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* NUlua viagenl ,1.T. (lnelutsive

'j'ones) da Alitalia estio incluidas a~
despesas das passagens aérâs,

d08 Horels, das refeições, das excur-
sões de ônibus ... e tembêm as

I'orjetaso

Visite-a com, um I. T. *
Sim, por vários molioos. Enconlrarà nela

séculos de tradição, um fabuloso desenvolvimenlo
econômico, um inconfundível amor à vida

e às artes e lodo o esplendôr da natureza. E' o
Velho Mundo, sempre nõto e [ascinanie.

E, agora, tão fácil de alcançar a bordo de
modernos e velozes aviões, num vôo lrun-

quilo e conjortiuel .
Num jato DC-8 da Alilalia, por exemplo,

descansa-se à noite (tMas as quarlas-jeiras
i' sábados) e, no dia sequinle, aierriza-se em

Fuunicino, o aeroporto inlernacional de
Roma, no coração da Europa. As férias começam

a bordo, nU/na agradável almosjera italiana,
entre comidas e vinhos típicos. Depois leni início

a excursão, seguindo o itinerário do I. T.
di' sua preferência. E como a Alitalia oferece

ótimas excursões e as melhores conexões
para iõda a Europa, é claro que nossa [roia de

jàios o lerorô. a descobrir as belezas da
Europa inteira. Consulte o seu. Agente de

Viagens.

Al,ITAI,IA~



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 mreira
é esta: não é só a
desvalorização. São os
prejuizos sem conta e
os transtornos de tôda
ordem que daí decorrem.
Despezas com bombeiros,
aborrecimen tos 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 .
'ii
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ARQUITETURA

URBANIZATION AND
DEVELOPMENT

2

Horry James Cole

The two salient factors of "muta-
t ion" in the twentieth century are
the technological and scientiflc rev-
olution and the resulting demo-
graphic explosion, leodinç directiy
to a tidal wave of urbonizot ion and
cityplanning. Of the two alterno-
tives open to dsve loptnç countrres,
Brazil has chosen to intensify in-
dustrroirzotion rather than stick to
a handicraft agricultura I economy,
thereby overcrowdmq the cities at
the expense of the countryside,
where the birth rate is actually
higher. Consequent problems have
global repercussrons and call for an
entirely new outlook, complex instead
of linear, for their solution.

The shortage of human "instru-
merns to keep pace with the
advance in the tools and methods
of planning, for from being a prob-
lem of scote, is cultural rather thcn
structural. Parodoxically, the pres-
em sysrern may need TO be thrown
out ot balance to accelerate develop-
ment, and this can best be achieved
through research and trcminç , The
duohsrn of man and environment,
and attempts to remedy the obvious
wrule neqrect inq the ramifications of
over-all consrderct ions, must be
abandoned in favour of a broader
study af processes and correlations,
ccrn.nç within the scope of automa-
tion and its three main aspects
summed up by Bagrit as: communica-
tion, camputation and control.

Mathematical models, simulation
and the computer are the working
tools of the planner, and he needs
them to devise a rational synthesis
of super-systems, systems ond sub-
systems (e. g. the national transport
system may be looked upon as part
of the country's economic super-system
or of the sub-system of crty trcr+rc,
itself part of the national transport
system). As a background to strat-
egy and tactics, loqrst ic assembly is
crso rmportonr and can be obtorned
with instruments used in set-ups such
as Ptt< r and Ct-'M cornomed w.rh
programme budgeting, but it is es-
sent iol to rnirurruze errar ond reduce
tune-ioçs in the dec.sron process if
it is to be an efficient accelerator
of development. To ensure accurate
correspondence of these working tools
to the environment, they will need to
be manufactured in universitres ar
training centres, and for this the
financia I support of the Government
will have to be enlisted.

It should be nated that pragmatic
planning is not merely a form of
process control, but facilitates chang-
ing the current unsatisfactory state
of affairs. For instance, Brazilian
product ion is said ta be aversize for
the domestic consumption. Discuss-
ing the some problem in the Unued
States, Leon Keyserling suggests that
it is not a question of idle structural
ccpcc.rv, bur of inadequacy of the
demand, which should be stimulated
by tax cuts or direct public expend-
iture to expand the consumar market.

Praceeding from theary to prcc-
tice, a scheme to trigger economic
development may be divided into
five stages: (1) Research and train-
ing, (2) Action, with emphasis on
perfecting public and private initi-
ative, (3) Adoon follow-up, by feed-
ing bcck the observed results ,,1
operational tests to the reseorch and
decision centres for purposes of
checking both action and re:;earch,
with a view to (4) Process re-evalua-
tion and (5) Modification of the
initial adion to correspond to new
developments and see that the pro
cess remoins continuous, permonent
and cyclic, whatever the scale of
planning.

This is exemplified by the policy
and achievements of the National
Housing Bank in urban development
with the financial aid of the Interna-
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tionol Development Bank, the techni-
cal assistance of the SERFHAU and
the cpphcot rort of the Fund for financ-
ing studies, programmes and projects
in this field. The evolution of new
ideas is apparent in the recommenda-
tion by the Minister of Planning to
create development and metropolitan
areas, and in the Ten-Year Plan
drafted by the EPEA (see below),
which defines polarization centres and
development peles, homogenous re-
gions and regional developmenr pro-
grammes.

At o moment, however, when irn-
portant departures in government pol-
icy are up for consideration, a close
watch must be kept for any syrnp-
toms of frustration traceable to the
usual Brazilian tendency to want to
settle everything by a plethora of
burocratic regulations and the stan-
dardization of theoretical concepts.
Acceptance of the capital ist system
must not be taken to irnply excessive
centralization of the power to make
decisions, and a consequent failure to
adjust them to the micro-regional
local dimensions of the basic socio-
economic cells enabling a country 10
produce, Iive and progress. Efficient
planning on an ever braader, ~ore
comprehensive scale is necessary for
urban population expansion not to
obstruct development, but on the
contrary to pave the woy for the com-
ing of affluence to the community
on every levei.

ENCOUNTER

Eusa Rêgo Freire

Autumn was ali around us as we
left Lyon-my friend, her two chil-
dren and l--a woman architect from
Brazil. That Sunday afternoon, the
sun had emerged from behind the
torrents of driving ra in that had been
drenching the roadside poplars for
days on end. The homeward-bound
serpent of cors had not yet begun to
slink over the asphalt, and the calm
of the countryside was only broken
by excited childish cries of "What's
that? What's this?" and an occasional
thought, an occasional feminine re-
joinder.

First an ageless, nondescript con-
vent. The object of my quest-La
Tourette-Le Corbusier-remains hid-
den in the trees. Beneath the sere
canopy of autumn, the road winds up
the hil! to my encounter--an en-
counter with the dead, living little
more than a month ago and still
very much alive in rne...

The space within those walls is
devoted to the indwelling cultivation
of the Spirit. The architect in me
yearns to enter the edifice of what
she believes to be the truth; but,
barred by my sex from the whole
truth, I can only admire the outer
shel! of it, the southern and eastern
facades and the covered balconies
displaying a single decorative ele-
ment: stream-rolled pebbles and their
interplay of form and colour blend-
ing with the concrete. Alongside
these boJconies, the slant of the brise-
soleils seems to denote an urge to
break free from wal! and span, and
they are left suspended, arrested in
mid-flight. A few steps to the right
and a high wal! rises to muffle the
sound of the bel!s, unneeded here 10
prove that their message wil! ring
through time. Silence and solitude
do not make a void, and the preg-
nant lonel iness envelops the gargoyle
weeping the tears of Nature and the
salient span that guides the daylight
inwards.

A few more steps and the straight
/ines curve to an unconfined narthex
designed in space. A door is open
and I enter to the outflow of soothing,
nomeless music. As in a Gothic CQ-
thedral, my gaze is drawn upwards to
the meeting of the four walls where
pure white light streams from a rec-
tangle slit in the roof. In the side
chapels, this effulgence, freed from
the constraint of stained glass figura-
tion, is coloured with man's desires

1967

and clad in the onguished exuber-
ance of his questioning.

A stretch of blue sky separates the
chapel from the convent, and picks
out a slender, up-socrmç cylinder
before leading the eye back to the
pebbles and hollow tilework of the
balconies. Here agein, details stond
out unexpectedly from the apparent
ngldity of the main body.

La Tourette is one of Le Corbusier's
Icsr worxs, conceived when ali his
rational directives of contemporary
architecture and townplanning had
long been shaped. The towers of New
York had lost their mochrnc-cçe slg-
nrnccnce and the exp losrve vlgour of
new architecture. Behind him lay the
polerruccl, trercely opposed housinç
developments, the "7 ways" and the
"open hand" of Chandigarh. His
concepts, devoted though they were
to the inteçrctron of man's welfare,
had been blurred in an antisocial out-
look and confined to the solution of
small isolated problems for the ben-
efit of groups no less isolated and
self-centered; for me those concepts
are wreathed in loneliness, the lone-
liness of La Tourette, the loneliness
of his death.

One last look and the flat white
disk of a twilight moon rises over the
distant hills. One last look, and then
the cor, the children, the smooth blue
asphalt--and thé return ...

VEGETATION MAPS IN PLANNING

Luiz Guimarães de Azevedo

Activities connected with rnult i-pur-
pose plcrminq, especially those intro-
ducing significant changes in the
natural conditions of a region, such
as drainage and irrigation projects
over large areas, dams for hydro-
electric plants, impounding reservoirs,
reforestation on an industrial scale,
etc., are now routine in both gov-
ernment cnd private enterprise, but o
thorough knowledge of general eco-
logical conditions is an essential pre-
requisite and a map combining as
much information as possible of a
botanical, geological, pedological, cli-
matic, econamic and statistical na-
ture is an inva luable asset.

The Toulouse School of Vegetation
Mapping, in accordance with the con-
ccpt of "veçetctíon series" and the
"maximum cnd minimum lcws" enun-
ciated by Gaussen in 1949, has devel-
oped world maps in which elementary
hues of varying intensity are assigned
to such factors as temperature, humid-
ity, soil type, etc. and superimposed
to obta in a cornplex colour scheme
summinq up the pertinent character-
istics. Applications in France and
India and the partial vegetation
,r{1aps' cómpiJed experimentally in
Toulouse ·'tÍ'om aerial photographs of
the São Francisco Val!ey in Minas
Gerais, the Tietê Valley in São Paulo,
and the southern part of the latter
state, have shown that this method
could be used to advantage in Brazil.

The best workjng scale was found
to be 1:50,000 for a 1:250,000 map
and 1:500,000 for one of 1:1,000,000.
Photo-interpretation is an ideal way
of getting ccquointed with the dis-
tnburion of vegetation and identify-
ing the species that characterize a
particular type of plant cover, but
it must, of course, be backed up by
good ground control.

Scientific interest is poral!elled by
the practical contribution to land use
planning afforded by: (o) an over-all
synthetic view of the phenomena de-
lineated in lhe bio-geographical pic-
ture; (b) an immediate grasp of lhe
present state of natural resources; (.)
timesaving efficiency in acquiring a
knowledge of the economic potential
of the area. This results from the fun-
demental principie which Goussen
calls the "dynamism of vegetation",
giving rise to the notion of a "vege-
tatian series" or succession of land-
scapes representing a cycloramo of
soil occupation from the original to
the terminal stage, or climax, where a
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state of balance is reached between
the vegetation and the climatic
edaphic conditions of the region.

A vegetation map of this kind,
descr ipt ive of ecolog ice I condit ions,
provides a wealth of data for re·
gional planning in general, ond in
particular for: interpretative anaJyses
in the natural sciences; studies of
curncte and more accurate extrapola-
tion of meteorological observations;
forestry, rational forming ond rural
land use; road systems, drainage,
imçctíon, and electric power networks;
and finally the planning and redevel-
opment of urban layouts and green
spaces.

TEN-YEAR HOUSING PLAN

Measures to curtail lhe repid in-
crease in unmet housing require-
ments come within the scope ot lhe
Brazilian 10-Year Plan for Economic
and Social Development now béing
prepared for the Mlnistry of Planning
by the Office of Reseorch in Ap-
plied Economics (EPEA). The problem
has been tackled rationally and the
plcnned outlay kept within the range
of resources based on statisticol
reality with no utopic pretentions of
providinç a home for everyone, at
least within the foreseeable future,
inasmuch as 50 sanguine an expec-
tation has never been fulfilled as yet,
even in the richest countries. -Ihe
gap left will have to be bridged, as
for as possible, by private enterprise
and tentative but co-ordinated di-
rectives are put forward for sober
consideration.

Table 1 estimates the increasing
urban and rural needs in thousands
of units from 1967 through 1971, as
well as the totais for this 5-year
period and the succeeding one. Toble
2 defines the income brackets for
which the data in the other tables
have been calculated, viz. up to 1,
1-3, 3-8 and more than 8 times the
minimum monthly wage, the first
two representing the lower and the
last two the middle and upper
classes respectively. Table 3 shows
the data of Table 1 broken down
along these lines and Table 4 com-
pares the physical investment (ma-
teriais, labour and contractor's prof-
it) with the financial one (physical
investrnent plus purchase price of the
site) and the average outlay per
unit. In Table 5 the average values
(including land) of housing units for
1969, half-way through the first 5
veors, are arranged according to in-
come brackets; .where government
financing is concerned, these values
are somewhat hiqher (Tcbie 6), but
the backing afforded is only portial
so as to encourage self-help. Finol-
Iy, Table 7 gives the number of
units to be financed or built with
public funds in the period under
review, eventually summing 'up to
60% of annual housing in the towns
and 30% in the country.

The programme will bring 27,000
new jobs every year to the housing
industry (public and privatel, em-
ployment in this sector rising from
375,000 in 1967 to 600,000 in 1976.
Average annual consumption of ma-
teriais is estimated at 1,500,000
tons of cement, 10,000 tons of iron,
1,160 million bricks, 56 million sq.
metres of flaor and wall tiles, 20 of
pine boords and 10 of hardwood for
trim and parquet flooring.

AIso, in addition to stimulating the
economy as a whole and increasing
employment, public financing of
housing development is expected j o
channel private savings to this field;
to offset any possibility of over-in-
vestment in residences for the high-
er income brackets, greater stress
will be laid on the allocation of
funds for lower-class units from 1968
on. Sampling surveys will be con-
ducted periodically to control the imo
plementation of the programme in
both public and private sectors, ena-
bling imbalance to be corrected and
the necessary changes made in regu-
lotions and institutions.



URBANISATION ET DÉVELOPPEMENT

Harry James Cole

Au vingtieme siàcle les principaux
facteurs de "muto+ton" sont Ia gran-
de révolution technologiaue-scientifi-
que et I'exolosian dérnooroohlrtue en
résultnnt, qui ont conduit directement
à I'offlux d'urbnnisntion mondiol. Des
deux alternotives ouvertes aux DOVS

en voie de dévelonoement, le Brési!
a choisi d'intensifier l'Industrloliso-
tion olutôt que de rester attaché à
une économie d'artisonat agricole, et
par conséquent surpeuple les villes
aux dépens de Ia ccmooone ou le
taux de natalité est en réalité plus
élevé. Les problêrnes en découlant
ont des répercussions olobcles qui
exiaent une vision ent iêrernent re-
nouvefée, comolexs ou lieu de linéai-
re, pour les solutioner.

L'insuffisance de I'élément humain
par rapport ou perfect ionnemnnt de
jour en iour des outi!s et méthodes
de planification, loin d'être un pro-
blêrne d'échelle, est culturel plutôt que
structural. Paradoxalment, oour occé-
lérer le déveloooement. le svs+ême
octuel aurait sons doure besein d'un
renversement d'éoullibre oue Ia re-
cherch= et Venseignement seraient !es
plus optes à provoquer. Le dualisme
d? .f'homme et de I'environnement,
o rMSI (1110 lps tentatives DOU r remédier
aux défauts de premier plan sans
se soucier des romifications de con-
sidérations d'ensemble, doivent être
abandonnés en foveur d'une étude
plus Icrqe de procédés et de corréla-
tions, subordonnée à I'automation seus
ses trois aspects princiooux, définis
par Bagrit comme: communication,
computot ion et contrô le .

En effet, les instruments de trava iI
que le planificateur demnnde pour
élaborer une syn+hàse rationnelle de
sun=r-svs+êmes, svstêrnes et sous-sys-
temes sont les modeles mothémati-
ques, Ia simulation et I'ordinateur.
Pour soutenir Ia s+rctéqle et Ia ta c-
tinue. 1.0 m(')nt"ne Ioo ls+ktue est éaa-
lement lmoor+on+ et oeut être obtenu
ou moven d'lns+rurnen+s déià en
usqge com me PERT et CPM combinés
av!,c Ia proqrammation des devis,
mQis ("est essenticl de minímiser les
erreurs et de réduire les IItime-logs"
dons I" orecessus de déci,ion pour
qu'i! devipnne un occélérateur effi-
cace du déveloooement. Pour assurer
une correspondence précise de ces
instruments de trovoil avec I/pnviron-
nernent, ils devront être fabriqués
dons des un ivers ités ou centres de
spécialisotion et Dour cela iI faudro
avoir recours à I'oppui financier du
gouvernement.

Tout en contrôlant le processus,
Ia olnriification pragmatique permet
de chana"r les basl's d'une situation
peu satisfaisante. On dit, oar exem-
pie, que Ia production brésilienne dé-
posse de beaucouo Ia consommation
interne. Aux Etats-Unis, pour solu-
tionner ce Droblem~, Leon K.ovc:.prlinq
soutient qu'il ne s'agit pas d'un ex-
cédent de cnoocité strudurpllp rn.-.is
d'une insuffisance de Ia demande,
qui dC1it ;'tre stimulée par une di-
minution des taxes ou par I'emploi
de fonds publics pour élargir le mar-
chÁ r:nn!'nmmateur.

Passant de Ia théorie à Ia oratique,
on peut envisaÇler un schémo pour
déclancher le dévelopoement écono-
miC1lJ~ ~~ divisont p.n cinn étoo~s: (l)
Recherche et spécialisation, (2) Ac-
tion, diriaée essentiellement sur le per-
fectionnement du processus-décisior:
grâce à Ia coooération de I'initiative
publique et privée, (3) Contin""tio.,
de I'action par Ia transmission (lIfeed-
back") aux centrps de recherche et
de décision des résultats observés de
tests opérationnels, oour 10 vérificn-
tion à Ia fois de I'action et de Ia
recherche en vue de 10 (4) P,;i,;ivolua-
tion du Drocessus et (5) Mo~'He"tio.,
de I'action initiale pour procéder à
son actualisation et s'assurer que le
processus reste continu, permonent et
cycliaue, quelle que soit I'échelle de
planification.

Citons I'exemple de Ia politique
suivie et des résultats obtenus par Ia
Banque national d'habitation dons le
domaine du développement urbain
avec I'a ide financiere de Ia Banque
internationale de développement, 1'05-
sistance technique du SERFHAU et

I'application du Fonds de finonce-
ment d'études, programmes et pro-
jets ad hoc. L'évolution des idées
nouvelles se remarque dons Ia recom-
mandation par le Ministre de Ia pla-
nification de créer des zones métro-
politaines et de dévelopoement, et
dnns le Plan decennal élaboré oar
I'EPEA (volr cl-dessous) qui définit
I,,. centres de polorlso+Ion et pôles de
déveloopemen+, régions homocênes et
programmes de développement ré-
gional.

Pourtant, ou moment aue d'imoor-
tants renouveoux dons Ia politiaue
du aouvernement sont le suiet de dis-
cussions, i! faut être d'autant olus
ot+enf if oux svmotômes de frustra-
tion provenont de Ia tendance habi-
tuplle aux Brésiliens no voutolr +out
solutionner par une oléthore de regle-
ments bureaucratiaues et ,tondorrli-
sotions de cnncepts théorloues. En
éffet. Ip c:vc:tern~ crrnitnlic:t,::ll rH'I. nnit
pas lmollcuer une telle centralisation
du pouvoir à orendre des dpl":ic:ions
qu'iI devient diffieõl" ou imoo«'bl" de
les o luster oux dimensions micro-ré-
oioncles et locales des cellules soclo-
économiques de bnse pE'rmettant à
un povs de produ ire, vivre et pro-
gresser. Une olontflcot lon efficoce à
unI' échelle olus I",ae et olus com-
prp.hp.nsive est indisDPnsoble nour nue
l'pxDonsion mosslvs de Ia Dnr)ul,.,tkm
urbaine de nuise nos ou développe-
ment mais ou contraire serve a nrn-
mouvoir le bien-Pfre et Ia prospérité
à tous fes niveaux socioux.

RENCONTRE

Eusa Rêgo Freire

C'est en plein automne que mon
amie, ses deux enfants et moi -
archit,::llcte hrésilipI"'U1e - ouittions Lvon
un dimanche oprês-midl oue le solei!
drr íonn it ,::IInfin se montr,::llr oorês des
lours et des iours de oluie. nous o=r-
mettant de prendre Ia route bordée
de peuoliers. "était encor~ trop tôt
pour souffrir du trofic odieux des
retours de week-end et le colme de
10 corncocne n'étoit romou que por
les cris excités des enfants ne ce<-
snnt de demnnder: "Ou nu'on est?
Ou qu'on va? Dis ... " Puis ouel-
ques mnts, nuelnues pensées échan-
gée< "ntre femmes.

D'''bord, un couvent sons âge et
rlifficile à décrire... Man but: La
Tourette de Le Corbusier, se cochoit
dprr;ere les ("1rhres. ~()UC; les feuílles
rouc:ses, Ia route montoit en serpen-
tant au flanc de Ia colline vers le
lieu de mon rendez-vous; rendez-vous
ovec le mort encore vivont iI y o
si oeu de temps et si vivant pour
moi. ..

CI"I.C; rnurs r,."nfprrnpnt en eux Ia vie
pt I'e~r)rit. I'orrh:t,::llde en moi, fem-
me, acceotait difficilement les regles
du cnuw~nt m'oblioeant à ne pou-
voir étudier, ('Idmirer. Que I'extérieur
de Ce merveilleux bôtiment dont les
focodes sud et est "t les balcon< cou-
verts n'ovoient nu'un seul élément
décorotif: les coilloux aux formes et
couleurs combinées pour romore Ia
monotonie du béton. A cÔ+P. de ces
balcons, les brise-solei! inclin';s sem-
blent montrer le besoin d'p.vasion
avortée cor ils re-;tent sUC:Dp.ndus. el1

ponne à mi-chemin. OuekllJ~s pas à
droite at un hout mur s'éleve pour
voiler le son des cloches inuti!es ici
pour prouver que leur mes!,noe sera
p",té au-delà du temos. Si!ence et
solitude ne donnent pos une sensa-
tion de vide mais enveloppent de
no,tolcie féconde Ia garclOuille qui
pleure Ia nature et 1'1 trnvée en sa iI-
lie qui laisse entrer le jour.

Ouelques pas de plus et les lignes
droites se courbent pour former un
narthex sons confins. Une porte est
ouvprte et i'entre ou moment qu'une
délicieuse musique iql'lorée en sort.
Com me dans une cathédrnle gothi-
que, mon reqard es1' ottiré vers le
hout ju~n'à Ia rencontre des Quotre
murs ou une pure lumiere blanche
descend d'un rectangle couDé dans le
toit. Dans les chooelles latérales, ce
royonnement, libéré de Ia controinte
des vitroux. est coloré suivant ce que
I'homme désire et empreint de I'exu-
bérance onxieuse de ses questions.

Une bande de ciel bleu sépare Ia
chapelle du couvent et fait ressortir
un mince cylindre élancé avant de
romener le reoard sur les coilJoux et
les éléments évasés des balcons. lci

encore les détails ressortent de façon
Imprévue de Ia rigidité apporente du
coros de bôtiment.

La Tourette est une des dern ieres
réolisotions de Le Corbuvler, concue
quand toutes ses directives ration-
nelles d'architecture et d'urbanisme
contemporains étaient depuls Ionç-
temos tracées. Les tours de New
York ne sentaient plus I'ére de Ia
machine et Ia brillante vigueur de
I" nf"'uvt'llIp' orrJ...·L.....ctur=. 11 avoit lais-
sé derr iêra lui Ia polémiaue et les
ensembles d'habitations si cr itIoués
ler. "7 voies" et Ia lima in ouverte';
de Chandiaarh. Ses concepts, bien
que destinés à· I'intéorotion du bien-
être de I'homme, avoient fini par
être déformés por une vision onti-
sociole et restreínts à Ia solution de
petits problêrnes isolés nu bénéfic9
de grouoes non moins isnlés et égois-
tes; pour moi ces concepts son+ une
solitude, Ia solltuds de La Tourette,
Ia soli+ude de so mort.

Un dernier regord et le disque plot
et, blanc de Ia lune monte dons ie
creDuscule ou-dessus des lointoinas
collines. Un dernler reoard, et puis
1o voiture, les enfonts, à nouveau 10
route - et le retour ...

LA CARTE D~ V"r.:'TATION
DANS LA PLANIFICATION

Luiz Guimarães de Azevedo

Les activités de Ia planification à
buts multioles, surtout celles aooor-
tant des changements fondnmentoux
a~x conditions naturelles de Ia ré-
glon, tels "ue les prolets de drainaae
e: d'irriaation sur de vastes suoerf i-
cres, barrages oour installotions hvdro-
électriques, réservoirs, reboisement à
une prh.,..l/e inrluc:tr;pIJe. etc., soni
oussi bien d.o. 10 Df'lrt du gouvprne"
ment que dAq entreorises privées
rno!s une p"'rfnitA connoissance dcs
condí+ions ér::n1oqiques pst une né-
ce=sité Drp.n'~b'e eseentiallo pt une
corte contenont outont d'informa-
tions aue oossible d'ordre géologi·
que. oérlo'nai...,u~. climntiaue, écono-
miau" et statistique serait un apport
con~jrlérnb'e .

L'Ecol" ri" Toulouse de cortographi,.
de Ia véoé+otiC'n. suivc'lt1t le COI'"'Cpot
de IIsérie de véqétation" et les "loi~
du maximum et du minimum" énon.
cées oor Gou<sen en 1949, o déve ..
loon~ des cortes monrHa les dons les-
t'1ue"p~ les couleurs élémentnire~ d'in-
tpnc:ité v,.,ri~ble snnt ossinnpp.c:; à cer-
ta in5: fncteurs com me: temoéroture
humirlité. tvoe de tprrnin. etc. et su~
peroosées pour 'obtenir Un ieu de
couleurs comolexes réc:umnnt ces
troits essentiels. L'ooo1ic("1tinn en
Fr"nce ~t en Inde, et les c",tes par-
tielles de Ia véaétntion étudiées com-
me exoérience "õ Toulnuse ou moyen
de photogroohies aerrennes de Ia
vollée du São Francisco en Minns
Gerais, Ia vallée du Tip.tê en Sno
P"ulo et Ia portie sud de ce dernier
Etat ont montré que cette méthode
peut Mrp. employée avantageusement
au Brési!.

01"1 s'est aperçu aue# 10 meilleure
!?chclle nour le trovoil oréoorotoire
étnit 1/50.000 nnur nhtenir unI"!.cnrt~
définitiv~ ou 11250.000 et 1/500.000
ouonrl iI ~'ooissoit -d'une CCTrt~ ou
1";1.000.000.' La ohoto-interorétotion
pst le moven idéo I de ~'occoutumer
à Ia di<tribution de Ia véqétotinn et
d1identifier les especes caractéri~ant
un certain type de tapis végétal,
Mai~ ellp. doit naturf'd1ement ptre ren-
forcée d'une étude sérieuse du terrain.

A I'intérêt scientifique ~'ajoute
I'apport pratique de Ia plonificotion
de I'emploi de Ia terr~ représenté
pnr: (o) unp vue synthétiou~ com-
olete des phénomenes englobés dons
le cadre bio--géoornnhiaue; (b) Ijne
compréhension immédiate de I'état
"ctuel des res!>ources n(1turelles; (c)
économie de temos et précision dons
Ilétude du potentiel économiaue de Ia
région. Tout cela découle des prin-
cipes fondomentoux que Goussen op-
pelle le "dvnarnisme de Ia véÇ1éta-
tion", donnant Iieu à Ia notion d'une
"série de végétotion" ou sucession
de paysages représentant un cycle
d1occupotion du sol depuis I'origine
jusQu1nu dornipr stode ou climax,
quand un équilibre est atteint entre
Ia véaétation et les condition éda-
phiques de Ia région.

Une corte ainsi conçue de Ia vé-
oétatíon, qui décrirait les conditions
écologiques, offre une quantité de
données pour Ia planification régio-
nale en générol et, en porticulier
pour: analyses interprétatives des
sciences noturelles; études du cl imot
et extrcpolc+ion plus exacte des ob-
servotions météoroloqinues: svlvicul-
ture, rationalisation de I'exploitation
ogricole et de I'utilisotion de 10 terre;
svstêrnes routiers, droinage, irriga-
tion et réseaux d1pl'\crl1ie êlectrjoue:
finalement Ia planification et le re~
maniement de I'espace urbain et des
zones vertes.

PLAN D'HABITATlON DÉCENNAL

Des mesures pour réoondre à I'aug-
mentation rapide de Ia demande in-
so+lsfoite de looernent déoendent du
Plan décennal brésilien pour le dé-
veloppement économique et social
préoaré actuellement por le bureou
de Recherches économ iques oppl iquéo
(ÊPEA). Le problêrne a été étudié
rationnellement et les déoenses étn-
blies selon les possibilités des res-
sources, basées sur Ia réolité statis-
tique sons pré+ent ion utooique de
donner une maison à chccun. du
moins dons f'ovenir orochoin - tôche
énorme, jamais réalisée même
doris les povs les plus rlches. Le vide
laissé devra être comblé outont que
possible par I'entreprise privée e+
c'est pourquoi le Bureou a proposé
à Ia considération de celle-ci des
directives bien coordonnés .

Les estimations du tableau 1 mon-
trent les besoins croissants tont ur-
bains nue ruroux en milliers d'unités
de 1967 à 1971 ainsi que le total de
cette oériode de 5 ans et Ia suivonte.
Le tableau 2 donne les classes éco-
nomloucs servont dI=! base oux outres
tableaux et établies selon les ni-
veoux de revenu: jusqu'à 1, 1-3, 3-8
At plus de 8 fois le salaire mensuel;
les deux prem lêres sont les classes
inférieures et les deux derniêres les
closses movenne et suoér ieure, res-
pectivement. Le tableau 3 montre
les données du tabl"au I subriivisées
de cette moniere et le tableau 4
compare l'investissen18nt rhV~;CHJe
(matér;('Iux. moin d'ceuvre et bénéfice
du construct9ur) avec I'investlssement
finoncier (inve~tissf'mpnt ohvsiaue OUQ-
menté du Drix d1ochot du terro in}
et Ia déoense. moyenne par unité.
Sur le tableau 5 les valeurs moyen-
ne~ (terrain comoris) par unité ~n
1969, à Ia moitié des premiers cinq
ans, sont disoo~ée'5 par cI("J~sP's éco-
nomiques; quond iI est question d'un
financement gouvernementol, ces vo-
lours snnt un Deu olus élevées (ta-
bleau 61. mais I'aide aooortée est
seulel'1ent partielle afin d'encourager
I'effort oersonnel. Finalement, le ta-
bleau 7 donne le nombre d'unités
devant être financées ou construitl"s
avec les fonds publics dons ces rlix
ans, s'élevant éventuellement à 60%
d'habitations urbaines par an et à
30% à Ia campagne.

Le programme doit opÇlorter 27 000
nouveoux emolois ChOQU8 onnée à
I'industrie de I'habitation (publique ou
privée) de sorte que le pprcl)nr.~1
dons c", secteur s'élévera de 375.000
en 1967 à 600.000 en 1976. La
cansommatlon movenne onnuplle de
matériaux est estimée à 1.500.000
tonnes de ciment, 10.000 tonnes de
fer, 1 .160 millions de briques, 56 mil-
lions de metres carrés de da IIaae et
de carreaux de revêtement, 20 de
planches de pin et 10 de bois du(
pour les boiseries et les parquets.

En plus de stimuler J'économie
comme un tout et d'accroitre le
nombre des emplois, le finoncement
oublic de I'habitation entrainera pro-
bablement les économies privées vers
ce doma ine; pour compenser toute
possibilité de sur-investissement en
résidences pour les classes économ i-
ques les plus élevées, on aUQmentero
progressivement ]'allocotion de fonds
pour les unités de classes plus 1'110- 3 ~
destes à partir de 1968. L'exécution
du progromme dons les deux secteurs
sera contrôlée périodiquement par
I'échontillonnoge, ce qui permettra
de redresser le désequilibre et de
mettre ou point les changements né-
cesso ires aux reglements et institu-
tions.



Editorial

Política habitacional ou
programa de construções'?

Frente a uma situação de carência reeidencuü
a idéia mais imediata seria a de recomendar a cons-
trução de mais casas.
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Mas, construir para quem, como, onde e que
tipos de casas ?

A tentativa de responder, seriamente, a qual-
quer dessas perguntas levaria a uma quantidade
enorme de caminhos. Poderia levar, por exemplo, a
procurar saber o número de unidaâee em falta e,
conseqüentemente, a calcular a quantidade de di-
nheiro necessário à sua edificação. Seguindo a
mesma linha de raciocínio, cheqaria a vez de pensar
nos materiais a empregar, nas técnicas e nos pro-
cessos construtiooe a utilizar para transiormá-los
em alguma coisa parecida com uma casa, e, tam-
bém, nos terrenos onde construi-tas.

Uma outra direção, conduziria a casa e o qu ~
ela deve envolver e abrigar. A casa e aquilo que a
cerca e lhe dá maior significação. A casa e o que
ela é além de seus aspectos mais imediatos - se-
jam êles quantitativos, técnicos ou financeiros.

Como vivemos em uma sociedade, onde certos
valôres - metros quadrados, volumes de concreto,
áreas cobertas, cruzeiros, etc. - ganham excepcio-
nnl relevância, parece natural que nas tentativas de
equacionamenio do problema tuibiiaciotuü, certoe
aspectos tais como espaço e ambientação adequados,
intimuuuie, conjôrto, sa~tisfiação, etc., sejam mini-
mizasios e relegados a plano secundário, quando não
simplesmente esquecuios. Por outro lado, há a ten-
dência de confundir a parte com o toao. Assim, essas
linhas de raciocínio que se constituem em preciosos
instrumentos de aproximaçiio do problema, poderão,
0,0 serem tomados em si mesmos como solução, re-
dundar em distorções capazes de acarretar reais
prejuízos.

Cabe perguntar, a essa altura, se é POSSíV3lcon-
siderar o problema da habitação em si. isolado de
tôda a demais problemática do País, reduzindo-o a
uma simples operação que pretende multiplicar o
número de unidades residenciais.

Parece-nos que ninguém, em sã consciência,
ousaria responder afirmativamente a essa pergunta, .

do mesmo modo que, acreditamos, poucos conside-
rariam qualquer dos aspectos decorrentes das linhas
de raciocínio acima indicaâas como irrelevantes.

I ,
I

A própria ruiiureza da questão habitacioruü está
a indicar a necessidade de estudá-Ia a partir de seu
relacionamento com o restante dos problemas do
País. Para tanto, impõe-se uma ação coordenada
que, vinculando os prcblemas uns aos outros, possi-
bilite a visão integrada necessária ao lançamento
das grandes linhas mestras da ação. Essa perspec-
tiva permitirá o desenvolvimento dos planoe e pro-
gramas, ao mesmo tempo em que se cuida dos pro-
blemas imediatos e urgentes, sem dispersão de
esforços.

Um ato dessa natureza é, antes de mais nada,
uma decisão política, cuja iniciativa cabe primàr-
díalmente ao govêrno. Somente a partir da iormu-
lação de uma política nacional de habitação com
essas características, SEda possível elaborar critêrio-
samente os planos destinados a atender não ~ó os
aspectos mais prementes do problema, como sua
ulterior evolução, e em função âêles, preporar a
execução de proqramas.

A partir de um tal enfoque, seria fácil estabele-
cer as etapas da ação e' definir o escopo de cada
uma das atividades interuenientes, e evitar-se-ia o
risco de confundir acessório com fundamental, meio
com fim.

O Brasil está diante de um problema habiiacio-
nal que tem. explicaçiio em seu próprio estágio de
desenvolvimento. O equacionamenio âêste problema
exige, portanto, o conhecimento de suas pecularie-
âaâes, de sua extensão e de sua natureza. Êsses as-
pectos têm forma variada e incuiênc'a não-regular
eu sistemática. Hoje, mais do que nunca, estamos
certos d~ que antes de pensar em construir as.sim
ou assado, devemos ter plena segurança, não só dos
objetivos a alcançar como das conseqüências da
ação e de sua adequação a cada caso.

Precisamos traçar uma política nacional de
habitação consentãnea com nossa realidade, para
planejar corretamente e executar programas rea-
listas e de rentabilidade ótima, quer econômica ou
socialmente. O



I Premiação anual
A realização de premiações anuais de

arquitetura, iniciada em 1963 pelo Depar-
tamento da Guanabara, tomou impulso e
hoje é uma prática corrente em quase
todos os departamentos do IAB. Em um
país onde não se costuma valorizar muito
o trabalho do arquiteto ou. a obra arquite-
tônica, as premiações anuais dos departa-
mentos do IAB constituem-se em um ele-
mento de aferição profissional de valor
inestimável. Cada ano os arquitetos podem
cotejar suas realizações, e, ao submetê-
Ias a um processo de julgamento isento,
suprir a ausência da crítica arquitetônica
de caráter mais permanente.
O Catálogo da I Premiação Anual de

Arquitetura de Minas Gerais se abre com
um texto firmado pelo Conselho Diretor do
IAB-MG que bem revela a preocupação
dos arquitetos quanto à incompreensão, ou
ao desconhecimento, que separa o arquiteto

de arquitetura
do grande público. Ao declarar perniciosa
essa incompreensão, o Conselho Diretor do
IAB-MG afirma sua decisão de combatê-
Ia estabelecendo um diálogo entre o ar-
quiteto e a população, o govêrno e enti-
dades particulares. A Premiação Anual é
um instrumento dêsse diálogo, que aos
poucos vai se ampliando por todo o país.
Minas, Pernambuco, Rio Grande do Sul e
Gua.nabara realizam cada ano suas pre-
míações,
O Conselho Diretor do IAB-MG tradu-

ziu o pensamento de todos os arquitetos
brasileiros ao declarar na introdução do
Catálogo de sua I Premiação Anual que
"o IAB pretende evidenciar com esta ex-
posição de trabalhos de arquitetos minei-
ros, a necessidade dêsse diálogo, pois se as
oportunidades foram reduzidas, os arqui-
tetos de Minas não as deixaram de lado
e souberam demonstrar o valor de suas

de Minas Gerais
concepções, provando, assim, quanto po-
'dem contribuir no aprimoramento das
condições de vida da população e no de-
senvolvimento sÓcio.econômico"do país".
ARQUITETURA publica a seguir três

dos oito trabalhos destacados na I Pre-
miação Anual de Arquitetura de Minas
Gerais: o estádio dos arquitetos Eduardo
Mendes Guimarães, IAB-MG e Gaspar
Garreto, IAB-l\;IG; a casa do arquiteto
Aristides Salgado dos Santos, IAB-MG; c
a reportagem do arquiteto Eusa Re"o
Freire, IAB-MG.
A publicação de apenas três dos oito

trabalhos premiados não implica em qual-
quer preferência de ARQUITETURA por
essas obras. Simplesmente, apesar de todos
os esforços desenvolvidos pelo colega Reí-
naldo Calvo, IAB-MG, representante de
ARQUITETURA,somente êsses trabalhos
chegaram "às nossas mãos.

Edifício para fins desportivos - 1.0 Prêmio

Estádio Magalhães Pinto
Arqu ltetos:

EDUARDO MENDES GUIMARÃES, IAB-MG

GASPAR GARRETO, IAB-MG
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Plonto do Nível 4 - Gerol e Codeiros "Numerodos

Plonto do Nivel 2 Subsolo e G"erais

Corte longitudinal

o estádio foi construido no Setor de
Educação Física da Cidade Universitária
da Universidade de Minas Gerais, em
Belo Horizonte, mediante convênio entre
a Reitoria e o Govêrno Estadual.

o Estádio Minas Gerais, popularmente
chamado de Mineirão, é o segundo estádio
coberto do Brasil e o quarto do mundo e
destina-se à prática do futebol e do atle-
"tismo. Para seu funcionamento foi orga-
nizado um calendário que permitirá aten-
der, símultãneamente, ao futebol profissio-
nal e ao esporte universitário.

o Mineirão tem capacidade para 100
mil pessoas assim distribuídas: 50 mil na
arquibancada, 30 mil na geral e 20 mil
nas cadeiras. Sua cobertura abrange to-
talmente a arquibancada e as cadeiras,
sendo de notar, ainda, como detalhe iné-
dito, a parte da geral coberta - atrás dos
goals. Dispõe de 32 cabines para rádio,
imprensa e TV: que obedecem a todos os
requisitos técnicos e têm acesso indepen-
dente.

Alojamento com 42 dormitórios com ca-
pacidade para receber 480 pessoas, restau-
rante com cozinha e demais dependên-
cias, departamento médico completamente
equipado, além de' departamentos de' fi-



sioterapia e hidroterapia completam as
dependências do estádio.

Foi prevista uma área de 100 mil me-
tros quadrados para estacionamento, o que
permitirá o parqueamento, com folga, de
5 mil carros, sem considerar a possibili-
dade de estacionamento em ruas e aveni-
das próximas.

Outros dados

o Estádio Minas Gerais tem 6 vestiá-
rios para homens, 4 vestiários para mu-
lheres; 3 elevadores; 36 bares, 86 sanitá-
rios. O conjunto esportivo completo prevê
a construção ainda de 5 quadras de tênis;
2 piscinas; 8 quadras de voleibol e 8 de
basquetebol; Escola de Educação Física;
departamento de esportes náuticos e um
ginásio coberto.

O escoamento do estádio, completamen-
te lotado, poderá ser feito em 10 minutos.
O volume de concreto elevou-se a 40

mil ms e o de cimento a 250 mil sacos;
o consumo de ferro foi da ordem de 4
mil toneladas. O

Corte tronsYe~ol
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CEIBRASIL
**** DESDE 1935 ****
Mais de 30 anos de expe-
riência em ar: condicionado

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

modernas instalações
do ramo no País,

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

Habitacão unifamiliar construída
1.° Prêmio

Residência Enock Muzzi Filho

Arquiteto
ARISTIDES SALGADO DOS SANTOS, IAB-MG

o arquiteto Aristides Salgado dos Santos
nasceu em Divinópolis em 17 de janeiro
de 1938 e formou-se em 1965 na Escola de
Arquitetura da Universidade Federal de
Minas Gerais. ASS participou, em 1960,
do Salão de Arte Moderna da Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte. Ainda como
estudante integrou a equipe que represen-
tou a Escola de Arquitetura da UFMG na
VII Bienal de São Paulo, em 1963 e foi
classificado em exposição de desenho in-
dustrial em São Paulo, além de ter se
classificado no concurso de cartazes para
a VIII Bienal de São Paulo, em 1965.
Atualmente, ASS trabalha em projetos de
residências, clube, e praça pública - o

centro cultural, em Belo Horizonte, Díví-
nópolis e Teófllo Otoni.

Na memória do projeto para a residên-
cia Enock Muzzi Filho o arquiteto afirma
que o programa foi elaborado pelo cliente,
com sua assistência e lhe possibilitou "va-
lorizar os espaços através de elementos
estruturais e funcionais (tetos, muros, pa-
redes, gárgulas, bacias pluviais, cantarias,
vazados, jardins, etc.), cuía relação e va-
lor pudessem sugerir canções bucólicas e
misteriosas, agradáveis e necessárias à
formação do espirito jovem e infantil das
crianças, que são oito entre os dez dos
seus habitantes".

9

Vista da quintal. A casa foi prajetàda de forma a não interferir com as divisas de vizinhos e não apresentar "planos de fundo".
Preocupou-se com um tratamento volumétrico. A massa saliente é da cozinha e em cima um "mirante".



I '

Vista de um ângulo da curva da Praça pelo acesso principal. A massa
da lage impermeabilizada com asfalto e telhas, foi' utilizada no ponta

crítiéo da 'curva com senfido de perspeCtiva urbene,

,-, -, -,
-,
",

o arquiteto Aristides Salgado admite
que a habitação deve responder a uma
necessidade universal de morar, traduzin-
do um "equílfbrío psíco-ernocíonal, frater-
nalmente para qualquer família, colocando
as particularidades de cada programa, a
economia, os processos construtivos, enfim
a ecologia, fatôres pragmáticos variáveis
sob vários aspectos, como o meio de cons-
truir ambientes, definidos pela dualidade
espaço-matéria, situando a arquitetura no
tempo".

I~

3
~?
I "Pensamos prossegue o arquiteto

Aristides Salgado - que uma arquitetura
brasileira seja, além de suas característi-
cas relativas ao clima, ao temperamento
de nossa gente, aos valôres coloniais, seja
fundamentalmente corrente com o meio
urbano onde se encontrará íntrínsíca-
mente vinculada; uma contribuição válida
para formar uma mentalidade de planeja-
mento, honesta para com a técnica con-
temporânea local, seus processos constru-
tivos materiais e acabamentos próprios de
nossa mão-de-obra simples e econômica,
com intenção plástica de arrôjo e sobrie-
dade, libertando-a do detalhismo falsea-
dor, dos revestimentos mudos e onerosos,
que trazendo o aspecto do fachadismo da
moda são, em última conseqüência, uma
das causas que oneram o custo da casa".

O
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Apresentação do plano da fachada para a Praça D•. Cxistiano. Nota-s.e que o pano de vidro do' estar está em
função da paisagem que se des·cort"ina',oà frente e a curva do traçado urbano da praça:



Picasso
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nos diz respeito (~t)

Honra-se Pablo Picasso. E não se trata
de uma destas honrarias oficiais e fáceis
que permitem aos governos se desembara-
çarem de uma glória em quatro golpes de
turíbulo , O Ministério do Estado, o Mi-
nistério da Cultura e a cidade de Paris,
conjugaram seus esforços para nos dar
uma vasta retrospectiva em vários locais,
oferecendo-nos ao mesmo tempo o mais
importante instrumento para o estudo de
uma obra de que se pode justamente dizer
que domina o século presente.
O leitor desta revista (1) tem o direito

de se perguntar a que título podemos nos
interessar pela obra de um pintor que tão
r.tdícalmente excluiu de sua visão poética
o mundo do cristianismo. Além de algu-
mas "crucificações", não se encontra nela
quase nada que evoque o mistério do
Cristo.
Partindo desta construção e sublinhando

que existem muitos sêres cornudos, forqui-
lhados, ambíguos na obra dêste pintor, al-
guns exorcisistas improvisados vêem fàcil-
mente nêle o Diabo ou um gôsto pronun-
ciado pelo demoníaco. Acusam-no por
causa de suas opiniões políticas, pelo seu
gênero de vida; e, ainda, de comercializar
sua obra. Não se sabe mais o que inventar
para rebaixar um espírito que está, entre-
tanto, em pleno desabrochar de seu gênio.
As exposições nos mostram que Picasso

é uma fonte, ftle é exatamente o inverso
de uma arte contemporânea que tende a
se racionalizar ou que retorna unicamente
aos impulsos do Espírito. Em Pícasso, o
espírito vela sôbre os movimentos profun-
dos da sensibilidade: êle não produz abs-
trações, não deixa o imaginário tornar-se
fantástico; é fonte de inteligência e fecun-
didade. Níguém, melhor que Picasse, sabê
onde se encontram os limites do realismo,
do cubísmo, da arte abstrata, pois êle é
sem dúvida o único a ter alegremente to-
cado, simultâneamente, tôdas as fronteiras.
Sabe que o domínio da forma é delimitado
por pântanos onde vão perder-se tôdas as
pesquisas plásticas. Picasso se permite
patinhar nestas terras escorregadias, pois
o seu espírito sutil o impede de ser traga-
do. A variedàde dos seus meios nos es-
panta. ftle realiza mesmo uma espécie de
prodígio: o que nos outros se chama ."fa-
ses", isto é, estados sucessivos do pensa-
mento, torna-se nêle modalidades simul-
tâneas de sua invenção, A êste título, êle
transtorna os reparos, falseia por princí-
pio todo ensaio de classificação e sufoca
o espírito lógico,

11
(*) Tradu?::ido pelo arquiteto Geraldo Nogueira
Batista, IAB-DF, do artigo publicado na revista dos
padres dominicanos "L'Art Sacré", ns, 3-4, no-
vembro-dezembro de 1966: "L'Architecture lIIumi-
néell.

(1) °L'Art Sacré", revista dos padres dominicanos
franceses,



Picasso é uma fonte pois vai direto ao
fim de seu esfôrço. Seu espírito conduz
sem discorrer uma mão rápida e segura.
~ste tocar-em-tudo só manipula o que tra-
balha. Se escolhe uma matéria, uma téc-
nica, não é para fazer um ensaio mas para
as marcar de modo indelével. Um cartão
rasgado, uma telha velha, que retêm sua
atenção, passam imediatamente ao nível
de matérias nobres, permeáveis ao sôpro
do espírito criador. ~ muito comum se
escutar, de importantes contemporâneos,
uma condenação de tal ou qual forma de
expressão plástica: acabou-se a pintura de
cavalete, acabou-se o afrêsco, acabou-se a
cerâmica pintada, acabou-se a escultura
modelada! Picasso vem e prova o contrá-
rio. Tudo o que se declara inerte, é por
êle reanimado. ~le parece carregado por
um tal potencial que eletriza um mundo
de coisas, reputadas como más condutoras
do espírito.
Picasso é uma fonte que jorra do fundo

das idades. Uma visita à suas exposições
nos mostra-o como um homem íntempo-
ralo Esta figura pertence à pré-hístóría.
Esta outra teria seu lugar no Fayoum.
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Aquela poderia servir de objeto para um
culto animista. Colocar um dos seus va-
sos nas coleções do Museu de Atenas não
seria uma heresia. Um rosto pintado sô-
bre o cimento parece ter vindo do Museu
Romano de Barcelona. E, entretanto, estas
diversas inspirações, estas múltiplas fatu-
ras, permanecem a imagem do homem Pí-
casso. ~le pôs a mão sôbre inumeráveis
fôrmas antigas, mas em tôdas deixou suas
impressões digitais.
Picasso está aí para nos mostrar tam-

bém a permanência do pensamento místi-
co. Ninguém melhor do que êle soube fi-
gurar o face a face do homem e da bêsta.
Esta audácia lhe valeu sem dúvida, como
dissemos de início, esta acusação de demo-
níaco. Picasso parte, na realidade, de uma
constatação profunda. O homem, que não
atingiu ainda a plenitude de sua evolução,
é constrangido a encarar a bêsta que o
habita. As corridas de touro, a eterna
perseguição da mulher pelos faunos, não
são nêle, simples temas de pintura. Re-
valem a inquietação fundamental do ser



humano perpetuamente espantado de se
reconhecer, não somente o porco-que-dor-
me, mas o tigre e o pássaro, o gato, a
cabra e o touro. Picasso nos descreve lon-
gamente o combate do animal e da cria-
tura espiritual, mas nos mostra também
suas mútuas complacências, suas conve-
niências e cumplicidades.
A figura da mulher revela, em sua obra,

uma espécíe de vitória do espírito. Ela pa-
rece, mais que o homem, resgatada de sua
animalidade profunda. Resolutamente fe-
minista, Picasso excluiu de sua pintura a
mulher-decoração, a mulher-objeto de
luxo, a carne enganadora e estúpida que
serviu durante demasiado tempo de mo-
dêlo e que contribuiu certamente para a
manutenção da mulher-escrava. As mu-
lheres de Picasso escapam ao animal. As
vêzes fogem diante dêle. Freqüentemente,
também, o pintor as imobiliza em posturas
contemplativas, silenciosas. Espantamo-nos
algumas vêzes de sua escultura da mulher
grávida, mas para Picasso a assonância
que existe entre gravidez e gravidade não
é um jôgo de palavras: a fecundidade é o
pêso espiritual do ser feminino, sua coroa,
sua glória. Em geral se compreende mal
a longa seqüência do "pintor e seu modê-
10". O pintor nada mais é que o SUjeito,
e o modêlo o objeto dêste ato do conheci-
mento que se chama pintura. A mulher
que se pinta reage sôbre o ôlho que
procura sua verdadeira face; ela o modi-
fica, o provoca ao ultrapassamento.
Nesta perspectiva, a representação do

sexo e da vida sexual nada tem em Picas-
so, de estranho ou duvidoso. O homem
sexuado é cortado em dois; estas metades
que se procuram traem a eterna inquietude
da unidade e da plenitude. :É! o trabalho
desesperado, enfurecido para apagar a fis-
sura do espelho que poderia talvez não
refletir a harmonia reencontrada.

:É! aqui que reencontramos as preocupa-
ções que sempre foram as nossas nesta
revista. A crise da arte sagrada contem-
porânea se prolonga. :É! muito fácil acusar
um academismo que está cada vez mais
longínquo, muito cômodo estigmatizar a
falta de imaginação. O problema se situa
numa outra profundidade, no nível exato
onde Picasso teve a coragem de o colocar.
Pela virtude da Encarnação, podemos re-

presentar Deus e a obra da graça no
mundo. Mas não sabemos mais pintar a
figura humana. Chega-se ainda a repre-
sentar o homem como objetos ou como
animais. Tenta-se exprimi-Ios através de
uma escrita abstrata: a duas tentativas
estão' condenadas ao fracasso. Picasso nos
abre um caminho que revela a tensão in-
terna da natureza humana para se resga-
tar de sua animalidade: êle nos descreve
magistralmente sua nostalgia da unidade.
Põe, impiedosamente, o dedo nas inquie-
tudes profundas da condição humana;
presente suas aspirações, continuamente
frustadas, à verdadeira beatitude. A ima-
gem do homem, que nos é oferecida por
Picasso, é uma imagem verídica. Ela não
se compraz na decomposição, se recusa a
aperfeiçoamentos artificiais: é um balanço
da humanidade em 1966, de uma humani-
dade marcada por suas febres, agitada por
seus sonhos, em busca de sua verdadeira
face. .
Um dia, talvez, a fé cristã virá iluminar

esta imagem. Nós aguardamos na Igreja
os poetas, os humildes feiticeiros '(2) ca-
pazes de desenhar no sol de Deus o ver-
dadeiro espelho de suas imagens,

(2) MAG1CIENS no originol, nota do tradutor.
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Plano habitacional decenal

o Setor de Habitação do EPEA elaborou, para
integrar o Plano Decenal Brasileiro de Desenvolvi-
mento Econômico e Social, um Plano Habitacional,
do qual vamos apresentar a seguir, em primeira
mão, um resumo.

O Setor de Habitação do EPEA esclarece que,
"como todo o Plano, 'Ü' presente resumo é um do-
cumento ainda provisório, sujeito a discussão e re-
visão. É com êsse objetivo que se faz a presente
divulgação, possibilitando o seu conhecimento e
exame nos meios técnicos do País. Quaisquer con-
tribuições deverão ser encaminhadas através dos

Resumo do Plano

o Planejamento Habitacional partiu de
um conhecimento, ainda que parcial e
imperfeito, da realidade, no que concerne,
de um lado, às necessidades de habitação,
face às possibilidades de pagamento das
famílias, distribuídas por distintas classes
de renda, e de outro às possibilidades da
economia como um todo. Conhecidos os
recursos disponíveis, o Planejamento Ha-
bitacional passa a constituir uma tarefa
de compatibilização dos recursos financei-
ros com as necessidades habítacíonaís,
maximizando o benefício social não só
quanto ao campo da habitação, mas tam-
bém, quanto aos efeitos secundários que
o Plano de Habitação provocará.

1!:sses recursos provêm de duas fontes:
há os recursos públicos, quantificáveis e
previsíveis ao longo do tempo, para o qual
se está planejando e que poderão ser ca-
nalizados de acôrdo com os objetivos só-
cio-econômicos. havendo também os re-
cursos privados, isto é, aquêles que esca-
pam ao contrôle dos órgãos institucionais
do Govêrno, mas que serão também ca-
nalizados para a construção de habita-
çôes. Assim se distinguem os dois seto-
res: o público e o privado.

membros do Grupo de Coordenação do Setor de
Habitação, ou a êste diretamente. O coordenador
dêsse Grupo é o engenheiro Álvaro Milanez, e o
enderêço: EPEA, Rua Melvin Jones, 5, 28.0 andar
- Rio de Janeiro, Guanabara".

O representante do IAB no Grupo de Coorde-
nação acima aludido é ° arquiteto João Ricardo
Serran, IAB-GB, a quem os arquitetos porventura
interessados deverão enviar suas sugestões e críti-
cas afim de que sejam levadas de forma unificada
ao Grupo de Coordenação do Setor de Habitação
do EPEA.

Quadro 2
Classes de Renda Familiar Mensal Consideradas

(Mil o-s de 1966)

CLASSES DE LIMITE DE RENDA
MÉDIARENDA Inferior Superior

I 84 48,1
rr 84 252 150,9
lU 252 672 389,4
IV 672 1 040,8

Total 223,0

veremos logo a seguir, os recursos totais
são mais ou menos conhecidos. Nesse ca-
so, a tarefa do planejamento vai consis-
tir em calcular-se a parcela da demanda
existente capaz de ser atendida com os
recursos públicos. A outra parte da de-
manda será atendida de alguma forma
com os recursos do Setor Privado. Em
princípio, pois, tôda a demanda será de
alguma forma satisfeita: ou através dos
recursos governamentais, ou mesmo sem
êles.

E aqui surge logo um outro aspecto fun-
damental do planejamento. :É aquêle, se-
gundo o qual o Govêrno conhece bem

2 - Apresentação dos Quadros Básicos
Quadro 1

Necessidade de Habitações no País
(Mil habitações)

1967 1968 I 1969 I . 1970 I 197J. I 1967/71
\

1967/76MEIO

Urbano 519,0 535,2 551,5 568,7 586.3 2760,7 5969,9

Rural. 178,4 185,0 HJl.7 198.6 205,5 959,2 2107.3

To t aI 697,4 I 720,2 I 743,2 767,3 I 791,8\ 3719,9~--~----~--~~--~----~-----
8077,2
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Em face das dificuldades apontadas,
mas levando em conta, por outro lado,
tôda a realidade, diríamos que o Planeja-
mento Habitacional é normativo no que
respeita ao Setor Público e apenas índí-
cativo, no que concerne ao Setor Privado.
Essa é a conceituação adotada com res-

peito ao planejamento e comum aos de-
mais setores, além do de Habitação.

Com efeito, a população do País se de-
senvolve em ritmo crescente, as necessi-
dades habitacionais são enormes, como

suas limitações e logo demonstra suas in-
tenções. Não tem o Govêrno a pretensão
de proporcionar casa a todo mundo, pelo
menos a curto prazo - tarefa enorme ja-
mais atingida por outros países mais ri-
cos, mesmo a longo prazo.

o Quadro 1 acima fornece o número to-
tal de habitações a construir no País, nos
meios urbano, rural e no total, durante os
anos do Plano, para atender: ao cresci-
mento da população, à necessidade de re-
posição das habitações que se vão demo-

lindo ao longo do tempo, assim como à
absorção do deficit existente em um prazo
mais longo.

--- Previsão para 1969

o Quadro 2 fornece dados relativos à
renda familiar mensal disponível. As fa-
mílias foram distribuídas pelas diversas
classes de renda com base em informa-
ções obtidas das Contas Nacionais, de
pesquisas realizadas pela Fundação Ge-
túlio Vargas, do Censo Demográfico de
1960 e de projeções realizadas pelo pró-
prio EPEA.

Os limites das classes correspondem a
1, 3, 8 e mais vêzes o maior salário mí-
nimo vigente no País em 1966.

Não há dúvida que as classes I e U são
as das famílias de menor renda, a que
se refere a Lei n,v 4.380, de 21-8-64. A
classe lU compreende as famílias de
classe média inferior e, finalmente, a
classe IV abrange a restante classe mé-
dia, assim como a superior.

O Quadro 3 mostra como se distribui
a Necessidade ou Demanda de Habita-
ções por Classe de Renda. O Plano prevê
ainda como se apresenta essa distribuição
nos diversos meios, urbano e rural, assim
como nas diversas Regiões do País.

O Quadro 4 mostra' a previsão do in-
vestimento físico e financeiro em habi-
tação. O investimento físico compreende
o custo dos materiais e da mão-de-obra e
o lucro empresarial na construção das
habitações, enquanto que o investimento
financeiro compreende, além do investi-
mento físico, o custo do terreno.

Admitiu-se que durante o período 1967/
76 a fração do PIB investida em habita-
ção cresceria linearmente de 3,08% em
1967 a 3,80% em 1976. Atualmente, esti-
ma-se que essa fração esteja em tôrno de



Classes de
Renda

Quadro 3
Necessidade de Habitações por Classe de Renda

(Mil habitações)

1967 1968 1969 1970 1971 1967/71
\

1967/76

I 195,20 202,34 209,60 217,08 224,74 1048,96 2301,53
II 321,57 331,74 342,04 352,76 363,86 1711,97 3708,33
III 138,30 142,53 146,73 151,24 155,70 734,50 1584,31
IV 42,33 43,59 44,83 46,22 47,50 224,47 483,03

Tot a I I 697,40 I 720,20 I 743,20 I 767,301 791,80 I 3719,90 I 8077,20

Quadro 4
Investimento em Habitação

INVESTIMENTO FíSICO INVESTIMENTO FINANCEIRO
ANO

I Valor Total Valor Total

I
Média por

% PIE Habitação
(*) (*) (**)

1967 3,08 1 509 1 715 2,46
1968 3,16 1 652 1 877 2,60
1969 3,24 1 791 2 033 2,74
1970 3,32 1 986 2 256 2,94
1971 3,40 2 160 2 452 3,10

1967/71 3,25
3,48

9 098 10 333 2,78
1967/76 23 028 26 162 3,24

(':,) - bilhões de Cr$ de 1966.
(**) - milhões de Cr$ de 1966.

Quadro 5
Valor das Habitações por Classe de Renda em 1969

(Mil o-s de 1966)

CLASSES DE
RENDA

LIMITES DO VALOR
Média

Inferior Superior

1 007,8 591
1 007,8 3 023,4 1 852
3 023,4 8 062,5 4 779
8 062,5 12 788

I
TI
lU
IV

Quadro 6
Valor das Habitações Financiadas pelo Setor Público por Classes de Renda

(Milhões o-s de 1967)

CLASSES DE RENDA VALOR DA FINANCIAMENTO
HABITAÇÃO PREVISTO

I 1,7 1,4
U 2,3 1,9
lU 5,6 4,55
IV 13,5 8,7

Quadro 7
Habitações Financiadas pelo Setor Público

(Mil Habitações)
Classe
de

Renda
1969 1970 1971 I 1967/71 I 1967/761967 1968

I 31,3 51,9 58,6 65,9 74,0 281,7 746,6
II 64,5 136,4 153,9 173,1 194,4 722,3 1886,5
III 35,9 60,6 68,4 77,0 86,6 328,5 841,1
IV 22,6 8,9 10,0 11,3 12,6 65,4 139,9

Total 154,3 257,8 367,6 I 1397,9 I 3614,1290,9 327,3

2,5% e o seu aumento se deverá, inicial-
mente, à implantação do Sistema Finan-
ceiro da Habitação.

o Quadro 5 apresenta os valôres mé-
dios (investimento financeiro) previstos
para as habitações de cada classe de ren-
da, no ano de 1969, ano médio do primei-
ro qüinqüênio do Plano.

o Banco Nacional da Habitação, dire-
tamente ou através de seus Agentes,
orientará os investimentos em cada classe
de renda de modo a impedir uma supe-
rinversão nas classes de renda mais alta,
o que acarretaria uma redução dos inves-
timentos nas classes de menor renda.

Os Agentes, promotores e financeiros,
do Banco Nacional da Habitação são
constituídos pelas COHABs, Cooperativas,
Caixas Econômicas, Sociedades de Crédi-
to Imobiliário e outros órgãos previstos
em Lei.

O Quadro 6 apresenta os valôres mé-
dios das habitações financiadas pelo Se-
tor Público, os quaís são, necessàríamen-
te; maiores que os valôres constantes do
Quadro 5 e que· correspondem à inversão
global em habitação, compreendido o in-
vestimento privado.

A diferença entre o valor da habitação
e 'a parcela do financiamento previsto,
em cada classe, de renda, provém de que
o financiamento não é total, exigindo, ao
contrário, uma contribuição (esfôrço in-
duzido) por parte do pretendente à casa
própria.

O Quadro 7 apresenta o número de ha-
bitações financiadas ou construídas pelo
Setor Público, por classe de renda, em
cada período plano.

Em 1967 adotaram-se os programas já
estabelecidos pelo B. N·.H. e outros ór-
gãos Federais, enquanto que nos anos se-
guintes mantiveram-se os valôres unitá-
rios apresentados no Quadro 6 anterior,
até que o financiamento público atingisse
60% das habitações urbanas e 30% das
rurais a serem construídas em cada ano.

A realização dêsse programa implicará
na criação anual de 27 mil empregos na
indústria de construção de habitações
(pública e privada), passando o número
de empregados no setor de 375 mil em
1967 a 600 mil em 1976.

Serão consumidos, em média, por ano,
1,5 milhão de toneladas de cimento, 80
mil toneladas de ferro, 1160 milhões de
tijolos, 56 milhões de m2 de materiais
cerâmicos (ladrilhos e azulejos), 20 mi-
lhões de m2 'de tábuas de pinho e 10 mi-
lhões de m2 de madeira para esquadrias
e tacos.

3 - Conclusões Gerais - Definição de
Políticas

Os Quadros anteriormente apresentados
mostram as diversas metas físicas de pro-
dução, assim como os diferentes progra- 15
mas de investimento, visando ao atendi-
mento das várias classes definidas pelos
seus limites de renda.

Os resultados que se espera alcançar
constam especialmente do Quadro 7 que



mostra o numero de habitaçôes a serem
construídas ou financiadas, pelo poder
público, por classe de renda e em cada
ano do período considerado.

A intervenção do Estado no Setor Ha-
bitacional se fará, dentro do espirito da
Lei n,v 4380, através do financiamento
concedido pelo Setor Público. 1l:sse finan-
ciamento, além do benefício imediato con-
cedido ao adquírente da casa, terá outras
conseqüências, como a de estimular tôda
a economia, além de gerar novos empre-
gos. Além disso, o financiamento conce-
dido pelo Setor Público proporcionará
ainda um impacto no Setor Privado, seja
através da indução provocada, seja pelo
estímulo que vai provocar na canalização
da poupança em direção ao Setor de
Construção de Residências, em virtude do
efeito demonstração necessàriamente des-
pertado.

E aí reside, em contrapartida, um even-
tual perigo, qual seja o de provocar uma
superinversão em habitação, especialmen-
te nas classes de maior renda, capazes
por si mesmas de um maior investimento
no setor. Por todos êsses motivos, o Pla-
nejamento Habitacional proposto previu a
partir de 1968 um maior atendimento às
classes de menor renda. Tal política, de
acôrdo com o espírito da Lei n.o 4380,
que determinou um tratamento prioritá-
rio às classes de menor renda, está igual-
mente compatibilizada com a capacidade
de pagamento das famílias e com a ne-
cessidade de garantir a rentabilidade de-
vida ao Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço, principal fonte de recursos colo-
cada à disposição do Sistema Financeiro
da Habitação.

Como ficou dito na Introdução, a Pro-
gramação Habitacional proposta não ali-
menta nenhuma pretensão de resolver a
curto prazo o problema habitacional bra-
sileiro. Os recursos disponíveis, embora
substanciais, não são suficientes para o
atendimento completo da demanda, in-
clusive .porque os mecanismos institucio-
nais existentes não comportariam a pos-
sibilidade de ultrapassar em curto prazo
as metas apresentadas.

Ao Setor Privado caberá dessa forma a
tarefa de contribuir para o atendimento
da demanda restante. Bem sabemos co-
mo seria temerário querer prever o com-
portamento a que vai obedecer o Setor
Privado. De qualquer modo, é certo que.
a participação do Setor Público será mar-
cada por um aumento no investimento
habitacional global, na qualidade das ha-
bitações financiadas e da área total cons-
truída, concorrendo ainda para uma re-
dução das disparidades dos padrões ha-
bitacionais, decorrentes de uma distribui-
ção da renda familiar.
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O Setor Privado, de seu lado, estimu-
lado pelo Setor Público e sob a influên-
cia do efeito demonstração, deverá, no
futuro, e ao longo do tempo, melhorar o
nível dos investimentos em cada classe
de renda, aumentando ainda o número
das habitações financiadas.

O comportamento de ambos os setores
será verificado através de levantamentos
por amostragem feitos periàdicamente.
Daí porque é indispensável um perma-
nente acompanhamento da programação,
corrigindo as distorções verificadas e in-
dicando as necessárias modificações regu-
lamentares e institucionais. O

Urbaniz·ação e

Revolução Tecnológica e Explosão
Demográfica

Os dois grandes fatôres de modificação
da humanidade ou melhor dizendo, de
"mutação" do século XX são, sem dúvida,
a revolução tecnológico-científica e sua re-
sultante explosão demográfica. A sua con-
seqüência direta é o processo de urbani-
zação mundial. Não podemos mais isolar
o desenvolvimento econômico sem que den-
tro de estratégia geral seja considerada de
forma dominante políticas relativas ao
processo de urbanização. Para têrmos uma
dimensão do fenômeno, entre 1900 e 1950,
a população urbana vivendo em cidades
na Asia cresceu de 19,4 milhões para
105,8(444%) milhões, na Africa de 1,1 mi-
lhão para 10,2 (827%), enquanto que a
população mundial cresceu de 260% (1).
Note-se que no período terminado em
1950,o avanço tecnológico na Medicina não
havia alcançado o alto nível de hoje, sen-
do êste um dos fatôres de grande pêso na
formação da explosão demográfica. 1l: in-
teressante citar a preocupação da Organi-
zação Mundial de Saúde (OMS), que em
um relatório sôbre o problema do cresci-
mento da população urbana, diz: "O es-
tudo da evolução demográfica deixa clara
a preocupação de que, depois do problema
de manutenção da paz mundial, o plane-
jamento metropolitano e urbano é, provà-
velmente o mais sério problema a ser en-
frentado pela humanidade na segunda me-
tade do Século XX" (2).

Esta preocupação é perfeitamente justi-
ficável. 1l: bastante óbvio que nos países
subdesenvolvidos a alternativa de opção
política se apresente entre:

(a) desenvolvimento econômico atra-
vés do processo de intensiva industrializa-
ção; ou

(b) manutenção de uma economia agrí-
cola artesanal.

Uma vez tomada a primeira (a), e êsse
é o caso brasileiro, está implícita a neces-
sidade de uma solução "especial" como
parte da estratégia de desenvolvimento. A
agtutínação urbana nos pólos de desenvol-
vimento e o esvaziamento do campo é um
efeito direto da opção. Introduzir um me-
lhor nível tecnológico na agropecuáría ma-
ximizando a produtividade, é incompatível
com a permanência da segunda opção (b),
pois como decorrência, serão liberados bra-
ços nesta parte do setor primário, que
ocorrerão às áreas urbanas. A situação
brasileira hoje é uma de transição típica.
Veja-se que a contribuição no acréscimo
anua'l de população urbana vem indiscuti-
velmente da área rural para a área ur-
bana. O crescimento natural das áreas ur-
banas é inferior ao das regiões predomi-
nantemente rurais.

Os programas de planejamento familiar
são muito mais efetivos nas cidades do que
no campo. Não é possível estancar o "der-

desenvolvimento

Arquiteto HARRY JAMES COLE, IAB-GB

rame" demográfico das áreas não urba-
nas, de forma tão efetiva como na área
urbana.

Por outro lado, a incorporação do ho-
mem ao campo não tem suporte econômi-
co. A formação de um operário rural pro-
dutivo pressupõe um investimento em têr-
mos de treinamento correspondente ao ní-
vel de 2.° ano ginasial, isto é, 7 anos no
mínimo. Por outro lado, a absorção do
trabalhador não especializado pode ser
feita na indústria ou serviços urbanos.

Segundo os estudos do Prof. Asimov pa-
ra o Cariri/Ceará, em 98% dos empregos
urbanos, um período de 2 a 15 dias de
treinamento é suficiente para tornar o
operário r e n t á v e I e a um custo social
muito reduzido. 1l:ste treinamento pode ser
realizado na forma do aprendizado, dentro
da própria indústria, em inúmeros casos.
Um outro aspecto importante é a oportu-
nidade de emprêgo nas regiões metropoli-
tanas com base mais diversificada e, por
isso mesmo, com maiores possibilidades de
absorção. Uma política de ampliação e ra-
cionalização global dos investimentos e a
correspondente distribuição espacial otímí-
zada na área urbana é requisito básico pa-
ra evitar perdas no sistema, ainda carente
de poupanças desperdiçá veis .

O exposto acima pressupõe apenas, uma
constatação do que poderia ocorrer à base
de um conhecimento generalizado da evo-
lução de uma economia desenvolvida e
em índices experimentais de países subde-
senvolvidos.

Entretanto, pode-se constatar certos fa-
tos que isoladamente seriam aceitáveis co-
mo uma primeira análise de situação.

Há, àbviamente, uma anomalia entre o
sistema de distribuição espacial habitação/
emprêgo nas cidades e, principalmente,
regiões metropolitanas. Esta anomalia tem
raízes históricas e administrativo-políticas.
Essa situação obriga o operário ou traba-
lhador de menor renda a despender em
g a s tos de circulação (transporte) e de
energia elétrica, própria, mais do que de-
veria comportar sua renda limitada ine-
lástica.

Isso se pode constatar pela quantidade
de viagens efetuadas nas horas de "ponta"
pela manhã e pela tarde nas grandes me-
trópoles brasileiras (o mesmo ocorre em
alguns países desenvolvidos).
Entretanto, pequenos ajustes poderiam

ser introduzidos no sistema de forma a mí-
nimizar esta situação. Damos como exem-
plo a hipótese de uma distribuição racio-
nal das horas de entrada e saída dos di-
versos setores de emprêgo que não são ne-
cessàriamente interligados. Ter-se-ia um
desafôgo das "horas de ponta", com o se-
guinte esquema hipotético para o Rio de
Janeiro:

(Conclui na pág. 25)
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Um encontro

Arquiteto EUSA RÊGO FREIRE, IAB-MG

Fotos Convento de La Tourette, de autoria de

A. M. Coeagnae, O. P. de L'ort Soeré.
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Num outono, à tarde, partimos de Lyon em direção à
Eveux-sur-l' Arbresle. Minha amiga e seus dois filhos e a
arquiteta brasileira - eu. A primeira lá estivera antes,
com a mesma missão que a levava esta segunda vez, ofe-
recendo cortesia a visitantes, pois para nós ambas, aquela
viagem não tinha o mesmo sentido, infelizmente'. A tra-
dição francesa, com sua sapiência de 20 séculos, por vêzes
afeta negativamente alguns aspectos da cultura do país,
volta-se com certa agressívídade contra a aparição dos
muros de concreto, nus e brutais em sua beleza despojada,
entre as agulhas ancestrais de oitocentos anos e os tetos
mansardas que coroam os edifícios de capítéís neo-clássi-
cos - o lugar comum da arquitetura da maior à menor
cidade - apenas quebrado por um dono barroco que
irrompe de tempo em tempo. .

Era um domingo azul e sol entre os abundantes dias
açoitados pelos.ventos que desvestem os plátanos e lavados
por uma água que é bruma e frio a chuva do outono. A
natureza, minha cúmplice. A estrada calma, não ainda
as serpentes de carros que o quase-noite desenha nas vés-
peras das segundas-feiras. As crianças me propunham os
"o que é, 'O que é ?", aos quaís acidentalmente respondia
- minha infância já começa a esquivar-se. As gargalha-
das dos pequenos vencedores, algumas frases femininas,
um pensamento, a paisagem que o carro punha em mo-
vimento.



A COLINA. A CHEGADA

Um velho convento, de linhas arquitetô-
nicas pobres. Nem neo-clássico, nem mo-
derno, que idade tem? Uma dessas mulhe-
res que por não aceitarem ser velhas, não
são novas. E o outro? Ainda oculto pela
topografia e pelas árvores.

Uma súbita hesitação diante dos ata-
lhos. Enfim uma seta, enfim La Tourette,
enfim Le Corbusier. O encontro marcado.
O encontro construído em uma pequena
elevação, onde anelam os caminhos que
penetram a propriedade das árvores côr
de outono. O encontro com quem havia
morrido, um pouco mais de um mês an-
tes, mas que estava diante de mim exces-
sivamente vivo, a ponto de tornar sonoro
o silêncio de grandes paredes desnudas, de
onde, de inesperado, írrompe uma gárgula
ou de onde simplesmente nada se realça.
Estava viva a voz que ouvi e ouço ainda,
que meus filhos e meus netos ouvirão, se
as bombas não falarem afrontosamente
mais alto.

Estacionou-se o carro. As crianças par-
tiram como a infância parte. As duas mu-
lheres foram em direção ao objetivo, um
edifício cujo espaço arquitetônico se des-
tina à habitação e ao cultivo do espírito.
Duas das funções que os tratados enume-
ram quando definem o que é e a que se
propõe a arquitetura. As definições e os
conceitos que dificilmente ultrapassam a
frágil barreira das palavras e do papel,
de forma a se agigantarem em três di-
mensões, fisicamente, e constituirem a lin-
guagem que o arquiteto em sua missão hu-
mana e social deve oferecer ao mundo.

O vestíbulo franco, sem as "nobrezas"
oficiais, um vestíbulo para gente. Nêle,
em fila dupla, ondulam as curvas dos pe-
quenos parlatórios que definem uma cir-
culação central e esta fica suspensa em
sua extremidade, proeminente sôbre o es-
paço exterior.

A arquitetura interpela o monge. Ela
quer penetrar em todo edifício que se lhe
afigura como uma VERDADE. As palavras
vêm para lh'a vedar: a visitação domin-
guelra é parcial e de qualquer forma,
mesmo em outros dias, a verdade total é
negada às mulheres. O convento é dos
monges e as saias são sacrílegas. O respeito
à obra e ao arquiteto amparam a voz que
gostaria de transformar-se em protesto.
E o protesto transforma-se em contempla-
ção ao que era permitido tocar.

Nas fachadas sul e leste as sacadas co-
bertas se avançam e ostentam o único
elemento decorativo: os "cailloux" que não
perderam seu vínculo com os outros "caíl-
loux" que estão no fundo dos regatos, os
mesmos que simplesmente poderão ser uti-
lizados quando se quiser despertar o sono
das águas. ~les não são os "fulgets" dos
mostruários de material de construção,
lavados, uniformes, unícolores, ~les são os
seixos que amam o concreto e nêle se in-
terferem com a fôrça que só as umoes
sinceras podem dar. E ao lado dessas sa-
cadas os "bríses" retangulares inclinados,
desejosos de abandonar a parede e o vão
que lhes deram origem. Mas sentem sau-
dades e ficam assim deliciosamente a meio
caminho, incapazes da separação total.

:é; ainda a fachada leste. Passos à di-
rei ta. Um intervalo, uma tensão. A alta
parede que se recorta e se avoluma para
isolar os sinos. Não é necessário a voz
dêstes para se sentir que sua mensagem
há-de produzir-se no tempo. O espaço ali
coopera nesta tarefa. O pequeno parale-
lepípedo bivazado, em sua quase solidão
material é o silêncio que chamou, que
chama e continuará a chamar. Até
quando?

Mas essa solidão não é um vazio. Ela
se relaciona com a gárgula que coopera
com as lágrimas da natureza e o vão sa-
.líente que orienta iluminação para o in-
terior.

Poucos passos são dados e as linhas
retas se deparam uma vez mais com as

curvas e êste encontro desenha um "nár-
tex" não confinado, no próprio espaço ex-
terior. Uma porta está aberta e minha
entrada coincide com a saída da música
que vem de dentro, desconhecida mas
agradável. Como nas categorias góticas, a
vista é impulsionada para o alto, onde ela
se encontra com a articulação de quatro
paredes em plena sinceridade material, de
textura e de côr, e um retângulo. que se
desprega do teto para dar passagem à luz.
Uma luz branca, em sua pureza natural,
que sensibiliza mesmo os que como eu,
foram ali buscar apenas uma mensagem
estética e uma lição de arquitetura. Ainda
as capelas laterais, onde a luz, sem os vi-
trais medievais, mas a êles se filiando em
equivalência de linguagem, tomam as cô-
res que o homem deseja e se veste com a

exuberância angustiada de suas perguntas.
Uma luz côníca, volumétríca, física e sub-
jetivamente orientada. Uma luz humana,
considero-a eu, entretanto, uma purifica-
ção, uma transcendência.

O encontro prossegue, à distância entre-
tanto. Depois da ondulada capela lateral
uma cêrca de arame farpado interfere-se
entre o colóquio. Tomo os caminhos es-
treitos adjacentes, à espreita da fachada
oeste. A separação entre a capela e o
convento, um delgado plano de céu azul,
que realça fortemente um volume cilíndri-
co, alto e esguio, para em seguida a vista
encontrar de nôvo a sacada com os "caíl-
Ioux" e os elementos vasados retangulares,
sôbre uma superfície vítrea que recobre
três pavimentos. Também aí os detalhes
volumétricos se ressaltam, inesperados na
aparente rigidez do volume mãe.

Contínuamos o determinismo do cami-
nho e penetramos no educado bosque de
fôlhas que, em festa-côr, se despediam da
estação e que já possuíam um grande
número de irmãs impotências sêcas sôbre
a terra. Pensava naquela obra solitária,
na grandeza do terreno que a rodeava e às
vêzes parecia-me descobrir sôbre a estra-
dazinha que pisava, as pegadas do grande
criador. Tinha desejo de recoletar seus
pensamentos que se perderam naquela
mesma atmosfera e que também ali ti-
nham sido tão materialmente retidos.
Terrível ambíguídade: pensamentos dissol-
vidos no ar, pensamentos-concretos; pen-
samentos- tempo, pensamento-espaço. Har-
monia ou entrechoque constante? Objetivo
acabado ou apenas tentativa de comêço
de luta?

La Tourette é uma de suas obras mais
recentes. Quando a projetou já havia for-
mulado tôdas as diretrizes racionais da
arquitetura e do urbanismo contemporâ-
neo, às quais acreditava viria corresponder
uma vida feliz e racional para tôda a so-
ciedade. Já êle estivera em presença das
tôrres de Nova York que lhe preconizavam
a nova era do período maquinista e que
lhe sugeriam o prenúncio de um equiva-
lente ao vivido pela brancura das cate-
drais, quando uma nova técnica de cons-
truir eclodira de uma antiga, com um vi-
gor jamais assinalado. Atrás estavam os
conjuntos habitacionais tão polêmicos e
combatidos, as "7 vias" e a "mão aberta"
de Chandigarh. Entretanto suas concep-
ções, que malgrado tenham como objetivo
o bem-estar humano integral, encontram-
se perdidas dentro de uma visão anti-social
do mundo e aplicadas a pequenos proble-
mas isolados, para grupos cada vez mais
estanques e egoístas; são elas para mim
uma solidão, a solidão de Ia Tourette, a
solidão de sua morte.

Voltamos para uma derradeira visão, não
tomavam mais os detalhes, era o conjunto
que 'penetrava impolidamente em meu es-
pírito e que tinha a ansiedade e o nervo-
sismo de quem se despede. O dia era claro
ainda, mas uma lua dêste tamanho de-
senhava um disco plano e branco sôbre as
colinas longínquas.
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Outra vez o carro, crianças, outra vez
a estrada - o retôrno. O



Símbolo para o Colégio
Brasileiro de Hematologia
Arquiteto MÁRIO FERRER, IAB-GB

MLMO"R\A JUST\ F\CAT\ VA
IO~IA \N \C \AL 'PA.?À ç,t;. FÀZ.~'R UM <;IM'BOLO

D~ \-H~_MA.TOLOGIA. - GOT~ D~ Ç,A.NG-U~.

'-'2 DIÇ;TQ\QU\ÇAO

o partido inicial do símbolo ba-
seou-se no Hematócto, instrumento
característJko da Hematología, o
que no entanto não possibilitou ~ l="U<;ÀO DA.<Õ
uma solução satisfatória. Pensou-
se então em trabalhar a gôta, sim-
bolo inicial do Colégio.

Desenvolvida esta idéia, associa-
da à da distribuição do sangue ir-

20 radíado do coração para todo o
corpo, chegou-se à solução final. -4 CÔRb. C;;

As côres são o azul e o vermelho
dos sangue venoso e arterial. O

\I~UM~U-l-O ..t:... A..LUL



HAVER

Hartmoltopren - um material moderno para construções

As construções modernas caracterizam-se pelo
emprêgo de novos materiais que poupam tempo
e dinheiro. O Hartrnoltopren'", a espuma sintética
da Bayer, atende de modo muito especial a essas
exigências técnicas e econõmicas.

Veja o edifício de 18 andares da Caixa Econô-
mica Municipal de Düsseldorf. A construção do
corpo plano de dois andares, sôbre o qual se
ergue o arranha-céu, é muito interessante. As
partes da fachada, com núcleo de 40 mm de
espessura, são feitas de Hartmoltopren. A cama-
da externa de cobertura é de metal leve, e a
interna é de gêsso coberto com papel. Antes de

esponjar, foram colocadas esteiras de fibra de
vidro sôbre o metal leve, com o objetivo de me-
lhorar a aderência entre a espuma sintética e a
camada de alumínio. Estas partes da fachada são
feitas em moldes de apoio. A pressão feita ao,
esponjar produz elementos planoparalelos, auto-
-portantes e resistentes à torção - com um pêso
por metro quadrado relativamente baixo. O pêso
específico da espuma sintética é de aprox.
60 kg/m3.

As vantagens mais importantes dos elementos
de Hartmoltopren para fachadas são as seguin-
tes: fabricação racional e valor "K« favorável,
excelente proteção calorífuga graças ao baixo
\ .

coeficiente de condutibilidade térmica, monta-
gem muito rápida - principalmente na construção
do arcabouço,

Bayer Leverkusen

Agentes de venda:
Aliança Comercial de Anilinas S. A.,
Rio de Janeiro, Caixa Postal 650,
São Paulo, Caixa Postal 959,
Pôrto Alegre, Caixa Postal 1656,
Recife, Caixa Postal 942.



Carta da vegetação e planejamento

LUIZ GUIMARÃES DE AZEVEDO

I - Introdução

As últimas décadas vêm assistindo a
uma generalizada tomada de consciência
nacional, em relação à necessidade do pla-
nejamento como medida fundamental a
todo e qualquer empreendimento. 1!:ssees-
tado de espírito vem-se fazendo sentir não
só no campo da iniciativa privada como no
terreno das realizações oficiais e semi-
oficiais, nem sempre, porém, dotando-o
das características capazes de atender ao
objetivo real, que deve ser o de, em pre-
sença de um "inventário", realizar uma
"possibilidade", no quadro de uma revolu-
ção (Rey, 1962). 1!:sse deve ser o objetivo
a atingir, principalmente no âmbito das
realizações nas condições naturais de uma
região, tais como os projetos de drenagem
e irrigação de grandes áreas, os de insta-
lações de barragens para usinas hidrelé-
tricas, os de açudagem, os de refloresta-
mento em escala industrial, etc.

1!: óbvio que vários podem ser os meios
a serem utilizados com êsse objetivo. Po-
rém, o insuficiente conhecimento das con-
dições ecológicas gerais do Brasil leva-nos
a cogitar da possibilidade de realizar algo
que, pelas suas características de síntese,
forneça o maior número de dados possí-
veis.

Por ser a vegetação o elemento mais re-
presentativo da interação dos fatôres na-
turais que agem sôbre uma determinada
área, o seu conhecimento aliado ao maior
número de informações possíveis de serem
levantadas (sejam elas de caráter botâni-
co, geológico, pedológíco, climático, ecoló-
gico, agronômico, econômico e estatístico)
e expresso sob a forma de um mapa é,
na realidade, a documentação ideal para
o conhecimento do potencial econômico de
uma região.
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A carta de vegetação há muito ultrapas-
sou o campo de interêsse puramente botâ-
nico, para constituir-se em documento da
maior utilidade nos mais variados campos
da ciência e da técnica. Aumenta a cada
dia o número de especialistas que, no ter-
reno da Geografia, da Geologia, da Zoolo-
gia, da Ecologia, da Pedologia, da Clima-.
tologia, do Planejamento do Uso da Ter-
ra, da Silvicultura, da Economia( do Urba-
nismo e da Estratégia, vêm constatando o
valor dessa documentação, quando aplicada
às suas especialidades (Küchler, 1951). 1!:
imprescindível, porém, que além das infor-
mações diretamente ligadas à cobertura
vegetal (espontânea e cultívada) , o mapa
indique as condições do meio. Isto é, que
êle se constitua num inventário da situa-
ção atual e também num elemento de in-
formação capaz de, pelo conhecimento da
ecologia da região cartografada, indicar
as possibilidades de sua transformação
(Gaussen, 1961). O têrmo Ecologia é aqui
empregado na acepção mais generalizada,

isto é, o estudo da relação entre os sêres
vivos e o meio (Gaussen, 1949 e Manique
e Albuquerque, 1955).

11 - A Escola de Toulouse de Cartografia
da Vegetação e sua Aplicação no
Brasil

A possibilidade da elaboração de cartas
da vegetação e das condições ecológicas,
comparáveis em escala mundial, foi pro-
posta por Gaussen (Gaussen, 1949) em
trabalho apresentado ao XVI Congresso
Internacional de Geografia, com base na
sistematização do emprêgo racional da
côr e na noção de "série de vegetação".
Segundo os princípios dessa Escola, as
plantas se distribuem, na natureza, de
acôrdo com um conjunto de "série de ve-
getação", cuja repartição geográfica é li-
mitada pelas condições do meio, estas fi-
cando determinadas pela interação dos
fatôres, os mais variados, como a tempe-
ratura, a umidade nas suas diversas for-
mas, o regime de distribuição dessa umi-
dade, a luz e também aquêles ligados à
natureza do solo. Aplicando as leis do
máximo e do mínimo (Gaussen, 1949) e
afetando a cada um dos fatôres do meio
(temperatura, umidade, natureza do solo,
etc. ), uma côr elementar de intensidade
variável, é possível pela superposíçâo des-
sas côres obter, para uma determinada
vegetação, uma côr determinada vegeta-
ção, uma côr complexa que irá sintetizar
aquêles diferentes fatôres.

A criação, sob administração do "Cen-
tro National da Recherche Scientifique",
do "Serviço de Ia Carte de Ia Végétation"
(órgão encarregado da elaboração da
carta da vegetação da França na escala
1/200.000), do "Institut de Ia Carte Inter-
nationale du Tapis Végétal" na Universi-
dade de Toulouse, o qual coordena a ela-
boração da carta mundial da vegetação na
escala do milionésimo, bem como a reali-
zação bastante adiantada na Carta da
Vegetação e das Condições Ecológicas da
índia, com base naqueles princípios, de-
monstram a aceitação que êsse método
vem obtendo no campo do levantamento
das informações das condições naturais e
do potencial biótico em escala mundial.

Muito embora o escasso conhecimento
da florística de nossas formações vegetais
e a carência de outros dados ainda não
permitam, entre nós, a realização feita na
França e na ínáia, a possibilidade de uma
caracterização da "série fisionômica da
vegetação" abre perspectivas para que seja
ínícíaõo, no Brasil, um trabalho dentro da
mesma orientação.

Os testes levados a efeito em estágio
realizado no "Service de Ia Carte de Ia
Végétation" e no "Institut de Ia Carte
Internationale du Tapís Végétal", onde foi
examinada a aplicabilidade daquele mé-

todo na elaboração de cartas parciais da
vegetação de duas áreas do Estado de São
Paulo e uma do norte de Minas Gerais,
no Vale do Rio São Francisco, permitem
a, afirmação de que um trabalho dessa
natureza é realizável no Brasil (Azevedo,
1963).

lU - A Realização da Carta da Vegetação
e das Condições Ecológicas e suas
Etapas

lU - 1 - Escolha da Escala de Trabalho

Esta deverá ser, segundo a experiência,
a de 1/50.000 quando se tem como obje-
tivo a impressão da carta definitiva na
escala 1/250.000. Para a elaboração das
fôlhas ao milionésimo, não deverá a es-
cala de trabalho ser menor que a de
1/500.000.

Os resultados obtidos com o trabalho
nessas escalas maiores, constituirão uma
valiosa documentação a ser explorada em
trabalhos de detalhe.

lU - 2 - Os Meios de Trabalho

Na fotografia aérea e no exaustivo le-
vantamento de tôda a documentação (em
particular a cartográfíca) botânica, clima-
tológía, pedológíca, geográfica e econômi-
ca, repousa todo o trabalho de síntese a
elaborar.

A fotografia aérea, examinada no seu
qualitativo (foto-interpretação), é, nas
condições brasileiras e considerando-se a
insuficiência do conhecimento da distribui-
ção dos principais tipos de vegetação e as
proporções continentais de nosso território,
o elemento essencial de trabalho. A defi-
nição das diferentes fisionomias com que
a vegetação brasileira se apresenta e mes-
mo a possível identificação de certas e de-
terminadas espécies vegetais que possam
caracterizar esta ou aquela formação, de-
verão ser feitas a partir dêsse elemento.

lU - 3 - O Contrôle de Campo

A verificação dos elementos resultantes
da foto-interpretação, assim como a com-
plementação das observações com base nos
itinerários pré-estabelecidos sôbre fotogra-
fias aéreas, constitui uma das fases mais
importantes do trabalho. 1!:sse contrôle
deverá ser realizado em duas etapas: a
primeira, relativa à verificação da iden-
tificação fisionômica dos vários estágios
que compõem as "séries fisionômicas de



vegetação" e da complementação de da-
dos; e a segunda, tendo por objetivo a ve-
rificação do trabalho de síntese realizado
a partir daquela documentação.

lU - 4 - O Desenho Defitinova da Carta

Pelas suas características técnicas e pelo
emprêgo racional da côr, à qual é atri-
buída uma significação biológica, essa eta-
pa exige a colaboração, em trabalho meti-
culoso, de desenhistas e bíogeógrafos , Essa
exigência decorre da necessidade de que o
mapa resultante, muito embora a comple-
xidade dos fenômenos que êle procura re-
precentar, se constitua num documento
perfeitamente legível e expressivo.

IV - A Carta da vegetação e os
Empreendimentos de Planejamento

A par do interêsse científico que um
documento dessa natureza representa para
o desenvolvimento dos estudos de Ecologia,
de Climatologia, e de Bíogeografía, o seu
interêsse no campo do planejamento do
uso da terra fica evidenciado:

a - pela visão global e sintética dos fe-
nômenos descritos no quadro biogeográ-
fico;

b - pelo conhecimento imediato dos
recursos atuais do meio natural;

c - pela economia de tempo e pela efi-
ciência nos estudos dos problemas do meio
natural, com pleno conhecimento do seu
potencial econômico (Rey, 1962).

Essas possibilidades são devidas ao prin-
cípio fundamental sôbre o qual está apoia-
do êsse sistema de cartografia fitogeográ-
fica, qual seja o do dinamismo da vegeta-
ção e do qual decorre a noção de "série
de vegetação" assinalada acima. Isto quer
dizer que, na carta realizada, vamos en-
contrar uma sucessão de paisagens vege-
tais que precedem umas às outras no tem-
po e que representam as várias etapas de
ocupação do solo, desde o estágio pioneiro
até um estágio terminal (clímax, para
grande maioria dos autores) que represen-
ta. o equilíbrio entre a vegetação e as con-
díções climáticas e edáficas da região.
Por outro lado, e como conseqüência da
sua concepção, uma carta da vegetação
realizada dentro dêsses moldes oferece três
perspecti vas básicas na sua análise:

1.0) permite uma interpretação ecológica
porque indica as relações entre a vegeta-
ção e o meio;

2.0) conduz a uma interpretação econô-
mica porque fornece indicações sôbre as
relações entre a cobertura vegetal e a ação
humana;

3.0) possibilita o planejamento do uso
da terra porque é capaz de revelar, com
segurança, as relações entre o meio natu-
ral e as possibilidades da ação humana.
V - Conclusões Sumárias

Muito embora uma carta da vegetação
com as características acima preconizadas,

por si só, não constituia mais do que um
meio de explicação e de avaliação, é lí-
cito esperar dessa documentação uma sé-
rie de informações aplicáveis aos mais
variados campos da atividade humana e
em particular no terreno do planejamento
regional.

Dentre essas aplicações destacam-se as
relativas à:

Botânica, Ecologia Vegetal e
Fitogeografia

- conhecimento dos limites exatos en-
tre as diversas séries de vegetação;
- conhecimento das condições ecoló-

gicas gerais que regulam a distribuição
dessas séries;
- análise ínterpretatíva das relaçõzs

de vegetação no espaço e no tempo.

Climatologia

- estabelecimento dos tipos de clima
em relação com os tipos de vegetação;
- maior segurança na extrapolação das

observações meteoro lógicas ;
- estudos de Bioclimatologia e Clima-

tologia Médica.

Agricultura

- conhecimento das condições funda-
mentais da produção agrícola e florestal;
- estabelecimento da vocação natural

dos solos;
- proteção à Natureza e ao Equilíbrio

biológico;
- base para os programas de aprovei-

tamento racional do espaço rural.

Economia Rural

determinação do valor das terras;
cadastro rural.

Engenharia

- projetos de traçados de rodovias;
- projetos de drenagem e irrigação;
- projetos de aproveitamento ener-

gético.

Urbanismo

- planejamento do uso do espaço
urbano;
- estabelecimento de áreas verdes.
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SUMMARY

Activies connected with multi-purpose planing,
especially those which introduce significant chcn-
ges in the natural conditions of a region, such
as droinage and irrigotion projects over large
areos, installation of dams for hydroelectric plants,
scole, etc., are already bccom.nç routine, not only
in water reservoirs, reforestation on on industrial
governmentol, but 0150 in privote enterprizes.

This goal implies, however, knowledge of ge-
neral ecotoqico l conditions which can be obtoined
by meons of a "mop of Vegetation and Ecologicol
Conditions". This result in obtained because, since
vegetation is the remaining natural factors, to
express it in the form of o mop with the largest
possible omount of geologic, pedologic ond cli-
matic dota, would give planners voluoble dote
about the economic potential fo the orea to be

developed.

The elaborotion of a mop of vegetation onc:
of ecological conditions, occording to the prin-
cipies fo the Toulouse School of Vegetation Mop-
ping (Goussen, 1949), ond it use, not only 111

FronceFronce but olso in Africo ond 1ndio, indi-
cote its opplicability in Brazil. We have the
opportunity to prove this though tests of areas
of the method ma de i nToulouse, using oerial
phatogrophs of severa I oreas of the Brozilion ter-
ritory (São Francisco Valley, in Minas Gerais,
Tietê Vollev, in São Paulo, and the southern part
of the stote of São Paulo).

This experience shawed thot the best scole is
1/50,000 when the final presentotion of the mop
the scole of presentation is 1/1,000,000. The use
is on a scale of 1/250,000; and 1/500,00 when
of aeriol photographs (photo-interpretotion) is .the
best meons 01 becoming acquointed with the
distribution 01 vegetotion and the identificotion
of particular species wich characterize any type
of vegetotion. This cobinet work obviously needs
to be bosed on good ground control.

From a mop resulting fram the opplioction
of this method, one can expect a ninvoluable
contribution for p1anning land use, for the fol-

lowing recsons:

o) it supplies onoveral, synthetic view of the
phenomeno described in the bio-geopraphicol pie-

ture;

b) it indicates, immediotely, the present state
01 the natural resources of the oreo being studied;

c) it permits knowledge of the economic po-
tentiol of the orea being mopped, with greot eco-
nomy of time and effort. 23

This results from the fundamental principie on
wich Gaussen's system of vegetotion mapping is
based, whatever may be on's interpretotion 01
"vegetation series". It presents a resume of the
ecology of an area and the dvncmics of its ve-

getation. D
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URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
(Conclusão do pág. 16)

a) A indústria manteria seu regime de
7 às 16 horas.
b) Os escritórios de 8 às 17 horas.
c) Os bancos de 9 às 18 horas.
d) O comércio varejista poderia funcio-

nar de lU as is horas.

Assim, em se fazendo essa distribuição
de norarios, se conseguiria uma meinor
cnstrrouíçao de utiuzaçao dos serviços de
transportes e do tempo dOS habitantes
metropolitanos. Com essa "Ciefazagem de
CIClOs"se aicançaría maior eficiência no
sistema de circulação (poderia reduzir seu
preço unitário) e melhor serviço para as
alferentes atividades, pois haveria reco-
bnmentos de horários para que elementos
de cada setor pudessem se utiíízar dos ser-
viços dos outros. Isto teria um efeito
"uescongestíonador", diminuindo o desper-
dício de tempo e como conseqüência: au-
mento de rendimento no conjunto eco-
nômico.
Outra hipótese, se imaginássemos que

uma política de "taxação diferenciada ter-
ritorial" pudesse facilitar a redistribuição
da atual urdídura de moradia urbana, pos-
sibilitando uma maior proximidade ao lo-
cal de trabalho, conseguiríamos também
economias no sistema de circulação (me-
nor número de viagens e em menores
percursos) e aumento de poupanças por
família, naquelas que hoje têm boa parte
de seu salário absorvido em transportes.
1l:sseaumento de poupança seria fatalmen-
te encaminhado para o consumo de bens
ou serviços, o que implicaria em uma
maior demanda e aumento de escala de
produção dos setores econômicos.

Através dessa pequena especulação, mos-
tramos possíveis caminhos para o enc~
tI'O de novas soluções, idéias e concepçoes.

Pesquisa Teórica e Aplicada

A especulação teórico-científica e a pes-
quisa são elementos básicos para a uefi-
nição de "estratégia de desenvolvimento
urbano" e o entendendo como possíveis
"aceleradores" de desenvolvimento eco-
nômico.
A pesquisa pura de instrumentos e mé-

todos de planejamento, deve ser acompa-
nhada do respectivo treinamento dos "ins-
trumentos humanos" (capital humano)
para transformá-Ia em aplicada. 1l: uma
das grandes deficiências dos sistemas sub-
desenvolvidos.

Talvez encontremos a causa dessa situa-
ção num problema de "escala". Mas, acre-
dito que o problema de escala seja um
problema mais de ordem cultural do que
estrutural. Do ponto-de-vista pragmático,
poderemos induzir o raciocínio no sentido
de que se existe êste problema de escala,
talvez em se adotando uma posição não
ortodoxa, chegaríamos a realizar através
de um programa intensivo de pesquisa e
treinamento - um desequilíbrio do siste-
ma atual, acelerando assim os processos
de desenvolvimento.

Uma nova maneira de "pensar"

Até recentemente, temos pensado de
forma linear.

A cada ação isolada corresponde um re-
SUltado identificável. Entretanto, a com-
plexidade da estrutura dinâmica das eco-

nomias em desenvolvimento e desenvolvi-
das, não nos permite mais entender o fe-
nômeno por êsse processo de raciocínio
simplista. Precisamos compreender essa
nova problemática que poderia ser ídentí-
ficada da seguinte forma: O conjunto de
fenômenos que c o m põe m o fenôme-
no "maior" caracterizado em forma de
pais, região ou continente, que por sua
vez, é parte de um sistema maior - o
mundo - é o entrelaçamento de vários
processos sócio-econômicos e físicos. Uns
afetam os outros, porém, se estudados, são
ídentífícáveís como um complexo. Quanuo
se reconnece uma parte uessa "trama",
damos-lhe o nome de "SISTEMA". }>or
sua vez, os sistemas podem ser combinados
em "supersístemas'', ou divididos em "SUb-
sistemas", ficando a definição em função
das necessidades de estudo ou do problema
a resolver. Podemos falar em um sistema
de transporte nacional, que é parte do
"supersistema" econômico do pais ou do
"suo-sistema" de circulação urbano, que
é uma parte do sistema de transportes
nacional, Entretanto, o "sistema de cir-
culação urbano" pode ser parte do "siste-
ma urbano" se êste é o objeto do nosso
estude.

Uma vez definido o conceito de "SIS-
TBMAS" que pressupõe várias interliga-
çoes e relações com outros, podemos visua-
lizar a tremenda complexidade de como
conseguir correlacíoná-Ios, A forma de
correlação, todavia, pressupõe uma aná-
lise quantitativa, pois a qualificação já foi,
por definição, feita quando se delineou o
sistema ou sistemas a estudar e resolver.

Nesse ponto, são necessários processos
de alta sofisticação, dado à sua natureza e
devido à variedade de eventos a medir no
espaço e no tempo, assim como sua dinâ-
mica e evolução.

Temos, então, que contar com "instru-
mentos" adequados com que possamos tra-
balhar. Jl; esta uma noção importante -
o instrumento no sentido de "ferramenta"
de trabalho do planejador.

Os modelos matemáticos, o computador,
as simulações são exemplos de instrumen-
tos de planejamento.

O objeto principal do planejamento do
ponto-de-vista operacional é o aperfeiçoa-
mento do "Processo Decisão". Para se che-
gar a melhores decisões no tempo e no
espaço, é essencial que se imagine o pro-
cesso de "desenvolvimento-programa" no
tempo e a que "direções" devemos condu-
zir o processo e a que "tempos" devere-
mos tomar esta ou aquela decisão a fim
de se chegar ao fim do programa pré-es-
tabelecido. Essa conceituação seria a Es-
tratégia a seguir, com seus problemas Tá-
ticos ou as decisões intermediárias, que se
deverá tomar ao longo da operação e ajus-
tadas as condições imprevistas ou aleató-
rias que venham ocorrer.

A montagem "logística" é também im-
portante. A alimentação do sistema na
hora certa e em quantidade certa é es-
sencial.

Para a montagem Iogístíca, temos "ins-
trumentos" já em uso como o "PERT" e o
"CPM" _combinados com "orçamentos-pro-
grama". tsses já estão sendo adaptados

para os sistemas de desenvolvimento ur-
bano, tomando emprestado da experiência
empresarial e governamental.

Poderíamos, resumindo, dizer que para
enfrentar o problema de desenvolvimento
urbano dentro do objetivo central de ace-
lerar o desenvolvimento sócio-econômico,
teremos que abandonar as noções de Pla-
no Diretor Físico, como fim e os sistemas
de contrôle físico urbano como meio.

A nova imagem é admitir os SISTEMAS
URBANOS, dentro dos SISTEMAS RE-
GIONAIS, NACIONAIS e êstes dentro do
SISTEMA UNIVERSAL. Precisamos, as-
sim, definir as ESTRAnGIAS, TATICAS
e o apoio LOGíSTICO para conseguir o
objetivo final, ou seja, o DESENVOLVI-
MENTO sóCIO-ECONóMICO. Tudo isso
feito, tendo-se presente que o PROCESSO
DECISÃO deverá ser aprimorado no sen-
tido de mínímízar o êrro e diminuir seus
"tíme-Iags" no sentido de transformá-Ia
em um dos ACELERADORES do processo.

Para se alcançar essa nova forma de
pensar, é necessário que se admita a busca
de novas teorias, métodos e instrumentos
e um preparo psicológico, abandonando
preconceitos e posições írredutíveís, sim-
plórias e convencionais.

Temos que abandonar os dualísmos, tais
como o Homem e o Meio, um contexto
único e estudar suas correlações.

Temos que procurar ver processos e não
"coisas" isoladas.

As soluções de resolver o "óbvio" sem
conhecer ou procurar estudar o "conjun-
to", deverão ser abandonadas. Essa sis-
temática já nos proporcionou muitos gas-
tos inúteis.

As vêzes, resolver o "óbvio", é criar pro-
blemas maiores. É olhar para o efeito,
sem conhecer a causa.

Tudo, enfim, se engloba dentro das pos-
sibilidades trazidas pela automação, que
se pode resumir em três aspectos princi--
pais, conforme diz Sir Bagrit: a Comuni-
cação, a Computação e o Contrôle (3).

Entretanto, para termos instrumentos
eficientes temos que adaptá-Ios à nossa
situação presente e, enfim, fabricar os
instrumentos adequados à nossa situação.
Para isso, temos que pressupor a existên-
cia da fábrica ou fábricas de instrumen-
tos, que deveriam estar localizadas dentro
de instituições típicas como Universidades
ou instituições para pesquisa e treinamen-
to em nosso Pais. Poderemos, então, pre-
parar os instrumentos materiais e "capi-
tal humano" a nível operacional. Também
formaríamos uma massa crítica "autócto-
ne" que viria criar métodos e instrumen-
tos próprios, ajustados à nossa problemá-
tica. Esta conceituação se resume em:
ampliação e extensão da inteligência hu-
mana. Podemos dizer que êsses instru-
mentais seriam um conjunto de "proces-
sos de aceleração". A nossa escala eco-
nômica a nível privado não dispõe de pou-
panças suficientes para aplicar em espe-
culações teóricas dessa natureza. Cumpre
assim ao Poder Público criar as condições
para que elas existam. Instrumentos de 25
aceleração do processo de decisão são
também muito importantes na modifica-
ção "atitudinal" e reformulaçâo da nossa
presente estrutura mental - a base de to-
do o processo de desenvolvimento. t es-
sencial que tenhamos um fluxo de conta-



tos em tôdas as direções com centros que
estejam fazendo trabalhos ligados aos
processos de decisão e aperfeiçoando ins-
trumentos, tanto no mundo desenvolvido
como também no mundo subdesenvolvido.
Há países como a índia, Tunísia, Vene-
zuela, Chile e Peru, que já estão operan-
do nessa faixa. Uma vez criadas as fer-
ramentas para se poder operar em têr-
mos de conjuntos de sistemas, isto criará
grande alteração no nosso sistema de pro-
gramação para. o desenvolvimento. Mais
uma vez se verificará um "momento" de
decisão importante, que se traduzirá, uma
vez adotada esta ou aquela ideologia, seja
pragmática ou determinística, as suas con-
seqüências em têrmos de programação po-
lítica e estratégia para o desenvolvimento.
l!: importante notar aqui, de passagem,
que o traço no planejamento pragmático
não é simplesmente uma forma de con-
trôle do processo. l!: sim uma forma cria-
dora de facilidades para a mudança ou
"mutação", de um processo corrente não
satisfatório. Exemplificamos êste tipo de
raciocínio: Diz-me atualmente que o Bra-
sil tem um sistema de produção super-
dimensionado em relação a sua capacidade
de consumo. Tomemos emprestada a opi-
nião de Leon Keyserling sôbre semelhante
problema nos Estados Unidos. 1l:le o en-
cara não como um exemplo de capacida-
de ociosa estrutural, mas sim como sendo
o resultado de uma demanda inadequada.
Pode ser esta resolvida, sugere êle, por
cortes nos impostos ou por gastos públi-
cos diretos no mecanismo de ampliação
do consumo e por isso mesmo, ligados ao
processo produtivo.

Um esquema para a ação

Após as especulações de ordem bastante
teóricas acima, poderíamos sugerir um es-
quema de ação com relação ao processo
de desenvolvimento como um mecanismo
disparador de desenvolvimento econômico.

l.a Fase: Realização de pesquisas e trei-
namento - Pesquisas de ordem teórica,
seguidas de pesquisa aplicada através de
um processo de simulação em laboratório
para sua respectiva "testagem". Nesta fase
se pressupõe o engajamento de "capital
humano", a fim de ser treinado e prepa-
rado como difusor dessa fase experimen-
tal, tanto teórica como aplicada e que sir-
va para disseminar os resultados obtidos
pelo País afora. Evidentemente, as insti-
tuições mais adequadas para êsse gênero
de atividade seriam as Universidades e as
entidades de planejamento não viciadas
pela estagnação, burocracia ou incapacida-
de técnica. . ..__I

A forma de"fazê-Io" ~ê ímàgma como o
início de um intercâmbio entre os centros
onde já esteja em processo essa fase de
pesquisa e aliciando entre nós, aquêles in-
divíduos profissionais e técnicos já inte-
ressados na matéria,

Abre-se assim um nôvo campo de ativi-
dade profissional e tecnológica. Uma vez
montada esta primeira etapa, teremos os
instrumentos físicos, materiais e humanos
para passarmos à fase de operação.
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2.a Fase: A fase de Ação. Esta fase se

delineia principalmente como um aprimo-
ramento do processo decisório. 1l:ste, entre-
tanto, é composto da interação entre o
Poder Público e a Iniciativa Privada, ajus-
tados entre si. Uma vez montado o dis-
positivo de ação que se expressa através
de Políticas, Estratégias, Planos e Proje-

tos executados dentro dessa nova concei-
tuação de planejamento e da implementa-
ção dêste planejamento, é necessário mon-
tar imediatamente a fase seguinte.

3.a Fase: Acompanhamento da ação. Es-
ta mantém através de um processo "feed-
back" o controle da ação e encaminha pa-
ra os centros de pesquisa e decisão as tes-
tagens não mais em forma de símuiação,
mas já em forma de operação. Serão as-
sim reavaliados, tanto a nível de ação co-
mo a nível de pesquisa.

4.a Fase: Reavaliação do processo. Pres-
supôe já aí haver um conjunto somatório
de experiências que possam ou devam ser
introauzidas no mouêlo de ação inicial-
mente adotado a fim de que se façam as
modificações ou ajustes necessários na
ação inicialmente proposta.

5.a Fase: Modificação da ação inicial
ajustada a nova realidade e manutenção
ao processo de planejamento nessa forma
contmua e permanente e cíclica.

Temos sucintamente, um sistema com-
posto para o processo de desenvolvimento
- seja êle em escala urbana ou também
em escala macro-regional e mesmo na-
cional.

Vejamos agora dentro do quadro Insti-
tucíonai e ao ponto ae VISta ae tormaçao
de um sistema para o processamento ao
aesenvolvimento urbano, alguns 'exemplos
que são de básica e considerável ímportan-
era. O Banco .Nacional da Habítaçao, que-
é no caso do desenvolvimento urbano, uma
peça fundamental, já tomou importantes
providências em 1906. Podemos ver na
evolução das suas ações, eventos que se
concretizaram da seguinte forma:

1.0) Uma política de desenvolvimento
urbano para o Brasil, projeto êste inicia-
do há aproximadamente um ano e que
hoje está em fase final de negociação. lJe-
verá entrar em 'operação em março/1967.

Pressupõe esta "Política de Desenvolvi-
mento Urbano para o Brasil", o primeiro
contato entre a realidade do desenvolvi-
mento urbano e a problemática de desen-
volvimento econômico do país. 1l:ste pro-
jeto tem características bastante interes-
santes, pois é um projeto financiado pelo
BID - Banco Interamericano de Desen-
volvimento. (Note-se que em conseqüên-
cia de uma reavaliação de suas políticas
com relação aos problemas de, financia-
mento a habitação, rêdes de esgôto, água
e energia elétrica, chegou à conclusão de
que sem se examinar o problema de de-
senvolvimento urbano dentro de um cri-
tério de sistemas para desenvolvimento
econômico, estaria esvaindo seus recursos
sem atingir suas finalidades). Supõe êsse
projeto a participação de doze ~quipes
brasileiras, realizando cada uma, o estudo
de um setor do sistema de desenvolvimen-
to urbano. Contará também com a" cola-
boração de consultores nacionais e estran-
geiros para sua realização.

2.°) Evento também importante nesse
sistema para o desenvolvimento urbano, é
o reequacionamento das funções do SER-
FHAU e a criação e aplicação do Fundo
de Financiamento e Estudos, Programas e
Projetos para o Desenvolvimento Urbano.
ll:ste fundo será administrado pelo BNH/
SERFHAU e atinge diretamente as mí-
cro-regíões do País, criando condições de

planejamento semelhantes àquele que se
faz a nível nacional e regional. É êste um
instrumento importante e corresponde à
criação de bases para um melhor processo
decisório ao nível municipal, interministe-
rial e micro-regional.

3.°) Importante também é a recomenda-
ção do Ministro do Planejamento para que
seja incluída na presente Reforma Cons-
titucional, conceitos que atendam à nova
problemática do desenvolvimento em nosso
país, isto é, à criação de áreas de desen-
volvimento e à criação de áreas metropo-
litanas. A finalidade principal é se reco-
nhecer institucionalmente essas novas
formas especiais, nascidas do processo de
transformação e desenvolvimento eco-
nômico por que passa o País. Do ponto de
vista teórico, ainda o Ministério do Plane-
jamento, através do EPEA tem-se preo-
cupado com a matéria. Já está incluído
no Plano Decenal, em final de elabora-
ção, a definição de centros de polarização
e pólos de desenvolvimento, assim como a
definição de regiões homogêneas e a de-
terminação de regiões-programa para o
desenvolvimento.

Nota Final: Devemos, entretanto, ficar
alertas contra a institucionalização esta-
tizante como uma advertência final. Gos-
taríamos de deixar clara a nossa opinião.
No momento em que uma série de instru-
mentos e eventos importantes se deli-
neiam da política governamental, devere-
mos estar vigilantes com relação à ten-
dência usual brasileira a se procurar so-
luções através das regulamentações, tabe-
las e normalização de certos conceitos
teóricos e os ajustamentos necessários pa-
ra o bom desempenho da atividade de pla-
nejamento. Entendemos planejamento co-
mo um processo, processo êsse que acom-
panha as modificações aleatórias dentro
do conjunto de sistemas que é um país.
Uma vez aceita a tese do sistema capita-
lista, evitemos um excessivo poder centra-
lizado de decisões. Devemos procurar um
equilíbrio entre as decisões micro-eco-
nômicas e macro-econômicas a fim de que
não haja uma imposição ou superposição
exagerada de podêres e, conseqüentemen-
te, uma sufocação das necessidades de
ajustamento em escala micro-regional e
local, que são as células básicas do sis-
tema sócio-econômico de um país e atra-
vés das quaís êle produz, vive e progride.

Temos hoje uma série de condições fa-
voráveis. A atenção do Govêrno para a
matéria através dos Ministérios do Pla-
nejamento e Interior, do EPEA, das enti-
dades financeiras como o BNH/SER-
FHAU no âmbito internacional. É neces-
sário manter e ampliar a atenção sôbre
êsse importante e urgente setor da vida
nacional que, dia a dia, tende a se agra-
var, caso não se dê a mais alta prioridade.

A explosão urbana poderá se transfor-
mar no empecilho ao desenvolvimento
econômico ou no veículo para uma socie-
dade afluente. O

NOTAS

(1) - Report on the World Social Situa-
tion (1957/61) U. N. Economic &
Social Council

(2) - Relatório da O.M.S., publicado N.
Y. Times, 21/7/64

(3) - Sir Bagrít "The BBC Reith Lectu-
res -'1964"



Em um dos seus "Contos de Jerusalém"
o laureado escritor Joseph S. Agnon (Prê-
mio Nobel de Literatura de 1966) apre-
senta um personagem armado de extre-
mada exígêncía intelectual e dado a
anusitados rigores literários. Acontecia
que um autor de grande erudição e ta-
lento, pesquisador emérito servido por
infatigável capacidade de trabalho, estava
alcançando sucesso e popularidade. Mas
o personagem de Agnon, afeito às Escri-
turas e com o sentido de perenidade que
elas infundem à mente, não se apressava
em conhecer obra atual embora sua gran-
de ressonância.

- Só irei lê-Io, depois desta, na terceira
ou quarta encarnação. Não tenho tempo
de ler livros de menos de 400 anos.

E mudou de assunto. Obra que não
resista a quatro séculos pelo menos, man-
tendo-se viva no estilo, no tema e no in-
terêsse, não merece ocupar a inteligência,
atenção e tempo do leitor. Se êste acom-
panha a evolução, mobiliza-se para o que
é provadamente válido e evita desperdiçar
tempo, negando um lugar na sua' memó-
ria individual para o que a memória co-
letiva já rejeitou por êle. O prestígio dos
séculos é a prova definitiva.

Experiência antecipada

Não é preciso acreditar na reincarnação
para pautar-se pela teoria e acompanhar
as exigências do personagem de Agnon.
Na vida quotidiana, a rotina cria aparên-
cias que escondem uma triagem perma-
nente, um processo ininterrupto de sele-
ção e um crivo incansável que rejeita
tudo o que não soube resistir ao teste e à
prova cabais e concludentes. Temos, to-
dos, em maior ou menor grau, o mesmo
ponto de vista do personagem de Agnon.

Os objetos, os materiais, os meios e
modos de atender às necessidades vitais
do ser humano resultam, no final de con-
tas, dêsse processo seletivo. Os dados, re-
cursos e técnicas que se acrescentam subs-
tituem a prova do tempo - a experiência
das gerações - pelos testes de laboratório
que lhes substituem a falta de passado.
Nas provas de qualidade, resistência, du-
rabilidade e outras exigências, as situa-
ções previstas e privisíveis, as condições
mais tensas e hostis, as dificuldades mais
agudas buscam a confirmação da quali-
dade requeri da. Assim, mesmo no que é

o Prestígio dos Séculos

(O milenar e o moderno
na .construção civil)

Azulejos modernos no Ministério da Educação
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SINTRA - Palácio Nacíenal da Vila. Sala dos Brasões.
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Em todo o mun-
do Traveler 5
Checks
"Citibank" são

melhores que
dinheiro:
Têm
valor
resguardado
pelo reembolso
( No caso de perda,
roubo, destruição)
Valem. como dinheiro a qual-
quer hora, em qualquer parte
do mundo, à taxa do dia.
Em caso de perda, roubo ou
destruição, você será pronta-
mente reembolsado, num dos
25.000 pontos de reembôlso às
suas ordens, no mundo inteiro.
Traveler's Checks "Citibank"
nunca perdem o seu valor: são
válidos para sempre.
Nos valôres de 10, 20, 50, 100,
500 e 1.000 dólares.

Traveler's Checks
"CITIBANK"

Filiais em:
Belo Horizonte' Brasilia • Campinas.
Curitiba s Pôrto Alegre' Recife. Rio de
] aneiro s Salvador' Santos' São Paulo.

Já antes da cultura greco-romana. ba-
bílôníos e egípcios dedicavam-se à cerâ-
mica. Produto multimilenar, presente em
obras Que testemunham a passagem de
civilizacões esquecidas. a cerâmica perma-
nec=u útil e funcíonal em eras e culturas
sucessivas. Chegou às catedrais e monu-
mentos arouítetônícos da Renascença,
ilustrou os impérios pagãos, luziu nas mes-
quitas muculmanas, acompanhou a' mi-
gração cultural na época dos descobri-
mentos, marcou o nascimento de novas
nações, como o Brasil, e continua pres-
tando servicos até mesmo na recém-inau-
gurada indústria dos foguetes que varam
o Cosmos, Prova mais exigente, rigorosa
e total não se poderia exigir.

nôvo, a experiência previa, que falta, é
dada pelo teste provocado e organizado,
que a substitui, refaz ou antecipa.

Um teste definitivo

Essa é. também. a razão do prestígio do
que é antigo. Prestígio e fascínio. Quan-
do lemos nas obras de divulgação e con-
firmamos nas obras eruditas que a velha
cerâmica venceu as rochas e os metais na
prova de durabilidade, verificamos como
SI' casam, numa única realidade. a anti-
güidade - que é prova de eficiência aue
varou séculos e milênios - e R. atualidade
- que é prova de funcionalidade pre-
sente - do velho azuleio. ao m=smo tem-
po obra de arte e produto industrial.

Essa trajetória que acompanha a Hu-
manidade desde a pré-História (o cosi-
mento do barro, a vitrificação, vieram na
s=ouela das técnicas que se foram forman-
do a partir da descoberta do fogo) foi-
se traduzindo num processo de democra-
tização de um dos produtos mais típicos
e nobres da indústria cerâmica - o azu-
lejo. Objeto da atenção de eruditos, nes-
quísadores e artistas - existem institui-
ções universitárias, museus, uma extensa
bibliografia exclusiva e intensivamente
dedicados à azulejaria - o velho-nôvo,
tradicional-original, milenar e recém-
criado azulejo expandiu-se soberanamente.
Seu emprêgo multiplicou-se de forma
inaudita. O restaurador de monumentos
antigos e o audacioso arquiteto moderno
que revoluciona os espaços habitáveis, am-
bos não podem prescindir do azulejo. Liso
ou decorado, brilhante ou tôsco, o azulejo
é indispensável tanto nas mansões re-
quintadas como nas residências mais mo-
destas e sumárias. O azulejo funciona nas
fachadas monumentais, nos locais públi-
cos, nos hospitais, nos hotéis, como nas
cosinhas, nos banheiros. nas piscinas, em
exteriores e interiores.

Um desafio atual

Essa multiplicidade de usos e aplicações
não tem justificativa e fundamento apenas
no seu imenso teor decorativo. Surgiram
novas exigências e a tôdas o azulejo sa-
tisfez. O homem moderno tem pressa e
reclama facilidade no manejo dos mate-
riais: o azulejo satisfaz ao requinte e per-
mite produtividade na sua aplicação. HOje
em dia, os hábitos de higiene se implan-
tam por fôrça de educação e formação
mesmo no seio das camadas mais pobres
e atrasadas da população: nenhuma su-
perfície construída é tão fácil de limpar
como a azulejada. As exigências de du-
rabilidade levam naturalmente ao emprê-
go do azulejo. E quando se requer pro-
teção adequada às infiltrações é, ainda, o

azulejo quem responde melhor às exigen-
cias do arquiteto. Com a chegada do con-
fôrto aos países subdesenvolvidos, cujas
populações têm exigências rmmmas de
padrão de vida muito acima do que pre-
tendiam em épocas anteriores, surgiu o
problema econômico do custo do confôrto.
Mesmo as habitações populares mais pri-
márias têm de satisfazer um mínimo de
requisitos para uma moradia digna. O
preço do revestimento criou um desafio
para os arquitetos premidos pela contra-
dição entre os custos ascendentes e as exi-
gências crescentes. Não fôsse o azulejo e
o desafio poderia mesmo tornar-se inso-
lúvel. Não há revestimento de qualidade,
durabilidade, beleza e flexibilidade cujo
custo unitário por metro quadrado possa
competir com o do azulejo.

Azulejo do Brasil

A universalidade do emprêgo do azulejo,
custodiada por tão grandes vantagens si-
multâneas, é a expressão de uma prefe-
rência, diríamos sem alternativa. Mas há
um perigo rondando a universalidade do
azulejo. Um duplo perigo. De um lado, o
domínio do know how que, apoiado em
velhos princípios, absorveu com o passar
dos tempos novas formas de utilização. Os
fornos de cosimento por exemplo, torna-
ram-se maiores impelidos pelo crescimento
dos mercados, inventos e recursos moder-
nos são absorvidos, adotam-se processos
de automação, etc. Outro handicap é a
necessidade de dispôr de matéria prima
local. E tudo isso em dimensôes maiores,
insuspeitadas há alguns decênios. A ma-
nufatura de azulejos é uma indústria exi-
gente: ela reclama perfeita organização
interna, pesquisa permanente, laboratório
vigilante e atento. Mais ainda: sua arti-
culação com o meio, não pede apenas
sensibilidade para o mercado, mas a loca-
lização, estudo e racionalização do emprê-
go da matéria prima local. Por isso mes-
mo, ao lado do seu cosmopolitismo e uni-
versalidade, a indústria do azulejo há de
ser profundamente nacional.

Tais requisitos implicam em vasta e
complexa estrutura industrial e técnica.
O Brasil pode orgulhar-se de contar com
uma organização industrial dêsse teor,
com êsse gabarito, assim dinâmica e fle-
xível. Os azulejos Klabin são o produto
final de uma indústria integrada que vai
desde a mineração até a embalagem do
artigo acabado, passando pelos mais mo-
dernos equipamentos fabris e sob a su-
pervisão de testes de qualidade servidos
por laboratórios á altura da exigência de
uma indústria que vem se aperfeiçoando
há milênios. A locação das fábricas re-
flete a tradição fabril do ramo bem como
as linhas da. geografia industrial brasilei-
ra. No Rio, está a Manufatura Nacional
de Porcelanas, a primeira a fabricar azu-
lejos no Brasil. É a tradição combinada
com a modernidade e a expansão. Na nova
Cidade Industrial de Santa Luzia, em Mi-
nas Gerais, a primeira fábrica de cerâ-
mica de azulejos a ser instalada foi a
Klabin. É o impulso pioneiro e criador
dos novos tempos.

A indústria guarda os resultados e con-
quístas técnicas do gênio humano. Ao
mesmo tempo está atenta para a pesquisa
e invenção. Em ambos os sentidos faz
História - quando guarda e rememora e
quando cria e abre novos caminhos.



Bibliografia
L'URBANISME, UTOPIES ET REALITltS.
UNE ANTOLOGIE

A desorganização da cidade industriali-
zada constituiu-se num grave problema,
há cento e cinquenta anos. 1l:ste problema
gerou o urbanismo. As condições de seu
desenvolvimento são analisadas por Fran-
çois Choay em "L'Urbanisme, utopies et
realités.' Une antologie" (1) que mostra
como o urbanismo nasceu ligado à idéia
de um modêlo ou esquema ideal, estabele-
'cído a priori e ao qual se pretende subme-
ter a realidade.
Não são muitos os modelos. Desde as

origens - com os utopistas do século XIX
- verifica-se a existência de algumas vi-
sões da cidade que os urbanistas contem-
porâneos não superaram por inteiro. FC
aponta um modêlo racionalista, baseado no
rendimento; um modêlo tradicionalista,
baseado no respeito aos valôres efetivos;
um modêlo antí-urbano que propõe a dis-
persão da cidade pelo campo. É notável
a coerência nos desenvolvimentos sucessi-
vos de cada modêlo: pa ssados cem anos,
planos aparentemente inéditos baseiam-se
em ideais semelhantes.
A utilizacão de modelos abstratos pode

ser apontada como causa das falhas pre-
sentes do urbanismo: os problemas t=rão
solução com um urbanismo menos t=óríco
e maís humano. Os ensaios íntcis.ís nest=
sentido devem-se a alguns sociólogos an-
g-lo-saxões que salientaram a importância
do meio ambiente. Mas é necessário
avançar um pouco mais. Como base de
um urbanismo adaptado ao usuário. FC
propõe uma análise estrutural e sintética
do quadro urbano. O exame crítico do
urbanismo é feito através de textos re-
presentativos de 37 autores - de Fourt=r
a Wrigth, de Marx a Jane Jacobs, de
Ruskin a Xenakis, passando por Martin
Heidegger, reunidos numa antologia de
300 páginas.
Esta é apresentação do livro. Oferece

uma visão das idéias que geraram os di-
versos esquemas urbanísticos, grupando
os autores de acôrdo com sua posícão ante
os problemas sociais, numa sistemática
clara. apresentada nas primeiras páginas.
Engloba, entre os autores citados, não
apenas arquitetos e urbanistas mas, sobre-
tudo, pensadores preocupados com o des-
tino das cidades - sociólovos, políticos, ro-
mancistas, reformadores, industriais, anar-
quistas e filósofos.
No que chama de fase "pré-urbanista"

situa dois modelos: o progressista e o cul-
turalista. Expõe as críticas feitas à cidade
por Marx e Engels e as causas do antí-
urbanismo amerícàno . Mostra, em segui-
da, o desenvolvimento dos modelos pro-
gressista e culturalista na etapa seguinte,
descrevendo ainda um modêlo naturalista.
A visão humanista de alguns autores é
comentada num capítulo chamado "An-
tropopolís". As utopias opõe a, "tecnoto-
pia". De grande interêsse é a parte dedí-
cada à análise crifica e às premissas do
urbanismo atual pôsto em discussão. Na
antologia os textos são precedidos de uma
nota biográfica. Acompanhado de extensa
bibliografia, é um livro didático, indispen-
sável à compreensão das idéias geratrizes
do urbanismo.

Françoise Choay - A. N .

(1) L'Urbanisme, utopíes et realités. Une
antologie. Editions du Seuil - Paris
448 páginas. O '

Destaque

li GRUPO INTERNACIONAL DE
COOPERAÇÃO E PESQUISA EM
DOCUMENTAÇÃO SôBRE
PLANEJAMENTO TERRITORIAL E
HABITAÇÃO

Reuniu-se em Paris durante os dias 8,
9 e 10 de dezembro do ano passado, sob
os auspicios da UNESCO e do Secretariado
de Missões de Urbanismo e Habitação
(S. M. U. H.) um seminário sôbre pesquisa
e documentação nos campos do planeja-
mento territorial e da habitação. O semi-
nário reuniu participantes de 12 organiza-
ções internacionais e de 30 entidades de
19 países.
Os participantes do seminário, conside-

rando a carência da atual organização da
documentação face a importância e a ur-
gência das necessidades nos campos de
planejamento territorial e da habitação, e
dado que a decisão da Organização das
Nações Unidas (ONU) relativa a criação
de um Instituto de Documentação sôbre
habitação, construção e planejamento, em
Nova Delhi, só poderá ser concretizada
dentro de dois anos, estimam que seria
desejável a reunião de esforços para pro-
cederem pesquisas tecnológicas e meto dó-
logicas a fim de chegarem a uma normali-
zação das fichas de documentação, sua
troca e utilização, permitindo aos centros
de informação o desempenho de suas tare-
fas junto aos usuários. .
Os participantes da reunião de Paris,

formularam as seguintes recomendações' e
resoluções:
l.a Recomendação - Para melhor asse-

gurar a cooperação entre as organizações
internacionais e aquêles existentes em di-
ferentes países, recomendam a reunião de
esforços no plano nacional, a fim de criar,
confirmar ou organizar, em cada país, um
centro nacional que seja a fonte de difu-
são de informações documentárias da rêde
nacional. Para atingir essa finalidade os
participantes não excluem a possibilidade
de ser assegurada a assistência técnica a
determinados países pelo Secretariado Per-
manente ou por outros países.
Considerando a afirmação unânime da

complementariedade (na natureza, funções
e procedimento) dêste projeto de pesqui-
sas" com o da criação pela' ONU, do Ins-
tituto de Documentação de Nova Delhi,
recomendam que o grupo de especialistas
encarregados da fundação dêsse Instituto
mantenham estreito contato com o G.LC.R.
e considerem a possibilidade de aproveitá-
10 na qualidade de especialista ou con-
sultor.
2.a Recomendação Considerando a

necessidade de organizar o GICR os par-
ticipantes recomendam:
1. - que sejam estabelecidos os seguin-

tes elementos estruturais:
a) Utilização dos órgãos nacionais ou

internacionais do Grupo para apoiar os
projetos de pesquisa (rnodêlo de fichas,
glossários, codificação, utilização, rêde, au-
tomação) .
b) Criação de um Comitê Executivo,

constituído pelos diretores de projetos e
pelas organizações internacionais abrangi-
das pelos domínios do planejamento terrí-
torial e da habitação.
c) Criação de um Secretariado Perma-

nente cujo funcionamento será assegurado
pelo centro francês.

2. - que o financiamento desta organi-
zação seja assegurado da seguinte maneira:
a) A curto prazo: encargo dos estudos

aos organismos nacionais e internacionais
responsáveis, ou por contribuições dos
membros do GICR, cujas modalidades se-
rão discutidas posteriormente. Encargo
das despesas do S,ecretariado Permanente
e das reuniões do Comitê Executivo pelo
centro francês.
b) A longo prazo: solicitação de con-

tribuições internacionais e nacionais. pú-
blicas e privadas, de forma e importância
variáveis, segundo as fórmulas de funcio-
namento da rêde, e segundo condicões de
funcionamento do Instituto projetado pela
ONU, em Nova Delhi.
Para a aplicação imediata destas reco-

mendações os participantes tomaram as
seguintes resoluções:
l.a Resolução -' Decidem estabelecer

como objetivos imediatos de seus traba-
lhos em cooperação, os seguintes pontos:
a) Estabelecer' um inventário exaustivo

e analítico dos órgãos em atividade no
domínio previsto pela pesquisa.
b) Desenvolver trocas de informações

docum=ntártas em SU<lS formas "tuais.
c) Proceder a delímitacão fio campo

coberto pelo planejamento territorial e a
habitacão .
d) Encaminhar o estudo de um nro ieto

de glossário multilingue considerando a
importante aouísícão reoresent=de pelos
diferentes trabalhos feitos neste camno,
principalmente os efetuados sob a direcão
da União Iriternaoíonal de Arnuit=tos
(UIA) e da Federação Internacional de Ur-
banismo e Organização do Território,
acompanhando êste estudo de uma lista
descritiva e uma ficha analítica.
e) Estabelecer um primeiro modêlo de

ficha normalizada.
2.a Resolução - Autorizar o Secretaria-

do Permanente a:
a) Estabelecer as resoluções da presente

reunião e divulgá-Ias tanto quanto pos-
sível.

b) Tomar as primeiras providências
para alcançar os objetivos imediatos acima
descritos, em particular o de negociar o
encargo do projeto de glossário por um
organismo nacional ou internacional.
c) Assegurar a constituição do Comitê

Executivo e de suscitar, oportunamente,
uma primeira 'reunião sôbre êste -assunto ,
Autorizam ao Comitê Executivo a:
a) Convocar uma reunião plenária do

grupo de pesquisa afim de estabelecer um
relatório no momento em aue os resulta-
dos dos projetos o tornem útil.
b) Fazer o possível para que o número

de membros do grupo cresça ràpidamente.
3.a Resolução: a) Os participantes se

comprometem a aplicar esforços à' prá-
tica das recomendações precedentes, mais
precisamente sôbre o plano da organização
das rêdes nacionais.
b) No que lhes concerne, se compro-

metem a executar a l.a Resolução com a
finalidade de atender o mais rêpidamente
possível. os objetivos fixados.
4.a Resolução - Os participantes agra-

decem ao Secretariado de Missões de Ur-
banismo de Habitação (SMUH) o haver
tomado a iniciativa dêste programa de pes-
quisas permitindo' assim a criação do
mCR. O
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Notícias
• DIRETOR DO BOUWCENTRUM

ARGENTINO NO BRASIL

Estêve no Brasil, participando de um en-
contro promovido pelo Centro de Coorde-
nação Industrial da Federação das Indús-
trias do Estado de São Paulo o engenheiro
Luís Maria Mingone, diretor-técnico do
Bouwcentrum da Argentina. N'l. palestra
que realizou em São Paulo, LMM afirmou
que "a América Latina precisa utilizar téc-
nicas próprias para resolver seus proble-
mas e não as que são utilizadas no ex-
terior. Não podemos, entretanto, trabalhar
ilhados na solução de nossos problemas,
pois êles são comuns a todos os países da
América Latina. Assim como existe um
mercado comum econômico, devemos for-
mar um mercado comum de idéias, tendo
como objetivo os ideais de tôda a comu-
nidade latino-americana."
O Bouwcentrum da Argentina faz parte

do Instituto Nacional de Tecnologia Indus-
trial e seu trabalho inclui desde o assesso-
ramento para a elaboração de planos e
programas de construção até a investiga-
ção e o estudo da programação, projeto,
execução e administração de unidades
construtivas de todo o tipo. Segundo o
professor Mingone o Bouwcentrum tem três
objetivos específicos: informação, documen-
tação e pesquisa.

• ARQUITETO RECEBE PRli:MIO
ROBERTO SIMONSEN

O Prêmio Roberto Simonsen para dese-
nho industrial foi dado ao arquiteto Per-
cival Lafer pela criação de uma míní-sala,
isto é, a mesa quando fechada transfor-
ma-se em um pequeno bufete e quando
aberta com seis cadeiras transforma-se em
confortável conjunto de sala. O móvel que
está sendo mostrado na Feira de Utili-
dades Domésticas de São Paulo é apresen-
tado em dois modelos, para quatro e seis
cadeiras. As peças do conjunto são cons-
truídas em jacarandá e aço. O júri que
premiou os trabalhos foi composto por
Marlene Picarelli, e os arquitetos Livio

Levi, Candido Malta Campos Filho, Carlos
Fongaro e Israel Sanconvski.

• SUÉCIA CONSTRóI MORADIAS
Segundo o relatório da Comissão Econô-

mica para a Europa, da ONU, a Suécia
foi o país que mais residências construiu
no ano de 1965, relativamente à sua den-
sidade populacional.
No total foram construídas na Europa,

em 1965, 5,6 milhões de moradias - mais
53 mil do que em 1964. Em média foram
edificadas 8 unidades para cada mil ha-
bitantes, mas a Suécia apresentou o mais
alto índice com 12,5 unidades prontas para
cada mil suecos. A seguir ficaram a Suíça
(10,1), a Alemanha Ocidental (10), a União
Soviética (9,5) e a Holanda (9,4), Apesar
dêsse alto índice de construção residencial
a Suécia é um país que apresenta ainda
graves problemas habitacíonais. Os jovens
que desejam casar têm que esperar algum
tempo para conseguir moradia, cujo alu-
guel, normalmente, nunca ultrapassa 15%
do salário.

• COMISSõES DE TRABALHO
DO IAB-GB

As comissões de Ensino, Patrimônio His-
tórico e Habitação e Planejamento do
IAB-GB estão em plena atividade, reunin-
do-se tôdas as semanas e apresentando um
trabalho bastante intenso. A Comissão de
Ensino está sendo coordenada pelo arqui-
teto Victor Noel Saldanha Marinho, a
de Patrimônio pelo arquiteto Augusto Silva
Telles e a de Planejamento e Habitação
pelo arquiteto Marcos Mayerhoffer.

• HABITAÇÃO E ARQUITETOS
O Centro Nacional de Pesquísas Habita-

cíonaís (CENPHA) solicitou ao IAB-GB
uma relação de nomes de arquitetos com
experiência em pesquisa e treinamento no
campo habitacional, interessados, eventual-
mente em colaborar em suas tarefas es-
pecíficas. Para atender a solicitação do
CENPHA o IAB-GB está recebendo o cur-
riculum vitae dos arquitetos interessados,
do qual deverá constar além dos dados

qualificativos, a formação e a experiência
profissional e as principais atividades no
campo da habitação.

• CURSOS NO IAB-GB
Promovido pela Comissão de Cursos

do IAB-GB, coordenada pelo arquiteto
Alex Nicolaeff, realizou-se o curso de
Técnica Redacional a cargo do jorna-
lista Zuenir Ventura. Durante as 12
sessões do curso, ZV expôs aspectos
teóricos da comunicação, apontou os
mais freqüentes vícios de linguagem e
através de exercícios realizados du-
rante as aulas práticas, acentuou a
importância da clareza e da necessi-
dade de síntese nas mensagens escri-
tas. Por solicitação dos assistentes,
Zuenir analísou os problemas relati-
vos a relatórios e memórias descri-
tivas.
O questionário final, submetido aos

inscritos no curso, revelou um cres-
cente interêsse por essa problemática.
Para melhor rendimento, o número de
inscrições foi limitado a 22 vagas. Fi-
zeram ° curso os seguintes colegas:
Alex Nicolaeff, Artur Lício Pontual,
Alfredo Luís Britto, Ange1a. Pompeu
Serran, Beatriz de Oliveira castro, Da-
víno Pontual, Ephim Shwaer, E'lisabet-
te Viller de Sousa, Fernando Rabello
Pôrto, Flávio Reis, Francisco de Assis
Pereira, Henri Wolff, Jorge de Abreu
Figueiredo, João Ricardo Serran, Jar-
bas Magalhães, Mozart Vitor Serra,
Ma;u!riJ.CioNogueira Batista, Maria Te-
resa de Almelda Fernandes, Márcio
Miller Santos, Regina Maria de Villas
Boas, Roberto Rosa e Schaias Zalcberg.
Face ao ínterêsse demonstrado, o

curso de Técnica Redacional será re-
petido no mês de junho próximo. A
Comissão de Cursos estuda a possibili-
dade de ampliar a matéria do curso,
procurando estendê-Ia .a outros aspec-
tos da técnica redacional e da comu-
nicação.
Outro curso, programado pela Co-

missão de Cursos do IAB-GB, é o
CURSO OOMPLEMENTAR DE ARQUI-

Meio século de realizações, num
produto de tradição CAVO:

FÊLTRO
BETUMINOSO COMÉRCIO E INDÚSTRIA CAVO S/A

I

Para uso em impermeabilizações, em-
balagens e outras aplicações, o Fêltro
Betuminoso CAVO, do tipo 700g/m2.
(15 libras), é vendido, em pequena e
grande escala, em rolos de 40m X 1m.
Faça seus. pedidos à;
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Matriz: Estado da Guanabara
Rua Santa Luzia. 685 - 10.· - Tel.: 32-2270
Enderêço telegráfico: "Feltrocavo"

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

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



TETURA HOSPITALAR, a cargo do
arquiteto R. Morales iRJibeiro,IAB-GB,
a ser realizado em julho vindouro.
O curso terá por objetívo o treina-

mento complementar em planejamen-
to hospitalar e é destinado a arqui-
tetos, engenheiros, estudantes e admi-
nistradores hospitalares. O curso terá
caráter intensivo, com aulas semanais
das 10 às 12 hora-s, com a seguinte dis-
tribuição:
14 aulas técnicas com 90 mi-

nutos de exposição .....
2 aulas em visita a hospi-
tais de categoria .

2 aulas de consulta e de-
bate, exposição de plan-
tas e detalhes .

21 horas

6 horas

3-horas

Total . 300 horas

Todos os inscritos serão obrigados,
no fim do curso, a realizar um traba-
lho específico. O IAB emitirá certítí-
cados de presença aos participantes
que obtiverem freqüência integral e
elaborarem o trabalho final.
Programa do curso:
1.a Parte - Apresentação do curso.

Os cursos básico e complementar. Ob-
jetivos do curso: 1.a aula. Programa
Funcional. O arquiteto, o consultor
hospitalar e o consultor de instalações.
Estudos econômicos: 2 aulas, Organi- .•
zação do anteprojeto. Cronogramas: 1
aula.
2.a Parte - Norma-s de planejamen-

to de arquitetura e instalações hospi-
talares, nacionais e internacionais: 1
aula. Unidades especiais - exemplos
característicos de seu programa -e pla
nejamento: a) centro cirúrgico; b,
maternidade e centro obstétrico: 3 au-
las. - Unidades dos serviços auxilia-
res de diagnóstico e tratamento. Pro-

gramação e planejamento. Unidades
típicas: a) centro radiológico; b) la-
boratórios e banco de sangue: 3 horas.
- Unidades de serviços gerais. Pro-
gramação do planejamento. Unidades
típicas: 'a) cozinha e serviços dietéti-
cos: b) lavanderia e rouparia: 3 horas.

• CARMEM PORTINHO ASSUMIU
A DIREIÇAO DA ESDI

oarmem Portinho, substituindo' o ar-
quiteto Flávio de Aquino, vem a ser o
terceiro diretor da Escola Superior de
Desenho Industrial (ElSIDI). O primei-
ro foi o arquiteto Maurício Roberto,
IAB-GB.
Oarmem Portinho formou-se em en-

genharía pela antiga Escola Politécni-
ca do Rio de Janeiro e fêz parte do
C'ur-SQde Arquitetura da Escola de Be-
las Artes, não o concluindo entretan-
to. CP foi a grande colaboradora do
arquiteto Affonso Eduardo Reidy e
exerceu, durante muito tempo, a dire-
ção do Departamento de Habitação
Popular da antiga POF. A partir de
1961, CP exerceu o cargo de Diretora
Executiva do Museu de Arte Moderna
do Rio de Janeiro. ARQUITETURA
congratula-se com Carmem Portinho
por sua investidura na direção da
ESDI e deseja-lhe uma gestão plena
de realizações e dinamismo.

POLIPROPILENO

A Plavile Indústria de Plásticos S. A.
(Joinville- SC) fabricante dos conhecidos
tubos de P.V.C. Rígido e de Polietileno
"Herculon", lançou recentemente mais
uma linha de tubos plásticos - os tubos
de Polipropileno.
O Polipropileno é resistente a tempera-

tura elevada (até 100°C),é imune à ação
de materiais corresivos, aos sais ínorgã-
nicos e suas soluções; resiste ao ataque

de solventes, ácidos e bases minerais
diluídas ou concentradas. É pràticamente
inerte ante a maioria dos reagentes quími-

cos. ótimo isolante, o Polipropileno pode
ser empregado como proteção de cabos
elétricos.
Os tubos de Polipropileno podem ser

aplicados em instalações hidráulicas, in-
clusive encanamentos para água do mar,
oleodutos para o produto cru; conduítes

para eletricidade, esgotos e respiradouros.

• IAB-SP E O PLANEJAMENTO
MUNICIPAL

Procurando colaborar com o Govêr-
no do Estado de São Paulo, o IAB-SP
enviou ao Sr. Hely Lopes Meireles,
Secretário dos Negócios do Interior, as
seguintes proposições:
"1 - O Estado promoverá o desen-

volvimento social e econômico em seu
território mediante o planejamento de
suas atividades; 2) Para promever o
desenvolvimento econômico-social, o
Estado poderá ínstítucíonalízar regiões
compostas de vários municípios, visan-
do a solução de problemas de interêsse
comum e a ínter-relação do planeja-
mento municipal; 3) Nas regiões ins-
títuctonalízadas o planejamento esta-
dual atenderá às necessidades globais
dessas regiões; 4) O Estado poderá es-
tabelecer xííretrtzes regionais a serem
obedecidas pelo planejamento munici-
pal; 5) O Estado condicionará a con-
cessão de assistência técnica e f'inan-
ceíra aos munícípíos à implantação do
processo de planejamento municipal,
na forma que a lei estabelecer; 6) O
Estado estabelecerá normas técnicas
para o planejamento em todos os seus
níveis; 7) Nenhum empreendimento ou
obr-a do Estado poderão ser iniciados
sem prévia elaboração de projeto, na
forma que a lei estabelecer." O

Um pão ~ um saco
de clmenf'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 MAUÁ.

o cimento Portland Mauá
supéra as especificações
exlgidas para cimento
Portland no mundo inteiro.

e,
..
,

.
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Legislação

GB'- Comíssão Executiva de'
Projetos Específicos (CEPE-l)

Decreto "N" n.? 571 - de 29 de março
de 1966

Cria a CE!PE-1 e dá outras provi-
dências.
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o Governador do Estado da Guana-
bara: no uso de suas atribuições le-
gais; tendo em vista o disposto no art.
b.O, Item II, alínea "b" da Lei n,v 263,
de 24 de dezembro de 1962 e,
Considerando que o trecho da Ave-

nída Presidente vargas, compreendido
entre as Praças Onze de Junho e da
Bandeira, além de situar-se nas ime-
diações de vários e importantes cen-
tros de trabalho localiza-se, outrossim,
nas proximidades do Túnel Catumbi-
Laranjeiras e atravessa o epicentro das
vias de acesso aos diferentes bairros da
cidade, ou seja, precisamente, a área
circunvizinha aos viadutos dos Mari-
nheiros e dos Fuzileiros;
Çonsiderando que tal fato justifica-

ria, em princípio, o estudo da locali-
zaçâo, nesse trecho, de conjuntos re-
síuencíaís destinados a servidores pú-
blicos e autárquícos, em geral, bem
como a comerciários, bancários, indús-
triários etc., que encontrariam, assim,
com óbvias vantagens de transporte,
de e para os locais de trabalho; .
Considerando que essa circunstân-

cia, por si só bastante ponderável, in-
fluenciou a concepção do projeto ori-
ginal de urbanização dêsse trecho da
Avenida Presidente Vargas, cujos obje-
tivos visaram, 'em consonância com
êsse, a:
1.0 Estimular a concentração resí-

dencial, para permitir a diminuição
do custo relativo da implantação de
serviços públicos, e a sua maior ren-
tabilidade, já que, de outra forma, tais
serviços deveriam atender a áreas cada
vez mais extensas, com densidade po-
pulacíonal descontínua;
2.° Desafogar os transportes subur-

banos com o que
a) criar-se-iam melhores condições

para os usuários remanescentes;
b) adiar-se-iam vultosos investimen-

tos nesse setor, de outro modo julga-
dos indispensáveis e urgentes;
Considerando que ar Estado não dis-

põe de recursos financeiros para pro-
mover, diretamente, a realização de
um plano de tal envergadura, sendo
indispensável, assim interessar no as-
sunto as Instituições Previdenciárias
e financeiras específicas, federais e. es-
taduais mobilizando, através delas ou
por outros meios, o potencial represen-
tado por contribuições diretas e por
operações de ,financiamento e .créditos
internos e externos decreta:
Art. 1.0 Fica criada, na Secretaria

de E'stado do Govêrno a Comissão
Executiva de Projetos E'specíficos
(GEPE-1), na forma do artigo ... , item
rr, alínea "b", da Lei n.? 263, de 24 de
dezembro de 19-62,que será constituída
com os seguintes membros:
I - O Secretário de Estado do 00-

vêrno;
II - O Secretário de Estado de Fi-

nanças;

lI! - O Secretário de Estado de
Obras Públicas.

§ 1.0 Integram, ainda, a Comissão:
a) um representante da Coordena-

ção de Planos e Orçamento, da SOO;
um do Departamento do Patrímônío,
da SFI; um da SURSAN, um da
COHAB e outro do Departamento de
Engenharia Urbanística;
b) um Procurador do Estado, um

engenheiro civil, um arquiteto, um
economista e um estatístico;
c) um representante do Clube de

Engenharia e um representante do
Instituto de Arquitetos do Brasil.

§ 2.0 Os membros da CiEPE-1, rere-
ridos no parágrafos anterior, serão
designados pelo Governador, me-
diante indicação das entidades repre-
sentadas os constantes da sua alínea
"c" e os demais dentre servidores do
Estado, de reconhecida capacidade
técnica e eficiência funcional.
Art. 3.° A CEPE-1 será presidida

pelo Secretário de Estado do Govêrno
e disporá de uma Secretaria Execu-
tiva.

§ 1.0 A Secretaria Executiva da
CE.PE-1 será exercida por um Secre-
tário Executivo, designado pelo Go-
vernador, na forma do parágrafo 2.°
do artigo anterior, ao qual caberá a
direção do órgão, bem como as atri-
buições de coordenador das atividades
da Comissão e de execução das deci-
sões plenárias dos Secretários de
Estado.

§ 2.° No ato de constituição da
CEPE-1, o Governador fixará o cri-
tério de remuneração de seus mem-
bros.
Art. 4.° A CEPE-1 tem por finali-

dades precípuas:
I - planejar o aproveitamento das

áreas resultantes da execução do pro-
jeto de urbanização da Av. Presiden-
te Vargas e adjacentes, no trecho
compreendido entre as praças 11 de
Junho e da Bandeira, visando à cons-
trução de conjuntos residenciais e
centros comerciais;

I! - promover as medidas neces-
sárias à execução do planejamento,
que vier a ser aprovado, entendendo-
se, para tanto, com os órgãos esta-
duais e federais competentes.

§ 1.0 O planejamento incluirá os
projetos de urbanização, os planos de
financiamento, as etapas de exe-
cução, bem como a proposta de cria-
ção de órgãos especialmente destina-
dos a supervisionar e coordenar a sua
execução total ou parcial.

§ 2.° Incluem-se entre as medidas
de competência da CEPE-l, o estudo e
o estabelecimento de formas de coope-
ração técnica ou financeira com en-
tidades nacionais e estrangeiras, e,
entre aquelas, especialmente, as ins-
tituições prevídencíárías, o Banco Na-
cional da Habitação, a Caixa Econô-
mica Federal e Sociedades Civis que
mantenham carteiras imobiliárias des-
tinadas a seus associados.
Art. 5.° As repartições dos Estados

dispensarão tratamento urgente e pre-
ferencial aos pedidos de informações
e de providências formulados pelo Se-
cretário Executivo da CEPE-1.
Art. 6.° A CEPE'-l terá à sua dis-

posição especialistas contratados ou
designados pelo Governador do Estado.
Art. 7.° Êste decreto entrará em vi-

gor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de março de 1966.

78.0 da República e 7.° do Estado da
Guanabara.
Francisco Negrão de Lima
Álvaro Americano
Armando Salgado Mascarenhas
Benj amin Moraes Filho
Márcio Melo Franco Alves
Humberto Leopoldo Magnavita Braga
Cotrim Neto
Raymundo de Paula Soares.
Hildebrando Monteiro Marinho
José Bonífácío Diniz de Andrada
Milton Mendes Gonçalves
Hortência Maria Dunshes de Abranches
João Paulo da Silva Paranhos do Rio
Branco

Dário Coelho. O
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porque
dividir?

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

bernini s. a.
indústria e comércio

divisórias e lambrís
rua freicaneca 47/49,gb.
telef ê 52 6884/52 6510



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

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

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

E oito padrões-madeira: jacarandá-da- Bahra,
jacaranda-paulista, perobmha, caviúna, marfim, imbuia,

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

Iacrl de aplicar como os larnbns de Duraplac. Tente.

a melhor divisão· o melhor lambrís

DURA
PLAC
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