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* tipo normal ou
exportação ["service weight"J

Se v. se der ao trabalho de
calcular, vai ver como se torna
cara a substituição de tubos
nas canalizações embuti-
das (e são tôdas embutidas,
hoje em dia). É claro que v.
vai querer evitar tais des-
pesas. Como? - Usando o

material mais resistente,
mais durável (lógico !). Por ou-
tras palavras: v. vai usar tu-
bos e conexões de ferro fun-
dido, os únicos que asseguram
(cornprovadarnente) vida mais
longa às canalizações prediais
de esgotos sanitários (não é por

outra razão quea Norma NB-19,
da ABNT, aprova o seu emprê-
go sem qualquer restrição).
A propósito: v. já notou que
os tubos de ferro fundido
para "esgoto" são mais conhe-
cidos no Brasil como "tubos
BARBARÁ"?

Peça detalhes à COMP4NHIA
METALURGICA
BARBARÁ
Av. Almirante Barroso, 72-12.° and.- Tel. 22-9981-RIO DE JANEIRO
Pç. Pe. Manoel da Nóbrega, 16 -11.° ando - Tel. 32-3181 - SÃO PAULO
Av. Cruz Cabugá, 1063 - Tel. 2-6988 - RECIFE
Av. Paranaíba, 101- Tel. 6-1987 - GOIÂNIA
Alameda São Boaventura, 844-Tel. 2-6808-NITERÓI
Rua Desembargador Westfalen, 1523- Tel. 4-2364-CURITIBA
Ruo Veador -Pôrtoi- 371- Tel.··3-3928 - PÓRTO -ALEGRE

Outros produtos
8arbará:
• Tubos e conexões
para água
• Registros
• Aparelhos
• Tampões
• Grelhas
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Europa!

Sim, Europa em 1967. E' a melhor
receita de viver. Comece em Roma, onde

você chega ràpidamente, depois de
uma deliciosa viagem a bordo de nossos

jatos DO-8. Após êsse agradável
"siop-oier", continue o sell roteiro pela

Europa, onde lagos, mares,
montanhas e neve - há sempre neve na

Europa para se esquiar - estão à
sua espera. Tõdas as belezas do Velho.

Mundo estão agora ao seu alcance.
Alitalia lhe oferece as melhores

conexões para iõdas as cidades que você
desejaria conhecer. E' só marcar

a data para iniciar uma excursão
inesquecível. Não perca tempo. A

receita é Europa 67. Pela Alitalia,
naturalmente,

All1fAlIA~



o SENHOR COMPARA

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

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

para ser colecionada
a que é genuinamente brasileira e a única

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

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

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

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

atingindo apenas a quem lhe interessa

ARQl1J:TBTl1RA É A REVISTA

para o seu anúncio, porque através de suas páginas
o senhor atinge

quase dez mil arquitetos, construtores
e industriais da construção no 8r'asil ou seja

o total dêsses profissionais em atividade
especificando e comprando os materiais

de construção, arquitetura e decoração
que o senhor fabrica ou vende
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ARQUITETURA

JAYME T. DA SILVA TELLES,
PIONEERBRAZILIAN ARCHITECT

2

Augusto Silva Telles

Jayme da Silva Telles graduated
from the Fine Arts School around 1925
and, working first with construct ion
companies and later wrth a firm of
interior decorators, was responsrbie
for a great number of projects in Rio
and São Paulo before opening his
own office in Rio in 1939. A con-
temporary of Lucro Costa, who recalls
that it was he who introduced his fel-
low srucenrs TO L-~sprit rxouveou, Tel-
les joined enthusiastically in the early
struggle against academism. In his
I /.L....J tJ10Jt:;':"l ror a COrT0n mul workers:
housing development, clearly insprred
by Le Corbusier's Maisons en série,
he aims at an architecturally pleosinç
whole, set in broad landscaped spaces,
dotted with trees and common to 011
the tenants, so as to eliminate both
the individual backyard, harbouring
dirt and diseose, and the "corridor
streets" lined monotonously with rows
of cottages and straggllng front "gar-
dens". The other designs illustrated
m this issue ot AR\.!UI I ETUkA date
from a few years later and comprise
a Tennis Stcdium and Clubhouse in
São Paulo and a Rest House in Rio's
hillside residential quarter of Santa
Teresa.

In 1930 he refused to attend the
Fourth Pan-American Congress of Ar-
chitecture, held in Rio, as member
of the São Paulo delequt ion on the
pretext that he was out of touch with
the centres of Brazilian architecture.
His prognostic of a rift between
reactionaries and moderns was borne
out by the heated discussions bet~een
the former, headed by José Mariano
Filho, and Flávio de Carvalho, sole
representative of the latter.

This did nat prevent him from
vigorously defending the ideas of Le
Carbusier, whom he met on his way
to Buenos Aires, and extracts from
his crncles show the part he played
in the struggle "between those who
can, do and dare to think and those
who do not, dare not or will not
thrnk". He maintains that the rnod-
ernists are the true disciples of the
old masters, for instead of turning
out clumsy, twisted copies of works
admired for centuries, they make
rroruc use of the materiais and butld-
ing methods available to them in
their own times. Stripped of acan-
thine excrescences, scrolls and dentic-
ulations, unconstrained by the canons
of classicism, the projects of the
nsing generction are clean-cut and
honest, meet the need for light and
air, and combine a better functional
development of the site.

In another article of that period
(1929-30), he refutes the accusation
that the modern architect is "utili-
tarian", a mere "mcnufccturer of
machines to live in", and stresses his
objectivity, his determination to tackle
absolutely new problems realistically
and not arbitrarily, and solve them
by reasoning rather than rule of
thumb. Social, economic and cultural,
such problems arise out of the intense
mechanical life of the twentieth cen-
tury and demand the application of
resources undreanit of by the masters
of old. The architect of todoy, od-
vancing down 011 the avenues opened
up by science, is no more than
adjusting to modern conditions in an
era no better and no worse than the
past, bound, like ali others, to shape
its own architectonic expression.

In a third article he comes out in
defense of Ifstandard architecturell

,

condemned as dealing the death knell
to architecture as an art, asserting
that every new style is nothing if not
the spontaneous establishment of
standards. For a time, architecture
was halted by the limitations of
stone, bricks and timber, but with the
coming of structural steel and rein-
forced concrete, it has forged chead,
casting off the old standards and
seeking new ones in the inexorable
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adaptation of means to ends. A
standard is only a selected prototype,
the best of the best, the outcome
of honest striving after perfection.
However dire the prophecies of hide-
bound conservatives, the freedom en-
gendered by a rapiç! advance in build-
ing techniques, tempered by judicious
standards, has undoubtedly brought
Architecture, and with Architecture
011 the Arts, to lhe threshold of a
new golden age. The confidence of
his youth carried Jayme da Silva Telles
through a long and fruitful career.

URBANISM ANO
UNOEROEVELOPMENT

Jorge Wilheim

The rapid economic development of
the 1940's, irregular and tnncuonorv,
led ta a corresponding construct ion
boom, but only a very few buildinçs
were actually pionned by architects, of
whom there were only about a hun-
dred in the whole country at the time.
Nonetheless the etforts of those few
and their assimilation of new European
techniques began to be noted abroad
and hailed as modern Brazilian ar-
ctutecture . Nowadays, reflecting the
general perplexity and a shortsighted
politico-economic policy that lirnrts
the scope of the many professionals
turned out in recent years, the ten-
dency is towards either brutalism or
else the caretul sobriety of bank

Meanwhile the population outburst,
particularly in the cities, is giving
the crchrrect a chance to make an
original contribution to the national
culture (first ideal, for a developmg
city demands the integration of many
disciplines and a closer enqurry ínto
the everyday Iife of the ínhobitcnts
is necessary in intensely Industr icl-
ized countries.

The training of our city planners
has been largely academic, European,
and irrelevant, since problems are
different in the old world, where less
attent íon need be pa id to prom IS-

cuity, inefficient and overcrowded
tronsportation, civic íncomprehension,
speculation in real estate, lack of
discipline, dearth of resources,. and
in general urban disso ssoctct iort
through uninterest, immigration and
extreme mobility. This means (see-
ond ideal that we must set about
dcvelopmç new technical premises
and a methodology of our own.

Whereas structures (e.g. the street
layout) are physical elements, systems
are not only. physical but represent
activities intricately reliant upon a
diversity of structures (e. g. cornpo-
nents of a highway system include
pedestrians, footways, bus stops and
pcrkinq, vehicles, thoroughfares, pcs-
sengers, suburban townscapes, etc.).
Identification crid co-ordination of
structures and systems in their over-
lapping complexity would seem (third
ideal to be a worthwhile innovct ion
to sirnplify the use of a city without
imposing the rigid functional hierar-
chies of the Cartesian classicists.

On the other hand, the partitioning
into exclusive sectors of the Corbusian
functions: recreation, work, housing
and circulation, induces monotony
and lifelessness. Functional zoning
should be replaced (fourth ideal by
the concept of predominant land use,
wrth workplaces and housmç side by
side, introduction of corrective fact~)(s
for existing situations, and direct ive
legislation to implement integral plan-
n",g by a permanent body.

Efficiently to solve the problem
created by the ilólherent antagonism
between through and access traffic,
it is suggested (fifth ideal that every
structural artery be planned double,
with a strip in the middle (Fig. 1).
The first half-avenue will be open to
vehicular traffic until shops and build-
ings are in operation, while the sec-
ond half remains a project, protected
by legal right of way. Subsequently
the former will be turned over to
pedestrians and the latter to vehi-
cles, the intermediote strip being re-

served ·for parking, recreation, com-
mercial extension and access to build-
ings, with the adjunction of over-
and underpasses for the free circula-
tion of pedestrians (Fig. 2).

It must be admitted that contradic-
tory conditions and the proposal by
an oligarchical government of a sys-
tem or plonnJllg seernmçry III-oe-
signed to overcome underdevelopment
have created an ambiance where hope
is mingled with scepticism.

VENTlLATION IN THE TROPICS (11)

Miran de Barros Latif

In the first part of this article,
published in ARQUITETURA 51 last
September, it was stressed that shade
(.o(ld o.r are tne major requisites in the
hot damp chrncte of the tropics, us
opposed to the sunshine and lighl
preconized for the temperate zones.
m terno" areas, wind protect ion IS

necessary, and 50 natural ventilation
by air shafts has been adopted par-
ticularly in Africa and southern Spcin
and Portugal. Where altitude oftsets
krnrude, w.rn summer at midday the
year round under a verticcl sun and
a rapid change to cool if not wintery
condu ions rn the eveningl houses can
be aired by day and warmed by night
with the some chimney.

ihe early Broz rhon colonists built
houses like strongholds with windows
as narrow as loopholes, subsequently
made more comfortable by verandahs
where the womenfolk could relax in
hammocks so jealously screened that
it needed a drast ic decree from Dom
John VI to banish the stifling trellis-
work trom the streets of Rio de Ja-
neiro. After that, shade and air were
secured to the town house by broad
eaves, the overhang of stone bcl-
conies and a long inner corridor ter-
minating in a skylighted air shaft.

The country house needed no pro-
tect ion oço mst peeping neiqhbours,
but the owner was often called upon
to provide hospitality for travelle:s
and so it was divided into two: m
front, adjoining the chapel. and the
verandah, were the recept ion rooms
with alcoves, preferably windowless,
for the visitors; in the back, the 'Iiv-
ing and dining roorns, family bed-
rooms and krtcnen . When the torn-
ily retired, the closing of a door
in the short connecting passageway
isolated the possibily unwcnted, if not
actua lIy dangerous, guests.

This port ition is perpetuated for-
mally in the overlapping ,shed roof or
in the Vee type of cO(lst.q:'Ctlon,pop-
uror ized ~Y" 1:..'e Corbúsrer th~ nerrer
to evactlõle foul air and cvoid leaky
outside guttering, but momly to atfora
a broader view of the countryside ,
Gaining widespread acceptance in. the
rural area, the sloping roof, provided
it is steep enough and has generous
outlets at the apex, furnishes the
desired chimney effect, unobtainable
with the flat roof.

In blocks of flats the problem is
more difficult, despite the widely
adopted device of cafrying the win-
dows up to the ceilinq, inverting the
supporting beams and concealing them
in rne breast wall of the floor above.
On the ground floor transoms can
be opened above the canopy pro-
tecting the shop windows. In triplex
or semi-triplex apartments, skillfully
designed changes in leve] -ccn dispell
monotony ond improve cross-ventila-
tion, especially by masking low beams
that would otherwise imprison layers
of stagnant air, sometimes amazingly
thick. Outlet corridors, as in the tra-
ditional town house, might exhaust
into inner wells running from pilotis
-to rooftop, hitherto avoided for fear
of dirt accumulating in the service
areas. Thus the coming generation
of architects, unprejudiced against
functional solutions whether stemming
from a distant past or from the re-
volutionory "modernism" of this cen-
tury, may. soon devise the ideal Bra-
zilian apartment, just as we seem on
the way towards a suitable design for

SUMMARY I RÉSUM~

detached dwell ings to meet the de-
mands of popular housing.

BRAZIL'S CENTRAL PLATEAU

Geraldo Nogueira Batista

Brasília and the Federal District
are intimately associated with the
geography of the Central Plateau, the
greut mlond watershed of Brazil ex-
tending from 10° to 20° S. latitude
and 4::.° to 540 west of Greenwich.
The divide runs roughly NE to SW
for some 870 miles and the uplands
cover most ot Gorós and parts of the
neighbouring states of Bahia, Minas
Gerais and Mato Grosso. They form
tne eastern sectron of o much lorçe:
geographical region, the West Centre,
wrncn stretches as for as the frontier
with Bolivia and Paraguay and sums
up to about 22% of the total orea
of the country , It is, however, very
largely uninhabited; including the
Federal District, the population, with
a density of less than 4.5 inhabitants
to the square mile, accounts for no
more than 6.2% of the total.

The Central Plateau consists of flat
or roll ing country with an average
L.llllUde vcryrnq trom 2,600 to 3/300
teet. Residual mesas of the former
peneplain, protected by o crust of
hardpan with beds of sand and grav-
ei rrse above the eroded surface in
pl~ces, while elsewhere the sedimen-
tary capping and occasional volconic
outtlows have been worn down to the
crysta 11ine basement. .

The Federal District, located in the
cenrre ot tne P!ateau, IS the flocol point
of three great centre basins drained
by (1) the Tocantins and its western
branch the Aragua ia which flow
north to the estuary of the Amazon,
(2) the Pcrorid, wandering southwards
to join the Paraguay m Argentina
and emerge in the River Plate estuary
at Buenos Aires, and (3) the São
Froricisco, watering Minas. Gerais and
Bahia on its way to the Northeast.
Stort mç as a maze of heodwcters,
the river network of the Central Plat-
eau does not lend itself kindly to
navigation owing to the many rapids
and the wide range of flow between
spate and low water, due to the fact
that the- heavy precipitation, averag-
ing 67 inches, is concentrated in the
rainy season from October to April
with December, January and February
1ne wen esr months. The occumulo-
tion in the water table is therefore the
sole source of supply for the streams
m lhe dry season. In many plcces,
however, this is considerable, since
the weathered mantle, especially on
tne mesas, is highly absorbent and
there is little run-off except on the
51eepest slopes.

The climate may be classified as
humid tropical (Koeppen's Aw) with
patches of altitude tropical or damp
mesothermic (Koeppen's cw). Monthly
temperatures are higher than 650 F.
and annual means range from 680 in
the extreme north. The heat gene-
rated by the strong sunshine during
"lhe day drops sharply at dusk, and
winter cveroçes show a diurno I max-
imum of 800 offset by a nocturnal
mmimum of 500 F.

Winds are in general faint to rnod-
erate with an average annual veloci-

. ty of 5Y2 mph. and frequent dead
calms. Predominantly east and north-
east, blowing from the Tropical Air
Mass, they are apt to veer south now
and cçcin, bringing an incursion of
cold air from the Antarctic Permanent
High accompanied by a rapid fali in
temperature.

Plant cover on the uplands is mainly
cerrado, a scrub forest of low twisted
trees, whose taproots strike down
more than 65 feet to the water table,
interspersed with coarse grasses in
clumps patches; campo limpo, a SQ-

vannah more in the nature of a short
grass tropical steppel occurs merging
into the cerrado; fina lIy, the rivers are
lined with tropical forest, also found
isolated in the midst of- the scrub
wherever the soil happens to be partic-
ularly rich and the ground water close
to the surfoce.



JAYME T. DA SILVA TELLES,
ARCHITECTE PIONNIER

Augusto Silva Telles

Jayme da Silva Telles diplômé de
I'Ecole des Beaux-Arts vers 1925 com-
mençait à travailler pour des compcç-
nies de construction puis pour une
firme de décoration intérieure. II fut
alors responsable d'un grand nombre
de projets à Rio et à São Paulo avant
d'ouvrir son propre bureau à Rio en
1939. Contemporain de Lucio Costa,
celui-ci rappelle que c'est lui qui fit
connaitre L'Esprit Nouveau à ses co-
marades d'études. Telles s'enthousias-
ma pour Ia lutte contre l'occdérrusme
et en 1925, dons son projet pour une
cité ouvr iere de I'industrie du coton
nettement inspiré des Maisons en
série de Le Corbusier, il cherche à
réaliser un ensemble architectonique
attrayant situé dons un paysage aux
larges espaces, planté de beaux arbres
et commun à tous afin d'élimi-
ner à Ia fois les courettes índlvíduet-
les n'apportant que saleté et maladie
et les "rues coutoirs" s'étirant, mo-
notones, avec leurs rangées de villas
aux jcrdmets rochit iques sur le devant.
Les autres projets reproduits dons ce
numéro d'ARQUITETURA datent de
quelques années plus tord et m_on-
trent un Stade et Club de Tennis à
São Paulo ainsi qu'une Maison de
kepos srruée sur les collines du quer-
tier résidentiel de Santa Teresa.

En 1930, il refusait de participer
ou Quctriême Conqres Pan-Américain
d'Architecture, tenu à Rio, comme
membre de Ia délégation de São Paulo
sous le prétexte qu'iI était en dehors
des centres de I'architecture brési-
lienne.

Ceci ne I'empêcha pas de défendre
vigoureusement les idées de Le Cor-
busier qui s'arrêta à Rio en allant à
Buenos Aires; des passages ,de ses
articles montrent le rôle qu'il a joué
dons Ia lutte "entre ceux qui peu-
vent, font et osent penser et ceux qu i
ne font rien, ne veulent rien ni ne
pensent". 11 soutient que les moder-
nes sont les r vrcis disciples des vieux
maitres cor ou lieu de produ ire de
misérables et fausses copies de tra-
vaux admirés pendant des siêcles, ils
emploient tout simplement les maté-
riaux et les méthodes de leur époque.
Libres des excroissances dentelées,
ailées et compliquées, libres des ca-
nons du elassicisme, les projets de Ia
nouvelle génération sont nets et hon-
nêtes, répondent QUX besoins ~e lu-
miêre et dia i" et concourent a une
meilleure mise en valeur fonctionnelle
et économique du terrain.

Dons un autre article de cette êpo-
que (1929-30), il réfute I'accusation
que I'architecte moderne est "utili-
ta ire", un simple "fabricant de ma-
chines à hoblter " et souliçne son
objectivité, so détermination à s'cttc-
quer à de nouveaux problemes avec
réalisme et non arbitrairement et les
résoudre par roisonnement plus que
par regle connue par coeur. Ces pro-
blêrnes socicux, économiques et cultu-
reis proviennent de Ia vie mécanique
intense du vlnçtiêrne siêcle et de-
mandent I'application de ressources
inimaginées par les maitres d'cutre
fois.

Dons un troisiême artiele il défend
"I'crchltecture stondord", condamnée
pour conduire à Ia mort de j'architec-
ture en tant qu'crt, prétendant que
choque nouveau style n'est rien d'ou-
tre que I'établissement spontané de
standards. Pendant un certa in temps
I'architecture était limitée par Ia
pierre, les briques et le bois, mais
avec Ia venue des charpentes métal-
liques et du béton armé elle s'est
Iibérée, rompant avec les vieux stan-
dards pour en chercher de nouveaux
adaptables c I'éternelle loi de 'Ia fin
et .des moyens. Un standard est tout
simplement un prototype choisi, le
rn.eilleur des meilleurs, le résultat
d'une honnête recherche de Ia per-
fection. Malgré les prophéties pessi-
mistes des conservateurs, Ia liberté
engendrée par I'avance rapide des
techniques de Ia construction, tempé-
rée par des standards judicieux, a
sons aucun doute omené' I'architec-
ture, et avee elle tous les arts, eu
seuil d'un nouvel ôge d'or.

URBANISME ET
SOUS-DEVELOPPEMENT

Jorge Wilheim

Li: rapide développement économi-
que de 1940-50, irrégulier et infla-
tionniste, a conduit à un déclenche-
ment subit du bãtiment, mo ís peu
d'immeubles étaient projetés par des
orchitectes dont il n'y avait alors
qu'une centaine dons le poys entier.
Toutefois les efforts de ceux-ci et
leur assimilation aux nouvelles tech-
niques européennes cornmencêrent à se
faire remarquer à I'étranger et être
reconnues comme architecture brési-
Iienne moderne. Maintenant, reflétant
Ia perplexité générale et les directives
polrttco-économiques mal comprises
qui limitent les possibilités des norn-
breux orchitectes formés ces dernlàres
années, Ia tendanee est soit brutale
soit prudemment sobre eomme pour
les banques.

En attendant, I'explosion de Ia
population, part iculiêrement dons les
villes, permet '5, I'architecte de contri-
buer personnellement à Ia culture
nationale (premiêre idée), cor une
ville en développement exige I'inté-
gration de nombreuses disctplines et
une recherche plus serrée de Ia vie
quotidienne des habitants que dons
les pays intensément développés.

La formation de nos planificateurs
a été surtout ' académique, européen-
ne et sans prbfit car les pr oblemes
sont différents dons le vieux monde
ou il est inutile d'attacher autant
d'importance à Ia promíscuité, trans-
ports surchargés et insuffisants, in-
compréhension civique, spéculation ~n
biens immobiliers, manque de dis-
ciptine, pénurie de ressources et, gé-
néralement, dissociation urbaine por
faute d'intérêt, immigration et extrê-
me mobilité. Ce qui revient à dire
que (deuxiême idée) nous devons dé-
velopper les prémisses d'une nouvellé
technique .et d'une méthodologie qui
nous soit propre.

Quand, en tant que structure (tracé
de rues, par exemple), il s'agit d'élé-
ments physiques, les systernes ne sont
pas seulement physiques mais repré-
sentent des activités dépendant confu-
sément de Ia diversité des structures
(Ies systêrnes rout iers comprennent
les piétons, trottoirs, arrêts d'outobus
et parkings, véhicules, voie publique,
paysage suburbain, etc.). Identifier
et eoordonner entre eux les struetures
et systernes économiques semblerait
être (troisieme idée) une innovation
capable de .simplificr l'uscqe d'une
ville sans y imposer les rígides hiérar-
chies fonctionnelles des clcssiques cor-
tésiens.

D'un autre côté Ia distribution des
fonetions en secteurs exclusifs comme
I'entendait Le Corbusier: récréation,
travail, logement et circulation, con-
duit à Ia monoton ie et à Ia stagna-
tion. l.e zoniríg fonctionnel devrait
donc être remplacé (quatrieme idée)
par le concept 'de l'ernploi prédomi-
nant de Ia terre, avec le travail
ouprês du logement, l'introductlon de
facteurs correctifs pour Ia situation
existante et d'une législation direc-
tive conférant I'autorité à un orga-
nisme permanent de planification ln-
tégrale.

Pour résoudre efficacement le pro-
blêrne créé par l'ontcqonisme entre
Ia cireulation directe et I'cccês aux
immeubles, I'auteur suggére (cinquie-
me idée) que choque crtêre structu-
rale soit projetée à double voie avec
bonde ou milieu (Fig. 1). La prerniêre
demi-avenue serait ouverte au trafic
des véhicules jusqu'à ce que les ma-
gasins et édifices entrent en activité
cependant que Ia seconde moitié res-
tera it un projet protégé par le droit
de passage assufé. Par conséquent le
premier appartrendrait pux piétons et
le second aux véhicules, Ia bonde
intermédio ire étant réservée aux park-
ing, récréation, extension commerciale
et acces aux immeubles avec I'adjonc-
tion de passerelles et passages sou-
terrains permettant Ia libre eircula-
tion des piétans (Fig. 2).

II faut admettre que Ias conditions
contradictoires et Ia prédilection du
gouvernement oligarchique pour un
systeme de planification apparemment
mal eonçu pour répondre ou sous-dé-

veloppement ont créé une ambiance
ou I'espoir est mêlé de doute.

VENTILATlON AUX TROPIQUES(11)

Miran de Barros Latif

Dons Ia prerniêre partie de cet arti-
ele publiée dons le N.o 51 d'ARQUI-
TETURA en septembre dernier I'auteur
soulignait que I'ombre et I'air sont
les principales condrtions requises sous
le climat chaud et humide des tropi-
ques à I'opposé de Ia lumiere et du
soleil préconisés dons les climats tem-
pérés. Dons les zones torrides iI faut
se protéger du vent, c'est pourquoi
Ia ventucrron naturelle par cheminées
d'appel a été adoptée pcrtícuhêre-
ment en Afrique et dons le sud de
l'Espagne et du Portugal. Quand
l'olrrtude compense Ia latitude avec
toute I'année une chaleur d'été à
midi et le froid dês le coucher du
soleiI, les maisons peuvent être aérées
pendant le jour et chauffées Ia nuit
par Ia même cheminée.

Les premiers colans brésiliens cons-
truisaient leurs maisons comme des
forteresses aux fenêtres aussi étroi-
tes que des meurtr ieres, rendues plus
confortables par Ia suite par des vê-
rondas ou les femmes se reposaient
dons des hamacs bien cachées par
des moucharabiehs; il fallut même
un décret drast ique de Dom João V I
pour bannir ces treillis étouffants des
rues de RIO de Janeiro. Apres cela,
l'ornbre et l'o ir étaient assurés dans
les mcisons citcdines par de lorges
ovcnt-to.ts, des balcons de pierre en
saillie et un long couloir intérteur se
terminant en lanterneau.

Les maisons de campogne n'avaient
pas à se protéger de I'indiscrétion
des volsins mais le propriétaire était
souvent obligé de recevoir des v.oya-
geurs de passage et les maisons
étaient donc divisees en deux: devant,
pres de Ia chapelle et de Ia véranda
iI y avait les pieces de réception avec
aleoves, de préférence sans fenêtres,
pour les visiteurs; derriêre, le salon et
Ia salle-à-manger, chambres à cou-
cher de Ia famille et Ia cuisine.
Quand Ia famille se retirait il lui
suffisait de fermer Ia porte du petit
corridor pour erre séparée des hôtes
qui, s'ils n'étaient pcs toujours dan-
gereux, étaient souvent indésirables.

Cette partition est conservée .qucnt
à Ia forme dons les construct ions en
auvents a faltes décalés ou du type
a pans mvertis rendu populcire par Le
Corbusier; cette disposition permet de
mieux évacuer I'air vicié et d'évit er
le ruissellement des eaux de pluie
par les murs extérieurs, mais iI slagit
surtout de donner une plus large vue
sur Ia cqmpagne. Bien accepté main-
tenant dons Ia' zone rurale, "Ie toit en
pente, si celle-ci est assez raide avec
de larges sorties d'air à Ia partie
superieure, offre I'effet de cheminée
désiré, impossible à obtenir avec un
toit plat.

Pour les immeubles d'appartement
le probleme est plus difficile malgré
le moyen si répandu de faire monter
les fenêtres jusqu'au plafond en in-
vertissant les poutres de support et
en les cachant dons I'allege de I'étage
du dessus. Au rez-de-chaussée, des
impostes peuvent être ouvertes eu-
dessus de I'auvent des devantures.
Dons les appartements triplex ou
semi-triplex, dés changements de ni-
voou habilement projetés peuvent
supprimer Ia monotonie et cméliorer
Ia ventilation, surtout en masquant
les poutres basses qui autrement re-
tiendraient des couches d'air stagnant
parfois tres épaisses. Des passages
d'appel d'air, comme dons les mai-
sons citadines traditionnelles, peuvent
aboutir à un p\lits intérieur montant
des pilotis jusqu'au sommet du tOlt,
évité jusqu'à maintenant de crainte
d'accumulation de saleté dons les
cours de service. Ainsi Ia génération
des nouveaux architectes, sons pré-
jugés .contre les solutions fonctlon-
nelles d'un passé révolu ou du "mo-
dernisme'l révolutionnaire de ce siEkle,
pourront bientôt réaliser I'apparte-
ment brésilien idéal, maintenant que
nous sommes, semble-t-il, prêt à réus-
sir des logements détachés répondant
aux demandes de I'habitation po-
pulaire.

LE PLATEAU CENTRAL DU BRtSIL

Geraldo Nogueira Batista

Brasilia et le District féderal sont
intimement associés à Ia géographie
du Plateau central, Ia grande aire
d'alimentation hydrographique de I'in-
térieur du Brésil s'étendant de ,10 à
20 degrés de latitude sud et de 45
à 540, de longitude ouest. La ligne
de partage des eaux court plus ou
moins du NE ou 50 pour quelques
1400 km. et le haut pays couvre Ia
majorité de Goiás et une partie des
Etats voisins de Bahia, Minas Gerais
et Mato Grosso. II forme Ia section
est dune reçron géographique deau-
coup plus large, le Centre Ouest, qui
va jusqu'aux trontieres de Bolivie et
Paraguay et totalise environ 22% de
tout le pays. Elle est cependant peu
habitée; y cornpris le District fédéral,
Ia population d'une densité de 2,7 ·ou.
km carré ne compte que pour 6,2%
du total.

Le Plateau centro I se compo••,
d'une région plate ou ondulée crune
altitude variant de 800 à 1 000 m.
Les mesas résiduelles de l'cncienne
pénéplaine, protégées par une croute
reter.que avec concret ions ferrugl-
neuses et lits de sable et de gravier,
s'élevent par endroits au-dessus de Ia
surface érodée, clors qu'ailleurs Ia
couche sédimentaire et les coulées
occasionnelles de lave ont été usées
jusqu'au socle cristallin.

Le District fédéral situé au centro:
du plateau est le point focal ces
trois grands bcssins hydroqrcphiques
drcrnés par (1) le Tocqntms et sa
branche ouest, l'Aroquoio, qui coulent
vers le nord jusqu'à l'estuaJre· de
l'Amazone, (2) le Parana, se' dir i-
geant vers le sud pcur rejoindre le
Paraguay en Arqentine et émerger
dons I'estuaire du Rio de Ia .Ploto à
Buenos Aires, et (3) le São Francisco
arrosant Minas Gerais et Bahia sur
son chemin vers le Nord-Est. Com-
mençant comme un véritable laby-
rinthe de cours d'ecu, le réseau flu-
vial du Plateau central n'est guera
ncviqoble en raison des nombreux ro.•
pides et de Ia grande différence
d'écoulement entre Ia crue et I'étiage
due ou fait que Ia précipitation éte-
vée, d'une moyenne de 1 600 mrn ,
esr concentrée Iors de Ia 50 ison des
pluies d'octobre à cvril, décernbre,
.jcnvier, février étar.t les mais les
plus humides. L'accumulation dans
Ia nappe phréotjque est donc Ia seule
source d'approvisionnement des rivie-
res pendont (a saison seche . Cepen-
dant, dons bien des endroits elle est
considérable cor Ia couche superfi-
cielle altérée par Ia decomposit íon
chimique, surtout sur les me50S, eST
extrêmement absorbante et il y a peu
d'écoulement sauf sur les pentes tres
raides.

Le cl imat peut être classifié comme
tropical humide (type Aw de Koeppen)
avec taches de elimat tropical d'alti-
tude ou méso.thermique humide (type
Cw). Les tempérátures meÍlsuelles sont
de plus de 180C" et .les moyennes
annuelles s'etagent de 200 C. dans le
sud à 26°C .. dans l'extrérne nord. La
chaleur provoquée par Ia force du
soleiI pendant le jour tombe rapide-
ment ou crépuscule et Ia moyenne en
hiver montre un maximum diurne de
27° C. contrebalancé par le minimum
nocturne de 100 C.

Les vents sont généralement faibles
à madérés avec une vélacité moyenne
annuelle de 9 km à I'heure et calmes
plats fréquents. Le plus souvent est
ou nord-est soufflant de Ia masse
d'air tropicale, ils' sont susceptibles
de venir parfois du sud apportant
une incursion d'air froid de Ia zone
d'haute pression polaire accompagnée
d'une chute rapide de Ia température.

La végétation des hautes terres est
surtout le cerrado, forêt d'arbres
rabougris, dont les racines pivotantes
descendent jusqu'à Ia nappe d'eau à
plus de 20 m., entremelées d'herbes
rudes en touffes ou en plaque.; cam-
po limpo,' une savane ressemblant
davantage à une steppe trop icale
d'herbe courte se confondant avee le
cerrado; finalement, les rivieres sont
bordées de forêts tropicales, enclavées
elles aussi ou milieu des arbres ra-
bougris quand le sol est particuliere-
ment riche et le niveau hydrostatique
proche de Ia surface.
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Edltorlal

Habitação: arquitetura ou "vivendologia"?

ARQUITETURA, tanto em seus editoriais como
em sua matéria geral, vem batendo, há muitos
anos, quase que numa única tecla - a de que nem
$,ó os aspectos econômicos e financeiros devem ser
obJeto dos planos e programas habitacionais. tsse
tom rnonoemiio tornou-se mesmo, confessamos,
um tanto obsessivo. Infelizmente, somos forçados a
continuar insistinâo nêle.

Preocupa-nos a persistência dada a essa coloca-
ção do problema, apesar de compreendermos a difi-
culdade em abordar a matéria de outra maneira
que não essa, em documentos. que visam equacionar
de forma global os problemas habitacionais. A nós
arquitetos, cabe, todavia, fazer um estõrço para
modificar essa orientação ou, pelo menos, tentar
reduzir o âmbito de suas conseqiiências, a nosso
ver, nem sempre positivas.

Nossa preocupação com o problema da habita-
ção do problema, apesar de compreendermos a difi-
da formulação de idéias do que propriamente no
da realização física - levaram-nos, muitas vêzes, a
usar uma linguagem que se aparenta mais com a
dos economistas e dos cientistas sociais do que com.
aquela que empregamos usualmente no trato doe
problemas arquitetõnicoe em si. A causa disso é um
tanto óbvia. Vivemos numa sociedade que tem de-
monstrado uma forte tendência para o que pode-
riamos Chamar de quantítatívísmo, no equacuma-
mento de suas dificuldades. Dentro dessa tendência,
tudo, aquilo que não possa ser expresso em núme-
ros, tudo aquilo, portanto, incapaz de. ser medido
em centímetros, quilos, litros ou cruzeiros, é consi-
derado como carente de maior eiçniiicaçao.
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A arquitetura, como a entendemos, é antes de
mais nada um fato cultural dos mais importantes.
Como tal tem sido um dos padrões de aferição das
sociedades que nos antecederam. Êsse padrão, to-
davia, é imeneuráoel em iêrmo de unidades univer-
salmente computáoeis. Por assim ser, sofre,' qeral-.
mente, nos planos de que tratamos, uma sensível
minimização ante aquêles outros ualôres - mate-,
riais e físicos - capazes de serem traduzidos em'
números e, conseqüentemente, manipulados em ope-
rações matemáticas de quantiiicaçõo, projeção, etc.
Aqui, sentimos que nossa própria armadilha nos.
pegou pelo pé. Com efeito, ao tentar obietioar fatos
em números - em símbolos, portanto - somos

levados a considerá-los mais importantes do que
aquilo que êles medem, isto é, a confundirmos a
coisa com o' que a simboliza. Ao agirmos assim
somos projetados em direção a uma abstração maior
do que aquela que tentávamos evitar, e sôbre qual
Auier: camas, em seu "Discurso na Suécia", nos dá
bem o significado.

Cientes tiêsse fato, devemos, agora, procurar
objetivar nossas reivindicações, usando nossa pró-
pria linguagem a fim de tentar minorar as conse-
qüências da esquemaiização a que se pretende re-
duzir o problema, uma vez que a arquitetura foi
fortemente atingida por êsse processo. Para con-
seguir êsse objetivo, devemos lutar com tôâas as
nossas [õrças, pois trata-se, em suma, de questão
fundamental a entoiuer a própria sobrevivência pro-
fissional. Temos que abrir uma brecha na espêssa
barreira de números, cifras, e muita formulação abs-
trata daí decorrente, até chegar à realizaçao física
da moradia e seus vndispensáoeis prolongamentos.·
Terreno onde se situa, de fato, o objetivo final
a atingir.

Alguns arquitetos, procurando encontrar uma.
saída para essa situação, como que mudaram de
campo e de linçuaqem. Essa alternativa à qual mui-
tos colegas de todos os quadrantes do mundo já
aderiram, infelizmente leva ao inçresso em novo
campo - batizado, em tom de brmctuieira, com o
nome. de vívendología - onde se agrupam os que
se atribuem à categoria de "experts" em habitação.
O que, a nosso ver, siçtujica complicar o que no
fundo é simples.

Não cremos que seja necessarzo enjatizar aqui
os riscos dessa virada, para a profissão de arquiteto.
Temos, como arquitetos espectiicamenie, uma imensa
tarefa concreta a execuiar., projetar a moradia do
homem e seu habítat, numa sociedade caracterizada
por uma extrema rapidez de mudança. Êsse é, -iora
de qualquer dúvida, nosso principal escopo. Nesse
campo é. que nossa contribuição será assinalada, aí
é que deixaremos - com a arquitetura que formos,
capazes de criar - nossa marca e através dela se-
remos julgados. No final, com o passar do tempo e.
com a transformação da ação de hoje em testemu-
nho histórico) será a qualidade do espaço que C01l.-

cebemos e criamos que estará em julgamento, e não
planos financeiros, ou formulações estatísticas. O



Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Prêtos

,,

Igreja de N. s.a do Rosário ~ São Benedito dos Prêtos - Nave e Capela-mar

Igreja de 200 anos destruída
pelo fogo

o incêndio que arrasou a Igrej a de
Nossa Senhora do Rosário e São Be-
nedito dos Homens Prêtos, na madru-
gada do Domingo de Páscoa, 26 de
março de 1967, mostra bem o grau de
insegurança a que estão sujeitas as
obras de nosso patrimônio histórico e
artístico. ARQUIT'ETIJlRIAvem de há
muito se batendo pelo aprofundainento
da consciência do valor de nosso patri-
mônio cuja significação e importância
são imensas, e que deve ser preservado
a todo o custo. Em inúmeras oportuni-
dades, o Instituto de Arquitetos do
Brasil, como entidade representativa
dos arquitetos brasileiros, e muitos
dêsses isoladamente, denunciaram nas
.páginas de ARQUITETURA o descaso
com que se trata. no Brasil obras de

importância ínímagínável e cuia per-
da quase sempre é definitiva e írrepa-
rável. Há pouco tempo, tratamos aqui
de Paratí, onde o crescimento natural
do aglomerado humano ameaça des-
truir não só algumas obras arquítetô-
nícas isoladas, mas um verdadeiro
eonjunto urbano que se constitui em
acervo histórico, arquitetônico e pai-
sagístíco da maior validade, hoje sob
SI. ameaça de deterioração imediata.
Parati foi tombado e convertido em

monumento nacional. A Igreja do Ro-
sário também estava tombada, o que
não impediu a ação do fogo. É preciso
que nos convençamos de que o mero
tombamento nada signific.a 'além de
medida formal bem intencionada. Mas,
todos sabem de que valem as boas ín-
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tenções. A inscrição de um determi-
nado monumento ou obra nas páginas
do Livro do Tombo da Díretorta do
Patrimônio Histórico e Art'stíco Na-
cional (DPHAN) é ato fundamental
à sua preservação, mas quando desa-
comnanhado de medídas práticas e ob-
jetivas que visem salvaguardar essas
peças, pouco representa. O Pais é gran-
de, verba e pessoal escassos. Faz-se
necessárío, além de outras providên-
cias administrativas, um movimento
de opinião pública, intenso e amolo,
para formar uma consclêncía nacional
sôbre o significado dêsse con iunto de
obras QU~ nos foram leeadas Dor nos-
sos antenassados e nue constituem. no
dizer do [ornalísta Franklín de Olivei-
ra -, o patrimônio espiritual brasi-
leiro.
O livro de Fran.klin de Oliveira,

"Morte da Memória Nacional", editado
há pouco e que reuniu uma série de
reportagens da maior repercussão pu-
blícadas em "O Globo" é ·um g-rito de
alerta e merece ser lido, meditado e
divulgado.
Falando ao "Correio da Manhã" sô-

bre o incêndio que destruiu a Igreia
do Rosário, FO afirma que, "a nerda
Irrenarável, Irreszatâvel, da I!!Teia do
Ro"ário e São Benedito vem lamentà-
velmente confirmar a denúncí« por
mim formulada sôbre a destruição do
patrimônio esoírítuaí brasileíeo, pois
está nrovado que. se a Lijrhf houvesse
atendido ao apêlo do Corvo de Bom-
beiros. vara deslísar a rêde elétries, a
Igreja teria sido isolada, e salva. Com
ela desarpareceu não apenas um monu-
mento mais Que bí-seeular do 1IO"SO
patrimônio hístõríco e artístico. Desa-
pareciam também o Museu do Fscra-
vo e o arquivo do templo, constituído
por neeas ímnortantíssímas sôbre a es-
cravidã.o no Brasil e o movimento abo-
licionista. No s-u solo estava enterra-
do um dos artistas maiores de nossa
arte colonial: Mestl'e Valentim. Sob os
destroços do incêndio níguêm até ago-

ra conseguiu identificar seu túmulo
pua preservá-Io. E quando nos lem-
bramos que a Biblioteca Nacional, se-
gundo um relatório de uma Comissão
Parlamentar de Inquérito, também es-
tá sujeita a incêndio e que a verba
destinada a combater sinistros, desti-
nada ao Museu do Ouro, em Sabará,
foi êsse ano cortada, só nos resta con-
cíuír que o empenho hoje do Poder
Público é apagar a consciência dos
brasileros à lembrança de todo nosso
passado,"

A IGREJA DE NOSSA SENHORADO
ROSARIO E SÃO BENEDITO (1)

A Irmandade de 'Nossa Senhora do
Rosário e São Benedito dos Homens
Prêtos - ínforma o arquiteto Augus-
to Silva Telles, IAB-GB, da DPHAN,
em notas preparadas para ARQUITE-
TURA - foi criada na Igreja de São
Sebastião no Morro do Castelo (pri-
meira Matriz e Sé do Rio de Janeiro)
e iniciou a construção de sua ig-reja
nos primeiros anos do Séc. XVIII, h
margem da Vala, em frente à rua que
passou a se chamar do Rosário, em
obediência a um alvará régio de 14 de
janeiro de 1700. Essa Vala, que iria
definir o traçado da rua da Vala, atual
Ul'Iwguaiana, foi, por muitos anos, o li-
mite da área arruada da cidade, con-
forme se pode ver na planta do Rio,
de 1713, levantada pelo engenheiro
militar João Massé. (2) Assim, essa
Igreja foi das primeiras, senão a pri-
meira, edificação de vulto, a ultrapas-
sar a vala em direção ao atual campo
de Santana e de São Cristóvão - di-
reção em que se exoandiu a cidade,
durante o Séc. XVIII.
Em 1737, a igreja estava edificada

e foi nela que se instalou, temporà-
ríamente 'a sede do bispado, que vinha
de outra localização provisória: a Er-
mida da Cruz dos Militares, onde se
encontrava desde 1734, quando saíra
da antiga Sé do Morro do Castelo. O

Cabido permaneceu na Igreja do Ro-
sário até 1808, data em que se mudou
definitivamente para a igreja que fôra
dos carmelitas e que servia então de
Capela Real, e hoje é Catedral Metro-
politana.

A Igreja do Rosário, prossegue o ar-
cuíteto Silva Telles, uma das mais
perreítas igrejas-salão do Rio de Ja-
neiro, possuía nave e capela-rnor mrui-
to amplas ·e quase despojadas de de-
coração. O retábulo do altar-mor, os
dos altares laterais que se adossavam
às paredes, apenas se encaixando em
nichos rasos assim como os demais
elementos decorativos, eram extrema-
mente sóbrios, pobres mesmo -, rea-
lizados que foram em meados do sé-
culo passado. Todo êsse interior era,
além disso, pouco iluminado. Apenas
duas clarabóias no teto o clareavam.
Nave e capela-rnor estavam ladeadas
por construções, nas duas bandas. Na
direita, pela sacristia consístórío, ou-
tras dependências da irmandade e por
corredores em dois pisos, e, na esquer-
da, por correr de sobrados de uso co-
mercial.
A frontaria atual, assim como as

tôrres, que felizmente pouco sofreram
com o incêndio, resultaram das obras
de ampliação empreendidas no decor-
rer do Séc. XIX. Sàmente a elegante
e bela portada portuguêsa, de lioz, co-
roada pelo medalhão da Virgem, aí
restou da igreja setecentista. Era esta
uma ediJficação com trontespícío mar-
cado pela portada e pelas duas j-an~-
Ias do côro, e encimado por frontao
triangular, tendo a seu lado, pela es-
querda, a única tôrre acacauaôa, com
campanário coberto por- abóbada de
alvenaria em meia-laranja. Pela ico-
nografia existente pode-se acompa-
nhar, com perfeição, o andamento e
a seqüêncía das fases dessa obra. O
pintor austríaco Tomas Ender, nos
anos de 1817/18, representou a Igreja
no início da primeira etapa dessas
obras, mostrando ao lado direito da
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São Francisco de Paulo - Escultura

igreja primitiva, o corpo inferior da
nova tôrre que, na época se construía.
(3) Vê-se claramente o alteamento
que estava sendo empreendído na
frontaria, apesar de, no desenho, a tôr-
re inacabada aparecer ainda despro-
vida de cimalha e campanário.
Nos meados do século, em gravura

das primeiras edições do livro "Um
Passeio pela Cidade do Rio de .taneí-
ro", de Joaquim Manoel de Macedo -
reproduzida na capa dêste número de
ARQUITETURA - a igreja aparece já
com essa, tôrre direita completa, e com
seu frontespício alterado, conforme
seu estado atual, restando da edífíea-
ção antiga apenas a tôrre da, esquerda.

Por último, no final do séculopas-
sado, foi reconstruida essa tôrre, em
conformidade com a da direita. Os
corredores laterais, assim como o cor-
rer de sobrados comerciais que la-
deiam a igreja, foram edificados em
anos sucessivos do Séc. XIX.

A IMPORTANCIA HISTÓRICA DA
IGREJA DO ROSARIO

A Igreja de Nossa Senhora do Ro-
sário e São Benedito tem profundos

São Benedito - Escultura em barro

vínculos com fatos notáveis da vida
da Cidade e do país. Entre outros, as
notas do arquiteto SILVA TELLESides-
tacam as seguintes:
- -Logo após desembarcar na Capi-

ta,l do Brasil, transformada em Capi-
tal do Reino Unido, o Príncipe Regen-
te, futuro D. João VI, dirigiu-se em
grandiosa procissão, acompanhado por
tôda a nobreza, da Câmara, das Or-
dens Públicas, Irmandades e Ordens
Terceiras, para a Igreja do Rosário,
Catedral do Rio de Janeiro, para aí
assistir ao solene Te Deum,
- Em seu chão se acha enterrado

Mestre Valentím. Em um dos livros de
entrada dos irmãos, destruí do pelo in-
cêndio, havia a, índícacão de que "Va-
lentím da Fonseca e Silva, pardo, en-
talhador, à rua do Sabão, da do Ou-
rives para o Bom Jesus ( ... ) faleceu
no dia 1.0 de março do ano de 1812
( ... ) e veio conduzido no esquife da
irmandade, em entrada solene, amor-
talhado em hábito branco e teve os
SUfrágios competentes". (4)
- O consistório da Irmandade 'abri-

gou o Senado da Câmara de 180·9a
1812, e, depois, novamente de 1812 a
1825. Desta forma, foi, na era. da tn-

N. s." da Conceição - Escultura em barro

dependência, palco das inúmeras reu-
niões políticas que a antecederam, in-
clusive das que presididas por José
Clemente Pereira, prepararam e pro-
piciaram o "Fico" do Príncipe Regente.
intimamente ligada à campanha

abolícíomsta a Irmandade de Nossa
Senhora, do Rosário e São Benedito
conserva vários dos estandartes e ban-
deiras dos clubes e das sociedades que
foram criados para a propaganda pela
extíncão do cativeiro. Por felicidade,
dois dêsses estandartes, retirados pou-
co antes do sinistro para restauro, fo-
ram salvos.
Constituíam acervo da Irmandade,

além dêsses estandartes de clubes abo-
licionistas numerosos móveis, imagens,
objetos de culto e riqudssímo arquivo
histórico, (5) que estavam sendo agen-
cíados como Museu pela Irmandade e
pela DPHAN. ~ste acervo, infelizmen-
te, perdeu-se quase que completamen-
te. Algumas das peças que o compu-
nham merecem ser destacadas por seu
excepcional valor artístico, como:
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- -a, imagem da Virgem do Rosário,
de terra-cota. da prímeíra meta-
de do Séc. XVII, peça das mais



importantes do acervo seíscentís-
ta brasileiro, pela beleza e apuro
do modelado do rosto e do pane-
jamento, e pela justeza, das pro-
porções.
ímazem de São Benedito. também
em terra-cota e seíscentísta. Em-
bora menos notável que a prímeí-
ra, apresenta exceocíonal valor
nor sua," nroooreôes e modelado.
ímasrem de Siío Francisco de Pau-
19,. de maneira encarnada com
doinrados. Obra setecentísta de
muito boa cualídade plástica.
rfJt.rfl.todo Governador Luiz Vahia
Moriteiro. o Onca. pintura sete-
eenttsts.-de excepclonal va.lor hís-
tóríco como documento iconoará-
fico, único, e de autor desconhe-
cido.
retrato de D, João VI. com farda
e condeeoraeõ-s. seeurarido coroa,
e cet.ro. Obra de artista não íden-
tírícado.

TOMBAMENTO

A Igreia. de NOI',~,aSenhora do Ro-
sário e São Benedito foi inscrita nos
Livros do Tombo, iPl~tituídos pelo De-
ereto-lei n.? ?5. de 30 de novembro de
1937. no día 7 de ~bril de 1938.No Li-
vro do Tombo Artístico, sob o n.o 10.
8, fls, 3 e no Livro do Tombo das Belas
Artes,_~ob o n.? 24, à fls.. 25.

NOTAS

1 - Sôbre a Igreja de Nossa Senhora do Ro-
sório e Sõo Benedito pode ser consultada a se-
guinte bibliografia principal:

- Moreira de Azevedo - O Rio de' Janeiro -
sua história, monumentos, homens notáveis,
usos e costumes - 2 vols, 1877.

- José de Souza Azevedo Pizarro e Araujo _
Memórias Históricas do Rio de Janeiro, 9 vo-
.lumes 1945/48 (ver vol, '6,°, pógs. 33/35).

- Joaquim Manoel de Macedo - Um Passeio
pelo Cidade do Rio de Janeiro 2 vols. (vol,·2,0,
pógs, 202/356, da 2,a edição),

Noronha Santos - Anotações, in Lulz Gon-
ça~ves dos Santos - Memórias paro servir a
História do Reino do Brasil - 2 vols, 1943
(ver vol . 1.°, pógs. 108/9).

Gastão Cruls, - Aparências do Rio de Ja-
neiro - 2 vols. 1949 (ver 1.° vol , póg i-
nas 219/20),

Gilberto Ferrez - O Velho Rio de Janeiro
através as gravuras de Tomas Ender -
. s/,data - (ver póçs . 56/57).

(2) - A planta do Rio de Janeiro, de 171 '3,
de J~60 Massê, d~ Arquivo Histórico Ultrama-
rtno, acha-se' reproduzido, entre outros locais, no
'j'iyrO de Gilberto Ferrez, publicado pelo lnst ituto
Hi~tórico e Geográfico Brasileiro, em 1964, As
Cidade do Salvador e Rio de Janeiro no Sé-
culo XVIII, póqs. 6/7.

(3) - Gilberto Ferrez - O Velho Rio de Ja-
neiro, através as gravuras de Thomas Ender -
pó'gs, 56/57, Edições Melhoramentos - s/ríctc.

(4) - A certidão de óbito de Mestre Valentim
acha-se reproduzido e transcrita no artigo Vo-
lent:m da Fonseca e Silva, de Nair Batista, na
Revista do Serviço de Patrimônio Histórico e Ar-
tistico Nacional,. n. 4, à póçs. 281/2,

(5) -'- Parte importante dos Iivros e documen-
tos da Irmandade, principalmente nos textos re-

8' ferentes . a obras da Igreja e nos anexos, bem
corno, a fatos importantes da vida da Irman-
dade, ,foram copiados pelo grande pesquisador
carioca Noronha Santos, em 1941, para a DPHAN
e se' encontram em três' postos do orquivo dessa
repartição, '0

Estandarte Abolicion:sta Estandarte da Caixa Emancipadora Joaquim
Nabuco



Um pioneiro da nova
arquitetura no Brasil

,Arquiteto AUGUSTO SILVA TELLES, IAB-GB

Projeto para Vila 'Operária do Cotonifício Rodolfo Crespi.

Faleceu há pouco menos de um ano o
arquiteto Jayme T. da Silva Telles, dei-
xando uma obra realizada de certo vulto,
feita com a maior honestidade profissio-
nal. Tendo-se formado em arquitetura
pela Escola de Belas Artes, por volta de
1925, iniciou sua vida profissional, traba-
lhando, sucessivamente, na Companhia
Construtora de Santos e na Sociedade
Construtora Brasileira, inicialmente aqui
no Rio, depois, na cidade de, São Paulo,
época em que realizou número considerá-
vel de projetos. Depois, na "A Residência",
dedicou-se a projetos de móveis e à deco-
ração de interiores. Retomando ao Rio,
por volta de 1939, abriu escritório de ar-
quitetura que manteve em pleno trabalho,
até pouco antes de sua morte.
Vamos dar a conhecer, nas páginas de

ARQUITETURA, alguns projetos e artigos
elaborados na primeira fase da atividade
profísstonal dêsse arquiteto, de quem Lú-
cio Costa, que, foi seu contemporâneo e
COlegade turma, disse ter sido "o primeiro
a assinar em aula' o aparecimento da re-
vista L'Esprit Nouveau" (1) onde saíram,
pela primeira vez, artigos de Le Corbusier.
Fêz êle parte do primeiro grupo de, ar-

quitetos que, aqui no Brasil, leram' Le
oorbusíer, desde seus artigos na acima
citada revista- L'Esprit Nouveau (2), de-

,pois reunidos no Vers une Arçhitecture,

compreenderam a mensagem do mestre
suíço e tentaram pô-Ia em prática.
Projetos e artigos que adiante relacio-

namos ,e reproduzimos fazem parte da obra
pioneira da nova arquitetura no Brasil,
pois: que Toram realizados e· concebidos na
fase heróica, de, luta acirrada contra. o
academismo que dominava tôdas as insti-
tuições e que tinha plena aceitação e ad-
miração de quase todos, até mesmo, das
pessoas mais esclareci das e ,de ' maior
cultura.
O mais antigo dos projetos do qual ape-

nas conhecemos, além do memorial exptí-
cativo, datado de março de 1925,· uma
perspectiva panorâmica do conjunto, é o
de uma Vila Operária para' o Cotonifício
Rodolfo Crespi (Foto1)' Explicandó. o pla-
no adotado, evidentemente inspirado nos
que Le Corbusier apresentou na revista

'n.o 13, de L'Esprit Nouveau, no artigo
Maisons en Série, dízía:

"Inspiramo-nos, para êsse fim,: nos
mais modernos preceitos de higiene
e de urbanismo, e chegamos a três

. conclusões que foram os guaís de
nosso trabalho: '
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1) - Que os pequenos terrenos ou
áreas nos fundos das casas operárias
devem, a todo transe ser -evítados,



Estádio da Sociedade Paulista de Tênis, projetado em 1929.

por Serem focos de imundícies,
sem trazerem em troca vantagens
reais e compensadoras. Deve haver,
ao contrário, terrenos abertos, em
comum e arborizados onde possam
operários e suas familias respirar ar
puro e seus filhos brincar livremente,
com largueza.

2) - Que as ruas fechadas de casas,
sem interrupção, de lado a lado
(ruas corredores, no dizer dos urba-·
nistas modernos), devem ser evita-
das, por serem monótonas à vista e
não permitirem senão uma arbori-
sação enfezada à beira dos passeios
e que, freqüentemente, é nociva às
casas ...

3) - Que as casas operárias, forço-
samente pequenas, não podem con-
tar de per si com motivos arquite-
tônicos; mas que, pelo contrário, de-
vem formar um grande conjunto, de
linhas sóbrias e continuadas, para
que se possam obter efeitos arquite-
turais agradáveis".

Dois outros projetos, de 1929, chegaram
a ser cdificados, o Estádio de Tênis (fotos
2 e 3) e a Sede Social (foto 4) para a
Sociedade Paulista de Tênis.
Do primeiro, apresentamos duas fotos

da obra concluída e do segundo, a pers-
pectiva do projeto. Foram desfigurados
posteriormente, por acréscimos e, mais
tarde demolidos, para dar lugar às atuais
construções muito maiores.
O terceiro, do qual possuímos desenhos

de três estudos sucessivos, refere-se a uma
Casa de Repouso para D. Olívia Pentea-
do, no Rio de. Janeiro, em Santa Teresa.
(na atual Rua Júlio Otoní) (Fotos 5 e 6).
O primeiro estudo é datado de março de
1927 e, o último, lIue apresenta pequenas
alterações nas disposições internas, é de
1930.
Foi Jayme T. da Silva Telles um dos

indicados, juntamente com Flávio de Car-
velho, para a delegação dos arquitetos de
São Paulo ao IV Congresso Pan-America-
no de Arquitetos a se realizar no Rio, em
junho de 1930. Em entrevista ao "Diário
da Noite" de São Paulo, em março do mes-
mo ano, informou êle, ter recusado tal ín-

10

Estádio da Sociedade Paulista de Tênis

dícaçâo por se achar, no momento, desli-
gado dos "centros da classe". Mostra, no
entanto, pessimismo quanto ao desenrolar
do congresso, pois que o grupo organizador
brasileiro estava dominado pelo "reacío-
narismo acadêmico perigoso, reacíonarís-
mo êsse que poderá trazer", diz êle, "mais
profunda cisão na classe e afastar desta
reunião elementos novos, de real valor,
mas que defendem ardorosamente as mo-
dernas orientações artísticas" (3).
Realmente, houve no Congresso discus-

sões acaloradas entre os acadêmicos, che-
fiados por José Mariano Filho e os mo-
dernos, representados, quase somente, por
Flávio de Carvalho.
.Apesar de se dizer afastado dos centros

da classe, vinha publicando, nos anos de
1929,30 e 31, artigos combatendo o "passa-
dísmo", o "academísmo", e defendendo e
explícando as novas idéias pregadas por
Le Corbusier, a quem teve oportunidade
de, no ano de 1929,ouvir pessoalmente,
quando êste arquiteto por aqui passou, a
caminho de Buenos Aires.
São artigos contundentes, tais como:

"Tradicionalismo e Pseudo-Tradicionalis-
mo", publicado na Ilustração Brasileira e
datado de 8 de agõsto de 1929, Arquitetura
e Adaptação, publicadO no Diário da Noite
de São Paulo, de 23 de agôsto de 1930;
O Standard na Arquitetura, com data de
15 de setembro de 1930; além de outros
de que não conseguimos cópia.
Diz êle, no primeiro artigo citado, defi-

nindo a posição assumida pelos novos ar-
quitetos e explicando-a para um público
totalmente não informado dessas novas
idéias e, pelo contrário, afeito, exclusiva-
mente, ao academísmo em tõdas suas
nuanças, do ecletismo ao neo-colonial:

"Está intensa a luta travada, em
todo o mundo assim como no Brasil,
entre os que têm capacidade de
pensar, pensam e têm coragem para
pensar, e os que não pensam, não
têm coragem ou não querem pensar.
Interessante é que aquêles, incrimi-
nados de iconoclastas e renegadores
de tôda a tradição artistica, são de
fato, os verdadeiros discípulos e con-
tinuadores dos grandes mestres do
passado. Com efeito; enquanto os
segundo, preocupados tão-sõmente
em medir módulos e copiar acan-
tos, sem refletir, aumentam, redu-
zem, torcem, contorcem, deformam,
"enfeitam" . .. decalques mal disfar-
çados e certamente aviltados das
grandes obras consagradas, sem lhes
procurar entender o idealismo, a
causa da beleza e os ensinamentos;
os outros, colocando-se em ponto de
vista muito mais elevado, procuram
sorver dêsse patrimônio os ensina-
mentos de ordem filosófica que êle
encerra. E, de fato, imitam, ou bus-
cam imitar na sua maneira de pro-
ceder aos Mestres; que nunca co-
piaram, nunca fingiram e nunca dei-
xaram de se utilizar, franca te ho-
nestamente, dos materiais e de to-
dos os progressos dos meios constru-
tivos de seu tempo".
"Nos nossos infelizes tempos, e, mais
ainda, nos das últimas gerações que
nos antecederam, com o predomínio
das academias oficiais, onde se en-
sina arte como quem ensina receita
de cozinha, é que se formou êsse es-
tado de espírito mórbido do horror
a tudo quanto fôr de encontro aos
receituários; módulo, cartucha, den-
tículo".



Dedois dessa crítica, finaliza:

"Mas como, felizmente, não há mal
que sempre dure, vemos em pleno
declínio o espírito acadêmico. A ofen-
siva dos novos está francamente vi-
toriosa em tôda a parte e até mes-
mo aqui no remansoso Brasil, onde,
das grandes lutas mundiais, só so-
fremos os longínquos reflexos.
E aí está a plêiade de novos cora-
josos infiltrando-se por tôda a par-
te, já freqüentemente vencendo com
seus projetos limpos, honestos, bem
arejados, cheios de saúde e de fé,
desbancando os florentinos moder-
nizados em estuques fingindo pedra.
Projetos que o arquiteto, lançando
mão corajosamente de todos os re-
cursos da eíêncía moderna, sem
preocupações de disfarçá-los, pôde
fazer capazes de satisfazer plena-
mente a tôdas as necessidades da
vida de hoje e aos mais rigorosos
preceitos da higiene e salubridade,
conseguindo ainda, com o melhor
aproveitamento do terreno e da luz,
a máxima economia. Fazendo isso,
o arquiteto, se não conseguiu; pelo
menos procurou fazer Obra de"Arte.
E repitámo-lo mais uma vez, esfor-
çando-se em procurar formas plásti-
cas que exprimam com a maior sin-
ceridade o modo-de ser do seu tem-
po, o fim a que se destina a cons-
trução e o material em que foi cons-
truída, fêz obra de são tradicionalis-
mo, imitando, na sua grandeza, os
grandes gênios que formaram a es-
cada sôbre a qual repousa a nossa
Civilização".

Em Arquitetura e Adaptação volta, no-
vamente, a discutir e explicar os novos
conceitos da arquitetura:

" ... vivem os detratores da arquite-
tura moderna a nos atirar, como se
fôssem granadas de artilharia grossa,
os epítetos de utilitaristas, de fabri-
cantes de casas, de construtores de
máquinas de habitar (êste último,
especialmente, por Ihes parecer o
mais violento é por êles sobrema-
neira apreciado).
E por tais qualificações, pretensa-
mente pejorativas? Simplesmente
porque nós, respeitadores da linha
histórica e natural, conscientes da
inelutável evolução dos homens, tra-
tamos de encarar de boa fé os
problemas novos, absolutamente iné-
ditos, de nossa época. - Porque, des-
pidos de preconceitos, buscamos ver,
raciocinar e resolver. - Porque, in-
sensíveis às dialéticas tendenciosas,
sendo nós,. estritamente objetivos,
precisamos ser inimigos do conven-
cional. - Porque, sinceros diante da
vida, realistas e não arbitrários, só
aceitamos como legítimos, os meios
que conduzam exclusivamente aos
objetivos necessários.
Com licença ou não, de nossos ad-
versários, continuaremos entretanto
a dizer que os novos problemas so-
ciais, econômicos e culturais da vida,
necessitam de soluções novas. Com
sua permissão ou sem ela, continua-
mos a proclamar que a técnica mu-
dou e que as necessidades mudaram.

Projeto paro a sede social da Sociedade Paulista de Tênis.

Projeto para a Casa de Repouso para a Sra.
Olivia Penteado, em Santa T';resa.

E por isso tendo nós que enfrentar
os problemas nascidos da intensa
vida mecânica de nossos dias, e dis-
pondo também, para resolvê-tos, de
recursos que os mestres antigos se-
quer podiam prever, fiéis em tudo ao
propósito de adaptar os meios aos
fins, mantemos, contra a presunção
dos academistas, a pretensão justa
de que quem faz Arte somos nós, e
não êles".
"Resumindo: o que os novos procu-
ram, atirando-se por todos os cami-
nhos abertos pela ciência, é apenas
adaptar-se aos tempos de hoje. Tem-
pos que não são nem melhores nem
piores do. que os passados, mas que
dêles divergem profundamente. Tem-
pos que terão, como todos os outros
já o tiveram, sua expressão arquíte-
tônica própria".

.~

I

No terceiro artigo citado, O Standard na
Arquitetura, apresenta êle como subtítulo,
a seguinte critica que vinha sendo lançada
pelos acadêmicos contra a nova arquite-
tura:

"Arquitetura Standard! 11:a morte
da arquitetura como.arte... 11:a es-
cravização da arquitetura pela in-
dústria ... 11:a abdicação do artista ...
etc, etc,",L.

____________l
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Ao que responde:

"A formação de cada grande estilo,
não foi senão o estabelecimento es-
pontâneo. de standards, correspon-
dendo, tão bem quanto possível, às
necessidades de vida e de estética,
assim como às possibilidades cons-
trutivas de sua época. Basta a· ob-
servação do fato frisante de ser tanto
mais estrito um estilo e mais uni-
forme a construção, quanto mais
remota é a época a que corresponde
e, portanto, mais escassos os seus
recursos construtivos, para poder-
mos bem ajuizar do papel preponde-
rante que exercem êsses recursos
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técnicos sôbre a rigidez de um
estilo".

"Durante algum tempo a arquitetura
ficou marcando passo: foi quando,
conhecidos e empregados todos os
meios construtivos que nos podiam
fornecer a pedra, o tijolo e a madei-
ra, não podia, nem devia ela, sem
desvarios, mudar de maneira sensí-
vel - foi o tempo da grandeza da
ESCOLA.

Mas veio o ferro - a tôrre Eiffel
foi o primeiro insulto cerebral que
acometeu a Academia - desde aí,
hemiplégica e moribunda, vem ela se
debatendo em estertores prê-agõní-
cos contra a ofensiva vitoriosa dêsse
seu algoz, reforçado mais tarde pelo
seu irmão ainda mais inexorável, o
cimento armado. Agora, de posse
dêsses dois novos elementos, quebra-
dos os grilhões que a prendiam à
Academia, está a Arquitetura livre;
não há arrojos que não possa ter,
todos os velhos standards foram
quebrados e abandonados como inú-
teis e nocivos. .. Seria talvez a anar-
quia... Mas, automàticamente, in-
tervém, para. controlar tanta. liber-
dade, a eterna lei da. adaptação dos
meios aos fins, e daí a tendência

NOTAS:

1) - in "muita canstruçãa alguma arquitetura e
um milagre - depoimento de um arquiteto
carioca"; in Correio da Manhã 1/6/1951.
Foi publicado, éste artigo, novamente, em:

- Arquitetura Brasileira - Cadernos de Cul-
tura - publicação do Serviço de Documen-
tação do MEC - Rio, 1952.

- Sõbre Arquitetura, de Lúcio Costa - pu-
blicação da Faculdade de Arquitetura da
Universidade do Rio Grande do Sul, 1962.

- O Rio de Janeiro em seus Quatrocentos
Anos - págs. 242 a 264 - Editôra Record
- Rio - 1965.

2) - Quem adquiriu, pela primeira vez, números
da revista L'Esprit Noveau, em seguida, dela
tomou assinatura e a mostrou a Jayme T.
da Silva Telles, foi seu irmão mais velho,
Francisco T. da Silva Telles, arquiteto e
engenheiro notável, ainda em plena ativi-
dade profissional, em São Paulo, e que se
especializou, principalmente, em técnica de
túneis.

'" '".li

3) - Nesta entrevista, sugeria êle, a indicação
dos Arquitetos Warchavchik e Baldassini,
para integrarem a Comissão Organizadora
Congresso e, assim, contrabalançarem o acir-
ramento academista dos demais membros.

para a procura de novos standards.
O esfôrço em demanda da melhor
solução arquitetõnica para. as con-
tingências materiais e estéticas da
humanidade contemporânea, força o
aparecimento do standard. Porque
standard, é apenas o tipo selecio-
nado, o melhor entre os melhores.
Não é pois um arbitrário, mas sim
fruto do inevitável; êle vem por si,
não é decretado. Sempre que se pro-
cura honestamente a perfeição, a
determinação do standard estará
próxima.

Mas, como já mostramos, sendo o
standard arquitetõnico tanto mais
elástico, quanto mais desenvolvida a
técnica construtiva, teremos agora,
com os elementos quase infinitos de
que dispomos, uma liberdade de
concepção e de composição como
nunca, em nenhuma outra era, se
cogitou em aproximar. E, dessa li-
berdade sadiamente temperada pelo
standard bem compreendido, advirá,
certamente, uma nova idade de ouro
para a Arquitetura e, portanto, para
tôdas as Artes; ao contrário do que
prognosticam os academistas que-
rendo defender a todo transe a sua
arquitetura de conserva". O
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A integração do Arquiteto
no Planejamento (*)

Arquitetos: JOAQUIM GUEDES, IAB-SP

JORGE WILHEIM, IAB-SP

14

o exercício da profissão de arquiteto
sofre atualmente mudanças sensíveis que
vêm do alargamento efetivo do seu campo
de trabalho para os lados de um plane-
jamento urbano e do desenho industrial.
Daí, ser oportuno fazermos um reexame
dêsse processo, das perspectivas que se
abrem e suas possíveis implicações.
O trabalho do arquiteto se define pelo

objetivo da organização do espaço, isto é
pela criação das estruturas materiais que
se destinam a abrigar as atividades hu-
manas. Daí, decorrem os métodos de tra-
balho que lhe são própríos e os sistemas
de ensino que orientam sua formação.
- 11:sseobjetivo obriga à atividade em

dois níveis distintos, mas relacionados: do
plano e o do projeto. O projeto correspon-
dente ao "desing" isto é, a definição de
todos aquêles pormenores que determina-
rão as estruturas ou a rorma vprópría-
mente dita e sua produção, enquanto o
plano correspondente à definição das con-
dições gerais que devem preexistir ao pro-
jeto e lhe servem de base. Esta observa-
ção vale para qualquer obra, de qualquer
escala. Desde o desenho de objetos de uso
(semí-artesanaís ou industriais) ao 'dese-
nho das cidades na mesma relação do es-
tudo preliminar arquitetônico, ou do proje-
to para o projeto definitivo, ou do "meta-
desígn" para o "desígn", na produção in-
dustrial.
No entanto, o nível de plano de uma

Obra menos complexa comparece como
mera etapa, por vêzes apenas mental, con-
figurada no partido.
- No entanto, convém ressaltar a rela-

ção. dialética entre êsses dois níveis, re-
laçao esta exemplificada a seguir. Não há
urbanismo sem arquitetura. Há na base
de todo plano urbano um conceito de es-
paço, a eleição de uma idéia sôbre sua
organização feita em têrmos de arquite-
tura. Tôdas as soluções do urbanismo mo-
derno estão estreitamente vinculadas às
possibilidades liberadas pelas soluções ar-
quitetônicas contemporâneas, do core, dos
bairros residenciais, dos espaços comer-
ciais, ete.
Por outro lado, as estruturas viárias são

mais perenes do que as arquiteturas que
as margeíam e definem; o espaço urbano
da rua é alterado pelas arquiteturas mas
estas se relacionam em função da diretriz
viária.
- O vulgarmente chamado "planeja-

mento urbano", não orientado pelo mé-
todo e pela experiência do arquiteto, nem
por êste transformado em proposta não é
realmente um plano urbano. Muitas vê-
aes não passa de um estudo sõcío-econõ-

míco-rísíco e pode ser admitido em ur-
banismo apenas com o estudo e' levanta-
mentos preliminares. Sua representação
gráfica não ultrapassa êstes mesmos li-
mites, porque êle atua apenas no nível da
organização estatística ou das medidas de
produção ou de tempo e não pode deter-
minar as estruturas materiais para as ati-
vidades humanas que constituem, desde
todos os tempos, o objetivo do trabalho
do arquiteto, isto é, a síntese criadora das
estruturas materiais que Se destinam a
abrigar às atividades humanas.
- Acontece porém, que com o desen-

volvimento da tecnologia e a complexi-
dade crescente da vida nas sociedades
modernas, êste trabalho de síntese neces-
sita do conhecimento da análise de um
conjunto de fatôres que são cada vez mais
difíceis de conhecer e obrigam ao recurso
de inúmeros especialistas e à organização
de equipes interdisciplinares. Esta caracte-
rística da atividade do arquiteto não de-
pende do nível de trabalho nem da escala
do objeto do projeto. A colaboração de
especialistas é necessária, tanto no plano
das cidades como no desenho industrial.
Sua participação varia em intensidade e
responsabilidade, na medida da comple-
xidade dos aspectos técnicos que cada
projeto põe em questão.
- Nesse trabalho interdisciplinar não

importa a posição hierárquica dos profis-
sionais competentes, mas a perfeita defi-
nição das funções, assim como a coorde-
nação dos métodos de trabalho. Quando
o objetivo do trabalho é a transformação
e o. desenvolvimento do espaço urbano,
tôdas as disciplinas devem informar e
convergir para uma síntese que é feita
pelo arquiteto. Por outro lado, se o obje-
tivo do trabalho fôsse, por exemplo, o de-
senvolvimento social e econômico de uma
região, tôdas as disciplinas convergiriam
para uma síntese de caráter sócio-econô-
mico de que o arquiteto é um dos parti-
cipantes.
- Na formação de arquitetos, para

atender às exigências atuais do exercício
profissional, é oportuno levar em conside-
ração os conceitos acima emitidos e o fato
de que o arquiteto deve estar apto a lidar
com os problemas da organizaçãó de es-
paços no nível do plano e no nível do pro-
jeto durante sua formação. Assim, não é
justo considerar o urbanismo com um "co-
roamento" dos cursos de formação ou com
um curso de pós-graduação.
- Constata-se que a profissão de ar-

quiteto no Brasil se ressente, como muitas
outras, de uma situação de insegurança,
acarretada pelo fato de a demanda efe-

tiva de trabalho ser inferior às disponibi-
lidades profissionais. 11:stefato não signi-
fica brusca interrupção, crise ou retrocesso
de um processo normal de absorção dos
profissionais. Trata-se, isto sim, de uma
situação típica de países subdesenvolvidos
caracterizados pela complexidade crescent~
dos problemas, escassez de recursos técni-
cos e financeiros dos quais decorrem so-
luções inibidas e atitudes modestas por
parte dos governos, que não comportam o
pleno aproveitamento dos quadros profis-
sionais. Daí decorre a enorme capacidade
ociosa atual da arquitetura brasileira.

. - Esta situação não permitiu o apare-
cimento de organizações pluridisciplinares
à escala e à natureza dos problemas a re-
solver, notando-se contudo, de uns anos
para cá, as primeiras reestruturações de
escritórios profissionais, visando atender
às novas solicitações da prática enquanto
tem sido mais lenta a transformação dos
órgãos governamentais encarregados do
plano e do projeto. 11:oportuno ainda, lem-
brar não haver contradição entre o tra-
balho criador e o exercício da profissão
em organizações complexas. Podemos di-
zer, mesmo, que o "plano" e o "projeto"
exigem sempre, para um eficiente desem-
penho, uma infra-estrutura profissional
organizada de prestação de serviços, seja
ela governamental ou privada.

- Em conclusão, notamos ainda que a
situação da profissão, hoje, é melhor do
que ontem. E maior atualmente a com-
preensão da função do arquiteto que se
revela pela ampliação, mesmo que íncí-
piente, dos campos de trabalho referidos.
No que tange ao urbanismo, verifica-se o
surgímento de novas oportunidades. Esta
perspectiva pode ser; entretanto, diminuí-
da; se não se levar em conta as observa-
ções precedentes. Reafirmamos que so-
mente a solicitação ampla de arquitetos,
por parte da sociedade e do govêrno, po-
derá levá-Ios às formas superiores de or-
ganizações profissionais, compatíveis com
a escala e a complexidade dos problemas
e as necessidades da sociedade urbana do
Brasil. A organização dos quadros profis-
sionais nac'onaís é de fundamental im-
portância para o desenvolvimento do País,
e não é possível repousar êsse desenvol-
vimento na importação de serviços de or-
ganizações profissisonais estrangeiras que
se criam em função de outras culturas,
para atender à necessidades diferentes em
outras condições.

(') Trabalho apresentado ao VI Congresso Brasileiro
de Arquitetos, realizado em Salvador, em se-
tembro de 1966.



Planejamento no povoamento do País (*)

A fim de se apreender os principais pro-
blemas de planejamento vinculados à es-
trutura do povoamento é indispensável
evocar a atual fase do processo de povoa-
mento do País.
Deve-se reconhecer que, aproximada-

mente, 50% da área do Brasil situa-se fora
do espaço econômico-social da nação, per-
manecendo ínexplorada.
No restante do território" há que dis-

tinguir, de um lado, as áreas em que do-
mina uma economia de subsistência mais
ou menos estagnada, e de outro lado, as
áreas, bem menos extensas, em que a eco-
nomia de mercado já está incipiente ou
maduramente implantada.
Nestas últimas, há regiões em que o de-

senvolvimento industrial completa-se em
níveis técnicos os mais elevados ensejando
o desenvolvimento de metrópoles de im-
portância internacional como São Paulo e
Rio de Janeiro.
Ante tais disparidades de grau de

ocupação do território e nível de desen-
volvimento econômico, surgem problemas
especiais vinculados às correntes migrató-
rias e a estratégia de localização de novos
investimentos; considere-se a gravidade
dêsses problemas face às dimensões con-
tinentais do País, ao volume gigantesco
das massas populacionais e à grande es-
cassez de recursos para o equipamento do
território.
Nesse quadro apresenta-se como extre-

mamente complexo o planejamento que
deve acompanhar a evolução da estrutura
do povoamento.
A estrutura do povoamento a que se

aplica o planejamento é uma realidade
em evolução da qual são elementos espe-
cialmente situados:
- as massas populacíonaís, atividades eco-

nômicas, as atividades sócio-culturais.
- os elementos físicos que lhes correspon-

dem: o solo repartido e o equipamento
residencial e econômico.

- o transporte e as comunicações e a in-
fra-estrutura que lhes corresponde. As
áreas urbanizadas isoladas ou contínuas.
Nas sociedades em desenvolvimento a

evolução da estrutura de povoamento dá-se
no sentido da crescente integração das re-
lações econômicas e sociais, isto é, no sen-
tido da crescente urbanização da popula-
ção e das atividades econômicas.
Pode-se reconhecer no Brasil três dina-

mismos complexos determinantes da estru-
tura do povoamento:
- a expansão da "área povoada", bàsica-

mente rural, tradicionalmente impul-
sionada por atividade vinculada ao
mercado internacional implicando no
desbravamento de terras ínexploradas e
implantação de infra-estrutura mínima.
Nessas áreas coexiste freqüentemente
um vasto setor de economia de subsis-
tência.

- a expansão da "área de mercado in-
terno", na qual já há condições míni-
mas para que a área se integre social
e econômicamente no conjunto nacío-

(*) Trabalha apresentada ao VI Congresso Brasileiro
de Arquitetos, realizado em Salvador, em se-
tembro de 1966.

nal e seja internamente integrada. As
condições territoriais referem-se prin-
cipalmente ao grau de completação da
rêde urbana hierarquizada e da rêde de
estradas e comunicações.

- a expansão das zonas industriais em
área altamente urbanizada, em que o
fato urbano graças à grande interde-
pendência ou contiguidade metropoli-
tana situa-se como caso particular
dêsse mesmo dinamismo.

Intervêm nestes três dinamismos uma
grande variedade de agentes, cada um
dêles procurando melhorar e, portanto pla-
nejar sua atuação. Quando falamos porém
no progresso dJ planejamento situamo-nos
implicitamente ao nível da compatibilidade
dos planos restritos, isto é, ao nível da
racionalidade de conjunto, em função do
que se pode conceber como objetivos co-
muns (1).
Face ao dínamísmo de evolução da es-

trutura de povoamento evidencia-se a ne-
cessidade de uma categoria específica de
planejamento: o planejamento territorial.
Seu objetivo é obter a maior racionalidade
global da organização e equipamento do
espaço em função do modêlo de desenvol-
vimento escolhido.
Aos podêres públicos capazes de emprega

ender o planejamento, será possivel, de
um lado, normalizar o dinamismo preexis-
tente resultante dos múltiplos agentes e,
de outro lado, dêle participar diretamente,
como agente, para uma determínada faixa
de atividades que lhes compete.
Isto pôsto, pode-se compreender que

planejar a estrutura do povoamento do
ponto de vista territorial consistirá essen-
cialmente em três tipos de ação: a serem
desenvolvidos no quadro de planejamentos
regionais.

a) - propor um modêlo de organização
territorial para orientar a ação dos
empreendedores privados e dos po-
dêres públicos que influem na evo-
lução da estrutura do povoamento
na região considerada. :tl:ste modêlo
se compõe de um conjunto de eixos
de comunicação, sistema de pólos
urbanos de certa importância regio-
nal, sistema de áreas de íntegração
vinculadas àqueles pôlos e finalmen-
te, sistema de locais prererencíats
de implantação de funções específi-
cas, importantes ao nível da região.

b) - orientar êstes agentes da forma a
mais expucíta e eficaz pela elabora-
ção de normas de localização de
usos e de utilização das áreas, e pela
realização de operações estratégicas
que visem efetivar a organização es-
pacial proposta.

c) - promover o equipamento do territó-
rio necessário a tal organização, que
poderá ser:

- equipamento infra-estrutural de
suporte: estradas, rêdes de ener-
gia, armazenamento ou áreas de
equipamento e repartição es-
peciais.

Arquiteto LUIZ CARLOS COSTA, IAB-SP

- e equipamentos coletivos comple-
mentares ao povoamento, de ca-
ráter econômico, social e admi-
nistrativo.

SITUAÇÃO EXISTENTE

Caberia agora traçar linhas gerais do
quadro dos problemas 'e dos planejamentos
existentes no Brasil a propósito da estru-
tura de povoamento. Como encaminha-
mento de discussão proporia, para uma
primeira aproximação dêsse quadro, os se-
guintes pontos.

ÁREAS DE EXTENSAO DO POVOA-
MENTO

Mais do que por iniciativas governamen-
tais essa extensão efetiva continua a ser
impulsionada por empreendedores particu-
lares: os que exploram diretamente os re-
cursos, os que dividem e comerciam as
terras ou os que exploram o setor de
transporte.
A ação dos órgãos públicos nessas áreas

tem padecido de limitações importantes:

a) - uma visão setorialista no planeja-
mento das extensões da rêde viária,
não se consumando sua função no
processo civilizador de regiões novas,
nas quais seriam fundamentais
os empreendimentos complementa-
res que dessem pleno rendimento ao
investimento infra-estrutural.

b) - uma ação apenas suplementar e tí-
mida face aos empreendimentos
privados pioneiros; não os utilizando
para aproveitamento mais complexo
das novas áreas, nem os enqua-
drando em um esfôrço de íntegração
nacional (áreas de colonização, áreas
de recursos extratívos),

c) - inexistência de uma estratégia global
de extensão do povoamento em têr-
mos nacionais ou regionais. A re-
cente construção de Brasília corres-
pondeu a um esfôrço de equacíona-
mento um pouco mais globalizante
na conquista de novos espaços, po-
rém com graves falhas de íntegração
intersetorial (demonstradas pelos re-
sultados alcançados).

ÁREAS EM PROCESSO DE URBANI-
ZAÇAO

o planejamento tem permanecido, tam-
bém nessa área, aquém do dinamismo es-
pontâneo de estruturação do povoamento,
não respondendo por inúmeros problemas
criados por êste mesmo dinamismo. Alguns
indícios dêsse atraso poderão ser mencio-
nados:

a) - A extensão da rêde de transportes
e comunicações faz-se de forma pre-
cária. Seu planejamento não deixa
de atender muitas vêzes a demanda
já efetiva das áreas de ocupação ma-
dura. Nas áreas menos exploradas a
extensão da rêde não acompanhada
de investimentos complementares e
regulamentação do uso da terra que
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aproveitam para O processo de de-
senvolvimento infra-estrutural po-
tencialmente possui.

b) - O desenvolvimento da urbanização
faz-se independentemente de um
planejamento regional e local ade-
quado à importância que tem a rêde
urbana na definição da estrutura do
povoamento. Assim o planejamento
urbano tem sido considerado apenas
em seus aspectos físicos e no âm-
bito dos podêres municipais. Em con-
seqüência observa-se que:

- as cidades médias, grandes ou
mesmo as metrópoles cujos pro-
blemas urbanos têm notória im-
portância regional, não conse-
guem ser planejadas funcional e
territorialmente no quadro da ad-
ministração municipal.

- as pequenas comunas (com sedes
de menos de 20 mil habitantes)
mesmo quando têm oportunidade
de promover o próprio planeja-
mento não conseguem atingir os
fatôres determinantes de seu de-
senvolvimento, nem financiar o
longo trabalho de implantação
efetiva do planejamento proposto.

c) - O desenvolvimento da industrializa-
ção faz-se da forma a mais espon-
tânea do ponto de vista locacional.
ll: verdade que dessa forma, além dos
complexos industriais atraídos pela
matéria-prima, pudemos dispor de
dois centros industriais metropolita-
nos cujo crescimento cumulativo tem
assegurado a industrialização do País.
Porém,' também é verdade que ne-
nhuma estratégia locacíonal, foi pro-
posta (nem no surto de industriali-
zação da última década, nem mais
recentemente) no sentido de se criar
novas vantagens locacionais para as
indústrias em outros locais de maior
importância para o desenvolvimento
harmoníoso do País.

d) - Apesar das vultosas correntes migra-
tórias que atravessam o País, deter-
minando em. grande parte a estru-
tura do povoamento, nenhuma polí-
tica conseqüente de migrações in-
ternas foi definida.

Uma tal, política comportaria cer-
tamente, para o aproveit.amento da
abundante mão-de-obra, condições
originais de organização econômica
e social, tanto nas zonas de imigra-
ção como nas de emigração, exigindo
o planejamento de instalações re-
sidenciais e equipamento de traba-
lho componentes de uma nova estru-
tura de povoamento.

AREAS INDUSTRIALIZADAS· DE ALTO
GRAU DE URBANIZAÇAO
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O Brasil já apresenta zonas em que
o . fato urbano se dá em áreas relativa-
mente largas, porém de grande íntegração,
nas quais há vários núcleos urbanos inter-
ligados ou faixas de urbanização contínua.
Dessas áreas, as 'principais são a região

metropolitana do Rio de .Janeiro e de São
Paulo (esta abrangendo de Santos a São
Carlos numa direção e de Sorocaba à Tau-
baté em outra), algumas capitais e seus
núcleos satélites, como Pôrto Alegre, Belo
Horizonte; Recife, Curitibaou alguns eixos

especiais como o Vale do Paraiba e o Vale
do Rio Doce.
Nestas áreas, verifica-se a díssocíaçâo

entre as indústrias e outras funções pr6-
prías do conjunto urbanizado e cada um
dos núcleos ou circunscrições administra-
tívas que a integram. De fato, as funções
regionais bem como as populações se es-
tabelecem com relativa indiferença em
qualquer dos pontos da área urbanizada
pois supõem existir ao seu interior todos os
fluxos de relações tipicamente urbanos.
Nessas áreas já surgem alguns proble-

mas de planejamento territorial que a ex-
periênc.1a estrangeira aponta como inevitá-
veis mas que não tiveram ainda adequado
tratamento entre n6s.

a) - O planejamento do sistema viário
interurbano e metropolitano

1l:sse problema é enfrentado habi-
tualmente de forma simplista, ba-
seado em uma previsão quase sempre
insuficiente das necessidades futuras
de circulação. Dificilmente se con-
sebe realisticamente o porte e signi-
ficado da futura rêde viária na área
urbanizada integrada. A importân-
cia da rêde resulta do fato dessa
área comportar um conjunto de
equipamentos (de infra-estrutura, de
produção, de administração, de ha-
bitação, de serviços especiais) cuío
inestimável valor regional como eco-
nomias externas s6 pode ser apro-
veitado se os canais internos de cir-
culação não se congestionarem im-
pedindo a organícídade do conjunto.

No entanto, mais do que valorizar
o planejamento' dêsse sistema é pre-
ciso adequá-Io a três fatôres espe-
orais: a evolução tecnológíca dos
meios de circulação, a influência do
zoneamento (de usos e densidades)
e as transformações do sistema viá-
rio supraregíonal .

Surge então, como fundamental
não só para o conjunto urbanizado
como para a região ou o País, o pla-
nejamento de eixos viários. de di-
mensões é características realmente
satisfatórias para o' longo prazo.
Isso qualquer que -seia a parcela a
ser imediatamente-implantada ou as
dificuldades (sempre crescentes) para
reservas da área necessária.

b) - A extensão planejada da área in-
dustrial

O desenvolvimento do complexo
indUstrial em uma área de alta ur-
banização exige continuamente novos
terrenos para implantações de in-
dústrias. Como já se disse, essas in-
dústrias . pertencem a um sistema
cuia dimensão é a do conjunto da
área no qual se supõe relações inter-
industriais, a utilização da mesma
massa' de mão-de-obra, da mesma
infra-estrutura energétíca e de trans-
portes, do mesmo conjunto de insta-
lações urbanas.

O planejamento até agora possível
não correspondeu porém a essa di-
mensão do problema.

As áreas adequadamente escolhidas,
repartidas e equipadas para a indús-
tria não são planejadas senão ao

nível dos podêres municipais ou em
âmbito maior, no planejamento iso-
lado de "distritos industriais".

Urge colocar o planejamento das
áreas industriais dêsse tipo de região
ao nível do planejamento de con-
junto da área. Urge vincular êsse
planejamento à política de industria-
lização regional ou nacional que mo-
bilize os instrumentos eficazes para
tornar voluntária a estrutura terri-
torial da industrialização, melhoran-
do sua eficácia e sua integração no
processo de urbanização.

c) - A extensão planejada das áreas re-
sidenciais

A vida urbana em uma área de
alta urbanização dá -se segundo um
dínamísmo radicalmente diferente
do existente nos núcleos relativa-
mente isolados.

De fato, às áreas habitacionais
abrigando uma mão-de-obra de uti-
lidade quase regional correspondem
locais de trabalho extraordinària-
mente dispersos em têrmos geográ-
ficos. Coloca-se o problema de como
complementar a unidade residencial
com funções comerciais, culturais,
recreativas, políticas, que nesse caso
podem se exercer em âmbitos am-
pliados no conjunto urbanizado;
mercê dos meios de comunicação e
deslocamentos existentes.

Verifica-se, porém, que as· estru-
turas de planejamentos existentes
ainda não comportam o planeja-
mento de áreas residenciais nessa es-
cala. ll:, também, insuficiente a ela-
boração de novas concepções da fun-
ção residencial adaptadas à técnica
de vida urbana dessas áreas alta-
mente integradas. Daí os programas
habitacionais ainda tomarem por re-
ferência o escalão municipal e os
projetos de conjuntos residenciais
não se integrarem na concepção de
área residencial continua e multí-
polarizada.

ALGUMAS CONCLUSõES

Ainda não se reconhece, entre os que
promovem o planejamento nacional a im-
portância ou mesmo a possibilidade de do-
minar a evolução da estrutura de' povoa-
mento do País.

A gravidade dos problemas criados ou
previsíveis exige porém que sejam concre-
tizadas organizações capazes de empreen-
der o planejamento terrítoríal do povoa-
mento.

Para tanto, em todos os escalões do'
planejamento global torna-se necessário
desenvolver sistemàticamente o planeja-
mento da organização espacial das ativi-
dades, das populações e· dos equipamentos.

Ao mesmo tempo que' novos quadros de
planejamento se criam torna-se necessá-
rio reformular concepções básicas 'quanto
ao conteúdo e à técnica dêsse planeja-
mento, explicitando-se os pontos de liga-
ção entre o setor territorial e os demais
setôres necessários ao desenvolvimento. ll:
através das experiências sucessivas, situar
no planejamento territorial o papel 'exato
do arqU:iteto 'e sua' contribuição' especíüca.;

'O
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As novas lâmpadas fluorescentes "Double-Flux", fabricadas
agora no Brasil pela PHILlPS, sâo realmente diferentes.
Seu formato destaca-se pela saliência especial de contrôle
de pressão, responsável pela conversão ótima de energia elé-
trica em luz. Seu exclusivo «Double-Flux" (Fluxo Luminoso
Duplo) fornece 46 lumens por centímetro, enquanto as lâm-
padas comuns de 40 watts dão, no máximo, 23. Isto significa
que a nova lâmpada fluorescente PHILlPS «Doubla-Flux"
proporciona duas vêzes mais luz por unidade de comprimento.
Dispensa interruptor (starter) pois funciona com reator de
partida rápida. A nova lâmpada "Double-Flux" reduz o custo
de. instalação, pois permite a obtenção de elevado. índice de
iluminamento com menor número de pontos de luz.
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O Folheto sobre
tampadas fluorescentes
"Double-Flux" -

Peça-nos. sem compromisso,
maiores triíormaçóes. ou envie-
nos plantas ou dados das insta-
lações que deseja iluminar e
receberá um projeto especial.
Remeta este cupom a:

S. A. PHILlPS DO BRASIL

O Projeto de
iluminação

NOME.

RUA: .... N." ..Grupo Comercial Iluminação
Caixa Postal 8.681 _ Sáo Paulo CIDADE:... .. ESTADO: ..

FILIAIS: GUANABARA - B. HORIZONTE - RECIFE - P. ALEGRE - CURITlBA' - SALVADOR - BRASluA
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FIGURA I

A Guisa de Preâmbulo

1. Condições do rápido desenvolvi-
mentoeconômíco, ariárquíco, irregular,
e inflacionário, mas produzindo rique-
zas e estímulos, - acarretou na déca-
da 1940/50 um inesperado e violento
surto de edífícaçôes urbanas.

2. par·te destas edítícações coube
à especulação e ao comércio imobiliá-
rio, refletindo o crescimento da de-
manda e o crescimento demográfico de
nossas cidades. Mas, desta massa de
construções, apenas uma parcela di-
minuta foi realmente projetada por
arquitetos, categoria profissional que
contava, na época, com pouco mais de
1000 profissionais no País.

3. Por outro lado, o reequipamen-
to instítucional levou à construção de
diversos edifícios de US.opúblíco, ha-
vendo neste projeto uma razoável par-
tícípação dos arquitetos.

o urbanismo no
subdesenvolvimento: 5 idéias

&
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4. Em que pêse a ainda diminuta
parcela de participação, a verdade é
que a atividade dos arquítetos passou
a ser notada, especialmente por sua
qualidade de inovação. Surgiu assim
a possibilidade de se experimentar e
aferir a existência de uma moderna
arquitetura brasileira, produto do pen-
samento e talento nacional que aco-
lheu importantes contribuições teóri-
cas européias.

5, S!e esta aferição ;foi possível e
válida piara o desenvolvimento de nosso
próprio espírito crítico, - para o mun-
do, a publicação do "BRAZIL
BUILDS" e a divulgação em revistas,
fêz conhecer Ia' facêta que durante dé-
cadas viria representar a cultura brasi-
leira num plano Internacional: a mo-
derna arquitetura brasileira. .

6. Hoje, refletindo uma perplexi-
dade que não é só dos arquitetos, pro-
curam êles caminhos formais repre-

Arquiteto JORGE WILHEIM, IAB-SP

sentados, de modo genenco, por uma
orientação brutalísta ou por uma cor-
reção elaborada de edifícios bancários;
QIS arquitetos são muitos e as oportuni-
dades poucas, refletindo uma estra-
tégia político-econômica governamen-
tal, que inibe as iniciativas. iE a afe-
rição dos resultados torna-se, por isso,
lenta e difícil.

7, Enquanto isto, do crescimento
demográfico, notadamente nas cidades
(6% ao ano), decorre a conscíentízação
da urbanização como fenômeno espa-
cial -e humano, portanto típico da in-
tervenção e criatividade do arquiteto.

8. Surge assim o.a idéia), neste
campo da atividade do arquiteto, a
oportunidade de uma contríbuíção orí-
gínal, básica e coletiva, para o desen-
volvimento da cultura nacional; uma
contríbuíção intrinsecamente relacío-
nada com a vívêncía do povo. Ela pode
vir a ser original porque, como vere-
mos nos capítulos segnantes, as condi-
ções peculiares de cidade subdesenvol-
vida, acarretam a necessidade de uma
intervenção difer-ente, de um urbanis-
mo integrado a outras dicíplínas, ím-
pregnado de intenções políticas, neces-
sàríamente dinâmico num sentido não
abordado pela urbanística dos países
Industrtalízadcs. A relação com a: vi-
vêncía dos habitantes vai além do
mero conhecimento de seus problemas;
surge aí a possibilidade de metívar e
organizar em função do plano, entro-
sando um trabalho técnico do dia-a-
dia dos 'Usuários da cidade.

Pra Ver a Banda Passar

9. Em urbanismo, nossa formação
acadêmica tem sido acadêmica; e eu-
ropéia; e pràticamente inútil,p{)is re-
fletia uma problemática estranha. Esta
generalização pode parecer exagerada:
mudta clareza nos .f.oidada por Le cor-
busier e outros. Mas o ponto de par-
tida metodológíco era diferente: luta
contrai preconceitos formais, luta con-
tra o armamentísmo, luta pelo reequí-
pamento de país já industrializado, etc.

10, Em nossa incipiente prática pro-
fissional jogamos com outra relativida-
de: a cidade de um país subdesen ..
volvido. Isto qrUJerdizer, entre outras
cOISlaS,que lidamos, mesmo num pla-
no formal, com: habitação promíscua,
transporte desumano, alienação cívica,
avidez e explol1aJçã.oespeculativa do
solo, fraqueza do poder díscíplínador,
ausência de recursos, mobilidade ex-
trema; eIllfim: díssocíação da vida ur- 19
bana por alienação, por imigração e
por mobilidade extrema.

lI, Até certo ponto, é necessário fa-
zer tabula raza da metodologia euro-
péia acadêmica. Devemos voltar a nos



perguntar: onde ,é que o povo se en-
contra pra ver a banda passar? As
respostas serão tão tiipicas de cidades
subdesenvolvidas que (2.a idéia) não
duvido podermos constnudr sôbre esta
comprensâo, as premissas teóricas e
uma metodologia própria.

A Ordem da Anarquia

12. Ao perguntarmos onde é que o
povo vai, percebe-se logo que não po-
demos ordenar a cidade à base de clás-
sicas e cartesia:nas hierarquias funcio-
nais. A êsse respeito citamos Chrísto-
pher Alexander: "A cidade não é uma
árvore" . A vida urbana não é um
sistema de atividades canalizado por
vias híerarquízáveís .

13. As estruturas são elementos fí-
sicos que veiculam certas atividades
(estrutura viária: ruas, praças, rodo-
vias etc.; estrutura de ensino: as esco-
las e seus terrenos); numa estrutura
os elementos sáo da mesma natureza,

20

14. Ao contrário, os sistemas são ele-
mentos não apenas físicos, represen-
tam as atividades e utilizam como su-
porte parte das estruturas (assim, um
sistema viário se compõe de: pedestre,
via de pedestre, ponto de embarque,
veículo, via, passageiros, paisagem ur-
bana, etc.) . A vida urbana é uma su-
perposíçâo e uma íntegração de uma
ínrmtdade de sistemas cada um r~-
presentarido uma atividade urbana
típica.

15. Identificar (3.a idédia) as prín-
cipais estruturas e os principais siste-
mas, estl3Jbelecerentre êles mma rela-
ção econômica, parece-me ser uma
inovação a ser tentada e uma coloca-
ção metodológica correta.

16. O resultado urbano deveria ter
por objetivo uma maior clareza no uso
da cidade, sem forçar os cidadãos a
percorrer hierarquias rígidas (que êles,
aliás, nunca percorrem, mesmo quan-
do o tentamos) . - -

O Fim da Carta de Atenas

17. Subtítulo"'agressivo-e talvez in-
justo. .Màs é apenas, para enfatíza.r

FIGURA 2

o perigo do "academicizar" os precon-
ceitos de Le Corbusier; as í1ulllçõesda
cidade (recrear, trabalhar, habitar e
circular) não encerram, em si, todo o
contexto urbano. Seu uso dogmátíco
pode chegar Ia constituir a antícídade ,

18. Uma interpretação dogmática,
infelizmente comum, traz conseqüên-
cias graves: o zoneamento funcional
rígido. Um bairro exclusivamente ín-
dustríal é triste e vazio à noite; um
bairro exclusivamente resídencíaí é
triste e vazio de día: um centro exclu-
sivamente de trabalho é incômodo e
vazio à noite; uma área exclusivamen-
te recreativa é inoperante e vazia.
:i!:stes vaeíos ocasíonaís são a antí-
cidade.

19. No caso de cidade brasileiras, a
coisa é mais grave: a ausêncía de re··
cursos obriga-nos a densar e a utilizar
intensamente o equipamento infra-
estrutural.

20. Em lugar de zoneamento fun-
cional, propomos (4.a idéia) um uso
predominante do solo, o estabeleci-
mento de condições de co-existência
entre trabalho e habitação, a introdu-
ção de fatôres corretivos para a situa-
ção existente e uma legislação de dire-
trizes que confira autoridade a um
órgão permanente de planejamento
~ntegral.

A Rua Principal São Duas

21. o transporte coletivo é o aspec-
to mais importante de nossas cidades
grandes: a sua maior deficiência, a sua
desumanidade 'mais presen te. A rigor,
uma estrutura víáría é correta na, me-
dida em que pode acolher diversos sis-
temas de vida, notadamente as do
transporte coletivo e as que levam a
acessos de prédios e lojas ..

22, Normalmente em nossas cidades
de pavimentação incompleta ou escas-
sa, ao se abrir uma rua esta! atrai todo
tipo de sistema de uso, transrormando-
se ràpídamente em via de transporte
e em local de concentração comercial,
Surge assim, a inevitável contradição:
tráfego contra acesso a prédios (pre-
dominância de veículos contra uso -de
pedestres) .

23. Para prever e superar essa con-
tradição propomos (5.a idéia) que tôda
via estrutural seja conceituada como
bínômío de duas vias paralelas conten-
do entre elas uma faixa de uso espe-
cífico (víde figo 1)_

24. A primeira via será inicialmen-
te destinada. a: tráfego, atração de
atívídades, lojas e edifícios; numa se-
gunda fase, esta mesma via passará a
ser de domínio do pedestre, com acesso
de veículos apenas para abastecimen-
to. A segunda via será, na primeira
fase, apenas projetada e legislada,
destinando-se mais tarde, ao tráfego
de veículos; a faixa entre estas vias
'será projetada de molde a receber es-
tacionamento, ampliação da área co-
mercial e recreativa de uso de pedes-
tre e acesso dos edifícios que forem
construêdos ao longo da via de trá-
fego .

25. Nos trechos em que se realizar
êste bínômío viário, dever-se-à per-
mitir o us'o' aéreo e subterrâneo do es-
paço, produzindo vias e edifícios numa
única solução espacial, permitindo a
livre travessia do pedestre (víde figo 2).

Post-Scriptum
26. Apesar da oportunidade que têm
os arquitetos brasileiros de inovarem e
lançarem as primeiras teses de uma
urbanística adequada a país subde-
senvolvído; apesar da possibilidade de
assim adquirirem experiência coletiva,
- cumpre ressalvar que esta oportuni-
dade surge de condições extremamen-
te contradítórías: insere-se esta nova
demanda num planejamento proposto
por um govêrnc oligárquíco, cujos in-
terêsses primordiais não parecem ser
o de um planej amento de superação
do subdesenvolvimento. Esta contra-
dição é posta a nu pelo texto constitu-
cional. originàriamente proposto que
omite e deixa de dar resguardo Ia,qual-
quer atuação normatíva e ínterven-
cionista como as que estão sendo pre-
paradas, pelo Ministério do Planeja-
mento, através da; reestruturação do
SERFHAU, para o campo do urbanis-
mo. Esperança e ceticismo coexistem
forçosamente. O
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FIG. 2

o homem habita em função de cer-
tos anseíos que não variam quanto às
perenes condições do meio ambiente e
só evoluem realmente quanto às alte-
rações do meio social. O lema "sombra
e ar" resume" o anseio fisiológico bási-
co para o clima quente e úmido que
prima na grande maioria das áreas
tropicais (1). EXistem é verdade no
cinturão tropical da terra regiões sêcas
e mesmo áridas bem como regiões de
clima dito corrigido pela altitude. Nas
regiões quentes "e sêcas se a casa re-
quer Isolamento contra os ventos es-
torricantes também requer no seu ín-
teri:oil"aeração natural por chaminés
que passaram da Alfrica (sob a influên-
cia ressecante do Saara) para o sul da
Ibéria, para o Algarve português prin-
cipalmente. Quanto à altitude, esta
mapeía áreas 'onde o inverno é notur-
no e o verão persiste pràtícamente o
ano inteiro sob o sol-a-píno dos meios-
dias quentes de montanha. A boa aera-
ção aí se nem sempre é para refrescar
será no mínimo para impedir o môfo.
Assim é que os efeitos de chaminés,
preconizados para aenaçâo natural in-
terna da casa tropical, deverão, ape-
nas, para essas subáreas de clima dito
corrigido, ser completados por vedações
que interrompam a tiragem no térmi-
no do dia quente e à bôca da noite
mais fresca ou mesmo ínvernal (2). E
pode-se até entrever para êstes climas
tropicais de montanha, que têm verão

Aeração no trópico (11)

FIG. 1
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e mverno alternandc-se em 24 horas.
uma mesma chaminé que situa suces-
sivamente a aeraçâo e o aquecimento.
As condições do meio ambiente que

nos levam a pedir "sombra e ar" -
num bínômío díterente de "sol e luz"
pedido para a üaâxa temperada da ter-
ra ~ já têm sido sobrepujadas por
imperativos de ordem social. Já tive-
mos no início da nossa colonização as
casas fortes com aberturas exíguas,
quase que só teteiras, por onde o co-
lono, do interior bolorento, podia me-
lhor se defender das incursões do ín-
dio. Depois, no isolamento rural, pôde
surgir a nota colhedora asiática da
varanda onde as mulheres se refeste-
lariam em rêdes - o jirau refrescante
e protetor do índio - sem que hou-
vesse olhares indiscretos de vizinhos
capazes de melindrar os ciúmes de se-
nhores com susceptibilidades ainda
muito maometanas. Mas já na cidade
não haveria preocupação de arejar,
que vencesse as rótulas e urupemas.
Só mesmo um drástico decreto de D.
João VI, violentamente aplicado, para
que desaparecessem do Rio de Janeiro.
A casa de cidade, então, tenderia de
mais em mais a satisfazer o anseio
"sombra e ar" vazando paredes sob
largos beínads ou sôbre o balanço de
balções corridos de cantaria e conse-
guindo aeração por meio de elfleito de
chaminé tanto junto ao fôrro como no
desvão do telhado e, de tão espremidas

I

FIG. 3

umas sôbre as outras - fugindo da
mata: para debruçar-se afoitamente
sôbre a nua - dispunham-se sôbre um
comprido corredor interno que, das
altas bamdeíras das portas, drenava o
ar viciado rumo a um poço de aeração
sob a clarabóia ou terminando em ver ..
dadeira chaminé coroada de coifa de
vidro, como já descrevi nesta revista ..
Se a casa rural, num persistente no-

madísmo bandeirante - com curtis-
símos ciclos econômicos a se sucede-
rem ~ não precisava se defender de
olhar indiscreto de vizinhos, estava
sempre à margem do vaivém dos
caminhos com ,f,omsteiros ainda não
sedentarizados, e tinha que refletir a
arquitetura de uma sociedade desbra-
vadora. Os paulístas, em suas missões
descobrídoras de ouro, traziam o mo-
dêlo estereotipado da casa da moradia
bandeíramte , A suJa planta já era pra-
xe em São Paulo de Pimtining'a, no
século xvn, e tíriha em vista acolher,
sem maiores intimidades, os forastei-
ros ainda a perambularem no noma-
dísmo bandeírante , "Por grandes c
complexas que sejam, estas casas têm
sua planta sempre dividida em duas
'partes. Do lado da frente, junto à va- 23
ramda e à capela, estão a sala de visi-
tas ~ com o têrmo "visita" definindo
todo um programa -e as alcôvas para
hóspedes. O acesso às outras depen-
dêncías - sala de estar ou de jantar,
quartos de habítação, cozinha, etc. -



faz-se por um pequeno corredor ín-
terno munido de uma porta que separa
inteiramente a casa em duas partes,
A noite, fechada esta única porta de
comunícação, fica apartado nos cômo-
dos da frente (em alcôvas sem janelas,
de preferência) o estranho de passa-
gem que pediu pouso. Hão casas ainda
no espírito do acampamento. Se o seu
dono cuida já estar sedentário, terá
que acolher gente ainda. no perigoso
vaivém dos caminhos" (3). Esta di-
visão em dois ao longo da extensa fa-
chada rural não poderia primar nas
casas urbanas com fachadas exíguas,
já vimos e operar-se-ia ao longo de
um comprido corredor que vara a casa
de cabo a rabo (4). (Há até divisão
em fatia, por pavimento, com ta planta
no térreo repetindo a do sobrado) (5).
A divisão em dois ainda persistiria por
muito tempo, não apenas nos casarões
solarengos como em muita habitação
de classe média e mesmo popular e só
ultimamente a "sala de visitas" e "de
estar" se msíonartam no dito "Iívíng".
EI9ta divisão em dois na planta, por
exigência social, pode ter dado na for-
llljal de casa com o perfil também di-
vidido em dois que vimos hoje ado-
tando por tôda parte. A tendência, a
bípartír-se da nossa casa popular ru-
ralou semi, de agora, é evidentemen-
te só formal, com telhados de abas
desencontradas na cumieira ou ponto
invertido (fig. 1). Esta nova bípartí-
ção viria por transposíção de fábricas,
por ex., onde se quer aeração e luz ou
inspirados em modelos da Pampulha,
onde se quer vista); viria por simples
mutação - que hoje entra como fa-
tor na história social - ou por mera
coincidência. O ponto invertido, com
águas vertendo para dentro (que re ..
cebe várias denominações populares,
inclusive de "borboleta" não transfe-
re apenas, como já houve quem dis-
sesse, o problema dia calha furada da
periferia para o interior do prédio etc.)
foi lançado por Le Oorbusíer - para
conseguir altos panos de vidro e me-
lhor vista paísagístíca - e adotado ele-
gantemente para o mesmo fim por
Niemeyer na Pampuãha . Daí certamen-
te ganhando Brasílla foi de ven-
to em ipôpa, ao sôpro do maior movi-
mento promocional que temos visto e
tornou-se por tôda parte quase que
epidêmico fora dos grandes centros
dominados pelo arranha-céu. Mas tem-
se generalizado um tanto às tontas
com forma já friamente desencarnada
da sua í1unção original não apenas pai-
sagístíca, como (e principalmente) da
boa aeração que permite, por ex. na
Sumatra tropical com seus curiosos e
altamente funcionais telhados sela-
dos de Manangkaban (fíg , 2). Não
sei se esta forma desencarnou-se
de sua runção original - de tanto que
uma forma pode ser causa ou conse-
qüência. Sei que é uma forma, que está
a insinuar uma função aeradora pri-
mordial para nós. E compete aos ar-
quitetos enudítos da cidade tirar o Bra-
sil de um tipo de construção de po-
breza Iígiada ,princÍlpalmente à falta
de expressão funcional,engrenando-a
aos anseíos rotineiros do nosso homem
para atenuar o calor ou fugir do bolor
e talvez até retemperar-Ihe as fibras
com um ligeiro arrepio de frio na bôca.
da noite. E isto simplesmente por va-
zamentos - símplíssímos vazamentos,
mas radícaís - bem no alto dos ton-
tões ou empenas ou platibandas que
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a forma em V está repondo em moda
e onde o barroquísmo ingênuo da terra
vem-se concentrando em tôda espécie
de recortes que, nem sempre felizes, já
merecem entretanto estudo plástico.
O têrmo ventilação, por sua origem

mesmo,está ligado a vento e benerí-
ela-se de .grandes aberturas conseguin-
do-se o ideal com o vento varando de
fora a casa, 11IaJ ventilação dita trans-
versal. Mas estamos falando princi-
palmente de aeração, em que, mesmo
com o ar parado fora, pode-se movi-
mentá-lo naturalmente no interior do
aposento. Já tivemos ocasião de tra-
tar do assunto em número anterior
desta revista sob o título "Aeraçâo dos
Trópicos", quando mostramos que Ü'

problema só pode ser bem resolvido
com tetos inclinados. Mesmo que se
use no desvão material isolante, o des-
nível continua indispensável à boa ae-
ração interna dai casa, o que não se
conseguirá com laje horizontal, por
bem projetada termicamente que este-
ja, por jardim, e que, felizmente, já
não vem sendo afoitamente preconiza-
da pelos nossos técnicos inspirados na
moda européia ditada por Le Corbusier.
Só o telhado com boa inclinação, re-

pito, permite efeito de chaminé inter-
no e as águas desencontradas ou o teto
em V das nossas casas populares fà-
cílmente o conseguiriam tanto no des-
vão quanto no interior do aposento.
Poderjamos -oom estas formas, tão no
gôsto popular de hoje retomar a velha
tradição de sancas com vazamentos li-
gando a um desvão também ventilado;
altas bamdelras: poços ou chaminés de
aeração etc., etc. Nasceria certamente
daí a casa brasileira moderna, não pe-
los ornamentos, que, por mais típicos,
são detalhe não essecial e até díspen-
sável , Iremos procurá-Ia na simples
função básica de satisfazer a um an-
seio tropical e bem nosso. A respeito de
ornamentos típicos já vivemos uma
fase infeliz quando, depois da Expo-
sição do Centenário em 22, agregava-
mos ao bangalô motivos que o com-
plexo racial não. deixava que fôssemos
buscar no funcional da Casa Grande,
com receío de resvalar para a senzala.
Fomos então buscá-Ios absurdamente
na Igreja. 'Vivemos então uma fase ín-
IfIeliz que já chamei de "neo-coloníal
de turíbulo" e que acabou por desgos-
tar, a ponto de forçar uma volta à ta-
bula raza de uma construção anódina,
'despojada a ponto de perder as boas' e
paulatinas conquistas funcionais do
passado. Vimos, desde então, envere-
dando, 'na falllru de acêrto quanto ao
agenclamento interno, tanto para a
ímponêncía do aspecto escultural ex-
terno, de um jeito muito ímpressíonísta
como para um gígantísmo de turjido
criador tantas vêzes murcho, e pre-
tendemos assim nos projetar lá fora
- fora mesmo da nossa faixa climáti-
ca - antes de nos têrmos carinhosa-
mente detido face ao nosso problema
básico, ,f1uncional, íntimo, antológico
mesmo, di8ihabitação popular, na cer-
teza de que o habitar é o prímeíro pro-
blema exístencíal para o homem, como
está em Heidegger, filósofo ainda
do dia.
Mas se não somos senhores do bem

habitar popular rural, principalmente,
já conseguimos, saltando etapas, a boa
co-habitação no amontoado urbano.
Principalmente pelo humanismo racial
(indispensável ao candidato de mes-
tíçagem em que vivemos) e a tolerân-

cia da polítíea, dita aberta do nosso
meio social. Não quero dizer com isto
que nos apartamentos, como expressão
existencial dêste coletivismo - embo-
ra empílhados em blocos de 30 pavi-
mentos muito mal entrosados urbanis-
ticamente - já não se tenha cuidado
do habitar parí-passu com o co-habí-
tar , Mas é que numa casa, evidente-
mente há melhores possibilidades de
desníveis. Num apartamento conven-
cional só poderemos ter um ifraco efei-
to de chaminé, atuando horizontal-
mente rumo à abertura externa ras-
gada até o alto, junto à laje do andar
de cima, como a antiga bandeira. A
viga invertida nestas aberturas exter-
nas vai sendo de mais em mais absor-
vida pelei guarda-corpo do andar de
cima de marquíses rebaixadas para
hora já passaram a exigir. Estas ban-
deiras quando nas lojas atuam por
cima de marquízes rebaixadas para
melhor proteção da vitrina e da, cal-
çada. Com 'estas duas notas ligadas
à velha bandeira - que tentava ras-
gar até o teto e lutava contra a espes-
sura dos barrotes - o arranha-céu já
apresenta pelo seu agenciamento fun-
cional, uma nota brasileira, indepen-
dente das esdruxulíces estruturais que
a maleabílídade do concreto armado
permite.
Mas há assim mesmo no apartamen-

to a possibilidade de desníveis que lhe
tirem a monotonia e dessedentaríze o
homem ao mesmo tempo que permita
uma boa tiragem vertical. Quero falar
dos semí ou pseudo ou mesmo trípíex
favoráveis à aeração tanto pelo des-
nível interno como por permitir que
êste absorva qualquer viga transversa
capaz de barrar a livre circulação do
ar - barrar mesmo como unia barra-
gem que leva a surpreendentes espes-
samentos da camada de ar viciado mo-
vendo-se junto ao teto (fig. 3). Tería-
mos então -- come a casa-corredor de
antigamente - apartamentos modernos
também com corredores-drenes dando
possivelmente até para áreas internas
aspirando, por sua vez, de alto a baixo
desde os pílotís no térreo, como preco-
nizado rpelo velho Agache e ainda há
pouco por Max Bril, mas condenado
entre nós pela sujeira que poderá even-
tualmente acumular-se na área fecha-
da, interna, pelo "serviço" um tanto
desmazelado de que ainda nos res-
sentimos. Mas acredita que traba-
Ihando o assunto poderão nossos no-
vos arquitetos - os novíssímos mesmo,
sem preconceitos contra o funcional de
um passado remoto ao mesmo tempo
que respeitando inovações de um pró-
ximo passado revolucíonário, ainda
dito moderno - chegar a um apar-
tamento bem nosso, exatamente como
tudo indica, já vamos chegando à casa
brasíleíra popular, rural ou semí-rural
em centro de terreno. O

NOTAS:

(1) - "Aeraçõo no Trópico" (I) - Ar-
quitetura n.o 51 setembro/66.

(2) - "As Condições Tropicais" do autor
- Seminário de Tropicologia
Recife. .

(3) - "As Minas Geraisll do autor -
Agir - 3.a edição - 64.

(4) - Destas casas-corredor divididas em
dois, encontradas pelo Brasil todo,
falou-nos principalmente o eng.o
Voutheir, em Pernambuco, de 1840
a 46.

(5) - "Vassouras" - Estudos da Cons-
trucão Residencial Urbana de A.
da -Silva Telles. Tese para docên-
cio - 1965. .



Dados sôbre a Geografia 'Física e
Humanà do Planalto

o presente trabalho foi elaborado a partir de estudos realizados pelo pró-
prio autor com a eolabcraçâo do arquiteto Milton Pernambuco e da economista
Sheila Márc4l. Espírito Santo. Faz parte juntamente com outro trabalho íntí-
tulado Estudo Prelímínar' do Plano Diretor de uma monografia destinada a Ie-

, vantai a necessidade e os problemas iniciais do..planejamento da regrâo do
Planalto Central, a se!' b-revemente publicada pela secretaria de Governo do
Distrito Feaeral·. É de autoria do engenheiro Lúcio Maria Pontual um ainda
jovem li dos mais brllhantes talentos dá. nova geração de técnicos eomprome-
tidos com 3.'.1 taeeras do desenvolvimento e do plan amento e infebzmente
falecido poucos dias -~epois de completas; 3~ anos de idade, ao findar o ano
passado.

, '-.M.P. foi o prímeíro diretor e um dos principais 'organiza dores da Com-
panhia de Desenvolvimento do Planalto Central - CODEPLAN- órgão ensar-
regado de planejar o desenvolvimento da região. Foi engenheiro da C. S.N. da
Geotecmca tresponsáveí pelús tranainos no euüicio Averuaa Oentrar) , e da Bêde
Ferrovsáría Federal; Foi ainda membro do Conselho Rodoviário do D.F., da dire-'
toria do CREA, 12.a região, do Conselho Diretor da Eundação de Serviço Social,
'professor até 1965 da Faculdade de Arquitetura da UnB, representante do D.F.
nos, Conselhos' Nacionais de Estatística e Geografia e ainda um dos t,rganizadores
da AceSs<J<riade ~nejamento do D.F. aonde foi o responsável pelos trabalhos
de urbanização -das cidades satélites de Brasília,

EngenhQiro lúCIO MARIA' PONTUAL

. .
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I. ENFOQUE GLOBM. ....: A REGIÃO
cENTRO-OESTE

•

Arquiteto GERALDO NOGUEIRA BATISTA, IAS-DF

Brasuia está situada no Planalto Cen-
tral que consutui uma porção uo grande
Pianarco brasuelro, e parte integrante da
Regíào Centro-Oeste do Brasil.

A Grande Região Centro-Oesté, de aeôr-
do cóm a dívisao proposta peio Instituto
Brasíteiro de Geografia e Estatlstica, com-
preenue: 1) tono o l!;stado de M.ato Grosso,
com exceção ue pequena área o.as· oacía
cos hlOS Madeíra e' 'L'apaJó,,; ao Norte co
BSLauo, pertencenuo à HegIão Amazoníca;
2) Todo o I!.stado de Goías, à exceção de
pequena área na connuencia aos .l:tlOSTo-
cantins e Araguaía, pertencente à Região
Amazunica; 3) parte do Estado da Bania
- a chamada zona de Barrljll'as, na. fron-
teira com Goiás; e 4) parte~do Estado de
Mmas Gerais - zonas do Noroeste e do
Triângulo Mineir(), Iunto ao Estado de
Goiás. ' .
A região apresenta um relêvo modesto,

constituído por planaltos fracamente OI).-
duiauos e um apenuíce de planícies da
bacia platina. A paisagem vegetal caracte-
rística é a dos "cerrados", entremeados de
zonas florestais de área restrita. O clima
dominante é o tropical úmido, e suas águas
são drenadas para as três mais importan-
tes bacias fluviais do nosso continente -
a Amazônica, Platina e do' São Francisco
(no Leste brasileiro).
De um enfoque global, O centro Oeste é

uma imensa área interior, 1.965.246 kma,
representando cêrca de 22% da área total
do País, escassamente povoada, de .econo-
mia prímrtíva e baixa renda, e em grande
parte ainda desconhecida.

Incluindo o Distrito Federal, a. popula~
ção total da. Grande Resião é calculada

atualmente em cêrca de 5.261.000 habi-
tantes, representanco os 6,2% na população
do Brasil, com lima densidade ue aproxi-
madamente 2,7 hab. kme , A dístríouíção
popUlacional é irregular, apresentando uma
forte concentração uemogranca no suueste
da Região, particularmente nas áreas de
Brasilia, Goiania, AnápO'lise Triângulo
Mineiro. /

Brasilia e o Distríto Federal, dentro
desta grande Região. estão aseocíados inti-
mamente à geografia das zonas que cons-
tituem o Planalto Central do Brasil.

11. DESCRIÇ2\O DA :ç,EGIÃO DO
PLkNALTO CEN~RALI

1. Aspectos -Fisiográficos

1.1. Def' ição e. Extensão

O Planalto Central constituí o grande
,divisor de águas ao ínterior dp hrasil.
Esta iocanzauo no centro ao .t'ais. de onde
os grandes rios, trreutárros das bacias
Amaaorucas, do .t'rata e ao São FranClSl:O,
íniciam Seus longos cursos. ':!l:le se UIStfi-'
bui no sentido Nordeste-Sudoeste, numa
extensáo de cerca de 1.41>0 km, compreen-
denao grande parte do Estaqp de Goras, e
partes aos Estaaos de Minas e Bahía , ::;ua
localização geográfica é compreencuda en-
tre os paraieios 10.0 e 20.0 SUL e entre os
meridianos 45.0 e 54.0 W. GR.

O Planalto Central é uma área' que en-
cerra' muitos dos aspectos característicos
de grande parte do- interior do Brasil, apre-
sentando características ger's notável-
mente uniformes' e, por' outro lado, dííe-
rencíações locais de importância funda-
mental para a compreensão do seu povoa-
mento e de seu aproveitamento atual. bem
como das suas possibilidades de coloniza-
ção. São· anaUsaelos a segUir 'OS fatõree

•
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Fisiográficos, Demográficos e Econômicos
que uennem meinor a região ao .t'lanalto
Centrar centro ao quaaro geral ao cenrro
Oeste brasileiro.

1.2. Relêvo e Geologia

Ú Planalto Central é uma regrao de re-
lêvo em geral plano ou ngeiramence onuu- -
Iaco, ue aitrtuue vanavei entre extremos
ae ,MO a 1.;Suom; varianco a méuia entre
800 e 1.ouum. Os mveis mais eievauos sao
ínrerrompiuos em uuerences pontos pela
cissecaçao ao 10ng9 aos vales, onue a ero-
sao ia;/; anorar granue varreuaue ae ro-
cnas, cnanuo rorruas ue relevo ciretamente
Iigauas ao tipo ue rocna.

Destacam-se, nessa região, 'as chapadas,
que consumem as supecucies mais eieva-
nas, rormanuo espigues cuversos entre os
. cur::.os ue al!óua, ::'t::~lUOquase I10rl:l.O!lt.a,se
nao mostranuo atuannente SlOaIS ue ero-
sao. i\lguHlaS cnapauas que apresentem
ContlnUiuaui em granue excensau, LOlll••m
o nome- ue .cnap",uo<ls. Ur""nae parte ao
SUUO"SLeue Goras, e a pane ceucrai <10
'l'nanl!óu,ó Mineiro é consciuuca por êste
tipo- ae relevo,
Em um esquema geral, o relêvo do Fla-

naito Central compreende;

(1) - PLANALTO DA BACIA SEDI-
MENTAR DO RiO PARANA, extensõe~ do
geossmcnnea ao i-arana, apresentanuo su-
perncies aplainadas ai 4uU a 1.0OUm, e
Iínnas de escarpas; (2) PLANALTO CRíS_J

TALINO DE BRASILIA, constitumo por
altas superfícies moueíadas no emoasa-
mente cnstanno, atingmuo altítudes supe- 25
riores a 1.000 m, senuo o principal tiívisor
das 3 grandes nacias Já cnacas: (3) .l"LA-
NALTO (;luSTA"lNO DO ARAGUAIA-
TOCANTINS, constítuídc de superncíes ele
roohas oristalinas,. mais bai"as que o an-

,
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Do ponto de vista hidrográfico o PIa-
na11;O\;en~ral é uma regrao ue uíspersão
ue aguas, Dentro ae seus umites sicuam-
se parceias consiueráveis oas b",CIiloSní-
Cll"o~raüc"s Al.l.lIt:ovIl.J.Cae l'latina, e UIDcl.

pequena parte ua OdCIa do bao .t<:ranClsco.'
consntui-se o l:'lanalto Central, corno li-
cou alto, no granue WV1Sorde bacias hí-
drógrallCas ao Hrasil.
O J.)lstnto Feaeral, situado no centro Jo)

Planalto, tie onue as prmcipars cnapadas
drvisoras tomam díreçoes aívergentes, é o
pOLOnaturai oe encontro uas tres oacías
hidrográficas.

.1>.. •• 1 ~v"'~ a porção Norte-Noroeste do'
Planalto nascem os nos trioutarios ca ba-
cia Amazomca, que cqnsucuem grande
parte ua rece tormauora aos granues nos
"gemeos", anuentes ao );(.10 &llii.Zonas e
íncnucos entre os maiores nos orasneiros:
'l'oçant1ns com 2.~'10 k.m e Araguaia com
2.627 k.m.
um uos principais formadores do-Tocan-

tins, o !tIO.Marltnnáo, tem suas cabeceiras
dentro CIOSunutes 'ao Dístrrto 1<'eClera1.Me-
recem cestaquenessa sacia os nos Caiapó,
Claro e no ao J:'elxe, rormaoores CIOrIO
Araguaia, e rio Maranhão, rio das Almas,
TocantlIlZinho e l:'araná, íormadores do rio
Tocantins.
Para a baCia Platina, encaminham-se os

rios que nascsm, na porção merícaonal do
l'lanalto, prmcípaís formadores CIO Rio
Paraná , Entre estes merecem ·destaque os
rios i-amaroa e seus afluentes, rio São
Marcos, oorumba, Meia l:'onte e Verde. A
maior parte do território CIODistrito Fe-
dçral está íncíuída na bacia dêste grande
'rio brasileiro.

Na parte' Leste do Planalto Central, es-
tão as cabeceiras dos ,ios tributários, da
bacia do São Francisco, destacando-se o
RIO Preto, que marca limites oo Distrito
Federal com os Estados de Goiás e Minas

pera erosao ueixanuo o emnasamenro 1'0- Gerais.' Merecem amua destaque os 1'105

cnoso exposto ao mtemperismc. A remo- Paracatu, Urucuia e oannnanna;
çao dessa cooertura secumentar explica a
menor altitude cessas áreas. Apesar de SUa grande extensão, a rêde .
Outras áreas, como é o caso das regiões hidrográfica do Pianaíto não favorece a

de Jaraguá, oorumuá, Luzián~ e parte do ~~~:~~;ã~o!~~::;~;:~~o p~: ~:!~::s r;~~
Dístri o .t<'ed.eral,apresentam uma raixa de chosas que formam cachoeiras e corredeí-
rocnas xistosas ao períoao pré-Camtmano raso Além disso, a utilização dos rios como
moaerno ou do PaleG.<Iolcoantigo-meca- vias de comunicação é prejudicada também
iistos, quartzitos, filitas, xíscoscaicárío e pelas fortes diferenças entre os extremos
tamoem pequenas áreas de recrias íntrusí- de cheia' e estiagem. Para a compreensão
vaso Com o aooramento correnco geral-
mente para noroeste, o grau da metamor- do regime dos rios da região, convém re-

gistrar que à precipitação illuviométrica,
fismo decresce de xlstos grosseiros a rnítos situa-se em tôrno de 1.600 manuais (va-
finamente granulados. riandoem todo o Planalto .de 1.000 m a
Do ponto de VIsta d~ evolução geolôgíca 2.000nü concentrando-se pràticamente

do Planalto Central. deve-se notar q'!e em uma única estação do ano, de outubro
cessacas as severas forças .de compreensao a abril. Os rios de tôda a rêde hídrográ-
que alteraram e dobraram as rochas, as - f" d PI nalto Central têm regime pe-
forças CIOíntemperismo tornaram-se supe- '- ica o a , ..
ríores às ínfruencías estruturais, resuítan-: rten~. A ágdua, actumulada em

t
çla_eonç01Ser~Uba-

, - d t ., l' erraneos urane essa esa ,s a
do na cnaçao as ex ensas supericies ap al- úní f t de alimentação dos cursos de
nadas da região. lca on e . ..
- As superricíes aplainadas, de modo ge- água no período de estiagem.
r111,decaem a partir dos atuais divisores O manto intemperizado que reco.bre
para jussnte das bacias áídrográãcas, o grande parte da área do Planalto, especíal-
que as relaciona, particularmente, com o mente 'a superfície ?as chapadas, a~resen-
trabalho erosivo dessas bacias. .ta uma alta capaeídade sde absorção das
As superfícies mais altas, as chapadas águas das chuvas, fazendo com que elas

apresentam uma antiga peneplanície, o se infiltrem até o nível hídrostátíco, ao
que se constata pela formação heterogênea invés çle se, escoar corno água' de superrí-
que constitui a sua superfície de abrasão , cíe. Exceto nas encostas mais íngremes,
Ela é cobf'rta por acumulações superficiais p,r~~ipamente, não há escoamento super-
de areia, cascalho, seixos e por uma crosta. flclal das ehuvas.
latetítica, de conereções ferruginosas, de- Como dado importante no quadro dos
nomínada eanga, Recobrindo grandes áreas' recursos hídrológtcos da região, resta as-

, de quartzitos, folhelhos e xístos, éla os sinalar os valôres relativamente elevados
protege contra a retomada da erosão, re- da evapo-transpíração que se situam em
sultando assim a forma ,plana' e quase no- torno de 600mm a G50mm anuais, em run-
rizontal dos tabuleiros. ção da menor ou maior altitude, chegando

terior, com altitu.çles variando em tôrno de
600m, encontrando-se por vêzes testemu-
nhos de superfícies cristalinas mais altas;
(4) CHAPaDAS DO S. FRANCISCO, se-
paranao os estados de Goiás e Mmas Ge-
rais, são extensões da bacia sedimentar do
Rio São Francisco. Essas chapauas cons-
títuem o chamado- Espigão Mestre.

A parte dessas formas gerais, desenvol-
vem-se, na região, uma variedade de for-
mas de relêvo, que podem ser ciassírícadas
em 4 grupos:
r (1) Superfícies de níveís intermediários,

1050 acaixo das enapauas, onde orí-
guiam-se pequenos cursos de água
em capôesrce mata circuiar ;

(2) Superflcies denlveis mais baixos,
onue a erosao flUVIal é mais acen-
tuada, geranuo raixas oncnnasas;

(3) Superfícies acidentadas de planaltos
dissecados;

(4) 8upt;!rncles planas ao longo de valas.
O relevo ao J:'lanalto Central está inti-

mamente reiaeíonaoo com a sua geoíogía.
A situação geoiógica dessa região pode

ser esquematazaua, dísungumuo-se, em
quase óuua .a area, uoís anuares prmcipa1's:

(1) um embasamento rochoso de origem
ígnea, em que aparecem rocnas me-.
tamorncas como gnaases, ChlStOS e
aruo:mlS, - do p"uouo pre-Oaancrrano
anngo, 'além ue quartanos, tomemos
e - caicarios de íaace aigonquiana e
sííuriana, sensrveimeríte uoorauos é
CIZamd.uOs;e (2) um capeamento de
rocnt,s sedímentares, mesozoico, sob
a rorma de caicanos, areníuos e ro-
Iheinos, aítemaoos em certas áreas
com camaoas ue rochas vulcânicas
etusívas.

Em certas áreas, particularmente ÍÍa
parte oeste do Planalto. as rochas sedí-
mentares foram arrastadas da superncíe
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1.3. Bi(lrografia a atingir o valor mensal de 200min no mês
mais sê~.

1.4. Clima ,

O clima da região do Planalto Central
pode ser ciassmc ••uo como truplcal úmido
(tIPO cumaneo AW, segunco h.o.IJpen) com
pequenas variações ou manchas ue cuma
trupiCal de auuuee ou mesotérmíco úmido
(npo CW). Uma ceracterssnca essencial
dessecnma é o verão UIJllI,IOe uma esta-
çaoseca oem acentuaua no Inverno, ou-
rante a qual, praucamente, nao' se regis-
tram chuvas.
l:telatlVamente ao regime térmico, o Pla-

nalto apresencaum cuuia ClaSSlHC••UOcomo
quente, ce temperaturas meuias mensais
superiores a 11SUC,A região nao apresenta,
no entanto, temperaturas excessivamente
altas ou excessivemente baixas. As tem-
peraturas meuias anuars variam de 2uoC,
no SUl ca regiào, a 2tiuC no' extremo Norte.
O mapa das isotermas -anuaís mesura, que,
na regiões, estas nao se cuspoemno sentado
dos paraíeuos, são írreguiares e separam
fapeas terrrtoríaís desiguais, índícanco um
aumento térmico em geral de BE para NO,
e reveianoo, também, uma mnuencía con-
siderável da altitude na dístnouição da
temperatura.
Dentro nessa grande área, aparecem tre-

chos Isolados, que em runção aa maior al-
titude, possuem temperaturas mais ame-
nas. As zonas em torno de Brasuía, Anã.-
polis e Goianía, por exemplo, apresentam
uma temperatura médía anual em torno
de 21°C~ sendo a sua variação de 17"C,
em julho, .a 22°C em outubro. A ampíí-
tude térmica anual no Planalto, cresce
aproximadamente com a latitude, variando
desde .3°,2C-a 5°,6C, situando-se, na médía,
em tôrno d05 5°C.
Ao lado dessa variação anual pequena,

a temperatura IliPresenta variações uíárías
significativas, o que constitui uma.' das ca-
racterístícas mercantes do clima. A am-
plitude média diária na região apresenta
índices bastente elevados, especialmente
no inverno. Nesta época, o calor diurno é
intenso sob a radiação solar, caindo a tem-
peratura ràpidamente durante a noite,
atingindo valôres relativamente baíxos ;
EssatUtlplitude diária varia em tôda a re-
gíão; decJescendo em geral com o aumento
da 'latitude, apresentando, no inverno, va-
lôres de média das, máximas em tôrno de
27°C e de média das mínimas em terno
de 10°C..
No que diz respeito a pluv)ometria, a

quantidade média de chuva, varia na re-
gião de LOOOpun a 2.000nun anuais, e sua
distribuição !lo decorrer do ano constitui
a principal característíca do clima tropi-
cal úmido, ou seja, a existência de duas
estações bem nítidas, uma seca (inverno-
primavera) e .ol:ltra chuvosa (verão-outo-'
no). A distribuição anual das precipita-
ções acha-se intimamente ligada à. ação
.das massas de ar que, durante o verão,
ocupam a região, especialmente a massa
Equatorial Continental. Quanto à distri-
buição geográfica, esta é função do relê-
vo, sendo que as áreas de mais baixa al-
titude recebem as menores qUl-ntidades de
chuva, enquanto as maiores quantidades
ocorrem nas chapadas e maciços isolados.
A quase totalidade da. precipitação anual

corresponde ao período de outubro a abril,
80 a 90%, sendo os meses de dezembro. ja-
neiro e fevereiro os '(l1ais chuvosos (800 a
900nun) e junho, julho e agôsto os mais
secos (O a 40mm).

O número total de dias de chuva va-
ria em tôq/l a região entre 100 a 140 dias
por ano.
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A reg1l\o do Planalto Central 6 uma das
regíõ ••s de menor percentagem de unidade
relativa. Seus valôres médios anuais osc'.-
Iam entre 70- e 80%, constatando-se valô-
res absolutos extremos mais baixos, du-
rante a estação sêea, de até 30% e mais,
elevadas na época das chuvas de até 87%.
Esta umidade relativa, de modo geral mo-
derada, é bastante variável em função do
relêvo, decorrendo nas chapadas os índí-
ces mais baixos. e é um fator marcante <io
clima da região por 'sua repercussão no
calor sensível (sempre agradável à som-
bra).
Quanto ao regime de ventos, a caracte-

rística da região do planalto, são os ven-
tos fracos e moderados, com velocidade
média anual de cêrct de 9km/h. variando
as médifs locaís de 3 a 10km/h, sendo,
ainda, baixa a freqüência de calmarías.
Predominam na região os ventos de leste
e nordeste da massa Tropical, Atiântiça.
havendo variações durante o ano de ventos
Oeste, Sudoeste e Sul, especialmente os
ventos frios da massa Polar Antártica,
periódicos e irregulares, dó que 'resultam
súbttas mudanças de temperatura -e de di.
reção dos- ventos regulares.

1.5. 'Vegetação

O quadro da vegetação do Planalto Cen-
tral é constituído: (1) pelo cerrado ou cam-
po cerrado,' que predomina largamente em
tôda a região; (2) pelo campo limpo que
se associa e se intercala ao cerrado; e (3)
pela mata tropical que aparece em forma
de manchas isoladas ou matas ciliares dos
rios, em meio à grande área do cerrado.
O cerrado é a paisagem caracterísííca da

região. assim como de todo o Centro Oeste
brasileiro.
:tIe é uma formação aberta, constituída

de arbustos e ãrvores de .pequeno porte (2
a 5 m .de altura em geral),. bastante espa-
çailas entre si, e de uma. cobertura erbâ-
cea, em geral de .gramíneas, continua ou
em tufos de altura variável entre 20 e
50 cm. As árvores e arbustos apresentam
troncos e galhos retorcidos e recobertos de
grosso suber,..e suas raizes são em geral
muito profundas, podend6 alcançar pro-
fundidades superiores a 20m, na busca do
lençol de ãgua,
Apesar de apresentar variações. florístí-

cas e fisionômicas (apresentando por vê-
zes árvores de maior porte, 8 a 12m, e
mais adensadas) o cerrado mantém as Ca-
racterísticas gerais que o índívídualízan;
diante de outras formações. .
Algumos espécies arbóreas mais comuns

nos campos cerrados são: a "lixeira" (CUro-
tella Americana), 'O "pau terra" (Qualea
grandírlora), o "pau Santo" (Kielmeyra
eoríacea) o "pequí" (Cariocar braaíliensísj ,
a "lobeira" (Solanum sp), O "murící" (Bír-
scnímasp) , a "peroba do campo" (Aspidos-
perma sp.). o "barbatímão" (stryphono
dendron barbatímâo) , e muitas outras.
Além dessas espécies, há um grande nú-

mero de plantas arbustivas e erbáoeas,
esnecíalmente as gramíneas, e várias es-
pécies dos gêneros Panicum e Paspalum,
Como vegetação de transição entre o

cerrado e a mata, encontra-se o chamado
cerradão, que se distingue pelo adensa-
mento e 'o porte elevado de algumas de
suas espécies. O cerradão apresenta es-
pécies da mata e do cerrado, sendo co-
mum, entre as espécies da mata a "sucu-
píra", o "jatobá" o "angtcó" e a "aroeira".
O campo limpo' é um complemento na-

tural do cerrado na região do Planalto.
Caracteriza-se fundamentalmente por uma
cobertura erbáeea, contendo por vêzes sub-
arbustos. Quando aparecem arbustos es-

parsos, êsse campo tóma o nome de "cam-
po cujo" que se confunde com os cerrados
mais ralos.
Os campos limpos ocorrem- geralmente

em manchas irregulares em meio aos
cerrados ralos. destacando-se, as vêzes, em
extensões maiores. como é o caso de gran-
re árvore de campo limpo no divisor entre
os estados de Golás, Min.!1s Gerais e
Bahia. Essa formação é constituída, quase
que exclusivamente" por graraíneas, de
2O'cm a 1 m de altura, destacando-se: o
"capim mimoso miúdo" (Panícum Capilá-
ceo) , o "capim branco felpudo" (Androoo-
gon SP.). o "C<lnlmJlpxa" e o "capim bar-
ba-de-bode" (AristidR sp.) .
No Planalto Central as varlaaõ=s de co-

bertura vegetal refletem as condições.' as-
- sociadas. de relêvo. qualidade do solo e
disponibilidade de água.
O cerrado ocupa as, áreas de relêvo rela-

tivamente plano. de solo pobre. sêco, áci-
do e com muito baixll perc=ntaeem de. ma-
téria orgânica. O campo limpo ocorre em
geral ~as chapadas, notadampnte em di-
vísores de' ázua e nas encostas onde são
comuns as fórmacões de canga superftcíal.
A mBh tropical' é o tipo de vegetação

característica dós 8010S mais férteis e úmi-
dos da região do Planalto Central. Ela
aparece como matas galerías, nos cursos
de água', e formando manchas isoladas em
meia ao cerrado. De modo geral a mata
se localiza em áreas de Solo de boa quali-
dade oriundos de rochas básicas e de are-
nítos muito argtlosos, onde o lençol de
âgu<t é pouco profundo.
No que diz respeito a comnosícão e ~s-

trutura da mata trooital, faz-se uma dís-
tíncão entre dois tipos de formação: a
. mala .de prímeíra classe e a mata de se-
gunda classe ou mato sêco.
A mata de primeira classe é a mais lu-

xuriante e compacta, com arvores altas de
20 a 30m, e ocorre nos solos mais ricos,
dérivados de rochas básicas, enquanto a
de segunda classe ocorre em solos verme-
lhos oriundos de .arenítos, em geral muito
argilôsos.
De modo geral, as árvores da mata tro-

pical apresentam três ou mais estratos. de
alturas diversas. variando de 15 a 30m.
As espécies mais comuns nas matas' tro-

píceds do Planalto são: a "neroba" (Aspi-
dosn=rma sn.) o "cedro"(Cedrela sp.) , o
"jatobá" (Hymenaea sP')J "canela" (Nec-
tandra sn.), várias Iegumínosas de gênero
Piptadenia como' o "angíeo", a "aroeira"
(Astronium sp.), etc.

2. ASPE.CTOS HUMANOS

2.1. 'P~vMmt"nto
históJi'l.cos

aspectos

I .
verdadeira corrida em busca de ouro, re-
sultando ao estabelecimento de algumas
cidades e povoamentos rurais associados.
A corrida se fêz através de tôdas as rotas
possíveis, ao longo' das qU9.1Snovos des-
cobrimentos foram feitos. Muitos slemen-
tos desenganados com a fortuna, estabele-
ceram-se em negócios mais s=rruros. como
a críacão dê gado, e novos núcleos foram
surgindo.
Com o declínío da míneracão em fins do

século XVIII, tpve inicio um segundo pe-
ríodo: a expansão do gado aue, procedente
do Leste, atingiu 0<;' campos do sul de
Goiás e do sul de M~to Grosso. Inicial-
mente uma atividade secundária. destína-
da a prover os míneradores, GPmpcou ase
desenvolver, evitando assim o exôdo vio-
lento dos elementos da míneraeâo. muito
embora viesse a comprometer bastant» as
pcsstbtlídades de crescímento demozráftco.
As fazendas de gado. dedicando-se à cria-
ção extensiva, resulteram em uma ocupa-
ção gpo<n'àficamente mais ampla.
Desfizeram-se os al'(lomerados ponulaclo-

nais ,formados em funcão das minas e o
povoamento assumiu formas de disP"rs~.
A expansão dêstes inúmeros povoados .e a
expsnsão dRS fa'lpndRS de gado =ncontrou
f~cilidade no fato de estar pràtlcam=nte
tôda a região desabítada e SU<lSterras; de-
volutss. As suas propriedades assim se
est=ndíam até onde o s=u gado pastava,
evidentemente constituindo árMs =normes.
O p=ríodo píoneíro da ocupação das

matas de. SOlosférteís - o terc=íro período
teve .ínícío relativamente recente, com a
abertura dAS estradas de ferro de acesso
aos m=rcados dos centros urb=nos em
crescimento no litoral. A partIr de então
formou-se uma das mais ativas frentes
píon=íras rio Brastl. nqrticularmente no su-
doeste do Planalto Central.
A populaeão e a prodücâo agrtcola cres-

ceram de maneira surnreend=nre. appsar
de que não representaram nenhum pro-
gresso na técnica agrícola de colonízacâo
do- Brasil. Esta tem sido ainda ti mesma
emnreeada há nuatro séculos.
:tsses períodos, dentro -da importância

que cada um sssumtu em cada um dos mo-
mentos na história do povo=rnento desta
área, não dessnareceram. Até boie existe
mineração, principalmente de diamantes
em vários pontos do Estado de Gotás e
mesmo no Triângulo Mlneíro , A expansão
das fazendas de gadO tomou aspecto per-
manente na ocupação do Planalto Cpn-
traI. Assim pols, 1;10 povoamento d<\ rpqião
encontram-se' as mesmas caraoterístícas
gprl'lis do Brasil: irrfgularidade na distri-
buicão dos contína=ntes ponulacíonaís em
flagrantes desnroporcõ=s com a área re-
gional, e subdesenvolvimento sócio-econô-
mico. A ocupação humana foi baseada em
imperativos ocasionais e reflete a descon-
tínuldade dos fatôres, que não foram su-
ficientes para criar um estabelecimento
regular, tais como dificuldades de comu-
nicações, falta de uma atração econômica
realmente promissora e estável, etc. Além
disso, reflete-se na região a pobreza de-
mográfica do Brasil que, salvo as imigra-
ções internas de nordestinos, não possui
ainda correntes humanas excedentes para
ocupar os grandes vazios demográficos do
território nacional.
A população atual tem- recebido, parti-

cularmente a partir da construção de Bra-
sílía, fortes incrementos de correntes mi-
gratórias, tôdas elas de nacionais vindos
do .Nordeste do Brasil, de Minas Gerais" e
.até mesmo de São Paulo, povoamento
desta área, contudo não tem sido ainda
orientado no sentiiio de se obter uma co-
lonização com os 'elementos mais capazes

As penetrações bandeírantes m rcaram
o início desde ~ século XVII. dá conbuísta
do centro-oeste brasileiro. Em têrmos de
povoamento, no entanto, sõmente é rele-
vante a fixAcão de populações, que se deu
no século XVTTI, a partir da descoberta
de ouro na região.
Foi essa descoberta que, modificando os

obíetlvos das bandeiras. criou condíeõ=s
para o povoamento e exploração do centro-
o=ste, partícularm=nte do Sul de M"lto
Grosso. e da região do Planalto Central,.
em Golãs. .
O povoamento da região se fêz em três

períodos sucessivos. O período do ouro e
diamantes (a· busca do ouro e das pedras
preciosas, em princípios do século XVIII),
foi o primeiro grande fator da marcha
para o Oeste.
A notícia dos déscobrímentos causou

enorme curlosídade e deu origem a uma
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de representar um expressivo progresso
cultural ou técnico.
Atualmente, a construção é a presença

de Brasilia no Planalto Central, é o marco
ínícíal da .nova marcha que se está empre- .
endendo para a íntegraçâo dos vastos ter-
ritórios na comunídade, nacional.

1
2.2. Características Demo~áficas

Do ponto de vista demográfico o Centro
Oeste do País, com seus desequílíbríos e
contrastes entre território e população, re-
presenta bem a transieão -do Brasil atlân-
tico relativamente povoado, para o .Brasí!
continental subpovoado e . em grande

parte desconhecido e inexplorado. Nesse
contexto, a região do Planalto Central, é,
particularmente, a área de ttansição mais
representativa, poís nela estão contidos, ao
lado de grandes espaços vazios os pontos
de maior concentração poputacíonal e as
rêdes várias de ligação com a: costa e de
penetração para o interior. Brasília, agora
implantada na região, é o nôvo p61Q de
.desenvolvímento e de aceleração do povoa-
mento que aí se iniciou, há três séculos,
com a expansão bandeirante.

\
A distribuição populactonal, em tôda a

grande região Centro Oes(e, nos seus núme-
ros mais gerais, pode ser assim resumida:

Rf-p'Ii'íp.s Area
Estaduais (em km!)----------------de Ml'lt·oGrosso 1.111.042
de Golás 609.27.3
do Distrito Fp-deral 5,.814
de Minas Gerais 145.646
da Bahia ·93.471------------------~----------TOTAL 1.965.2~

Ponulacâe Dp.nsidll.de Pop121acã.odo
estimada Hab, kÚ18 Centro Oeste

1.254 1,1 23.8
2.565 3,4 48,8
302 53,4 5,8
970 6,7 18.4
1'70 1,8 3,2

5.261 2,7 100,0

Fontes:. Geogr~fia do Brasil - Grande Região Centro oeste - mGE - Conselho Na-
cional de Geozraría - Anuário Estatístico do Brasil mGE Conselho
Naplonal de Estatística - 1965.

Por êsse quadro pode-se observar que
76,2% da população do Centro Oeste, está
localizada nas áreas de GOiás, Distrito Fe-
deral e áreas pertencentes aos estados da
Bahia e Minas Gerais; que representam
aproximadamente 43% da área total. De-
ve-se ainda ressaltar que, dessa popula-
ção, cêrca de 80% está contida na região
do Planalto Central. Assim, pode-se con-
cluír que aproximadamente 61% de tõda a
população do Centro Oeste braslleíro con-

centra-se no Planalto Central, a maior
parte, por sua vez, localizada nas zonas
de. Brasílía. no Sudoeste do Planalto e no
Triângulo Mineiro.

Na distribuição da população importa
registrar ainda o contraste entre popula-
ção Urbana e rural, em que a predomi-
nância da população rural é proporcional-
mente bastante superior à média 'brási-
leira:

POPULAÇAO URBANA E RURAL
(Censo 1960)

Regiões Urbana Rural PopuiaQio do
Estaduais % % Centro Oeste %

de Goiãs 30.6 69,4 23,8
de Mato Grosso 39;9 60,1 48,8
de ·Minas Oeraís 58.3 41,7 18,4
da Bahia 20,8 79,2 3,2
do Distrito Federal 94,0 6,0 5,8
TOTAL Centro Oeste 37,8 62,2, 100,0

I BRASIL 46,3
Fonte: Anuário Estatístico do Brasil - reGE - 1961·/1965.

:

,São relevantes na região do Planalto
Central assim como em todo o Centro
Oeste, os indices do crescimento demográ-
ríco, .quase sempre superiores à media,
brasileira.

. INCREMENTO ANUAL POR
MIL HABITANTES
1940 1950
1950 1960

Centro Oeste 34 54
26 30Brasil ,

a8

Fonte: Anuário Estatístico do Brasil
mGE ~ 1965 - El)timativas.

O incremento anual de população no
Centro Oeste, tem variado grandemente,

NataUdad&
por

1.000hb

1960
196
53

afastando-se da média. nacional, notando-
se um forte acréscimo do fim da década
de 50 até os dias atuais.
1l:,sse rápido aumento popalacíonal no

. Centro Oeste, deve-se sobretudo à vinda de
contingentes de mígrantes nacionais e es-
trangeiros; se bem que se deva considerar
a alta taxa de natalidade e as boas con-
díções de salubridade <Ia região influlndo
na mortalidade geral. -,
A taxa de natalidade é estimada, atual-

mente em 46 por 1.000 habitantes, supe-
rior à média nacional de 43. A mortalidade
infantil e a mortalidade geral são, por sua
vez, inferiores à médía brasileira. 1l: o se-
guinte o quadro geral, da natalidade e
.p1ortal!dade no Centro Oeste:
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Mortalidade Mortalldade Crescimento
lnf. por 1.000 total por vegetativo
nasc. vivos 1.000h p/l.000h

74 12 34
112 13 30

Centro Oeste 46
Brasil 43
Fonte: Estimativas baseadas no Anuário Estatístico-do Brasil - mGE e Ministério do

Planejamento EPEA - Díagnóstíeos Preümínares lie Saúde e Saneamento.

A particil'Rção dQJl contingentes popu-
lacionais externos que ocorrem ao Centro
Oeste é bastante importante, sobretudo na
região do Planalto Central.

partícípaçâo do elemento externo na
~opulação do Centro Oeste é calculada
atualmente em cêrca de 20% do total, Sen-
do que especificamente no Planalt Cen-
tral, a percentagem é maior, estimada em
mais de 25%. Os nacionais, provenientes
s bretudo dos estados do Nordeste (part'!-
cularmente do Polígono das Sêcas), repre-
sentam a absoluta maíoría dessas popula-
ções migrantes que se fixam na região,
sendo os estrangeiros e naturalizados; uma
parcela. de menor ímportãnoía (menos de
10% do total de .procedêncía externa).
Deve-se assínalar também no tocante à

populacão do Centro Oeste, a presença do
elemento indígena ainda existente na re-
glão. A população índígena do Centro
Oeste p calculada. atualmente em cêrca de
15.000 pessoas, correspondendo a aproxi-
madamente 10% do total de índios brasi-
leiros. :tsse remanescente indígena não é
de todo conhecído ainda, e IWde ser clas-
sificado-em: grupos isolados, grupos de
contato intermitente, grupos de contato
permanente e os Integrados.

3. ASPECTOS ECONÔMICOS

3.1. Agricultura e Pecuária

Agricultura e Pecuárla, juntamente com
o extrativismo mineral e vegetal são as
atividades econômicas básicas de tôda a
grande região Centro Oeste do País.

(1) A agricultura baseía-se' ainda no SlS-
tema de trabalho braçal onde se
emprega o esfôrço muscular do ho-
mem, quase que' como a única fonte
de energia. Ao lado dêsse 'estôrço
encontramos os instrumentos rudi-
mentares de trabalho, como a foice,
s enxada, o machado, o enxadão,
etc. Extensiva devido à falta de re-
cursos materiais, essa: agricultura
tem levado progreasívamente as ter-
ras férteis /10 esgotamento e amplia-
do o destlorestamento das matas
troplcais da região. Com Õ eseota-
mente so solo, passa-se à· críacão
extensiva do gado, por 1 a 3 anos,
pará denoís abandonar-se as terras,
prosseguind o mesmo trabalho em
áreas ainda virgens.
Arcaísmos das técnicas, agrícolas,
péssima asslstência ~cnica e econô-
mica à população agrícola e baixo e
instável nível de renda são ainda
hoje características marcantes da
agricultura do Planalto Central e de
todo o Centro Oeste brasileiro.
Menos de 10% das propriedades pos-
suem arado, e entre êsses, a maioria
de tração animal. 1l: crescente a ten-
dência à concentração 'de terras, pas-
sando da lavoura à pecuária devido
as dífículdades econômicas, exaus-
tão do solo e valorização do /gado.
Analisando a estrutura fundiária da
Região, vê-se notadamente em al-
gumas partes, a predominância dos
latifúndios enquanto outras áreas se
dividem entre pequênas e médias
propriedades.
Nas pequenas cidades do interior
goíano a lavoura se desenvolve atual-
mente quase que em .tunção exclu-

, síva de Brasflia. O principal p~du-
to é o arroz, seguido do milho, fei-
jão, algodão e fumo.
Do ponto de vista, da ocupação hu-
mana, baseada na agricultura, deve-

I.



ESTABELECIMENTOS AGRtcOL,AS; AREAS TOTAL E CULTIVADAS

N.O de Estabelecimentos, Area Total dos Estabelecimentos .1
--~--------------1950 (ha) 1960 1950 (ha) 1960 t

Area Cultivada

1950 1960(ha). J ••- , - -
Mato Grosso 16.015 48.245 29.016.613 32.436 042 143.330 418.245
Goiás 111.215 24.588.115

,
28:867.074 464.942 I 994.90163.736
.I

D. F. - 278 - 142.381 - 3.659

12.064.6421 334.948'1 232.211.1061265.450.800 t 19.095.0571 29.759.785'

Fonte: Anuário Estatístico do Brasil - IBGE - 1965

BRAStL

AREAS CULTIVADAS (%)

% da Area Total dos
Estabelecimentos

% da Area Total do
Estado

1950 1960 1950 1960
Mato Grosso 0,49 1,29 0,12 0,34
Goiás 1,89 3,45 0,72 1,55
D. F. 2,51 0,63

BRASIL 8,22 11,21 2,24 \ 3,49

Cálculo baseado nos dados anteriores.

Alguns dados da produção agrícola de Goiás e Distrito Federál, em 19ij4 (*) :

Produtos: Area cultivada (ha) Produção (t)
Goiás Do F. Golás D. F.

Abacaxi 848 64 5.826 524
Algodão em caroço 33.346 20.092
Amendoin 983 26 1.122 22
Arroz 796.692 1.403 1.271.860 1.633
Banana 4.521 63 7.370 209
Batata-doce 1.757 98 18.063 442
Batata-ínglêsa 356 45 1.860 158
Cana-de-Açúcar 40.661 121 1.888.776 1.700
Feijão ~03.591 1.162 87.081 840
Fumo 6.384 5.098
Laranja 2.704. 26 174.421 1.000
Mandioca 65.676 382 1.105.354 6.368
Milho 329.801 2.013 559.231 2.400

..
DADOS DA PRODUÇAO PECUARIA, GtUAS E DISTRITO FEDERAL, 1964:-

Produção de Leite (1.000 L).

Goiás
Distrito Federal
BRASIL

405.232
2.500

5.989.338

Produção de Aves (1.000 cabeças) ;
Patos, marrecos e gansos

254
Galínhas, galos e francos

15.393
97

236.491

Perus
i49

2
3.734

Goiás
Distrito Federal
BRASIL

Goiás
Distrito Federal
BRASIL'

Produção de Ovos (1.000 dúzias)

41.294
500

649.846

Gado - quantidade dos rebanhos (1.000 cabeças)
Bovinos. Suínos Ovinos Caprinos Eqüinos

Goiás 8.393 4.668 120 222 776
Distrito I1'ederal 16 5 3
BRASIL 84.035 58.985 21.877 13.815 9.241
'*) Anuário Estatístico do Brasil - IBGE - 1965

se salientar que esta é muítostmpor-
tante nas áreas Sul e Sudeste da
Região, enquanto no Norte predo-
minam o extrativismo e a agrícul-

. tura de subsistência.
(2) Também encontra-se na Pecuária, o

mesmo caráter extensivo da agrl-
cultura. Os entraves ao desenvolvi-
mento dessa atividade, não são me-
nores. A falta de boas pastagens e
a escassez na entressafra. podem ser
apontadas como dos mais sérios pro-
blemas. Isto, sem citar os transpor-
tes que constituem ainda o principal
ponto de estrangulamento da econo-
mia regional.
Embora certas áreas já tenham co-
nhecido sensíveis melhoras técnicas,
o aspecto predominante é ainda, o
do. uso do mesmo sistema usado há
3 séculos, quando os rebanhos eram
simplesmente dispersados pelos cer-
rados e campos,
A importância da pecuária bovina
para a Região Centro Oeste, é bem
sígníficatíva, Inicialmente, a criação
determinou a fixação humana, ue
havia sido conseguída pela atividade
de mineração. As fontes minerado-
ras esgotavam-se, determinando mu-
danças sucessivas de contingentes
humanos, ao contrário das pasta ns
naturais que duram até hoje.
Apesar de a agricultura já se ter tor-
nado bastante importante em diver-
sos pontos da região, não conseguíu
ofuscar a importância da pecuária,
que se constitui na principal ativi-
dade econômica da região. A con-
jugação de pecuária e lavoura, ainda
grandemente divórcl:adas, é um aS-
fôrço que hoje começa a ser feito
pelo. aumento da produção e produ-
tividade neste 'setor da economía re-
gional.
A situação da agricultura no Centro
Oeste e sua evolução na década de
50 - 60 pode ser apreciada melhor
pelos dados dos quadros ao lado. .

3.2. Indústria. Extrativa

O Centro Oeste brasileiro, apesar de
pouco explorado e pouco' dimensionado nas
suas riquezas naturais, é reconhecidamen-
te um térritório de grande potencialidade
de recursos míneraís e vegetais.
O extrativo que no século XVIII foi·

fator de povoamento, é uma das ativida-
des econômicas básicas da região, embora
ainda pouco desenvolvida e apresente uma
redução, ainda pequena, em relação às

possibilidades existentes.

(1) Para o Planalto Central a atividade
extrativa de maior importância é a
de minerais, destacando-se: o cristal
de rocha, os minérios de níquel, ero-,
mo e rutilo, o diamante, o ouro, o
amianto, a mica, á, cassiterita, pe-
dras semipreciosas, etc.
Apesar da grande riqueza - 'mineral
da região e do alto valor comercial
e industrial dêsses minerais, a sua

" exploração, é reduzida e feita por
meios rudimentares. O setor da PJ;'o-
dução mineral está quase totalmente
circunscrito à atividade do tipo
"garimpagem", exercída especialmen- 29.
te nas zonas onde ocorrem jazidas
de minerais .de maior valor unítárlo
como o cristal, diamante, pedras
semipreciosas, ouro, etc.
O trabalho dos garimpeiros é irre-
gular, e o loçal é abandonado quan-

•



dotn!o oferece mais vantagens ime-
diatas.
As maiores jazidas .#-decristal de ro-
cha do Brasil estao localizadas na
região do Planalto Central, sendo as
mais importantes as de Cristalina,
Niquelândia,. Cavalcante, Veadeiros,
±pameri e Pium.
O ouro existente, só' tem atualmente
expressão econômíca (na região), no
município de Nova Roma: em Goíás,
onde é industrializado. Fora do Pla-
nalto Central, têm importância di-
versas áreas de exploração em Mato
Grosso, nos vales dos rios - Gua-
poré, Cuiabá, Teles Pires e Arinos.
No que diz respeito a exploração do
ouro na região do Planalto Central,

consídera-se que, ape~ar da deca-
dência, grandes reservas dêste mi-
neral ainda permanecem intactas.
Os antigos míneradorgs apenas ex-
triam a mão livre as aluviões des-
cobertas à ôlho nu, sem descer o sub-
solo nem procurar descobrir os veios
auríferos originais. ,
A bacia Ataguaia-Tocantins enor-
me ríqueza mineral, principalmente
em pedras semipreciosas, além de
minerais de iiversas naturezas, tn-
cluslve carvã-o mineral.
Merece destaque o impulso que, nos
últimos anos, a partir de 1961, tem
tomado a exploração do níquel, cro-
mo e rutílq em Goiás, já sígnífíca-
tíva no total da produção brasileira.

Extração mineral em Goiás (alguns produtos) - 1964
Quantidade (t)

Cristal
267
843

Minério de Cromo
2.303

25.791
Goiás
Brasil

Minério de Rutilo
175
326

Minério de Níquel
360

54.484

Fonte: mÇJE - Anuário Estatístico do Brasíl -.1965.

(2) A atividade extrativa vegetal consis-
te no Centro Oeste, em grande par-
te, na exploração e eomercíalízação
de madeiras naturais da região, e
na extração de alguns produtos ve-
getais, tais como borracha, babaçu,
poáia, erva-mate, quebracho, frutos
silvestres e plantas oleaginosas. O
Planalto Central tem uma participa-
ção relativàmente pequena nesse se-
tor. Contudo, importa para a eco-
nomia desta região o fato de que, é
através do Planalto Central que hoje
se faz a movimentação de muitas
dessas riquezas vegetais do Centro
Oeste.

Grande importância na produção extra-
tiva vegetal tem a comercialização das ma-
deiras de lei, dada a abundância com que

são encontradas em certas áreas, especial-
mente .o jatobá, a peroba, o cedro e a
aroeira. Enormes riquezas representam o
babaçu, e o mogno, extraídos no Norte de
Gaiás. A produção de babaçu desta região
f0i em 1964, da ordem de mais de 10.000
toneladas, num total brasíleíró de cêrca de
155.000 toneladas. Tanto as reservas de
babaçu como as de mogno estão longe de
ser raciónalmente exploradas, estimamdo-se
que se dêem atualmente grandes perdas
de aproveítamento (calculadas em 40%),
fora os prejuízos da devastação sem con-
trôle.
No que diz respeito ao abate de árvores

para fins energétícos a lenha e o carvão
empregados no Centro Oeste,' tornam-se
cada vez mais difíceis de se' obter, devido
à devastação das florestas e do pouco de-

. INDúSTRIA DE TRANSFORMAÇAO, 1962
N.O de Estabelecimento Pessoal ocupado Valor da pr0t.1ução

(Cr$ 1.000)
Mato Grosso 403 6.000 7.185.341,
Goiás 361 5.247 14.933.752
Distrito' Federal {+) . 105 1.470 1.718.016
BRASIL 40.790 1.950.499 3.755.227.006
(+) Em dados de 11165,o Distrito Federal apresenta 412 estabelecimentos, com um to.

tal de 3.374 pessoas ocupadas.
Fonte: IBGE - Anuário Estatístico, 1965.

CLASSES E G:a:NEROS DE INDú~TRIAS - 1962
Mato Grosso Golãs Distrito Federal

Minerais não-metãlípos 103 83 33
Metalúrgica 12 15 7
Mecâ.'lica , 2
Material de transporte 6 6
Madeira 11)7 20 8
Mobiliário 7 14 13
Borracha 1 6 3
Couros e peles 3 9
Química '5 4 -
Produtos farmacêuticos, 1
Produtos de perfumaria (velas e sabão> Ia 2 1
Têxtil 4 1 -
Vestuário e calçados 20 27:iO Produtos alimentares 84 145 29
Bebidas 30 7 2
Gráfica 18 15 8
Diversas 4 1
TOTAL 403 361 105
Fonte: IBOE - Anuá.rl0 Estatístico - 1965

,

senvolv1mento da madeira do cerrado. São
baíxísslmos os índices de produção, consti-
tuindo-se em 1964 um total de 3.566.077 ma
de lenha e 653 toneladas de carvão vegetal
no Centro Oeste', enquanto o Leste por
exemplo produzia no mesmo ano, 743.875
toneladas de carvão: e mais de 47 milhões
de ma de lenha.
O capitulo do -Petróleo, demandará es-

'tudos profundos. Os combustíveis que dêle
derivam, não são' produzidos na Região e
precisam ser importados do litoral. Pensa-
se atualmente, na instalação de uma refi-
naria no Vale do Araguaãa-Tocantíns, que
seria abastecida a principio, por petróteo
boliviano, estando sob aprecíação, tal
tarefa.

3.3. Indústria de Transformação

O baixo desenvolvimento industrial, em
todo o Centro Oeste brasileiro faz parte,
õbvíamente, do quadro geral de subdesen-
volvimento sócio-econômico da região.
Dificuldades de tôda a ordem ai se apre-

sentam em obstáculo ao estabelecimento
das índústrías' .de transformação: falta de
energia, dificuldade de comunicação e
transporte, pequeno mercado consumidor,
etc. Somente à partir dos últimos anos,
com a abertura das estradas, de lígacão
com' de Brasílía, e com a presença motí-
vadora da Nova Capital, começa a haver
um crescímento industrial sensível.
A região do Planalto Central é também

nesse setor, a mais desenvolvida do Cp.ntro
Oeste, com maior volume de produção e
melhor potencial de industrialização para
o futuro próximo.
Em dados de 1962 (em 31 - XII), é a se-

guinte a situação geral da atividade in-
dustrial em Mato Grosso, Goiãs e D. F.

3.4. Circula(lão das Riquezas 4 Vias
de Transporte

i
< A posição gpográffca da Região Centro

, Oeste do Brasil. durante três séculos, foi
a grande barreira nas relaeões comercíaís
desta região com os mais importantes cen-
tros de consumo do País, localizados no
litoral Leste.
No Planalto Central, sõmente o perlodo

da míneracão nó século XVIII e o grande
desenvolvimento oue Il. pecuáriaalcahcou
no final do sécuto XTX permítíram uma
atividade comercial digna de citação.
A explícacão disto está em oue a eír-

culacão pntrp. ao região do Planalto Central
e os principais mercados do Pais só .podía
ser realizada por vias terrestres, Sendo
estradas prlmitívas, 'simples caminhos
abertos pelos bandeirantes, pelos criadores
de gado e pelos tropelros não podiam se
apresentar em boas condícões. Os produ-
tos regíonaís. dado o seu baixo custo. não
podiam circular sem que acarretassem
prejuízos. O ouro pejo seu alto valor que
elímína qualquer obstáculo e o gado des- /
tinado ao corte, que caminhava a pé até

. os centros de abate, constituíam as üní-
cas exceções.
No inicio dêste século, o surto da eco-

nomía cafeeira, que acelerou o ritmo do
povoamento no Oeste do Estado de São
Paulo, atíngíu o Triângulo MIneiro, tra-
zendo a ferrovia até a região do Planalto
Central.
A partir dai, expandiu-se a colonização

da região, não maís apenas em função de
ferrovia, mas também nas rodovias que
começaram a surgir, abrindo os antigos
caminhos.



Coltl o avanço contínuo das frentes pio-
neiras, a rêde rodoviária começou a se de-
senvorver; e atualmente com a construção
de Brasília surgem as modernas rodovias
de íntegração nacional.
O grande afastamento do litoral propi-

ciou tamoém o uesenvorvímento ao trans-
porte aéreo na região, euja ímportancía
cresceu com o intenso trarego aéreo que
começou a -convergír para. Bra$ília, desde
o inicio de sua construção.
Apesar da aproximação 'já existente en-

tre ferrovias e rouovías, da extensão cres-
cente de novas estradas e da importancia
do tráfego aéreo carece ainda a regiao de
uma inter1igação entre os aiferentes tIpOS
de vias que uenna uma rêde de transpor-
tes, coordenada.

a) Ferrovias

A ferrovia atinge atualmente apenas o
Sul (10 r'lanalto Central, nganuo os maio-
res centros produtores e comerciais da .re-
giao, (uoeraua, Uoerranuía, Araguart, Pi-
res do Rio, Goiànía e Anápous r, estando
em fase ue concrusão a 1lg••çao com Bra-
sília.
l'ara a região, a ferrovia é a grande uti-

lização e vantagem, particularmente pelo
baIXO custo ae transporte que oferece a
uma economíà de base extrauva e agrope-
cuaria com poucos produtos benenciados e
ínuustríaíízaaos.
O Píanarto Central é atingido, ao Sul,

por tres rerrovias que se arucuiam, for-
mando um sistema ue ligação com os prín-
cipaís mercados consumiaores do Paaa: a
Estrada de Ferro Goiás, a Rêde Mineira
de Viação e a Estrada ,de Ferro Mogíana,
A Estrada de Ferro Goiãs é a única que

se ínciuí totalmente na região, com uma
extensão total de 518 quítometros, ligando
a cídaue de Araguari (MG) a Goiania e
AnápoJis (GO). Desta hstrada de Ferro
está sendo construido o ramal que ligará
Brasílía com o Sistema, a ruu-íir da 'cida-
de goiana de Pires do Rio. A E. F. Mo-
gíana liga a Estrada de Ferro Góiãs com
o Estado de S. Paulo, até Campinas; e a .
Rêde Mineira faz a ligação com o Estado
de Minas Gerais.
Atualmente, o Plano Ferroviário Nacio-

nal (parte do Plano NaCional de Viação),
aprovado em dezembro de- 1964, prevê a,
construção de troncos ferroviários radiais
a partir de Brasnía, estabelecendo uma
rêde de ligação do Planalto Central com
o Nordeste até Natal (RN), com o Sudeste
até o Rio (GB); e com o Sul, até o Rio
Orande (RS).

FERROVIAS DO PLANO NACIONAL DE
VIAÇÃO - TRONCOS RADIAIS

Denominação Descrição Extensão Km

Tronco Nordeste - Brasílía' (DF)
Uranui (BA) Iaçu (BA) Cruz das
aim ••s (.tiA) ConGtnçao da :f'erra
O:$A) - M ••peie (::SaIvacor) (BA)
Aiagoínnas WA) Aracajú (::>E)
Proprrá (SE) ooiégio (AL) Ma-
ceio (AL) Recife '(r'E) Habaié.-
na (l:'B) Joào r'essoa (PB) Na-
tal (RN) 3.354

Tronco Sudeste - Brasílía (DF)
l'rrapor,;, (MG) Cormto (MG)
Beio vaie U'4G) JOd.qUImMur-
nnno (MG) Tres ~101i (~)
Barra CIO Piraí "tRJ) Japeri
(.k.)Rio de Janeiro (GB) ... 1.500

(
Tronco Sul - Brasílía (DF~ Goían-

díra (GO) Araguarí (MG)
Uoerlânuia (M<.i) Uberaoa
(MG) eao JOd.qUlm da Barra
(Sr') Ríneírâo .t'reto (S.t') Casa
Branca (::>.I;Í) Canf'pmas (SP) S.
Pauio (8.1:") Bon:;ucesso (PR)
Ponta Grossa (r'H) .I!illg.oBley •
(l'l:t) RlO Negro (P.I;(.) Mafra
(SC) Lajes (::;l.:) Vacaria ütS)
.Junção UtS) !toca Sales mS)
General Luz (RS) Pelotas (RS)
Rio Grande (RS) ;.~. 2.967

b) Rodovia
As rouovias tiveram, nos últimos 20 anos,

um eonsicerável desenvorvimento na re-
gião, aceieranoo a partir de 1l!57 com o
ímcío da construção de Brasilia.

Os eixos rodoviários que se vêm cons-
truíndo, aos grandes centros, para Brasília
e daí para o mterior, tem permitido unia
maior aproxímaçao entre extensas áreas
até entao nnáuas e ínuependentes do ter-
rítono NaclOnal, arem ue proporcionarem
o povoamento ao iongo aos seus eixos.
Contuao, a ínensíência dos sistemas ro-
dovianos menores que ligam as áreas de
prouuçao ao SIstema de J:Srasllia constitui
aínua um obstácuio ao desenvolvimento,
particularmente, da agricultura e pecuária
da região.
As estradas do Plano ROdoviário do Dis-

trito Federal que se vêm contmuamente
Implantando e asraltanuo, tem-se constí-
tuico um esfôrço para atingir, em tôdas
as direções, as zonas do Planalto Central
círcunvizmnas à Capital, e unir as rodo-
vias estauuaís de Goiãs e Minas Gerais,
numa' réde que penetre mais a fundo em
tôda a extensão regional.

EXTENSAO DA ru:DE EM TRAFEGO (Km) em 31 - XII - 1964
c

Gaiãs Total Federal Estadual Municipal
geral.

I
--,-

e Total N/Pav. Pav. , Total IN/Pav. Pav.(Km)
18.122D. F. 31.456 3.201 2 ..800 401 10.093 9.935 158

Fonte: Il3GE, Anuário Estatístico, 1965,

RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL (Km) até 30 - IX - 1966

Federais (BR)
Construídas e em construção

243,60

Regionais (DF) 405,26

916,86'Total 648,86

DER-DF.Fonte: D6f>artamento de Estradas de/Rodagem

A construir (projetadas~

37,00

231,00

Total
280,60

636,26

O Plano Nacional de Viação estabelece,
além de diversas ROéiovias longitudinais
que alcançam o Planalto Central, oito
ltodovias ltadiais. com centro em Brasílía,
que constituirão o núcleo de tôda a rêde
roaovíaria nacional.
- Essas estradas em grande parte construi-
das, e em construção são as seguintes:

268,00

RODOVIAS DO PLANO NACIONAL DE
VIAÇãO - RODOVIA'S RADIAIS

•Denominação Descriçã.o Extensão Km

BR - 010 - Brasflia (DF) Paraná
(GO) Carolma ~) Pôrto
Franco (MA) Guamá (PA) Be-
lém (P A) ..• . • . . . . . . . . • • . . • . . • 1. 886

BR - 020 - Branílía (DF) Barreiras '
(BA) Picos- (FI) F;ortaleza (CE) 1.909

BR - 030 - Brasílía (DF) Brumado
(BA) Ubaituba (BA) Campi-
nhos (BA) ~......... 1.108

BR - 040 - Brasílía .(DF) Três Ma-
rias (MG) Belo Horizonte (MG)
Muriaé (MO> Campos (RJ) S.
João da Barra (RJ) 1.138

BR - 050 - Brasília (DF) Cristalina
(GO) Catalão (GO) Araguarí
(MG) Uberlândia (MG) Ube-
raba (MG) Ribeirão Prêto (SP)
Limeira (SP) Campinas (SP)
São Paulo (SP) Santos (SP)... 1.095

BR - 060 - Brasília (DF) Anápolís
(GO) Goiãnía (00) Rio Verde
(GO) Jataí (00) Campo
Grande (MT) Bela Vista (MT)
(Páraguai) 1. 320

BR - 070 - Brasília (DF) Jaraguá
(GO) A.ragarças (GO) Cuiabá
(MT) Cáceres (MT) Fronteira
com a Bolívia (Marco S. Ma-
tias)' 1.263

BR - 080 - Brasílía (DF) Uruaçu
(GO) Díauarum (MT) Cachim-
bo (PA.)- Jaca.ré-a-canga (PA)
Canumá (AM) Manáus (AM)
Tupuruquara (AM) Içana (AM)
(AM) Divisão da Colômbia-Bo-
gotá 3.050

III _.CONCLUSOES

O Planalto Central do Brasil que inte-
gra a grande Região Centro Oeste, uma
das maiores regiões naturais em que se
divide o País (22% da área total do Bra-
sil), tem no clima tropical úmido, no re-
lêvo aplainado das chapadas e no reves-
timento do cerrado, os principais elemen-
tos característicos dê seu quadro físico.
A grande extensão do relêvo aplainado,

é conseqüência da erosão, enquanto a for-
mação de 'paisagens característícas de ro-
chas diferentes e a dístrtbuíção dos solos
regíonaís, deve-se à influência da evolução
geomorrológíca fazendo cOJUque soíosaan-
colas mais férteis, apareçam em áreas onde
estas rochas. foram expostas pelo entalhe
da rêde hidrográfica.

O Planalto Central se identifica princi-
palmente pela grande extensão de cerrado 31
pois as grandes manchas de campos lim-
pos ou sujos e ~s áreas florestais, são ape-
nas ilhas isoladas no conjunto da Região.

Quanto à temperatura, os valOres apre-
sentados não são nem muito altos, nem

. .



'excessivamente baixos, com uma. pequena
variação no decorrer do ano. As amplitu-
des diárias são bastante significativas, ,por-
que embora o calor diurno seja intenso,
à noite caemràpidamente os valôres tér-
micos.

marcante, na regtão, Entretanto, as ex-
tensas áreas planas do Planalto Central,
embora de pouca produtívídade potencial
oferecem campo aberto' à mecanização,
compensando a baixa Wodutividade por
área, pela larga produtividade per capíta,
que é .a que mais interessa ao homem na
sua luta pela subsistência. Também a fal-
ta de mão-de-obra especializada é um ou-
tro grande problema, carecendo a Região,
de sistema de a1isistência técnica' para for-
mação de pessoal, visando à melhoría dos
métodos de produção nas emprêsas rurais,
orientando sobretudo o agricultor sôbre as
formas mais econômicas de conduzir suas
atividades.

a indústria regional não surg-e com suas
características proprías, exercendo o seu
papel dinâmico de índução do crescimento
.de outros setores. "

Em confronto com as demais regiões 11-
siográficas brasileiras, o Planalto Central
sofre a deficiência' do sistema de eomuní-
cações e transportes, problema que se
agrava pela grande distância do oceano. e
dos mais desenvolvidos centros econômicos
do País, come São Paulo e Rio de Janeiro.
A rêde de transporte regional 'Só começou
a se desenvolver no presente século, com Q

avanço cohtinuo das -frentes pioneiras e
com a construção de Brasílía., As Rodo-
vias Radiais (Plano Nacional de Viação)
que nascem a partir do· Distrito Federal,
interligando, entre si, através da Nova
Capital, as grandes regiões do território-
brasileiro constituirão a grande via de dis-
seminação de progresso, veículo de prospe-
ridade e engrandecimento nacional.

1<: no Planalto Central que se localiza o
mais destacado divisor de águas, pois nêle
têm origem as 'cabeceiras da maioria dos
formadores de três ímpprtantes bacias hí-
drográficas da América do Sul: Amazônt-"
ca, Platina, San Franciscana.

Nascido da expansão bandeirante, man-
tem-se ainda em fase pioneira de povoa-
mento. Em alguns trechos .de sua área,
falta a nota mais primária da ocupação
humana: o devassamente. A aglomeração
populacional ao Sul da Região e os gran-
res vazios nas áreas mais setentrionais,
são ainda uma' nota nem viva da coloni-
zação e penetração iniciais. O trabalho co-
lonizador do Centro Oeste reveste-se de
múltiplas dificuldades poís surgem dois
problemas quase que contraditórios: de
um lado o econômico e de outro, o da
ocupação corretiva de área de pouca den-
sidade populacional. Para a manutenção
dos colonos, seria necessário que os ~ú-
cleos colonizadore se situassem em áreas
de relativa densidade demográfíca com fa-
cilidades -de vias de comunícação., Entre-
tanto, com isto, áreas de condíções 'mais
favoráveis seriam, enriquecidas em detri-
mento de outra ainda por ocupar. Um ou-
tro obstáculo que se apresenta para o po-
voamento do Planaltõ Central, é a falta
de atração econômica. A economia brasi-
leira é hoje eminentemente industrial e
urbana. O Cehtro Oeste torna-se pois
menos atrativo devido à predominância do
meio rural sôbre o cítádíno , Verifica-se
assim, ao necessidade de um planejamento
cuidadoso que oriente as correntes migra-
tórias, pela criação de novos pontos de
atração. Com Brasilia foi dado o primeiro
passo para se corrigir a ocupação' humana
regional, aparecendo como o nôvo pólo de
desenvolvimento e de aceleração do po-
voamento.

O extrativismo mineral desenvolve-se
desde o desbravamento da Região, carac-
terizando sempre instabilidade ecoaômíca
e grande mobilidade populacional. Até
hoje foram sem sucesso as tentativas de
um sistem.a de mineração mecanizada.
Tanto os minerais quanto as madeíras, são
abundantemente encontrados, 'e o aprovei-
tamento racional ~ssas riquezas, 'contri-
buirá para moClifica} oPIB (Produto In-
terno Bruto) do País.

Convém lembrar que o processo de in-
dustrialização pode frustrar-se se não hou-
ver um aumento substancial na oreeta de
alimentos e matérias primas destinados à
indústria regional. Também sem existir
uma base energétíca bastante firme, não '
é possível índustríalísar-se uma região. E
o Planalto centra; não está ainda prepa-
rado para ser industrializado, poís além de
possuir um setor de ínfra-estrutura pro-
.dutiva bastante derícítarío, sua agricultu-
ra não' fornece nenhuma base ao desenvol-
vimento desde que ela própria se encon-
tra. ainda, em estagío bastante primitivo.
As fases que um país ou região atravessa
no sentido do desenvolvimento, acham-se
bastante relacionadas com à demanda de
energia. O poder energético do Planalto
Central é ainda hoje pastante deflcítário,
constituindo sua escassez, uni dos princi-
pais pontos de estrangulamento da expan-
são econômica. Contudo, existem fatôres
positivos que. influem na implantação de
indústrias no Planalto Central, como a
proximidade de matérias primas e um
mercado que tende a. expéndír-se. A in-
dústria de transformação apresenta tam-
bém, baíxíssímo rendimento. Enquanto
não surgirem indústrias-chave em deter ..
minadas partes da Região,· o poder eco-
nômico não se fi.rma e conseqüentemente,

O Planalto Central constitui por todos
os aspectos descritos, um vasto campo de
estudos geográficos, e uma das mais pro-
missoras reservas do futuro, futuro êste
não muito distante, quando a mecanização
chegar até as extensas áreas planas co-
.bertas de cerrado, do centro do País'. Cabe
aqui ressaltar mais uma vez a importân-
cia dos investimentos de infra-estrutura,
que reduzem as deseconomías externas: o"
estabelecimento de um adequado sistema
de comunicações e transportes neutralizará
em parte o afastamento em que se encon-
tram dos centros consumidores, produtos e
distribuidores; um melhor aproveitamento
das disponibilidades energétícas fornecerá
bases para a industrialização; e um pro-
grama de espeeíalízação técnica poderá
solucionar o problema da falta de mão-
de-obra especializada.

A Brasílía, cabe o papel de elemento
modírícador' do interior do Brasil, onde
deverá vencer o pauperismo agrário, mo-
dificar o estilo latifundiário, aumentar a
densidade demográfíca, desenvolver os re-
cursos energétícos, ampliar a rêde de
comunicações e transportes. Com a, loca-
lização da Nova Capital do País, no Pla-
nalto Central, surgiram novas possibili-
dades de desenvolvimento do hinterland
nacional, cabendo ao setor govêrno, o prin-
cipal papel na realização efetiva da ínte-
gração do Centro Oeste na estrutura eco-
nômico-social do Brasil. O

.A existência de enormes pastagens na-
turais que tornam o Planalto' Central uma
das regiões mais favoráveis às atividades
pecuárias, permitiu desde' o século XVIII,
o desenvolvimento dêste tipo de economia.
O gado é destinado ao corte e é atualmen-
te a principal fonte de renda regãonal ,
Pode todavia, proporcionar maiores lucros
desde que seja intensificada a industriali-
zação no Centro Oeste.

A ~agricultura praticada sem grandes
melhoramentos pelos quatro séculos da
ocupação luso-brasileira, surge nas áreas
de mata. A economia prímítíva. que se
desenvolve no Planalto Central é conse-
qüência quase que exêlusíva da falta de
planejamento, pois o homem que habita o
interior da Região, desconhece todos os
benefícios da técnica. Existem terras fér-
teis que se prestam para a instalação de
hortas, pomares e pequena lavoura, como
as. dos vales dos rios Prêto 0 Maranhão; e
outras que aproveitadas, constítuíríam
imensaS áreas agrícolas que livrariam o
Distrito Federal e as áreas vizinhas, da
dependência de centros distantes. Contu-
do, não há na atual estrutura agrária ne-
nhum estímulo aos investimentos agrope-
cuáríos. A Agricultura é em sua quase
totalidade caracterizada pelo sistema de
roças, com um rendimento insignificante
devido ao sistema de cuttíve. O latifúndio
normalmente improdutivo, é caracteristlca.
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Fachada lateral.

o arquitete Severiane Mário. Pôrto, indo.
residir temperàriamente em Manaus, e
querendo. construir sua casa ràpidamente,
a baixe custe e de acôrdo cem as condições
ecológicas da regíão, resolveu levantá-Ia
utilizando. a madeira como material básico.
Em Manaus, e cimente varia de preço.

em função. da chegada dos navios, isto. é,
dependendo. da abundância eu da escassez
de produto na praça, e saco. custa de
NCr$ 6,00 a NCr$ 10,00. l1.:stefato. terna,
obviamente, qualquer construção em alve-
naria muito. cara. Outros materiais de
origem não. local, como e ferre, estão. su-
jeitos às mesmas oscilações de preço. A
par disse, a pedra local não. apresenta boas
características para emprêgo no. concreto ,
O arquitete Severiane Mário. Pôrto in-

forma que, apesar disse, e de fato. de ser
a região. amazônica rica em madeiras, das
mais variadas espécies e características, a
construção cem êste material não. é bem
aceita corno padrão. decente de moradia.
Lá ela é considerada como típica das ca-
madas sociais de menor nível de renda e
as exceções observadas dizem respeite ex-
clusivamente a residências de veraneie ou
de campo.
O próprio. Banco. Nacíonal da Habitação.

- contínua SMP - em seus pregramas
habitacionais no Amazonas. _não utilizou a.
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Residência do

arquiteto em

Manaus

Arquiteto

SEVERIANO MÁRIO PôRTO, IAB-GB·

madeira na construção de unidades resi-
denciais de baixe custe, apesar de ser êste
o. material de que estão. construídas, pràti-
camente, tôdas as casas populares da
região.
O arquitete, atente a essa contrafação,

resolveu construir sua própria residência
em madeira, numa tentativa de desfazer
e falso. conceito que cerca êsse material em
Manaus. Construíndo sua casa dessa for-
ma, o. arquitete conseguíu um preço. por
metro quadrado, cêrca de 25% abaixe de
obtido nas casas construídas pela COHAB-
AM, no. mesmo. período. - .

O programa da casa foí elaborado a
partir de aproveitamento de um cômodo
de alvenaria e de um mure de arrime,
pré-existentes na encosta de terreno, e
previa, no. pilotis, banheíro-vestíário, para
servir também ao. "banhe" (piscina rús-
tica de água corrente), local de estar, cem
espaço. 'para armar várias rêdes, e escada
coberta para e primeiro. pavimente; e, no.
primeiro. pavimente, sala de estar, varan-
da, três quartos, toillete, banheiro. e sala
de almôço-cozinha ,
Além dos elementos já construidos, ro-

ram levantados em alvenaria, a sala de
almôço, cozinha e os dois banheiros, um em
cima do outro. A parte destinada à sala

Fachada principal.

de estar e quartos, roí executada em ma-
deira, inteiramente separada da de alve-.
naria, nela encostando, simplesmente.

O arquitete. procurou compensar a oríen-
tação desfavorável cem um grande beiral
que pega os quartos e a sala, usando. ré-
guas reguláveís em todos os quartos, per-
tas de veneziana de cerrer na sala, e eli-
minando. e vidro. nesta fachada. Tedes os
cômodos foram tratados cem a preocupa-
ção de obter uma ventilação. cruzada cons-.
tante.
Tôda a madeira empregada na constru-

ção recebeu somente e tratamento. de "ser-
raria", e que ihe deu aparência rústica, e
a aplicação. de uma demão. de verniz à
base de políuretano .

Foram utilizadas as seguintes madeiras:
maçaranduba, nos pequenos barretes ce-
locados dentre dos blocos de rundação, e
louro em todo e reste da casa, salve nas
réguas reguláveís que são. de cedro. O piso,
as empenas, as paredes dos quartos e da
sala de almôço, foram executados em tá-
buas de frise, de 4" x 1". Os armários, que
funcíonam também como elementos divi-
sóríos, têm em sua parte superior, índo
até e teto, réguas duplas de 4 x 5 em, es-
paçadas cada 5 em, para permitir a ven-
tilação. O
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Iniciativa de caráter lucrativo, o as-
pecto custo predominou na solução
dêsse projeto que é, por essa razão,
.despido do supérfluo, caracterízando-se
pela simplícídade e ausência de ma-
teriais caros.
Estando esta condição, fator custo,

presente em quase tôdas as proposições
feitas aos arquitetos brasileiros, a ar-
quitetura de nossos dias será fatal-
mente caracterizada por essa imposi-
ção limitativa.
Para atender a êsse imperativo, o

prédio projetado é todo em concreto
aparente, salvo os pequenos panos de
parede, que formam os peitoris, tra-
tados em alvenaria e pintados com
tinta plástica de côr branca Ieítosa..
O úníco partido tirado do concreto

aparente é a colocação das fôrmas,
cuía posição vertical, horizontal ou
inclinada, com juntas de separação en-
tre essas diversas posições, oferece um
desenho de agradável aspecto plástico.
Os montantes, na loja, e 'a marquise

são revestidos em mármore branco, em
oposição ao concreto aparente dos pa-
nos de parede, jogando o todo, apenas,
com essas duas côres, a branca e a
cinza. O
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Os artistas tchecos que trabalham
com vidro utilizaram, até bem pouco
tempo atrás, no tratamento do cristal
de chumbo a mesma técnica de Bioder-
mayer paria entalhar o vidro. Essa téc-
nica, em certo sentido, é limitada pe-
los seus próprios meios de execução.
Assim, a chamada entalhadura rica
que trabalhava com motivos geométri-
cose rloraís, foi sendo abandonada a
medida em que os artistas buscavam
novas maneiras de trabalhar o cristal.
Uma das técnicas então explorada foi
'a do polimento do cristal de chumbo
com areia.

Prato de cristal de chumbo com decoração obtido
pelo jôrro de areia, desenho de Lodislou Oliva.

Galeria

Novas formas de expressão
com o cristal

A idéia de aplicar areia, lançando em
jatos sôbre o objeto a ser trabalhado,
para obter determinados efeitos plásti-
cos, não é nova. O engenheiro M. Ti-
sher, há cem anos passados utilizou,
pela primeira vez, o jato de areia para
ressaltar e diferenciar a superfície do
vidro, conseguindo resultados de bom
efeito pictórico.
A areia ao ser jogada sôbre o vidro

desgasta sua superfície, penetrando-a
de acôrdo com a intensidade do jato
e a espessura do grão. Utilizando êsse
processo sôbre vidro colorido em várias
camadas, Drahanovsky alcançou gran-
de intensidade de tom, à medida em
que as desgastava sob o impacto do
jato de areia.
Outro artista, o professor Josef Ka-

plícky, lançou-se em nova direção na
aplicação do jato de areia. Conseguiu
transferir gràficamente para o vidro
a ser empregado como vitral, vários
desenhos '1ltiiizando o jato de areia de
maneira análoga a da técnica da água
forte sôbre placa de aço.
Uni dos artistas tchecos do vidro que

mais se destacou na técnica do cristal
de chumbo polido com areia, foi o jo-
vem Ladíslau Oliva que estudou na
EscolJa Superior Artístico-Industrial de
Praga, onde trabalhou com o prof. Ka-
plicky, e, ainda como estudante, par-
tícípou da XI Trienal de Milão, em
1957. Depois de formado Oliva foi tra-

LADISLAU SOTOLA

balhar na emprêsa Borské Sklo, em
Novy Bor, tendo participado na Expo-
sição Mundial em Bruxelas, em 1958;
da Esposição Mundial do Vidro Cornín
Glasses, nos Estados Unidos em 1959;
da EX!posiçãodo Vidro Tcheco-eslovaco
de Moscou, em 1959; da XII Trienal
de Milão, em 1960; além de outras
mostras na Índia e na América Latina.
Oliva, diurnnte sua formação pro-

fissional, trabalhou também com a
técnica do vidro talhado o que lhe per-
mitou o penreíto conhecimento do ma-
terial com que trabalha. Falando de
suas experiências com vidro polido pelo
jato de areia, Oliva assinala que "aos
poucos dei-me conta do problema da
relação existente entre adôrno e for-
ma. Procurei encontrar uma solução
para a composição adequada e a pro-
fundidade do polimento, a fim de que
a soma de todos os tatôres sôbre o
objeto atuasse unítàríamente, deixan-
do, ao mesmo tempo, o máximo de
funcionalidade a forma. Depois de
utilizar como adôrno figuras de peixe,
passei por volta de 1958, a procurar
criar partir de motivos estruturais,
premeditados técnica e econômícamen-
te, que cobrem densamente tôda su-
perfície do objeto ressaltando a cons-
trução tectônica forte do objeto. ~sses
adornos foram pensados como uma
forma de renovação dos polimentos
ricos conhecidos por Paris, Bratislava
e outros". O
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Lodislau Olivo: floreira de cristal de chumbo com
decorllção plástlclI obtida com o jôrro de areIa
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Destaque

Colóquio Ocidente-Oriente
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Dando seguimento aos estudos sôbre as
influências reciprocas entre o Ocidente e
o Oriente, iniciados em Atenas em 1963 a
UIA programou a segunda etapa do tra-
balho, atendendo ao que havia sido fixado
pela UNESCO.
A finalidade dessa reunião realizada em

Beirute no início do ano passado, era a
de estabelecer uma série de recomendações
que permitissem a UIA propor a UNESCO
um programa de ação e a criação de um
organismo permanente de coordenação dos
aspectos relativos às influências recíprocas
Ocidente-Oriente.
As comunicações e as discussões travadas

nesta ocasião sôbre essas influências e a
formulação de soluções para remediar o
caráter negativo de algumas delas, tiveram
em conta os seguintes imperativos:
1 - delimitar o campo da discussão à

arquitetura e às estruturas urbanas;
~ - limitar ao período contemporâneo

as pesquisas sôbre as influências recípro-
cas;
3 - preconizar as soluções numa pers-

pectiva de futuro e não a partir das so-
ruçóes atuais;
Os diferentes relatórios apresentados

evidenciaram claramente a existência de
um único problema. O contato brutal dos
países de estrutura tradicional com os paí-
ses tecnicamente mais avançados provocou
a rutura do antigo equilíbrio, desarticulou
economias ancestrais, traumatizou culturas
inteiras. Se certas contribuições foram po-
sitivas, determinando uma tomada de cons-
ciência, outras foram negativas. Não resta
dúvida de que o impacto das civilizações é
uma fonte de renovação para as culturas
que o sofrem, que, sem isso, estariam con-
'denadas, talvez, a estagnação.

A explosão demográfíca, a mudança de
escala devida 'à eliminação das distâncias
pelos novos meios de transportes, a indus-
trialização, o crescimento anárquico das
cidades e das aglomerações, agravaram o
problema.
Das apaixonadas discussões travadas du-

rante o COlóquio ficou claro que a divisão
do mundo em duas partes, Oriente e Oci-
dente, não corresponde a realidade dada a
imprecisão em que é colocada. Outras di-
visões, tais como países industrializados e
não-industrializados, países desenvolvidos e
países em vias de desenvolvimento, um
tanto mais precisas, não encerram, toda-
via, totalmente o problema. Tudo leva a
crer a existência:
- de uma parte, de um mundo ociden-

tal mais homogêneo e com numerosos
pontos comuns de contato;
- de outra .parte, de inúmeros mundos

do Oriente que apresentam alguns pon-
tos em comum em sua sensibilidade, suas
aspirações e aos quais falta a técnica, mas
que, face ao Ocidente ou a seu desenvolvi-
mento, colocam problemas diferentes.

Além disso, ficou evidenciada a presença
de correntes de pensamento, não-concor-
dantes:
- O desenvolvimento científico e tecno-

lógico foi sublinhado por alguns, enquanto
que outros centraram sua argumentação
sôbre a educação humanístíca e geral e na
pesquisa social e política.
- Outros colocaram o ideal na tendên-

cia para uma cidade universal e única.
- Outros ainda, focalizaram as mudan-

ças entre culturas mais particularizadas,
preocupados com enriquecimento reei-
proc!).

A existência dessas correntes, em oposi-
ção, aparentemente demonstra que, na
realidade, elas se completam mostrando a
utilidade de um centro que permita as sín-
teses ao considerar os problemas das di-
ferentes culturas.
Para que isso possa vir a ser empreen-

dido no futuro, visando tirar proveito mú-
tuo dessas influências recíprocas, os par-
ticipantes concordaram a respeito dos se-
guíntes pontos:
1 - Iniciar a preparação do diálogo

para um melhor conhecimento próprio e
dos outros, pois êste parece ser o caminho
que conduzirá ao nôvo humanismo.

2 - Acentuar mais as semelhanças do
que as contradições.
3 - Ter plena consciência dos valôres

humanos.
4 - Servir-se da ciência e da técnica,

reflexos do homem, e não escravizar-se a
elas.
5 - Considerar o meio ambiente e não

separar o tempo do lugar.
6 - Planificar ao nível da organização

do território.
7 - Adaptar a arquitetura aos climas,

tradições e funções, respeitando e conser-
vando os sítios e valorizando as tramas
urbanas existentes.
8 - Reformular a formação dos arqui-

tetos a fim de lhes dar uma base comum.
9 - Ligar, intimamente, a arquitetura

ao estudo e à aplicação do planejamento
urbano, difundindo a consciência urbanís-
tica desde a escola primária.
10 - Atribuir uma crescente importân-

cia ao arquiteto e ao planejador nas de-
cisões que tocam o habitat do homem em
todos os seus níveis.

11 - Formar equipes completas de ar-
quitetos, planejadores; sociólogos, econo-
mistas e historiadores para estudar as ne-
cessidadesessenciais do homem.

12 - Trabalhar à base da experiência e
não, unicamente da análise, animado por
um espírito resolutamente prospectivo.

13 - Preparar a civilização do lazer, um
dos grandes problemas do amanhã.
'14 - Empreender uma -ação política e

social para convencer os gõ'verzm.ntes da
agudeza do problema do planejamento. ur-
bano e da organização territorial e da ne-
cessidade de uma administração compe-
tente e eficaz para lhes fazer face.

Resolução final

Objetivos:
A explosão demográfica, a urbanização,

a industrialização e as novas necessidades
humanas são fatôres determinantes da
vida humana contemporânea. A evolução
dêsses fatõresprovocou, em todo o mundo,
um desenvolvimento descontrolado nos do-
mínios da habitação, da arquitetura e das
estruturas urbanas. A crise daí resultante,
se não fôr controlada, poderá provocar
graves riscos ao patrimônio cultural,
Os participantes do Colóquio procura-

ram encontrar os métodos mais' adequados
ao estabelecimento do diálogo entre espe-
cialistas de todos os países do mundo -
arquitetos, planejadores, sociólogos, e his-
toriadores. :il:ste diálogo permitirá uma
troca de conhecimentos, bem como a pes-
quisa comum dos meios de ação capazes
de possibilitar a solução dos problemas
atuais e futuros da humanidade.

Organização e meios de ação para a
realização dêsses objetivos.
Os participantes do Colóquio propõem:
1 - A Constituição imediata de centros

n3Plonal~ ou IpcMII compostoll 4e e'llllpes

restritas, mas altamente qualificadas e ín-
terdisciplinares. :il:sses centros teriam por
tarefa o estudo, a análise e a pesquisa de
soluções apropriadas aos problemas locais
ou nacionais nos domínios do planeja-
mento, da arquitetura, da habitação e da
conservação do patrimônio cultural.

2 - O estabelecimento, na medida em
que isso fôr possível, de centros regionais
encarregados das seguintes tarefas:
a) recepção e difusão das informações

essenciais;
b) coordenação das atividades dos cen-

tros nacionais e locais;
c) assistência aos centros nacionais ou

locais na procura de soluções para seus
problemas particulares.

3 - Criação, desde que possível, de um
organismo central, cuío principal papel se-
ria o de promover o estabelecimento de
centros nacionais e regionais, ajudando o
seu desenvolvimento e estimulando suas
atividades.
:il:sse organismo central teria igualmente

a função de coletar as informações essen-
ciais fornecidas pelos centros regionais,
classificando-as, coordenando-as e assegu-
rando sua difusão. Agiria, ainda, como "es-
critório executivo" de uma comissão inter-
nacional que controlaria, definiria a linha
de ação e estabeleceria as ligações com as
instituições intragovernamentais e inter-
nacionais interessadas, determinando as
prioridades e a utilização dos meios dis-
poníveis.
Principais temas de estudo.
O objetivo principal da rêde de centros

seria o de estudar as origens e a natureza
das influências recíprocas, a fim de enco-
rajar seus aspectos positivos e delas tirar
proveito.
O programa de 'ação dessa rêde teria

apoio nos seguintes pontos, entre outros:
1 - Apreciação do patrimônio cultural,

sua conservação e sua adaptação às exi-
gências da vida atual. e futura.

2 - Recenseamento das fontes nacio-
nais, tanto humanas quanto materiais dis-
poníveis a uma planificação do desenvol-
vimento e do progresso, englobando o con-
junto de dados e integrando-os no domí-
nio que lhes é próprio.
3 - Formação geral e prof'íssíonal (ur-

banismo e arquitetura) respondendo às
necessidades futuras, sobretudo nos países
em vias de desenvolvimento, e dirigi da à
uma concepção de íntegraçâo da arquite-
tura ao planejamento urbano. .

4 - Ação eficaz de urbanistas e arqui-
tetos, embora profissionais, nos domínios
dos estudos urbanos, do planejamento, da
habitação e das comunidades e aglomera-
ções rurais.

5 - Adaptação da habitação às condi-
ções climáticas, sociais e econômicas lo-
cais.

6 - Estudo dos efeitos da industrializa-
ção sôbre as aglomerações rurais.

7 - Colaboração com instituições regio-
nais, nacionais e governamentais ligadas
ao planejamento urbano e à habitação.
8 - Orientação dos estudos e da pes-

quisa, sobretudo em arquitetura e no pla-
nejamento urbano, em função dos proble-
mas futuros.

9 - Intercâmbio de informações e re-
sultados de experiências diversas. Tôdas
essas informações, questionários e traba-
lhos seriam objeto de uma apresentação
sistemática nas publicações periódicas des-
tinadas tanto a especialistas quanto ao
s/:~nde pÚbllpo. !J



• ME.RCADO PúBLICO - UNIDADE
CENTRO DE PõRTO ALEGRE -
RESULTADOS DO CONCURSO

Os arquitetos Massimo Flocchi, IAB-
SP, José Magalhães, IAB-SP e Adilson
Costa Miacedo, IAB-8P foram os ven-
cedores do concurso. público de ante-
projetos para o Mercado Público -
Unidade centro de Pôr to Alegre, Rio
Grande do Sul, ao qual concorreram
24: trabalhos. Classificaram-se ainda
as segulntes equipes de arquitetos:
2.° rugar, os arquitetos Lulz Forte
Netto, IAB-PR, e José Maria Gandolfi,
IAB-PR; 3.° lugar, os arquitetos Ma-
noel Roberto 8iqueira de Figueiredo,
IAB-SP, e Noêmio Xavier da Silveira
,Filho IAB-SlP; 4.° lugar o arquiteto
Marcos Konder Netto IAB-GB; e em
5.° lugar os arquitetos, Walter Renan
Abreu Mattei, IAB-SP, e Ubirajara M.
L. Ribeiro, IAB-SP. Integraram o júri
do concurso, os arquitetos Jorge Wi-
lheím, IAB-SP, Castelar B. Pefia IAB-
RS, Roberto Py G. Silveira, IAB-
RS, Armenio Wendhausen, IAB-RS
e o engenheiro Mario Seara.

., I CONCURSO FORMIPLAC DE
DESENHO INDUSTRIAL

o prêmío de 2 milhões de cruzeiros
antigos do I Concurso Formiplac de
Desenho Industrial, organizado pela

Notícias

Escola Superior de Desenho Industríal
do Estado da Guanabara, em colabo-
ração com a Formiplac foi dividido en·-
tre três trabalhos fínalistas de auto-
ria de Theod.ore Wu, Luiz Paulo Conde
·e Mario Everton Conde, e Antonio Ra-
mos Gouveía. O júri do concurso com-
posto pelo arquiteto Maurício Roberto,
representando o Museu de Arte Mo-
derna, Artur Lício Pontual, represen-
tando o Instituto de Arqultetos do
Brasil - Departamento da G'UlaJ1aba-
ra; e "desígner" Heins Bergmiller, pe-
Ia Associação Brasileira de Desenho
Industrial; o escultor Edgar Duvivier,
professor da ESDI e o Sr. Karol Burs-
tin, da Formiplac resolveu conferir aos
concorrentes destacados o certíflcado
de Bom Desenho e Menção Honrosa.
Concorreram ao "I Concurso Formi-
plac de Desenho Industrial" 38 traba-
lhos.

• ANDRÉ BLOCH, FUNDADOR DA
"AlRCJlITECTURE D' AUJOURD'HUI

Faleceu na índia em final do ano
passado o arquiteto, escultor e funda-
dor da revista "Architecture d'Aujour"-
huí" André Bl:och. Nascido em Oran,
em 1896, AR foi um dos primeiros a
defender com ardor o arquiteto Au-
guste Perret quando de suas primeiras
construções em concreto. Em 1930,
Bloch .fundou em colaboração com um

grupo de arquitetos de vanguarda, a
revista "Architecture d'Aujourd'hui",
dando a esta, publicação tom apaixo-
nado e polêmico que lhe detn em pouco
tempo notoriedade internacional.
Sua obra pessoal de escultor está

marcada pela pesquisa nos mais díver-
sos dominios; partindo da críação de
formas puras acabou, sob a 'influên-
cia de Gaudi, realizando casas-eseul-
turas.
O planejamento urbano foi umai de

suas grandes preocupações e sua cam-
panha para a renovação de Paris ba-
seou-se no desejo de oferecer aos ar-
quítetos a possibilidade de criar um
conjunto moderno, digno dêsse nome,
distanciado dos incômodos da cidade
antiga, porém sem prejudicá-Ia.

., CONCURSO DoE ESCOLAS DE
ARQUITETURA NA IX BIENAL
DE SÃO PAULO

A Fundação Bienal de São Paulo e
Banco Nacional da Habitação entra-
ram em acôrdo para que o Concurso
de Escolas de Arquitetura da IX Bie-
nal tenha por tema a habitação. Os
prêmios serão conferidos por um. júri
constituído por dois representantes do
Instituto de Arquitetos do Brasil, dois
do Banco Nacíonad da Habitação e um
da Fundação Bienal de São Paulo.

Um pão e um saco
de ciment-o

o padeiro bem sabe que o amassamento do pão constitui
um dos fatores mais importantes da sua fabricação - que
a mistura perfeita da massa permite alcançar-se verdadeiro
êxito na arte da panificação. Também na fabricação do ci-
mento a homogeneidade na mistura das matérias primas
constitui fator importante, Esta é a base da excelente qua-
lidade do cimento MAUA.

o cimento Portland Mauá
$upéra as especificações
exlgida$ para cimento
Portland no mundo inteiro.

e,
..
,
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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 permanente,

exigindo tubos
de ferro fundido.

E a verdade mteira
I ..., I .e esta: nao e so a
desvalorização. São os
prejuizcs sem conta e
os transtornos de tôda
ordem que daí decorrem.
Despezas com bombeiros,
aborrecimentos com
vizinhos, e sempre, em
qualquer hipótese, 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, nós 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.

• CONCUlRSO DE DESIGN

· A firma alemã Cristian Holzapfel
instituiu o concurso INTER, DESIGN
20GO, cujo regulamento pode ser ob-
tido na Brafor, à rua México, 21-A, no
Rio. O concu.rso encerra-se a 30 de se-
tembro de 1967.

.t') MUNICÍPIOS

O Instituto Brasileiro de Administra-
cão Municipal (IBAM) promoveu um
sirmpósío, nos dias 31 de março e 1 e 2
de abril, com a finalidade _de estudar
o capítulo relativo à situação d.os.n:u-
rucipíos brasileiros, nas constítuíções
estaduais.
Participaram do símpósio, deputados

'estaduais e secretários de Justiça de
auase todos os E'stados, além de pro-
tessôres e técnicos no assund.o, do País
e do exterior. Entre os presentes ao
símnósío: o arquiteto Harry Gole,
IAB-GB, engenheiro Rubens de Matos
Pereira do IPEA, o jurista Heli Lopes
Meirelles, Díogo Lordelo de MeIo, do
lBAM, e Temístocles Cav·aàcante.

• lAR-DF INAUGURA SEDE·
PROVISóRIA .

Com a presença do engenheiro PU.
nio Canta.nhede Prefeito do Distrito
Federal' do Ministro dandido Mota,
do prof~ssor Almeida Fischer, respectt-
vamente presidente e secretário da
Assocíacão N1acional de Escritores. do
arquiteto Geraldo Nogueira Batista,
presidente do Instituto de Arquitet<:s
do Brasil - Departamento de Brasí-
lia, de arquitetos, escritores, jornalis-
tas e demais personalídades, o IAB-DF
inaugurou no dia 11 de março passa-
do as novas instalações de sua sede
provisória, situada no Teatro Nacional
de Brasília. Estas instalações que se-
rão utilizadas conjuntamente pelo
IAB-DF e pela ANiE: compreendem:
uma sala de conferências para aoro-
ximadamente 50 pessoas, conjugada a
uma sala de estar: duas salas para as
secretarias de cada uma das entída-
des, um pequeno bar, além de área
para depósitos. Com a ínauzuração da
sede provisória o IAB-DF cumore
mais uma etapa de seu prog-rama para
transformar o Departamento em ór-
gão realmente atuante, eficaz e repre-
sentativo.

(I) LOURIV AL GOMES MACHADO

Faleceu em Milão, em março pas-
sado, o professor Lourival Gomes Ma-
chado diretor do Departamento de Re-
lacões CUlturais da UNESCO.
Crítico de arte de renome interna-

cional, o :professor Gomes Machado
era catedrático de Política da Facul-
dade de Fllosofía, Ciências e Letras da
Uníversídade de São Paulo, e de His-
tória da Arte da Faculdade de Arqui-
tetura e Urbanismo da qual :foi tarn-
bém diretor, em 1961.
Entre os trabalhos publicados pelo

professor Lourival Gomes Machado
destacam-se: Reconquista, de Congo-
nhas; Os Púlpitos de São Francisco
de Assis de Ouro Prêto; Influência de
Lorenzo Ghiberti na obra de Antônio
Francisco Lisboa; Retrato da Arte
Moderna no Brasil: Das Barok von
Minas Gerais und das Werk der Alei-
jadinho. O



Legislação

Decreto N.o 59.917, de 30 de
dezembro de 1966

Regulamenta o SERFHAU -- Serviço
Federal de Habitação e Urbanismo,
estabelece suas finalidades e modo
de operação, cria o Fundo de Finan-
ciamento de Planos de Desenvolvi-

. mento Local Integrado, e dá outras
providências.

o Presidente da República, usando das
atribuições que lhe confere o Art. 87, item
I, da Constituição Federal, decreta:

CAPíTULO I

Da Entidade e suas Finalidades

Art. 1.0 - O Servico Federal de Habi-
tacão e Urbanismo (SERFHAU), entidade
autárquíca criada pela Lei n." 4.380, de
21 - 8 - 64, é a entidade elaboradora e coor-
denadora da política nacional no campo
do planejamento local integrado. estabe-
Iecída dentro das diretrizes da política de
desenvolvimento regional, em articulacão
com o Ministério do Planejamento e o Mi-
nistério de Coordenação dos Organismos
Regionais.
Parágrafo único '- Por planejamento lo-

cal integrado entende-se o que compreen-
de, em nível regional e municipal, os as-
pectos econômicos, social, físico e ínstí-
tucional.
- Art. 2.° - O SERFHAU tem também.
por finalidade, prestar ao Banco Nacional
da Habit.ação (BNH). a assessoria técnica
que se fizer necessária à efetiva implan-
tação . da mencionada polítíc«. de modo a
contribuir para a coordenacão e integra-
cão do desenvolvimento regional e nacio-
nal.
Parágrafo único - O SERFHAU terá a

sede e o fôro fixados para o BNH.
Art.3.0 - O SERFHAU articular-se-á

com os órgãos ou entidades federais. re-
gionais e estaduais de assistência técnica
aos municípios, com vistas a adoção de di-
retrizes e normas político-administrativas
necessárias ao implemento do planeja-
mento local integrado.
Art. 4.° - No desempenho de suas fun-

ções, o SERFHAU, como parte integrante
do sistema nacional do planejamento do
desenvolvimento local integrado, poderá em
coordenação com os organismos regionais
de desenvolvimento, assessorar órgãos in-
terestaduais, estaduais, íntermunícípaís, vi-
sando a coordenação e íntegração dêste
sistema.
Parágrafo único - Por sistema nacional

de planejamento do desenvolvimento local
integrado entende-se o conjunto formado
pelos órgãos e entidades regionais, esta-
duais e municipais que desenvolvem pla-
nos e estudos desta categoria.
Art. 5.° - São atribuições do SERFHAU:
, a) levantamentos e pesquisas necessárias
às suas finalidades;
b) proposição de normas, roteiros básicos

e padrões para os planos de desenvolvi-
mento local integrado;
c) proposição de instrumentos jurídicos

que visem à implantação da política na-
cional de desenvolvimento local integrado;

d) realização de estudo e análise de pro-
jetos e planos relacionados com o desen-
volvimento local integrado;
e) orientação e assistência técnica às

entidades ligadas ao planejamento' local,
nos 'diversos níyeis governamentais;
f) promoção de treinamento de pessoal

técnico especializado para o ímplemento do
sistema nacional de desenvolvimento local
integrado;
g) coordenação das atividades de plane-

jamento, ligadas ao desenvolvimento lo-
cal, nos diversos níveis;
h) difusão da - técnica de planejamento

do desenvolvimento local integrado, atra-
vés da coleta, reprodução, publicação, dis-
tribuição e divulgação de dados, planos,
pesquisas, métodos e informes;
i) demais atribuições constantes do art.

55, da Lei n,v 4.380, de 21 de agôsto de
1964.
Art. 6.° - Na execução das atribuições

que lhe são afetas, o SERFHAU concen-
trar-se-á nas tarefas globais de planeja-
mento, coordenação e supervisão, delegan-
do através de convênio ratificado pelo
Conselho de Administração do BNH, as
tarefas propriamente executivas a outros
órgãos e entidades especializadas, de di-
reito público ou privado, os quais operarão
sob sua fiscalização e responsabilidade.

CAPíTULO II

Da Administração e Operação da Entidade

Art. 7.° - O SERFHAU será dirigido
por um Superintendente, nomeado pelo
Conselho de Administração do BNH, de
acôrdo com o Art. 54 da Lei n.O 4.380, de
21 de agôsto de 1964, parágrafo 1.0 e 2.°.
Art. 8.° - Como órgão de consulta da

Superintendência do SERFHAU, haverá
uma Comissão Consultiva, composta de
até 9 membros, cujos nomes serão previa-
mente submetidos pelo Superintendente à
aprovação do BNH.
Parágrafo único - O Superintendente

designará, entre os membros da Comissão
Consultiva, aquêles que integrarão um
Grupo Permanente de assessoria técnica
à Superintendência.
Art. 9.° - A atuação do SERFHAU obe-

decerá a uma programação submetida à
aprovação do Conselho de Administração
do BNH, estabelecida anualmente e revis-
ta trienalmente, discriminando os progra-
mas, subprogramas e projetos a serem
desenvolvidos pela entidade no período, e
seus custos sob a forma de orçamento-
programa.
Art. - 10 - Compete ao Conselho de Ad-

ministração do BNH a aprovação das nor-
mas gerais de planejamento formuladas
pelo SERFHAU. À Diretoria do BNH ca-
berá a aprovação dos pedidos de finan-
ciamento encaminhados pelo SERFHAU.
Art. 11 - Compete ao Superintendente:
a) promover a obtenção dos recursos ne-

cessários à execução dos programas esta-
belecidos;
b) elaborar a programação e o orçamen-

to e acompanhar sua execução;
c) supervisionar, coordenar e controlar

o desenvolvimento dos serviços a cargo da
entidade;
d) definir as atribuições dos diversos se-

tores integrantes do SERFHAU;

e) praticar os atos ligados à administra-
ção do pessoal, dentro de sua competência

. legal ou regulamentar, respeitados os qua-
dros e padrões de vencimentos aprovados
e as dotações orçamentárias próprias;
f) apresentar às autoridades superiores

para aprovação, nas épocas próprias, rela-
tórios e prestações de contas reférentes
às atividades do SERFHAU;
g) promover a aquisição e alienação

de bens imóveis e móveis, observadas as
normas legais vigentes;
h) r e p r es e n t a r e x t e r n a m e n t e o

SERFHAU; .
i) requisitar servidores dos quadros de

serviço público, e de entidades paraesta-
tais.
Art. 12 -:- Compete ao Superintendente

do SERFHAU, além das atribuições pre-
vistas no art . anterior. propor ao Conse-
lho de Administração do BNH;
, a) a forma de descentralização do

SERFHAU;
b) a programação de atividades e o or-

çamento-programa do SERFHAU;
c) o Regimento Interno e suas respecti-

vas alterações;
d) as normas gerais e a política de atua-

ção do SERFHA U .
Art. 13 - Caberá à Comissão Consultiva

opinar, previamente, sôbre as medidas a
serem submetidas pelo SERFHAU à apro-
vacão do Conselho de Administracão do
BNH, bem como propor ao Superintenden-
te outras medidas que julgar necessárias.
Caberá ao Grupo Permanente prestar à
Superintendência tôda assessoria que se
fizer necessária.
Art. 14 - Os recursos destinados' ao

SERFHAU, para custeio de sua adminis-
tração, ou para execução dos encargos de
que tratam os artigos 4.° e 5.°, serão pro-
porcionados pelo BNH. suplementados e
progressivamente substituídos por recei-
tas provenientes de outras fontes, com-
preendendo principalmente:
a) as dotações orçamentárias específi-

cas, federais, estaduais ou municipais;
b) as contribuições de origem particular;
c) o produto de quaisquer atividades de-

correntes de operacões promovidas ou as-
sistidas pelo SERFHAU;
d) os financiamentos públicos ou priva-

dos. internos ou externos.
Parágrafo único - Os recursos de que

trata a alínea d serão utilizados exclusiva-
mente para as atividades a que se referem
os arts. 4.° e 5.° sendo vedada a sua uti-
lização em despesas de custeio.
Art. 15 - As atividades financeiras do

SERFHAU serão objeto de fiscalização sis-
temática, na forma que vier a ser insti-
tuída pelo Conselho de Administração do
BNH.

CAPíTULO III

Do Pessoal

Art. 16 - O regime de pessoal, a no-
menclatura dos cargos permanentes e os
níveis salariais dos servidores do SERFHAU
serão elaborados pelo Superintendente e
aprovados pelo Conselho de Administração
do BNH.
Art. 17 - A admissão de servidores será

feita por intermédio de concurso de pro-
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vas, ou de provas e de títulos, que se rea-
lizarão de acôrdo -com normas aprovadas
pelo Conselho de Administração do BNH.
Art. 18 - Os servidores poderão ser ad-

mitidos para prestação de serviços em
tempo integral ou parcial, devendo, na
última hipótese. fazer-se a correspondente
redução salarial.

Art. 19 - A critério do Superintenden-
te, poderá ser criado um quadro restrito
de servidores, no regime de tempo inte-
gral, com vencimentos compatíveis com
essa situação no mercado geral de traba-
lho.
Art.20 - A critério do Superintendente

e com a anuência da Diretoria do BNH,
'poderá ser contratada com técnicos e es-
pecialistas. a execução de tarefas pré-
determinadas.

CAPíTULO IV

Do Fundo de Financiamento de Planeja-
mento 10caJ. integrado
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Art. 21 - Fica criado um fundo CJ", na-
tureza contábíl, sob a denominacão de
"Fundo de Financiamento de PlRnOR de
Desenvolvimento Local Integrado", destí-
nado a prover recursos para o financia-
mento de planos e estudos de desenvolvi-
mento local integrado.
Art. 22 - O Fundo ccnstítuírá uma

conta gráfica nos livros e papéis do Banco
Nacional da Habitação (BNH) e será su-
prido por:
a) recursos colocados à sua disposição

pelo BNH;
b) empréstimos ou doações de entidades

ínternacíonaís ou estrangeiras;
c) recursos colocados à sua disposição

por instituições financeiras nacionais;
d) rendimentos provenientes de suas

operações como reembôlso de capitais, Ju-
ros, correção monetária, taxas, comissões
e outros.
Art. 23 - Para serem beneficiárias do

fundo as regiões e municipalidades se obri-
gam a criar órgãos permanentes de pla:-
ne.iamento e desenvolvimento local.
Parágrafo único - Terão prioridade nos

financiamentos do Fundo as entidades que
contribuirem com recursos próprios.
Art. 24 - Os pedidos de financiamento

estarão condicionados à aceitação, por par-
te das entidades beneficiárias, da assis-
tência técnica aos organismos locais de
planejamento, que o SERFHAU julgar ne-
cessária.
Parágrafo único - As despesas decor-

rentes desta assistência técnica passarão
a fazer parte integrante do próprio pedido
de financiamento.
Art. 25 - Os recursos do Fundo terão

como destino exclusivo o auxílio às enti-
dades locais para a elaboração de seus pla-
nos de desenvolvimento local integrado,
sendo vedada a sua aplicação em gastos
administrativos' dos organismos locais do
planejamento.
Art. 26 - As aplicações do Fundo deve-

rão obedecer a normas que possibilitem a
manutenção ou aumento do seu valor, em
têrmos reais.
Parágrafo único - Será sempre exigida

dos mutuários a apresentação de garan-
tias do reembôlso de empréstimo e das
despesas correlatas.
Art. 27 - Poderão ser beneficiários do

Fundo os órgãos e entidades regionais, in-
terestaduaís, estaduais, intermunicipais e
municipais que queiram contratar a ela-
boração de planos e estados de desenvol-
vimento local integrado.

Art. 28 - ~ste decreto entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Brasílía, 30 de dezembro de 1966; 145.°

da Independência e 78° da República.

H. Castello Branco

GB - PROMOCAO E VENDA DOS
TERRJ<:NOS URBANIZADOS

Decreto "N" N.O 785 - de 13 de feve-
reiro de 1967.

Regula a promoção e a venda dos
terrenos urbanizados a que se referem
as Leis n.vs 899 de 27-11-57. e 1.236,
de 4-1-67, e dá outras providências.

'O Governador do Estado da Gua-
nabara, no uso de suas atribuições le-
gais, decreta:

Art. 1.0• A promocâo e a venda
dos terrenos urbanízados, a que se re-
Iferem a Lei n.? 899, de 27-11-57, com
as alterações decorrentes da de núme-
ro 1.270. de 10-1-67, e a Lei n.o 1.236,
de 4-1-67, passam a serefetuadas pelo
Departamento Financeiro da SURSAN
e pela Divisão Financeira da, CEiPIE,..l,
respectivamente de acôrdo com a atri-
buição de competência fixada nas leis
acima mencionadas.'

§ 1.°. Os órgãos financeiros das
autarquías, de que trata êste artigo,
elaborarão os planos de venda dos ter-
renos urbanizadores, dentro das áreas
sob seu contrôle, discriminando as ta-
refas a executar e os respectivos pra-
zos, até ultimação da venda, observa-
das as dísposíeões legais vigentes e
com prévia audiência do Departamen-
to do Patrimônio, da Secretaria de
Finanças.

§ 2.°. '0 Diretor do Departamento
do Patrimônio proporá ao Secretário

de Estado de Finanças, para decisão
final do Governador, as medidas que,
eventualmente julg-ar convenientes à
proteção dos interêsses do Estado.

Art. 2.°. As atribuições ora confe-
rídas aos órgãos da SUlRSAN e da
CEPE-l, respectivamente, não impor-
tam no pagamento de quaisquer van-
tagens, gratificações ou comissões a
seus servidores.
Art. 3.°. 1!:ste decreto entrará em

vigor na data de sua publicação, re-
vog-ando tôdas as disposições em con-
trário e, expressamente, o Decreto
n. 1.226, de 8-10-66.

Rio de Janeiro, 13 de fevereiro de
1967; 79° da República e 8° do Estado
da Guanabara.

Francisco Negrão de Lima
Hmnberto Leopoldo Ma~navita Braga
Márcio MeIlo Franco Alves
Raymundo de Paula Soares

GB --- TRANSFORMAÇÃO DE HOT~IS
EM EDIFíCIOS DE APARTAMENTOS

Lei n.? 221.027 - de 22 de julho de 1966
Determina condições obrigatórias para
transformação de hotéis em prédios de
apartamentos ou escritórios.

O Governador do Estado da Guanabara,
faço saber que a Assembléia Legislativa
do Estado da Guanabara decreta e eu san-
ciono a seguinte lei:
Art. 1°. A transformação de hotéis em

prédios de apartamentos ou escritórios só-

mente poderá ser efetuada desde que se-
jam satisfeitas as seguintes condições obri-
gatórias: .
a) as unidades resultantes da transfor-

mação terão de se submeter à legislação
especifica em vigor para a Zona da Cida-
de em questão, especialmente à Lei n,s 791,
de 14 de abril de 1965, ao Decreto "N" nú-
mero 570, de 29 de março de 1966, e, à
legislação federal sôbre incorporações.
b) a transformação ficará também

condicionada à concessão de nôvo "habi-
te-se", ainda que não sejam realizadas
obras de adaptação.
Art. 2°. Somente após o cumprimento

das exigências a que se refere o artigo an-
terior, poderão ser averbadas pelo Estado
as unidades residenciais ou comerciais re-
sultantes da transformação.
Art. 3.° Os hotéis que estejam gozando

ou tenham gozado, em Qualquer época, dos
benefícios da Lei n.o 277. de 28 de dezem-
bro de 1962, além de satisfazerem as exi-
gências dos artigos anteriores. deverão
ainda restituir ao Estado, em dôbro, todos
os impostos e taxas de cuja isenção te-
nham gozado, calculados com a devida
correção monetária.
Art. 4.0 Esta lei entrará em. vigor na

data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.
Rio de Janeiro. 22 de [ulho de 1966; 78.°

da República e 7.0 do Estado da Guana-
bara.

Francisco Negrão de Lima
João Auausto Maia Penido
Márcio Mello Franco Alves

CD. O. de 26 de Julho de 1966).

GB - FAVELAS - LICENCIAMENTO
- NEGóCIOS

Ordem de Serviço "N" N.o 41 - de 9
de setembro de 1966.
Licenciamento de Negócios em Favelas

O Diretor do Departamento de Fiscali-
zação, no uso de suas atribuições le-
gais e tendo em vista o despacho do Se-
cretário de Estado do Govêrno, exarado no
processo n.? 05-302.764-66, .

Resolve:

1. Em favelas só .poderão ser licencia-
das as seguintes atividades:
a) bar ou botequim, sem venda de be-

bidas alcoólicas, exclusíve cerveja;
b) gêneros alimentícios;
c) utensílios domésticos;
d) armarinhos;
e) barbeiro~ e cabeleireiros;
f) funíleiros," e,
g) consertador de calçados.

2. De acôrdo com o Decreto n.? 1.668,
de 8-5-66, nenhum estabelecimento loca-
lizado em favela poderá negociar 0\1. US3,r
produtos considerados inflamáveis, explo-
sivos ou. corrosivos.
2.1 Dos despachos de concessão de li-

cença, deverão constar, obrigatàriamente,
as seguintes restrições: A título precário
por se tratar de favela, proibida a, venda
ou uso de produtos inflamáveis, explosivos
ou. corrosivos.
3. A [uízo do Diretor do Departa-

mento de Fiscalização, poderão ser licen-
ciadas outras atividades que forem [uga-
das indispensáveis à vida da comunidade
favelada.
Expediente de 19 de Setembro de 1966.
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