


Qualquer problema de COBERTURA ou ACLARAMENTO
encontra solução rápida e certa com os

ondulados

- moderno materlal de cobertura e aclaramento.

Porque são: • Leves - 2,2 quilos por m2•

• Sólidos - suportam um peso de 500 quilos uniformemente distribuidos por m~
• Fornecidos em qualquer comprimento.
• Fabricados em 5 côres translúcidas e 5 côres opacas.
• Classificados como material de segurança - não inflamáveis
• Inalteráveis à ação de agentes químicos ou atmosféricos.
• Altamente resistentes a impactos. .
• Fáceis de colocàr.

um produto

INDÚSTRIAS QUíMICAS ELETRO CLORO S. A.
ALAMEDA SANTOS, 2101 - 1.0 ANDAR - TEL. 282-0011 - sAo PAULO
RUA DA CANDELARIA. 79 - 6.0 ANDAR - TEL. 43-6530 - RIO DE JANEIRO



·AlITA/lIA-if
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Alitalia reduz
25%.

em suas tarifas!

(~eja ~ que está acontecendol]

""-

Bem, pode haver um certo exagêro nesta
foto. Mas não há exagêro quando afirmamos que

muitas pessoas irão aproveitar esta vanta-
gem. Afinal, com a·Tarija Excursão; que vigorará

de 15 de setembro a 15 de abril,"você pode
ir à Europa e ao.Oriente Médio, por um período

mínimo de 2S dias e máximo de 60, em
Classe Econômica, pagando 25 % menos por sua

passagem de ida-e-volta. Isto significa mais
dinheiro sobrando para compras e passeios, ou

para levar a família inteira (V. compra 4
passagens pelo preço de 3:UMA SAIDE GRAÇA).

E na Alitalia só as tarifas foram reduzidas,
'porque você continua tendo o mesmo confôrto,

o mesmo játo DC-S, o mesmo tratamento
de bordo. Chame logo o seu Agente de Viagens e

programe uma excursão inesquecível. Pela
Alitalia, é lógico !.

» ,-. -
excluído o período de 4 a 24 de dezembro



Êsteanúncio se destina exclusiva-
mente aos 32 construtores
conscienciosos que es~ecificaram
telhas inferiores por ilesconhece-
rem as de cimento-amiantoSA.NO
As pesquisas provaram. Que a Sano oferece perfeita
Indiretamente, fomos culpados assistência técnica em todo o
pela má qualidade final de 32 Brasil. Mas as pesquisas mostraram
construções edificadas nestes que 32 construtores não
últimos meses. Esclarecemos: conheciam os nossos produtos.
confiados na nossa tradição de Estávamos nos esquecendo dos
47 anos, julgávamos que recém-formados ... Para a Sano,
absolutamente todos os 32 é um número suficientemente
engenheiros, arquitetos, construtores elevado. Não nos conformamos
e mestres de obras já sabiam com a idéia de que êsses bons e.
que a melhor telha é a de conscienciosos profissionais possam
cimento-amianto Sano. Que especificar material inferior por
os produtos de cimento-amianto desconhecerem nossos produtos.
Sano - chapas, canaletas, calhas E principalmente agora, que
estruturais, tubos, caixas d'água - reaparelhamos nossas fábricas
têm superior qualidade e total para continuar oferecendo
aprovação em uso efetivo. ENTREGA IMEDIATA MESMO!

Mateiz : Rua Marcílio Dias, 26 • Tel 23-1966 - Rio. Filiais: Belo Horizonte:
lote 1290/1JOO • Tel, 2·051J • São Paulo: Rua Marques de ltú, 88 • 6.°

J

CASA SA.NOS.A.
indústria e comércio lP

Maior qualidade em cirnento-arnianto para ITAP •• RIO

construções.

Av. Parana, 173 - Tel. 2-3902 • Brasilia: S.I.A.·
ancar . Tel. 35-2351 • J5-3660 • J7-2470
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PHILIPS PHllIPS

9
As novas lâmpadas fluorescentes "Oouble-Flux", fabricadas
agora no Brasil pela PHILlPS, são realmente diferentes.
Seu formato destaca-se pela saliência especial de contrôle
de pressão, responsável pela conversão ótima de energia elé-
trica em luz. Seu exclusivo «Double-Flux" (Fluxo Luminoso
Duplo) fornece 46 lumens por centímetro, enquanto as lâm-
padas comuns de 40 watts dão, no .rnáximo, 23. Isto significa
que a nova lâmpada fluorescente PHILlPS «Doubla-Flux"
proporciona duas vêzes mais luz por unidade de comprimento.
Dispensa interruptor (starter) pois funciona com reator de
partida rápida. A nova lâmpada "Double-Flux" reduz o custo
de instalação, pois permite a obtenção de elevado índice de
iluminamento com menor número de pontos de luz.

o
E
oo.:

lâmpada
fluorescente
u~-F&%'
PHILIPS
de partida rápida, para Indústrias, Escritórios e Casas Comerciais

Desejo receber;

O Folheio sobre
lãmpadas fluorescentes
"Double-Flux"

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

S. A. PHILlPS DO BRASIL

O Projeto de
iluminação

NOME

RUA: ..... N." ..Grupo Cornerclâl Iluminação
Caixa Pcstal 8.681 - Sáo Paulo CIDADE ESTADO: . .

FILIAIS: GUANABARA- 8. HORIZONTE - RECIFE - P. ALEGRE - CURITIBA'- SALVADOR - BRASILlA

teJ ILUMINAÇÃO EXIGE PHILIPS.



Um produto da

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

RECIFE

UMA
CONSTANTE
El\'I
TODO
O
NORDES1'E
Sempre presente em tôdas as
obras de engenharia, arquite-
tura, etc., a placa do Cimento
Poty, é a afirmação pública
da escolha do melhor, para
os trabalhos de major im-
portância e responsabilidade

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

'..



@ ..Marca Registrada.

Constituida por milhões de micro-células
de ar aprisionado, somente a .espurna
rígida de' STYROPOR garante as extraordinárias
características destas placas, •
recomendadas ainda, para a cobertura de lajes.
Coeficiente de condutibilidade térmica:
0,023 kcal/rnh-C (I. P. T. né: 174.363).
Extremamente leves, são fornecidas em vários
pesos especificos, desde 13 a 25 k/m3•
Possuem estabilidade térmica até 85°C.
Não absorvem umidade, não mancham, não
envelhecem, não apodrecem nem criam móío.
Fáceis de serem aplicadas. Na própria obra
podem ser cortadas, serradas ou íresadas.

STYROPOR@ .
Matéria prima produzida pela

IDRONGAL
Cia, de Produtos Químicos
Guaratinguetá - EsL de São Paulo
e distribuída pela

QUIMICOLOR
Cia. de Corantes e Produtos
Químicos
São Paulo - Rio de Janeiro
Porto Alegre - Recife

Solicite mais informações sôbre as
placas de STYROPOR e seus fabricantes
à QVIMICOLOR • ç, Postal Q187 • São Paulo



NA OBRA SE
\~OGÀ\COM
GESSOPLAC.

OS ARQUITETOS, AO "JOGAR"
COM OS MATERIAIS GESSOPLAC _ PLACAS
PARA FORROSE LAMBRIS _ CONTAM
COM A BELEZA NOBRE DO GÊSSO
E OS MAIS MODERNOS DESENHOS.

. u.._

GESSOPLAC
RUA MARCONI, 31, 6.0 ANDAR / SÃO PAULO
AV. 13 DE MAIO. 23, 19.0 ANDAR, S/1935
TELS. 22-8987 - 32-3915/ RIO -



92°/0 dos compradores de
MOBíliA CONTEMPORÂNEA'

têm entre 18 e 45 anos.
É Mobíl ia para jovens.

Q São Paulo: Praça Roosevelt, 134 - Av. Vieira de Carvalho, 191 - Rio de
Janeiro: Rua dos Jangadeiros, 6·A, Ipanema - Belo Horizonte : Rua da
8ahia, 1182 - Rua São Paulo, 810 - Curitiba: Travessa Jesuino Marcon-
des, 40 - 8elém: Av. Governador José Malcher, 1693 - Salvador: Rua
Senador Costa Pinto, 51 - Santos: Praça 'José Bonifácio, 53. Pôrto
Alegre, Pelotas. Santa Maria: Lojas lrncosul. 11

• •

13 editôra artenova limitada
"

beco dos barbeiros, 6-201 tel 312641
planejamento jornalístico e edição da livros 9 revistas

Os tubos de ferro fundido de hoje
duram mais que os de antigamente

( ... e os de antigamente duram até hoje! J

Uma canalizacão feita com tubos de ferro fundido dura uma
eternidade. Veia: em 1562, para abastecer o castelo de Dillemburg,
Alemanha, foi instalada uma canalização de tubos de ferro
fundido. Pois bem. Até hoje está em serviço. Há outros exern-
pios espalhados por todo o mundo, inclusive no Brasil. Hoje,
com o progresso da moderna metalurgia, os tubos de ferro fun-
dido ultrapassam em qualidade os do passado. Mas não é só'
durabilidade que os tubos de ferro fundido da Companhia
Ferro Brasileiro oferecem. Resistência. Flexibilidade nas juntas.
Menor perda de carga: são cimentados ou pixados internamente.
Facilidade de instalação. E, sobretudo o próprio "alar do ferro.

Linha de produtos da Companhia Ferro Brasileiro: Tubos eco-
qexões para rêdes de pressão (água, petróleo, gás); tubos e co-
nexões para esgõto; tubos para poços artesianos, registros e
aparelhos; tampões para obras de saneamento; peças fundidas
leves e pesadas para indústrias siderúrgica, mecânica e auto-
moblllstlca.

CIA. FERRO BRASILEIRO ~
Usina: Caeté - MG
Escritório Central: Av. Nilo Peçanha, 26 - 6.0 and, • Rio. Escritórios em:
São Paulo _ Selo Horizonte - Recife,

jt~tiai<l
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Ocupação do território

Editorial

Promovido pelo IBRA e pelo INDA
está se realizando no Rio de Janeiro,
neste mês de outubro de 1967, um EN-
CONTRO SOBRE A OCUPAÇÃO DO
TERRITÓRIO, destinado ao estudo e ao
debate dos problemas relacionados com
a ocupação dos vazios demoçráiicos exis-
tentes no País. O tema geral do ENCON-
TRO, não resta dúvida, reveste-se da
maior relevância e oportunidade. No
entanto, o desdobramento do temário
deixa entrever uma preocupação predo-
minante pelos aspectos da colonização,
devida certamente a própria natureza
das funções dos dois organismos patroci-
nadores do ENCONTRO, mas que pode-
rão, a nosso ver, vir a prejudicar a visão
global do problema a ser discutido.

O Instituto de Arquitetos do Brasil
- Departamento da Guanabara, convi-
dado a comparecer ao ENCONTRO e a
levar aos participantes sua colaboração,
decidiu enviar a consideração da comis-
são organizadora parte das conclusõesdo
VI Congresso Brasileiro de Arquitetos,
realizado o ano passado em Salvador,
que tratou especificamente da estrutura
do povoamento. O documento de Salva-
âor apresenta como tônica a idéia de
que a ocupação do território deveria ser
enfocada a partir de uma política de
planejamento físico - aemoçráttco ca-
paz de propiciar a integração das áreas
já ocupadas aos vazios visàndo um de-
senvolvimento orgânico e de forma a
obter melhor rendimento aos inueeti-
mentos públicos e privados.

O documento começa por constatar
a ocorrência de disparidades gritantes,
quer de ocupação quer de níveis econô-
micos, que são agravados por problemas
ligados às correntes migratórias e a es-
tratégia da localização dos novos inves-
timentos, bem como pelas dimensões
continentais e escassezde recursos do
País. A seguir, ressaltando a complexi-

dade âésse quadro, recomenda a consi-
deração simultânea tanto dos problemas
referentes a estrutura da ocupação da
terra quanto da forma do povoamento,
lembrando que haverá, provàvelmente,
de levar em conta uma política suficien-
temente flexível e que provavelmente
não apresentaria coincidência maior com
os modelos originários de regiões em ou-
tro estágio de desenvolvimento. Nasce
daí a necessidadede situar o problema
na faixa de prioridade do· Govêrno Fe-
deral, institucionaüzaauio uma política de
uso da terra - urbana e rural - que
visasse desistimular a especulação imo-
biliária e a conseqüente redução do cus-
to de implantação dos programas ten-
dentes a ordenação do território.

A partir dessa ótica, e considerando
a retormulação da estrutura administra-
tiva do cooêmo-reâerai que atribuiu ao
Ministério do Interior competência sõbre
os assuntos relativos a desenvolvimento
regional, radicação de populações, mi-
grações internas, ocupação do território,
saneamento básico, beneficiamento das
áreas e obras de proteção contra as sê-
cas, irrigação, assistência aos municípios
e programa nacional de habitação, cabe-
ria sugerir ao Senhor Ministro do Inte-
rior o estabelecimento de diretrizes ge-
rais não somente de uma política de
ocupação do território, mas de uma ver-
dadeira política de ordenamento ou or-
ganização do território. O ENCONTRO
ora em realização poderá trazer contri-
buições valiosíssimas ao estabelecimento
de uma política dessa natureza. Confia-
mos em que êssessubsidios serão utiliza-
dos na formulação da política de orga-
nização do território tão reclamada e es-
perada pelos arquitetos brasileiros, encer-
rando assim a fase da atomização de
recursos em atividades setorizadas, das
quais não é possível esperar a desejável
otimizaçiio dos meios disponineis. O



Elixir de Nogueira:
Monumento histórico

Arquiteto

OpNIO GOMES PASCHOAL COEl.HO, IAS - GB

.ç

Original efeito plástico obtido com o solução de
tran.i~ão de um piso circular paro outro de
planta quadrangular. através de forma triangular.
(Arquivo do Dlvlséio de Patrimônio H/stórko e

Artístico Estadual).

o edifício do antigo laboratório do
Elixir de Nogueira, localizado na Rua
da Glória, 214, é hoje monumento his-
tórico do Estado da Guanabara., A ins-
crição desta obra arquítetôníca nos
Livros' do Tombo do Patrimônio His-
tórico e Artistico Estadual, justifica-se
por sua íneemparável importância no
contexto social e panorama artístico
de nossa cidade, nas primeiras décadas
do século xx. Embora pareça um
pouco "estranho" aos menos susceptí-
veis às apreciações artísticas, é tal edí-
ncação - projeto do professor Virzi,

"Poâer Público tem -O dever de
proteger o acéroo de história e de
arte na área de sua jurisdição"
determina o Decreto "N" 346 de 31
de dezembro de 1964 que regula a
proteção ao patrimônio histórico e
artístico da,Guanabara. :esseopor-
tuno decreto foi promulgado para
atender à necessidade da salixi-
guarda do patrimônio histórico e
artístico, apoiado nas disposições
constitucionais e na regulamenta-
çÕXJ especifica federal. Apesar de
sua curta existência, menos de três
anos, o decreto já está sendo re-
visto, como reoistos parece que (?!8-
tão sendo alguns decretos que de-
terminaram o tombamento de al-
guns monumentos arquitetônicos.
Qual o sentido dessas revisões?
Aperfeiçoar a mecânica dos dispo-
sitivos destinados a preservar nos-
so patrimônio histórico e artístico,
infelizmente já tão dilapidado,ou
ceder às pressõesdos que preten-
dem com sua destruição a oportu-
nidade da realização de altos ne-
gócios imobüiários?

"O legado histórico da arquite-
tura do passado enriquece o meio
ambiente humano, representa he-
rança cultural inimitável e prova
a continuidade da vida e do espí-
rito criador dos diferentes povos e
diferentes épocas". Estas palavras,
integrantes do documento final do
IX CongressoInternacional de Ar~
quitetos, realizado em julho âêste
ano em Praga, revelam bem a
preocupação dos arquitetos por
êsses aspectos da cultura e devem
ser pensadase meditadas por todos
aquêles que detem alguma parcela
de responsabilidade e de decisáb
quanto a conservação ou a des-
truição dos monumentos orquite-
tônicos. A preservação dêssesmo-
numentos, acentua ainda o docu-
mento da UIA, deve ser entendido
menos como uma conseqüência
daquilo que poderia representar
como valor econômico do que
como uma responsabilidade moral
da sociedadefrente ao patrimônio
legado pelos nossos ancestrais e
pertencentes a humanidade in-
teira. MNB

um dos mais expressivos documentos
do ciclo da arquitetura "art-riouveau",
a qual pode ser considerada cOp)P um
estágio preparatório para a eclosão da
arquitetura contemporânea brasileira.
Seu valor como documentação de um
estilo artísttco é ínígualá vel, e se não
pode negara necessidade de sua per-
petuação como obra de grande valor
historicista, para que, ao se traçar a
história da arte brasileira, tenna-se
presente tão Singular obra, caracterís-
tica dos derradeiros reflexos de um
estilo que foi transição entre o eele-

3



Grupo escultórico central "de efeito ,alegórico' tão
ao "ôsto da época': As relações hierárquicas entre
as,' figuras são ,traduzidos por suas diferentes es-
calas. (Arquivo,da Divisã" de Patrimônio ,Histórico

e Artistico Estadual). '

tísmo acadêmico e a arte contempo-
rânea.
Para a eclosão do chamado movi-

mento de arquitetura "moderna" bra-
sileira, dois fatôres fundamentais con-
dicionaram as transformações por que
passou nossa arte de construir. Modi-
ficam-se, então, tanto os programas
arquitetônicos como as próprias técni-
cas construtivas e suas conseqüentes
expressões plásticas. A abolição da es-
era vatura foi, o primeiro' dêsses fa tôres
que, apenas nacional, emitiu conse-
qüêncías inéditas no equilíbrio econô-
mico e na organização social no meio
rural, e, lentamente, nos meios urba-
nos. O negro que era "água encanada,
despejo, botão de campainha, inter-
ruptor de luz ... ", como assinala Lúcio
Costa, deixa a casa, desmantelando-
se, por conseguinte sua organização do-
méstica. As extensas casas de habita-
ção não poderiam sobreviver sem o

de muitos que deixavam os campos
por falta de trabalho, a população au-
mentava levando a cidade a se expan-
dir para as praias da Zona Sul, acele-
rando o surto de incorporações ímo-
bílíárías, que, desordenadamente ocu-
param tão bela e mal aproveitada re-
gião. A industrialização do século XIX
é outro fator que preciosas conseqüên-
cias trouxe ao desenvolver de nossa
arquitetura contemporânea. Processos
mecânicos substituíam a técnica arte-
sanal, em que o artista impregnava
sua obra de um cunho todo seu. Os ar-
tistas transformavam-se em meros
autômatos, sem comungarem com a
criação da obra. Da produção meca-
nicista alguns poucos, apenas,' parti-
cipam da elaboração dos modelos que
se transformarão em centenas d~ mi-
lhares de objetos.
Com as grandes obras de urbaniza-

ção da cidade, no inicio do século XX

Três dos grupos escultóricos que guarnecem as 'vitrines do edifício. (Arquivo da Divisão d!!
Patrimônío 'Histórico e Artístico Estadual),

braço negro. Imperiosamente, a socie-
dade necessita reduzir as dimensões
de seus edifícios, pois a antiga "má-
quina de morar", sem o negro, come-
çava a não funcionar bem. As peque-
nas casas, em reduzidos lotes,começa-
vam a se erguer nos centros urbanos,
e as grandes casas de fazenda ~erra-
vam suas portas, freqüente a novas es-
truturas econômicas. '
No Rio de Janeiro, com a chegada

de grande número de estrangeiros e

Figuras humanas em dramáticas atitudes oferecem
singular aspecto à obra. (Arquivo da Divisão, de

Patrimônio Histórico e Artístico Estadual).

e com a abertura de avenidas -central
e Beira-mar, criadas pelo dinâmico
Prefeito Passos, surge a oportunídade
ímpar para um, grande surto de cons-
truções, provocando assim o desenvol-
vimento do ecletísmo arquitetônico.
Plantam-se pela cidade grandes edifí-
cios, erguidos sob a orientação de cons-
trutores famosos - como Rebechi e
Januzzi, e sob riscos de arquitetos
como Morales de Los Rios, Heitor de
MeIo e outros.
A Oomissão Construtora da Avenida

Central resolve fazer um concurso pú-
blico internacional de fachadas para
a Avenida Central - como se arqui-
tetura fôra um simples risco de facha-
da! . .. Apenas eram fornecidos para
os concorrentes o gabarito e a largura



'dO lote .-.; Nã:6' impOrtava '3; solução ém'
planta, indispensável à organização de
qualquer projeto arquitetõnico. A Ave-,
nída povoa-se assim, e também tôda a
cidade, de "f.acnadaS" dos mais varia-
dos gostos, e -místuram-se, não vraro,
vários' estilos em, um mesmo edificio.
Em tão confuso ambiente detendên-

cías estilisticas .e gostos antagônicos,
emerge, 'forte, a corrente denominada
"art-nouveau". .Por volta da penúltí-
rna década" do século, XIX já o "art-
nouveau't.vsurgíra no Brasil, se bem
que timidamente, como reflexo das
grandes exposições internacionais, das
numerosas publicações importadas, dos
catálogos de exposições aqui Chegados,
do imenso comercio e constante trân-
sito de brasileiros e estrangeiros entre
a nova terra e o velho mundo. ' ,

Pormenores do sistema estrutural utilizado: Solução
de consolos de ferro para suporte dos balanços..
(Original pertencente ao Arquivo Histórico da Di-
visão de Patrimônio Histórico e Artistico Estadual).

Tipo do sistema estrutural utilizado: Lajes de con-
creto apoiadas em vigamentos de ferro que des-
carregam em colunas de ferro centrais e alvenarias
perlmetral.. (Original pertencente ao Arq\i,lvo Hls.
t6rlco da Dlvll60 de Patrlm6nia Histórica Estadual).

Plantar. do subsolo e povimento nobre, denunciando um conflito de técnicas estruturais: Enormes blocos
de fundação frente a delgadas alvenarias e esbeltas colunas de ferro. (Original pertencente ao Arquivo

Histórico da Divisão de Patrimônio Histórico e Artístico Estadual).

o "art-nouveau", então florescente
na Bélgica, França, Áustria, Alemanha,
Inglaterra, Itália e outros países da
Europa, transplantava-se para o Bra-
sil como um dos muitos estilos já im-
portados, num euforismo sem par pelas
perspectivas de progresso que as novi-
dades de outras terras trazem. Im-
portante período de nossa história da
arte, o "art-nouveau" até hoje não
foi devidamente estudado; e em seu
âmago talvez se vá encontrar a expli-
cação para as origens da arte contem-
porânea que eclodiria alguns anos mais
tarde. Considerada por alguns como
"rococó da área maqutnícísta", a nova
corrente pode ser interpretada, como
diretamente relacionada com o libe-
ralismo, do século XIX, tendo surgido
nos derradeiros anos dêsse século e
extinguindo-se com a primeira grande
guerra. Em nossa terra transforma-se
o "art-nouveau", não apresenta o vigor
dos exemplosveuropeus: caracteriza-se
aqui pela assimetria peculiar dos mo-
delos estrangeiros, mas revela-se atra-
vés de um "expressíonísmo dramático
e violento", substituindo "os traços ga-
lantes, irônicos e refinados do rococó
europeu". O arquiteto Flávio Motta en-
foca muito bem o "art-nouveau", quan-
do afirma que "descamba, com maior
facilidade, para o caricato; substituindo
a galanteria pela "coqueterle": o mí-
nueto pelo "cancan": a ironia pela
piada. E nos deu assim na rapidez
com que se difundiu, o instantâneo do
"fin de síêcle" (Cadernos Brasífeíros,
março - abril, 1965).
Hoje já se procura buscar nesse es-

tilo ~ que teve seu nome dado em
conseqüência do nome de uma loja de
artigos japonêses, em Paris, uma rea-
ção contra a profusão de estilos que
infestavam o panorama artístico: neo-
gótico, neoclássíco, Luís XVI e outros
tantos.

O "art-nouveau'', um "estilo a flor e
a máquina", afirma Flávio Motta, real-
mente se desvaneceu com a primeira
Grande Guerra. No Rio de Janeiro não
encontramos mais exemplos represen-
tativos do "art-nouveau", de antes da
guerra de 1914. Por essa época começa
a se descaracterizar aquêle estilo, que
tem seu exemplo maíór no "prestígía-
dor exímio, que foi o arquiteto e pro-
fessor Antonio Virzi, artísta ligado ao
modernismo espanhol e italiano de en-
tão". Infelizmente, hoje não se pode
precisar bem as composições de Virzi,
tendo em vista as mutilações que so-
freram por parte dos moradores, cer-
tamente não muito satisfeitos com os
elementos de suas obras.
Virzi, em suas composições, usava

muito a côr, tendo êsse elemento im-
portante papel em seu efeito plástico,
que se torna falho quando alterada
pelos habitantes de seus edifícios. Das
inúmeras obras que realizou na cida-
de, além do antigo Laboratório do Eli-
xir de Nogueira, restam poucas: .a
residência Martinelli, situada na Av.
Oswaldo Cruz, a residência da, Praia
do Russel, 734, e a Vila Venturosa, na
Ladeira da Glória, que lhe é atribuída.
Em pesquisas recentes constatamos' o
risco de Virzi em outros edifícios: na
Vila Ortigão, na Rua das Laraníeíras:
na modificação da fachada e "haÍI do

, Cinema Americano, na Av. Oopacaba-
na; e em três prédíos da Rua 'J.V[a-
riz e Barros. Outros, já demolidos,
realizou o grande representante do
"art-nouveau" no Rio de Janeiro; e
entre êles a residência Smith Vascon-
cellos, na Av. Atlântica. '
Dos edifícios projetados e construí-

dos por Virzi, o antigo laboratório do
Exilir é o que se apresenta' mais au-
têntico, sem transformações substan-
ciais. Tal obra aparece como documen-
to importante dêsse ciclo de nossacul-
tura .artística. No Arquivo HistóriCo

5



Dos obras legados por V'irzi o Laborotó.io do Elixir é a que se apresenta sem substan<:iais rnodifico~õe.s. (Álqu,vo da Divisõa de
Patrimónia Histórico e Artístico Estadual).

6

Estadual encontra-se o processo de
construção do prédio, com as respecti-
vas plantas, fachadas cortes e deta-
lhes estruturais. Nesses documentos
encontrar-se-á um rol de elementos
interessantes que atestam tôda a sua
técnica construtiva, bem como o tra-
~~ento plástico oferecido à compo-
siçao.
Em 10 de abril de 1915 tinha entrada

na então Prefeitura do Distrito Fede-
r~l, no 7.° Distrito, Glória, o reque-
rírnento em que "Viúva Silveira e Fi-
lhos", proprietária do terreno desmem-
brado do lote n.? 62, da Rua da Glória
solicitava licença para a construção d~
um edifício à Fábrica do Exilir de No-
gueira. Em 12 de abril era exigido do
proprietário que figurasse no projeto
o "fechamento no línhamento do 10-
gradouro" . Em 27 de maio daquele
ano, o engenheiro-ajudante informava
ao Engenheiro da Circunscrição que,
em exame cuidadoso feito nas plantas,
achava que "em algumas partes não
existe segurança necessária". Por des-
pacho de 12 de junho de 1915 foi le-
vantada a impossibilidade de constru-
ção da fábrica pois esta não era per-
mitida naquela zona, de acôrdo com o
Decreto 414, de 12 de julho de 1897,
Assim sendo, por requerimento datado
de 15 de julho daquele ano, o proprie-
tário solicitava novamente o licencia-
mento da obra, declarando tratar-se
de "um edifício destinado a Pharmá-
cia e Gabinete Médico, com seu labo-
ratório, para o fim de exploração de
seu produto medicinal Elixir de No-
gueira, preparado puramente nacional,
não ofendendo de forma alguma a hy-
giene da vizinhança, não produzindo
odorados Ofensivos". Declarava ainda,
o requerente, que era seu intuito "Do-
tar esta capital, especialmente a zona
referida de uma Pharmacia com seu
laboratório, completamente moderno,
aperfeiçoado com todos os requisitos,
obedecendo ao respeito artístico-esté-
tico ',que a referida rua merece".
A licença só foi expedi da quando o

proprietário lavrou têrmo de obrigação,
em 28 de agôsto de 1915, em que se
comprometia a não transformar em
fábrica o laboratório, nem construir
chaminé no mesmo, sob pena de ser
cassada sua licença de funcionamento.
A obra foi oficialmente licenciada em
4 de outubro de 1915. Em 18 de mar-
ço de 1916, retirou-se da obra o Pro-
fessor V1rzi, continuando Domingos
Pereira Moura como construtor.

o Elixir de Nogueira foi medicamen-
to difundido naquela época, sendo suas
aplicações as mais diversas. Anúncios,
os mais variados, surgiam nas páginas
de revistas e jornais apregoando as
excelentes qualidades dêsse produto
famoso. Pelos anúncios e agradecimen-
tos de milagrosas curas vê-se clara-
mente o largo uso que teve tão notável
produto, Alguns anúncios assinalam o
ex~r:=t~rdinário valor, para a época, do
edíf'icío do laboratório, que era tido
como o que de mais moderno se pode-
ria ter realizado em arquitetura,
Trata-se de edifício de quatro pavi-

mentos, com subsolo, erigido em ter-
reno de 19,50m de testada por 35,67m
de fundos. Sua concepção arquitetõ-
nica desaparece face à obra escultó-
rica que o envolve. As esculturas que
adornam a fachada principal de alto
a baixo, constituem-se em figuras hu-
manas de grande movimentação e em
excessiva dramaticidade, ornamentos
vegetais e animais, flâmulas, emble-
mas, máscaras. As figuras parecem se
despregar dos panos de paredes, tão
movimentados se apresentam, Essa

obra de Virzi aproxima-se, em suas
linhas gerais de concepção, do moder-
nismo catalão de Gaudi.
Na construção dêsse edifício, larga-

mente utilizou-se o ferro em vigas e co-
lunas, .que os desenhos originals da
obra documentam. O concreto armado
e o ferro comparecem nessa obra como
introdução a tôda uma arquitetura que
alguns anos mais tarde iria usá-Ios
sàbiamente, legando à posterioridade
edifícios como o Palácio da Cultura,
a ABI, a Obra do Berço e tantas outras
que representam magnificamente a
arquitetura brasileira contemporânea.
Nota-se nessa obra - a mais conhe-

cida do Professor Virzi - o conflito de
técnicas e sistemas estruturais, assina-
lado pelo emprêgo de soluções mistas:
alvenarias de tijolo em todo o perí-
metro da construção apoiadas em fun-
dações de blocos de grandes dimensões;
delgadas colunas de ferro fundido com
bases e capitéis decorativos; consolos
e braçadeiras metálicos e lajes de con-
creto apoiadas em Vigamentos de
ferro. O '
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Antonio José Landi
arquitetó de 8elém (2)

J

Dccumentação arquitetõnica
existente em Lisboa

Arquiteto DONATO MELLO JúNIOR, IAB - GB

As Capitanias do Grão Pará e Mara-
nhão, através de seus Capitães Mores ou
Capitães Generais, durante o período co-
lonial, desde 1626, dependeram direta-
mente da Metrópole.
A expressão portuguêsa na Amazônia ul-

trapassara de muito a famosa linha do
Tratado de Tordesilhas; ampliando des-
mesuradamente o Brasil-Colônia.
Belém, estrategicamente localizada na

entrada do mundo amazônico, correspon-
.dia-se diretamente com Lisboa, o que, ex-
plica a sua independência, em relação a
Salvador e ao Rio de Janeiro, e por Con-
seqüência a raridade da documentação ofi-
cial nos arquivos destas duas sedes gover-
namentais. Por outro lado é rica a do-
cumentação amazônica nos arquivos lusos,
parte já pesquisada (1).
Robert Smith (2), Ernesto Cruz (3) e

outros pesquísaram diretamente em Por-
tugal, mas a riqueza de suas fontes do-
cumentais faz-nos presumir a existência
de material inédito a ser futuramente in-
corporado à História da Amazônia.
Em nossos estudos sôbre o arquiteto bo-

lonhês Antônio José Landi, <1708-1790),
radicado no, Grão Pará, temos peregrinado
por várias fontes e batido em diversas
portas (4l.
Aqui no Rio de Janeiro localizamos do-

cumentação sôbre Landi na Biblioteca
Nacional e no Museu Nacional da Quinta
da Boa Vista (5).
Em Belém, Antônio José Landi, deixou

de pedra e cal o melhor de sua obra: as
igrejas de Sant'Ana, Mercês e Carmo as
capelas de S. João Batista, do Mucu~utú,
da Ordem Terceira do Carmo, a Sé, o Pa-
lácio dos Governadores e algumas residên-
cias, entre outras obras.
Durante nossa estada na capital para-

ense, no pouco tempo que nos restava, pro-
curamos Landi em alguns dos ricos códi-
ces da Biblioteca e Arquivo Estadual (6).
Além da documentação já publicada (7),
com raras referências ao arquiteto, quase
nada encontramos, mas a massa de do-
cumentos existentes está a nos prometer

mais alguns dados. Infelizmente os arqui-
vos eclesiásticos de lá, desaparecidos ou
não localizados, nada nos informaram.
Nossa curiosidade voltou-se para Portu-

gal, onde por leituras, sabemos existirem,
pouco conhecidos, documentos sôbre Landi
em Lisboa e no Pôrto .
Aqui do Rio de Janeiro conseguimos res-

posta ao nosso apêlo referente ao Códice
740 da Coleção Pombalina, existente na
Biblioteca Nacíonal de Lisboa (8). ~ste
Códice engloba uma coletânea de 22 dese-
nhos de Landi, reunidos em 1771 sob for-
ma de um rico álbum, concernentes, a
maior parte, ao Palácio dos Governadores
de Belém e completada com alguns refe-
rentes ao Hospital Real Militar, e um quar-
tel e a um jardim.

o CóDICE 740 DA COLEÇÃO
POMBALINA

Não é inédito. Acha-se referido no '''In-
ventário dos Manuscritos sécuío XVIII -
Coleção Pombalína" da Biblioteca Nacio-
nal de Lisboa, que conhecemos em mãos
do historiador Marcos Carneiro' de Men-
donça. Encontramo-Io divulgado por Sou-
sa Viterbo em seu "Dicionário Histórico
e Documental dos Architectos, Engenhei-
ros e Construtores Portuguêses ou a servi-
ço de Portugal (9) e bem assim é citado
no Ulrich Thieme e Felix Becker (10).
Mais recentemente o grande pesquisador

de arte luso-brasileira, Robert C. Smith.
da Universidade da Pensylvania, divulgou
alguns dos desenhos constantes do referi-
do Album em sua importante e erudita
memória sôbre "EI Palacio de 10s Gober-
nadores. de Gran Pará", publicado em
Buenos Aires, trabalho pràtícamente des-
conhecido no Brasil. Esclarece-nos Ro-
bert C. Smith que o Códíce 740 é formado
por um album encadernado de marroquim
vermelho, medindo 45x 28 em, -trazendo na
capa o escudo dourado das armas portu-
guêsas. Não sabe êle explicar a razão de
ser do album formado pelos 22· desenhos:
se uma justificativa, ao Rei, do projeto

Fig. 1 - Fôlho de rosto do Album.

original alterado ou um pedido de tí-
tulo (U>.
Traz a coletânea o título: "Debuxos

pertencentes ao Palacio q. o limo, e Exmo.
Sr. Fernando da Costa de Ataide Teive,
Gov. or, e Capom Gen. ai da Cid. e de
Belém do Grão Pará mandou nela edificar
por ordem de S. Mag. de F. 1771" (fig. 1)
Em baixo lê-se ainda: "An.io José Landi

- Bolonhes Architect fit" (fecit).
Organizada em 1771 esta coleção que se

revela importante documentário para a
Arquitetura do Pará, focaliza o Palácio
dos Governadores, atual Palácio Lauro 80-
dré em 17 desenhos, o Hospital Real Mi-
litar, atual quartel da 5." Companhia de
Guardas em 2 desenhos bem como mais
dois, um relativo a quartel e outro a uma
planta de jardim. ~stes quatro últimos
desenhos não estão compreendidos no tí-
tulo do Album. Qual a razão?
Serve de fôlha de rosto ao Códice uma

cartela barroca màgnificamente desenha-
da, sôbre um fundo de parede, curiosa
composição que traz as legendas já refe-
ridas, acompanhadas simbolicamente de
instrumentos profíssíonaís e de três mi-
núsculas pranchas reproduzindo a facha-
da, planta e corte da igreja de Sant'Ana
do antigo bairro da Campina em Belém.
Smith descreve minuciosamente esta

cartela e ao 'mesmo nos reportamos (12).
Comete êle um engano ao escrever que um
dos croquis representados na cartela, re-
produz a capela de S. João Batista, pois
os três apresentam só a igreja favorita
de Landi: a de Sant'Ana.
Contribuição inestimável seria a divul-

gação dos desenhos dêste Códice, raro do-
cumento de Arquitetura no Brasil. Uma
sugestão ao Govêrno do Pará para come-
morar os 200 anos do magnífico Palácio.

7
OS DESENHOS DO
PALÁCIO DOS GOVERNADORES

Os desenhos do Códice 740, em maioria,
focalizam o Palácio dos Governadores do
Grão Pará, obra iniciada em 1759 e termi-



ful.dà ê1il. i~~~,slo des~hhós ápresehttl.dôs
para aprovação e posteriormente cotecío-.
nados num álbum facticio ou levantamen-
tos de obra executada visando uma finali-
dade? Não sabemos .responder , A legenda
da fôlha de rosto não esclarece tudo, mas
a data coincide com o final da obra. De
qualquer modo, trata-se de preciosa ícono-
grafía, rara justificativa, de nobreza de um
monumento coloníal ,
Poucos sabem ser, o Palácio dos Gover-

nadores, a maior construção civil no Bra-
sil Colonial, ultrapassando mesmo os pa-
lácios de Salvador e do Rio de Janeiro.
Aliás, Belém possui duas das maiores edi-
rícações do nosso século XVIII: o Palácio
dos Governadores e a Sé, concebidas com
extraordinária largueza e visão: luxo cons-
trutivo, graças à política pombalina.
Na época moravam os governadores em

duas casas alugadas no Largo da Sé, a
90$000 por ano, "porque o antigo se achava
descompaginado, e cahindo a pedaços"
(13). O nôvo Palácio é construído no local
do anterior e iniciadas as obras por ordem
do Governador e Capitão General do Es-
tado do Grão: Par.á, Maranhão e Rio Negro,
Manuel Bernardo de MeIo e Castro, antes
da aprovação dos planos pela Metrópole
(14). Sôbre o problema da residência dos
Governadores há uma curiosa correspon-
dência' datada de 13 de agôsto de 1759,
dirigida a Metrópole em que o mesmo tece
considerações sôbre o antigo palácio ar-
ruinado e as providências de vistoria, ter-
mo, aproveitamento de telhas e madeiras
e abertura de alicerces, pela "urgentíssíma
necessidade", esclarecendo "me resolvi a
ordenar ao dito Arquiteto José Antonio
Landi fizesse o Desenho de uma casa de-
cente, e sem superfluidades, para resíden-
cia dos Governadores o qual o executou
na forma que a V. Exa constatará da sua
planta que remetto". (15). Esta planta
primitiva existirá, em Portugal, ainda?
Não sabemos. A do Album de Lisboa tal-
vez seja do final de obra. Aliás, alguns
anos antes, em 17 de agôsto de 1755 o
terceiro bispo do Pará D. Frei Miquel de
Bulhões, ao substituir o Governador e
Capitão-General Francisco Xavier de Men-
donça Furtado oficiava a Metrópole sôbre
o estado de ruina do Palácio "tão próximo
a cair de todo", juntando uma cópia de
vistoria que providenciara. ll: o que lemos
na "Correspondência dos Governadores do
Para com a Metrópole" - n.? 142, publi-
cada no tomo 4.° dos Annaes de Biblioteca
e Archivo Público do Pará, pág. 165, 1905.
Relacionados com, o Palácio são os se-

guintes 17 desenhos do Códice da Biblio-
teca Nacional de Lisboa:

a) - Arco triunfal

Para apresentar a sua dedicatória a D.
José I, Landi desenha um rico arco triun-
fal que abriga no vão central, uma está-
tua pedestre de mulher, representando o
Pará. Quer, nos parecer tratar-se de uma
magnífica portada de livro, típica do sé-
culo XVIII, em que os artistas barrocos e
rococós secompraziam em desenhar ar-
quiteturas fantasiosas. Landi arquiteto
formado na tradição cenográfica dos Bí-
biena, parece ter composto arco triunfal
como um desenho de portada de livro e
não como um projeto de arquitetura e es-
cultura, embora nos mostre a fachada do

8 Palácio no último plano.
Landi cogitou em certa época de uma

estátua 'de D. José I para a principal
praça de Belém do Grão Pará, exatamente
o antigo Largo do Palácio. Chegou a pro-
ta-Ia (6). Pelas referências de Souza Vi-

te1'l:iô hÀ.O \ieftiôs reiac:âe~ ehtre 6 Mco
triunfal da segunda fôlha de rosto do'CÓ-,
díce e o projeto do monumento à D. "José'
I, embora as duas composições se locali-
zem na mesma Praça. Esta mínúcía da
obra de .Landí, talvez possa maís tarde ser
ainda estudada em função de' desenhos
ou manuscritos acaso existentes e ainda
não conhecidos.
Não soubemos até agora de qualquer

alusão histórica à idéia de um arco pro-
jetado para a Belém do Grão Pará, obra
demasiado luxuosa para uma sede colo-
nial longínqua e pobre. Sabemos entre-
tanto a importância que o Marquês de
Pombal votou ao Pará, inclusive pondo-o
sob a jurisdição de seu irmão Francisco
Xavier de Mendonça Furtado, Governador
e capitão-general do Estado do Maranhão,
Grão Pará e Rio Negro, de 1751 a 1759,
"O maior dos Luso-paraenses", no dizer
de Marcos Carneiro de Mendonça (17), es-
pecialista da história pombalína (18).

b) - Plantas

Infelizmente o C6dice só mostra o pa-
vimento térreo (Flg'. 2) sob o título "Plan-
ta do Palácio". Faltam ao do segundo e
terceiro pavimento. Composição clássica
italiana com tratamentos portuguêses. O
pátio central, como lembra Robert C.
Smith, não é tratado como espaço social,
mas de serviço à portuguêsa com ligação
de saída para a fachada dos fundos. A
esquerda se situava, com pé díreíto duplo,
a capela. Em outro desenho, "Planta e
tecto da Capella" aparecem indicações do
segundo pavimento e de elementos 'moldu-
rados de um teto liso. Abria a capela
também para a rua lateral. Desta capela
saiu em 8 de setembro de 1793 o primeiro
Círio de Nazaré (19), procisão sugerida
pelo Governador D. Francisco de Sousa
Coutinho, devoto de Virgem de Nazaré,
romaria hoje famosa no Brasil inteiro (20),
Dela saiu o entêrro de José Narciso de
Magalhães Menezes, Governador e Capi-
tão-General do Grão Pará e Rio Negro,
falecido a 20 de dezembro de 1810 . Irite-
lizmente a capela não mais exíste vítima
das várias reformas do atual Palácio 'que
alteraram as plantas e os aspectos interio-
res e exteriores do mesmo.

o -Governador" seguinte Fern~do ,,,da
eôlitã dê Ataiclê 'eiv€L tiMS <-1't'f§) eRa
contra. a Obra: prméipiada· li "Manda 'éons-
truir o Palácio, cuíos alícerces estavam
em parte principiados de ordem do seu
predecessor: mas como nos planos-de .An-
tomo José Landi notasse precisão de al-
guns aditamentos, recomenda-lhe nova
traça de um edifício bem archíteetado e
suficientemente vasto para que fique uma
morada congruente à dignidade e decôro
dos Governadores. (21).
Artur Cézar Ferreira Reis é autor de

uma pesquisa sôbre "O Palácio Velho de
Belém (Revista da D.P.H.A.N. n.o 10-
1946) , magnífíca construção colonial da
Cidade Velha, ao lado da igreja do Carmo
e que a tradição diz ter sido residência
dos Governadores; mas, ao qu,eparece,
não está provado. Neste trabalho mencio-
na o historiador dois otícíos existentes na
Biblioteca e Arquivo Público do Pará, do
Governador Ataide Teive, relativos ao
atual Palácio, quando reiniciou as obras
do mesmo. Um está datado de 18 de ou-
tubro de 1767 comunicando o reínícío do
nôvo Palácio no local do anterior e outro
de 16 de outubro de 1768, remetendo plan-
tas e informando o estado das obras.

c) - Fachadas

O Album de Lisboa mostra-nos:
a) "Frontaria principal do Palácio" e a

"Frontaria interior do páteo pela parte da
,varanda do Palácio", numa só prancha,
desenho assinado (fig. 3);
b) "Frontaria que fica pela parte do

jardim do Palácío com vista das suas va-
randas" e "Elevação pela qual se vê tanto
a parte: exterior como ínteríor de todo o
Palácio",noutra prancha assinada (Fig. 4),
c) "Elevação da fronteira, do páteo com

suas cocheíras", também assinado.
ll:stes desenhos 'apresentam-nos a com-

posíção da fachada principal, bem como
a do pátio interno dentro do espírito das
soluções pombalinas, de uma severidade
quase clássica e algum vocabulário bar-
roco. A fachada principal desenvolve-se
num único plano, corpo central apílastra-
do de três pavimentos rematado na cober-
tura por frontão retilineo e lateralmente
por modestas aletas. Há uma única porta

Fig. 3 - Fachad.,s principal e do pâtio ,interno.



Flg. 4 - Fachada past~rlor C carte longitudinal.

central no eíxo da composição; as janelas
do térreo são de peitoril e as do segundo
e terceiro de sacada com gradil de ferro,
à portuguêsa. Telhado à vista com beiral
sôbre corníja pouco saliente e quatro lu-
carnas com vãos ovais. Vãos emoldurados,
15 no primeiro e segundo pavimento e 3
no terceiro são os elementos decorativos
da fachada que conta ainda com um fron-
tão curvo menor 'no tímpano de um fron-
tão reto maior, marcando a posição das
armas reais que encíma a sacada central
do 3.° piso.
A fachada do pátio resulta de uma ga-

leria em arcada no térreo e de elementos
correspondentes, mas simplificados da fa-
chada principal no segundo piso. O ter-
ceiro pavimento, rematado por frontão,
abre-se ... janelas de sacada.
A fachada dos fundos, de caráter ita-

liano, apresenta a arcada de uma varanda,
à veneziana, cuíos apoios são pares de
colunas e guarda-corpos de gradil simples.
Escadaria simétrica de lances paralelos e
colocados à fachada, descem para o jar-
dim, Os vãos de jalena do térreo, altos e
de proporções quase quadrados, ladeam o
vão central, em pleno cíntro, de serviço.
Curioso confrontar as fachadas princi-

pal e a dos fundos com outros desenhos
antigos. Conhecemos mais dois, ambos co-
lecionados pelo naturalista baiano Alexan-
dre Rodrígues Ferreira. O primeiro acha-
se na Biblioteca Nacional do Rio de Ja-
neiro, desenhado em 1784 por Joaquim
José Codina (22), e o segundo encontra-
mo-lo na Biblioteca do Museu Nacional,
copiado por Manuel Tavares, do primeiro
para o Real Múseu de Ajuda (23). São
preciosos documentos a nos mostrar le-
vantamentos executados em fins do sé-
culo XVIII. A maior diferença entre os
desenhos de 1771 e os do acervo de Ale-
xandre Rodrigues Ferreira consiste em nos
últimos, nos apresentar a fachada prin-
cipal sem as pilastras e sem o frontão
curvo e com apenas duas trapeíras.
O conjunto com as alterações de hoje

demonstra as alterações profundas que as
plantas e fachadas sofreram nestes 200
anos. As reformas do comêço do século
atual, ao tempo de Governador Montene-
Q'ro outra feição ao Palácio, raeendo per-

der seus ares luso-italianos a favor de
um estilo eclético ao gôsto do tempo, Es-
conde-se o telhado com platibanda, as
sacadas de cima receberam balaustradas,
e o corpo central, pesados consolos. O in-
terior é quase irreconhecível. Recente
caixa de água de concreto abastardou o
pátio central.
A Diretoria do Patrimônio Histórico e

Artístico Nacional não tombou êste grande
edifício talvez, por suas adulterações que
aliás começaram na própria obra de sua
construção.

d) - Cortes

Nos desenhos que mostram as fachadas
do pátio interno aparecem em continua-
ção cortes, um transversal e outro longi-
tudinal que informam sôbre certos acaba-
mentos interiores e sôbre a cobertura em
telhado.

e) - itseada principal

Um desenho especial indica a "l'lanta
da escada principal do Palácio'" compos-
ta, à Paladio, com lances laterais que, pOr
patamares, se ligam ao lance único que
atinge o segundo pavimento. Outro dese-
nho nos mostra uma "Elevação da es-
cada vista por um dos lados" (Fig. 5).
Guarda-corpo em balaustrada e painéis
almofadados modulam as paredes laterais
compartimentadas por pilastras lisas. Uma
outra prancha "Prospecto principal que dá
ingresso na escada do Palácio" mostra-nos
a composição do hall da escada com suas
balaustradas" arcadas e vãos iluminação,
dando para o pátio central. Nota-se o em-
prêgo do envidraçado em minúsculos ele-
mentos (Fig. 6). Uma última prancha
desenha o "Teto da escada", liso, em ele-
mentos moldurados de caráter linear e
delicados.

f) - Vãos

Seis pranchas detalham as elevações de
doze diferentes tipos de vãos. "

Fig. S - Escada principal em eleva~ão.
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Flg. .1 - Frontario exterior da capela.

a) "Frontaria exterior da capela do Pa-
lácio" (Fig. 7).
Neste desenho, trecho da fachada late-

ral, com painéis rebaixados no térreo e pí-
lastras lisas no segundo, o arquiteto com-
põe dois vãos, o de baixo arqueado e o
de cima em pleno centro, ambos rematados
por corníjas curvas, barrocas, diferentes,
rematadas em ponta, a de baixo numa
curvatura e na de cima em dupla. Porta
almofadada e janelas envidraçadas. Assi-
nado.
b) "Elevação interior, da capela com

vista da tribuna". Tribuna de complicada
composição e rica balaustrada abrindo sô-
brebre a parede apaínelada e lateral da
capela. Assinado. (Fig. 8)
c) "Elevação interior da capela com vis-

ta da porta e janela". Assinado.
Corresponde aos vãos descritos em "a".

Aqui o arquiteto ligou os dois vãos por
uma composição de domínâncía , Os ba-
laustres aparecem também pelo lado inter-
no, o que nos dificulta sua interpretação.
O filete de remate no ângulo da vêrga
com a ombreira é típico de Landi, que o
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emprega várias vêzes no Palácio ê en-
contramos ainda hoje em construções an-
tigas de Belém influenciadas por esta
obra. (FiL 9) ,
d) "Porta principal do Palácío com huma

das janella adjuntas". Assinado.
Composições simples, vêrgas arqueadas,

e címalhas mixtilinea na porta e retílínea
na janela de peitoril. O remate do filête
junto a vêrga, é o típico de Landi.
Os vãos modulam entre pilastras cinta-

das por 5 anéis lisos, tornando 'a compo-
sição pesada. Assinado. (Fig. 10)
e) Nesta prancha aparecem 3 vãos, uma

janela e duas portas: "Huma das janellas
superiores da, frontaria pr. al. ": "Porta
que introduz na sala principal" e' Huma '
das portas collaterais que introduzem nas
cazas térreas". Portas almofadadas e ja-
nela envidraçada. Enqueradamentos ríleta-
dos rematados em frontões e címalhas
curvelineas. Landi tem U+11amaneira típica
de resolver a transição filetada da om-
breira para a vêrga, conforme já observa-
mos em outros vãos do Palácio. Assinado.
(Fig. 11).
f) Nesta prancha com dois desenhos

"Janellas pertencentes a frontaria do Pa-
lácio na parte superior", Landi contínua , Fig. 9 - EleyCl~~o interior da capela.

F'g. 10 - Porto principal e jonela.

a resolver a transição da ombreira para
a vêrga à .sua maneira. Vãos arqueados
em níveis diferentes, sendo a sacada da
esquerda, mais larga, eixo da fachada,
Modulação dos vãos entre pílastras lisas.
Assinado. (Fig. 12).
A indicação do gradil da sacada é su-

mária, de fen-o, barras lisas, talvez não
detalhado.

g) - Retábulo da capela

Um dos desenhos apresenta-nos a "Ele-
vação interior da Capela do, Palácio com
seu retãbulo'', assinado pelo artista.
Composição barroca simétrica com al-

guns elementos decorativos de um rococó
moderado. Ao centro, típico de Landi,
painel retangular para receber uma pin-
tura, rematado por cartelo e frontão 'par-
tido. Correspondendo do segundo nível
três painéis de 'cantos" arredondados-destí-
n!l-ctos, PQssiv~lmente a painéis p~ntados.

Composição nítida arquitetõnica acentua-
da pelas duas' portas laterais, pelas pilas-
tras e molduras, tendo trabalhado quase
num plano vertical único.
Todos os desenhos são técnicos e artis-

ticamente apresentados de acôrdo com as
convenções de época, escala em palmos.
Ligeiramente sombreados, por aguadas, são
delicadamente desenhados com rígososa,
indicação do vocabulário arquitetõnico. Er-
nesto Cruz in "procissão dos Séculos",
1952, tem um capitulo "O Palácio do Rei",
pag , 56 - 60, onde transcreve as impressões
de Daniel P. Kidder sôbre o Palácio, ao
passar por Belém em 1839. Achava-o um
dos melhores que vira no Império.
Talvez poucos monumentos antigos no

Brasil possam apresentar uma documenta-
ção original equivalente" a que possuí o
Palácio dos Governadores do Grão Pará
Deixamos de entrar em. maiores consi-

derações estílístícas, pois nos reportamos
ao magníf~co trabalJ.'l.o .Cle R.obert Sm1t1:l.



Fig. 11 - Janelas da fachada principal no 2.0 pavimento (corpo central).

Fig. 12 - Janela da fachada pr1ncipal no 2.° pavimento (corpo lateral e portas internas.

conhecedor e estudioso da obra de Landi
(24). Leandro, Tocantins sob o titulo "O
Palácio dos Governadores" focaliza o Pa-
lácio de Landi e apresenta um croquis de
Percy Lau, pela crônica do atual Palácio
Laudo Sodré. (25)
O nobre Palácio de Belém, princiado

pelo Governador MeIo e Castro em 1759 e
continuado por seu sucessor Staide Teine
em 1767, foi inaugurado, possivelmente
pelo Governador seguinte João' Pereira
Caldas. Apesar das alterações' e reformas
julgamos que a Diretoria do Patrimônio
Histórico Nacional deveria "em estudo"
reexa.minar a possibilidade de tombamento
do Palácio, tendo em vista os valôres his-
tóricos e artísticos, a existência de do-
cumentação autêntica que possibilita, em
parte, sua restauração e bem assim a aná-
lise de Robert Smith (Opus Cit.) que o
considerou "Ia construction mas ambiciosa
de su categoria durante el período deI Bra-

sil". Digno de nota é .0 seu bicentenário
neste ano de 1967.

o HOSPITAL REAL
Dois desenhos do Album referem-se ao

projeto de Landi para o Hospital Real Mi-
litar, hoje Quartel do 5.° Batalhão de
Guarda, situado ao lado do tradicional
Forte do Castelo, na Praça Frei Caetano
Brandão, ainda hoje largo da Sé.
Uma das pranchas nos mostra os dese-

nhos da "Frontaria exterior do Hospital
Real e da "Frontaria interior do Hospital
Real". Fachada simples em dois pavi-
mentos, janelas de peitoril no térreo e
sacada à portuguêsa no segundo. Enqua-.
dramentos retilineos. Telhado aparente
com beiral sôbre cornija. Pilastras abran-
gendo os dois pavimentos, rematam os
cantos do edifício. A fachada posterior é
tratada em sete arcadas baixas iguais nos
dois pavimentos, compondo as varandas,

a de cima com guarda-corpo de gradil de
ferro simples. Telhado em quatro águas.
Prancha assinada. (Fig. 13).
Noutra prancha temos 8. "Planta do

Hospital Real". Falta-nos o segundo pavi-
mento. Igualmente assinado. .
Nas coleções do ccervo de Alexandre

Rodrigues Ferreira da Biblioteca. Nacional
encontramos um desenho do desenhista
(26). Trata-se de um levantamento pre-
cioso e esboçado com indicação das saca-
das à portuguêsa e grade no térreo, cuíos
vãos são de proporções mais para o qua-
drado. Outro desenho, no Museu da Quin-
ta (27) é acabado e cópia do anterior,
por Manuel Tavares. Gradil à portuguêsa
em balaustre de madeira e talvez verga-
lhões lisos de ferro no térreo. Composição
de gôsto luso.
Como sabemos, o Hospital Real Militar

originou-se da. compra por 7.000 cruzados
da mansão "há pouco construída", .de Do-
mingos da Costa Bacelar, segundo Baena
(28) e adaptada por Landi a pedido do
Governador Fernando da Costa Atafde,
depois de 1765, substituindo a sede ante-
rior, sem confôrto no Castelo.
Atualmente é monumento tombado pelo

D.P.H.A.N., inscrito sob o n.o 378, fIs.
61 do Livro Tombo de História, em 17 de
dezembro de 1964.

DESENHOS DE OUTROS PROJETOS
Completam o Album de Lisboa. dois de-

senhos.
a) "Quarteis dos soldados". Não assi-

nado. (Fig. 14).
Prancha contendo a planta e a eleva-

ção sem maiores indicação. Varanda. cor-
rida em tôda a fachada do prédio que é
de um só pavimento de planta retangular
e simétrica. Pequeno frontão retilineo
marca a entrada principal, em arco. Cre-
mos identificar esta fachada sem legenda
com o quartel mandado construir em Be-
lém, pelo Governador e Capitão-General
João Pereira Caldas (1772- 1780) pois sua
fachada coincide com a descrição que lo-
calizamos no ."Compêndio das Eras" de
Baena à pág , 295. De fato lemos a, "Re-
nova os Quartéis dos dois Regimentos de
Infantaria edificando uma longa casa tér-
rea, da qual todo o lanço da frente cin-
gido de um poyal, a que chamão sapata,
he uma alpendrada de curta. largura, so-
fisticada em esteios de Acapú esquadria-
dos, que servem de pilares. Dizem officio
endereçado à Camara que para não ficar
em pura especulação o seu pensamento de
afeiçoar um largo, em que os Regimentos
tenham a sua particular, determina-lhe
que compre umas sete pequenas casas ter-
reas dos chãos fronteiros aos Quarteis,
precendendo avaliação (abrange a quantia
de 785$000 reis) na forma do costume ... "
"e dest'arte forma um largo desempeçado
e apto às reuniões da tropa ... " É a origem
do antigo Largo do Quartel, hoje Praça
SaldanhG Marinho, em Belém.
b) O último desenho não traz qualquer

legenda. Trata-se da planta de um jardim
simétrico limitado por um recinto murado
retangular, quase quadrado, rematado num
lado menor por recinto semi-circular e no
outro o pôsto por uma construção com
entrada e passagem central. Não dispomos
de dados para identificá-lo. Também não
foi. assinado.
REMATE

O palácio Landiano não está sob a pro-
teção histórica e artística da D.P.H.A.N.
Acreditamos ser ínterêsse do Estado do
.Pará a. proteção dêste bem cultural, como
de muitos outros bens culturais merece- .
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figo 13 - Hospital Real Militar: Frontarias.

dores da mesma, em nome da Arte e da
História do Grão-Pará.
Advogamos,ano passado, em Belém, a

criação de um Serviço do Patrimônio His-
,t6rico e Artístico do Pará no âmbito do
Govêrno Estadual para bens culturais que
o Govêrno Federal, por falta de recursos,
não pode abranger.
Fica a sugestão, pois é uma tendência

para cada Estado do Brasil, no momento.
NOTAS:
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1 _ Existe no Biblioteca Municipal do Pôrto
curioso documentação de Landi, já referido
por Sousa Viterbo. A ê le nos reportamos.
Por ainda não termos conseguido cópio da
mesma limitamo-nos à documentação ice-
nográfica de Lisboa. A documentação do
Pôrto é sôbre Botên ica .

2 - "EI Palacio de Ias Gobernadores de Gran-
Pará", in Anoles dei Instituto de Arte
Americano e Investigadores Estéticas, n.O
4 - 1951 - Buenos Aires. Universidade
de Buenos Aires - Foculdod de Arqui-
tetura y Urbanismo. Robert Chester Smith
revela-nos neste trabalho séria pesquisa e
admiração pelo Arquiteto de Belém.

3 - Em bâlsa de estudos em Portugal o pro-
fessor Ernesto Cruz, trouxe copiosa mi-
crofilmogem e fotostáticos de documenta-
ção de interêsse poro o Hist6ria do Porá.

4 - Biblioteca Nacional (Seção de Manuscritos
e Seção de Iconografia; Museu Naciono I
(Biblioteca); Biblioteca e ArqUIVO Estadual
de Belém; Robert Smith, Ernesto Cruz,
Marcos Carneiro de Mendonça, Baena,
Leandro Tocontins, Sousa Viterba, Alexan-
dre Rodrigues Ferreiro, etc.

5 - Mello Junior, Donato.
Antonio José Landi - Arquiteto de Belém
- Documentação no Rio de Janeiro. Rio
de Janeiró, março de 1967 (mimeografado).

6 - No C6dice 669, pág. 77 encontramos umo
corto de Francisco Xovier de Mendonça
Furtado, datada de Lisboa em 14 de ju-
nho de 1763, dirigido ao Governador Fer-
.nendo da Costa de Atctde Teive (l.a via),
autorizando Landi a permanecer em Belérn
em \I irtude de o mesmo ter ajustado ca-
samento com a filha de Antonio de SOlJz:J
e Azevedo, Esta corto respondia a outro
date da de Belém a 4 de junho de 1761
do Governador Manuel Bernardo de Meio
e Castro, comunicando O volto de Joãa
Angelo Brunelli e pedia o permanência
de Landi.
"Annaes do Biblioteco e Archivo, Publico
do Pará". Toma aitavo - Poró - 1913,
pÓg. 62, 63 (Trata do demoliçãodo'Pa-
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léclo do Govêrno e da verba necessária
paro o reedlflccçõo do mesmo e pedindo
o Sua Magestade se cprovc essa resolu-
ção. Belém, 13 de agôsto de 1759 -
Doe. 303); pág. 83 (Igreja de Macapá -
Belém - 14 de Agôsto de 1759 - Doc.
309).

8 - Conseguimos o mlcrofilme do C6dice 740
graças ao pedido que dirigimos ao Coman-.
dante Oswalda de' Assunção Moura, nosso
Adida Militor em Lisboa que obteve do
Ministro Manuel Guilhon, do Embalxoda do
Brasil o qual solicitou ao Diretor da BI-
blioteca Nacional de Lisboa, Dr. Manuel
Santos Esteves e que gentilmente atendeu
ao meu pedido. No ano passado fizéramos
o pedido por intermédio do Coordenação
do Curso de Arquitetura e Reitoria da
U. F. P. encaminhando à Embaixada do
Brasil em Lisboa, onde talvez não tenha
chegado.

9 Viterbo, Francisco de Sousa.
Vol. 11 - H - R. Lisboa, Imprensa Na-
cional, 1904. N.o 505, pág. 54.
Faro, Jcrçe de - "Expedições Científicas
Militares enviadas ao Brasil), Lisboa, 1964
(baseado em Sousa Viterbo).

10 - AIIgemeines Lexikon der Bildenden Künstler
von Antique Bis zur Gegenwart - Leia-
sig 1928.

11 In "EI Polacia de los Gobernadores" ...
12 -e-e- In "EI Palacio de los Gobernadores"., ..
13 - Baeno. Antonio Ladislau Monteira.

Compendio das Eras do Provincia do Poró
- Pará, 1839 - pág. 254.

14 Baena, Opus cit., pág. 263.
15 Annaes da Biblioteca e Archivo Público do

Pará.

Tomo oItavo. Porá. 1913 - Correspon-
dencia dos 'Governadores do Porá com o
Metrópole - Segunda série 1759 - 1161,
documento 303, pógs. 62 o 64.

16 - Sousa Viterbo.
Dicionário Hist6rlco e Documental dos Ar-
chitetos. .. 1904.

17 - Mendonça, Marcos Carneiro de.
Francisco Xavier de Mendonça Furtado
Século XVIII - O maior dos Luso-pcrcen-
ses. Rio de Janeiro - 1965.

18 - Mendonça, Marcos Carneiro de.
A Amazônia na era pombaJina - Car-
respondêncic inédito do Governpdor e Ca-
pitão-General do Estado do Pará e Mara-
nhõo, Francisco Xavier de Mendonça Fur-
tado, 1751 - 1759.
I~stituto Hist6rica e Geográfico Brasileiro
- Ria de Janeiro, 1963.
Mendonça transcreve quatro cartas (n.o 11S,
116, 145 e 151) de Furtado ao Marquês
de Pombal onde se refere a Landi.
Na página 384 do 1.0 Torno. Mendonça
transcreve a relação do pessoal contratado
para o demarcação dos limites entre os
colônias de Portugal e ardenado cnual de
300$000 como "Desenhador".

19 Baena, Opus cit., pág. 354.
20 Cruz, Ernesto.

H'ist6ria do Pará - 1,0 volume - Uni-
versidade do Pará, 1963.
A nota 33 do Cap. IV (pág. 243 a 247
versa minuciosamente sôbre "O Cirio de
Nossa Senhora de Nazaré". Ver também
o item "10 - Igreja de Nossa Senhora de
Nazaré" à pág. 221.
Ver igualmente do mesmo autor "Proclssêo
dos Séculos" - Vultos e Epis6dios do
Hist6ria do Pará - Belém, 1952. págs.
85 a 92, sôbre o mesmo assunto.

21 Baena, Opus cit., pág. 274 - Diz ainda
ar o autor: "Dicide-se O realizar esta obra
pela vez confirmado pelo soberano".

22 Bjblioteca Nacional.
Alexandre Rodrigues Ferreiro - Catálogo
de Manuscritos e Bibliogra'ia, 1952.
N.o xvin e XIX do item 74 (pág. 81).

23 - Idem, idem.
Item 157 (pág. 131). Vol. Ii do Infolia
27, n,o 18 e 19 da Biblioteca.

24 - EI Palacio de los Gobernadores de Gran-
Pará.
Robert Smith possui ainda outro trabalho
sêbre "Antonio José Landi - Arquiteto
Italiano do século XVIII no Brasil" in
Anais do 111 Col6quio Internacional de
Estudos Luso-Brasileiro. Lisboa, 1960.

25 Tocantins, Leandro.
Santa Maria de Belém do Grão Paró.
Rio de Janeiro, 1963 - págs. 135 a 140.

26 - Alexandre Rodrigues Ferreira - Catálogo
de Manuscritos e Bibliogrofia.
Rio de Janeiro, 1952.
N.o 74, item XX (pág. 81).

27 - In folio 27, vol. 11 da Biblioteca da Mu-
seu Nocional do Quinta do Boa visto,
n.o 20.

28 - Bcena, Antonio Ladislau Monteiro.
Enseio Corographico sôbre a Província do
Pará, pág. '249, 1839 - Porá e Com-
pendio das Eras, póg. 259 e 270, Opus cito

,', FIg. 14. - Quartel de Belém.



Racionalização dos regulamentos de construção *

Ao estabelecer regulamentos de cons-
trução, a sociedade visou, em principio,
simplesmente assegurar .ao homem
uma certa segurança.
As prescrições de segurança, de iní-

cio, preocupavam-se apenas com a
construção mesma dos edifícios. Po-
r~m, com o passar do tempo e em ra-
zao do desenvolvímento técnico a le-
gislação estendeu-se a outros dOluínios:
proteção contra incêndios, higiene, se-
gurança do -trabalho, proteção da

. população civil, planejamento, sanea-
mento, e conservação de monumentos.
Até o fim da Segunda Guerra Mun-

dial, essas prescrições foram conside-
radas suficientes. A nascente indus-
trialização da construção e oestabe-
lecimento de mercados mais amplos
passam a exigir, porém, regulamentos
d~ edificação uniformizados para áreas
tao grandes quanto possível, de forma
a permitir a partida necessária às
unidades pré-fabrícadas em série a
estandardização e a redução do preço
de venda.
A.produção anual de habitações das

naçoes escandínavas, que varia atual-
mente entre 30 a 75 mil; por país, é
um exemplo disso. Para roda a Escan-
dínávía, esta cifra é de 175 mil e atin-
girá sem dúvida dentro de alguns anos
as 200 mil.
Um fabricante de equipamentos ou

de materiais destinados à construção
terá muito maiores possibilidades de
produzir qualitativamente melhor e a
preço mais módico, se puder colocar
200 mil unidades por ano, do que se,
e~ virtude de disparidade na legisla-
çao de cada país, tiver seu mercado
reduzido a 30 mil habitações anuais.
As autoridades encarregadas da re-

gulamentação em matéria de constru-
çao devem reconhecer que seu papel
mu~ou radícalmente de caráter. Até
então, elas nao eram senão um fator
regulador e de contrôle no que respei-
tava a qualidade das construções. Hoje
elas devem procurar atender ao nas-
cim!lnto da industrialização da edifi-
caçao, através de legislação progres-
sista, cri~ndo as. melhores condições
possiveis a produção industrial de mo-
radias.
É natural, e mesmo necessário, que

autoridades e pesquisadores trabalhem
em estreita ligação neste campo, pois
um dos grandes problemas da pesquisa
é o da transmissão dos resultados al-
cançados às profissões que se dedicam
à construção, Pode-se dizer, a êsse
respeito, que um dos meios mais rápi-
dos dé difundir os resultados .da pes-
quisa consiste em íntroduzí-los na le-
gislação da edificação. .

DEFINIÇ.\O

Uma classificação, segundo seus ob-
jetivos, das disposições Iegíslatívas e
regulamentares existentes em matéria
de ediflcação, pode ser estabelecida
grosseíramente, da seguínte f()rlll~.:.. '

A) Disposições gerais --- Legislação
sôbre produtividade, distribuição da
mão-de-obra, locação de imóveis, pla-
nificação nacional e regional, etc.
B) Disposições econômicas - A le-

gislação relativa ao financiamento da
construção, medidas de contrôle eco-
nômico,questões de seguros e obriga-
ções, etc. .
C) Disposições relatlvas à técnica de

construção - Legislação concernente
à adaptação dos edifícios à sua círeun-
vizinhança; medidas de segurança, tais
como as relativas à estabilidade da
construção e à proteção contra incên-
dio; e às medidas' de higiene. AS
exígêncías estéticas são geralmente
expressas pelas prescrições técnicas,
naquilo que diz respeito à escolha de
materiais, às formas e à altura dos
edifíCios, etc.
Do ponto de vísta administrativo, os

três grupos são de igual importância,
e cada um influencia ou outros. Po-
rém, do ângulo em que nos colocamos,
o· interêsse concentra-se no grupo C.
Para os dois primeiros, os dados va-
riam muito de país para país, e se
apresentam em tao constante evolução,
que seria impossível, e provàvelmente
supérfluo, tentar coordená-Ios. No gru-
po C, ao contrário, tentar ensaíar :a
racionalização, seria. da maior impor-
tância.
Entendemos por "regulamentação da

construção", neste trabalho, as pres-
crições que, no sentido Jurídico da pa-
lavra, têm base legal e não aquelas
disposições ou recomendações oriundas
de organizações profissionais, de enti-
dades de normalização, ou de institu-
tos de pesquisa, ete. .
Classificadas em função das autori-

dades que as emitem, as prescrições
relativas à construção podem ser gru-
padas em:
a) Leis promulgadas pelo poder le-

gíslatívo do país;
b) Regulamentos elaborados pelas

autoridades governamentais, federais,
- estaduais ou municipais;

c) Recomendações elaboradas por 01'-
.g~nismos de normalizaçãO,· organíza-
çoes profissionais, ou por institutos de
pesquisas que tenham caráter oficial.

MANEIRA DE. FORMULAR

Einprincípio, as prescrições podem
ser formuladas como exigências run-
cior;ais ou exigências de qualidade, que
derínem materiais, produtos, constru-
. çoes ou maneiras de executar os tra-
balhos. .
A adoção das exigências funcionais

como base de prescrições legíslativas
ou regulamentares, oferece a vanta-
gem de permitir especificá-Ias de for-
ma exata, independentemente dos. ma-
teriais, dos processos ou métodos de
construção, e da evolução dêsses di-
versos ratôres.
As exigências funcionais são as mais

fáceis de adaptar às grandes extensões
geográficas, o que, como se constatou, .
~...degr.ap.<Jei~po:rtância para _os .es-

K. CHRISTENSEN

.rorcos que visam a industrialização: da
construção .

Até aqui, as prescrições têm, em .ge-
ral, se rev'estidó de 'outra' forma, isto é.
são apresentadas como uma série de
regras ditadas pela experíêncía, que
prescrevem e definem materiais a em-
pregar, bem como as dimensões das
construções e seus equipamentos e a
maneira de executar os trabalhos.

O Inconveniente dêsse método reside
no fato de que não é possível estabele-
cer regras senão para materiais, cons-
truções e processos existentes, o que
obriga a rever as exigências, à medida
em que o desenvolvimento tecnológico
traz novidades.
Estando fortemente vinculado aos

seus usos locais, seu alcance limita-se
.a pequenas áreas geográficas, o que
não favorece a. exportação e a produ-
tividade.
Resulta dai que a forma tradicional

das prescrições se preste mal ao rápido
desenvolvimento técnico da indústria
da construção em inúmeros países; É
precíso convir, no entanto, que não se-
ria possível definir, em térmos exatos,
que exigências funcionais um regula-
mento atualmente deveria enunciar.
Necessitar-se-ia, para tanto, de um tal
esfôrço de pesquisa que nenhum país
isoladamente poderla fazê-Io. Assim
sendo, parece ser impraticável, no mo-
mento, pensar em estabelecer um regu-
lamento da construção inteiramente

. sôbre exigências funcionais.
Dessas considerações é possível con-

cluir que, na situação atual, não pode-
mos formular o regulamento que reúna
as exígênclas funcionais, nos domínios
onde se pode obter da pesquisa os ne-
cessários resultados, e as exigências
tradicionais baseadas sôbre a experiên-
cia corrente.

É necessário que êles sejam redigidos
de forma a permitir a substituição das
exígêncías tradicionais por exígêncías
funcionais à medida em que a pesquisa
se alarga no conhecimento dos dife-
ren tes domínios.

.COLABORAÇAO REGIONAL

Nos países escandlriavos existe uma
certa colaboração entre as autoridades
centrais visando uniformizar as pres-
crições em matéria de construção, ba-
seando-se em princípios idênticos e, a
têrmo mais longo, estabelecendo pres-
crições comuns. Com essa finalidade
tenta-se, no momento, estabelecer um
quadro dêsse regulamento comum para
fixar um ponto de partida capaz de
permítír o estabelecimento de prescrí-
çoes escandínavas comuns. Graças ao
estabelecimento de uma sistemática
os grupos de trabalho, que terão po~
tarefa o preenchímento dos diferentes

• o presente trabalho, epresentcdo 00 111Con-
gresso' do C.I.B. realizado em ·Copenhague e
que teve por tema a Industrialização d<i Cons-
trução, foi. traduzido da versão francesa feito
pela "Revue do Cahiers do Centre· Scientifique
et Technique do Batiment"i n.o 82, out.ubro
·de ·1966 .:
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setores de um quadro muito amplo, po-
derão se orientar conhecendo seu cam-
po e o lugar dêle no conjunto. Para
dar uma idéia da extensão dos traba-
lhos, sobretudo no domínio da pesquí-
sa que um tal programa exige, expo-
remos, a seguir, a metodologia que de-
verá ser seguida em sua execução.
Com efeito, para obter resultados con-
veníentesaerá necessário mobilizar os
recursos de todos os países partici-
pantes. .
1. - Estudar em cada país os regu-

lamentos de construção em vigor, in-
dicando seu objetivo e a autoridade
administrativa da qual êles emanam,
para se ter uma idéia dos domínios
sôbre os quais atua a legislação de
cada país.
Estudar, igualmente, em cada país,

as instruções técnicas estabelecidas e
aplicáveis ao regulamento de constru-
ção ou que tenham sido oficialmente
homologadas ..

2. - Em seguida, com base nesses
estudos, traçar o programa das ma-
térias a enfocar nos regulamentos.
Faz-se necessária uma pesquisa para
determinar quais matérias os regula-
mentos devem abarcar, e que partes
dos edifícios precisam ser regulamen-
tadas. '
Neste estágio de trabalho, será ne-

cessário definir claramente o objetivo
da regulamentação, bem como os li-
mites possíveis e convenientes das exi-
gências a formular.
3. - Feito isto, dever-se-à levantar,

sistemàticamente, a lista de matérias
que, levando em conta as considera-
ções mencionadas, deverão ser objeto
dos regulamentos. Da mesma forma,
dever-se-á decidir sôbre que príncípíos
poderá ser estabelecida uma classifi-
cação lógica dessas matérias. Reco-
menda-se, para tanto, dividir o assun-
to em dois grupos príncípaís:
A) Prescrições relativas aos projetos

e à construção de novas edificações;
B) Prescrições relativas à inspeção

e à conservação dos edifícios exís-
tentes.
Em cada grupo, as matérias devem

ser divididas, segundo a ordem em que
se apresentam: - ao construtor, à
medida em que a obra se desenvolve;
- ao proprietário da edificação ter-
minada, à medida em que esta enve-
lhece.
A) Prescrições relativas aos projetos e

à construção de novas edificaçôes
a) EXigênCias psícológícas e higiêni-

cas que asseguram o confôrto dos
ocupantes do edifício;
b) Exigências relativas à adaptação

do edifício ao ambiente circunvizinho;
c) Exigências relativas à utilização

do sitio;
d) Exigências concernentes à função

do edificio;
e) Exigências concernentes à função

dos locais;
f) Exigências concernentes à cons-

trução do edifício;
g) ExigênCias concernentes às insta-

lações que equipam o edifício;
h) ExigênCias concernentes aos ele-

mentos de construção a utilizar;
1) ExigênCias concernentes aos ma-

teriais a utilizar;
j) Exigências concernentes à exe-

cução dos trabalhos;
k) Exigências de ordem admínístra-

tiva.

B) Prescrições relativas à inspeção e à
conservação dos edifícios existentes

a) Exígêncías fisiológicas e higiêni-
cas que visam assegurar o confôrto dos
ocupantes do edifício;
b) Exigências concernentes à con-

servação do edifício;
c) Exigências concernentes ao con-

trôle da função do edifício;
d) ExigênCias concernentes às mo-

dificações da função inicial do edítícío:
e) ExigênCias concernentes à adap-

tação e à modernização dos edifícios
velhos;
f) Exigências concernentes à prote-

ção e à conservação dos edifícios;
g) ExigênCias concernentes ao sanea-

mento;
h) ExigênCias concernentes à inspe-

ção permanente dos edifícios.
4. - Para cada grupo de exígêncías,

será necessário· estabelecer uma espe-
cificacão exata e criar também um
quadro completo de tôdas as exígêncías
a formular. Mencionemos, por exem-
plo, que para as exígêncías do grupo
A existe já uma especificação do gê-
nero de construção baseada sôbre uma
classificação decimal e que comporta
69 grupos principais, cada um dêles dí-
vidido, por sua vez, em um grande
número de grupos secundários.
5. - Para permitir uma formulação

tanto quanto possível nítida e precisa
das exigências especificadas, será ne-
cessário inscrevê-Ias em um quadro
capaz de revelar os domínios já pes-
quisados de maneira aprofundada, e
aquêles sôbre os quais os conhecimen-
tos ainda são insuficientes.
6. - Com base nesses quadros, será

possível estabelecer uma lista príorí-
táría dos domínios onde a pesquisa
deve ser levada mais longe e daqueles
onde ela precisa ser iniciada.
Do que foi exposto, resulta, clara

mente, a grande ímportãncía da cola-
boração estreita entre os órgãos de
pesquisa e os podêres públicos, uma
vez que êstes, ao elaborarem os regu-
lamentos de construção, se darão con-
ta das lacunas existentes no conheci-
mento de certos pontos, o que indicará
prescrever os trabalhos de pesquisa ne-
cessários.
Constatada a importância do proble-

ma, torna-se necessário, fora de qual-
quer dúvida, que um maior número
possível de países escandinavos ve-
nha a colaborar nesta pesquisa, de
uma parte para obter os créditos ne-
cessários e da outra para utilizar tão
econômícamente quanto possível os re-
cursos de cada país.
7. - Neste ponto, é precíso decidir

quais as exígêncías que devem ser ín-
troduzidas diretamente nos regula-
mentos, e quais podem ser satisfeitas
através de referências, por exemplo, a
normas e outras recomendações elabo-
radas por organizações profissionais e
institutos de pesquisa. .
8. - Uma classificação mais preci-

sa só será possível após uma análise,
em conjunto, da questão que permita
o reconhecimento dos componentes.
Convém decidir se é necessário es-

tabelecer um sistema comum de clas-
sificação que cubra o conjunto das
matérias, ou se será possível utilizar
qualquer dos sistemas existentes, com-
pletando-os, na medida do necessário,
em que as necessidades se apresentem,

SIMPLIFICAÇãO NA APLICAÇãO
ADMINISTRATIVA DOS
REGULAMENTOS DE CONSTRUÇãO

A questão da racionalização dos
regulamentos está ligada à sua apli-
cação pelos Podêres Públicos. Como
conciliar, sem Choques, a tarefa dos
encarregados de controlar a correta
observação' dos regulamentos e a da-
queles que estão incumbidos de adap-
tar os novos processos construtivos aos
regulamentos. Mencionaremos, breve-
mente, certas proposições que deverão
ser, sem dúvida, submetidas a exame
mais cuidadoso.

A administração central deve pro-
curar descentralizar o contrôle dos
projetos de edificação, mantendo as
autoridades locais informadas das
idéias e dos fatos novos, comunicando-
lhes seu pensamento sôbre tais novi-
dades, a fim de assegurar uniformi-
dade nas decisões. É preciso estabe-
lecer cursos permanentes para os fun-
cionários locais, de forma a mantê-
los a par do desenvolvimento técnico
e da política traçada pela administra-
ção central.

A intervenção dos Podêres Públicos
em todo nôvo projeto de construção
deve pautar-se de preferência sõbre o
contrôle eficaz das diferentes fases da
elaboração, deixando a responsabilidade
de execução aos técnicos e ao emprei-
teiro.
Pode-se perguntar se não seria con-

veniente elimitar inteiramente a fis-
calização da administração sôbre o
canteiro de obra, substituindo-a por
uma matrícula, combinada com o se-
guroe a constituição de garantias,
como se faz com os automóveis. Os
inspetores do Service des Mines, não
visitam as usinas automobílístícas para
se assegurarem de que os veículos es-
tão sendo corretamente construidos.

A aplicação das diferentes prescri-
ções dos regulamentos de construção
é por outro lado confiada a diversos
serviços públicos. Seria razoável ten-
tal' determinar quantos organismos
administrativos seriam necessários para
aplicar as leis. É preciso também lem-
brar que, mesmo introduzindo uma
simplificação, a evolução tende para
uma extensão da legislação, na me-
dida em que cresce a necessidade de
medidas de contrôle. Dessa forma,
surge a necessidade de racionalizar a
proliferação das leis e dos serviços en-
carregados de as aplicar.
No que diz respeito às disposições

em vigor, é preciso salientar que as'
autoridades têm uma responsabilidade
que vai além do contrôle de uma boa
observação das disposições regula-
mentares. Elas têm igualmente a res-
ponsabilidade de velar para que as
prescrições que são ultrapassadas pelo
progresso sejam revistas, desde que
essa revisão seja justificada, de sorte
que os regulamentos não impeçam nun-
ca a evolução da edificação.
Finalmente, é preciso também cuidar

de simplificar o sistema de fórmulas
a preencher. Certamente, os formulá-
rios são indispensáveis à aplicação,
sem o que não é possível assegurar a
cada um as informações que lhes são
necessárias, mas é preciso fazê-Io de
forma a que a administração não for-
mule perguntas supérfluas e que os
numerosos serviços não levantem as
mesmas questões. O



Arquitetura x Código de obras

No entender de Alceu Amoroso Lima,
a "arte é filha da liberdade· criadora".
Não sendo esta afirmativa uma defi-
nição de arte, é todavia, uma opinião
respeitável, e, acredito, largamente
compartilhada. Pois, de certo modo, é
lugar comum considerar-se a liberdade
como apanágío fundamental do ato
criador. Assim sendo, nas tentativas
de reduzir-se a imagem do fenômeno
arquitetura a uma conceítuação sin-
tética, esbarra-se com um problema:
até onde tôda obra arquitetônica tem
uma finalidade inicial, que lhe deter-
mina a necessidade? A arte não tem
finalidade específica que lhe imprima
o caráter de necessidade: ai reside a
liberdade de criação. Um objeto ar-
tistico com um fim material definido
e particular deverá subordinar-se a
possuir características que o façam
satisfazer a necessidade ímplícíta na
sua finalidade. Aquelas característi-
cas tornam sua qualidade funcional;
e aquela subordinação é uma restrição
à liberdade de concepção. Não afirmo
que esta restrição seja um aspecto ne-
gativo, no caso da criação arquitetõ-
nica. Nem é meu objeto aqui estabe-
lecer uma polêmica bizantina sôbre o
assunto. Com ou sem liberdade, ar-
quitetura é arquitetura.
De qualquer modo, creio ser patente

o fato de estar o processo criador, em
arquitetura, muito mais SUjeito a su-
bordinações que qualquer outro campo
da atividade artística. É desnecessário
demonstrar que, no concernente a
concepção arquitetônica, a legislação
de âmbito munícípal exerce papel não
desprezível. A obra arquitetõnica deve
enquadrar-se em uma série de nor-
mas contidas nos códícos de obras e
planos diretores. Esta subordinação
não é recente, nem é instituição ex-
clusiva de nosso Pais. Usualmente,
todo projeto arquitetônico é examina-
do por funcionários municipais que,
bem ou mal, verificam se o mesmo se
enquadra nos preceitos dos códigos vi-
gorantes. Tais funcionários, quer ar-
quitetos, engenheiros ou leigos, fre-
qüentemente têm interpretações pes-
soais dos textos legais, principalmente
quando tais textos são ambíguos. Por
uma série de motivos, nós, arquitetos,
habitualmente somos levados- a" consi-
derar a "prefeitura" uma adversária a
mais na peleja do exercício proüssío-
na1.

Arqljfteto ELVAN SII"VA, IAB.ns

Seria absurdo desejar questionar o
caráter de necessidade e de utilidade
dêste tipo de Iegíslação , Podemos con-
ceber uma outra forma de desenvol-
ver o processo de exame e aprovação
dos projetos; ou, quem sabe, instituir-
se o exame da obra realizada ao invés
do exame do projeto. Neste caso, ca-
beria ao Poder Municipal o direito de
ímpugnação ou taxar elevadamente as
obras Irregulares. De qualquer forma,
a legislação é necessária. Sem regula-
mentação, a especulação imobiliária
seria" mais desenfreada do que é, e o
caos seria ainda maior. Acreditamos
que um arquiteto, no honesto desem-
penho da profissão, sinta a responsa-
bilidade de contribuir para o correto
uso do espaço, tanto do ponto de vista
do cliente como da coletividade. To-
davia, existem coerções de ordem eco-
nômica, coerções ponderáveis, às quais
êle se submete, mesmo a contra-gôsto:
e existem os leigos travestidos em "pro-
jetistas", reconhecidamente inqualifi-
cados artistas e tecnicamente, leigos
êstes que "projetam" maior quantidade
de obras que os arquitetos habilitados.
Sem aquela regulamentação, as conse-
qüências dos interêsses econômicos e
da atividade dos leigos seriam" catas-
trOficamente maiores, terrivelmente
mais preíudícíaís. A legislação objetiva
cria as limites e padrões mínimos, a
fim de preservar uma certa adequa-
bilidade no uso da terra e do espaço.
Irrefrutàvelmente, nas condições reais
e atuais, esta regulamentação é útil e
necessária. "
No entanto, é oportuno questionar

tal tipo de legislação, sob outros as-
pectos importantes. Um tópico a dis-
cutir seria o notório estado de obso-
lêneía da maioria de tais códigos. É
fato conhecido que grande número
dêles se baseia em códigos brasileiros
e europeus, inadequadamente adapta-
dos. Nestas condições, representam um
sério entrave às aspirações e possibili-
dades do moderno modo de edificar.
Atualmente, um século dura, no má-
ximo, vinte anos: o que é moderno
hoje é obsoleto amanhã. Os sistemas
institucionais vão se tornando obstá-
culo diante da contínua renovação
científica e filosófica, e o ímpasse se
verifica em todos os campos. É urgen-
te a necessidade de atualizar, de mo-
dernizar as estruturas ultrapassadas.
QutrQ lJ,spect{) se refere ao moço nem

sempre lógico com que são estabeleci-
das certas regras, de maneira limitada
ou confusa, denunciando a insuficiên-
cia técnico-científica de seus autores.

Seria extremamente proveitoso se o
I.A.B. executasse um levantamento
da situação de tais códigos em todo o
Pais; e seria melhor ainda, além dis-
so, coletar a opinião da classe sôbre o
assunto. Certamente êste não é o mais
grave problema a enfrentar, tanto sob
o ponto de vista dos arquitetos como
da coletividade brasileira. Contudo, é
um problema sério, e sê-Io-á muito
mais com o decorrer do tempo. Nossa
época crítica tem assistido ao eterno
conflito entre novas possíbílídades e
aspirações, e velhas e superadas insti-
tuições. As contradições dêste teor se
verificam em todos os campos do pen-
samento e da ação. Ora, qualquer ini-
ciativa no sentido de dar solução ra-
cional a qualquer problema, é um pas-
so em direção ao progresso. E é isto
o que importa.

A observação e a reflexão obrigam-
me a assumir uma posição, mesmo que
provisória, sôbre esta matéria. A tese
que modestamente defendo é a se-
guinte: .

I. Os atuais aspectos técnico-cien-
tíficos e sócio-econômicos implicados
no ato de edificar exigem uma legis-
lação atual adequada a estas condi-
ções, que evidentemente não são as
mesmas da época em que foram ela-
borados quase todos os códigos vigo-
rantes, mesmo considerando-os supos-
tamente adaptados a realidade pre-
sente.
Éste racíocínío não requer justifica-

tiva, já que vale em outros campos que
"não o da arquitetura. A necessidade
de modernização das estruturas ínstí-
tucíonaís é universal, ocorrendo como
conseqüêncía de contradições fàcíl-
mente constatáveis. :a:ste fenômeno por
excelência do nosso século, e podemos
atríbuí-lo ao descomunal progresso
científico verificado nas últimas dé-
cadas. 15

II. Os senhores prefeitos, vereado-
res e diretores de obras por certo não
são os elementos mais qualificados para
elaborar ou modificar os códigos de
e:<1,ifica.ções,ou fixar gabaritos de al-



tura, recuos 'obrigatórios, isenções, etc.
Esta é uma tarefa para especialistas,
não para politicos. .

As noções de arquitetura e urbanís-
tica exibidas por políticos são vulgares
e ultrapassadas, e nem poderia ser de
outro modo, pois o leigo não tem o
conhecimento que arduamente é atin-
gido pelo técnico. Dêste modo, seria
de se esperar que a influência de polí-
ticos, neste 'campo fôsse limitada ao
alcance mínimo e necessário da deci-
são administrativa. Geralmente, as
disposições dos códigos de obra de ci-
dades do interior são copiadas de con-
gêneres das capitais, ou deixadas ao
talento de pseudo-técnícos locais, o
que traa conseqüências fàcilmente íma-
gináveis. A elaboração de tais instru-
mentos exige preparo técnico especi-
fico, livre de ínjunções de ordens es-
tranhas, tais como interêsses econô-
micos individuais ou de grupos, sem-
pre presentes quando políticos inter-
ferem. Quantas vêzes uma alteração é
introduzida com o fim último de valo-
rízar a propriedade de personagem
eminente? •.

lII. Não há motivo relevante para
que cada município conte com' seu pró-
prio código de obras, diferente dos de-
mais, a pretexto de uma suposta auto-
nomia administrativa. Dentro de deter-
minadas condições, seria muito mais
racional a adoção de uma só regula-
mentação, que observasse as caracte-
rísticas físicas e' sócio-econômicas das
díversas regiões do Brasil.
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o ato de edífícar, e a arquitetura em
si, não são específicas dêste ou daque-
le município. A regulamentação desta
atividade não' é problema de um mu-
nicípio, nem é mero problema admi-
nistrativo. A necessidade que gera a
arquitetura é uma só, em todo o mun-
do. Existem diferenças qualitativas e
quantitativas, se consideramos, por
exemplo, a arquitetura na Mongólia e
no Chile. Todavia, dentro de uma na-
ção, mesmo grande como o Brasil, es-
tas diferenças não são grandes, e suas
origens podem fàcilmente ser atribuí-
das a fatôres climatológicos e sócio-
econômicos, fatóres êstes perfeitamente
conhecidos e definíveis. Dentro de uma
determinada região ou estado, as con-
dições são as mesmas, com diferenças

insignificantes e desprezíveis. Consi-
dero .perfeitamente cabível uma regu-
lamentação de caráter nacional, (tipo
Norma Brasileira) que leve em conta
os já mencionados fatôres de ordem
climatológica e sócio-econômica. É
ocioso pretender explicar as vantagens
que adviriam de uma regulamentação
dêste tipo. .

IV. A regulamentação do ato de
construir, além 'de fundamentar-se em
normas raeíonalmente estabelecidas,
bases científicas, deve traduzir-se em
de modo simples, claro e preciso.

o dímensíonamento dos espaços e
estabelecimento de pés-direitos míni-
mos, áreas, etc., devem estribar-se em
requisitos científicos definidos, quer de
ordem fisiológica, quer de ordem higiê-
nica, quer de ordem psicológica, sem
pretender atender a hábitos consagra-
dos que contrariem êstes requisitos
científicos. Se considerado sob o ponto
de vista psícológíco higiênico e fisio-
lógico, fôr suficiente, para um dormi-
tório, um pé-direito de 2,30m, por
exemplo, é absurdo. exigir-se o mínimo
de 2,80m. O raciocínio é extensível.
Outro aspecto importante também é
a redação inadequada de certas dispo-
sições, que permite aos funcionários
adotarem interpretações pessoais, nem
sempre justas, causando problemas
desnecessários. Certas regulamentações,
dirigidas para terrenos planos e retan-
gulares, tornam problemático o apro-
veitamento de terrenos qua não se en-
quadrem naquete tipo. Haveria muito
mais a dizer a respeito disso, e acre-
dito que todo arquiteto em exercício
da profissão já teve experiência com
essa espécie de contra-tempo.

V. A legislação específica do ato de
edificar deve necessàriamente estar
ápta a acompanhar o progresso evi-
dente do campo que abrange, possibi-
litando o emprêgo de novas técnicas,
novos materiais e novos equipamentos,
e também de novas soluções funcionais,
adequadas a novos problemas.

O condicionamento artificial do ar,
a ventilação mecânica, a pré-Iabríca- .
ção têm aberto um campo nôvo, que'
deve ser hàbilmente explorado, sem
injustas barreiras legais; ao mesmo
tempo, o problema habitaclonal forço-
samente demandará soluções ainda

não consagradas, que possivelmente
exígírão outra ordem de regulamenta-
ção. Tudo isto justifica aquêleracio-
cinio.

VI. A regulamentação deve incor-
porar a contribuição de todos os pro-
fissionais em exercício, os quais têm
vívêncía prática dos problemas e po-
dem prestar valiosíssimo auxílio; de
qualquer modo, os elementos que vies-
sem a estudar a elaboração dêste tipo
de Iegíslação; deverão assumir uma
atitude receptiva, aberta, evitando es-
pírito de auto-suficiência. A opinião de
especialistas no campo jurídico, socio-
lógico, psicológico, econômico e outros,
deveria ser sempre ouvida, e incorpo-
rada quando fôr conveniente.

I

É fácil defender êste ponto de vista:
um trabalho típíco de gabinete dificil-
mente será perfeito e completo, se
ignorar a contribuição de quem pode
dá-Ia. Uma regulamentação estudada
por arquitetos para disciplinar a ativi-
dade de um número muito maior de
outros arquitetos, deve ser submetida
a critica dêstes últimos, os quais po-
derão enriquecê-Ia. Quanto a contri-
buição de especialistas de campos re-
lacionados direta ou indiretamente, é
desnecessário acentuar sua impor-
tância.

VII. A regulamentação deve possi-
bilitar a execução de obras excepcio-
nais, que embora formalmente não
obedecendo a Iegislação, apresentou as
condições que a mesma le!{islação pre-
tende estabelecer; isto é, deve ser atrí-
buido ao arquiteto o direito de defen-
der suas concepções, que sendo 'apa-
rentemente irregulares, não o sejam
em conteúdo.

Éste é o ponto difícil. Entretanto,
arquitetura é uma atividade artística,
e não se pode bitolar a arte. '

A questão está aberta. Defendo a
idéia de que o problema merece uma
preocupação organizada por parte da
classe. Pretendo mesmo que não _seria
um exagêro díscutí-lo em âmbito de
congresso ou encontro nacional. Afinal,
as contradições são visíveis, e a ten-
dência normal é seu agravamento,
caso não houver providências. De qual-
quer modo, seria salutar uma coleta de
opinião entre os arquitetos do Brasí],
A questão está aberta. p



Projeto experimental para unidade penal
,de flnalídade múltipla ernamblente tropical.

Arquiteto HAROLDO VAN OMMEREN

o arquiteto 11arolâo Van Ommeren, autor do tra-
balho que transcreuemoe, estudou arquitetura na Uni-
versidade de Cocúmbia, em Nova York, depois de ter
Sé formado em engenharia civil na Universidade de
Põrto Rico. Sua experiência em arquitetura de edifícios
penais inclui projetos de prisões em Nova York e estu-
dos na Suécia e na Hoiaiuia. O artigo que reproduzimos
da "Internatunuü Review ot Criminal Pollicy", da ONU;
foi adaptado de um proj€OOproposto pelo autor ao
Govêrno de Surinam para uma instituição penal cen-
tral para aquêle país.

ARQUITETURA prossegue, desta forma, apresen-
tando matérias sôbre edifícios penais, tendo em vista a
próxima realização de um seminário internacional sõbre
êssetema a ser realizado no Rio, sob o patrocínio da
Secretaria de Justiça do Estado âa. Guanabara, com a
colaboração do IAB~GB. Tendo em vista êsseencontro,
seria de todo interésse poder publicar matérias de ar-
quitetos ou outros especialistas brasileiros, pertinentes
ao temário a ser âiecuttâo. Assim sendo, solicitamos a
todos os que tenham algum trabalho sõbre o assunto e
que desejam divulgá-lo que os enviem, o mais cedo
possível, a redação de ARQUITETURA.
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Fig.1

Uma das bases do pensamento penoló-
gico moderno é .a teoria, amplamente
aceita, de que tipos diferentes de trans-
gressores da lei devem ser alojados em
instituições individuais completamente se~
paradas umas das outras .
As instituições penais, conseqüentemente,

seguindo a tendência geral da época atual,
se especializam. Hoje em dia, a sociedade
constrói reformatórios para delinqüentes
jovens e instituições de segurança mínima,
média e máxima para transgressores adul-
tos, ao mesmo tempo em que edifica outraá
instituições especiais para alojar certos
tipos de prisioneiros que não se enqua-
dram numa dessas categorias.
Não há dúvida que isto facilita os pro-

cessos administrativos, tanto quanto os
programas .de reabüítação e educação,
Como o delinqüente que se encontra pela
primeira vez em um reformatório não tem
a mesma constítuíção psíquica de um rein-
cidente, com um passado longo e sério de
atos ilegais, os programas de reabílítação
que tentam devolver ambos os indivíduos
à sociedade como sêres humanos saudá-
veis, úteis e produtivos, deverão ser radi-
calmente diferentes um do outro.
Tentar combinar êstes dois programas

extremos entre si, ou um qualquer outro,
provocaria uma série de complicações e
possivelmente tomaria cada um dos pro-
gramas de reabilitação menos eficiente,
podendo até mesmo anular sua utilidade.
Além disso, o número de pessoas a serem
cuidadas é umdetalhe importante. A pro-
porção entre o número dos prisioneiros,
de um lado, e o número de funcionários
administrativos, educacionais e médicos,
do outro, provou ser de enorme importân-
cia na execução de programas de reabili-
tação. :/l:ste fato, aliado ao fator segu-
rança, limita o tamanho das instituições
penais. :/l: recomendável portanto a des-
centralização das ínstítutções, acompanha-
da por um alto grau de especíalízação nos
tipos de prisioneiros alojados.
No entanto, como o título do artigo in-

dica, estamos aqui discutindo a institui-
ção de funções múltiplas, e, além disso,
uma que deve ser encarada experimental-
mente para o clima tropical. Note-se,
também, que êste projeto experimental foi
elaborado para um pais especifico - um.
pais com condições muito especiais. As
aparentes contradições (tanto no progra-
ma quanto no projeto) ao pensamento cri-
minológico tradicional precisam, portanto
ser explícadas.
O detalhe mais discutível desta ínstí- 17

tuíção especifica - -e certamente o mais
desatíante - é seu caráter de, múltipla
finalidade, Seria. ideal se países à beíra
da índustríeüzação e da modernízação pu-
dessem construir instituições modêlo que
estivessem de acôrdo com as últimas teo-



rias da penologia. Porém, devido à falta
de recursos e de financiamento, muitos
países pequenos e subdesenvolvidosda re-
gião tropical não têm como construir ins-
tituições individuais para diferentes tipos
de prisioneiros, de modo a satisfazer os
níveis técnicos e operacíonaís modernos.
Talvez seja mais desejával, em condições
muito especiais, construír uma boa insti-
tuição penal para alojar todos os diferen-
tes tipos de prisioneiros, em um dado pais,
ou em uma província dêsse país. ~te é
exatamente o caso da instituição que es-
tamos examinando.
O projeto experimental de que nos ocu-

pamos está sendo executado em Surinam,
também conhecidocomoGuiana Holandesa,
país localizado no litoral norte da Amé-
rica do Sul, ao norte do Equador, entre
os paralelos de dois e seis graus. Surinam
'pode ser considerado como representante
típico dos países subdesenvolvidosdas re-
gi6es tropicais. :tl:steprojeto experimental
de um estabelecimento penal do tipo pro-
posto é uma tentativa de encontrar uma
maneira econômica de construir tais ins-
tituições, de acôrdo com os príncípíos mo-
dernos de reabilitação no campo da peno-
Iogía, sem omitir as possibilidadesde uma
boa expressão arquitetõnica.
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Um estudo superficial do programa le-
vanta dúvidas quanto ã acomodação de
tantos tipos de detentos em uma mesma
instituição. Uma. vez que os fatôres que
entram na formulação do planejamento
desta instituição podem ser muito dife-
rentes em outros países subdesenvolvidos,
convém expltcá-Io antes de discutir a ins-
tituição penal proposta.
Da pequena porém muito heterogênea

população de Surinam, inferior a 300.000
habitantes, quase 90.000 vivem na cidade
de Paramaríbo, sua capital. O restante
localiza-se em pequenas aldeias, espalha-
das na região norte do país, e em comu-
nidades tribais nas densas florestas do sul.
~te índice de população extremamente
baixo (a densidade populacíonal é de apro-
ximadamente duas pessoas por quilômetro
quadrado), ligado ao custo relativamente
alto, da administração, as dificuldades de
'transporte, devida ã falta de uma boa
rêde de estradas, ao custo do movimento
de terras e a ausência de eletricidade e
instalações sanitárias, salvo nas áreas mais
densamente povoadas do país, significa
inevitàvelmente que o sistema penal deve
se concentrar em uma área' pequena. Dai
conclue-se que uma instituição penal cen-
tral é (pelo menos por enquanto) a solu-
ção mais prática para o Surinam. Mesmo
que se possa por em dúvidas esta solução,
ela se justifica se encarada do ponto de
vista da economia e eficiência de funcio-
namento do sistema de prisões como um
todo, se bem que possa não ser verdadeira
para outros países subdesenvolvidos.O ta-
manho e distribuição da população, a es-
tatística dos atos ilegais' segundo a idade
fi o sexo; o' método adotado na reabilita-
ção, e outras consíderações, podem reco-.
mendar a construção de instituições se-"
,paradas para os vários tipos de detentos,
em diferentes pontos estratégicos .dentro
, de um país. A'inclusão de mulheres em
uma. instituição predominantemente habi-
tada por homens pode causar estranheza.
Deve Ser lem~ado, no entanto, que o nú-
mero total de mulheres condenadas a

cumprir pena. em prisão 6 muito baixo.
Construir uma instituição separada para
elas seria um disperdiciode dinheiro. Além
disso, em têrmos de função e utilidade, a.
presença de mulheres nessa instituição 6
justificável, pois seriam elas que se ocupa-
riam da lavandaría (na qual O- maior vo-
lume de trabalho deverá ser manual, para
eliminar a necessidade de equipamentos
elétrico e mecânico) e também do con-
sêrto da roupa.
Argumentos semelhantes a êstes podem

ser apresentados para justificar, em têr-
mos de eficiência e operação econômica, a
inclusão de adultos jovens e de prisionei-
ros de segurança, minima e máxima na
mesma instituição.
Deve-se considerar, também, que áreas

administrativas comuns, - cozinha e local
de depósito comuns, etc., - são não só
de construção mais econômica em uma
única instituição, corno também de ma-
nutenção mais fácil. Convém tornar a
lembrar que uma instituição combinada
como a que aqui está sendo discutida só
é indicada para um país especifico, onde
prevalecem condições especiais.
No planejamento de uma. instituição

penal e correcíonal, duas condições muito
importantes devem ser satisfeitas:
a) reabilitação dos detentos no menor

espaço de tempo possível;
b) proteção total do público, asseguran-

do uma guarda eficiente.
Para atender a estas duas condíçõee,

deve-se considerar os seguintes fatõres:
1 - Segurança. - Que pode ser conse-

guida, com relativa facilidade, levantando
uma estrutura maciça e à. prova de fugas,
cercada por muro igualmente maciço, o
que permite reduzir o número de guardas.
A finalidade da prisão nos nossos tempos
não é, todavia, a expiação e sim a reabi-
litação. Uma quantidade supérflua de bar-
ras de aço resistentes à ação de ferra-,
mentas, ou de arame farpado não ajuda
a alcançar êste objetivo. Isto não quer di-
zer que o edifício penal deva ser vulnerá-
vel. Os materiais usados devem ser não-
combustíveis e resistentes ao vandalismo,
e nada dentro da, instituição <leve,conví-
dar os prisioneiros a satisfazer seus ím-
pulsos destrutivos.
2 - Segurança dentro da lnst.tulçáo·-

Dois aspectos da segurança devemser ccn-
siderados em uma instituição dêsse tipo
- a dos empregàdos (guardas) quanto
aos prisioneiros; a dos detentos quantoaos
próprios detentos. Como conseqüência, to-
dos os pontos de contrôle devem ser fã-
cilmente acessíveis aos guardas e todos os
espaços devem ser bem iluminados. A es-
trutura não deve incorporar nada que
possa servír como arma.
; 3 - Instalações sanitárias -De grande
ímportãncía, não só porque instalações
,:adequadasconstituem aspecto altamente
desejávef na vida dos sêres humanos, COInO
-Pelofato de-que esta será, provàvelmente,
.a 'primeira"oportunidade. da maioria dos
'Sieténtos~rê.~ .Contato com' êsse tipo de:
instâlações.: Li:tz:natural ei veatílação abun-
.da;ntes.",sãO, indispensáveis, tatltonessas

".'áreas qtlànto .nas privativaS;,pois ajudarão
a manter em bom nível a moral dos de-
tentos e reduzirão os problemas de com-
portamento, O contrõle de animais e tn-

setos nocivos é da maior validade poIs êste
complexo de edificlos está localizado em
área rural, onde êstes sêres constituem
um problema, além de serem transmisso-
res de moléstias. Não importa qual o sis-
tema de construção a ser usado, êle deve
impedir qualquer refúgio a essa praga.

O serviço médico deve estar estrita-
mente ligado à. execução do programa sa-
nitário geral e fornecer o máximo, pertu-
bando o mini.mopossível as outras funções
dentro da instituição.

4 - Segregação- Base sôbre a qUal os
conceitos da penologia moderna se assen-
tam. Sem entrar em raciocínios mais
complexos, pode-se dizer que a simples
consideração pela decência humana nor-
mal exige, em uma instituição dêsse tipo
a total separação dos vários tipos de
detentos. Enquanto que certas áreas (es-
pecialmente as destinadas a sala de reu-
niões e instalações médicas) serão usadas
em conjunto por todos os prisioneiros, os
compartimentos para alojamento dos di-
ferentes tipos de detentos deverão estar
completamente separados e distantes uns
dos outros.

PROJETO E ASPECTOS GERAJS
DA INSTITUIÇAO

A figura 1 dá uma visão geral da inSti-
tuição.

A área total ocupada cobrirá aproxima-
damente 25 hectares (62 acres). Propõe-se
deixar uma extensão de terra adjacente
ao complexo de edif1ciospara agricultura
e horticultura, na qual os detentos serão
empregados como parte do programa de
terapia ocupacíonal, Supõe-se que será
caro demais poder rodear tôda a área com
um muro, apesar da instituição ser do tipo
fechado.

Esquemà.t1camente,o projeto consiste no
arranjo das seguintes áreas básicas:
a) áreas para contato de administração

com o exterior (dependências para funcio-
nários e empregados);
b) áreas para contato dos detentos com

"membros da administração 'e visitantes
(dependências para o jilíz, runcíonáríos de
reclassífícação, 'o clero, recepção, ete.>;
c) áreas de detenção.
Por .motivos econômicos, considerou-se

desejável íncluír as áreas relacionadas nos
itens a e 11 em um só bloco - o edifício
administrativo.

Na área de detenção, haverá espaço para
alOjar as seguintes categorias de detentos:

Adultos jovens (até 21 anos de idade) 100
Sentenciados de segurança mínima .. 100
Sentenoiados de segurança média .,. 100
Mulheres ' ',' :' ; , 20
Outros tipos de detentos :,.;.... 10
Doentes contagiosos : .. :.... 5

Todos os grupos serão mantidos, separa~
dos uns dos outros.: ~ ".

':--'

.Mais e$eclficanwnte, a'.&difet~tes áreas
íncluírão as seguíntés' fustalaç:ões(oS nú-
meros correspondem aos usados' na figura
1, para identificar os edifícios principais
e os serviços);



I - o EDIFíCIO DA ADMINlSTRAÇAO

A) A.rea de rooepçã.o

1 - Entrada (-chegada de earro - os
veículos entram diretamente no ed!ficlo e
o ponto de saída não esta à vista das áreas
públicas).
2 - Sala de espera, para a recepção de

sentenciados, liga-da à seção de registro.
3 - Vestiários para. exame de roupa

pessoal, ete.
4 - Depósito, para roupa pessoal.
5 - Banheiros e instalações sanítárías.
6 - Rouparia para distribuição de rou-

pa da ínstítuíçãc.
7 - Depósito,para roupa da instituição.

B) Administração, salas do pessoal e
escritórios

1 - Casa da guarda, na entrada do edi-
fício principal. Inclui equipamento de rá-
dio e telefones, sistema de alarme e ar-
senal.

2 - Sala do diretor, com sala de reu-
nião para aproximadamente 15 pessoas.
3 - Sala do více-díretor, ligada ao se-

tor administrativo.
4 - Sala para a administração, com es-

paço para três pessoas.
5 - Sala de arquivos e depósito de ma-

terial de escritório.
6 - Local de recreação para guardas,

com uma pequena cantina e Jútchenette.
7 - Salas para o juiz e o funcionário

do tribunal.
8 - Salas para o clero, funcionários de

reclassificação e advogados.
9 - Instalações sanitárias necessárias.

n - ALAS
A) Adultos jovens

(25 detidos e 75 sentenciados)

~stes grupos I!evem ser mantidos sepa-
rados uns dos outros.
Os adultos jovens sentenciados são di-

vididos em três grupos, de acôrdo com um
sistema de seleção existente ou de acôrdo
com um sistema baseado em melhoría in-
dividual.
Cada grupo disporá de uma área para

reunião e refeição, salas de aula, recrea-
ção e indústria doméstica, dispostas da se-
guinte forma:
1- Celas parà a.dultos jovens detidos

(25) •

2 - Local de reunião.
3 - Celas para adultos jovens senten-

ciados (75).
4 - Três locais para reunião, cada um

dos quaís com oapacídade para 25 ind1-
víduos.
5 - Salas para guardas.
6 - Depósitos.
7 - Arca. de exercícios, do tamanho de

um campo de basquetebol.
8 - Banheiros e instalações sanitárias.
9 - Oficina (galpão de treinamento vo-

cacíonan ,

B) Sentenciados de segura.nça mínima

1 - Celas (100).
2 - Area comum para recreação, refei-

ção, etc.
3 - Depósitos.
4 - TerrlWoexterno.
5 - Dependências para guardas.
6 - Banheiros e instalíl.ções sanitárias.

C) Sentenciados de segurança. média.

1- Celas (100).
2 - Ares comum, para recreação, re-

feições, etc,
3 - Depósitos.
4 - Terraço externo.
5 - Dependências para guardas.
6 - Banheiros e instalações sanitárias.
7 - Oficina (galpão de manutenção e

garagem).

D) Mulheres

1 - Celas (20).
2 - Ares comum, de ~reação, etc.
3 - Sala da diretoria.
4 - Depósito.
5 - Terraço externo.
6 - Banheiro e instalações sanitárias.

ANEXO

1- Lavanderia, com dependências para
roupa limpa e suja.
2 - Oficina de costura e consêrtos.

m -,'Cosinha
a) Departamento de limpeza e de pre-

paração da comida;
b) Local para depósito dos alimentos, a

ser atingida diretamente de fora, de carro.

IV - Area Comunal

A ser usada na recreação e que ,deverá
runcíonar como capela e auditório, com
um pequeno palco e instalações para' ci-
nema, abrigando também a biblioteca e
as instalações sanitárias.

v - Divisão Médica

A) ServiçosMédicos gerais

1 - Gabinete médico, com c~ca e sa-
las de tratamento.

a - Sala de espera.
a - Díspensário.
4 - Salas para dois assistentes hospita.-'

lares.
5 - Três enfermarias, cada. uma com

capacidade para seis pacientes.

6 - Seis quartos de isolamento.

7 - Areas de descanso para pacientes
eapazes de andar. '
8 - Banheiros e instalações 'sanitárias,

e depósitos.
9 - "Kitchenette" para alimentação sob

dieta.

B) Divisão de (loenças contagiosas

Cinco quartos de isolamento.

C) Divisão para. os casos de, altera,ção
mental e outrGt!tipo~ de detentos

1 - Celas (10).

2 - Area comum com selas de artesa-
nato anexas (tecelagem com vime, etc.) ,
3 - Dependências para assistentes hos-

pitalares.
4 - Banheiros e instalações sanitárias,

Os edifícios indicados por A,B e C de-
vem ficar isolados dos restantes.

,VI .,....Campo de Esportes

,Vil .,....Arcas de Depósito

A) DepGsltode abastecimento

,B) Depósito de Ferramentas

Tôdas as unidades Indícadas sob os tí-
tulos de 1 a VII podem se considerar como
formando uma unidade.

Horth·west
'/Ifomeo A4mlnWralion

Soulh-wesl
Meôlum 5eCUrity ""flvi'" Worlah"l' Míh1RlUM S"GCtirtty c:afwtcts

; .
Fig.2



ANALISE DO PROJETO E DA
CONSTRUÇãO

As oscilações de temperatura, pressão
barométrica e precipitação, dada a situa-
ção geográfica do país, -são pequenas e as
mudanças de estação pouco pronunciadas.
A temperatura média anual é de aproxi-
madamente 27 graus centígrados (os li-
mítes de 23" e 310 raramente são ultra-
passados) e seus efeitos são também tem-
perados pelos constantes e benévoloaven-
tos alíseos do Nordeste. A chuva cai pe-
sadamente durante a maíor parte do ano.
Nenhuma perturbação atmosféríca de
maior importância foi jamais registrada.
O problema de propiciar confôrto físico

fica reduzido a procura de meíos efetivos
para conseguir uma constante circulação
de ar e de proteger as pessoas e as gran-
des superfícies construídas da excessiva
exposição aos raios solares. A orientação
e o' tratamento das paredes dos edifícios,
tanto quanto o ajardinamento das áreas
mais próximas, se tomam questões im-
portantes. O sistema de venezianas de
concreto e de blocos vazados de concreto
usados no projeto resultaram diretamente
~essas considerações. O uso das díspen-
'díosas janelas de detenção bem como o tra-
dícíonal aspecto ínstítucíonal foram evi-
tados pelo tratamento arquítetônícamente
atraente das fachadas. O detalhamento
~as paredes externas foi executado de ma-
neira a não diminuir em absolutamente
nada a segurança. O mérito do sistema
de venezíanas está não somente em suas
qualidades estéticas, como na facilídade
que oferece à execução. A economia na
construção e na manutenção é um fator
muito importante em edificações desta na-
tureza e assim sendo era preciso encon-
trar maneiras e meios de se economizar o
máximo possível. Mais adiante no capí-
tulo intituledo "Processo Construtivo", vol-
taremos a êsse assunto. As figuras de 10
a 14, mostram o método adotado para ob-
ter uma execução simples, rápida e eco-
nômíca, A natureza do problema impõe
ao projeto estrutural simplicidade e efi-
eíêncía. A localização geográfica e as ca-
racterísticas climatológicas resultantes ra-

to
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cilitam o problema do arquiteto em satis-
fazer essas necessidades. Dada a estabili-
dade dos fatôres climáticos durante o ano,
as partes componentes dos edifícios (espe-
cialmente as paredes externas) podem
permanecer muito simples como estrutura.
O único problema maior é o de projetar

os edifícios de forma a oferecer o' máximo
de segurança contra fugas. O fato de ha-
ver muita repetição em uma estrutura
dêste tipo autoriza e justifica o uso de
peças pré-moldadas, sempre que a opor-
tunidade se apresente. A aconomía re-
sultante da utilização de materiais facil-
mente obtidos faz da madeira e do con-
creto - em suas varias formas, isto é,
"poured", pré-moldado ou em blOCOS-
os materiais lógicos e óbvios a serem em-
pregados. A madeira deve ser utilizada,
apenas onde o perigo de incêndio e os
problemas de manutenção que coloca
possam ser reduzidos ao mínimo, O uso
do aço, excluída sua partícípação nos ele-
mentos de concreto, deve ser evitado pelo
seu alto custo inicial e de manutenção .
Os perigos e transtornos inerentes ao uso
do vidro em uma instituição como esta são
bastante óbvios para evitar qualquer dis-
cussão. Basta dizer que o vidro não foi
usado em nenhum dos edifícios.

A estrutura consiste em uma série de
fôrmas de concreto moldadas no local, li-
gadas pela !age de piso e os painéis late-
rais, pré-moldados (figuras 4 a 8). A lage
de piso é colocada sôbre vigas em degrau,
eliminando dêsse modo os efeitos nocivos
e desagradáveís da água no solo, produto
de um clima extremamente chuvoso. Os
detalhes foram mantidos uniformes para
todos os edifícios, para evitar a multíplí-
Cidade de procedimentos de construção,
enquanto se achou um denominador co-
mum e elemento de unidade para todo o
complexo de edifícios no modulo da largu-
ra de uma cela. 1l:ste módulo é suficiente-
mente pequeno para permitir que todas as
.seções de concreto pré-moldado possam
ser movimentadas sem necessidade de
equipamento pesado. .

Todbs os blocos são estreitos e alonga-
dos, com um máximo de aberturas nas
paredes laterais para tomar possível a
ventilação cruzada (figuras 1 e 2), por ra-
tôres clímatológícos. Excetuando.-se o. blo-
co da administração, todos os demais só
tem acesso através de um corretor, que
está sob constante vigilância. Como indica
" figura 1, conseguiu-se uma separação

total e efetiva de todos os tipos de deten-
tos (mulheres, adultos jovens, sentencia-
dos de segurança mínima e média) "
O bloco da administração foi projetado

para preencher sua função o mais eficiente
possível. Quando um nôvo detento chega
é logo registrado. Em seguida, toma um
banho e recebe as roupas da instituição,
e é levado, à sua cela. As dependências
dos guardas, para dormir e descansar, tam-
bém estão localizadas neste bloco.
Todo o complexo. dispõe de fácil acesao

e bom contrôle visual e a tôdas as depen-
dências de guardas da instituição são al-
cançáveis com facilidade. A área dos es-
critórios e das salas de conferências está
localizada de tal modo que as pessoas
que tenham necessidade de acesso a elas,
por motívos dê negócios, não precisam
atravessar a instituição. Isto não sõ-
mente enseja um maior grau de segu-
rança como também isola os detentos, que
geralmente não gostam de ser vistos por
pessoas de, fora. A área de depósito de
.atímentos e a cozinha estão. situadas em
posição central, já' que a comida deve ser
transportada para tôdas as partes da ins-
tituição o mais rápido possível, de modo
a não esfriar e não perder o sabor. Para
fazer as entregas com rapidez e facilida-
de, e para manter contrôle sob os veículos
que entram e saem, a cozinha foi coloca-
da bem próximo à entrada principal da
instituição, onde todos os veículos passam
por vum- pôsto de contrôle.

Fig.5
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o hospital foi o setor que mais dificul-
dades apresentou para ser projetado. A
maior parte dos problemas surgiu do fato
de serem muitos os tipos de detentos a
serem tratados e mantidos no mesmo edi-
fício, sem que devessem ter contato uns
com os outros (devem estar separados
tanto visualmente como fisicamente), e
que a área do hospital deveria ser a me-
nor possível, para que uma eficiência e
contrôle máximo pudessem ser mantidos.
As áreas gerais de trabalho estão divi-

didas em três partes: a) Lavanderia, ad-
jacente à unidade de habitação das mu-
lheres, uma vez que ai elas trabalham);
b) oficina para adultos jovens, usada para
treinamento vocacíonal, adjacente à uni-
dade habitacional dêsses detentos;c) gal-
pão para manutenção e garagem, na qual
os detentos de segurança míníma e média
podem ser empregados, situado próximo
à sua unidade habitacional.

As oficinas estão situadas de modos.
rematar o complexo de edifícios (ver fi-
gura 1). Assim, cada oficina fica bem pró-
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xíma das unidades habítacíonaís dos de-
tentos que nelas devem trabalhar. As áreas
destinadas à reunião e à biblioteca estão
colocadas de maneira a que o máximo de
prisioneiros possa chegar até elas com um
minimo de tráfego e de dificuldades.
Cada bloco de celas. divide-se em duas

seções, cada uma das quaís contendo 26
celas, áreas 'para refeições e recreação,
etc., vestiário para guarda de objetos pes-
soais, sala de contrôle para um guarda, e
instalações sanitárias. Sóbre cada área
dedicada a refeições e recreação há uma
sala de aulas. As duas secções são sepa-
radas por um jardim, o qual, além de dar
um aspecto agradável ao conjunto de ce-
las, assegura uma boa circulação de ar e
ventilação cruzada.

Esta combinação de conjuntos de celas
"duplex" dá ao detento a oportunidade de
ser um membro de um pequeno grupo de
26 pessoas, no qual pode conhecer e apren-
der a confiar nos outros com facilidade,
em vez de perder-se numa multidão. De
igual significação é o fato de que o pe-
queno tamanho dos grupos fac1lita os pro-
gramas de ensino e reabilitação. É mais
fácil, também, para o guarda controlar
um grupo pequeno e conseguir a conrían-
ca ·de cada um de seus membros. No en-
tanto, o valor principal dessa divisão está
na classificação eficiente de todos os de-
tentos, de modo que os piores entre êles
não tenham contato com os . "menos
maus", que por sua vez não devem estar
postos ià más influências.

As celas de ·dois tipos (figura 3): a)
Celas com. instalação sanítáría própria,
para detentos de confinamento solítárío,
para detentos portadores de doenças con-
tagiosas ou para outros tipos especiais de
prisioneiros; b) Celas sem instalação sa-
nítárías, para alojamento daa demais. ca-
~::::-ias de detentos.

As celas dotadas de instalações sanítá-
rías próprías são maiores. do que as que
não têm essas instalações, porém o mé-
rodo de construção é o mesmo para am-
bas. .

A mobilia de cada cela é a minima pos-
sível porém adequada - uma cama, uma
mesa e uma cadeira. A cama e a mesa
estão engastadas nas paredes para não
interferir com a limpesa do chão. Como
o detento passa a maior parte do dia fora
das celas (nas oficinas, no campo, de jo-
gos, nas salas de aula) as celas são usa-
das principalmente para· dormir. Exceto .
a cadeira, nada pode ser retirado das ce-
las para ser usado como instrumento de
fuga ou como arma.

o PROCESSO· CONSTRUTIVO
Para manter o custo de construção o

mais baixo possível, escolheu-se cuidado-
samente os materiais disponíveis e utili-
zou-se um processo construtivo eficiente,
evitando-se desperdicios de qualquer es-
pécie.

Teve-se em mente a finalidade de re-
duzir a quantidade de trabalho de formas
ao mínimo, sem sacrificar qualidade ou
resistência.

Segue-se uma descrição do processo cons-
trutivo proposto:

1.a etapa - Prepara-se o terreno e faz-
se as fundações que dadas às peculiares
condições do solo têm base contínua.

2." etapa - A concretagem das vigas e
das lajes de piso é feito em seções sepa-
radas. Depois da concretagem e da cura
das peças cada fôrma é cuidadosamente
retirada, limpa e lubrificada para ser no-
vamente usada (figura. 4).
3." etada - Os painéis destinados a ser-

vir de parede exterior são moldados sôbre
as lajes de piso e providos de amarras
(figurr. 5).

4.& etapa - Os painéis de vedação são
levados para sua posição definitiva e, só-
bre a laje, moldam-se as venezianas fixas
de concreto.

·5." etapa - Fixadas as venezíanas em
sua posição definitiva, colocam-se as for-
mas dos pilares e inicia-se a sua concre-
tagem (figura. 6).

6." etapa - Os painéis de concreto leve
do teto após serem moldados sôbre a laje
do piso e passarem pela cura, são levados
para sua posição final. (figura 7>'

6.a-A etapa - Quando tõr o caso (por
exemplo, nos edifícios das celas) levan-
tam-se as divisões internas em blocos de
concreto.

7." etapa - Concreta-se as vigas do teto
(ou do 2.° piso, conforme o caso) comas
amarras colocadas em seus devidos. luga.*
res (figura 8).

8.a etapa - Constrói-se o madeiramento
do telhado e coloca-se a cobertura (figu-
re 8).

9.a etapa - Inicia-se o acabamento d&
construção. O



Notrcias

'. MOSBE SAFDIE NO BRASIL EM
NOVEMBRO

o arquiteto israelense, radicado no Ca-
nadá., Moshe Safdie (foto) deverá vir ao
BrasU em novembro pr.óximo. Moshe Saf-
die, que tem apenas 28 anos, é o a.utor do
projeto Babitat 67, apresentado com des-
taque na Expo 67, de Montreal.
Habitat 67 foi o nome dado a um com-

plexo residencial de 12 pavimentos, com
158 unidades dotadas de terraços, Jardins
e ruas suspensos. A construção dêsse con-
junto está baseada numa nova técnica de
construção em massa. Peças moduladas
de concreto pré-moldado foram montadas
no canteiro, já equipadas com banheiros e
cozinhas pré-fabrícados. Após o acaba-
mento parcial, cada uma dessas unidades,
cujo pêso é de 85 toneladas, .foi levantada
por um grande guindaste e levada para
sua posição definitiva, no conjunto.
Moshe Safdie formou-se em arquitetura

na Faculdade de Arquitetura MacGill e
estagiou durante certo tempo com o arqui-
teto Louís Khan, em Filadelfia.

• ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO
DE ARQUITETURA

Realizou-se em São Paulo entre 16 e 21
dêste mês o Encontro Nacional de Ensino
de Arquitetura. que reuniu representações
e delegações de órgãos governamentais,
professôres, arquitetos e estudantes de ar-
quitetura.. O temário do Encontro estava
dividido em três partes: a) O ensino de
arquitetura e a universidade; b) o ensino
da. arquitetura e o urbanismo; c) o ensino
de arquítetura, a. comunicação visual e o
desenho industrial. Os trabalhos do En-
contro promovido pelo Departamento de
São Paulo do IAB estiveram a cargo do
arquiteto Paulo Mello Bastos, IAB-SP.

• IAB-GJi PROMOVE CuBSO SOBRE
PLANEJAMENTO

Sob o titulo Planejamento -Fisico-Expe-
r1ênciaa Brasileiras o IAB-GB· orgil.n1zou.

com a colaboraçâe do SERFHAU, um cur-
so no qual a experiência brasileira de pla-
nejamento ffs1co está sendo relatada pelos
próprios profissionais que dela vem part1-
cipando. Dentre os arquitetos convidados:
Carlos Max1mil1ano Fayet, IAB-R8; Harry
James Cole, IAB-GB; Jorge Wilheim,
IAB-SP; Flávio Vilaça, IAB-SP; Mauricio
Roberto, IAB-GB, Oscar Niemeyer, IAB-
GB; Heitor Ferreira de Souza, IAB-SP;
Alfredo Britto, João Ricardo Serran e Má-
rio Pinheiro, IAB-GB; Almir Fernandes,
IAB-PR; Wit-Olaf Prochlnik, IAB-GB;
Hélio Modesto, IAB-OB; Adina. Mera.
IAB-GB; SérgiO Bernardes, IAB-OB. O
curso que está sendo coordenado pelo ar-:
quiteto Alex Nicolaeff, vem obtendo gran-
de sucesso.

• ARQUITETO BRASILEIRO NA lATA

o arquiteto Sérgio Bernardes, IAB-OB,
foi convidado a participar da reunião pro-
movida pela lATA em Lucerne, para tra-
tar do problema dos aeroportos supersô-
nicos.

~ UNESCO VAI ESTUDAR CULTURA
DA AmRICA LATINA

A conferência geral da UNESCO, em sua
décima quarta. sessão, adotou a resolução
n.o 3.325 segundo a qual o Diretor Geral
foi autorizado a "empreender o estudo das
culturas da América Latina. através da
expressão literária e artistica tendo em
vista a liberação das característícas dessas
culturas. O plano de trabalho aprovado
pela Conferência Geral estipula que o
desenvolvimento dêsse programa "implica
no estabelecimtnto de uma coordenação
ínterdíscíplínar e de uma cooperação in-
ternacional entre especialistas, que serão
exercídas nos seguintes dominios: litera-
tura, artes plásticas e arquitetura, músíca,
história social e cultura, com a finalidade
de ressaltar aquilo que representa a origi-
nalidade das culturas latino-americanas,
analisar sua evolução e estudar suas rela-
ções com outras culturas".
Em 1967, de acôrdo com programa esta-

belecido, será realizada uma reunião inter-
nacional de personalidades representativas
das. diferentes disciplinas - historiadores,
críticos literários € críticos de arte, ensaís-
tas, musícólogos, ete. - para definir um
plano de estudos, constituir grupos de es-
tudos e de coordenação e estabelecer a
lista de consultores. Esta reunião terá lu-
gar em Lima entre 27 de novembro e 2
de dezembro de 1967, com a participação
de cêrca de vinte personalidades convida-
das pelo Diretor Oeral da UNESCO. Entre
os convidados para esta reunião encontra-
se, como já anunciamos em número an-
terior de ARQUITETURA, o arquiteto
Flávio Leo Azeredo da SUveira. JAB.-GB,
vice-presidente da UIA.

C ERRATA

Por um lapso, COnstou do sumário do
número anterior, setembro, 63, como autor
da bibliografia: "Ação comunal aplicada
às áreas urbanas da América Latina", o
nome do nosso colaborador Nello Blanchi.
Na realidade, êsse trabalho é de autoria
do Prof. Franc1s Vlolich, da. Universidade
de Berkeley.

• LÚCIO COSTA VAI A FLORENÇA

O Caderno B do "Jornai do Brasil", de
14 de outubro publíea uma nota sObre LÚ-
cio Costa, ilustrada por um ótimo desenho
de Lan do famoso arquiteto brasileiro. A
nota registra a seguintes declaração de
l;.C "Dualidade é a minha oaraotertstíca.
Sou um homem belicoso. Gosto do pro-
testo, mas sou de aparência acomodada.
Sinto-me difícil para definição". Lúcio
Costa embarcou para à Itália. Vai a. Flo-
rença, a convite do Govêrno italiano, fa-
zer estudos de restauração para a velha
e rica cidade arrazada pelas. Inundações.

1

C ENCONTRO SEMANAL DE
ARQUr.rETOS - IAB-SP

O IAB-SP prossegue realizando seus en-
contros semanais - um almõço durante
o qual se recepcíona uma personalidade ou
colegas que tenham se distinguido em qual-
quer setor profíssíonal. Em outubro, o pri-
meiro encontro semanal contou com a
presença do arquiteto Harry .James Cole,
IAB-GB, Superintendente do Serviço Fede-
ral de Habitação e Urbanismo, SERFHAU.
~a mesma ocasião foi prestada homena-
gem à equipe classificada em 2.° lugar no
"Concurso das Escolas de Arquitetura" -
Faculdade de Arquitetura M~enz1e -
patrocinado pelo Banco Nacional de Habi-
tação e Fundação Bienal, na pessoa do ar-
quiteto Paulo de Mello Bastos, IAB-SP,
coordenador do trabalho da equipe.
Durante o Encontro, o arquiteto Harry

James Cole definiu, em linhas gerais, as
características do SERFHAU - agência
técnico-financeira, que tem por objetivo
financiar planos de Desenvolvimento Local
Integrado para prefeituras e estados da
Federação. HJC informou ainda que o
SERFHAU conta com verba de dez mi-
lhões de cruzeiros novos para financia-
mentos dêsses planos. O SERFHAU ini-
cialmente financiará munícípíos com po-
pulação igualou superior a 50 mil habi-
tantes. O programa do SERFHAU inclui,
além do finanCiamento de planos e desen-
volvimento local integrado, o treinamento
de profissionais e recursos para pesquisa.
no campo do planejamento fisico.
No encontro seguinte - 12 de outubro

~ foram homenageados os arquitetos Fá-
bio Penteado, IAB-SP; Alfredo Paesani,
IAB-SP e Teru Tamaki, IAB-SP, distin-
guidos com o prêmio Internacional da I
Quadriena1 de Praga; bem como os arqui-
tetos Flávio de Carvalho e Samuel SzPi-
gel, premiados pela Fundação Bienal de
São Paulo e o arquiteto Oregorí Warchav-
chíck, prêmio Prefe1tura Municipal de São
Paulo - 1942.

,
I

• CADASTRO DO SERFIIAU

Encontram-se abertas no SERFHAU as
inscrições para o cadastro de profissionais.
tsse cadastro visa não só registrar os pro-
fissionais e equipes de profíssíonaís para
a realização de planos de desenvolvimento
local integrado, como facilitar a escolha
de consultores e interessados na obtenção
de bôlsas de estudos no estrangeiro. Maio-
res esclarecimentos poderão ser obtidos na
sede do SERFHAU no Rio de Janeiro -
Avenida Presidente Wilson, 164, '1.0 andar.
- pessoalmente ou por carta.



Leg!slação

GB - LICENClAMENTO EM TERRENOS
ACmENTADOS.

Sexta-Feira, 25 de agOstode 1967

Decreto "N" N.o 920, de 24 de
agôsto de 1967.

. .Dispõe sôbre llcenclamento de obras em
terrenos aoidentados, consolidando e am-
pliando as normas do Decreto "N" 417,de
14 de julho de 1965e instruções comple-
mentares, e dá outras providências.
1 - As ocorrências lamentáveis que ti-

veram lugar em príncípíos de 1967'impu-
zeram as medidas suspensívas consubstan-
cíadas no' Decreto "N" 793,de 21 de feve-
reiro de 1967.
. 2 - Decorrido o prazo de seis meses da
vigência daquele decreto o Govêrno Esta-
dual já pôde concretizar a adoção de pro-
vidências tendentes a normalizar a situa-
ção criada.
3 - Por outro lado, é imperativo de or-

dem púbtíca o estabelecimento de diretri-
zes que visem disciplinar o licenciado de
obras em terrenos acidentados.
Isto pôsto,
O Governador do Estado da Ouanabara,

no uso de suas atribuições legais, decreta:

CAPíTULO I

Do Ucenclamentode obra nova

Art. 1.0 - O exame de pedidos de líeen-
ciamento para execuçãode obras novas de
edificação, será precedido de inspeção lo-
cal por engenheiro ou arquiteto do Depar-
tamento de Edificações, com vistas à ve-
rificação que deve ser feita em relação a
possíveis trabalhos de terraplenagem e
'obras de contenção e estabilização que se
tornem necessárias.
Parágrafo único - A data e o resultado

da verificação serão anotados em proces-
so pelo engenheiro ou arquiteto do Estado
que a tiver feito.
Art. 2.° - Se a verificação revelar a

necessidade da execução de obras de con-

e AREAS METROPOLITANAS El\1
PUBLlCAÇAO DO SERFHAU

O SERFHAU lançou sua primeira pu-
blicação: um pequeno livro contendo um
trabalho do arquiteto Harry James Cole
sôbre "DesenvolvimentoMetropolitano In-
tegrado no Brasil", e outro do jurista Eu-
rico de Andrade Azevedo,sôbre a "Insti-
tuição de Regiões Metropolitanas no Bra-
sli", bem como uma nota sôbre o progra-
ma do SERFHAU e o anteprojeto de lei
complementar sôbre áreas metropolitanas,
que deverá ser enviado pelo Ministério da
Justiça ao Congresso Nacional. A publi-
cação poderá ser adquirida na sede do
SERFHAUou no IAB-OB.

e ENCON'rROS ARQUlTETURAIS
FRANCESES

'. O"IAB-GBdentro do, programa de .cola-
boração com o Serviço CUltural da. Em-
baixada de França está. exibindo uma ex-
posição Íntitulada ,"Encontros,Arquitetu-
raís Franceses", na qual se dá uma visão
panorâmica da evolução da arquitetura
francesa. O

tenção .e estabilização, decorrentes ou não
terraplenagem Será o respectivo processo
enviado ao Instituto de Oeotécnlca.

§ 1.0- No Instituto de Geotécnica será
exígída a apresentação de anteprojeto das
obras de sustentação e estabtlízação a
serem executadas devidamente justificado
e acompanhado dos elementos que forem
julgadOSnecessários ao estudo prévio a
ser procedido pelo mesmo Instituto.

§ 2.° - Autenticado o anteprojeto, será
o processo devolvidoao, Departamento de
Edificaçóes. O projeto definitivo das obras
de contenção e estabilização deverá ser
posteriormente, apresentado ao Instituto
de Deotécnica de acôrdo com o estabele-
cido no Art. 7.° dêste decreto.

§ 3° - Após autenticado o projeto das
obras de contenção e estabilização, será
expedido alvará para execução destas
obras.

§ 4.° - Os projetos de edificaçõespode-
rão ser aprovados na forma da legislação
em vigor, mas o alvará para a execução
destas obras só será expedido após esta-
rem concluídos os trabalhos e obras de
terraplenagem, contenção e estabilização.

§ 5.° - Sôbre os projetos aprovados con-
forme o estabelecido no § 4.°, não íncí-
dirá qualquer diploma legal nõvo.

§ 6.° - Para fins de cumprimento do
estabelecidona Lei Federal n.o 4.591, de
10 de dezembro de 1964,em seu art. 32,
alínea d, o Departamento de Edificaçóes
fornecerá, junto com o projeto aprovado,
declaração comprobatória do estabelecido
no § 4.° dêste artigo.
1. Nas zonas porventura conturbadas

por acidentes da deslizamentos de terras,
elementos de rocha ou quaisquer movimen-
tos que coloquemem perigo futuras obras
no local ou proxímídades:
2. Nos locais junto a remanescentes de

exploração de saíbreíras, barreiras e pe-
dreiras;
3. ,Em zonas que apresentem ameaça

de movimentos ou acidentes em conse-
qüência de sua situação topográfica ou
natureza geológtea;
4. Nos locais onde o Estado estiver

executando obras de estabílízação ou de
contrôle de movimentos de terras;
5. Nos locais em que, pela natureza do

terreno, estejam sendo executadospelo Es-
tado estudos geológicose geotécnícos.
. § 1.0 - Na hipótese prevista na alínea
2, a contenção e estabilização porventura
necessárias, não excluem a possibilidade
de ser definida, pelo Instituto de Geotéc-
níca, área nonaedíücandí, junto àqueles
remanecentes.

§ 2.° - O licenciamento das obras nas
situações previstas neste artigo fica con-
dicionado ao comportamento definido no
art. 2.° dêste decreto. .
Art. 4.° - Sem prejuízo das restrições

contidas no art. 3.°, serão dispensados de
encaminhamento 'ao Instituto de Geotéc-
nica os pedidosde licenciamentopara obras
de edificaçõesquando na área de ímplan-
taçãodessa obra não houver nenhum par
de pontos dístantes 30,OOmjtrintametros),
no .máxímo entre si, com diferença de ní-
vel superior a 5,OOm(cinco metros) e
desde que tais obras.não apresentem qual-
quer das seguintes características:
I - Sejam projetadas ao sopé de es-

carpas 'rochosas;' ,
II - Sejam projetadaa em crista ou [un-

. to a beiras de cortes, barrancos 'Ou es-
carpas;

m - Exijam cortes do terreno com al-
tura superior a 5,OOm(cinco metros) ou
que ponham em' rísco a estabilidade de
matações, blocos de rocha, logradouros ou
construções .porventura existentes.

§ 1.0- Define-se como área de implan-
tação aquela limitada pelas divisas, acres-
cidas uma faixa com aO,OOm(trinta me-
tros) de largura, formada por áreas' con-
frontantes.

§ 2.° - As diferenças de nível a serem
pesquizadas rererír-se-ão a pontos do ter-
reno em suas condiçõesnaturais pré-exís-
tentes, antes de qualquer demolíção, ter-
raplenagem ou preparo do terreno para a
obre, nova.
Art. 5.° - O licenciamento de obras

novas de arruamento e loteamento só será
admissivel (e haverá então dispensa de
audiência do Instituto de Geotécnlca) se
o terreno apresentar as condiçõestopográ-
ficas previstas no art. 4.° dêste decreto,
podendo constituir base de denegração de
licença, se ocorrem as hipóteses previstas
nas alíneas I, II e III daquele artigo.
Parágrafo único. - Em qualquer caso

assistirá ao Estado o direito de recusar as
áreas a lhe serem doadas ou os lotes a
serem vinculados.

CAPíTULO II

Do Ucenciamentoda obra de demolição

Art. 6.° - O licenciamento da obra de
demolição de construções existentes obe-
decerá às mesmas normas estabelecidasno
artigo 4.° dêste decreto, no que couber.

CAPíTULO m
Das condições para apresentação dos

projetos

Art. 7.° - Os projetos das obras de ter-
raplenagern, contenção e estabilização se-
rão apresentados ao Instituto de Geotéc-
níca em três vias, assinadas pelo proprie-
tário, pelo autor do projeto e pelo profis-
sional responsávelpela execuçãodas obras.
Destas vias, após autenticadas, uma inte-
grará o respectivo processo, outra ficará
arquivada no Instituto de Geotécnlca e a
terceira acompanhará o alvará de lícen-
ciamento.
Art. 8.° - Os projetos aludidos no art.

7.° conterão os seguintes elementos:
I - Planta planimétrica do terreno na

escala de 1:50 com curvas de nível de
metro em metro, com indicação da área a
desmontar ou a arrimar.
II - Planta de situação, na escala de

1:100 com a caracterização dos terrenos,
prédios e logradouros vizinhos.
III - Cortes transversais e longítudínaís

cotados, onde figurem o terreno em suas
conformações,atuais e futuras, e as cons-
truções e logradouros vizinhos suscetíveis
de sofrerem a influência da obra projetada.
IV - Cálculo do volume de terra a mo-

vimentar.
V - Perfis de sondagens quer sejam a

percussão, quer sejam rotativas,em quan-
.tídades e profundidade necessárias à 'per- 23
feita caracterização dos materiais a des-
montar' ou a; arrimar. '
VI - Método de desmonte a empregar

no caso de tratar-se de material rochoso.
VII - Carta de responsabilidade com

firmas reconhecidas e também assinada



pelo "blaster" quando se tratar' de 'des-
monte com utilização de explosivos.
VIII - Projeto de drenagem superficial

do terreno, tendo em conta, tôdaa as con-
tribuições de montante da. área interes-
sada.
IX - Plano de desmonte e fixação de.

blocos errátícos, pedras e lascas instáveis,
no, caso de sua existência o montante da.
obra planejada.
X - Projeto estrutural detalhado das

obras de contenção e estabilização do ter-
reno, acompanhado de memória de cál-
culo.
XI - Projeto geotécnico da estabilidade

dos taludes naturais ou artificiais.
xn -' Anteprojeto das fundações e sua

colocação em relação ao talude futuro.
XIII - Quaisquer outros elementos téc-

nicos ou legais exígíveís pelo Instituto de
Geotécnica com o fim de melhor caracte-
rizar o terreno, as condíções do projeto e
os métodos de execução.

CAPíTULO IV

Do registro de firmas e profissionais

Art. 9.0 - Fica criado no Instituto de
Geotécnica um registro destinado a ca-
dastrar firmas e profissionais habilitados
a projetar ou executar obras de terraple-
nagem, contenção e estabilização 'de terras.
Parágrafo único - As firmas e os pro-

fissionais cadastrados neste registro serão
os únicos admitidos a projetar ou execu-
tar obras de terraplenagem, contenção e
estabilização de terras.
Art. 10 - Até trinta dias a contar da

publicação do presente decreto o Secre-
tário de Obras Públicas baixara" as íns-
truções que regularão o processamento
paro. êste registro.

CAPíTULO V

Disposições Finais

Art. 11 - As Obras de edífícações atual-
mente com projeto aprovado e em curso
ou não, só poderão ser aceitas se forem
executados os trabalhos de contenção e
estabilização que porventura se fizerem
necessários, de acôrdo com as normas dêste
decreto.
Parágrafo único - Os respectivos pro-

cessos serão documentados com projetos
elaborados de acôrdo com as disposições
constantes do art. 8.° dentro do prazo
máximo de 20 (vinte) dias a contar da
data da publicação do presente decreto.
O não atendimento desta exígêncía acar-
retará a aplicação imediata de multa e
embargo da obra.
Art. 12 - A partir de 60 (sessenta)

dias após a publicação do presente decre-
to, só serão considerados projetos de ter-
raplenagem, contenção e estabilização de
terras assinados por representantes das
firmas e profissionais conforme o estabe-
lecido no art. 9.° dêste decreto.
Art. 13 - l1:stedecreto entra em vigor

na. data de sua publicação, revogados os
Decretos "NU 417, de 14 de julho de 1965

U, e "NU 793, de 21 de fevereiro de 1967 e
demais dísposíções em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de agõsto de 1967,

7,9.° da RepÚblicae 8.° do Estado da Gua-
nabara,

FRANCISCONEGRAO DE LIMA
Raymuncto de paula Soares

CRE1\' DA 5.a REGIAO REGULÂ '
RE<GISTRO DE FIRMAS NACIONAIS
COM ESTRANGEURAs

ATO N.o 15, de 10 de Julho de 1967
Regula o registro de firmas Da"
eíonaís em consórcio com eon-
gêneres estrangeiras e dá outras
prc'Vidências.

O CONSELHO REGIONAL DE EN-
GElNHAAIA,ARQUITETURA E AGRO-
NOMIA - 5.a Região, com jurisdição
no Território do Estado da Guanabara,
usando de atribuições Iegaís e
Considerando a missão que lhe cabe

da fiscalização do exercício das profis-
sões do engenheiro, do arquiteto e do
agrônomo em tôdas as suas especíalí-
dades;, J

Considerando o disposto na alinea c
da artigo 2.° da Lei 0.0 5194, de 24 de
dezembro de 1966, que permite, a cri-
tério dos Conselhos Federal e Regionais
de Engenharia, Arquitetura e Agrono-
mia" sejam contratados profissionais
estrangeiros especialistas e verificado
o, interêsse nacional;
Considerando que o progresso do Es-

tado poderá vir a recomendar que rir-
mas estrangeiras para aqui se trans-
portem em caráter temporário com seus
profissionais, para, em consórcio com
firmas brasileiras, executar serviços
técnicos especializados;
Considerando, finalmente, que cabe

ao CREA da 5.a Região, orientar os in-
teressados, em sua jurisdição, como
devam proceder para o seu enquadra-
mento dentro da legislação brasileira
que rege o exercício das atividades à
engenharia, à arquitetura e à agrono-
mia, baixando, nos têrmos do item K
do art. 34 da Leín.? 5194, de 24/12/1966,
atos que para isso setorhem neces-
sários,
RESOLVE
An. 1.0 -- serão admitidos a regis-

tro no CREA 5.a Região, consórcios de
firmas nacionais com firmas estran-
geiras que odebeçam a uma das moda-
lidades abaixo:
a) de firma ou firmas nacionais de-

vidamente habilitadas com rírmas ou
firmas estrangeiras sem personalidade
juridica no país.
b) de firma. ou firmas nacionais e

estrangeiras tôdas com personalidade
jurídica no pais e devidamente habtlí-
tadas no CREA.

§ único - No caso de consórcio pre-
visto na alínea a, a responsabilidade
total caberá à firma e ao profissional
seu responsável, devidamente habilita-
do, no CREA.
Art. 2.° - É condição indispensável

ao registro do consórcio a prévia apre-
sentação ao CRíEA,da s.a Região, para
exame e aprovação, do contrato que
regerão as relações entre as firmas con-
sorciadas indicando obrígatõríamente
a participação de cada uma das mes-
mas no consórcio submetido a re-
gistro.
Art, 3.° -- Nostêrmos do disposto na

alínea c do art. 2.° da Lei n.O 5194, 'de
24/12/1966, o ÇREA, considerando a
eventual. escassez de profissionais es-
~laUzadQs e verifica.cto o in.terê.sse na

:Região, poderá, autorizar o registro
temporário de contratados estrangei-
ros, exclusivamente para exercerem
sua atividade no : consórcio registrado
nos têrmos do presente ATO.

§ 'único '- Para o regístro previsto
neste artigo o interessado, por inter-
médio do consórcio a que prestará seus
serviços, deverá apresentar ao CREA
o seu diploma de engenheiro, arquiteto
ou agrônomo, conforme o caso, bem
assim currículo comprovante do exer-
cicio na especialidade.
Art. 4.0 -- ./llém da habilitação exí-

gida para consórcios de firmas e seus
responsáveis todos os demais profis-
sionais a seu serviço em funções de
natureza técnica de engenharia" de
arquitetura e de agronomia, só pode-
rão exercê-Ias se, também, devida-
mente habilitados.
Rio de Janeiro, 10 de Julho de 1967.
Mauro Ribeiro, Viegas - Presidente.

José de Barros Itamalho Ortigão Jr. -
Secretário.

GB - LICENCIAMENTO DE OBRAS
EM ENCOSTAS

DECRETO "NU N.o 793,
DE 21 DE FEVEREIRO DE 1967

Suspende o licenciamento de
obras em encostas, e dá outras
providências.

o Governador do Estado da Guanabara.,
no uso de suas atribuições legais, e
Considerando a absoluta necessidade de

adotar medidas urgentes, visando a per-
mitir o devido estude dos projetos de obras
ou de construções de prédios em terrenos
situados em encostas, ou que exijam des-
monte de taludes, decreta:
Art. 1.0 - Fica. suspenso o licenciamento

de obras em encostas, nelas incluidas as
de terraplenagem, abertura de Iogradou-
ros, loteamentos e edificações.
Art. 2.° - As. licenças de obras, de que

trata o artigo anterior, só poderão ser re-
validadas mediante audiência prévia do
Instituto de Geotécnica.
Art. 3.° - VerificadO,pelo Instituto de

Oeotécníca, em qualquer oportunidade, o
descumprímento de exigência técnica ou
de fato que possa afetar a estabilidade dos
edifícios ou 11. segurança pública, poderá.
o mesmo adotar ou determinar sejam ado-
tadas uma das seguintes medidas:
a) demolição total ou seja parcial dos

edifícios ou construções;
b) embargo das obras;

. c) corte dos serviços de utilidade pú-
blica dos imóveis dos infratores.
Parágrafo único - As medidas a que se

referem as alineas do artigo anterior, pre-
cederá vistoria técnica e autorízação do
Secretário de Obras Públicas.
Art. 4.° - O presente decreto entrará em

vigor na data de sua. publicação, revoga-
das as disposições.em contrário.

Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 1967.
79.0 da República e 8.° do.Estado da. G~-
nabara. .

FRANCISCO NE(JRAO DE LIMA
Raymundo de Paula Soares.



AS
FACES
QUE

- MARCAM
AS DIVISÓRIAS DE NOSSA-FABRICAÇAO'
Aproveitamento funcional do espaço.
Utilização integral do ambiente.
Distribuição técnica de
iluminação e ventilação.
Sóbria elegância no acabamento.
As divisórias Bernini são decorativas
e se' tornam um cartão de visita de sua firma.
Para começar bem termine com

BERNINI ·S.A.
Indústria e Comércio
Divisórias e Lambris
Rua Frei Caneca, 47/49 - GB
Fones: 52-5169. 52-6510·22-2213



não chegamos a tanto ...
• . . mas nos aproximamos

bastante .em nossas
excursões e viagens •

.-
--.

I •

AGÊNCIA ABREU
FUNDADA EM 1840 NO PORTO, PORTUGAL

(XCUR~Õ(S ( OUTRAS VI!G[NS ACOMPANHADAS POR GUIA fAlANDO PORTUGUfS

EUROPA MARA VILHOSA GRAND~: CIRCUITO EUROPEU
A mais clássica. de tôdas as excursões, 11.0 ano de

realização ininterrupta .. 34 dias inesquecíveis visitan-

do Portugal, Espanha, França, Itália, Austria, Suíça,

Alemanha e Bélgica. 24 partidas de abril a ~etembro.

A mais completa de tôdas as excursões i Europa,
5.o ano de realização com lotações esgotadas. 55
dias de encantamento através de Portugal, Espanha,
França, Itália, Austria, Suíça, Alemanha, Holanda,
Bélgica e Inglaterra •. Partidas quinzenais de abril. a
setembro •

. , . e dezenas de outras excursões e programas especiais. Peça o nosso
Livro de Viagens ou visite o nosso

representante geral C. G. FREITAS
avo rio branco, 156-24.0·s. 2434/2435

telefones 22 6656/ 52 7703
rio de janeiro 19bo.
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