ne manquero pos d'assurer le progres
de Planoltino tant comme ville satel-
Iite que' comme centre industriel et
culturel de sa propre région,

Sérgio Lacerda

Bien qu'il y oit plusieurs cento ines
de firmes ou Brésil utilisant des cen-
tres de cclculs électroniques, sauf pour
des cours ropides de programmation
orgonisés por des services de vente
d'ordinateurs, três peu o été fait pour
former des ingénieurs de systernes,
analystes et autres spécrctistes capo-
bles de conduire les mccrunes, celles-
ci sont donc obandannées oux mains
d'operateurs ínsunscrnment eu cou-
rant de ces couteux appareils,

L'argument pour ou cantre I'achot
ou Ia rocorron cun ordmcteur peut
erre résumé comme suit:

Pour: Réduction du prix de revient
du produit en rcnson de I'augmento-
rron de Ia product rvite grace a un
usage rctronnel et efficace de íéqui-
pement; rcpidrté, sureté; rnoms d'ef-
tort et plus de contrôle; exactifude
de données et di informat ion; ccces
focile oux données; surveillance et
direction plus faciles; informations de
base meilleures et plus faciles pour
a ider à prendre des décisiorrs.

Contre: Moins de flexibilité que les
systêrnes manuels; rnoins de tlexibi-
lrté pour les madificotions et les chan-
.gements; mise de fands élevée~··ce
qui constitue un sérieux handicap
étant danné Ia crise que subit actuel-
lement le Brésil; frais généraux rela-
tivement élevés, I'entretien et l'édu-
cation d'un personnel spécialisé étant
généralement plus onéreux que prêvus:
necessrté de renouveler le morénel
périmé, le remplacement, par exernple,
cun ordmoreur de deuxieme par un
de troisiême "générationll imphquont
un nouvel investissement en systérnes,
formation du personnel, etc ,

En réfléchissant un peu, on verro
que les avantages dépossent de loin
les inconvénients, mais trop d'enfhou-
siasme est dangereux et un investisse-
ment seulement de prestige risque
d'etre couteux, aussi taut-il etre pru-
dent en achetant un ordmcteur .
Meme aux Etats-Unis, pays natal ,de
I'outorncmon, beoucoup d'entrepr ises
de teus types et dimensions ont
abandonné l'rdée d'exploit er leur pro-
pre centre de colculs et soit partagent
les dépenses irut roles et les rrcns
d'entretlen avec d/outres usagers, ou
blen confient leurs problemes à des
tirmes indépendantes qui program-
ment des machines et tont payer à
I'heure le travail de I'ordinateur, Au
Bresll ou il y a à Ia tOIS pénurie de
spéclolistes et de copltaux, cette der-
nlere solution semble Ia plUS Indlquee,

L/adjonction d'un IItableau noir
eléctronique" â I'ordinateur digital O

beaucoup élargi Ia portée et augmen-
té l'eftlCacité de I'appareil quand il
est question de s'occuper de plans, de
projets et .d'analyses de mouvements,
qUI sont tous des instruments essen-
tlels pour I'ingénieur et I'architecte,
En dessinant avec un IIcrayon lumi-
neux", ou stylet photoélectrique, sur
J/écran d'un tube à royons catodi-
ques, l'opéroteur communlque dlrec-
tement avec I'ordinateur, De plus,
des ordres peuvent être tapés sur un
clavier pour "qualifier" choque troit:
le raccourcissant, I/allongeant ou le
supprimont; et des Iignes irrégulieres
redressées en droites ou en cereles
parfalts, D'autres commandes d'entrée
permettent des dess.ns plus complexes
qui peuvent étre rectifiés avec pré.
cision par I/ordinateur qui interprete
fidelement les données mothémotiques
décrivant le dessi!",

Dons un des systemes M, I ,T" ie
KLUDGE, quatre images - vue aa
haut, de face, profile et perspective
de I'objet - peuvent être projetées
en même temps, Lo manipulotion
d'une demie-sphere fero tourner tout
le systeme et le mouvement de roto-
tion du dessin à treis dimensions est
accompagné de changements onalo-
gues sur chacune des projections de
façon à ce que le projeteur puisse
visualiser son travail d'un seul coup
d'oouil sur les trois faces sons être
obligé de les redessiner sous choque
nouvel angle, Les parties mobiles

peuvent être contrôlées quant à leur
Iiberté de mouvement, évitant o insi
toute possibilité de cologe ou de ren-
contre , On peut oussi progrommer
I'ordinoteur pour calculer les tensions
et déformations, permettant à I'opé-
rateur de corriger d'un seul coup de
crayon lumineux Ia position, épais-
seur ou résistance d'éléments mal
dessinés, Les bureoux d'études qui
pourront profiter ou moximum de ces
économiseurs de travail comme les
systêrnes de KLUDGE, SKETCHPAD,
et DAC seront rap idement à 10 tête
de leur spéciolité.

Les cclculs de structures peuvent
rncmrencnr erre réalisés três rcprde-
ment et exactement. Paur cela,
STRESSest un des systêrnes les plus
avances mais exige une banque de
merno.re de grande capacité pour
emmoçoziner toutes les données né-
cessa Ires (surtout pour les calculs
comprenant des inversions de matri-
ces), mais un nombre relativement
pet rt d'unrtés: d'entrée et de sortie ,
Dons le "Iangage specictisé" emplayé
pour comrnuruquer avec Ia rnccrune,
I'operateur donne Ia posit ion des pou-
tres, efforts de trcct ion, résistance et
rnocules d'élosticrté du matériel, et
points d'oppui . Le reste est laissé à
rorcnncreur , Les specrtrcctions pour
choque partie de l'ent rére strucrure
qui, auparavant, prenc ient des mois
a cotcuier, peuvent mcmtencnt erre
achevees en queiques heures et les
résultats sont SI exacts que 10 marge
de secunte peut erre rédurte, ce qui
représente une éconorme cpprécrobte.
~ J KI::::'~ nesr pcs encore emptoyé ou
Brésrl mais ptusieurs ordrnoreurs de
ccpucrte sur nscnra sont commondes et
ser onr InSTaUeS en 1':10//08. :::'oYOlr
les ta Ire toncr ronner est encore Ia
pnncrpcie drrncun e et des mçerueurs
doivenr se preparer dês mo mtencnt
pour oien comprendre res pOSSIDlIlTés,
r'essourceset hrruror rons du sysrerne.

Le nombre et Ia vorrété d'ccnvrtás
comprises dons les pro iers de grande
envergure rendent difficile de fixer
une (J •.•.ne pour rexecur ron de choque
HOVOII. rcecuernenr, res previsrons de-
vra ient comprendre non seuiement Ia
coordrnct ron de toutes ces ccnvrtás
mais oussi lés rercr ds qui nsquent
de se produ ire quand des tccreurs
érrangers viennenr mcdrner le plon
mrnct , Les tecnruques Jes pJus em-
ployées pour fo ire onalyser par l'or-
QlnOTeUr Je temps necessolre a ache-
ver le trovail, sont PtRT et CPM;
les deux, en érudlant choque séquen-
ce posslble et prévlslbJe, détermment
ou le contrôle le plUS strict doit étre
appllque pour ne pas dépasser le
temps limite et là ou le retard risque
d'avoir Jes pires inconvénients.

Plus I'entreprise est importante plus
le travail de préparer le chronogram-
me sera long, Cela devient inadmlSsi-
ble à 10 mam, surtout quand on pense
qu'un ord:nateur peut etfecteur un
plan de travail ovec dates de toutes
les opérations pour plus de mille acti-
vltes en mOlns de deux heures. Des
changements dons le plan avec tou-
tes leurs implications sont résolus
encore plus rapldement et I'ordinateur
peut etre programmé pour déterminer
I'utilité de décisians camme d'embau-
cher des ouvriers ou de mettre plus
de machines dons certains secteurs
pour reduIre le temps d' exécut lon ou
dlmlnuer les frais de retard, Un re-
levé des revenus et des dépenses peut
être rédigé facilement et exactement
pour des mois à I'avance si le CotJt
de choque opération est connu, ce
qui permet d'apporter ou programmc
inltiol des changements pour olléger
le poids financier quand nécessoire,

On voit ainsi que dons les trois
domoines olliés d'architecture, cal-
culs de structures et exécution de
projets, I'ordinateur est appelé à de-
venir Ia force directrice d'un nouvel
état dons nótre évolution, nous ou-
vrant des vues que nous ne pouvons
encore qu'entrevoir. Le probleme
dons son ensemble repose sur Ia ra-
pidité ovec' laquelle nous pouvons
créer une réserve de ma in diceuvre
technolagiquement spécialisée qui com-
prend pleinement et saura condu ire
efficacement cet outil fontastique
pour I'ovancement du pragres,
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A rêde urbana brasileira vem assi1iataiúto,nos
últimos decênios, um acentuado mcremento=popu-
lacional. Enquanto em 1950 a população urbana +.

segundo dados. do Setor de Desenvolvimento Urba-
no, âo Escritório de Pesquisas Econômicas Aplicadas
(EPEA) - contava cêrca de 16 milhões de nabican-
tes o que representava uma percentagem de 31%
da população total do País, .em. 1960,08 urbanos
eram perto de 28 milhões, ou seja, 39%do total de,
tiabitanies. Estima-se que em '1975 a .população UT:-, '

bana atinja a cifra demais ou menos 49 'milhões e"
meio, que constituirá 46% de tôâa-a população.

O fato de a lei brasileira determinar que se dê
categoria de cidade a tôda sede de município -
coruiicumaruio, apenas, a instalação âêsses à exis-
tência de' um quadro urbano que abranja nomí~
nimo 200 mcradas~'o, que implica na presençti sie ,
pelei 'menos mil habitantes - pOderia indU~ir aumà
certa desconfiança quanto a verdadeira âimensiio
dessa urbanização,' principalmente quando se sabe ,.
que essas disposições do Decreto-lei n.o 311 de 2 de
março de 1938, não têm sido observadas quando da
criação de novos municípios. No encanto, a distri-
buição da população urbana segundo os escalões de
aglomerados, em perc~ntagens da população total é
bastante para dissipar qualquer dúvida a respeito.

Com efeito, essas percentagens eram, nos anos
de 1950 e 1960, nas cidades de mais de 100 mil ha-
bitantee de 13,1% e 18,8%; nas cuuuieetie popula-
ção compreendida entre 50 e 100 mil tuüntanies,
3,1% e 4,2%; nas de 20 e 50, mil, 3,9% e 5,1%; e
nas de 10 a 20 mil, 3,2%' e 4,2%,0 crescimento da '
população segundo os âioerso«.eecatõeee porsuauez,
bastante eloqüente. A taxa méiiia tiocrescirnénto da c

população foi a seguinte, nos d~cini,?í~ 1940-1950 e'-
1950-1960, respectivamente: cidades dei mais de 100
mil habitantes, 4,2% e 6,9%; cidades entre 20 e 100,
mil habitantes, 4,0 e 5,7%; e nas de m~nos de 20
mil, 2,3% e 2,6%.

Enquanto êsses dados demonstram claramente
que o crescimento das cidades brasileiras é um fato
iniludível, ao qual se deve juntar o aparecimento de
concentrações urbanas mais complexas - Rio e São
Paulo, por exemplo ~ que começara a tomara. ior-

ma de verdadeiras conurbações, não é possível deixar
de lembrar que a intra-estrutura dêsses aglomerados
e seu equipamento comunitário não se desenvolve-
ram de maneira a corresponder ao incremento po-
pulacioruü. Aquilo que é uma uerdaâe çritante para .
as maiores concentrações - tôda uma grave situa-
ção carencuü é evidenciada diàriamenie no noticiá-
rio dos jornais, o que lhe dá, já, feição corriqueira
ebaruü --= repete-se proporcionalmente ao longo de
todo o escalão urbano. Ao lado disso é preciso re-
gistrar que oe índices de urbanização acima men-
cionados, em confronto com os dos países mais
adiantados, ainda é significativamente baixo.

Até bem pouco tempo, as auioruuuies governa-
mentais quase nenhuma sensibilidade demonstra-
ram frente a 'êsse problema que, ao refletir-se nas
cidades, ,revela, todavia, outra verdade subjacenie
muito mais 'inquietante. De fato, o crescimento das
cidades .é uma causa que tem em sua origem
inúmeros fenômenos como o da industrialização, a
forma de ocupação do território, o crescimento de-
moqráiico e [atõres sociais e humanos dos mais
relevantes. Recentes modificações introduzidas na
orçanieação do Serviço Federal de Habitação e Ur-
banismo (SERFHAU), o decreto-lei sôbre ioteamen-
tos e as disposições da nova constituiçtio sôbre
regiões metropolitanas indicam que as autoridades
começaram a despertar para o problema.

O decreto que regulamenta o SERFHAU atri-
búi a êsse orqanâsmo a função de coordenar a poli-
iica nacional de planejamento local integrado. ésee
tipo âe planejamento é definido como sendo aquêle
que compreende em nível regional e municipal, os
aspectos econômico, social, [isico e instituctoruü, o
que poderá vir a ser um fato?" de fundamental im-
portancia no equacionamento dos problemas aqui
abordados.

Ê preciso, agora, que o nôvo govêrno - que
assume os destinos do País - cercado pelas esperan-
ças do povo brasileiro - leve em consideração essa
problemática fundamental para o nosso desenvolvi-
mento, tomando as iruucaçoes deixadas pelo seu an-
tecessor e as desenvolva em ritmo compatível com
sua gravidade e aimensao. O ..
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SERGIO LACERDA

Também no campo do processamento
eletrônico de dados, pagamos no Brasil o
preço do subdesenvolvimento tecnológíco,
Há uma constatação inicial a fazer para
encaminhar esta breve análise: ainda não
formamos os técnicos necessários ao uso
correto e otimizado dos equipamentos que
a competição internacional oferece ao em-
presariado nacional, na maior parte das
vêzes, desinformado para julgar da opor-
tunidade e de sua real capacidade e ne-
cessídade de comprar ou alugar equipa-
mento eletrônico; além de cursos rápidos
de programação, promovidos, em boa hora,
pelos próprios fabricantes de equipamen-
tos, pouco ou nada existe," ainda, no Bra-
sil, em têrmos de formação de engenheiros
de sistemas, analistas e outras especiali-
dades básicas.

Já se contam, entretanto, algumas cen-
tenas de emprêsas no Brasil, operando cen-
tros de processamento de dados. Começa-
mos, pois, de cima para baixo. Compramos
ou alugamos equipamentos eletrônicos so-
fisticadíssimos para, depois, tentarmos mé-
todos e sistemas que os tornem adequados
à utilização pretendida.

Seguindo, ainda e sempre, a melhor tra-
dição de improvisação, vamos aos trancos
- transformando operadores de equipa-
mento convencional em técnicos de com-
putação, graças a cursinhos fulminantes
- utilizando o equipamento, ao ponto de
afirmar, com o sorriso triunfante de quem
acompanha a revolução tecnológica, que
temos e usamos um "cérebro eletrônico".

A mão-de-obra não especializada ê, ain-
da, barata, principalmente se comparada
aos custos do equipamento, sua manuten-
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ção e operação. Podemos, pois, pagar com
relativa facilidade, o "on the job trainíng"
e o desperdício no uso do equipamento.

Transforma-se, assim, o equipamento
eletrônico em uma máquina convencional
que trabalha em tempo recorde, enquanto
não aprendemos sua plena e integral uti-
lização como ferramenta essencial às pro-
jeções, às correções e ao acompanhamento
da estrutura que serve.

Não se falou, ainda, na utilização do
computador como elemento decisivo na
competição. Poucos são os programas
desenvolvidos quase sempre em centros de
ensino - de simulação (forecast) , que vi-
sam a orientar as decisões de uma emprê-
sa em seu mercado específico.

Os postulados básicos que orientam, ge-
ralmente, a compra ou aluguel do equipa-
mento eletrônico são:

PRóS

1. Redução de custo - nem sempre ver-
dadeira, se examinada em perspectiva;
não deve ser examinada em valôres
absolutos, poís que a utilização efi-
ciente e racional do equipamento pode
significar um substancial aumento de
produtividade em vários setores da or-
ganização a que serve, apesar do im-
pacto inicial e eventual de aumento
de custos. Esta constatação, razoável-
mente lógica, não é axiomática nesta
fase da vida brasileira, em que os em-
presários vêm minguar a cada dia o
poder de iniciativa de que dispõem,
em relação aos componentes de sua
estrutura de custos.

2. Velocidade.

3 . Segurança.

4. Menor esfôrço e maior contrôle.

5. Precisão de dados e informações.

6 . Fácil acesso aos dados.

7. Facilita a supervisão e administração.

8. Aumenta o fluxo e a qualidade de in-
formações para quem decide.

CONTRAS

1. Menor flexibilidade que as oferecidas
por recursos humanos.
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2. Menor flexibilidade para alterações e
mudanças.

3. Alto investimento' inicial. No caso bra-
sileiro, esta contra-indicação é agra-
vada pelas angústias e aflições em que
vivem hoje as emprêsas no Brasil.
Mesmo para os "happy-f'ew" que dis-
ponham de recursos para imobilizar,
não seria esta certamente a melhor
aplicação a fazer.

4. Exige índices de custeio relativamente
altos, com manutenção, treinamento
de pessoal especializado, etc.

Haveria ainda a sublinhar que o orça-
mento inicial para instalação de um
centro de processamento - com equi-
pamento alugado ou comprado - está
para a realidade, assim como o orça-
mento original de um apartamento
comprado n8, planta ...

5. Obsolência do equipamento. í: impor-
tante notar que no capítulo de equi-
pamento eletrônico, a mudança, por
exemplo, de um computador da se-
gunda para um computador da ter-
ceira geração, implica em nõvo inves-
timento em sistemas, treinamento de
pessoal, etc.

Um argumento se1'1O a sublinhar nas
considerações negativas à operação de equi-
pamento eletrônico própria ou alugado, é
que não sendo êste o problema fundamen-
tal da emprêsa que serve, cria-se um cír-
culo vicioso - espécie de Lei de Parkson
aplicada a computadores - originado na
pobreza do nosso "know-how", agravado
pela operação de sistemas deficientes (já
que. a máquina foi instalada, não importa
muito medir custos, qualidade dos siste-
mas, tempo de utilização do equipamento,
etc., fica para depois) e, finalmente, pelo
alto investimento, cujas repercussões só
serão medidas "a posteriori" (custos mal
calculados de treinamento e seleção de
pessoal, estimativas erradas de custo de
instalações, erros de programas, etc.) .

Isto, quanto ao equipamento, algumas
de suas vantagens e algumas, poucas, des-
vantagens.

Caberia acrescentar ainda, neste capítu-
lo, uma última palavra. Poucas, muito
poucas mesmo, são as emprêsas no Brasil
em condições de operar, eficiente e eco-
nômicamente, um centro de processamento
de .dados. São incríveis os exemplos de
emprêsas vítimas do falso tecnicismo, da
falsa "assessoria especializada", causadora
de índices notáveis de desperdício de es-
fôrço e dinheiro.

Já não há dúvida de que chegou final-
mente ao Brasil, a febre da computação.
Nos Estados Unidos, fonte do vírus, já foi
debelado o seu surto agudo e uma trans-
formação sensível está se processando
neste setor. Inúmeros são os exemplos de
organização de todos os tipos e tamanhos,
que estão desistindo de operar, sozinhas,
seus centros de processamento, e. estão se
grupando para melhor produtividade na
uttlízação do equipamento, para rateio dos
investimentos e custos e melhor proveito
de cada uma. Problemas como o do alto
índice de imobilização, obsolência relativa-
mente rápida dos equipamentos, custos da
mão-de-obra especializada, estão forçando
estas e outras soluções, como as dos ban-
cos que começam a alugar todo o equípa-
mento necessário, até máquinas de escre-

ver, quando não, as próprias secretárias.
Proliferam os bureaus de serviço. í:ste é
o figurino do dia, lá na matriz.

Procuramos, nestas linhas, de modo im-
preciso, sublinhar os perigos que cercam
a má colocação do problema.

Assim, à utilização do equipamento ele-
trônico, pressupõe-se na emprêsa métodos
e sistemas de processamento e contrôles
convencionais, razoàvelmente eficientes.
Funcionará, então, o equipamento eletrô-
nico como ferramenta dinâmica e eficien-
te, sem o desgaste brutal e anti-econômico
de um período interminável para adapta-
ção (da estrutura), implantação e funcio-
namento do nôvo sistema.

COMPUTADOR NA ARQUITETURA

Projeto

Em 1964 chegou ao final a fase de desen-
volvimento de um "Quadro-negro Eletrô-
nico" para ser acoplado a um computador
digital, através de um circuito "D-A" es-
pecial. O nôvo equipamento, bàsicamente
um nôvo elemento na ligação "Homem-
Máquina", vinha elevar de muito a po-
tência dos computadores nas funções de
desenhos, projetos e análise de movimen-
tos. Paralelamente, projetistas passarão a
dispor de' um equipamento de capacidade
fabulosa: - Tôdas as qualidades de um
"bloco de rascunhos" apoiadas nos recur-
sos de cálculo de um computador eletrô-
nico e que não apenas "compreende" o de-
nho como retém os dados necessários para
movimentar, girar, ampliar e modificar a
figure projetada.

O "KLUGE", criado nos laboratórios do
M. r. T., possui um tubo de raios catódios
capaz de projetar quatro figuras símultâ- '
neas. Três delas constituem as vistas de
tôpo, frente e perfil, e a quarta é uma
composição em perspectiva do objeto. O
operador - usando uma "lightpen" (dis-
positivo construído à semelhança de uma
caneta, capaz de "sentir" a posição no
ponto luminoso na tela do tubo de raios
catódios) - desenha cada uma das proje-
ções do objeto, como se trabalhasse num
bloco de rascunhos. Com o auxílio de um
teclado, ordens suscintas são transmitidas
à máquina e permitem "qualificar" a ação
da "pena". Assim, usando-se a tecla apro-
priada, o ponto ou a linha indicado pode
ser diminuído, aumentado ou eliminado;
linhas irregulares podem ser transforma-
das em retas ou círculos. Se o operador,
desejar, formas geométricas mais complexas
podem ser impostas através o computador,
capaz de receber os dados que descrevem
o desenho em forma matemática, através
outras unidades de entrada.

Movendo uma semi-esfera que representa
o objetivo projetado, o operador pode fa-
zer rodar a figura. Ao mesmo tempo que
o desenho em três dimensões se move,
cada uma das projeções é alterada auto-
màticamente para que continuem repre-



sentando o objeto desenhado. Assim, um
projetista pode visualizar ràpidamente
tôdas as faces de seu trabalho, sem ter
que mergulhar no longo esfôrço de rede-
senhar cada vista. ll: notável o que isto
representa como economia do tempo na
atividade criadora de um arquiteto ou en-
genheiro.

O objeto inteiro projetado, ou um nú-
mero limitado de subseçôes do desenho,
podem estar sob o contrôle direto do
computador, especialmente programado
para isto. Desta forma, objetos dotados
de partes móveis podem ser testados quan-
to a liberdade de movimento e colisões,
que por acaso viessem a ocorrer. E não é
só: - Com um programa adequado, o
computador calcula tensões e deformações
que se desenvolvem, e o operador pode
corrigir ràpidamente, com o uso da "pena",
a posição, a espessura, ou a resistência de
seções do objeto.

O "KLUDGE" e outros sistemas que sur-
giram na mesma época, como o "SKET-
CHPAD" e o "DAC", tornam muito maio-
res as possibilidades de um projetista; os
escritórios que pudessem ter a seu dispor
êstes novos recursos, pela qualidade e ra-
pidez de seus trabalhos, logo assumiriam
a liderança em seus ramos de atividades.

Cálculo de Estruturas

Uma estrutura é usualmente um proble-
ma indeterminado de cálculo. Métodos
clássicos de solução apóiam-se em técni-
cas de aproximações sucessivas ou utilizam
recursos mais simples, exigindo margens
de segurança ainda maiores.

Para executar o cansativo trabalho de
cálculo que isto representa, desenvolveram-
se programas que permitem ao computa-
dor substituir o homem nesta atividade.
O "Stress" é uma das mais avançadas des-
tas novas técnicas; exige um computador
de grande porte - para prover a grande
capacidade de armazenamento de dados,
especialmente necessários nos cálculos que
envolvem inversões de matrizes - mas
com um número relativamente pequeno de
unidades de entrada e saída.

O sistema constitui o que se chama de
uma "LINGUAGEM ESPECIALIZADA",
através da qual o técnico se comunica com
a máquina. Dentro desta linguagem, a es-
trutura é descrita para o computador: -
A posição das vigas é indicada através os
pontos de amarração, e a cada um dêles
adicionam-se indicações quanto ao grau
de liberdade do nó. As cargas pretendidas
são fornecidas. Módulos de elasticidade e
limites de resistência do material são tam-
bém indicados, e os pontos fixos (apoios)
são definidos. O restante é tarefa para a
máquina. Através repetições sucessivas das
operações, o computador procura um con-
junto de especificações, definindo assim
cada viga da estrutura.

ll:ste trabalho, que antes tomaria. meses
de trabalho de um calculista, e que ainda

era resolvido por aproximações e simplifi-
cações grosseiras, toma apenas algumas
horas de um computador programado para
êste fim. Além disto, a precisão dos cál-
culos permite uma redução significativa
nas margens da segurança necessária, o
que admite uma economia apreciável. As
. vantagens tornam-se assim de dupla signi-
ficação.

"STRESS" ainda não é usado no Brasil.
O primeiro computador capaz de aceítá-Io
está em fase de instalação. Há, no entan-
to, uma série de máquinas encomendadas,
com instalação programada para 1967 e
início de 1968, que permítírão o uso desta
linguagem. A medida principal seria, no-
vamente, a de prover o "know-how" ne-·
cessário para adaptar um dêstes compu-
tadores, preparando engenheiros que conhe-
çam as possibilidades, os recursos, e as li-
mitações do processo.

Os que quiserem manter ou conquistar
posições de vanguarda no campo de cons-
truções devem, apesar de tôdas as limita-
ções e dificuldades, começar já a se pre-
parar: --' a era do cálculo eletrônico, tam-
bém na arquitetura, vem para ficar.

Administração e acompanhamento de obras

O grande número de diferentes ativida-
des envolvidas nas obras de grande porte,
cria uma série de dificuldades na determi-
nação das datas mais convenientes para
execução de cada tarefa. A fixação destas
datas num plano de obras deve, idealmen-
te, ser determinada pela necessidade de
coordenar, no tempo, tôdas as atividades
mas, também, e principalmente, pela exi-
gência de minimizar o custo do atraso da
obra, quando fatôres exteriores modificam
o plano inicial.

As técnicas mais usadas para solucionar
êste problema são o PERT e o CPM. Bà-
sicamente, o processo se constitui na aná-
lise do tempo gasto para concluir a obra,
segundo cada uma das possíveis seqüên-
cias de atividades que ocorram na execu-
ção do serviço. Desta análise, pode-se cal-
cular o tempo total de trabalho e se esta-
belecer quaís as atividades críticas da obra,
sôbre as quais se deve exercer o mais cui-
dadoso contrôle para evitar atrasos no
término do serviço.

Dispondo-se de informações quanto à
possibilidade de atraso e quanto ao custo
de execução de cada tarefa, a técnica pode
ser apurada, permitindo a indicação das
seqüências de atividades onde são maiores
os riscos de irregularidades e onde íncí-
dem os maiores prejuízos em função des-
tas írregularídades .

Num país em que ainda não se ensinam
as técnicas essenciais aos problemas de
sistemas e computação, vemos sistemas
especializados como o PERT (Program of
Evaluation and Review Techníque) se vul-
garizarem em cursinhos semanais que, tra-
duzindo de um lado a saudável curiosidade
pelas novas possibilidades que estas técní-

cas oferecem, assustam pelo que repre-
sentam de leviandade no tratamento de
um assunto complexo e especializado.

Muitos já tentaram o PERT. Outros
pensam que estão operando um PERT.
Poucos sequer chegaram ao desenho da
rêde de atividades, que condiciona o cami-
nho critico controlado por êste programa.

Para obras de porte apreciável, não há
condições práticas de se obter soluções
exatas para o problema sem o uso de com-
putadores eletrônicos. O grande numero
de cálculos repetítívos torna inaceitável o
tempo de trabalho para se chegar a uma
solução manual. Até mesmo o desenho de
um cronograma - ou de uma rêde PERT
- é de difícil execução, devido a extensão
física que se atingiria. Ainda que contor-
nando o problema, fica-se diante da pouco
significativa utilização de um gráfico que
pode ter metros de' comprimento.

Enquanto isto, um gerente de obras que
trabalha com a colaboração de uma boa
equipe de processamento de dados, tem a
seu dispor recursos apreciàvelmente mais
potentes. Numa obra com cêrca de 1.000
atividades distintas, o computador fornece
em menos de duas horas uma relação de
tarefas onde se indica o dia de inicio de
cada uma. MOdificações do planejamento,
com o total entendimento do significado
de cada uma, podem ser feitas ainda mais
ràpidamente. A conveniência de soluções,
como o emprêgo de mais pessoal ou má-
quinas em determinadas atividades, a fim
de ser o tempo de obra, ou o custo das
esperas, são ràpidamente determinadas.
Um cronograma financeiro, indicando a
incidência de receita e despesa ao longo
dos meses, é fàcilmente obtido se se dis-
puser do custo de cada atividade. A partir
dêle, podem-se indicar alterações no pla-
nejamento inicial, a fim de se diminuir a
carga financeira em determinadas ocasiões.
Os resultados destas operações são ràpida-
mente apreciados, em suas mais comple-
tas seqüências, usando-se novamente o
computador.

Em suma: - Apoiado em uma máquina
de apreciável potência de cálculo, o admi-
nistrador se liberta da difícil e cara in-
certeza na execução de um plano; um tra-
tamento matemático e probabilistico do
problema, aliado à possibilidade de inter-
ferência do planejador, conduz à elabora-
ção de uma rotina de trabalho - que den-
tro de tôdas as probabilidades - signifi-
cará a mais econômica execução dó ser-
viço total.

Eis, em ligeiro resumo, uma impressão
geral sôbre o inicio de uma nova etapa
de nossa evolução que terá nos computa-
dores seu instrumento propulsor, oferecen-
do-nos horizontes que mal começamos a
enxergar. 7
Todo o problema consistirá na velocida-

de com que conseguiremos reunir os ele-
mentos essenciais à compreensão correta
e à utilização adequada dêstes fantásticos
instrumentos de progresso.
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A resolução de construir a nova capital
do País aliada à determinação dos gover-
nantes "de realizá-Ia a curto prazo, con-
centrou recursos excepcionais no Planalto
Central, atraindo trabalhadores de várias
regiões em busca de mercado de trabalho.
1!:ssestrabalhadores, a maioria emigrados

de áreas subdesenvolvidas em decorrência
do êxodo rural, adaptaram-se com espan-
tosa rapidez às novas condições de traba-
lho e convivência humana, passando por
assim dizer, por um processo aculturador
irreversível; adquirindo novos hábitos e
ampliando conhecimentos em acelerado
ritmo de trabalho e elevado nível salarial.
Ao período agudo das construções sucedeu
o declínio dos investimentos governamen-
tais, resultado da mudança administrativa
e nova política econômico-financeira, im-
possibilitando um mínimo de equilíbrio
face ao crescimento demográtíco não pre-
visto. Os agrupamentos humanos, hetero-
gêneos e marginalizados, passaram a cons-
tituir sério problema econômico e social.
A falta de um plano diretor para o Dis-

trito Federal oríentador de uma política
administrativa de fixação e desenvolvi-

mento regional, mais o espírito pragmático
de anteriores governantes, resultou na
criação de" pretensas cidades-satélites, ou
depósitos populacionais, tentativa de ali-
viar a situação incômoda e paradoxal de
crescimento da nova cidade à revelia do
traçado urbanístico. Uma infra-estrutura
urbana horizontal e dispendiosa de cidades
satélites precedeu à infra-estrutura base,
essencial ao desenvolvimento econômico
regional, para abertura de mercados de
trabalho permanentes, com vistas àprocu-
tividade. Essas cidades cresceram de bar-
racos improvisados e antí-hígíênícos, COFl-
dicionados aos parcos recursos materiais
dos habitantes, todavia representativos de
uma realidade existencial.

Os acampamentos e invasões expandi-
ram-se formando comunidades favela das,
onde o problema social evidênciou-se de
forma dramática motivado pela instabili-
dade decorrente do desemprêgo, num clima
de insegurança para os trabalhadores e seus
familiares. Uma panorâmica do Distrito
Federal mostra-nos um contraste violento
entre a cidade idealizada e as comunida-
des taveladas, sintetizando de certa forma



as contradições de nossa época, em parti-
cular a fase de transição que atravessa o
Pais.
A atual administração do Distrito Fe-

deral, sensível aos problemas humanos,
imprimiu nova orientação atacando os pro-
blemas em profundidade, em que pêse as
limitações decorrentes da contenção finan-
ceira, abrindo nova perspectiva de desen-
volvimento.
Dentro dêsse espírito foi elaborado o

plano de urbanização para a cidade de
Planaltína, antiga vila de Goiás, visando
o ajustamento gradativo entre o cresci-
mento regional, adaptando-a à sua nova
condição de cidade satélite.

Histórico

As primeiras penetrações de Planaltina
remontam à época das bandeiras paulis-
tas. Segundo versão corrente, a vila ori-
ginou-se de uma fazenda existente no lo-
cal, residência de um ferreiro considerado
mestre na sua profissão; daí o primitivo
nome de Mestre d'Armas. A fundação do
povoado se deu narra a tradição, quando
em princípios do século passado, no local
Lagoa Bonita, ou Mestre d'Armas, fixou-se
a família Gomes Rabelo, oriunda de Vila
Boa de Goíás, antiga capital do Estado,
dedicando-se à criação de gado.
O patriarca da família, José Gomes Ra-

belo, era pessoa de posses, como afirma a
tradição popular, estendendo-se seus do-
minios até a moradia do mestre d'armas.
Próximo a êsse local (cruzamento das es-
tradas de penetração) mandou erigir uma
capela, Orago de São Sebastião, e uma re-
sidência para abrigo de sua família du-
rante os festejos religiosos, doando ao pa-
droeiro as terras que atualmente consti-
tuem patrimônio do município.
O distrito Mestre d'Armas foi criado

pela Lei n.o 3, de 19 de agôsto de 1859, per-
tencente ao município de Formosa, e a
paróquia pela Lei n.O 615, de 2 de abril de
1880. Tornou-se município em 1891 pelo
Decreto n.o 52 de 9 de março, sendo insta-
lado em 28 de fevereiro do ano seguinte.
João QUirino de Lima, foi o primeiro

prefeito da vila. Cidadão Catalano, ocupou
a prefeitura por aclamação popular, reco-
nhecida pelo govêrno estadual em 17 de
março de 1892, tendo se realizado as pri-
meiras eleições no dia 24 de abril de 1893.

A vila Mestre d'Armas tomou o nome de
Altamir, por decreto de 2 de julho de
1917. Em 1928, no dia 12 de setembro, foi
instalada na vila uma agência telegráfica,
que já possuia então cartório civil, escola
primária e coletorias estadual e federal.

A primeira lei orgânica de .Mestre d'Ar-
mas data de 7 de julho de 1894, tendo sido
estabelecidos os limites do município em
1899, pela Lei n,v 202, de 2 de julho.
No dia 7 de setembro de 1922 foi assen-

tada na serra da Independência a pedra
fundamental da futura capital da repúbli-
ca, sôbre o morro do Centenário. Planal-
tina.
A vila chegou a possuir um jornal,

chamado AItamir, do qual foram editados
apenas 20 números, de março a outubro
de 1933.
Em 21 de abril de 1960, a cidade de

Planaltínà e parte de seu munícípío pas-
saram a pertencer ao Distrito Federal.

Considerações gerais

Planaltina, como as demais comunidades
do centro-oeste, teve lento desenvolvimen-
to face às dificuldades decorrentes da si-

tuação geográfica. Com o declinio do
ciclo do ouro, fator principal de desbra-
vamento e colonização do planalto central,
cessou a motivação econômica impulsiona-
dora de progresso.
A grande distância do litoral e a falta

de vias de comunicação razoáveis contri-
buíram para o retardamento e mesmo a
estagnação da região, em comparação com
outras mais bem situadas da área lito-
rânea.
Planaltína desconhecia, até o advento de

Brasília, a tecnología moderna, caracteri-
zando-se sua estrutura regional por um
sistema quase feudal de latifúndios pecua-
ristas auto-suficientes e comunidade ur-
bana idêntica às existentes em fins do
século XVIII e princípio do século XIX.
Uma atividade artesanal de ferro, couros,
tecidos, cerâmica, madeira, etc., atendia
às necessidades regionais. A organização
comunitária apresentava desníveis sociais
pouco sensíveis entre seus componentes,
artesãos, lavradores e fazendeiros, devido
aos parcos recursos materiais, costumes e
tradições. Essa sutil aparência de nivela-
mento guardava entretanto um arraigado
exclusivismo familiar, uma quase endoga-
mia, provavelmente motivada pela cons-
tante preocupação da guarda dos bens ma-
teriais e sua ampliação.
O poder era definido e exercido com cer-

tas características medievais. l!: certo que
no caso de Planaltina a influência de al-
guns senhores de terras foi benéfica. Um
espírito progressista animava-os, prejudi-
cado todavia pelas imensas dificuldades de
comunicação com os centros mais evoluí-
dos.
A arquitetura, semelhante à existente em

fins do século XVIII, era de grande uni-
formidade e aspecto aprazível, condicio-
nada aos poucos materiais de construção
utilizados na região - o adôbe, a madeira
lavrada, a telha canal. As casas, em ge-
ral, eram construídas no alinhamento das
ruas em quintais arborizados de árvores
frutíferas. A vila não possuía instalações
de água, esgôto, luz e pavimentação.
Sob o ponto de vista regional, Planaltí-

na, ao que tudo indica, não apresentava
alguns dos problemas caracteristicos de
outras áreas subdesenvolvidas e de alto
nível populacional: fome crônica e molés-
tias decorrentes dêsse flagelo social. Havia
porém casos de fome específica, como o
bócio endêmico, e certa avitaminose pro-
vocadora de uma moléstia que durante
muitos anos passou por lepra. Os proble-
mas .de saúde da comunidade prendiam-se
mais às doenças regionais, destacando-se
a de Chagas. Essa doença encontrou vasto
campo de expansão face a precariedade
das construções de adôbe, muito favorá-
veis à proliferação do panstrongylus me-
gistus - (barbeíro) ,
De um modo geral, a comunidade possuía

seus valôres específicos e padrões determi-
nantes de comportamento coletivo e indi-
vidual, traduzidos pelo constante esfôrço
de, mesmo conservando as coisas tradicio-
nais, empreender novas realizações, e por
marcante capacidade de melhoría indivi-
dual através da ampliação de conhecimen-
tos. 1l:sse esfôrço, aliás, parece ter sido
constante em Goiás, principalmente no Sul
do Estado, faixa de maior possibilidade
econômica. Vila Boa, antiga capital, é um
exemplo de comunidade que, muito em-
bora existindo em período de pleno insula-
mento, manteve-se dinâmica por fôrça da
atividade intelectual de grande parte de
seus habitantes, conservando valôres. cul-
turais e criando novos padrões.

No que concerne à cultura, Planaltina
mantinha tradição de festejos e rituais re-
ligiosos comuns a todo o Estado: cava-
lhada, a folia do Divino, as romarias reli-
giosas e até mesmo, em período mais re-
cente, um movimento teatral organizado
por elementos de maior destaque na co-
munidade.
Os habitantes dessa região do planalto

viviam em geral sadiamente na organização
comunitária e na estrutura familiar. .O
permanente contato com a natureza, a
atividade' criadora através do trabalho ar-
tesanal, a participação integral nas coisas
da comunidade, foram fatôres seguros de-
terminantes de saúde psícológtca e vida
espiritual de todos.
A década que precedeu a construção de

Brasília foi a de maior progresso material,
com a criação do aeroclube, construção do
campo de pouso e escala de aviação comer-
cial. Instalou-se também luz elétrica, em-
bora em condições precárias, apenas algu-
mas residências eram atendidas.
As comunidades de Goiás constituem

exemplo interessante de agrupamentos hu-
manos que sobreviveram até a pouco tem-
po, desconhecendo a tecnología moderna e
os problemas da sociedade contemporânea.
Planaltina, especialmente,. dada a proxi-
midade de Brasília, constitui-se em exce-
lente campo de pesquisa e trabalho para
as ciências humanas. Dessas pesquisas re-
sultariam seguramente conceitos normati-
vos à aculturação progressiva e sadia en-
tre antigos e novos habitantes do Planal-
to. Aculturação inevitável que, se bem
amparada proporcionará a formação de
nova mentalidade, geradora de uma socie-
dade orgãnícamente superior.
A sábia idéia de criar Brasí1ia não obíe-

tivou apenas a necessidade de centralíza-
ção administrativa senão, e sobretudo, tra-
zer ao Planalto Central, região de imen-
sas possibilidades, recursos para um de-
senvolvimento integral. 1l:sse empreendi-
mento gigantesco implicará sem dúvida,
na reformulação dos atuais conceitos e pa-
drões determinantes da organização eco-
nômica, política e social do País.

A urbanização

Vejamos como se procedeu ao estudo
para elaboração do plano de urbanização
de Planaltina.
1 - Proteger a antiga comunidade, con-

tendo a cidade em limites razoáveis, a fim
de evitar a agregação de novas áreas ur-
banas, numa continuidade que terminaria
por destrui-Ia. Dotá-Ia de uma infra-estru-
tura compatível com as exigências mo-
dernas e resguardá-Ia em seu aspecto fí-
sico de valor histórico, por fôrça de um
código especial de construções.

2 - Projetar uma nova vila, convenien-
temente afastada da primeira, concebida
para atender um programa atual, capaz de
adaptar-se com o tempo às exigências de
crescimento, passando gradativamente de
um sistema horizontal para outro vertical
e de maior densidade, considerando que a
cidade deve ter condições próprias para
subsistir e desenvolver-se independente-
mente dos compromissos decorrentes de
cidade satélite.
3 - Criar um centro de vívêncía - co-

ração da cidade - entre os dois agrupa-
mentos humanos, com vistas a interação
desejada. 1l:sse será o centro de conver-
gência natural das duas comunidades.
4 - Estabelecer o local do futuro setor

de indústrias de tal maneira que, próximo
das duas comunidades, seja suficientemen-
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1 - Urbanização das Quadras -:- sistema de-
fasado.

2 - Silos e arma%éns.
3 - Comércia.
4 - Indústria.
5 - Residencial.
6 - Detalhe do setor de indústrias.
7 - Detalhes do Centro Integrado de Educaçé>o

e Saúde.

te independente e equipado para atender
a um programa de abertura de mercado
de trabalho com vistas ao aproveitamento
da principal atividade, a pecuária.

Em decorrência dessa ordem de idéias
surgiu naturalmente a definição dos espa-
ços urbanísticos, organizados segundo um
programa de utilização e compostos con-
forme uma intenção estética. Intenção
válida porque de uma composição plástica
especial depende a íntegração das 'partes
criadas num todo harmonioso, conferindo-
lhe caráter distinto.
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5 - Prever a expansão futura, uma vez
que Planaltina deve continuar a ser o cen-
tro de interêsse da região, assim como es-
tabelecer as bases para que êsse cresci-
mento se dê em correspondência ao cres-
cimento regional. Essa previsão deve pos-
sibilitar, no futuro, não a simples multi-
plicação do que já existe, mas a implan-
tação de novos agrupamentos dentro de
uma concepção urbanística compatível com
a ocasião.

Nas cidades naturais êsse caráter é fru-
to da espontaneidade de criação; nas ci-
dades artificiais, resultado da compreensão
de uma realidade. Da composição dos di-
ferentes setores (residencial, comercial, es-
portivo, rodoviário, cultural, médico-hospi-

talar, mercados populares e indústria) e
da ligação entre êles resultou o conjunto
da cidade que, pelos espaços verdes, rela-
ção e movimento de volumes, atinge o que
se pretende: .afinídade entre o nôvo e o
velho e feição própria.
Cada setor foi, por sua vez, estudado

em função da implantação de uma vila em
região subdesenvolvida. Estabeleceu-se, as-
sim, o setor de residências em 3 'áreas de
vizinhança de 1.200 lotes cada uma, defi-
nidas por vias de contôrno e tráfego con-
tínuo e 4 ruas de penetração com estacio-
namentos de ambos os lados. Essas russ
de penetração dividem a área em 6 Qua-
dras de 10 blocos autônomos entremeados
por pistas de acesso para tráfego normal
de pedestres e eventualmente de veículos
Desta forma, obtém-se considerável eco-

nomia no sistema viário e equipamentos
de água e esgôto. Os blocos autônomos de
200 metros de profundidade para 20 lotes
de 10 metros de frente, por 20 de fundos,
permite a adoção de um sistema defasado
que, conquanto proporcione o mesmo ren-
dimento das habitações em série não apre-
senta o inconveniente da parede-meia. E
mais, dispensa a construção de muros di-
visórios, já que as empenas laterais de
duas casas formam o quintal de uma, e
assim sucessivamente. Mantém sempre en-
tre as casas espaços verdes, condicionando
as construções a uma padronização volu-
métrica, garantindo unidade ao conjunto,
sem prejuízo das partes. Essa unidade
aliás, tem muito de semelhante com a ve-
lha Planaltina, prometendo um bom nível
de arquitetura que poderá refletir-se ao
final, no padrão de gôsto e comportamento
da população.
Das quadras poder-se-á atingir fàcilmen-

te o centro da área de vizinhança sem
risco de cruzamento com pista de veículos.
Nela funcionarão normalmente os serviços
necessários ao atendimento cotidiano dos
moradores. Completa a área de vizinhança
o setor de comércio principal, desenvol-
vendo-se ao longo das 3 áreas, servido pela
via principal de acesso à cidade e pelo
lado oposto por ruas de percurso limitado e
estacionamentos. Foi imaginada uma com-
posição de blocos para lojas, dispostos de
forma a criar becos, labirintos e pequenas
praças ajardinadas de modo a oferecer ao
público ambiente pitoresco e facilidade de
movimento. Confrontando com o setor co-
mercial e paralelamente ao acesso princi-
pal da cidade, situou-se a plataforma de
administração e cultura. Duas grandes
praças ínterlígadaâ abrigam três edifícios:
administração, museu e teatro, cujo con-
junto arquítetôníco mereceu, por sua im-
portância, tratamento monumental. 1!:ese
conjunto dispensa gramados e jardins
como complementação, por ser um todo
que se integra na paisagem do cerrado. A
intenção de grupar administração e cul-
tura num mesmo conjunto explica-se por
ser atribuição do govêrno no manter ativi-
dade cultural nas comunidades.
Uma segunda plataforma, a de esportes,

foi projetada com vistas à melhor localí-
zação do setor esportivo. Houve o propó-
sito de dar tratamento plástico e interêsse
cênico, por se tratar de local de onde se
descortína uma paisagem de rara beleza.
Tem forma trapezóidal armada em dois
planos horizontais. O primeiro, para loca-
lização do prédio da administração, giná-
sio e campo de futebol, e o segundo, para
arquibancadas, campos de volibol, basque-
tebol, tênis, etc. Completando o setor es-
portivo, proprojetou-se uma piscina. A es-
cola de educação física foi localizada em
sitio próximo com o Objetivo de facilitar



a utílízação das instalações previstas no
referido setor. No extremo oposto à pla-
taforma de esportes, e próximo à via de
acesso principal à cidade, localizou-se o
cemitério que será instalado em parque
de árvores de' porte, e jardins entremean-
do os túmulos que, por sua vez, deverão
ser de simples lápides horizontais e ao rês-
do-chão.
Finalmente, entre a nova e a velha vila,

criou-se o centro de vívêncía, com intenção
de facilitar e até mesmo intervir ao pro-
cesso de integração das duas comunida-
des. A maior razão para êsse procedimento
apóia-se no fato de que haverá indubità-
velmente um choque de culturas díreren-
ciadas .
Compõe-se o centro de vívêncía dos se-

tores de atividade humana cula atuação
objetiva a elevação do nível moral, físico
e intelectual dos indivíduos da comunida-
de. Aí foi prevista a instalação do setor
de ensino médio e áreas especiais para o
ensino particular, acrescentando-se ao con-
junto um instituto de pesquisas e traba-
lhos artes anais, pequena escola de artes e
biblioteca pública. O instituto de pesqui-
sas e trabalhos artesanais deverá ter fun-
ção relevante, tendo-se em vista o estágio
pré-índustríal da maioria dos antigos ha-
bitantes e dos emigrados para o Distrito
Federal, os quais, em sua maioria, exer-
ciam e ainda exercem atividades artesa-
nais. 1l:sse instituto por certo, contribuirá
para uma melhor orientação profissional,
educação visual e conseqüente ajustamento
dos indivíduos a uma vida sadia e criadora.
A pequena escola de arte teria por fun-

ções o assessoramento ao instituto de pes-
quisas e trabalhos artesanais, e orienta-
ção e preparação de professõres para o
ensino de artes nas escolas, pois êsse en-
sino é de significativa importãncia quando
se pretende uma educação integral. A bi-
blioteca pública completaria o conjunto
atendendo às escolas e ao público em
geral.
Localizou-se o setor de saúde próximo

ao de ensino médio procurando facilitar
um trabalho assistencial integrado. A
questão da saúde deve ser compreendida
de forma ampla, não restrita. ao acadê-
mico atendimento hospitalar; mas sobre-
tudo visando a saúde física e psícológíca
dos membros da comunidade através de
terapêutica e profilaxia, em estreita cola-
boração com os demais campos assístên-
ciais.
Entre o setor de ensino médio e o setor

de saúde localizou-se o serviço social. 1l:ste
serviço, pela amplitude de seu campo de
ação possibilitará a formação de equipe
capaz de empreender os trabalhos de- pes-
quísas anteriormente sugerídas, e coorde-
nar a ação dos diferentes setores de ativi-
dade humana no centro de vívêncía . Pre-
viu-se ainda dois outros setores: diversões
e hotéis, mercados e festas populares. O
primeiro, compreende cinemas, bares, res-
taurantes e hotéis, e será ponto natural de
convergência onde se processarão os en-
contros e a convivência dos habitantes
das duas comunidades. O segundo, inte-
grando o primeiro, com praça para feira
semanal, feira de produtos artes anais, lo-
cais especiais para realização de festas tra-
dicionais, além de áreas para circo, par-
que de diversões, etc.
Nestes setores, na verdade, um conjunto

destaca-se, a praça da feira, local de co-
mércio popular e encontro semanal dos
moradores da cidade e da zona rural - à
semelhança das cidades tradicionais do in-
terior onde a feira constitui um aconteci-

mento e motivo para realização de feste-
jos populares. Daí ter-se pensado em local
especial para êstes festejos, que no caso
de Planaltína dar-se-âo enriquecidos pela
contribuição dos novos habitantes. A feira
artesanal situa-se contígua à praça da
feira, formando com esta um conjunto de
mercado popular. Completando o centro
de vívêncía localizou-se a estação rodoviá-
ria ao lado do setor de diversões e hotéis,
em ponto central em relação ao conjunto.
Pelo lado oeste da antiga vila e parale-

lamente ao córrego Mestre d'Armas situou-
se o setor de indústrias e abastecimento
objetivando a implantação de mercados de
trabalhos industriais tendo em vista a
principal atividade econômica regional:
pecuária. Para esta função, procurou-se
um local compatível, e de fato, o terreno
escolhido - dada a sua localização, topo-
grafia, facilidade de abastecimento de água
potável e não tratada, convergência das
principais vias de comunicação, regime de
ventos, etc., - atende às exigências pre-
vistas. O setor industrial e de abasteci-
mento foi estruturado da seguínte forma:
faixa de indústrias pràpriamente dita, lo-
cal para silos e armazéns, e área destinada
a residências de transição. Ao longo da
via principal de acesso foram localizados
os lotes de maior dimensão destinados às
grandes indústrias. Pelo lado oposto, ser-
vido por via secundária de acesso, lotes
menores para pequenas indústrias. Esta
via serve também à área prevista para as
habitações e se estende paralelamente à
faixa reservada às indústrias. Os silos e
armazéns, localizados no centro, dividem o
setor de indústrias em duas partes iguais.
Neste ponto, local de encontro da avenida
de ligaÇão à' cidade tradicional com o aces-
so principal ao setor, foi previsto um ba-
lão de distribuição de tráfego dimensiona-
do para atender ínclusíve ao retõrno de
veículos pesados, especialmente carretas. A
localização dos silos obedece também a
uma composição plástico-monumental de
três grandes edificações no conjunto ur-

1 - Plataforma da administraç50.
:1. - Unidade de vizinhança.
3 - Utilização das Quodras - Sistema Duplo.
4 - Urbanização das Quadra. - SI.tema Defa-

sede
5 - Gabarito de utilização do terreno.

bano: a plataforma de administração, a
matriz de Planaltina e a cortina de silos.
A previsão de uma área para residências,
contígua à faixa de indústrias, obedeceu
a um programa de habitações transitórias,
estudado segundo a realidade econômica
do Distrito Federal. 1l:sseprograma objetiva
à formação de comunidades integradas com
miras às condições básicas de vívêncía hu-
mana: habitação, trabalho, locomoção, Ia-
zer e recreação; e de forma a garantir,
aos trabalhadores e seus familiares, con-
dições de permanência, progresso material,
educacional e profissional. Decorreu da
observação e análise das casas construídas
pelos próprios trabalhadores, e pretende a
continuidade de um processo de cultura
dentro de uma realidade existencial rica em
espontaneidade e variedade de aptidões.
As habitanções transitórias são por assim
dizer como um preenchimento dinâmico
entre os barracos primitivos e as habita-
ções futuras. Foram programadas para um
tempo previsto de utilização, quando de-
verão ser substituídas por outras, definiti-
vas, por fôrça dêsse processo de integração
e desenvolvimento social.
A nova urbanização poderá ser executa-

da em etapas sucessivas e à medida em
que o crescimento do Distrito Federal, e
em particular de Planaltina, o exigir. Foi
previsto um máximo de 40.000 habitantes
no sistema urbanístico apresentado, reser-
vando-se espaço para expansão futura.
Planaltina, centro de ínterêsse de uma re-
gião, deverá ter crescimento urbano corres-
pondente ao desenvolvimento regional, até
o limite normal de saturação. É de se es-
perar que êsse crescimento, face à nova
urbanização, se processe em ritmo acele-
rado, porém, dentro de desejável contrôle,
uma vez que a fase de exploração demo-
gráfica, motivada pela construção de Bra-
sílía, já foi superada, tornando possível
êsse contrõle dada a existência de uma
organização técnico-administrativa no Dis-
trito Federal, capaz de empreender o pla-
nejamento integral da região. O
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A Coordenação Modular e a
industrialização da construcão

A crescente importância das disciplinas
dimensionais foi mais uma vez posta em
evidência no III Congresso do Conselho
Internacional da Edificação. (C.LB.) reu-
nido em Copenhague. Das inúmeras teses
apresentadas, pelo menos 10 tinham por
título "normalização modular". O arqui-
teto Fernando Aguirre de Yraola, neste
artigo - publicado no n.o 177 - janeiro-
fevereiro de 1966 de "Informes de La
Construcción", do "Instituto Eduardo Tor-
roía de Ia Construcción y del Cemento
(LE.T.C.C.)" - procura fazer uma sín-
tese daquelas teses e dos debates que se
travaram quando de sua discussão em Co-
penhague. O arquiteto Fernando Aguirre
inicia seu trabalho remetendo os leitores
a outras publicações do LE.T.C.C. ("Mo-
nogratía 249", "Coordínacíón Modular y
Normalización de Elementos Constructi-
vos" e "Diretrices para Ia Coordinación
Dimensional") para evitar a repetição de
conceitos fundamentais. Porém, acentua,
deve ser estabeleci da uma clara diferencia-

Arquiteto:

FERNANDO AGUIRRE DE YRAOLA, IAB-GB

ção entre os conceitos: coordenação dimen-
sional e coordenação modular, uma vez que
freqüentemente são empregados com pou-
ca propriedade.
Coordenação dimensional é um sistema

racional para estabelecer e coordenar as
dimensões e disposições dos elementos que
intervêm num r. construção.
Coordenação modular é um sistema ba-

seado no emprêgo de um módulo. Ainda
que a primeira delas seja muito flexível, é
evidente que a adoção de um módulo corno
base de normalização dos elementos cons-
trutivos é uma condição fundamental para
a industrialização da produção.
Os estudos que conduziram a adoção de

um modulo determinado são conseqüência
da dificuldade que, através da História da
Arquitetura, consistiu em fixar uma uni-
dade de medida para o projeto de edifícios.
Pode-se dizer, se nos limitarmos à

época atual, que os primeiros trabalhos
séríos relativos à coordenação modular sur-
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giram em 1934, com o americano Bemis.
Em 1942 foi publícada na França a pri-
meira norma modular nacional; em 1945
aparecem as especificações editadas pela
American Standards Assocíation e, no ano
seguínte, outras são promulgadas pela As-
sociação Sueca' de Normalização. Os tra-
balhos de Neufert e Le Corbusier contri-
buíram poderosamente para racionalizar a
arte de projetar, e em 1953 criou-se a
Agência Européia de Produtividade da qual
nasceu o Grupo Internacional Modular
(L M. G.), convertido mais tarde em Co-
missão de Trabalho do C.LB.
Uma das conseqüências práticas mais

transcendentaís de todo êsse processo foi
a de fixar internacionalmente e de modo
unânime, o módulo básico de 10 em, so-
bretudo após a última reunião da Comis-
são de Trabalho da Comissão Econômica
para a Europa das Nações Unidas (Comitê
da Edificação e da Planificação), porque
esta dimensão é a que melhor atende aos
requisitos para a máxima flexibilidade e
utilidade do modulo que exigem os espe-
cialistas durante o -longo processo de es-
tudo do tema.
:ttsses requisitos foram os seguintes:
- A dimensão do módulo deverá ser su-

ficientemente grande para poder estabele-
cer uma correlação conveniente entre as
dimensões modulares dos elementos e os
espaços modulares dos planos;
- O módulo de base deverá ser sufici-

entemente pequeno para que seus múlti-
plos correspondam a tôdas as dimensões
que tenham de se dar aos diferentes ele-
mentos da gama industrial, e para consti-
tuir uma unidade que se possa reduzir a
um mínimo as modificações que se tenha
de introduzir nas dimensões dos elementos
atuais, para reduzí-Ios a dimensão mo-
dular mais próxima, assim como as modi-
ficações correlativas dos espaços previstos.
- Dever-se-à eleger para o módulo de

base uma dimensão tão grande quanto
possível, com o fim de reduzir ao mínimo
a gama atual das dimensões industriais;
- Para comodidade de utilização, a di-

mensão do módulo de base deve ser ex-
pressa por um número inteiro e encontrar-
se numa relação numérica simples com o
sistema de medidas a que se refira;
- A dimensão do modulo de base deve

ser escolhida em acôrdo com todos os
países que utilizem ou tratam de adotar a
coordenação modular: esta dimensão deve
ser a mesma para todos os países.
Além do módulo básico, foram recomen-

dados os multímódulos: 3M = 30cm e 6M
= 60 em, e o submódulo: M/4 = 2,5 em.
Na realidade, duas tendências distintas

podem ser identificadas entre os especia-
listas na matéria: a dos que pretendem
modular exaustivamente todos e cada um
dos elementos da construção, por menores
e mais acessórios que sejam, e a dos que
se limitam a modular somente as unidades
construtivas que se pretende realizar com
grandes elementos pré-fabricados.
Os que defendem o primeiro sistema,

dentre os quaís se destaca o grupo escan-
dinavo, comparam a atual fase de indus-.



trialização como uma especie de era "pa-
leo-automátíca", a qual se deverá seguir,
forçosamente, uma total automação da
indústria da construção. O presidente do
comitê de trabalho do Grupo Internacio-
nal Modular, Doutor Berwall, compara esta
última com a indústria automobilística e
observa que ainda que, no futuro, os edi-
fícios se normalizarão muito mais que hoje
em dia, e sempre será necessária uma va-
riedade de produtos consideràvelmente
maior do que aquêles necessários aos au-
tomóveis. Isto quer dizer que os elementos
construtivos deverão ser flexíveis e adap-
táveís a uma grande variedade de edifícios
diferentes, com muitos outros aos quaís
deverão ajustar-se segundo um variado
número de combinações que freqüente-
mente não poderão ser previstas. A corre-
lação modular, segundo êsse critério, coor-
denará aquelas dimensões para todos os
componentes e elementos, que são impor-
tantes a seu ajuste com outros, e será ins-
trumento indispensável à mecanização da
indústria de todos os tipos de elementos
construtivos.
Esta conversão da indústria para a pro-

dução em massa de um limitado número
de variantes normalizadas admitirá indu-
bitàvelmente, na dita fase "paleo-automá-
tíca", uma limitação rígida à liberdade do
projeto; porém, por outro lado, a diferen-
ça de preços entre o elemento normalizado
e o feito especialmente de encomenda não
será tão grande do ponto de impedir por
completo sua produção.

À primeira fase da industrialização se-
guír-se-á uma automação verdadeira, neste
período mais desenvolvido, os processos se-
rão realizados mediante contrôle eletrôni-
co, desde a encomenda até a fabricação do
produto, de tal maneira que será possível
industrializar um número quase ilimitado
de medidas e acabamentos, que resultarão
livres de sobrepreço, dada a enorme capa-
cidade dêsses recursos eletrônicos para
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controlar as variantes. A flexibilidade as-
sim conseguída deverá manter-se entre-
tanto, dentro dos limites das variações
controladas e previstas.
Na era da proclamada automação con-

seguír-se-á, pois, uma grande liberdade
dentro de um marco de normalização; po-
rém, dentro dêsse regime o caso de se
fabricar produtos não-normalizados será
excepcional, uma vez que a diferença de
custo entre êstes e os normalizados será
proibítíva. A coordenação modular, como
meio de coordenação dimensional terá en-
tão uma importância muito maior do que
a que tem na atualidade.
Os partidários do segundo procedimento

ou tendência (entre os quais se destaca o
C.S .T .B . de Paris, expoente da técnica
francesa, referendado na norma POI-101)
argumentam que êsses elementos pré-fa-
bricados modulados não se Incorporarão à
edítícação da mesma maneira nas diversas
partes construtivas. Aclaremos êsse con-
ceito com um exemplo.
Ao construir um edifício a base de pa-

redes transversais portantes, com painéis
de fachada encaixados entre êles, a di-
mensão que deverá ser modulada na fa-
chada será a dimensão de coordenação (1)
entre painéis e paredes, que é a distância

entre as paredes sem revestimento. A es-
pessura dessas, exígídas e determinadas pe-
las razões de estabilidade e acústica, não
será uma grandeza modulada e, em conse-
qüência, tampouco o será a distância entre
eixos de paredes (fig. 1).
Porém se, ao contrário, trata de compor

a fachada de um edifício com fechamento
do tipo parec!le-cortina para o qual a di-
mensão de coordenação entre os painéis
e a estrutura é a distância entre eixos das
paredes transversais, é esta distânciâ que
deverá ser modulada; como a espessura
das paredes é função das razões antes
enunciadas e, portanto, não suscetíveis de
modulação, resultará que neste caso, con-
tràriamente ao anterior, a distância entre
as paredes sem revestimento não estará
modulada (fig. 2).
Os defensores desta segunda tendência

acreditam que o primeiro sistema conduz
a absurdos econômicos, e inclusive duvi-
dam de que se possa realizá-Io pràtica-
mente.
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Outros dois conceitos muito importantes
relativos a industrialização são os da pré-
fabricação aberta e fechada.

Pré-fabricação aberta é aquela que uti-
liza elementos fabricados em série de dis-
tinta procedência e que se prestam à
montagem segundo combinações muito va-
riáveis e, conseqüentemente, intercambiá-
veis em certo grau.

Pré-fabricação fechada é a que utiliza
elementos fabricados em série, não previs-
tos para a possibilidade de serem inter-
cambiáveis com outros de procedência
alheia a seu próprio sistema, que exigem
com estrita coordenação nas fases de pro-
jeto, fabricação, transporte e montagem

14 dos elementos.

Poder-se-ia pensar que o sistema aberto,
em princípio, deveria oferecer maior cam-
po ao grande avanço da industrialização.
No entanto, o fato de que a industrializa-
ção baseada numa pré-fabricação aberta

avançou lentamente e que o desenvolvi-
mento da produção maciça raramente veio
de um sistema aberto, é devido segura-
mente às dificuldades técnicas advindas da
pré-fabricação aberta.

Os sistemas fechados ao resolver estas
dificuldades de uma vez por tôdas, quando
realizam o tipo de edifício tornam de certo
modo desnecessária normalização dos ele-
mentos fabricados em série, não previstos
para fins de efeitos cambiáveis os de uma
determinada patente de fabricação com os
de outra. A pré-fabricação fechada neces-
sitará na' realidade, e como condição de seu
desenvolvimento, somente de um número
suficiente de unidades idênticas que permi-
tam uma produção em série rentável. No
entanto, os componentes e elementos dos
sistemas fechados podem ser fabricados à
base de unidades normalizadas que resul-
tem mais econômicas do que as não norma-
lízadas. Neste sentido, a gradual' evolução

das partes normalizadas da industrializa-
ção fechada deverá ser concebida como
uma natural e lógica aproximação ao de-
senvolvimento dos sistemas abertos.

Do exposto depreende-se que o verda-
deiro avanço da industrialização se baseará
em soluções técnicas satisfatórias, conse-
qüência de um profundo estudo das exi-
gências funcionais e de problemas espe-
cíficos criados pelas uniões entre os ele-
mentos e que conduzam à máxima renta-
bilidade e flexibilidade do sistema.

Notas:

1 - A dimensão de coordenação é a de-
terminante para a união de um elemento
com outros, e é função, em cada caso,
da colocação na obra e das dimensões
teóricas ou nominais dos elementos, espe-:
cificadas no projeto ou numa norma
dimensional.



Curvas pata "ccmplexó arquitetônlco
calculadas por computador

o complexo Watergate em Washington, em fase inicial de construção

o complexo arquitetõnico Waterga··
te, de autonía do arquiteto italiano
Luigi Moretti,em construção às mar-
gens do rio Potomac em Washington,
poderá vir a ser 'UJm exemplo clássico
do uso do computador eletrônico na
construção civil. A participação do
computador neste empreendimento vai
desde o planejamento até a avaliação
do custo da obra.

O conjunto Wirutergatc compõe-se de
5 blocos, três dos quais destinados a
apartamentos em condomínio, um para
escritórios e um hotel. Os prédios se-
rão interligados por um subsolo, for-
mado por 4 galerias destinadas a loj as,
restaurante e estacionamento de au-
tomóveis. Sua principal característica
reside na sinuosidade das linhas con-
cebidas pelo arquiteto Luigi Moretti,
cuja execução teria constituído uma
tarefa dias mais árduas, sem o amá-
lio do equtparnento eletrônico de pro-
cessamento de dados.

o primeiro dos edifícios do conjunto,
o Watergate East, terminado recente-

mente, compõe-se de 13 pavimentos,
em forma de J, cuia curvatura é de-
terminada por 21 raios diferentes.
Alguns dos centros dessa curvatura
estão situados sôbre o rio Potomac e
no conjunto mão existem dois andares
exatJamente iguais e sõmente oito po-
deriam ser considerados semelhantes.
Esta extrema diversificação resultou
em que poucos detalhes pudessem ser
utilizados em mais de um pavimento.

Problemas da curvatura

o coordenador da execução do pro-
jeto de Watergate East, J. Roberts as-
sinalou que "tivemos de eIIlICal"aIro fato
de que o projeto não tinha linhas re-
tas em planta ou em elevação. Além
disso, existiam não só curvaturas dife-
rentes em um mesmo andar, como 15·
também não haVl~llJo caso de encon-
trarmos duas elevações exatamente
íguaís. "

Estas diferenças implicavam em que
os subempreíteíros deveriam fornecer



Um aspecto do complexo Watergate, em fase de construção
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cêrca de 2. 200 pameis de paredes em
100 tamanhos e rformas diferentes e 80
mil pés quadrados de [anelas em 596
tamanhos e formas. Isto significa di-
zer que cada coordenada deveria ser
calculada isoladamente para cada seg-
mento de parede curva nos diferentes
pavimentos, mais M coordenadas para
os terraços. Paro complícar mais ain-
da as coisas os quartos dos apartamen-
tos eram circulares eelípticos, os cor-
redores eram interrompidos e modifi-
cações diárias exigiam revisões das
plantas.

Quando a firma Matz, Childs and
Associates, engenheiros consultores,
foi incumbida de calcular as coorde-
nadas tentou fazê-Io manualmente.
Lloyd L. J ones, engenheiro encarre-
gado do trabalho levou cêrca de seis

Matz, Childs procurou então a Engi-
neering Physícs Co., um escritório de
serviços cíentífícos de Rockville, Mary-
land, que utilizando um computador
IBM 1620 e empregando uma versão
símplítícada do COGO, - um proces-
samento de dados aplicado à engenha-
ria civil para resolver problemas geo-
métricos - recalculou as ourvas do
2.° andar em oito horas de trabalho.
Numa segunda fase, mais simples, do
projeto - o edifício de escritórios e o
hotel - o computador calculou as
coordenadas em minutos.

semanas sõmente paria determinar as
curvas do 2.° andar, cuja construção
estava sendo iniciada. A seguir êste
ritmo, muitos meses passariam antes
que especírícações detalhadas rôssem
elaboradas e entregues aos emprei-
teiros.

------------- ----~--------

o material submetido ao computador
consistiu no número de painéis dese-
jado em uma seção curva, as coorde-
nadas para os pilares naquela seção.
Usando o COGO que foi memorizado
em disco numa IBM 1311, o compu-
tador calculou tôdas coordenad:as e
dístãncías ao longo da curva, mais os
ângulos necessários. A versão normal
do COGO é capaz de memorizar 100
coordenadas, mas o programa foi mo-
dificado de forma a possibilitar o ma-
nejo de milhares de coordenadas. Im-
pressos relativos ao computador fo-
ram enviados a cada empreiteiro, com
instruções.

Menores dificuldades nas modificações

o chefe do escritório de Mlatz,
Childs, George W. Bushby, afirmou
que "uma das vantagens do uso do
computador foi a de permitir modifi-
cações mo projeto sem que isso provo-
casse o esgotamento de todo o pessoaã."

Uma das modificações surgiu quando
se decidiu a recoloeação de uma va-
randa em um dos apartamentos. Para
levá-Ia a efeito, 15 intercolúnios fo-
ram computados, a fim de se' encon-
trar os novos paios. Lloyd Jones enviou
as coordenadas revisadas ao centro das
curvas para facilidade da operação;
as curvas completas foram determina-
das pelo computador 16·20na mesma
noite e entregues a Matz, Ohllds, na
manhã seguinte. Pequenas fôlhas de
papel, nas quaís estava desenhada, a
seção modificada, forem acrescenta-
das aos originais.

Engenheiros de programação tam-
bém trabalharam no complexo com
uma ffiM 1620, quando os engenheiros
tiveram qUJetraduaír a concepção do
arquiteto Moretti dos seis espelhos
d'água, três dos q'Ulaisem forma de seg-
mentos de elípsóíde. Encontrar os
pontos na suoentíeíe para orientar ~
elevação das fôrmas de concreto fOI
ume, tarefa. relativamente simples,
uma vez determínado o programa.

O planejamento da execução da obra
Watergate contou igualmente com a
partdcípação de um computador. Uma
série de flaJ.has foram constatadas no
inicio das escavações, pois a área ti-
nha sido utilizada, anos, atrás, para
estocar carvão combustível e seus de-
rivados - ãmunízantes e creolína -
o que ínterteríu nas escavações nor-
mais. oertas áreas tiveram que ser es-
coradas a fim de prevenír o escoamen-
to do líquido grosso e espêsso e que
poderia provocar deslizamentos do ter-
reno. No prosseguimento das escava-
ções, os operários encontraram reser-
vatórios de óleo, tanques velhos, gran-
de quantãdade de tijolos e concreto,
que se havia amontoado no local du-
rante um século.

O chefe do projeto de Watergate,
Giuseppe Oacchí, diretor do escritório
da Ediltecno S.P.A. Inc. da Itália, em
Washington, entrou em contato com
a Management Technology Inc. para
que se chegasse a um esquema rígído
de planejamento em relação a totali-
dade do projeto a fim de controlar
êsses imprevistos. A Companhia M.T.!.,



forma de consudtoría técnica especia--
lizada na indústria. de construção ci-
vil, recorreu ao uso de um computador
de São Diego, Califórnia, para esta-
belecer a seqüência lógica no plane-
jamento de todo o complexo Waterga-
te e poder enfrentar problemas impre-
vistos tais como atrasos eventuais,
complexidade do .projeto, problemas de
.ímplantação do complexo - proximi-
dade de uma rodovia interestadual.

Êlste sistema está sendo usado díà-
riamente para registro dê tõdas as mo-
dificações -e atrasos da obra e verifica-
ção de suas implleaçôes no desenvol-
vimento da programação do complexo.

o uso do computador
no esquema básico

A seqüência lógica do planejamento
fornecída pelo computador é utilizada

Maqueta do complexo Watergate

na esquematização das diversas tare-
fas em desenvolvimento simultâneo na
construção dos apartamentos. Em um
só dia, três tarefas podem ser executa-
das num mesmo apartamento e para
tanto devem estar' perfeitamente pro-
gramadas.

Um dos aspectos básicos de Water-
gate está ligado ao fato de que em tô-
das umdades foram previstos acaba-
mentos perfeitos e de grande esmêro.
Na maior parte dos casos, os prôpríe-
tários confiaram aos executores a
organização espa-cial e a arquitetura
interior -de seus apartamentos, desde
que compatíveís com a concepção ori-
ginal do arquiteto responsável pêlo
projeto do complexo.

Sob o andar térr-eo, estão localizados
dois planos, em n~veis diferentes, des-

tínados a ajardinamento e um con-
junto de lojas que inclui uma farmá-
cia, um supermercado e um restauran-
te, bem como um estacionamento para
mil automóveis. O uso dessas lojas será
aberto a todos os residentes nessa área
ré-urb~a'de Washington, para as
quaís se tem acesso através de escadas
rolantes que ligam a área à Vírgínía
Avenue. A área livre existente entre
as edírícações, no nível no térreo, será
destinada a parques, fontes e piscinas.

Avaliação dos apartamentos

Também ~ avalíação para venda dos
apartamentos fêz-se necessário o em-
prêgo de um computador 1401 que pro-
cessou os nove prínqípaís tatôres de-
terminantes do preço de cada aparta-
mento. O
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WILLlAM L. THOEN

Engenheiro Consultor

Le Messurier Associates, Boston, Mass.

Desde nossa primeira experíêncía
com computadores, mais ou menos há'
um ano, Le Messuríer Associates têm
se dedicado ativamente à sua aplicação
ao 'planejamento de construções. Até a
presente data (até hoje), temos usado
os computadores IBM 1620 e 7090, no
desenho de 27 proj etos que variam da
simples construção armada em madei-
ra a edifícios com a altura de 33 an-
dares.

A maioria dêsse trabalho envolveu a
análise da construção de edifícios em
vários coeficientes, usando STRESS
(Structural Engineering Systems Sol-
ver), o MIT programa desenvolvido.
Entretanto, menores programas foram
desenvolvidos por nossos engenheiros
para a solução de problemas especí-
rícos.

Nos desenhos dos edifícios do "De-
partment of Employment securíty" e
do "Mental Health", para o projeto do
Govêrno do Estado em Boston, usamos
o computador para dois importantes
papéis. O exterior do edifício será con-
creto exposto; e o contrôle das racha-
duras representa uma grande parte da
engenharia estrutural. Das sondagens
iniciais, a constante do solo foi espe-
círícada, descrevendo a atuação das
fundações como um elástico sistema
de suportes, e diferenciais bem como
permanentes assentamentos foram es-
tudados. Mesmo apesar de boa fôrça
de sustentação em que o solo é avaliá-
vel, os resultantes deslocamentos dife-
renciais foram suficientes para produ-
zir excessiva pressão na super-estru-
tura., Estas pressões não podem ser
manejadas econômícamente, com re-
forços adicionais. A melhor .solução
pareceuser '- uma fundação .em leito
de rocha :liirme. -Ó» " .;'

Outra dramática assístêncía ofere-
cida pelo computador é representada
por sua habilidade em sustentar os en ..
trelaçamentos da construção em "me-
mória", para modíficação e subseqüen-
te solução quando necessário. Para o
desenho dêsses edifícios, difíceis cortes
seccionais foram retidos durante a du-
ração do trabalho. Enquanto o traba-
lho avançava, muitas mudanças eram
feitas pelos Arquitetos. Com cada mu-
dança a modificação estrutural apro-
priad~ era introduzida, e a inteira
construção se repetia. Um contínuo
desdobramento da atuação estrutural
estava dêsse modo dísponível e em
muitas ocasiões, nos encontrávamos
habilitados para dizer ao arquiteto a
conseqüência estrutural de suas mu-
danças no prazo de um dia mais ou
menos de seu recebimento.

o "State Street Bank Building", de-
senhado por "Pearl Street Assocíates",
representa um interessante uso do
computador para análise de constru-
ção. O programa permite serem alte-
rados os componentes da, construção
mudados ou suprimidos, assim a atua-
ção estrutural da construção pode ser
fàcilmente modificada até conseguir-se
ótimas condições que satisfaçam. Es-
tudos preliminares indicaram que a
dimensão das colunas exteriores pode
ser governada pelas fôrças do vento.
Variando-se apropriadamente a rigidez
das vigas e colunas e díagonal contra-
vento, a solução foi obtida por meio da
qual as fôrças do vento eram reparti-
das mais pelo interior. Assim a fôrça
do vento não mais controlava a di-
mensão das colunas. Nessas análises,
em adição .ao total movimento de
construção, nós estamos também na-
.bllítados iaI estudar .a deriva por pavi-
omérito (andar) - uma ímportantepo-

A arquitetura

e o computador'
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"Se encaramos essas máquinas (os com-
putadores) como poderosas ferramentas
para encurtar os nossos processos de tra-
balho, elas talvez possam ajudar-nos a li-
bertar o nosso poder criativo... Gostaria
que nós, os arquitetos, mostrássemos re-
ceptividade a estas possibilidades ofereci-
das a nós pela ciência." Estas foram as
palavras de Walter Gropius, fundador da
Escola Banhaus, na Alemanha, e posterior-
mente presidente do Conselho do Depar-
tamento de Arquitetura da Escola de Pro-
jeto Pós-Graduação de Harvard.
Mais de 500 arquitetos de tôdas' as par-

tes dos Estados Unidos se reuniram no
mês de dezembro de 1965,em Boston, na
Conferência do Centro de Arquitetura de
Boston, sôbre "A Arquitetura e o Compu-
tador", para ouvir os membros da sua pro-
fissão e peritos em computadores passa-
rem em revista a situação da profissão e
prever as futuras contribuições da ciência

de processamento eletrônico de dados ao
planejamento e projeto arquitetônico.

As apresentações técnicas versaram sõ-
bre o uso do computador como ferramenta
para calcular as tensões e cargas numa
estrutura, programar as fases-de constru-
ção (trajetória crítica ou método de pro-
cedência), para projetar um hospital que
permitisse um dispêndio mínimo de tempo
nos deslocamentos entre uma dependência
e outra, e conceber um sistema internacio-
nal de recuperação de informações sôbre
cíêncía de construção.

Apresentações gráficas, pelo uso da téc-
nica da pena de luz e perspectivas ani-
madas, mostraram os meios pelo qual o
homem e a máquina poderiam comunicar-
se um com o outro através de estudos au-
xiliados pelo computador, de fatôres de
tensão humana numa cabina de aeronave,
eficácia de radar, os efeitos da visibilida-



rém quase inacessível porção de infor-
mação estrutura1.
A "Acton Líbrary", desenhada por .1.

Schiffer, ilustra uma levemente com-
binação de: - computador - aconte-
cimentos relacionados. O piso e o teto,
são grades com aproximadamente 70
pés quadrados, com frisos alternados
entre 5 a 10 pés de distância. Apesar de
a grade ser regular, cada piso repousa
em 55 suportes colocados irregularmen-
te, de modo que as pressões resultantes
e deformações, não podem ser fàcil-
mente obtidas. O problema roi primei-
ramente i1ntroduzido como uma grade
STREiES problema e os momentos re-
sultantes, císalhamento e deformações
obtidas. Gomo um sistema pós-tensão
era desejado, dois especiais programas
objetivos foram escritos por nosso es-
critório. O prírneíro programa, desen-
volvia o contôrno dos cabos. O segun-
do testava o sistema resultante, em
cada localização das grades, para con-
dições de pressão a tempo recorde (rá-
pido) , a carga morta, a carga balan-
ceada, a carga planejada e a carga de-
rínítíva.
Nós estivemos trabalhando no dese-

nho de um projeto de um parque de
cinco níveis em ar livre, para facilitar
o estacionamento para o "Massachu-
setts General Hospital" (Arquiteto:
Hugh Stubins), sôbre o qual será.cons-
truído futuramente um edifício de seis
andares. O edifício será aquecido a
uma constante temperatura de cêrca
de 70 graus F., enquanto que o esta-
cionamento (parque), abaixo, experi-
mentará a temperatura de cêrca de
90 graus F. durante o verão a 10
graus F. no inverno. Nós perguntamos
ao computador como a estrutura re-
sultante iria funcionar, por causa das
condições terminais.

No desenho de um edifício de apar-
tamentos de 32 andares, para o mes-
mo projeto, o cisalhamento profundo
das paredes não somente foi limitado,
mas as paredes também foram pon-
tuadas com portas e outras aberturas.
O computador resolveu o problema, do
cisalhamento das paredes quando rea-
giu sob carga lateral em conjunção
com outras porções construídas do edi-
fício, dando em 10 minutos o estado
das pressões e deformações em tôdas
as localizações especificadas.
Desde que a produção do computador

incluiu rotações de junções, estávamos
habilitados a investigar o empenha-
mento do piso, um importante fator
no desenho de aposentos não pressio-
nados. Paredes divisórias construí das
apertadas contra os tetos e assoalhos
podem ser rompidas por deformações
de assoalhos e colunas sob cargas la-
terais.
No desenho de um restaurante cuja

construção será estrutura em aço, a
profundidade do assoalho era limitada,
e sabíamos que a canalização teria ne-
cessàriamente que passar através do
vigamento. Neste caso, usamos um
programa apropriado que daria os mo-
mentos exatos e cisalhas 'a 10 pontos
ao longo de cada viga,bem como
outras informações. :Ê:steprograma. foi
especialmente útil para o desenho das
aberturas através das vigas, bem como
as condições de pressão eram avaliadas
(reconhecidas) a muitos pontos ao
longo do eixo das vigas. Também,
através dessas informações, ficamos
capacitados a selecionar as melhores
posíções para a passagem da canalí-
~ação.
Problemas envolvendo geometria es-

pecial, podem ser solucionados por um
computador, tão fàcilmente, como,~rdi-

de e avançadas configurações de nariz
para as novas aeronaves de transporte.

"Os gráficos do computador", disse Wi-
lhelm V. von Moltke, professor de Urba-
nística na Universidade de Harvard, "te-
riam fornecido um retrato mais preciso do
nosso esfôrço para unir os desordenados
elementos naturais no projeto e desenvol-
vimento de Santo Tomé de Guayana, ci-
dade industrial para 650.000habitantes na
parte oriental da Venezuela.

Foram feitas perguntas exploratórias:
Os problemas arquitetônicos prestam-se ao
emprêgo mais criativo do computador? O
computador ajudará o arquiteto a pensar
de modo mais criador? Qual a relação
entre o computador e o processo racional?'
Entre o computador e a "inspiração"? Será
necessária uma alteração fundamental no
ensino de arquitetura para a utilização
eficaz do computador?

O reitor D. Kenneth Sargent, da -Esco~a
de Arquitetura da Universidade de Syra-
cuse, declarou-se preocupado com a cres-
cente opinião pública de que muitos pro-
fissionais se desempenham inadequada-
mente. "O cliente", disse êle, "demasiado
freqüentemente põe em dúvida a habili-
dade de um arquiteto, como resultado de
uma experiência infeliz durante a reali-
zação do projeto de uma obra. Quer pare-
cer que o computador poderia servir como
um importante instrumento para ajudar
a desfazer essa opinião nociva." .

A necessidade de se pôr a par dos re-
cursos tecnológicos foi citada por Serge
Chermayeff, professor de Concepção Ar-
quitetônica na Escola de Arte e Arquíte-
tura da Universidade de Yale. "Os fatos
parecem apontar para um crescente retar-
damento arquitetônico num período de
mudanças cada vez mais rápidas e maío-

narres trabalhos de construção e tre-
liças. A "Episcopal C'hurch at Exeter",
NlewHampshíre, desenhada por S:mith,
Sellew amd Doherty, é 'uma estrutura
semelhante. Seu teto é uma pirâmide
de 80 pés quadrados, rematado por um
único campanário (tôrre) . Usando
STRESS, o problema foi especificado
em duas horas e uma solução para
seis combinações de vento, neve e pêso
morto, foi produzida em dois minutos.
Aqui a análise era difícil pois os. com-
ponentes do esquema eram retos.
Como um preparador inicial, o

computador é ínsubstítuível , Para nos-
sos escritórios como 50 homens que
fazem 100 trabalhos por ano, o traba-
lho de planejamento é difícil de con-
trolar. Nós temos desenvolvido vários
programas que desenvolvem e distri-
buem os relatórios em vários meios.
Um programa, chamado "BIG BRO--
THER", guarda a sucessão dos progres-
sos do trabalho, avisando-nos quando
um trabalho ultrapassa 10% de acrés-
cimo no orçamento estabelecido. Isto
é um sistema de avíso-prévío para de-
ter-se um trabalho mal planejado e
assiste na prevenção de práticas íne-
ficientes. Palia guiar nossos planej a-
mentos e processamento, estivemos fa-
zendo experiências com um programa
preventivo de fôrça humana que usa
históricos de trabalhos anteriores e
atuais como premissas.

Experimentamos, também um pro-
grama para, escrever (anotar) as espe-
cífícações junto com os trabalhos
desenhados. Outro benefício dêsse pro-
grama será a fácil mudança das espe-
cificações, limitada leitura de provas,
liberdade de erros tipográficos, dimi-
nuição da carga dos secretários e a
esperança de evitar-se as pressões
finais.

res,: Os arquitetos não parecem estar in-
teressados ou mesmo cientes do que sig-
nifica para êles as descobertas científicas."
"Os arquitetos não podem permanecer

alheios à tecnología", disse o Dr. Char-
mayeff, acrescentando, "não precisamos
nos preocupar com o gênio criador. A be-
leza tomará conta de si própria." Citando
o Dr. Christcpher Alexander, professor de
Arquitetura da Universidade da Califórnia
(Berkeley), "Quem sabe usar as técnicas
de computador para projetor", o Dr. Char-
mayeff disse: "Alexander declarou que a
nossa sobrevivência depende de nossa ha-
bilidade em dominar as novas complexida-
des com a melhor tecnologia ao nosso dis-
por. Isto não poderá ser feito sem as fer-
ramentas eletrônicas de análise de proble-
ma. Pela primeira vez, o gênero humano
está apto a substituir por rápidas progra-
mações e ensaios, os vagarosos e empírí-
cos métodos de projetar."
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Para grande número de engenheiros, o
projetista é um desenhista que materializa,
através de forma gráfica cuidadosamente
elaborada, a ídeía de uma máquina ou de
uma instalação concebida pelo engenheiro;
ou, ainda, é o calculista de estruturas que
aplica à concepção do engenheiro os mé-
todos de cálculo matemático que reco-
mendam modificações cabíveis das seções
para assegurar aos elementos a resistência
necessária a suportar as cargas previstas
no programa. Existem muitos outros en-
tendimentos mas nenhum implica na no-
ção de atividade inovadora, criadora de
conceitos originais, inventiva.
Os engenheiros se comprazem com a

idéia de que a elaboração do projeto é de
ordem inteiramente racional e, por isso,

o arquiteto e o computador

o Centro de Arquitetura de Boston promoveu em 1964 um encon-
tro para discutir o tema "O arquiteto e o computador". As exposições
feitas pelos arquitetos Steve Coons,Walden E. Clark e James J. Souder
naquele encontro foram traduzidas pelos engenheiros franceses Pierre
Salmon, inspetor geral e Jeanne-Marie Ardillon, do Centre Scientifique
et Tecnique du Batiment de Paris e publicados na Revista do C.S .T .B.
n.o 83, dezembro de 1966.

No momento em que começa a se falar, entre nós, de computação
aplicada à construção e a projetos de arquitetura, e de planejamento
urbano e em outros domínios do conhecimento humano, achamos
oportuno trazer ao debate os textos acima mencionados, que oferecem
uma visão do estágio em que se encontram essas técnicas em países
mais adiantados.

Segundo o texto introdutório do C.S.T .B., o ciclo de funciona-
mento de um conjunto eletrônico de computação de dados, com as
características que são a seguir referidas pelos arquitetos de Boston
é o seguinte:

O conjunto eletrônico é composto por computador, leitor de fita
magnética, traçador e tela catódica.

- O computador recebe os dados sob a forma de informações
codificadas, ordena-os e confronta-os com outros, em função do pro-
grama; em seguida, efetua os cálculoonecessários, transformando-os
em sinais, conforme os vários códigos. Êstes sinais são registrados em
cartões perfurados ou em fitas magnéticas.

- O leitor de fita, lê, decodifica e interpreta os sinais registrados
pelo computador :nas fitas magnéticas ou cartões.

- Em seguida, o leitor de fita transmite suas impressões ao tra-
çador que executa integralmente o desenho; por exemplo, uma série
de curvas com suas coordenadas, títulos, referências, etc., ou uma
série de mapas geográficos em escalas diferentes ou ainda plantas de
execução de uma obra.

A tela catódica da qual só existem três exemplares na Europa
destinada a projetar imediatamente os resultados à vista do operador,
completa o conjunto.

M.N.B.

o computador auxiliar do

rmmrmzam e ignoram a criação artística
que se lhes afigura um tanto suspeita, pre-
ferindo substitui-Ia pela ciência e os mé-
todos científicos.
Ao contrário, numerosos arquitetos, e

entre êles os representantes mais caracte-
rísticos da profissão, artistas de verdade,
empregam a palavra projeto tipicamente
para indicar atos inovadores, intuitivos e
geradores da concepção. Para êles, o cál-
culo estrutural, o mecanismo da transmis-
são do calor, o estudo do efeito do vento,
e de outros sistemas analíticos que per-
mitem compreender as fôrças da natureza
e as leis naturais, ainda que reconhecidos
como essenciais, não devem ser conside-
rados parte pràpriamente da elaboração
do projeto, mais sim da técnica do enge-

projeto
Arquiteto STEVE COONS

nheiro civil e do construtor. São funções
secundárias, . necessárias à realização da
concepção.
Um verdadeiro projeto resulta da inti-

ma mistura dêsses processos de conheci-
mento intuitivo e imaginativo com os mé-
todos racionais, analíticos e matemáticos.
Defendemos a tese de que os sêres hu-

manos têm aptidão bastante desenvolvida
para inventar, construir, comparar e for-
mular julgamentos de penetrante e pode-
rosa qualidade, mas não são tão eficazes
quando se trata de aplicar processos ra-
cionais mais complexos e detalhados. Os
computadores, pelo contrário são muito
eficientes e jamais se cansam no trato de
processos analíticos, não importando o
grau de complexidade dêsses, mas têm
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pouco valor em tarefas criadoras. A arte e
a análise fazem parte do processo do pro-
jeto e, assim sendo, parece razoável unir o
homem e a máquina de tal forma que cada
um possa excercer a função para a qual é
mais bem dotado.
O M. I. T. (Instituto de Tecnologia de

Massachusetts) vem seguindo essa orien-
tação, já há alguns anos, com resultados
tão interessantes que é possível afirmar
que, em futuro relativamente próximo, o
computador será uma superferramenta,
um auxiliar inanimado, mas útil, eficaz
e de certo modo inteligente, à disposição
daqueles que se dedicam a qualquer obra
efetivamente criadora, seja ela técnica,
cientifica, arquitetônica ou mesmo artís-
tica. Dois programas de pesquisa, onde
metas e métodos se superpõem e se refor-
çam a um só tempo, foram elaborados
para êsse fim. Um dêles, o chamado "Com-
putador Auxiliar do Projeto" (computer-
aided desígn) , foi padronizado pela Força
Aérea Americana. O outro, "Aquisição de
Conhecimentos em Ajuda Mecânica" (ma-
chine-aided cognition - MAC) mereceu
a preferência do Departamento Nacional
de Pesquisas Avançadas (Advanced Rese-
arch Projects Agency - A. R. P .A.) .
Na arquitetura, assim como em inúmeros

outros domínios da técnica e, certamente,
em diversos ramos da ciência, os processos
de expressão gráfica do pensamento são
de primordial importância.
Há dois anos o Dr. Ivan Sutherland

desenvolveu o programa Sketchpad e com-
putador, no qual, pela primeira vez, foi
possível a comunicação com o computador
em têrmos gráficos por meio de desenhos.
O atual sistema de comunicação é extre-
mamente simples e constitui um modêlo
ideal para o desenvolvimento de outros
meios de relação entre o homem e a má-
quina.
O programa Sketchpad de Sutherland,

aperfeiçoado pelos progressos realizados
ultimamente e pelas ideais aparecidas pos-
teriormente, deverá atingir, dentro de al-
guns anos, a plena realização das previ-
sões feitas no campo dos computadores e
da simbiose homem-computador.
Imaginemos um arquiteto (ou um en-

genheiro) sentado na mesa de um com-
putador do futuro. Em frente a êle, uma
tela semelhante a de um aparelho de te-
levisão, à sua esquerda uma série de bo-
tões e à sua direita um teclado conven-
cional de máquina de escrever. 1l:1ecomeça
a desenhar sôbre a tela com um lápis,
igual em forma e tamanho a um lápis
comum, mas que está ligado à mesa do
computador através de um fio fino e fle-
xível. Manejando o lápis e os botões, o
arquiteto esboça linhas, círculos e mesmo
superfícies complexas de forma livre no
espaço.
O arquiteto deseja, suponhamos, traçar

linhas horizontais e verticais. No primei-
ro desenho, essas linhas são retas porém
não estão orientadas de uma maneira pre-
cisa; calcando os botões conseguirá que o
computador interprete seu esbôço, fazendo
as retificações necessárias a ajustar o de-
senho. O projetista, a qualquer instante,
poderá introduzir dados relativos a dimen-
sões, com a precisão desejada, simplesmen-
te, apontando a um setor da tela e baten-
do no teclado o valor apropriado. Poderá,
também, solicitar do computador a medida
de qualquer dimensão constante do dese-
nho por êle feito; se esta medida não lhe
convier, bastará bater nas teclas para mu-
dá-Ia. O computador não apenas modi-
ficará essa medida como também alterará
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todo o desenho, de forma a adaptá-to às
novas dimensões. Se, por acaso, os dados
dimensionais forem incompatíveis, o com-
putador avisará o projetista oferecendo-lhe
diversas alternativas. Neste caso, êle po-
derá abandonar suas exigências relativas
a um ou vários dêsses dados, deixando ao
computador a tarefa de calcular as dimen-
sões do sistema ou ainda reajustar várias
dessas dimensões até obter um arranjo
satisfatório, bem como deixar o computa-
dor tratar inteiramente o problema do
ajustamento e contentar-se com o resul-
tado assim obtido.
Durante todo êsse processo, o projetista

está em permanente comunicação com a.
máquina, mantendo-a, sempre, sob seu ab-
soluto contrôle, com inteira liberdade' de
aceitar os resultados de suas manipulações,
tais como o computador as responde, »u
modificar sua concepção original em fun-
ção dêsses resultados. O projetista pode
solicitar ao computador informações sô-
bre as normas que regem certos aspectos
de sua profissão. O arranjo de banheiros,
estações rodoviárias, poços de elevador,
cadeiras de teatros têm, em certa medida,
dimensões padronizadas. Banheiras, auto-
móveis, elevadores e cadeiras de teatros são
elementos cuíos tamanhos quase sempre
índependem da vontade do arquiteto, ape-
sar de exercerem influência sôbre seu tra-
balho. O computador, o mais indicado
para o papel de assistente competente, de-
verá memorizar essas normas com preci-
são e conformar-se automàtícamento às
suas disposições ou, pelo menos, chamar
a atenção do projetista para elas.
Além das dimensões, o projetista neces-

sita ter em conta um grande número de
outras restrições ou disposições regulamen-
tares. Deve conhecer as exigências estru-
turais de seu projeto, quais as cargas de
vento e neve a serem aplicadas, qual o
aquecimento dos edifícios pela irradiação
solar, no verão e no inverno, etc. O es-
tudo dessas questões exige particularmente
a participação do cálculo analítico para o
qual o computador está perfeitamente ca-
pacitado. O intrincado sistema de restri-
ções a que está sujeito o projeto arquite-
tônico - atendimento ao código de edi-
ficações, zoneamento, densidade de popu-
lação, circulação de veículos, compatibili-
dade com os edifícios existentes, exigên-
cias estéticas, etc. - constituem um as-
sustador exemplo que, no entanto, é sus-
cetível de solução pelo computador.
A qualquer momento, após a formulação

do projeto, o arquiteto poderá reproduzi-
10 em perspectiva, dispor os desenhos de
forma a poder examiná-los de determina-
do ângulo ou de um certo ponto de vista,
conírontá-Ios de forma real com outros
volumes, em fim, teria com que a. possibi-
lidade de passear ao redor e dentro da
construção, experimentando a realização
de sua concepção.
Eventualmente, após chegar-se à defini-

ção minuciosa do projeto, o computador
poderá preparar de maneira semí-automá-
tica qualquer tipo de planta e de especi-
ficações técnicas para a fabricação de
elementos tais como, para concretagem,
estrutura metálica, aquecimento, ar con-
dicionado e ventilação, instalações hidráu-
licas, bem como qualquer outro serviço
dedicando a todos êstes detalhes a maior
atenção, de acôrdo com as normas e regu-
lamentos própríos da profissão. Isto feito,
poder-se-á ter a absoluta certeza de que
plantas e específícações, não só estarão
perfeitamente de acôrdo com a regula-
mentação, como todos os elementos inter-

venientes estarão compatibilizados entre
si; não haverá qualquer possibilidade de,
por inadvertência, uma canalização de
água interferir com uma de ventilação ou
outra de qualquer natureza.
Um computador capaz de executar tare-

fas dessa natureza seria evidentemente
muito caro, mesmo para as maiores em-
prêsas, se não fôsse a nova técnica de di-
visão de seu tempo de utilização, aprovei-
tada no atual programa MAC do M. I. T .
O computador eletrônico é caro apenas

quando não é utilizado. QuandQ empre-
gado em um trabalho produtivo seu custo
é baratíssimo, principalmente se conside-
rarmos as tarefas executadas e o tempo
gasto. Por exemplo, um computador po-
derá determinar as linhas da fuselagem
de um avião, em pouco menos de um se-
gundo, com precisão técnica de 10 milio-
nésimos. 1l:sse trabalho realizado através
dos métodos convencionais exigiria a par-
ticipação de muitos homens/semana. Uma
comparação entre os salários do pessoal
necessário e o custo de utilização dos com-
putadores mostra que êstes fornecem uma
ajuda baratíssima, desde que possam tra-
balhar sem parar.
Geralmente o projetista gosta de refletir

sôbre o seu problema, sentado, minutos a
fio, olhar perdido longe, meditando sôbre
os variados aspectos do seu trabalho e os
diferentes meios de os resolver. Nesse ín-
terim o computador, para ser eficiente e
econômico, deve ser empregado na solução
de outros problemas até que o homem a
uma conclusão. A solução empregada para
evitar essa espera à toa, consiste em ligar
várias mesas - numerosas mesmo - a
um umco grande sistema computador,
transformando-o num dedicado escravo de
muitos donos. Dessa forma, êle poderá
ser conservado ocupado permanentemente
sem que qualquer dos utilizadores perca
ociosamente o tempo do seu custoso au-
xiliar.
1l:ste sistema apresenta ainda outras van-

tagens ao possibilitar a intercomunicação
entre especialistas que visam a solução de
um problema. :É possível imaginar o espe-
cialista do futuro, chamado a prestar seus
serviços em qualquer situação difícil, sen-
tado em sua própria mesa, talvez numa
cidade distante, examinando o problema,
estudando os dados com o auxílio do com-
putador e fornecendo uma solução ou to-
mando uma decisão em poucas horas ou
mesmo minutos. Dentro em pouco, rêdes
como esta serão utilizadas pelos grandes
fabricantes de automóveis ou aviões. Sis-
temas parciais experimentados em dois ou
três casos já deram provas suficientes da
eficácia dêsse método.
Com o decorrer do tempo, o uso dos

computadores, será facultado às emprêsas
de menor porte, de maneira semelhante
às atuais ligações às rêdes telefônica e
elétrica, ou de outros serviços públicos.
Os próprios escritórios de estudos técnicos
mais modestos terão acesso ao computador.
Pensamos pois, que o computador, no

futuro, virá a ser auxiliar do homem no
processo criador, possibilitando-lhe a rea-
lização, com pouco estôrço, do bem-estar
e da livre escolha das atividades mais pró-
ximas à índole e à natureza do espírito
humano. Existem pessoas que logo acen-
tuaram o fato de que o computador pode
também aumentar a capacidade do homem
de fazer coisas sem interêsse. 1l:sses crí-
ticos, bem entendido, são uns misantropos,
e é à sua visão obtusa do gênero humano
e não a máquina que devemos censurar.



o homem e o computador
no processo de planejamento

Planejamento da distribuição
de um hospital

Há cinco anos tivemos, juntamente com
outros colegas, a oportunidade de empre-
ender um programa de pesquisas patro-
cinado pelo Instituto Americano de Ar-
quitetos (A. r.A.) e a Associação de Hos-
pitais Americanos, visando a aperfeiçoar o
planejamento dos hospitais. Depois de
consultar um pequeno número de arquite-
tos, para saber as verdadeiras dificuldades
na organização do hospital, chegamos a
certas conclusões sôbre as quais todos es-
tavam de acôrdo. Primeiro, considerou-se
de primordial importância para o arqui-
teto uma clara compreensão do programa
a enfrentar (êste fato é tão evidente que
não mereceria ser mencionado se não ti-
vesse sido mencionado inúmeras vêzes nas
discussões). Segundo, o arquiteto precisa
encontrar uma maneira clara de expor os
programas. Terceiro, o arquiteto precisa
encontrar um método que lhe permita
perceber, simultâneamente, todos os ele-
mentos do problema e suas relações recí-
procas; em outras palavras, uma visão glo-
bal do problema.
Depois de procurar, sem resultado al-

gum, na literatura profissional um método
de abordagem do problema do planeja-
mento, resolvemos fazer uma pesquisa
entre arquitetos para tentar descobri-Io.
A pesquisa mostrou que todos estavam de
acôrdo sôbre a necessidade de se ter uma
melhor compreensão funcional do hospi-
tal, compreensão esta que conduzirá espe-
cialmente ao estudo do sistema de circula-
ção. Pôsto que não poderíamos enfrentar
o problema em sua totalidade - os meios
e o tempo de que dispunhámos nos obri-
gava a limitar nosso campo de estudo -
escolhemos para tema do trabalho o pla-
nejamento dr, circulação.
Uma análise dos métodos de trabalho

do arquiteto permitiu constatar que sua
forma de aproximação do problema vem
sendo pràticamente a mesma no correr
dos anos. A intensidade dessa aproxima-
ção varia de indivíduo a indivíduo, po-
rém, consiste bàsicamente em determinar,
de início, as finalidades, depois descobrir
as funções relacionadas a essas finalidades,
encontrar os recursos para atingir às fi-
nalidades desejadas e os critérios para
avaliar os resultados. A forma de aproxi-
mação atualmente empregada consiste
simplesmente na utilização de alguns ins-
trumentos novos neste velho processo tão
estreitamente ligado àquilo que nossos
colegas e amigos, os técnicos, chamam de
sistemas de análises ou pesquisas operacío-
nais. Creio que êste método de aproxima-
ção dos problemas teve sua origem na
arquitetura.
A via de aproximação que vamos utili-

zar é bem mais elementar. Obedece sim-
plesmente ao princípio de que qualquer
organização social pode ser considerada
como um sistema dentro do qual "matérias.

Arquitetos: WELDEN E. CLARK
JAMES J. SOUDER

primas são tratadas por meios adequados
para obter um produto". Considerados cer-
tos dados, podemos concluir que o hospi-
tal pode ser descrito como sendo um sis-
tema onde existem matéria-prima (os
doentes), meios (pessoal de serviço e equi-
pamento) e, finalmente, produto (pessoas
sadias e um certo número de falhas que
serão recolocadas no sistema ou recusa-
das). 1!:ste sistema compreende, é certo,
numerosos subsístemas, que são os ele-
mentos constitutivos essenciais à trans-
formação de doentes em pessoas sadias:
cuidados terapêuticos, cuidados nutritivos,
administração e, em seguida, os mecanis-
mos logísticos segundo os quais os doentes
são conduzidos e providos os meios de for-
necer tudo o quanto necessitam para se
transformarem em pessoas sadias. Após
numerosas discussões, a palavra mais ino-
fensiva encontrada para descrever êsse
subsistema foi comércio. Mas, agora, chega
de subsistema ... Já que temos uma ideia
do processo, passarei a palavra a meu
amigo Clark.

Clark

Em minha opinião, estamos em vias de
aplicar na realização de uma espécie de
organismo dinâmico, um processo cientí-
fico, normal em nossos conhecimentos.
Com efeito, o trabalho de projetar, de
planejar, de construir um edifício consti-
tui um processo evolutivo, algo que pro-
gride, que não é estático e está sempre
em evolução.
Outra ideia, que desde o início nos pa-

receu importante é a que se refere às
coisas mensuráveis e ao conceito mesmo
de medida. Medidas há que podem ser
expressas objetivamente em têrmos de
comprimento, de superfície, ou de custo
em dinheiro. Outras não são tão fáceis
de avaliar e, para medi-Ias, devemos re-
correr à ajuda de uma escala subjetiva,
estabelecida sôbre a soma de julgamento
de inúmeras pessoas, relativos a certos mo-
tivos, tais como graus de confôrto, con-
trastes de iluminação admissível ou níveis
de ruído aceitáveis. Assim, para um certo
número de aspectos do meio ambiente,
não passíveis de serem medidos diretamen-
te em pés, polegadas ou dólares, é possí-
vel, dispor de certos meios para avaliar
quantítatívamente os fatos.
Daí pensarmos que seria útil dispor de

uma espécie de representação "espectral"
das propriedades de um elemento arquíte-
tônico, ou da arquitetura considerada em
seu conjunto, capaz de abranger desde
aquilo' que pode ser determinado com fa-
cilidade em têrmos objetivos até o que é
totalmente abstrato e de difícil definição.
Numa das extremidades do "espectro" po-
der-se-ia definir um setor a ser designado
por utilidade, o qual corresponderia à fun-
ção, no sentido estrito de têrmo. A zona
central do "espectro" poderia ser chamada
de "aprazimento e abarcaria o confôrto

e seu desfrute pelo usuano fora de seu
trabalho. Finalmente, na outra extremi-
dade, caracterizada pelo que se poderia
chamar de expressão, as propriedades re-
lacionadas com a finalidade, isto é fazer
obra de arquitetura adequada em ambiente
adequado, e que se inclui no domínio da
estética.
Se bem que possamos falar das manei-

ras de medir aquilo que é mensurável de
uma forma ou de outra, e imaginar uma
escala capaz de avaliar qualidades arquí-
tetônicas, quando tentamos pôr em prá-
tica nossas palavras, somos forçados a
baixar as pretensões pela dificuldade en-
contrada em definir aquilo que é subje-
tivo. Ao sondarmos o setor que designamos
por aprazimento pouco encontramos de
concreto. E as qualidades que constituem
os elementos da expressão são sabidamente
difíceis de fixar. Por essa razão, numa
primeira etapa, nos concentramos no que
constitui a parte principal daquilo que cha-
mei de utilidade. Para tanto, escolhemos
para apresentar aqui, como exemplo, o es-
tudo dos aspectos quantitativos do sub-
sistema comércio, dentro do sistema que
é o hospital.

Souder

No estudo de um sistema, o conheci-
mento do conteúdo é de consideração in-
dispensável. Na elaboração do processo de
planejamento, desde o inicio, devemos
identificar os elementos que fazem parte
do dia a dia da vida arquitetônica. Pri-
meiro, reunimos os fatos; depois tentamos
a síntese das respostas e, finalmente, pro-
cedemos à avaliação dos dados assim
obtidos. Existe uma grande correlação en-
tre os diversos elementos dêsse processo.
O início da síntese pode exigir uma gran-
de quantidade de informação, da mesma
forma como a avaliação pode levar a de-
sejar maior síntese ou mesmo mais infor-
mações. Trata-se, portanto, de um pro-
cesso quase contínuo de aproximações su-
cessivas no qual os três fatõres, intima-
mente ligados, se influenciam mutuamente.
Uma das razões dêsse emaranhado é a

grande complexidade da informação en-
contrada quando se considera um processo
sistemático humano. As relações existen-
tes na vida normal de um hospital variam
bastante durante um dia de trabalho. A
diversidade dos aspectos do movimento
exigido para chamar um médico, provi-
denciar uma cadeira de rodas para um pa-
ciente, e para uma infinidade de outros
pormenores são de grande importância na
concepção de um sistema como o que en-
volve corredores, circulações e elevadores.
Interessa, assim, saber realmente, à vista
de todo o conjunto em funcionamento,
quais são as características das pessoas em
atividade, que trajetos desenvolvem, onde
êstes coincidem, onde se afastam, quais
as funções dessas pessoas e - caso se
trate de avaliar qualitativamente - que
espécie de objetos necessitam ou levam
consigo e quando se verificam êsses acon-
tecimentos no tempo.
Para obtermos essa grande quantidade

de informações, adotamos um questionário
diário, capaz de as fornecer através de
uma simples coleta de dados relativos a
sete ou oito características - tempo, tipo
de pessoa, sua origem, seu destino, meio
de deslocamento, finalidade, material exi-
gido, etc. Na apuração dêsses dados é que
o computador se revela um instrumento
de grande valia, uma vez que pode classi-
ficar tôdas essas informações e responder
prontamente as perguntas relativas a êles.
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Clark

As informações obtidas através dos ques-
tionários diários são transferidas para car-
tões perfurados que vão para a memória
do computador. A informação é codificada
Iíngüístícamente, - sob uma forma próxi-
ma do inglês, - e não numericamente,
para facilitar a interpretação. Limitamo-
nos, na medida do possível, a empregar
um código de três letras: xry para desig-
nar o departamento de raios-X (X Ray
department) e nur para uma unidade de
enfermagem (nursing unít) , tão simples
para o computador quanto o sistema nú-
merico, porém de comunicação "maís rá-
pida e fácil para o pessoal. Como exem-
plo do resultado imediato obtido pelo pro-
cesso de classificação, citaremos o estabe-
lecimento, em resposta à questão levada ao
computador, de uma matriz origem/desti-
nação para o conjunto dos deslocamentos.
Isto aplica-se ao plano global dos movi-
mentos e, no caso particular, a todo o
complexo de relação de comércio.

Souder

Creio que seria conveniente 'acrescentar
algumas explicações sôbre a possibilidade
de extrapolar e também sôbre outros tipos
de apresentação, tais como os das classifi-
cações cronológicas por objeto, etc.

Clark

Certo. É possível colocar questões sôbre
os momentos de encontro dos trajetos e
realizar, a partir dos dados assim obtidos,
ajustamentos temporais para verificar as
coincidências entre os caminhamentos de
visitantes, doentes, médicos, etc., para de-
terminar os pontos de congestionamento
do trânsito neste complexo de movimento.

Souder

Isto se consegue pela repetição de um
ciclo no qual, continuamente, os dados são
classificados por categorias; essas classi-
ficações são examinadas e procuram-se
outras, novas, para estabelecer modelos e
avaliar em seguida a eficácia dêstes e
procurar novas classificações. Trata-se de
um ràpidissimo ciclo de pesquisa, de sín-
tese e de avaliação, uma vez que a for-
mulação da pergunta é seguida imediata-
mente pelo fornecimento da informação
completa.

Clark
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Não há necessidade de ter as informa-
ções sob a forma gráfica de tabelas ou nú-
meros. A forma gráfica é muito mais útil
para a maioria de nós. A tela do oscilos-
cópio do computador pode reproduzir grà-
ficamente os valôres percentuais dos mo-
vimentos relacíonàdos com a circulação
de doentes, serviços médicos, abasteci-
mento, etc.
É importante guardar as informações

disponíveis na memória do computador e
poder projetar os gráficos pois dessa for-
ma nos é permitido modífícá-Ios e daí ex-
trapolar uma situação nova ou hipotética.
No caso de desejarmos melhorar o funcio-
namento, mudar a organização ou modêlo
operacional - acrescentar, por exemplo,
no hospital, uma turma noturna - pro-
jetamos nôvo modêlo modificando o grá-
fico. A meta mais importante para todos
nós é a cooperação íntima entre os ho-

mens e o computador. Através dessa ca-
pacidade de produzir informações sôbre o
tráfego e de modificar os dados existentes
para compatibilizar os projetos às situa-
ções novas, podemos recorrer a certos pro-
cessos estocásticos, isto é, processos que
não estão submetidos senão às leis do
acaso, para obter um certo conhecimento
da estrutura dos trajetos, da maneira pela
qual êles se produzem durante o dia, e
das leis matemáticas da probabilidade que
os regem. Podemos fornecer dados ulte-
riores que serão tratados pelo computador
exatamente como os dados de observação
introduzidos em primeiro lugar. É possí-
vel, dessa maneira, utilizar quer os dados
realmente observados, provenientes de si-
tuações passadas, quer informações hipo-
téticas; o importante é a possibilidade,
oferecida pelo computador, da rápida mu-
dança de orientação para experimentar
outro modêlo.
Suponhamos que queiramos guardar na

memória do computador algo sôbre as
condições materiais nas quaís se processa
o trânsito. Transmitimos ao computador
as disposições do edifício, esboçando a in-
formação na tela do osciloscópio com o
lápis luminoso. Caso não convenha usar
o lápis luminoso para a transmissão da in-
formação ao computador, pode-se empre-
gar dispositivo recentemente aperfeiçoa-
do que permite traçar o diagrama e me-
morizar diretamente os dados. Consiste
êsse aperfeiçoamento, essencialmente no
seguinte: enquanto o operador segue o
desenho com a ponta do lápis do braço
traçador as voltagens são registradas nos
potenciômetros nêle montados e convertí-
das em indicações digitais que imediata-
mente são memorizadas e utilizadas pelo
computador. Memorizados os dados do
desenho podemos aproveítá-Io, juntamente
com os dados do trânsito, oriundos dos
gráficos, para fins analíticos.

Souder

Nesse estágio podemos começar o jôgo do
planejamento dos blocos de edifícios bem
como o planejamento em grande escala,
em função dos partidos arquitetônicos.
Vamos examinar três soluções do proble-
ma da distribuição de número de leitos
e do espaço necessário ao tratamento de
doentes, em três situações diversas. Em
primeiro lugar, consideramos um modelo
padronizado na década dos 50, um tipo de
hospital vertical, com tôdas as unidades
de enfermagem empilhadas em altura e
todos os serviços de tratamento e de abas-
tecimento localizados nos níveis mais bai-
xos. O segundo esquema grupa diversas
unidades em cada pavimento, o que
permite reduzir bastante a altura do edi-
fício, conservando porém a localização
nos andares de tôdas as instalações desti-
nadas a abastecimento e tratamento. O
último esquema coloca novamente um certo
número de unidades de enfermagem em
cada andar e em tôda a superestrutura do
bloco, anexando porém a cada unidade a
instalação necessária segundo o tipo de
leito - diagnóstico, tratamento (círurgía,
raios-X e laboratórios) bem como os ser-
viços de' alimentação para doentes e pes-
soal, depósitos de material e serviços de
distribuição. Estabelecidas as linhas ge-
rais dêsses esquemas, passamos ao regis-
tro dos dados: enumeração do pessoal, o
que fazem e quando; o que nos permite
avaliar os diferentes consumos em traba-
lho humano nesses três tipos de partido
arquítetôníco hospitalar.

A classificação feita .pelo computador
mostra que o segundo esquema reduz em
pouco mais de 30% o tempo gasto pelo
pessoal na execução de suas tarefas, en-
quanto que o terceiro importa uma redu-
ção de cêrca de 60%. Éste não é o tipo
de demonstração capaz de convencer defi-
nítívamente o arquiteto na escolha do
partido, porém evidencia o valor de cer-
tas variáveis que certamente afetam os
modelos operacionais, e levam o arquiteto
a se dar conta de que vale a pena exami-
ná-Ias em relação aos elementos humanos
já indicados.

Clark

O inventário dos espaços nas constru-
ções existentes, em caso de hospitais, se-
ria uma aplicação apropriada dêsse pro-
cesso. Suponhamos hospitais construídos
sucessivamente no mesmo lugar, entre 1900
e 1960, compreendendo edifícios de 2 a 20
andares. Funções semelhantes são exerci-
das em lotes de áreas diversas, distribuí-
das em blocos diferentes, construídos em
épocas distintas. O levantamento de uma
documentação completa sôbre tais hospi-
tais para servir de inventário mínimo de
base, essencial a um esfôrço de planeja-
mento a ser desenvolvido, implica numa
tarefa descomunal.
Uma técnica que utilize o meio gráfico

de transmitir dados ao computador per-
mite, a partir dos desenhos disponíveis,
esboçar todos os espaços e, o que é essen-
cial, armazenar um jôgo de plantas da
construção na memória do computador.
Mediante uma série de operações, a apli-
cação de métodos apropriados de classifi-
cação e alguns cálculos, é possível chegar
a áreas funcionais que correspondam a
todos êsses espaços, de acôrdo com as res-
postas obtidas sôbre a classificação por
andar, por edifício ou por função, ou
ainda através de combinações das três.
Ésse método de transmissão gráfica

quando utilizado sôbre a tela é pràtica-
mente auto-suficiente. Superfícies periféri-
cas à esquerda e abaixo permitem con-
trolar e movimentar o lápis de maneira a
desenhar uma figura, retocá-Ia, deixá-Ia
de lado ou terminá-Ia. Um dispositivo per-
mite endireitar as figuras sôbre eixos re-
tilíneos de forma que o esbôço cujos tra-
ços não estejam em esquadro, pode ser
perfeitamente retificado. Ao desenho po-
dem ser acrescentadas siglas de três ca-
rácteres tais como x r y para o departa-
mento de raios-X, simplesmente apon-
tando êsses símbolos para a periferica do
modêlo. Além dessas operações, que já
eram feitas normalmente com o lápis,
outras tais como filtragem, peneiragem e
de revisão inexeqüíveis antes, agora podem
ser levadas a efeito através do computador.

Souder

Nesta ordem de idéias, constitui real
vantagem não só a rapidez da correção
como, também, a facilidade de assimilação
de formas singulares. Os cálculos são
exatos, estão sempre disponíveis e os re-
sultados dispensam o trabalho de conferir
ou refazer operações. Quando se deseja
proceder a uma nova classificação, basta
escolher os cartões e empilhá-Ios diferen-
te, para encontrar as pessoas.
Uma outra aplicação dêsse processo, a

meu ver de grande importância, pode se
dar no campo do planejamento urbano ou



regional, onde é necessario estabelecer re-
lações entre dados demográficos e geográ-
ficos. Elementos provenientes de diferen-
tes fontes, tais como recenseamentos apu-
rados por meio de fórmulas ad hos, servi-
ços, repartições de investigação e repressão
policial, população escolar, etc., podem ser
redistribuídos sôbre uma base geográfica
comum. De fato, torna-se possível deli-
mitar e estudar uma área de extensão ar-
bitrária para, em seguida, reduzir todos os
dados obtidos de forma a se poder avaliar
os esquemas sociológicos. Indo mais longe,
pode-se considerar as bases econômicas, as
correntes de tráfego, etc. Ligadas as di-
versas formas de utilização do solo encon-
tradas nos esquemas existentes e depois
procurar combíná-Ios , Podemos, por exem-
plo, tomar um setor residencial e substi-
tuí-lo por uma zona de indústria leve,
localizando o setor residencial em outra
parte e constatar o que resulta em ma-
téria de valor de terrenos, duração dos
deslocamentos de pessoas, escoamento do
tráfego local e jogar com todos êsses da-
dos opcionais na concepção do plano.
É evidente que podemos levar êsse jôgo

bem longe quando tratamos de edifícios.
O "Business Week" publicou um trabalho
sôbre o programa que tinha por finalidade
determinar as necessidades de espaço para
diferentes setores de ensino, em um plano
de ensino de um colégio secundário. Os
resultados obtidos demonstraram que se
podia chegar a uma taxa de utilização das
salas muito maior do que a que havia sido
proposta e que isto resultava numa subs-
tancial redução do programa inicial. Cêr-
ca de 15% do espaço previsto inicialmente
para o colégio.
Estamos capacitados a realizar modelos

de hospitais que respondam as necessida-
des da afluência média de doentes, basea-
dos na incidência das moléstias habitual-
mente diagnosticadas e tratadas pelo corpo
médico do éstabelecimento e poderíamos
levar êsse estudo até ao regime normal-
mente por êle receitado. Para tanto, te-
ríamos a representação dos casos de con-
sultórios de admissão, de tôda a espécie
de leitos disponíveis, raios-X, centro ci-
rúrgico, etc., e mediante uma efetiva dis-
tribuição dos enfermos pelas diversas se-
ções dessa "usina" preencheríamos todos
os locais previstos para as diversas fina-
lidades. Se por acaso houver a falta de
um leito para um doente atacado de va-
ríola ou de pessoal habilitado no departa-
mento de raios-X, isto será evidenciado e
nós poderemos fazer as modificações ne-
cessarias. Mudaremos a arrumação dos
leitos, aumentaremos o departamento de
raios-X ou modificaremos a política do
hospital relativa a admissão de doentes
portadores de determinadas moléstias, se
Iôr necessário. Poderíamos mesmo optar
pela recusa dos atacados pela varíola, de-
pendendo da confrontação entre as neces-
sidades da vida quotidiana e a organiza-
ção hospitalar.

Clark

Gostaria de mencionar alguns problemas
que surgem na prática. Existem inúmeras
despesas que são importantes, e quando
digo isto estou pensando particularmente
no planejamento urbano, onde há necessi-
dade de se poder dispor de vários dados,
o que demanda tempo e dinheiro para le-
vantá-Ios. Além disso, é preciso ter cer-
teza sôbre o grau de qualidade e seguran-
ça dêsses dados. Certos dados, certamente,

nunca foram utilizados como o poderiam
se se dispusesse de uma maneira ade-
quada de manejá-tos. Neste caso, estão
corpreendidos os relativos as ínformações
censitárias ou as experíêncías sôbre a
utilização do espaço nos grandes conjun-
tos residenciais, bem como sôbre a circu-
lação tanto nos edifícios quanto nas áreas
urbanas. Outra questão importante refe-
re-se ao tempo necessário a programação
de análises através do computador e par-
ticularmente naquilo que implica em es-
treita interação entre pessoas e computa-
dor. Os custos e os esforços necessários a
programação ainda são de causar verti-
gem. Já falamos das tentativas feitas no
sentido de simplificar a linguagem do
computador de forma a facilitar a comu-
nicação. Devemos enfrentar uma serre
de problemas ainda por resolver como, por
exemplo, a escolha entre a solução de
compartilhar o tempo de utilização de
grandes computadores entre usuários lar-
gamente disseminados - orientação to-
mada pelo projeto MAC - e o uso em raio
menor de computadores menos potentes.

Souder

Alguns arquitetos já dispõem de compu-
tadores em seus escritórios. Conheço al-
guns dêles: Skidmore em Chicago e D. M.
J. M. em Los Angeles têm equipamento
de computação e o empregam constante-
mente em funções de planejamento que
nada têm de rotineiras. Creio também que
o escritório médio está em um estágio no
qual o uso em comum do computador se
afigura em vias de tornar-se importante.
Os arquitetos durante muito tempo esta-
rão, acredito, sujeites a essa forma cole-
tiva de emprêgo do computador. Digo
bastante tempo - provavelmente uns pou-
cos anos - até que aprendamos a apro-
veitar integralmente êsse nôvo tipo de
aparelho e até que alguns de seus aspec-
tos venham a ser simplificados.
Clark acredita que o diálogo em inglês

empregado no uso dos computadores é
bastante simples ao ponto de permitir que
secretárias e outros empregados sem for-
mação técnica -. fora uma formação ma-
temática - possam levar a efeito a pro-
gramação.
É evidente, no entanto, que êsses fun-

cionários não poderão escolher os progra-
mas a utilizar e algum tempo decorrerá
antes que a maioria dos arquitetos adqui-
ra o conhecimento e a experiência ne-
cessários a tanto. Uma vez atingido êste
nível é provável que êles abandonem as
tarefas rotineiras do computador para se
dedicarem a solução de problemas mais
esotéricos.

COMENTARIOS

A Revista do Cahiers du Centre Scientifique
et Technique du Batiment fez seguir à transcri-
ção dos textos do Centro de Arquitetura de 60s-
ton, comentários dos engenheiros Pierre Salmon,
inspetor geral e Jeanne-Marie Ardillon, dç C.S.T.6.

Nestes cornentórtos, os engenheiros franceses
afirmam' que "o emprêgo de conjuntos de compu-
tação - com ou sem tela - têm já inúmeros
aplicações, e estas tendem a se ampliar quase
ilimitadamente na solução de problemas os mais
diversos, oferecendo uma quantidade de porô-
metros e de combinações pràticamente inccl-
culóveis;"

Entre os setores onde o uso da. çomputação
pode vir a ser aplicada com real proveito, pr in-

cipalmente no dominio da construção, os ençe-:
nheiros do C. S.T. B. citam os seguintes:

"Estudo da infraestrutura e da superestrutura
dos edifícios, especialmente no caso das ossatu-
ras rígidas das construções altas onde a com-
plexidade dos cálculos não permite a aplicação
rigorosa da teoria da elasticidade, o ccmputodor
faculta a determinação, sob diferentes regimes
de carga e sis+emos estruturais, as característicos
das secções de cada um dos elementos estrutura is,
as deformações e tensõ.es a que estõo submetidos.
Mesmo para estruturas de edifícios de caracte-
rísticas mais modestas, uma vez que a proçrn-
ção tenha sido orientada desde o início de forma
a englobar o conjunto de problemas suscetive.s
de se apresentarem em sua construção, o compu-
tador poderõ indicar o programa mais adequado
de ocôrdo com as questões que tenham sido co-
locadas, apresentado soluções não importa em
que caso. 11

Outras indicações são consideradas pelos en-
genheiros do C. S.T. B. em seus comentàríos as
palavras dos arquitetos de Boston, principalmen-
te as relativas ao cálculo estrutural, ao estudo de
aquecimento e condicionamento de ar em edifí-
cios ou grupos de edifícios, levando em conta a
orientação e a insolução dêsses imóveis.

Fora dos problemas precedentes, de ordem es-
sencialmente técnica, o computador poderà ser
de grande utilidade na· solução de numerosas
questões de natureza econômica, social ou fun-
cional. . Os engenheiros do C. S.T. B. referem-se
ao emprêgo, na URSS (Georgiai, do computador
no planejamento de habitações. Neste plano fo·
ram considerados questões que iam desde o ta-
manho dos diversos unidades, em função dos
dados demogràficos, até pormenores relativos ns
superfícies e proporções ótimas dos diversas di-
visórias, pés-direitos, influência relativa da lar-
gura e da altura das esquadrias sõbre o Ilumine-
mento das unidades, carocteristicas e orientação
de varandas e sacadas, custo relativo das diversas
soluções empregadas no arranjo das unidades etc.
O grande número de soluções (2.400) experimen-
tadas foram objeto de um estudo econõmico.

"É possivel a indo - prossegue o comentário

utilizar êsse material no estudo da organiza-

ção territoria I e planejamento urbano, abrangendo
os seguintes parãmetros e problemas:

programas de ação regional, traduzidos em
planos regionais de desenvolvimento econômi-
co e social e de organização do território;

planos diretores urbanos;

programas de renovação urbana;

planos urbanos setorizados;

programas de habitoçáo.

A lista dêsses estudos, descendo proqressivu-
mente do geral para o particular, conduz à ele-
boração de planos de vulto e às realizações pro-
priamente ditos de grandes conjuntos habitacionais,
escolares, hospitalares ou outros, evidenciando
assim as amplas perspectivas, desde já promis-
soras."

"No entanto - osslnclrim os engenheiros do
C. T. S. 6 . em seu comentàrio - para que se
possam empreender programas dessa natureza é
necessário dispor, segundo a expressão americana,
um banco de dados (data bank), isto e, uma co-
leção de informações concretas relativos aos di-
versos domínios a serem estudados, fornecidos sob
uma forma capaz de ser explorada pelo compu-
tador. "

Os computadores foram usados na França no
traçado de estradas pelo "Service Spéciol des au-
toroutes". O desenho automático libera os en-
genheiros de pesadas tarefas, permitindo-Ihes o
estudo de outras variantes. Uma experiência feito 25
em um quilômetro de perfil longitudinal demons-
trou que onde o desenhista gostaria 4 horas de
trabalho o computador levou apenas 10 minutos.
É grande a economia de tempo se se considera o
número de desenhos necessários à implantação,
atêrro e pavimentação de uma estrada.



Painel

Vista do fundo

Lateral
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Vista dos fundas

Residência,
no
Murumbi

São Paulo

Arquitetos: PAULO ANTONÁCIO, IAB-SP e

JOÃO RODOLFO STROETER, IAB-SP

Proprietário: JOÃO BERNARDINO GONZAGA

----------- ..

A resídêncía será construída em ter-
reno de 19,40 x 35,00;,com forte decli-
ve no sentido longitudinal. Desfruta,
no entanto, de magnífica vista, pano-
râmica de tôda a cidade de São Paulo,
razão porque, na solução adotada, a
parte social e os dormitórios voltam-
se palra os fundos, o que foi possível
graças à orientação Ifavorável do lote.
O piso dos dormitórios, - que even-
tualmente podenia ser térreo, sob a
área social, - está situado' em cota
superior, de tal modo que a vista não
seja prejudicada, mesmo que se venha
,aj construir no terreno dos fundos. A
sala de jantar ,e um ambiente de estar
encontram-se, também, em nível um
pouco superior ao do lívíng e do, escri-
tório.

Estrutura e cobertura em abóbadas
de concreto, fechamento em alvenaria
de tijolos. O
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Painel

Loja Olívetti
Rio de Janeiro - GB

Arquitetos: HENRIQUE MINDLlN &

GIANCARLO PALAN II

Painéis: AMINTORE BUFFONI

Execução: Arquiteto SCHAIAS ZALCBERG

Principal loja da Olivetti Industrial
na Guanabam, situada na Av. General
Jwto, junto a Perimetral, serve de
salão de exposição de sua, linha de
equipamentos para escritórios. A vitri-
ne, com piso lumínoso, permite exibir
máquinas apoiadas sôbre discos de
cristal, suspensos por tirantes metá-
licos, o que assegura perfeita visibili-
dade dos produtos. O interior da loja,
revestido em madeira e mármore, con-
ta! com malha metálica suspensa, dan-
do umdade ao ambiente e flexibilidade
à iluminação. O fundo da vitrine e da
loja, são coloridos com painéis, de au-
toria de Amintore Buffoni, cuíos dese-
mos se inspiraram em detalhes vín-
culados à própria emprêsa, tais como:
sua marca, sua fábrica, suas máqui-
nas etc. O

28

1 - Entrada.
2 - Vitrine.
3 - Espera.
4 - Exposição de MAG.

5 - Mesa de Provas.
6 - Mesa de Inspetores.
7 - Acesso ao Subsolo.
8 - Sanitários.
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Notícias

• A óPERA DE SYDNEY E o
COMPUTADOR ELETRôNICO

Cêrca de duas mil horas de computador
já foram empregadas na definição, cálculo
e desenho da estrutura da monumental
obra da nova ópera de Sydney, Austrália,
da qual selecionamos um retalho para ser-
vir de capa a esta edição de ARQUITE-
TURA.
O projeto original do arquiteto dinamar-

quês John Utzon, escolhido em 1957 num
concurso internacional de anteprojetos, tem
.exígído um esfôrço incomum para sua de-
finição estrutural e posterior execução.
Mais de 200 engenheiros da firma inglêsa
Ove Arup Associados intervieram em dife-
rentes épocas e díspenderam cêrca de
350.000 horas nesta tarefa; mais de 1. 200
pranchas e 3.000 listas de ferro e quadros
complementares já foram executados.
.. Em tôdas as fases de desenvolvimento e
execução do projeto foi utilizado o compu-
tador eletrônico, e na opinião dos enge-
nheiros, sua utilização foi que tornou pos-
sível a execução desta obra. O computa-
dor permitiu a definição em três dimen-
sões e o desenho de cada ponto ou super-
fície das diferentes partes da estrutura;
preparação dos quadros de coordenação de
todos os profissionais envolvidos no cál-
culo e desenho do projeto; a análise es-
trutural (explorando e testando diferentes
soluções) ; 'análise dos esforços sofridos
pelo aço na formação dos diferentes arcos;
programação e previsão das etapas cons-
trutivas; programação e previsão finan-
ceira; investigação e análise de inúmeros
detalhes específicos. Os problemas foram
de tal ordem de grandeza que o escritório
Ove Arup elaborou um "Manual de Pro-
cedimento para Construção da 2.a Etapa
da ópera de Sydney", compreendendo 3
volumes substanciais.
O eng.? Ove Arup, que em 1966 foi lau-

reado com a Medalha de Ouro do Insti-
tuto Real de Arquitetos Britânicos (RIBA),
declarou que "a ópera de Sydney não é
um trabalho e sim uma batalha. Foi-nos
exígído criar uma obra-prima, pois nada
mais justificaria êste indescritível esfôrço
durante tantos anos" .

• PERNAMBUCO: ENCONTRO SOBRE A
INDUSTRIALIZAÇÃO DA·
CONSTRUÇÃO

A Faculdade de Arquitetura da Univer-
sidade Federal de Pernambuco realizará
durante os dias Ll , 12, 13 e 14 de maio de
1967 um encontro que deverá reunir ar-
quitetos, engenheiros, empresários, profes-
'sôres e estudantes universitários para um
debate sôbre novos métodos de construção
civil, baseados na moderna tecnologia ín-
dustríal, e suas possíveis aplicações no

. Nordeste.
O Encontro será promovido pela Uni-

versidade Federal, através do Diretório
Acadêmico e da Faculdade de Arquitetura,
do Instituto de Ciências do Homem e do
Instituto de Arquitetos do Brasil, Depar-
tamento de Pernambuco, com o patrocínio
da SUDENE, da Fundação para o Desen-
volvímento do Nordeste (FUNIDOR), do
Instituto de Joaquim Nabuco de Ciências
Sociais (IJNCS).
Os problemas da construção civil, prín-

'elpalmente os ligados à habitação, cons-

tituem um dos desafios que se apresentam
ao desenvolvimento brasileiro. A produção
de habitações e da rêde de serviços bási-
cos que lhes é necessária deverá suprir, a
médio prazo, não somente os deficits exis-
tentes, como as necessidades criadas pelo
crescimento populacional e o desenvolvi-
mento urbano.

• fi ,ENCONTRO DE DIRETORES
DE COHABs

Realizou-se no Rio o II encontro de
Diretores de COHABs, promovido pelo
Banco Nacional da Habitação. O Encontro
que reuniu diretores de COHABs de todo o
Brasil, teve lugar no hotel. Glória, durante
o período de 6 a 10 de março. I

• O ENCONTRO SOBRE
INDUSTRIALIZAÇÃO DA
CONSTRUÇÃO

~ I REUNIÃO INTERAMERICANA DE
RECURSOS HUMANOS PARA O i
PLANEJAMENTO LOCAL
INTEGRADO

Pretende debater o impacto da indus-
trialização sôbre os métodos e as técnicas
da construção civil, considerando todos os
aspectos que a transformam em um ver-
dadeiro complexo: o técnico-industrial, o
arquítetôníco, o sóeío-econômíco; bem
como as possíveis vantagens de sua gra-
dual introdução no Nordeste brasileiro.

Promovido pelo SERFHAU, realizou-Se
no Rio de Janeiro entre 13 e 17 de março,
no Copacabana Palace, a I Reunião Inte-
ramerícana de Recursos Humanos para to
Planejamento Local Integrado. A Reunião
contou com a participação de profissionais
e professôres nacionais e estrangeiros, den-
tre os quaís destacamos: Francis Violic~,

I

I
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Você já imaginou
. a desvalorização
do seu apartamento,
, ou do seu prédio,
quando as paredes
ficarem manchadas
devido amá qualidade

das tubulações de esgotos
sanitários ou pluviais?

Especifique
qualidade perinanente,

exigindo tubos
de ferro fundido.

E a verdade mteira
é esta: não é só a
desvalorização. São os
prejuizôs sem conta e
05 transtornos de tôda
ordem que daí decorrem.
Despezas com bombeiros,
aborrecimentos com
vizinhos, e sempre, em
qualquer hip6tese, o seu
tempo perdido e a sua
tranqüilidade perturbada.
Para evitar tudo isso)
especifique tubos
de ferro fundido.
Êles são rigorosamente
fabricados dentro da mais
moderna tecnologia.
A escolha é sua. .
A qualidade, n6s garantimos.

Cia.Ferro Brasileiro
Usina: Caeté, Minas Gerais
Escritório Comercial: Av. Nilo Peçanha, 26, 6.° andar-Rio.
Agências e depósitos em São Paulo, B. Horizonte, Recife.

" ,

da Universidade de Berkeley, Califórnia;
Ricardo Jordan, da Universidade Católica
do Chile; Anatole Solow da Universidade
de Pittsburg; Pedro Morcillo da Univer-
sidade dei Valle, Cali; Fernando Mendes,
do CENDES, Universidade Católica de Ca-
racas; MaximiÍ'Í.ano Fayet, da Universida-
de Fedéral do Rio Grande doSu-I; AUpio
Castelo Branco, da Universidade Federal
de MinasGéra-is;Celson Ferrari da Uni-
versidade Mackenzie; Diogo Lordello, "do
IBAM, O programa' da Reunião incluiu: o
relato das perspectivas brasileiras no cam-
po do planejamento local integrado;' 're-
lato das experiências estrangeiras; e o sis-
tema nacional de treinamento para o pla-
nejamento local integrado. Participaram
ainda da reunião, como observadores, re-
presentantes do Instituto de Arquitetos do
Brasil, oriundos de diversas unidades re-
deradas.

• REVISÃO DO CóDIGO DE OBRAS
- GB

A Secretaria' de Obras da Guanabara
retomou, novamente, a revisão do Código
de Obras da Guanabara , Essa revisão já
foi tentada em outras oportunidades' e
sempre contou com a participação desin-
teressada de representantes das eritídadés
'de classe ligadas ao problema, sem, no en-
tanto, lograr' 'maior sucesso, Alguma' coisa
deve estar errada no processo ímagínado
para levar a efeito essa atualização,' por
todos considerada necessária e imprescin-
dível. O IAB-GB está representado' na
comissão atualmente encarregada da re-
visão, pelo arquiteto Ivan Oest de Carva-
lho, ARQUIT~TURA voltará brevemente
ao assunto "código de obras" procurando
dar aos seus leitores uma visão panorâmica
dêsse problema fundamental para todos
nós, profíssíonaís, bem como para a' comu-
nidade, e que não tem sido tratado, ínfe-
lízmente, com a objetividade merecida.'

• TERMINOLOGIA BASICA DE
HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO I:
URBANO

O Centro Nacional de Pesquisas Habita-
cíonaís (CENPHAj está preparando unia
terminología básica no campo da habitá-
ção e do planejamento urbano, A primeira
etapa do trabalho, uma terrnínologia bá-
sica à qual se seguirá um vocabulário' mais
amplo, já está. em fase de redação final' e
deverá ser lançada até junho dêste ano.
:íl:sseprimeiro estágio do trabalho empre-
endido pelo CENPHA através do seu Depar-
tamento de Documentação e Intercâmbio
Científico, é de caráter experimental, e
visa a unificação, através do debate am-

• plo, de, conceitos controvertidos, no campo
da habitação e do planejamento urbano.

• REDAÇÃO E COMUNICAÇÃO

O jornalista' Zuenir Ventura, proressor
da ESDI e de Escola de Jornalismo da
Faculdade de Filosofia da UFRJ, está
dando um curso de técnica redacional sob
o patrocínio do Instituto de Arquitetos do
Brasil, Departamento da Guanabara , O
curso, que abrange aspectos relativos à
comunicação e à redação, aspectos êsses
de fundamental importância no mundo de
hoje, teve muito boa acolhida e deverá ser
repetído em breve.

• I.· ENCONTRO NACIONAL
DE ARTE SACRA

Promovido pelo Secretariado Nacional de
Liturgia, órgão da Conferência Nacional



-dos Bispos -do Brasil, deverá realizar-se no
Rio de Janeiro entre 26 e 30 de junho do
corrente ano o 1.0 Eu.contro. Nacional .de
Arte Sacra. O temário proposto pretende
abranger os seguintes aspectos: Teologia
do Templo; Elemento cultural brasileiro:
análise da sensibilidade artística do brasi-
leiro (retrospectiva histórica); Organiza-
ção do espaço sagrado - a) programa e
localização do templo; b) peças essenciais
do templo; Problemática da arte sacra
contemporânea. O Encontro reunirá sa-
cerdotes, artistas plásticos, críticos de arte
e arquitetos de várias partes do País. O
arquiteto Maurício Nogueira Batista -
que funcionou como assessor designado
pelo IAB no I Encontro Nacional de Li-
turgía realizado em junho de 1964 - foi
convidado para relator do tema "Proble-
mática da Arte Sacra Contemporânea", e
está reunindo um grupo de arquitetos e
artistas interessados em levar ao Encon-
tro uma contribuição efetiva. Os arquite-
tos Alex Nicolaeff, Augusto Silva Telles,
Fernando Abreu dos Santos, Dora e Pedro
Alcântara, Silvia Wanderley e Carlos Nel-
son Ferreira dos Santos, que integram o
grupo até êsse instante, estão se reunindo
periàdicamente com o Cônego Amaro Ca-
valcante de Albuquerque e D. Domingos
Sanchis, para discutir amplamente os as-
pectos envolvidos pelo tema. A participa-
ção no grupo está aberta a todos os cole-
gas interessados.

• CARACTERíSTICA DA SUB-
HABITAÇÃO EM SÃO PAULO li:
CORTIÇO

Levantamento promovido pela Prefeitura
de São Paulo revelou que cêrca de 700 mil
habitantes daq=ela cidade vivem em cor-
tiços e porões, e que 100 mil moram em
favelas. O levantamento foi efetuado para
servir de base ao plano diretor da cidade
- medida considerada necessária e urgen-
te pelo prefeito Faria Lima - e revelou
ainda que 50% da população paulístana
utiliza-se de água de poço, e que 70% das
casas não estão ligadas à rêde de esgotos.
Esta situação é atribuída, principalmen-

te, ao rápido aumento da população regis-
trado nos últimos 25 anos, quando a capi-
tal passou de 1.325.000 habitantes para

mais de 5.200.000. Outrá conseqüência do mestres de aulas e- 3 meses de prática
aumento populacional está vinculada ao profissional em uma instituição de plane-
estado .calamítoso em que se encontra-.São~·jamel'l.to-.·-_._-_·_- ----
Paulo, onde se observa um atraso de de-
zenas de anos em relação a alguns serviços
públicos tais como limpeza urbana, sa-
neamento, saúde, educação, iluminação, te-
lefones e transportes.

• ARQUITETURA A VENDA COMO
OBRA-DE-ARTE

A recente edição de L'Archítecture. d'Au-
jourd'hui (n.? 128, outubro-novembro 1966);-
publícou em seu noticiário o seguinte
anúncio:

"Casá. Construída por Le Corb1isier
está à venda.

Em 1931, Le Corbusier construiu para a
Condêssa Hélêne de Mandrot uma resi-
dência na cidade de Pradet, a cêrca de 1
km da praia. Esta residência contém seis
peças principais (e mais um quarto inde-
pendente para hóspedes) dispostas em dois
níveis, e mais cozinha, banheiro, 2 WC,
aquecimento central, garagem, telefone e
um jardim de 2.315 m2 com plantas esco-
lhidas. Tôda pessoa interessada ein adqui-
rir esta casa deverá escrever diretamente
a M. Louis Peyre, "L'Artaude", Le Pradet
(VAR)."

• PROGRAMA INTERAMERICANO DE
PLANEJAMENTO URBANO E
REGIONAL

Com a colaboração do Instituto de Pla-
nejamento de Lima e Departamento de
Assuntos Sociais da União Pan-americana
será realizado em Lima, Peru, no período
de 15 de maio de 1967 a dezembro de 1968,
um curso de planejamento urbano e regio-
nal. O curso tem por objetivo facilitar o
treinamento de bolsistas para reduzir a
escassez de pessoal habilitado em planeja-
mento, elevar o nível acadêmico de uma
universidade latino-americana, através de
um programa intensivo e bem concebido
para pós-graduados, ministrando cursos
de 2 anos para obtenção do grau de
"Mostre" (Master) em planejamento ur-
bano e regional. O curso consta de 4 se-

Para se habilitar às 20 bôlsas, os inte-
ressados deverão ser de nacionalidade e
residentes em um dos países membros da
OEA; possuir título profissional de nível
superior em arquitetura, ciências sociais,
direito,. economia, estatística, geografia,
engenharia, ou saúde pública que, a juízo
do Instituto e do Comitê de Seleção da
OEA possam ser relacionados com o pla-
nejamento urbano e regional; ter 21 anos
de idade antes de ingressar no curso; do-
minar o idioma espanhol, sendo desejável
que saiba ler inglês'; garantir que ao ter-
minar os estudos regressará ao país de
origem a fim de aplicar os conhecimentos
adquiridos, pelo menos por um período de
igual duração ao do curso. Aos bolsistas
será paga a importância mensal de 185
dólares para sua manutenção durante o
curso, passagem aérea classe turista, ida
e volta entre Lima e o país de origem do
bolsista, além de materiais para trabalho
de pesquisas e seguros, de saúde e aci-
dentes. '
Os pedidos de inscrição deverão ser di-

rigidos ao Departamento de Assuntos So-
ciais - União Pan-americana - Washin-
gton, D. C. 200'06, USA ou à Secretaria
Geral do Instituto de Planejamento de
Lima - Universidad Nacional de Inge-
nieria - Apartado n.o 1301 - Lima, Peru.

• OSCAR NIEMEYER AUTORIZADO A
EXERCER PROFISSÃO NA FRANÇA

O govêrno francês concedeu autorização
ao arquiteto Oscar Niemeyer, arquiteto
brasileiro de fama mundial, para exercer
sua profissão na França, depois da com-
petente publicação na edição do dia 27 de
fevereiro do Diário Oficial. Oscar Niemeyer
Soares Filho é diplomado em arquitetura
pela Escola Nacional de Belas Artes, do
Rio de Janeiro, e· como ocorreu com Le
Corbusier necessitou de uma autorização
especial para desempenhar suas ativídades
profissionais na França, sem ser diploma-
do naquele país. ON foi escolhido, recen-
tecente, personalidade do ano em 1966,
pelos arquitetos cariocas. O

Meio século de realizações, num
produto de tradição CAVO:

FÊLTRO
BETUMINOSO COMÉRCIO E INDÚSTRIA CAVO S/A

Para uso em impermeabilizações, em-
balagens e outras aplicações, o Fêltro
Betuminoso CAVO, do tipo 700g/m2
(15 libras), é vendido, em pequena e
grande escala, em rolos de 40m x 1m.
Faça seus pedidos à:

Matriz: Estado da Guanabara
Rua Santa Luzia. 685 • 10.· • Tel.: 32-2270
Enderêço telegráfico: "Feltrocavo"

Filial de São Paulo
R. Preso Soares Brandão, 163
Tels.: 63-8844 . 63-8018
Enderêço telegráfico: "Feltroc.avo"

Filial de Brasília
Av. W-3 • Q. 13 - casa 20 • Tel.: 2-1867
Representantes nos demais Estados
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Legislação

sentação de uma declaração para cada
profissional autônomo (v. § único do ar-
tigo 107, in fine).

Em conclusão: o arquiteto, seja como
profissional autônomo ou constituído em
firma, individual ou não, desde que não
exerça a compra e venda de materiais,
está sujeito ao pagamento do impôsto
sôbre serviços de que trata o artigo 74 da
Lei Estadual n,v 1.165, calculado de acôr-
do com o número 2 da tabela constante
do artigo 79 da mesma Lei (ímpôsto fixo
anual de NCr$ 24,00)".

o profissional liberal e o
impôsto sôbre serviços

o consultor jurídico do Iristdtuto de Ar-
quitetos do Brasil, Dr. Hugo de Aguiar
Costa Pinto, respondendo a consulta for-
mulada por um associado' sôbre o paga-
mento do, nôvo impôsto sôbre serviços,
emitiu o seguinte parecer:

~'Oassociado pretende. saber se, com re-
lação ao nôvo impôsto sôbre serviços, de-
vem os arquitetos ser considerados como
profissionais liberais ou profissionais indi-
viduais. No primeiro caso, o impôsto seria
fixo, no valor de NCr$ 24,00; no segundo
caso, o impôsto seria variável, calculado
na base de 0,5% dos contratos assinados
pelo profissional. Isto em face de que lhe
teria sido exigida uma nova modalidade
de alvará de licença, numa certa catego-
ria "C", abrangendo firmas individuais,
sem compra e venda de material.

Nossa resposta, salvo melhor juízo, é a
seguinte:

Embora afirmado que a dúvida seria re-
sultante de duplicidade de critérios das
repartições estaduais informantes; parece
ter havido êrro de entendimento dessas
informações.

A Lei n.? 1.165, que, alterando a iegis-
lação tributária do Estado, criou os im-
postos sôbre circulação de mercadorias
(ICM) e o impôsto sôbre serviço (IS), es-
tabeleceu no artigo 74:

"A obrigação de pagar o ímpôsto
sôbre serviços nasce ao ter lugar
a prestação de serviços de qual-
quer natureza, por pessoa jurídica
ou profissional autônomo, com ob-
jetivo de lucro ou remuneração."

No artigo 79, instituiu a lei tabela de
cálculo do impôsto sôbre serviços, em cujo
item 2 está estabelecido para os

"profissionais manuais sem empre-
gados, profissionais liberais" etc.; a
aliquota anual fixa de NCr$ 24,00.

A FECtfADURA'PUE
FECHA E DURA

Outrossim, no art. 80, é esclarecido que

"Qualquer profissional autônomo,
referido nos números 1 e 2 da ta-
bela, quando fôr auxiliar de outro
profissional, fica sujeito individual-
mente ao impôsto fixo cabível";

o que quer dizer que os assistentes e auxi-
1iares dos profissionais liberais, quando
também profissionais habilitados, devem,
'por sua vez, operar o pagamento do mes-
mo impôsto.
Ainda a mesma lei contém os seguintes

dispositivos que interessam à compreensão
da matéria:

Art. 105 - "A pessoa física ou ju-
rídica cuja atividade esteja sujeita
ao impôsto, ainda que isenta dês-
te, deverá inscrever-se na reparti-
ção competente",

Art; 107 - "A inscrição far-se-á
pela apresentação de declaração
que contenha os elementos exigi-
dos pelo Executivo".

§ único - "Será apresentada uma
declaração para cada estabeleci-
mento, seja filial, sucursal, pôsto
ou seção de vendas, e para cada
escritório ou profissional autô-
nomo".

É o que diz a lei, sem deixar margem a
duplas interpretações. O seu texto refere-
se a profissional autônomo e profissional
liberal. Não faz referência a profissional
individual, o que não teria sentido legal
nem prático.
O profissional liberal, por sua vez, pode

constituir-se em firma individual ou qual-
quer outra de acôrdo com a lei, ou tra-
balhar como profissíonal autônomo, sem
necessidade de constituir firma. O que in-
teressa à caracterização do impôsto e à
forma de sua cobrança é o tipo de ativi-
dade (liberal, no caso) e a forma do seu
exercício (sem compra e venda de mate-
riais) .
Outrossim, tratando-se de firma ou es-

critório, haverá o pagamento de tantas
contribuições quantos forem os profissio-
nais em atívídade, sendo necessária a apre-

FERRAGENS
R. MÉXICO,II1-b-Loja e Sobre loja -SÉDE PRÓPRIA
lELS.: 22-1891 22-1892 E 22-1893
DEPÓSITO: RUA CARLOS DE CARVALHO,3'4'b
END. TELEGRÁFICO"lAFONU''" RIO DE JANEIRO-GB

GB ~Registro de pessoas físicas
(profissionais) como
responsáveis por obras

Ordem de Serviço n.o 14:

Segundo o parecer da Procuradoria Ge-
ral no processo n.? 07/200.746/66 fica per-
mitido na forma do disposto nos artigos
54.° e seguintes do Decreto 6.000 de 1-7-37
e legislação posterior, o registro de pessoas
físicas, engenheiros e arquitetos, como res-
ponsáveis por projetos, cálculos, orienta-
ção técnica e artística das obras, bem como
de sua execução, inclusive como constru-
tores.

Em conseqüência o licenciamento das
obras de edifícações por êste departamento,
poderá ser teíto indistintamente com a
apresentação de um construtor res:ponsá-
vel; profíssional liberal-pessoa física, ou
de uma !firma construtora-pessoa jurídica.
registrada na forma da Lei 928/59, desapa-
recendo, portanto, a figura obrigatória
. dessa última, conforme vinha sendo exi-
gido.

Thales de Moura Nobre
Chefe do Serviço do Expediente do DED

Visto

Neuiton. Machado
Diretor do DED.

(Publicado no Boletim N.o 33 de 18 de
outubro de 1966). O

FONTE S. A.
FERRAGENS FINAS PARA
PUAlPUER TIPO Dê
:' CONSTRUÇÃO '



porque
dividir?

por que. ao atender os diferentes
programas de utilização. nos gran
des edifícios comerciais _ como a·
séde do beg e o edifício barão de
rnauá., os arquitetos exigíram ao
especificar. a qualidade e a tradí
. çào das nossas paredes divisórias
removlveis .. divisórias bernini lhe
oferece fácil montagem, índepen
dência estrutural e reaptoveita
mento total no caso de alterações.

- -=-- -- -

bernini s. a.
indústria e comércio

divisórias e lambrís
rua frei caneca 47/49,gb.
telef ê 52 6884/526510



-

auandonõs
dizemos que o seu
escritório fica mais
bonito e mais moderno
se você aplicar
lambris de Duraplac ...

nõs provamos:

Imagine a combinação que mais lhe agrada', 'Imagllle os
elementos de decoração que prefere utilizar. Depois utilize
Duraplac. Que possui vinte padrões diferentes. São doze

padrões lisos: branco, azul, verde, coral, cinza, preto, areia,
vermelho, mel, pérola, azul-celeste e verde-turquesa.

E oito padrões-madeira: jacar anda-da- Bahra.
jacar andá-paulista, per obmha, caviuna, marfim, irnbuia,

cerejeira e sucupira, Nenhum outro material lhe oferece
tantas possibilidades de uso. E nenhum outro é tão

fácil de aplicar como os lambris de Cüraplac, Tente.

a melhor divisão, omelhor lambris

DURA
PLJ\C
ol'gulboepmd/llf)d(/DURATEXS.A.
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