


·Você sabe porque
os engenheiros
se sentem seguros
quando especificam
tubos de ferro fundido
para abastecimento
de água das cidades
e instalações industriais?

Escritório Comercial: Av. Nilo Peçanha. 26, 6.° ando - Rio Agência e Depósitos em São Paulo, B. Horizonte, Recife,

A razão é esta: os tubos de ferro fundido são os
mais duráveis, os mais resistentes, inalterávais e,
acima de tudo, os de instalação mais fácil e de
menor custo. As provas são inúmeráveis e estão
espalhadas pelo mundo inteiro. As tubulações de
Dilemburgo (Alemanha), feitas em 1562 (o Brasil
estava recém descoberto I). funcionam até hoje.
As de Versailles estão perfeitas. E os exemplos,
já históricos, são muitos. Os tubos de ferro fun-
dido continuam sendo insubstituiveis para condu-
zir liquidas e gazes sob pressão, Além de tudo,
ainda possuem um valor extra: o valor eterno do
próprio ferro. A Cia. Ferro Brasileiro produz tubos
de ferro fundido rigorosamente de acórdo com as

normas da ABNT. Com juntas flexiveis (de bar.
racha) ou as tradicionais de chumbo. Pixados ex-
ternamente e internamente. Ou cimentados por
dentro. E todas as conexões e acessórios necessários:
curvas, tés, registros, válvulas, hidrantes, etc. Por
tudo isso, e' principalmente pela experiência de
cada um, é que os engenheiros se sentem segu-
ros ao especificar os nossos tubos de ferro fun-
dido, Quem tem experiência atesta: segurança e
economia - tubos de ferro fundido.

eIA.FERRO BRASILEIRO
Usina: Caeté. Minas Gerais
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ualé O .
melhor caminho
para exportar
seus produtos?

o "Cargo-Servíce" da Alitalia, naturalmente.
Conosco sua mercadoria chega direta e ràpidamente

. a qualquer lugar do mundo. E viaja cuida-
dosamente acondicionada nos mais modernos jatos

da atualidade.

N6s lhe oferecemos, ainda, uma vantagem exclusiva:
o serviço de assistênciado AlTC, (ALITALIA

INTERNATIONAL -TRADE CENTER), que serve
de intermediário entre importadores e expor-

tadores.. fornecendo-lhes as informações necessárias
para o incremento de seus neg6cios nêsse setor.

Por isso, exportar ou !.mportaré agora muito mais
fácil. Basta que você use o "Cargo-Service"

da Alitalia. CuSta menos. Dá mais .lucro. Para
maiores detalhes procure o escritório de

nossa Companhia em sua cidade .
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. Um produto -da

-CIA. DE CIMENTO PORItANOPOTY
Av. Martinsde Barroe.: 196

RECIFE

UMA
CONSTANTE
E.l\tI

TODO
O

NORDES'l'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 maior im-
portância e responsabilidade

. I

CIMENTO POIY
o melhor, entre os melhores
que se fabricam no Brasil
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•quer que ISSO
.ocorra sempre?

Quando anunciar
um nôvo edifício

diga que cada apartamento
vai ter isto:

... e veja o resultado!
Imagine o seu próximo lançamento anunciado assim: "apartamentos amplos e modernos ...
com telefone". Você sente o forte apêlo que a sua oferta ganha com isso? A poderosa motivação
que o telefone exerce sôbre o seu cliente?

Mas você pode ir além. Acrescente: " ... receba seu telefone inteiramente de graça e ainda ganhe
dinheiro com êle •.. "

Pronto! Está feito o anúncio capaz de transformar o seu lançamento num êxito de vendas sem
precedentes. Os principais lncorporadores do Rio e de São Paulo estão "realizando esta
experiência com absoluto sucesso. Realize-a você também.

Como faze~? 'Não se 'preocupe. O problema é da Companhia Telefônica Brasileira.
"Procure-a. Pelo telefone 31-2602 ou nos Postos de Informações abaixo. Em poucos minutos você
saberá como dar a todos os seus ernpreendirnentos êsse valioso ponto de vendas.
Sem qualquer despesa para você.

A C.T.S. também estudará para v.ocê, inteiramente grátis,
todos os problemas técnicos da instalação telefônica. Consulte-nos
durante a fase do projeto. Nossa contribuição poderá ser mais
vallósa do que você pensa.

J

POSTOS DE INFORMAÇÕES
Centro - Almte. Barroso. 54 e Av. Preso

Vargas. 642 • 7.° andar .
Tljuca - Rua Conde de Bonfim, 289·A

Copacabana • Av. N.S. de Copacabana, 462
. Cidade Nova - Av. PresoVargas. 2560. térreo
Ipanema - Visconde de Pirajã, 111- loja V

r:
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para
que as construcões
.. durelD

lDuito maís que isso.

Para se conseguir material de
tão alta qualidade é preciso
empregar um rigor técnico
apurado na sua fabricação.
E é o que fazemos há 47 anos
com os produtos que fabricamos.
E valeu a pena, porque sempre
que um engenheiro, arquiteto,
construtor ou mestre de obras

consciencioso é encarregado de
especificar o material e quer
usar o melhor, procura a Sano.
Sabem que nossas telhas, chapas,
canaletas, calhas estruturais,
tubos; caixas d'água e outros
materiais têm superior qualidade
(é cimento-amianto puro produzido
com o máximo rigor de

fabricação e total aprovação
em I,IS0 efetivo). E sabem também
que a Sano garante a mais perfeita
assistência técnica para todo o
Brasil. Agora reaparelhamos nossas
fábricas para atender a um número
crescente de pedidos, sempre
oferecendo ENTREGA IMEDIA TA.

P.S.-Os 32 construtores já nos escreveram.

CASASANO S~A.
indústria e comércio

- Maior qualidade em cimento-amianto para construções.

-I -,
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ITAP.· RIO

Matriz: Rua Marcilio Dias, 26 "Tel 23-1966· Rio. Filiais; Belo Horizonte: Av. Paraná, 173 - Tel, 2-3902 • Brasilia: S.l.A.-
lote 129011390 • Tel, 2·0513 • São Paulo Rua Marquês de ltú, 88 • 6.° andar. Tel. 35-2351 ' 35·3660 • 37-2470



® .MarcaRegistrada.

Constituida por milhões de rnicro-celulas
de ar aprisionado. somente a .espuma
rígida de STYROPOR garante as extraordinárias
características destas placas, -
recomendadas ainda, para a cobertura de lajes.
Coeficiente -de condutibilidade térmica:
0,023 kcaljrnh=C (I P. T. n~ 174.363).
Extremamente leves, são fornecidas em vários
pesos especificos, desde 13 a 25 kjm3.
Possuem estabilidade térmica até 85°C.
Não absorvem umidade, não mancham, não
envelhecem, não apodrecem nem criam rnófo.
Fáceis de serem aplicadas. Na própria obra
podem ser cortadas, serradas ou fresadas.

STYROPOR®
Matéria prima produzida pela

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

QUIMICOLOR
Cia. de Corantes -e Produtos
Químicos
São Paulo - Río de Janeiro
Pórto Alegre - Recife

Solicite mais informações sôbre as
placas de STYROPOR e seus fabricantes
à QUIMICOLOR • C, Postal 5187 • SãO Paulo



Qualquer problema de COBERTU-RA ou ACLARAMENTO';
encontra solução rápida e certa com os",

ondulados

'- moderno material de cobertura e aclaramento.

Porquesão:.IILeves. - 2,2 quílosporrn". . .
• Sólidos - suportam um peso de 500 quilos uniformemente distribuidos por m~
iJ 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 colocar.

-.Jmproduto

~CLDR INOl)STRIAS QUíMICAS .ELETRO 'CLORO S. A.
~ ·ALAMEDA SANTOS, 2101- 1.0 ANDAR - TEL. 282-0011 • sAO PAULO

- :RUA DA CANDELÁRIA·,·79 - 6,0 ANDAR - TEL.- 43·6530 • RIO DE JANEIRO
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FÁBRica: Cachoeiro do lIapemir1m (E. s.l R. Moreira, 261 • Tel, 42.1 e ~5t • Cx. P. 252
Escritórios: Estado da Guanabara· Av. Rio Branco, 51· 3.° andar· Tel. 43·1313e 43·9745

Enderêço Telegráfico •• DUROBRINCO "
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não chegamos a tanto ...
• • .mas nos aproximamos

bastante em nossas
excursões e viagens.

-.

AGÊNCIA ABREU
FUNDADA EM 1840 NO PORTO, PORTUGAL

[XCUR~Õ[S [ OUTRAS VIAG[NS ACOMPANHAOAS P~R GUIA fAlANOO PORTUGUfS

EUROPA MARA VILHOSA GRANDB: CIRe-VITe EUROPEU
A mais clássica de tôdas as excursões, 11.° ano, de

realização ininterrupta. 34 dias inesquecíveis visitan-

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

Alemanha e Bélgica. 24 partidas de abril a setembro.

A mais completa de tôdas as excursões à Europa,
5.° 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
rin da i ,eir
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Os arquitetos e o IAB

o expressivo incremento da rêâe ur-
bana, a metropolização acentuada das
cidades mais importantes, os índices de
aumento da população urbana, a pro-
gressiva ocupação e o crescente equipa-
mento do território, ao traduzirem o
desenvolvimento do País, indicam a ne-
cessidade premente da adoção de uma
pol,ítica governamental para a organi-
zação do espaço brasüeíro. O simples
reconhecimento dessa necessidade abre
ao arquiteto perspectivas de atuação tão
difíceis de avaliar quanto aeeatiantes.
Sabemos, no entanto, que tais frutos, se
bem que possam ser, desde já pressenti-
dos, não serão todavia fáceis de colhêr.
Um árduo trabalho deverá anteceder o
tempo em que a profissão do arquiteto
será aceita e plenamente reconhecida
para a execução de programas decorren-
tes de uma política dessa natureza.

Ao IAB tem cabido, desde sua fun-
dação em janeiro de 1921, um relevante
papel na luta pela conquista de oportuni-
dades e posições que facultem ao arqui-
teto brasileiro, não apenas alguns louros,
alguma fama e uns poucos ganhos fuga-
zes, mas a real possibilidade de poder
transformar em criação a construção dos
equipamentos que o homem utiliza para
satisfazer sua jusuiamentai necessidade
de habitar. Com efeito, a casa, a escola,
aloja, o mercado, a rua, a praça, o par-
que, a fábrica, a estação, o hospital, o
escritório, o campo que deve ser culti-
vado bem como a paisagem natural que
precisa ser preservada e valorizada cons-
tituem o mundo próprio do homem, seu
habitat. O que o arquiteto brasileiro
pleiteia e anseia firmemente, quer como
indivíduo, quer como classe) é poder dar

Editorial

uma contribuição honesta, significativa
e culturalmente válida na concepção e
na formação âêsse habitat, que âiària-
mente se amplia, se transforma e se
renova.

Para atingir êsse objetivo o Insti-
tuto de Arquitetos do Brasil tem. pro-
curado, ao longo de tõâa sua existência,
somar os esforços de indivíduo e classe;
de arquiteto e instituição. O IAB· não é
alguma coisa diversa, separada, alheia
ou distante do arquiteto. É, por definição
o próprio arquiteto. Suas posições e colo-
cações tem refletido, através de todos
êsses anos, fielmente, Os desejos e neces-
sidades de; um grupamento profissional
que já deu ao Brasil inúmeras provas de
valor e de afirmação cultural.

Realizam-se, no dia trinta dêste mês
de nooemoro, as eleições diretas para o
preenchimento dos cargos de direção dos
departamentos do Instituto de Arquitetos
do Brasil. Simultâneamente, os arquite-
tos de cada departamento elegerão, tam-
bém pelo voto direto, os delegados ao
Conselho Superior - aos quais compe-
tirá a escolha dos dirigentes nacionais-
e à .4.ssembléia Nacional) órgão máximo

. do lAB.

O quadro que acima esboçamos, o
progressivo incremento do número de
novos arquitetos, - que traz, conseqiien-
'temente, o fortalecimento da classe, -
dão, a cada biênio que passa, uma sig-
nificação maior as eleições para o qua-
dro dirigente do lAB em todos os seus
escalões. As responsabilidades dos eleitos
para êsses cargos são cada nôvo ano
mais sérias. A participação. de cada ar-
quiteto junto ao I AB torna-se dessa
maneira imperiosa e indispensável. O



Mestre Valentlm:
um expoente da arte colonial

,Arquiteto HENRlQUE E. MlNDLIN, IAB-G6

o arquiteto Henrique F. Mindlin, IAB-GB, tomou posse
em outubro passado na Academia Brasileira de Arte_ Trata-se
de uma entidade fundada em 1942 pelo arquiteto Nestor Fi-
gueiredo, IAB-GB, sócio fundador do IAB e que por diversas
vêzesfoi seu Presidente - que conta entre seus membros ou-
tros arquite~os.(Oscar Niemeyer, Sérgio Bernarties, Ary Garcia
Roza, Wladzmzr Alves âe Souza, Paulo Santos e muito breve
Jorge Moreíra), além de, críticos e historiadores de arte lite-
ratos, pintores, teatrólogos, etc. O presente artrígo é extra/do do
seu discurso de posse.

Mindlin foi saudado por Miranda Netto.

Mestre Valentim. Quase um nome ape-
nas, corporificado mais nas poucas obras
que se lhe possam atribuir, do que na his-
tória de um homem ou de uma vida, pois
o que se sabe de Valentim da Fonseca e
Silva mal chega para imaginar a exis-
tência penosa, cheia de lutas e frustra-
ções, que terá sido a dêsse artífice, mo-
desto e operoso, jungido às condições de
seu meio e de seu tempo. Contemporâneo
de quem monopolísa a história do período
que ilustrou,tanto pela genialidade incon-
testável de sua obra como pela imensa
produção em que Minas Gerais, e o Bra-
sil, atingem o ponto mais alto de sua cria-
ção artística, Mestre Valentim não pode
deixar de ser ofuscado pela glória única
do Aleijadinho. A simples duração, porém,
de seu apelido, demonstra a consagração
dêsse mineiro aos olhos do fluminense -
assim se chamava então o carioca - e o
papel que representou na cidade de sua
adoção - êste Rio de Janeiro que tantos
outros vieram a adotar, e que deu a Va-
lentim da Fonseca e Silva o direito a um
lugar definitivo na história das artes de
seu tempo. Ainda que nessa história pre-
domine, no juizo geral, a figura ímpar do
Aleijadinho, a de Mestre Valentim se im-
põe, pelo caráter da obra que nos deixou
e pelos problemas que suscita em confron
to com aquela, maior, de seu contempo-
râneo mineiro. Nos pontos de contato com
a vida e o trabalho do Aleijadinho, ou nos
aspectos em que dêle divirja, a figura de
Mestre Valentim nos traz importante
acréscimo à compreensão do período, es-
sencial à expansão das artes no Brasil.
Ambos refletem, é óbvio, a imensa con-

tribuição do mulato e do povo humilde na
formação de nossa cultura. Coincidem
seus papéis, poderia dizer-se, em quase
tudo que concerne ao impacto da coletí-
vídade e da época e que, no indivíduo,
toma corpo e contôrno preciso, em resu-
mo inconsciente e inevitável dêsses elemen-
tos de sua formação. Assim como diver-
gem, um e outro, como produto final e
acabado dêsse processo - exemplos da
diversidade infinita do ser humano, dos
seus caminhos pelos rumos do mundo e
do espírito, da fôrça interior que marca em
cada um o limite de suas Possibilidades de
expressão.
. Homens' do povo, ambos, como tantas
outras: figuras menores da -hiStória. ' das

nossas artes; não poderiam deixar de o
ser, em uma cultura ainda prêsa aos pre-
conceitos adversos à atividade manual
oriundos de suas fontes gregas e romanas:
e na qual tôda capacidade maior de extro-
versão criadora só poderia encaminhar o
indivíduo proveniente das classes sociais
mais afortunadas para o domínio das le-
tras, ou para o comando de seus seme-
lhantes, nas lides da paz ou da guerra.
Ambos mulatos, como tantos outros artis-
tas, exprimindo o impacto especial, na
mistura de raças que se processava na Co-
lônia, das reminiscências atávícas do ne-
gro, diretamente ligadas a cultura em que
a intuição e o gesto espontâneamente ar-
tístico impregnavam todos os aspectos do
convívio e do diálogo social. Impacto de
que carecia o branco, já prêso a uma ci-
vilização de relações crescentemente me-
diatas, civilização tecnológica, ou pelo me-
nos de rudimentar índole tecnológíca.

Em Mestre Valentim, outro elemento
importante se adiciona ao seu substrato
psícológícc: a bastardia, que se lhe dá a
oportunidade de conhecer a Metrópole e
aí aprofundar a sabedoria de seu mister
também lhe terá sido fonte de eonflítos
interiores, traduzidos porventura, ao longo
de sua vida de artista, em catarse imagi-
nosa e expressiva, em exemplos por certo
bem mais numerosos do que aquêles que,
documentadamente, chegaram até nós.
Aleijadinho e Mestre Valentim, circunscri-
tos ao mesmo contexto social, em que ar-
tezão e artista se confundem, no domínio
inteiro da técnica de seu ofício assim
como na integração completa no' dia-a-
dia do meio em que vivem, ambos preen-
chem função necessáría e definida, que o
público entende diretamente, sem precisar
de justificação ou interpretação de críti-
cos ou especialistas. Ao sabor das enco-
mendas que o momento lhes traz, vão' com
igual desenvoltura, da obra de entalhe à
de escultura ou arquitetura, enfrentando
simplesmente, os problemas objetivos qU~
se apresentam, procurando dar cumpri-
mento correto ,às obrigações profissionais
que assumem.

Testemunham os dois, também, a ex-
traordinária importância da Igreja no de-
senvolvimento da nossa' tradição artística.
Mestre Valentim, porém,' talvez pela sim-
ples çir~unstânci~ -<Jere_sld!rno RlQ de .J~

neiro, assinala ainda a ação do poder do
Estado no fomento das artes. Sua obra
não serve apenas ao culto religioso. Nos
trabalhos que realizou para o Vice-Rei, D.
Luiz de Vasconcelos e Souza, vem partici-
par também da vida civil, em que o con-
vívio comunitário começa a independer do
repicar de sinos e dos ritos Iítúrgícos.

No confronto pessoal entre o Aleijadinho
e Mestre Valentim, mineiros, mulatos, mu-
lherengos os dois, curtindo por igualo di-
fícil e áspero destino que não poderia dei-
xar de ser o seu, .no Brasil de então, im-
põe-se o reconhecimento da diferença
principal que os caracteriza, ao menos na
visão crítica dos nossos dias - a diferença
entre o talento e o gênio, entre o gênio
que levou o Aleijadinho a dar cunho pes-
soal e nôvo a todos os padrões que lhe
vieram ter às mãos, e o talento com que
Mestre Valentim assimilou êsses mesmos
padrões, com requintes de técnica e sen-
sibilidade, conduzindo a evolução do bar-
roco à frente dos seus contemporâneos, em
direção que se consolidaria como o ver-
náculo da época" não ocorresse a censura
.ímposta pela chegada da Missão Francesa
e pela importação de, novos estilos, que
aliás já se pronunciam, debilitantes, nos
últimos trabalhos, do. artista carioca. O
AleijadinhO diz mais ao nosso gôsto de
hoje, talvez porque nos perturbe mais, ou
porque nos traga com mais pungência a
mensagem trágica da história e da exis-
tência humana'. Mestre Valentim nos fala
com serenidade, em frase mais discreta e
menos vigorosa. ll: certo que não provoca
em nós a turbulência emocional que nos
vem da contemplação das obras de Con-
ganhas do Campo e que nos obriga, ao fim
de algum tempo, a desviar os olhos e pro-
curar paragens mais tranqüilas. Trás-nos
antes visão sossegada e bem composta, que
se incorpora com doçura à nossa imagem
do passado barroco - as vêzes até com
um leve toque de humor, dificil de pre-
cisar se deliberado ou não.

Grande artista menor - no consenso
critico de hoje, repita-se - Mestre Valen-
tím há de nos falar sempre que, repletos
de emoções mais fortes, ou cansados de
procurar, na criação reveladora da arte, a
resposta aos enigmas universais da exis-
tência e do mundo, tenhamos necessidade
de buscar, na paz da obra bem composta
a tranqüilidade, ainda que fugaz, do mo-
mento presente, bem vívido.
A sua obra total; de atribuição definitiva

e indiscutível é,. infelizmente, pequena.
Não fôra isso, e quem poderia afirmar' que
Mestre Valentim não viria ascender i de
futuro, nas alternâncías cíolícas do bom
gôsto e da critica, a posição ainda.· mais
alta no panorama da nossa cultura e na 11
apreciação exigente dos entep.didos? Tudo
levaria, até, a pressupor em favor dessa
hipótese, a .se julgar pelas reviravoltas
.oeorrídas em outros casos paralelos. Com
: efeito ..~Ná9,~_d!! ~acl) ~ve o homem ~e



hoje, mas também de Telemann, de Vi-
.valdi ou dos próprios filhos de Bach, to-
dos esquecidos durante séculos - Tele-
mann, por exemplo, após haver desfrutado
de prestígio muito superior ao do divino
Bach, quase desprezado - e todos êles,
de há pouco, restaurados em posição de
prímeíra grandeza.
Instável é, na verdade, a fama do ar-

tista, pois cada geração tem de proceder,
a partir de sua própria estruturação cul-
tural, de seus impulsos- e de suas aspira-
ções. de sua visão do mundo, a nova ava-
liação dos valores que lhe vêm do passado.
Nesse processo de revisão, emergem em
primeiro plano, evidentemente, aquêles
que mais afinam com as preocupa-ões, as
angústias, as circunstâncias de tôda or-
dem do próprio momento. 11:um período
da história que, de algum modo, se reco-
nhece em outro; o que não quer dizer Que
outras gerações não possam ver-se refle-
tíde s, ou melhor, pressentidas, em épocas
diferentes.
A bem dizer, a obra de M~stre Valen-

tím ainda não mereceu o estudo aprofun-
dado e exaustivo. crítico no sentido mais
amplo, que um dia há de ter. A simples
triagem das atríbuícõss feitas no correr
de mais de um século, já foi obra de por-
te, realizada com imensa. paciência e pon-
derado critério. A sua apreciação mais
completa ainda aguarda, como tantas ou-
tras tarefas semelhantes. o enríquecímento
necessário na vida cultural do País, o
crescimento na escala de sua atividade
acadêmica, que permita levar a csbo a
investigação do nosso passado artístico,
mal e mal iniciada de maneira sistemática
haverá trinta anos, no máxtmo , M<ts a
própria estatística da mutável fortuna
critica dos artistas, entre nós e, mais ain-
da, no estrangeiro, leva a supor 'que o
consenso relativo a Mpstre Valentim ape-
nas atingiu' ao nível mínimo, em um cri-
tério de valorização comparada. Na ver-
dade, porém, importa muito mais o co-
nhecimento de cada artista em si mesmo,
no mundo relativamente fechado em que
reproduz a visão pessoal da realidade que
o cerca, do que O estabelecimento de uma
escala rigorosa de qualidade ou de mérito,
necessàríamente condicionada pelo momen-
to histórico. Para a memória coletiva, in-
dispensável à tradicão oue está na essên-
cia do próprio processo de desenvolvi-
mento cultural e artistico, vale tanto fi-
xar a obra de todos os que contribuíram
para êsse processo, como buscar "os pri-
meiros entre os seus pares", ou seja, pro-
curar o vértice da. pirâmide; vértice a que
corresponde, por definição, tôda a estru-
tura' decrescentemente mais ampla que
lhe serve de suporte.
Nestes têrmos, Mestre Valentim tem lu-

gar definitivo em nossa lembrança. O ta-
lento, o domínio do ofício, a inventividade,
.0 bom gôsto, não ·raro apimentado por um
sorriso, permanecem na maior parte das
obras que deixou.
Ainda que considerado artista menor, ao

pé do Aleijadinho, a sua significação no
quadro de nossa história não diminUi por
isso. Ao contrário. Um gênio, sozinho, não
faz uma civilização ou uma cultura. Se
a lembrança de .Mestre Valentim servisse
apenas para confirmar, pelo valor de rsua
produção, que a arte do nosso período co-
lonial não foi obra dê um ;só,ou de uma
Só escola, senão de muitos, de tôda· uma
pleiade de artífices e de .numerosos "ate-
liers" e oficinas, já se justificaria com a
maior plenitude o estarmos a exaltá-Io;
mais especialmente neste momento, em
que o Brasil muda de ·escala, ealcan:ça,
'dia 'adia, .maíor 'e :novàdimenSio, porque
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encerra também uma lição - a lição do
trabalho paciente e perseverante, humilde
e muitas vêzes anônimo, que foi o seu, e
que tem de ser o nosso, se quízermos pen-
sar mais em nossa terra e em nosso povo,
que em nós mesmos e nossas pequeninas
glórias pessoais.

O Brasil em que vivemos clama por ar-
quitetos e urbanistas capazes e competen-
tes. Mais de oitenta milhões de habitan-
tes hoje, mais de cento e cinqüenta mi-
lhões antes do fim do século, dependem,
para o seu bem-estar, não apenas de ho-
mens de estado e de economistas, mas de
todos os técnicos e especialistas sem os
quais não se pode enfrentar os problemas
da vida moderna, individual ou coletiva.
E a atividade de todos êles, em s=us va-
ríadíssímos setores, acaba por traduzir-se,
em grande parte, no ambiente físico em
que vivem e trabalham, o homem e sua
família.
De que adianta a índustrlalízação, se

apenas resulta no êxodo do campo para
a cidade, na proliferação das favelas, na
acentuação das desigualdades sociais? De
que adianta o saneamento, se o decrésci-
mo na taxa de mortalidade vai produzir
maior número de vítimas da miséria e da
desesperança? De que adianta o planeja-
mento ponderado e dinâmico da economia,
dos investimentos públicos e privados, se
as áreas rurais forem apenas exploradas,
canibalizados os seus recursos, se as cida-
des não forem equipadas para atender às
novas necessidades decorrentes do seu cres-
cimento e do progresso tecnológíco?
Vivemos,na verdade, diante de um

dilema. Se não organizarmos a nossa agri-
cultura e pecuária, se não desenvolvermos
a nossa indústria, se não construirmos
mais escolas e hospitais, continuaremos a
responder - com inútil remorso - pela
sorte de uma imensa população ignorante,
doente, miserável. Se o fizermos, sem aten-
der às conseqüências sociológicas, urbanís-
ticas e arquiteturais do processo de desen-
volvimento que não podemos deixar de
deflagrar, ou pelo menos de acompanhar,
iremos condená-Ia a morar em condições
sub-humanas, a gastar as horas de re-
pouso na busca enervante dos locais de
trabalho, a sacrificar suas melhores ener-
gias no atrito estéril que resulta da má
disposição e do funcionamento inadequa-
do dos centros urbanos.
Só disporemos de um caminho para en-

frentar êsse dilema o de complementar
todo o esfôrço em prol do desenvolvimento
econômico e do crescimento da riqueza na-
cional pelo planejamento integrado da ci-
dade e do campo, de modo a restaurar
dignidade à vida rural e a eliminar da
vida urbana os fatôres de decomposição
que hoje são o seu traço mais comum.
Nessa tarefa, a parte do arquiteto é

muito grande. 11:lenão pode restringir-se
a apenas traduzir, em têrmos especiais
corretos, exigências programátícas impos-
tas de cima e aceitas, tantas vêzes, a con-
tragosto. Na fase de transição em que vi-
vemos, cabe-lhe ser mais do que foram
seus antecessores históricos, elementos ne-
cessàriamente ancilares, no sentido polí-
tico, do organismo social. Cabe-lhe mais
do que apenas cumprir' ordens, por assim
.dizer, procurando resolver do melhor modo
possível, em contexto estético, tecnológíco
e econômico viável, os problemas sugeridos
pelo cliente individual ou coletivo. O ar-
quitetonão pode mais eximir-se a ampla
participação na própria postulaçâo dêsses
problemas e dos programas dêles decor-
rentes, Na nossa civilização, cada vez -mads
.industriaJizada, cada vez mais ur.banizada,

o meio físico criado ou modificado pelo
homem condiciona tôda sua atividade, e
muitas vêzes o faz de forma tão negativa
e deletória, que a reorganização dêsse meio
se transforma em uma das necessidades
mais inadiáveis do processo de reconstrução
que dá tom à nossa época. Para E'liminar.
ou ao menos reduzir, os incalculáveis des-
gastes humanos, físicos, psíquicos, sociais,
as irreparáveis perdas de rendimento téc-
nico e econõmíco que provém do cresci-
mento desordenado e caótico das cidades,
da correlacão imprópria, quando não íne-
xístentes, da cidade e do campo, da po-
breza da maior parte das grandes soluções
arouítetôntcas, que continuam nrêsas a um
urb=nísmo de rotina, é preciso não so-
mente r=formular radicalmente, com audá-
ela e visão de lonzo ~lcance, as estruturas
urbanas, como t=rnbém reecutpsr o meio
rural, em amplo quadro regional.
A cidade, sem pre+u'zo de sua adapta-

ção à escala e à dinâmica do nosso tem-
po. terá de readquirir o sentido social e
humano que tinha antes do advento da
Revo'ncâo Industrial e da especulação
imobiliária, voraz e irresponsável. Não se
poderá tolerar que prossiga, com desprêzo
de tôdas as potencialidades de progresso e
de uma vida methor ao alcance de todos,
a continuada decadência, a obsolescêncía
crescente do meio urbano que é o sêlo de
nossa época,e que vai transformando tô-
das as cidades, à medida que crescem, em
aglomerados desordenados, turbulentos,de-
sumanos e desumanizados. 11:preciso pôr
um paradeiro à' grotesca ineficiência nos
meios de comunícacão e de correlação dos
elementos oue compõem o complexo ur-
bano. ineficiência oue reduz à metade útil
de tõdas as criaturas. Um paradeiro à
trágica despersonalizacão dos elementos de
vida coletiva, que solapa a estrutura so-
cial, minando todo sentido gregârío, todo
sentimento de responsabilidade que pode-
ria advir da participação efetiva, atuante,
do indivíduo em um grupo mais amplo que
8 família.
Como caberia, também, por um para-

deíro à deteriozação insidiosa da vida fa-
miliar que, em lugar de se beneficiar de
tôdas as extraordinárias possíbílidades da
civilização moderna, se torna vítima de
condições de habitação cada dia piores, de
uma "favelizacão" que se alastra em
tôdas as camadas sociais e econômicas.
No combate a tôdas essas enfermidades

do organismo social, o arquiteto tem lugar
marcado e tarefa certa: a êle cabe cola-
borar para a reconstrução do mundo de
hote, fazendo aquilo que sabe, ou deveria
saber, melhor do que ninguém: planejar,
em seus aspectos ambientais, os elemen-
tos indispensáveis à vida humana, à ha-
bitação, ao trabalho, ao cultivo do corpo
e da mente, aos transportes e aos meios
de comunicação, sintetizando todos êsses
elementos em conjuntos urbanos, rurais
ou regionais. Amadurecido na experiência
vivida, no amor ao próximo, na visão cria-
dora dos fatôres que formam o meio ma-
terial, cabe-lhe compor o traço constru-
tivo dos planos resultantes das pesquízas
e das intenções de todos os outros, junto
dos quaís participa da atividade política
.que todos têm de desenvolver.

A essa função social do arquiteto há de
corresponder, é óbvio, um preparo cultu-
ral e profissional proporcionado .à ampli-
tude de sua tarefa, abarcando o homem e
o meio que o cerca, em tudo que possa
repercutir na formação do ambiente físico
e no impacto reciproco do homem e do
meio.
Onde, 'porém, perguntaremos, onde, em

. tudo isso, o :artista? Onde vo herdeíro ·.~o



Aleijadinho, de Mestre Valentim, de todos
os grandes criadores de formas majesto-
sas, que brilham à luz do sol, erectas e
firmes, ou que, na memória coletiva, se
erguem das ruinas que tombam, para a
contemplação emocionada de tantas e tan-
tas gerações?
No mesmo lugar de sempre, pode-se res-

ponder. Isto é, na síntese feliz de todos
os elementos do problema, no milagre cria-
dor, eternamente repetido, e que marca,
impiedosamente, o calibre pessoal de cada
um, o limite que a prudência e o bom sen-
so mandam não ultrapassar.
Nesse sentido, por conseguinte, artistas

todos os arquitetos, maiores ou menores,
iguais aos seus antepassados, mesmo que
os temas que a civilização contemporânea
lhes apresenta sejam mais vastos ou dife-
rentes, e ainda que na parte conciente de
seu trabalho, inúmeros fatôres novos· in-
tervenham em sua atividade, ímpondo-lhes
novas e maiores responsabilidades, de or-
dem técnica, econômica, e humana - em
suma, uma responsabilidade social incal-
culàvelmente maior. Porque na parte in-
consciente da elaboração dos problemas
com que se defrontam, na busca visceral,
por vêzes fácil e espontânea, quase sem-
pre tateando e torturada, da síntese ínte-
gradora da obra, nada mudou: o arqui-
teto de hoje é o mesmo que a história das
artes retrata, margeando os mesmos abis-
mos, alçando-se aos mesmos píncaros, cor-
rendo os mesmos riscos de fracasso quan-
do a sua autenticidade é menos que total,
quando a procura de um efeito formal,
pré-concebído, o leva a deturpar a solução
que a voz interior lhe diz estar certa.
Quase assustadora é, com efeito, a res-

ponsabllidade do arquiteto de hoje. Para
que isso fôsse verdade, já bastaria o imen-
so rol de problemas que, neste mundo em
mudança, êle tem de abordar, ou para cula
solução tem de se engajar ao lado de
muitos outros, em campos de ação alheios
e que no entanto atingem ao seu - tanto
os problemas da miséria, do subdesenvol-
vimento, da explosão demográfíca, como os
do tumulto hipertrofiado que vem na de-
riva do superdesenvolvimento. Mas é que
também, ao lado disso, está em crise o
próprio instrumento de ação que constitui
o seu ofício, a arquitetura em sua acepção
mais ampla, êsse ofício a que dedica a sua
vida. A arquitetura moderna, adormecida,
talvez, sob os louros das primeiras vitórias,
em que a criação formal se integrava ge-
nuinamente na pesquisa de novas soluções
técnicas, sociais, econômicas, deixou-se pe-
netrar demais, seja dita a verdade, pelos
germes de um academismo que jamais se
resignou às derrotas impostas após a 1.8
Guerra Mundial.
À profunda tomada de contato com as

novas circunstâncias da época, que deu o
tom à sua fase- pioneira mais construtiva,
substituem-se hoje, na visão de muitos
arquitetos, impulsos regressivos qúe nova-
mente os distanciam da realidade quente,
palpitante, precária e trágica, que é a de
seus semelhantes, para os levar outra vez
à torre de marfim, no culto fetichista da
forma absoluta. E a arquitetura tende a
esquecer o meio e o homem, na miragem
ou no pretexto da linha pura, do devaneio
lírico, da beleza evanescente dos ritmos
esotéricos. l!: claro que a arquitetura, sõ-
zínha, não poderá salvar o mundo e a ci-
vilização. Mas isso não é razão para que
os arquitetos se afastem do esfôrço co-
mum de tentar conseguí-Io e procurem I
refúgio em renúncia pseudo-míatíca, na
adoração da beleza abstraída de contexto,

- da expressão -supostamente poética, dos •••••••• • .-1

valores de convenção que tão pouco se
relacionam à angustiosa presença da rea-
lidade que marca o nosso século.
Dessa. contradição entre a procura obje-

tiva de uma linguagem própria ao nosso
tempo, que parte da visão dos problemas
sociais e humanos e dos meios de solução,
técnicos e econômicos, pertinentes, e a
imposição subjetiva de preconceitos for-
mais de roda ordem - não apenas arquí-
teturais, mas também sociológicos e até
ideológicos - que vem desmentir as pró-
prias origens da arquitetura moderna,
nasce o seu estado presente de crise.
Crise perigosa, porque há tantos proble-
mas sérios a resolver, e a arquitetura não
pode descer a mero exercício de jogral,
para deleite dos mais afortunados ou ex-
teriorização de requintes de bom gôsto.
No duro confronto com as contingências
de uma ordem social em transformação,
de uma economia cuíos fluxos e refluxos
não podem ser menosprezados, de uma pro-
blemática inteiramente nova, que estabe-
lece prioridades e programas desconhecidos
ou inadmissíveis em outros tempos, os ar-
quitetos arriscam-se a ficar marginaliza-
dos, se perseverarem pensando em têrmos
irreais .:-. o que seria deplorável, pois im-
portaria em decisões fundamentais para o
bem estar do homem e sua família, no
âmbito do urbanismo e da arquitetura,
passarem para órbita alheia, para especia-
listas de tôda sorte, cuja visão, necessà-
riamente atomizada, difere da sintetização
criadora que é o apanágío do arquiteto e,
diferindo, muitas vêzes a exclui.
Não se quer dizer com isso, porém, que

o arquiteto deva tentar emparelhar-se com
todos êsses especialistas, para manter do-
mínio e posse de seu feudo; que deva
transformar-se em economista, sociólogo
ou psicólogo, ainda que amador. Não, e
precisamente por isso - porque jamais
passaria de um diletante, mais ou menos
aprofundado, ou aparentemente aprofun-
dado, já que na vida apressada dos nossos
dias não teria tempo para descer além da
superfície, em tantos campos, tão extensos,
do conhecimento e do saber. O que se
quer, o que a sociedade precisa e exige
do arquiteto, no contexto próprio de sua
atividade precípua, é que não feche os
olhos à realidade que êsses outros descre-
vem, dissecam, anunciam e comprovam,
em suas áreas respectivas.
E assim, que não feche os olhos às con-

tradições, aos conflitos, à complexidade dos
fenômenos que o rodeiam, e que se tradu-
zem, com freqüência, em antagonismos
quase irredutíveis nas condições socioló-
gicas, tecnológicas ou econômicas dos pro-
gramas novos, de dimensão e escala cres-

cente, que se lhe apresentam, tanto no
campo da arquitetura como no terreno do
urbanismo ou do planejamento.
ltsses antagonismos terão de ser recon-

ciliados, na maior medida possível,dentro
dos limites operacionais compatíveis com
o problema. Isso só pode acontecer como
resultado de pesquiza paciente e sistemá-
tica dos dados programáticos,dos .meíos
da execução, dos fatôres econômicos -
pesquíza que é, por sua própria natureza,
trabalho de equipe e de conjunto, e sem
a qual será difícil produzir obra verdadei-
ramente inserida no quadro humano e so-
cial dos nossos dias. Nem por isso o ar-
quiteto terá menos oportunidade da expri-
mir a fôrça de sua própria personalidade
ou de concretizar a visão que o seu ta-
lento ou o seu gênio lhe dêem do mundo
ou das cousas. Apenas se não quízer se
isolar do seu tempo, em estéril narcisismo,
terá de incluir, em sua análise, tôda a
multíphcídade de fatôres, divergentes e
conflitantes, que fogem à esquematização
simplista e primária, implícita em qualquer
abordagem unívoca do problema - seja
através da forma;. da função, da estru-
tura, dos meios de realização ou do intuito
expressivo. E ao fazê-Io, com honestidade
e desprendimento, resolvendo ou tentanto
resolver tôdas as tensões opostas, geradas
por êsses fatôres, verá que seu vocabulá-
ria e sua sintaxe se ampliam inesperada-
mente, em riqueza semântica insuspeitada
no âmbito estreito dé um purísmo intran-
sigente, tanto de índole estética, como es-
trutural ou tecnicista. Integrado efetiva-
mente no seu próprio tempo, por isso mes-
mo estará também integrado no correr
dos tempos, e no largo caudal do desen-
volvimento histórico da tradição do seu
ofício. Liberto assim de qualquer resquí-
cio provinciano, compreenderá que o pre-
sente não apenas diverge muito do pas-
sado, mas que também em muito se lhe
assemelha - que os recursos de lingua-
gem espacial, a retórica de contrastes e
de consonâncias, de híerarquízação, de
explicitação, de inflexão, freqüentemente
postos de lado na ortodoxia da arquitetura
moderna poderiam trazer vitalidade nova
e conteúdo humanístico à obra dos nossos
dias, se estudados em sua essência e con-
texto próprio, sem qualquer intuito de re-
produção ou de cópia. E verá, nesse sen- '
tido, que as grandes obras de outrora nos
falam ainda, em mensagem inteligível e
útil, não só do outro lado do Atlântico,
mas também dêste lado de cá - que o
que nos deixaram o Aleijadinho, Mestre
Valentim, e tantos outros artistas do nosso
período colonial, ainda pode, e deve, ser
visto, com encanto e proveito.

ARQUITETURA
o óRGÃO OFICIAL DOS
ARQUITETOS BRASILEIROS

ANUNCIE EM
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o padrão das ruas
e a sua geometria *

Vamos tratar da geometria da rêde de
ruas numa metrópole.

O atual padrão da rêde de ruas {quer
êle seja uma quadrícula formal como Ma-
nhattan ou uma rêde informal como Lon-
dres) está tão fixo no nosso espírito, que
dificilmente nos ocorre que as ruas duma
cidade podem distribuir-se segundo um
sistema completamente diferente. Mesmo o
aparecimento das auto-estradas não mu-
dou o nosso pensamento.

E, no entanto, o sistema de rêde de ruas
a que estamos habituados é absoleto. O
congestionamento afoga' as cidades; as
exigências atuais requerem uma geometria
completamente nova para a relação entre
as ruas.
Em primeiro lugar, descreverei esta nova

geometria. Depois, procurarei mostrar que
esta geometria é uma conseqüência natu-
ral das exigências a que está sujeito hoje
o sistema de ruas.

A GEOMETRIA

A geometria é mostrada em forma de
diagrama na figura 1. As suas caracterís-
ticas essenciais são:

1. Tôdas as ruas são paralelas. Não há
ruas transversais e as ruas não se inter-
sectam;

2. A distância entre duas ruas é de cêr-
ca de 150 metros;

3. As ruas são de sentido único, e os
sentidos alternam-se;

4. A intervalos de 3 milhas, auto-estra-
das com várias faixas passam por baixo
das ruas, perpendicularmente a elas (1);

5. Cada par de ruas está ligado às auto-
estradas por anéis com circulação no sen-
tido dos ponteiros do relógio;

6. Não é permitido estacionamento de
veículos nem circulação de peões (2) nas
ruas;

7. As faixas de terreno entre as ruas,
onde ficam os edifícios, são áreas contí-
nuas para peões. (2) Os acessos de veícu-
los nestas áreas vão de uma rua à outra,
mas são interrompidas por freqüentes ner-
vuras, de modo que os veículos só podem
deslocar aqui a uma velocidade mínima.

O diagrama é deliberadamente conciso.
A sua finalidade é a de mostrar as rela-
ções essenciais que. acabamos de descrever,
sem conter qualquer informação adicional
(e arbitrária). Especialmente, não é es-
sencial que as ruas sejam perfeitamente
paralelas, nem que o seu esquema se re-
pita exatamente: Na verdade, as relações
essenciais enunciadas nos números 1 e 7
poderiam obter-se em muitas cidades exis-
tentes fechando as ruas transversais.

* ~ste trabalho, publicado originalmente no "Jour-
nal of the A.I.P." vol , XXXII, N.o 5, foi
transcrito do revisto portuguêsa "BINÁRIO" N.o
107, agôsto, 1967.

CONDIÇõES BASICAS

Enunciarei agora as nove condições que
originam êste sistema. Tôdas elas se cen-
tram no problema do congestionamento.
Cada uma delas é uma fôrça inexorável
na moderna vida urbana.

1. O movimento na cidade deve permitir
a. máxima utilização livre de veículos
pessoais.

As pessoas gostam de automóveis. O de-
sejo do automóvel é uma fôrça tão pode-
rosa que não se pode ignorar. Mesmo
quando os carros e caminhões, tal como os
conhecemos, se tornarem obsoletos, o dese-
jo de uma forma equivalente de veículos
individuais permanecerá.

2 . As velocidades médias devem ser tão
altas quanto possível. Os tempos mé-
dios das deslocações devem ser os mais
baixos possíveis.

Uma vez que reconheçamos a condição
1, somos forçados a reconhecer um dos
grandes defeitos mecânicos da cidade mo-
derna: o congestionamento atrofia-a. Não
nos podemos deslocar nela suficientemente
depressa. Embora os automóveis e cami-
nhões possam fazer médias de 100 Km/h
nas auto-estradas, muitas deslocações atrà-
vés das cidades têm uma velocidade mé-
dia de 20 Km/h.
Presentemente, as pessoas que se deslo-

cam de carros para o trabalho gastam cêr-
ca de duas horas por dia: êste defeito das
nossas cidades é fatigante. Mas é mais
do que isso: é um grande defeito econô-
mico. As baixas velocidades são uma per-
da de tempo pago como salário, e o cons-
tante parar e arrancar duplica o custo da
condução; ambos aumentam consideràvel-
mente o custo de vida.
O maior problema, porém, é que partes

da grande cidade são virtualmente inaces-
síveis. Pessoas a 15 ou 20 quilômetros de
distância não tem possibilidades de aces-
so umas às outras quando querem, porque
estão a uma hora de distância por estrada.
A atual diminuição de velocidade nas

ruas da cidade é em grande parte causa-
da por cruzamentos de trânsitos, viragens,
carros estacionados e pela possibilidade de
.surgirem inesperadamente peões. (2) Por
isso a condição 2 preconiza que o sistema
de ruas não tenha possibilidade de vira-
gens nem interseções, que todo o estacio-
namento se faça fora das ruas e que os
peões (2) não possam circular nelas ..

3 . O sistema de ruas deve poder ligar
quaisquer dois pontos com uma efi-
ciência. sensivelmente igual.

A via rápida e o sistema de luzes (3) de
trânsito foram ambos inventados para re-
solver as condições 1 e 2. Mas êles só
melhoram a circulação ao longo de certas
linhas de movimento. Ambos ignoram um
terceiro fato essencial da moderna socie-
dade urbana, desígnadamente que ela· é
uma sociedade pluralista. Numa metrô-
. pole moderna, qualquer pessoa pode que-
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rer ter acesso a outra pessoa qualquer. Os
pontos espaciais aos quaís diferentes indi-
víduos procuram acesso são tão variados
que se tornam ímprevisíveís. Devemos,
portanto, tornar o acesso a todos os pon-
tos igualmente possível.

4. O sistema de ruas deve ser essencial-
mente ao nível do solo.

Não ficção científica, ou em teoria, se-
ria possível resolver as condições 1, 2 e 3
construindo ruas no sentido Norte-Sul a
um nível e ruas no sentido Leste-Oeste a
um outro nível, com rampas entre si. Na
prática o custo impedirá a sua realização
e as rampas tomariam espaço demasiado.
Nas áreas de densidade baixa, que ocupam
nove décimos de uma metrópole, soluções
dêste tipo serão simplesmente írrealízáveís.

A SOLUÇÃO

o único sistema de linhas para preen-
cher um espaço que é livre de interseções,
situando-se completamente a um nível
único é um sistema de linhas paralelas.
Assim, as condições 1, 2 e 4 exigem um
sistema de ruas paralelas sem ruas trans-
versais. Para ·resolver a condição 3, as
ruas são ligadas por auto-estradas espa-
çadas, perpendiculares às ruas. A que dis-
tância poderão estar estas auto-estradas
para não obrigarem a grandes desvios?
Suponhamos que as auto-estradas estão

a m· milhas de distância. Chamemos a
cada' área entre duas auto-estradas uma
"Banda". Cada "banda" tem m milhas de
largura .. Há agora dois tipos essencíalmen-
te cUferentes ele destcceções:

a) Aquelas que começam e acabam em
bandas diferentes, como mostra a figura
3. Estas têm exatamente a mesma exten-
são que teriam se existissem ruas trans-
versais.

b) Aquelas que começam e acabam na
mesma banda, como mostra a figura, 4.
Estas são mais longas do que seriam no
caso de haver ruas transversais. A dura-
ção do desvio corresponde a. duas vêzes a
distância mais pequena até à auto-estrada
mais perto. Dadas distribuições ao acaso
de pontos. de partida e de destino, uma
integração mostra que o mínimo desvio.
numa tal deslocação, será de m 3 mio
lhas. (4)

Perguntemos agora que proporção de tô-
das as deslocações realmente começam e
acabam na mesma banda. Começamos
por tabular as freqüências de diferentes
extensões de deslocações numa metrópole
moderna. Os números que se seguem re-
ferem-se à cidade de S. Diego, Califórnia.
Observamos agora que, para uma dada

extensão de deslocação 1, algumas deslo-
cações cairão completamente dentro de
uma banda, enquanto que outras começa-
rão numa banda e acabarão noutra. Po-
demos imaginar as deslocações como li-
nhas de comprimento 1 distribuidas ao
acaso pela cidade, e supor que as linhas

de deslocação podem formar quaisquer
ângulo com as auto-estradas. A probabi-
lidade de que uma linha de deslocação de
comprimento 1 fique inteiramente dentro
de uma banda será a. mesma da probabili-
dade de um' fósforo de comprimento 1,
lançadO ao acaso sObre um padrão de 11-
nhas paraíetas à distância m, ficar ínteí-
ramente compreendido entre duas Unhas.
Isto é dado pela fórmula base:

2l
p(m,l)=l-- sel-<:'m

'ltm

2 [ m l v'12-m'J=- arc seu - - - + --- se l>1I\;; l m m

Para m igual a 1 milha, 2 milhas e 3
milhas, respectivamente, esta função for-
nece as segulntes probabilidades de uma
deslocação dentro de uma só banda, para
as extensões de deslocação indicadas:

1 I 1 2 3 I 4 5 7 I .10
I I I11 .36 .16 .11 .08 .06 .03 .03
! I I I

m 21 .68 .36 .22 I .16 .13 I .10 I .06
I I I .15131 .79 .58 .36 I .25 .20 .11

Extens. de deslccaç.
Percent. de todas as
dealccac ões •..

1 Ol:!hn \_ t milba. I J mllbos I 4 mllbas \ f> milha> \ 7 milhas I 10 mllbu

~<I<q q<I<24 2~<1<34 3~<1<4~ 4~<1<5~ 5\<1<8d8~<1<1I~

28% 1\ 0/o

Uma vez que tôdas as deslocações den-
tro da mesma banda por um desvio cuja
média é m/3 milhas, podemos computar
um desvio mínimo para cada combinação
de m e extensão da deslocação, como se
mostra no quadro abaixo. Se multiplicar-
mos então os desvios mínímos para cada
valor de m pelas probabilidades relativas
dadas na primeira tabela e os somarmos,
obtemos os desvios mínimos gerais, dados
na última coluna.

11 0/o 'J 0/o 24 "/0

Se as auto-estradas estiverem à distân-
cia de 3 milhas, a delocação média num

- sistema de ruas paralelas será, portanto,
apenas 5% maior do que no atual sistema
com as suas ruas transversais. Ao mesmo
tempo, a velocidade média das deslocações
aumentará de 20 Km para mais de 60 K/h.
As enormes economias em tempo e com-
bustível compensarão o pequeno aumento
da distância.

Desvios mínimos (milhas)
I I I Desvios mínimos gerais

I 1 2 3 I 4 I 5 I 7 10
I I I .05 milhas

1 .12 .05 .04 , .03 I .02 I .01 .01I
I

1
I .21 milhas

m2 .45 .24 .15 I .11 .09 I .07 .04
I I 1 .41 milhas,

3 .79 .58 .36 I .25 I .20 I .15. .11

(4) Digamos que o ponto de partida e o ponto
de destino estão às distâncias de x e y, res-
pectivamente, de uma cuto-estrcdc (escolhida
orbitràriamente). Então a cuto-estrodc mais
perto estó a x ou m-x do ponto de partida,
ou então a y ou m-y do ponto de destino
(aquela que, de entre estas quatro, fôr a dis-

I" I li' i Y

y

li: III .
)1 I '1' I1 m.y

m-)( I
1 I .

,11
OII I.

1,11.111

Se x e y forem variantes ocasionais, te-
mando valóres O e m com igual probcbili-
dade, entõo poderemos encontrar o mínimo
valor de d int.egrando d em todo o quadrado
O x m, O y m, e dividindo por m2. Uma vez

tância mois curta); e o desvio, que corresponde
Q duas vêzes esta distância mais curta, seró
portanto d= Min 12x, 2 (m-x), zv, 2 (m-y) i.
Se considerarmos x perante y, vemos que esta
função dó d = 2x, 2 (m-x), 2y, 2 (m-y), res-
pectivamente, nas óreas triangulares do gró-
fico.

rn.o X 15

que a integral é a mesma para um dos quar-
tos triangulares, temos:

4 ~m2

O
2y (m::;: 2y) dy =

m2 3

m
d



Nas condições atuais, com ruas trans-
versais, a deslocação mínima geral, no
caso de San Díego, é de 4,12 milhas. Isto
pode considerar-se típico para as áreas
metropolitanas em todo o mundo ociden-
tal. Num sistema de ruas paralelas com
auto-estradas à distância de 1 milha (se
o esquema origem-destino fôr o mesmo) a
daslocação mínima geral seria de 4,17 mi-
lhas. Com auto-estradas à distância de 2
milhas, seria de 4,33 milhas; e com auto-
estradas a 3 milhas de distância, seria de
4,53 milhas. Vemos, assim, que mesmo
com auto-estradas à. distância. de 3 mi-
lhas, a ausência de ruas transversaís ape-
nas aumenta de 10% a extensão média
da deslocação. Mas mais ainda: êste cál-
culo, é demasiado elevado, porque se ba-
seia na suposição de que as origens e des-
tinos serão os mesmos que agora. Mas o
nôvo padrão de ruas originará certamente
um nõvo padrão de distribuição do terreno
e uma nova distribuição de deslocações.
Por exemplo, 70% de tôdas as deslocações
começam ou acabam numa área comercial.
As áreas comerciais sítuar-se-ão, por isso,
perto das auto-estradas, muitas destas
deslocações não precisarão de desvio, e o
número de desvio está reduzido a metade,
redubindo assim o desvio médio de 10
para 5%.

CONDIÇõES SECUNDARIAS
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o padrão proposto é, assim, uma solução
adequada para as condições 1, 2, 3 e 4.
Mas de um ponto de vista humano, cria
um ambiente muito estranho, diferente
daquele a que estamos habituados, sob dois
aspectos importantes.
Primeiro, os desvios, ainda que sejam

mais rápidos e mais baratos, serão de di-
fícil aceitação. Em casos extremos, casas
que estão a algumas centenas de metros
em linha reta, poderão estar a alguns qui-
lômetros por estrada. Será esta distorção
da distância geométrica psicologicamente
aceitável?
Em segundo lugar, o peão (2) deixa de

ter a liberdade de se deslocar livremente
de uma rua para a outra. Uma vez que as
ruas são vias rápidas, o peão (2) terá de
limitar-se à faixa de terreno entre as ruas.
Será êle capaz de tolerar esta limitação?
Consideremos primeiro a questão da dis-

tância. Muitos fatos evidentes sugerem
que a concepção geométrica da distância
desapareceu na moderna cidade automóvel
e foi substituída por uma concepção Je
"distância-tempo". Consideremos os exem-
plos seguintes:
a) Em deslocação dentro da cidade, as

distâncias raramente são expressas em
quilômetros, visto que as flutuações do
trânsito tornam as distâncias físicas ínsíg-
nificativas. Em vez disso, nós expressa-
mos a distância em minutos e dizemos que
vivemos a 35 minutos do aeroporto, a s
minutos do centro, etc.;
b) Mesmo quando falamos de distância

física na cidade, não pensamos em dis-
tância euclidiana, mas em distância por
ruas. Se dois sítios estão à distância de
10 quarteirões (cinco num sentido e cinco
no sentido transversal), dizemos que estão
a dez quarteirões, ainda que a distância
euclidiana seja de sete;
c) Finalmente, em muitas áreas aciden-

tadas, com elevações que não permitem

que as ruas se desenvolvam em linha reta
na encosta, as ruas seguem línhas de con-
tôrno. Em muitos dêsses lugares poderão
existir duas casas a umas centenas. de me-
tros de distância, que estão a um ou dois
quilômetros de distância por estrada, por-
que ficam em ruas paralelas uma por
cima da outra. Alguém nota isto?
:íl:stes exemplos mostram claramente que

a distância euclidiana entre dois pontos é
. imaterial; o que realmente conta é o tem-
po necessário. Dêste ponto de vista, o pa-
drão proposto é perfeitamente aceitável.
Consideremos agora o problema do "apri-

sionamento" dos peões. (2) O sistema
atual da rêde de ruas baseia-se na idéia
de que se pode ir a pé de um ponto para
outro ponto qualquer. Isto parece natu-
ral e essencial.
Perguntemos, porém, a nós próprios, sob

que condições surgiu essa idéia. Surgiu
numa época em que a maior parte das pes-
soas se deslocava a pé a qualquer sitio.
Os seus amigos, o local de trabalho, as
lojas e instituições que visitava estavam
perto da sua casa. Nestas condições, era.
natural, e essencial, poder deslocar-se a
pé em tôdas as direções.
Mas estas condições já não existem.

Numa metrópole moderna; os amigos, o
trabalho e as lojas estão geralmente a dis-
tâncias que não podem ser percorridas a
pé. Para as alcançar, temos que conduzir
um automóvel ou utilizar transportes pú-
blicos: a comunidade de vízínhança espa-
cial já não tem o significado social que
teve outrora. As pessoas andam a pé por
prazer e em casos de emergência, mas já
não é necessário poder desiocar-se a pé
em tôdas as direções. 11: verdade que a
vizinhança espacial ainda desempenha um
papel de certa importância; proporciona
a utilização de certas conveniências mú-
tuas, ajuda em casos de doença, a possibi-
lidade de emprestar instrumentos, auxílio
mútuo em tempos de crise. No entanto,
está provado que êstes tipos de contato
entre vizinhos se dão mais geralmente en-
tre casas no mesmo lado da rua, e que
muito dificilmente se desenvolvem atra-
vés da rua. 11: portanto evidente que o
acesso de peões (2) a casas do outro lado
da rua não acrescenta nada àquílo que
resta da comunidade de vizinhança, e
não há razão para o manter. A criação de
ruas que os peões (2) não podem atraves-
sar está perfeitamente certa, desde que se
observe a seguinte condição:

5. Deve ser possível fazer longos passeios
a partir de cada casa, e deslocar-se a
pé à casa do vizinho, para pedir coi-
sas emprestadas- e auxilio.

Esta condição será satisfeita se a área
entre as ruas fôr uma área de peões (2)
contínua e publicamente acessível. •
Os restantes pormenores do sistema obe-

decem as seguintes condições:

6. Deve haver uma transição suave entre
ruas e auto-estradas.

7. Os veículos que saiam de uma rua
não devem prejudicar ou pôr em pe-
rigo o restante trânsito rápido da via.

8. Os veículos devem poder chegar a
poucos metros de qualquer edifício.

9. Aonde quer que os peões (2) se des-
loquem, devem estar Uvres de trânsito.

(Isto não exige uma absoluta. separação
entre peões (2) e. veículos. Mas exige que,
onde quer que se encontrem peões (2) e
veículos, êstes se movam a passo).

Quais os pormenores do sistema de ruas
necessários para satisfazer estas condições?
Primeiro, uma vez que não são permitidas
inversões de marcha nem viragens para a
esquerda, quer nas ruas, quer fora delas
(condição 2) as ruas só precisam de ter
um sentido. Não se ganha- nada em tê-Ias
com 2 sentidos, porque então teria que
haver uma fai,xa divisória contínua ao
meio de cada rua. Cada faixa de terreno
deve porém, ter acesso dos dois sentidos.
As ruas de sentido único devem, portanto,
alternar-se. Cada faixa de terreno ficará,
assim, entre um par de ruas de sentido
contrário. Consideremos agora a solução
para a condição 6. Em circunstâncias nor-
mais, a transição entre ruas e auto-estra-
das far-se-ía por meio de um trevo. Mas
êsse processo exige muito terreno. Seria
impossível haver um em cada rua. Em vez
disso, poderá haver um anel tangente à
auto-estrada, entre pares alternados de
ruas e de cada lado da auto-estrada (fi-
gura 5). A faixa da direita da auto-es-

Fig.5

trada será reservada ao trânsito prove-
niente do anel. O anel será inclinado, de
modo que o acesso à auto-estrada será
descendente, ajudando assim a aceleração
necessária. A saída da auto-estrada será
ascendente, contribuindo para a necessária
desaceleração. Se considerarmos uma ve-
locidade de saída de 50 a 60 quilômetros,
os anéis precisarão de ter diâmetro de 260
metros (5). Uma vez que os anéis são co-
locados entre ruas alternadas, estas pode-
rão ter uma distância mínima de 150
metros entre si.

•(5) Nos pontos em que os anéis são tangentes à
auto-estrado, haveró uma' seção de cruza-
mento; o trânsito que sai da auto-estrado
interfere com o que entra. Mas, desde que
a parte do anel tangente à cuto-estrcdc e
seja pelo menos ao longo de 9lJ a IUv me-
tros, a interferência não seró pior do que
aquela que normalmente se encontra nos aces-
sos dos "trevos", e a entrada ou saída pode
realizar-se com segurança e sem quaisquer'
paragens.

(Conclui na pág. 25)



Acústica nas construções (I)

Materiais isolantes

D Características

Ao analisarmos o isolamento de um de-
terminado anteparo, divisão ou parede,
devemos considerar o conjunto de energias
que entram em jôgo quando uma onda
sonora qualquer atinge êsse anteparo ou
parede:

1 - Parte dessa energia sonora é sim-
plesmente refletida, permanecendo no am-
biente;

2 - Uma segunda parte penetra na pa-
rede e sai por suas extremidades (é o que
chamamos de fugas laterais);

3 - Outra parte também penetra na
parede retornando em seguida ao ambiente
de origem;

4 -'- Uma boa parte da energia sonora
incidente se transforma em energia calo-
rifica (som transformado em calor em
conseqüências dos atritos havidos com a
massa. da parede ou seus poros);

5 - Finalmente temos também os sons
que atravessam a parede, emergindo no
lado oposto (essa transmissão, dependendo
da forma de sua propagação, é feita: pelos
poros e fissuras, por ondas elásticas ou por
vibrações em conjunto com a parede).

A figura (1) mostra, gràficamente, tudo
o que afirmamos acima.

figura 1

Quanto mais insonora fôr uma parede,
menor será a quantidade de som que dei-
xará passar. A 'qualidade isolante de uma
parede é medida pela relação entre a
quantidade de energia incidente e a quan-
tidade de energia que a atravessa, que se
transmite para o outro lado. Basta divi-
dirmos tais quantidades pela superfície
da parede, para obtermos a relação das
intensidades correspondentes. Podemos en-
tão representar da forma que se segue a
perda por transmissão (a insonoridade) de
um material qualquer:

R = (li - !t) db

Onde:

R - perda por transmissão C'transmís-
síon loss" - TL).

li - intensidade de energia incidente

It - intensidade de energia transmitida.

O valor de R varia, quase sempre, com
freqüência do som incidente, para uma
mesma parede. Tais variações devem ser
levadas em conta, se pretendermos conhe-
cer o verdadeiro valor de R. O gráfico que
segue (Figura 2), nos mostra essa variação
para o caso de uma parede dé alvenaria
comum.
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figura 2

Teoricamente deveríamos, para' classifi-
car corretamente um material isolante, co-
basta conhecer os valores de R nas fre-
qüências audíveis (de 20 a 20.000 ciclos
por segundo). Na prática, entretanto, nos
basta conhecer os valôres de R nas fre-
qüências de 125 a 4.000 c/s. Para um
mesmo material, se variarmos sua espes-
sura, estaremos variando os valôres de R.

Não é raro suceder que um determinado
material seja excelente isolante numa fre-
qüência média, como por exemplo 500 eis,
deixando passar os sons de outras fre-
qüências. (Não confundir "insonoridade
média de um material" com "insonoridade
de um material para uma freqüência mé-
di:?.'.').

II) Qualidades

Um bom material isolante deve isolar
qualquer som, seja qual fôr a sua freqüên-
cia, não devendo precisamente ter a mes-
ma insonoridade para tôdas as freqüências.

O isolante perfeito poderia possuir um
gráfico com as características aproxima-
das do da figura (3). Pretender uma ca-
racterística absolutamente horizontal, se-
ria inútil, pois não existe material.
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Na realidade as curvas que caracterizam
os materiais isolantes não são tão contí-
nuas assim. São linhas irregulares como a
que pode ver na figura (2). Tais altos e
baixos não devem ser exagerados nos bons
isolantes.

As figuras (4) e (5) nos mostram dois
gráficos que anulam completamente a qua-
lidade de um isolante. Na primeira, o ma-
terial testado apresenta um ponto fraco
freqüência de 1.000 ciclos, muito embora
seja excelente para as outras freqüêncías,
Poderá apresentar um R médio (ínsonorí-
dade média) razoável, mas é vulnerável
para 1.000 ciclos por segundo. Não serve
portanto como bom isolante.

~on
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Na figura (5) o material é excelente
apenas para 5.000 c/s, apresentando-se
mau isolante nas demais freqüências.
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Em resumo, um bom material isolante
deve apresentar as seguintes qualidades:

1 - O valor de R deve ser o maior pos-
sivel;

2 - A curva característica deve apre-
sentar uma certa uniformidade; .

3 '- Não deve haver nenhum ponto vul-
nerável, seja qual fôr a freqüência;

4 - Deve apresentar qualidades perma-
nentes (há materiais isolantes que com
o decorrer do tempo perdem sua ínsono-
ridade) ;

5 - Não deve ser passível de apresentar
fendas ou fissuras (via regra deparamos
com materiais com tendência a fissura- 17
çâo, o que viria a permitir "vazamentos
acústicos") ;

6 - Deve ser preferencialmente flexível;

7 - Deve ser elástico e não plástico.



lU) Propriedades

1 - Paredes de alvenaria - A insono-
ridade das paredes de alvenaria varia
muito, como já vimos, com a freqüência
do som. Ela aumenta com o pêso do ma-
terial (quanto mais pesada, mais ínso-
nora será). Depende também do tipo do
tijolo; os. tijolos maciços comuns são bem
mais insonoros do que os tijolos perfura-
dos, que podem, inclusive, apresentar pon-
tos para certas freqüências.

No caso de paredes finas o revestimento
tem influência, sendo entretanto desprezí-
vel para o caso de paredes espessas. Os
revestimentos em gêsso ou em cimento são
os melhores.

2 - Concreto armado - O concreto ar-
mado é considerado muito sonoro. O con-
creto com fortes armaduras pode apre-
sentar diversos pontos vulneráveis, entran-
do em ressonância com relação as fre-
qüências normais.

3 -- Madeira - Em geral as paredes de
madeira têm uma insonoridade razoável.
Entretanto podem apresentar uma infini-
dade de pontos vulneráveis. Funcionando,
às vêzes, como placas vibrantes.

Portanto as divisões simples de madeira,
sem o recurso de outros materiais como,
por exemplo, um miolo isolante ou o em-
prêgo de travessões que impeçam as vi-
brações das çhapas delgadas (compensa-
dos de madeira), devem ser abandonadas
se pretendemos uma parede insonora.

4 - Chapas de fibra de madeira - As
chapas de fibra de madeira podem, se-
gundo o tipo e tamanho das fibras e seu
aglomerante, ser classificadas em duas es-
pécies:

- Fitas de madeira ligadas com cimen-
to ou gêsso;

- Fibras de madeira propriamente ditas.
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Nas primeiras as fibras (fitas) de ma-
deira medem de 2 a 3 mm de largura,
tendo comprimentos que vão de 20 a 40 em.
Tais produtos possuem poros muito gran-
des e, sozinhos não são insonoros, ofere-
cendo via de regra uma Insonoridade de
7 a 8 db na espessura de 2,5 em. Entre-
tanto nos permitem construir conjuntos
bastantes de som, quando aplicados cor-
retamente como miolos de divisões entre
dois outros produtos. Surgem nesse caso
diversos inconvenientes, passíveis de dis-
cussões, principalmente no que diz res-
peito aos aglutinantes: Com g êsso resis-
tem mais a umidade e permitem melhor
serragem, deixando poucas rebarbas; cer-
tos aglutínantes podem atacar, com o au-
xílio da umidade, as tubulações e os me-
tais. Quando são fabricados com excesso
de aglutínantes ou com carência dêles, de-
vem ser recusados. Os aglutínantes devem
recobrir a madeira apenas com uma fina
película.

Já as chapas de fibra de madeira pro-
priamente ditas, são fabricadas com a
polpa da madeira refinada e tratada qui-
micamente. Apresentam um aspecto mais
fino e melhor acabamento. São considera-
das bons isolantes de som, oferecendo, s)-
zinhas, uma insonoridade da ordem de 18
a 20 db, na espessura de 1,2 em. Chega a
30 db, quando aplicadas com camadas de
ar de 18 cm (Vide NB - 101, da Associação
Brasileira de Normas Técnica - ABNT) .
Apresentam ainda as vantagens de serem
materiais leves e elásticos.

5 - Cortiças - A cortiça não é tão
insonora quanto se pensa. Ela não e ISO-
lante de som. O que a torna interessante
do ponto de vista acústico é a sua elasti-
cidade, a qual permite empregá-Ia como
miolo não rígido entre duas paredes iso-
lantes, absorvendo as vibrações e os ruídos
de massa, desde que convenientemente si-
tuada. De qualquer forma só funcionará
bem a cortiça de primeira qualidade, aglo-
merada com sua própria substância resi-
nosa. Devem ser recusadas as cortiças
aglomeradas com quaisquer outras resinas.
As cortiças apresentam alguns incovenien-
tes, tais como a possibilidade de putrefa-
ção em presença do ar úmido e do calor
e o endurecimento em poucos anos, se
submetida a cargas excessivas ou cons-
tantes.

6 - Lã de vidro e lã de rocha - As lãs
de vidro ou de rocha não podem receber
carga de espécie alguma. Só podem exclu-
sivamente ser aplicadas preenchendo va-
zios, como por exemplo entre paredes du-
plas. Desta forma podem apresentar efi-
cácia. Via de regra essas lãs estão sujei-
tas ao assentamento ou pulverização, de-
saparecendo então tôdas as suas proprie-
dades acústicas. Podem, também, atacar
quimicamente objetos ou superfícies metá-
licas, caso não sejam tomadas uma série
de precauções.

A lã silicosa é quimicamente inerte e
bom absorvente acústico. Se preparada
em camadas (espécie de almofadas) é me-
nos passível de assentamento. Utilizada
convenientemente não apresenta nenhum
perigo de pulverização.

7 - Feltros - O Feltro produz resulta-
dos razoáveis quando aplicado como miolo
entre duas paredes ou seccionando estru-
turas. Sendo empregado ao natural atende
às condições acima. É passível de apodre-
cimento em presença da umidade, perden-
do suas características isolantes, caso re-
ceba um banho de asfalto. É bem verdade
que esta proteção lhe suprime boa parte
da elasticidade, deixando-o macio; mas
não esponjoso. Torna-se em tais condições
inconvenientes para isolamento sonoros.

O feltro não aumenta a insonoridade de
uma parede ou de um piso, quando sim-
plesmente estendido sôbre esta parede ou
êste piso. Entretanto absorve bem os ruí-
dos aéreos produzidos no ambiente e os
rui dos de impacto, sendo, portanto, exce-
lente para reduzir os de passos. (Isso vere-
mos mais adiante, ao analisarmos os ma-
teriais absorventes).

8 - Vidros - O vidro, quando bem em-
pregado, mostra-se excelente nos isolamen-
tos sonoros. Como acontece com tôdas as
paredes finas, de pouca espessura, devemos
sempre levar em consideração as vibrações
.do conjunto. Em conseqüência disso, os
resultados obtidos nas pequenas aberturas
são bem superiores aos conseguidos ao em-
pregar-se o vidro nas grandes aberturas.
É comum ao vidro apresentar pontos vul-
neráveis para determinar freqüências. Isso,
entretanto, é fàcilmente contornado com o
emprêgo de vidros duplos, não paralelos e
de espessuras diferentes. Caso os vidros
duplos tenham a mesma espessura e se-
jam paralelos, continuarão a ser vulne-
ráveis tanto, ou quase tanto, quanto o
vidro simples naquela espessura.

Por outro lado, as grandes insonorida-
des do vidro não são conseguidas com o
aumento indefinido de sua espessura .. Elas
são mais fàcilmente atingidas com o uso
de dois ou três vidros de espessura dife-
rentes e não paralelos (vidros duplos ou
triplos) .

9 - Metais - Entre os metais que po-
dem ser utilizados nas construções moder-
nas, podemos considerar como mais impor-
tante o chumbo, o aço e o alumínio.

O chumbo, bastante pesado e não me-
nos maleável, nos permite construir pare-
des muito insonoras e ínvulneráveís a
tôda e qualquer freqüência. É impraticá-
vel, do ponto de vista econômico, cons-
truirmos uma parede totalmente de chum-
bo (salvo em casos muito especiais). En-
tretanto poderemos aplicá-lo em tôlhas de
1 até 2 mm de espessura para reforçar a
ínsonorídade de determinadas paredes.
Devemos sempre empregar o chumbo mui-
to puro.

.O aço em chapas possibilita a constru-
ção de divisões insonoras, desde que com-
binado com outros elementos apropria-
dos. É mais empregado como montantes
e estruturas de divisões leves e rápidas em
fibro-cimento ou em fibra de madeira.
Um dos seus grandes defeitos é a pouca
resistência aos corrosivos.

Já o alumínio oferece grande resistên-
cia, aos corrocivos, embora também não
seja, como o aço, considerado um bom
isolante. Tem largo emprêgo em perfis e
chapas muito em uso na construção de di-
visórias e portas leves e rápidas.

10 - Fibro-cimento - As chapas de fi-
bra-cimento são pouco ínsonoras, tenden-
do mesmo a entrar' em ressonância com
certas freqüências. É bem verdade que os
pontos vulneráveis não são muito pronun-
ciados.

Não considerando o seu emprêgo em co-
berturas (caso de telhas de fibro-cimento)
as chapas planas podem ser utilizadas na
construção de divisórias leves e múltiplas,
com possibilidades isolantes, embora in-
certas. Para aumentar o mesmo garantir
suas propriedades acústicas, convém en-
volvê-Ias em fôlha de chumbo de 0,5 a
lmm·D



Notas sôbre a natureza da mudança física

para uma visão do planejamento físico *

Para terem valor real e duradouro, os
debates correntes sôbre a identidade pro-
fissional e a posição do planejador devem
ser calculados numa rigorosa investigação
da idéia do planejamento como campo de
atividade intelectual, e em seu conteúdo
como atividade prática ou processual. Nin-
guém que tenha participado em debates
desta natureza terá dúvida quanto à ne-
cessidade de esclarecimento, nem estará
muito em desacôrdo com o ponto de vista
de que a evolução da idéia de uma técnica
profissional distinta, - com filosofia e
métodos próprios, e tradição de ensina-
mento e prática, - dependerá talvez do
sucesso com que os planejadores classifi-
quem seus próprios pensamentos.

Algumas das maiores dificuldades a se-
rem enfrentadas estão em que ao desen-
volver as disciplinas, idéias novas pode-
rão exigir e gerar novas palavras, ou que
palavras antigas venham a ser usadas de
maneira nova. Estas dificuldades de ter-
minologia são comuns a tais situações. De-
vemos reconhecer isto e sermos bastante
cautelosos. Onde uma idéia puder ser co-
muni cada por uma palavra já estabelecida,
ela será usada; mas onde novas idéias
ocorrem, para as quaís não existam ex-
pressões adequadas no vocabulário do pla-
nejamento, devemos, necessàriamente, pe-
dir emprestado e explicar o nôvo vocábulo
tão claramente quanto possível. O segun-
do maior problema. é a falta de textos
accessíveís aos quais todos possam recor-
rer para esclarecimentos, referências ou
base ao desenvolvimento de um debate.

DA NECESSIDADE DO DEBATE

Na convicção de que o debate amplo e
continuado é urgentemente necessário, e
consciente dos problemas já mencionados,
êste artigo é apresentado na esperança de
vir a ser uma fonte fecunda e proveitosa
de debate suplementar. Se isto levar a
uma compreensão cada vez maior das
idéias e da prática do planejamento, terá
alcançado seu propósito.

O tema central dêste debate será a mu-
dança física do meio ambiente humano e
a tomada de decisões sôbre tal mudança.
Começaremos por notar que em si o meio
ambiente é uma continuação do mícrocos-
mo para o macrocosmo.

A seguir, mostraremos como diferentes
visões da mudança física ocorrem em vir-
tude da estrutura da sociedade. Distin-
güíremos entre mudanças de desenvolvi-
mento, desenvolvimentais; de lugar, loca-
cionais; de comportamento, comportamen-
tais; de sistema, ou sistêmicas, no meio

* Texto transcrito do Journol of the Town Plan-
ning Institute, Londres, volume 51, número 10,
Dezembro 1965, em traduçõo do arquiteto An-
tônio Paul de Albuquerque, IAB-PA, professor
do Curso de Arquitetura da Universidade Fe-
deral do Porá.

ambiente físico e prosseguiremos para
identificar a natureza, motivação e méto-
dos de contrôle ou regulamentação de tais
mudanças e distinguir os papéis e atitudes
dos agentes responsáveis por cada qual.
Concluiremos sugerindo que o planejamen-
to físico está principalmente interessado
na mudança sístêmíca e notaremos, breve-
mente as implicações de tal ponto de vis-
ta para sua prática e ensino dentro da
profissão.

O CONTINUUM ESPACIAL E OS
ESPAÇOS ADAPTADOS

A experiência direta que um indivíduo
tem do mundo ao seu redor é capaz de
abranger, com amplitude, desde os limites
imedia.tos de uma sala aos de todo o pla-
nêta, graças aos transportes modernos e
à tecno!ogia da comunicação. O universo
físico em si é um continuum que abrange
desde os átomos particulares de nossos
corpos, até o meio ambiente de tôda a
Terra e o Cosmo. Sabemos que êste mun-
do físico está sempre mudando em todos
os planos e escalas. Mas êste tipo de mu-
dança não é de essencial interêsse para o
planejador, embora êle não possa despre-
zar fatôres tais como o clima, - um dos
determinantes mais importantes da ativi-
dade humana. O planejamento está inte-
ressado no processo de fazer opções ou
julgamentos deliberados, que procuram di-
rigir ou regulamentar as futuras relações
entre o homem e seu meio ambiente. A
necessidade de fazê-Io surge da insatisfa-
cão com o meio ambiente, que sentimos
de tempos em tempos. Tal ação pode ser
tomada por indivíduos, grupos, instituições,
nações ou uma organização supranacio-
nal. Pode, portanto, variar desde a alte-
ração da posição da pessoa na cadeira a
fim de aumentar seu confôrto, até decisão
tomada pela Organização das Nações Uni-
das para triplicar a produtividade agrí-
cola dum país subdesenvolvido. O com-
portamento locacional de indivíduos ou
grupos, está sujeito a várias formas de li-
mitações, em tôdas as sociedades. Estas
limitações cresceram sob períodos de tempo
relativamente longos (por exemplo, a Lei
Comum Inglêsa), e sugeriu-se que a dis-
tinção entre a regulamentação de- tal com-
portamento através de algo que chamamos
"planejamento", ou por outro meio, reside,
principalmente, numa questão de costume
e conveniência dentro de sociedades in-
dividuais. (1) Um princípio muito difun-
dido, de grande significado, é aquêle meio
que diz que dentro dos espaços físicos já
adaptados a uma utilidade ou atividade, o
comportamento apropriado àquela ativi-
dade está expresso ou implicitamente acei-
to tanto pelo costume, pela lei ou pelos
contrôles mais recentes de planejamen-
to. (2) A idéia de atividades contidas den-
tro de espaços especialmente adaptados é
fundamental ao nosso objetivo e sugere
que nosso continuum espacial não é tudo
que parece ser à primeira vista.

Arquiteto: J. BRIAN McLOUGHLIN, BA (AM)
do Departamento de Planejamento Urbano do
Universidade de Manchestcr, Grô-Brctcnhc .

O CENARIO ECOLóGICO

Tôda matéria viva procura maximizar
suas probalidades de sobrevivência, ou de
sobreviver de uma maneira especial, por
adaptações ao meio ambiente. Como é
bem sabido, estas normas ajustadas de
comportamento acontecem competivamente
entre indivíduos e grupos da mesma es-
pécie e entre espécies. Ecologia é o têr-
mo usado para representar o estudo dos
aspectos de locação e da dístrtbuíção
de tal competição e coexistência. O ho-
mem institucionalizou seu comportamento
de locação de várias maneiras e, ao mesmo
tempo, vem atingindo sucesso na adaptação
de espaços especiais para atividades defi-
nidas. Suas relações com outras formas de
vida são tão importantes que recebem
atenção cada vez maior. (3) Não as dis-
cutiremos completamente aqui, mas enfo-
caremos a competição existente entre in-
divíduos humanos e grupos por lugares
favorecidos, enquanto relembramos êsto
contexto mais amplo.

MUDANÇA DE DESENVOLVIMENTO

Admitindo que as mudanças na relação
homem-meio ambiente estão sujeitas a
uma variedade de contrôles ínstitucíonaís,
indivíduos ou grupos procuram maxímízar
seu próprio bem ou bem-estar na utiliza-
ção do espaço. À adaptação do espaço fí-
sico, executada com a finalidade de bene-
ficiar o adaptador ou usuário, chamare-
mos de mudança de desenvolvimento ou
simplesmente desenvolvimento. Ambos os
têrmos podem ser tomados segundo o en-
tendimento usual. (4) Em suma, o desen-
volvimento se dá para que o solo ou solo
e edificações, "possam ser utilizados para
atender a um nôvo propósito ou para que
o uso anterior possa ser realizado mais in- .
tensiva e eficientemente". (5)
Existem muitos tipos de fomentadores de

desenvolvimento, mas, entre êstes, pode-
mos distingüir os agentes privados e pú-
blicos. Enquanto os motivos dos primeiros
estão quase invariàvelmente voltados para
a melhoria da posição do fomentador, le-
vando em conta sõmente seus próprios
custos e benefícios, os motivos dos fomen-
tadores públícos são mais variados; sur-
gem principalmente por dever estatuário
e levam em alguma conta os custos pú-
blicos e sociais e benefícios do desenvol-
vimento em si. Não precisamos perder
mais tempo no aprimoramento destas di-
ferenças, uma vez que isto já foi tratado
muito bem em outra obra. (6) As diferen-
ças no contexto da mudança de desenvol-
vimento são marcantes. No entanto, per-
cebidas através de uma visão mais ampla,
não são tão significativas.
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DESENVOLVIMENTO E ASPECTOS DO
COMPORTAMENTO COMPETITIVO

Certos fatôres são comuns a todos os
tipos de mudança de desenvolvimento.
Todos os desenvolvimentos podem ser en-



carados como relativamente rínítos, mu-
danças "escalonadas" no meio ambiente.
Circunstâncias favoráveis ao desenvolvi-
mento geralmente carecem de tempo para
amadurecer, mas .uma vez maduras a mu-
dança se instituirá, e, na natureza do pro-
cesso do desenvolvimento (isto é, capital
investido sem retôrno até que o uso opera-
cional possa começar), se completará tão
ràpídamente quanto possível. No decorrer
do tempo, as circunstâncias podem se al-
terar fazendo com que outras mudanças
sejam necessárias. Nestes casos, o proces-
so de avaliação recomeçará podendo re-
sultar em mais desenvolvimento (por al-
teração, extensão, demolição, etc.) , Mu-
danças cotidianas gradativas tais como as
do uso crescente de veículos, da descarga
de afluentes e tudo o mais, constituem
ponto importante ao qual voltaremos.
Mas, o fator motivador mais importante,
comum a tôdas as mudanças de desenvol-
vimento, público ou privado, está na ma-
xímízação dos benefícios ao mín'mízar os
custos do fomentador do desenvolvimento
(ou em alguns casos o operador ou am-
bos) , com respeito a uma particular adap-
tação do espaço para um propósito ou ati-
vidade específica. (7) Finalmente, notare-
mos que, numa visão inteiramente física
do meio ambiente, êle é um continuum: a
mudança está sempre presente em todos
os planos. Identificamos, até aqui, desen-
volvimento ou mudanças de desenvolvi-
mento referidas à estrutura da sociedade,
isto é, às ações de indivíduos ou grupos
de indivíduos dentro da sociedade que vi-
sam obter vantagem competitiva pela adap-
tação do espaço à atividade distintas.

MUDANÇA LOCACIONAL E DE
COMPORTAMENTO
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A natureza ou modo de atividades den-
tro de espaços adaptados podem ser altera-
dos, de várias maneiras, até aonde nenhum
desenvolvimento (usando o têrmo aqui no
seu sentido maís restrito, de operações de
construção ou engenharia) está compro-
metido. Duas classes principais podem ser
identificadas: primeiro, o tipo de atividade
em si pode ser alterado através da reloca-
ção. Por exemplo, um escritório de segu-
ros adquire uma antiga loja de bombons
finos, numa rua principal, ou uma pequena
firma de engenharia ocupa acomodações
antes usadas para depósito de caixotes.
A relocação é uma característica muito

. conhecida do mundo em mudança e tem
importantes conseqüências no meio am-
biente. lt possível imaginar uma situação
na qual muita relocação se processe sem
que, por isso, ocorra desenvolvimento. Es-
tima-se que aproximadamente 1/5 de to-
dos os lares da Grã-Bretanha se muda
cada ano. Ao fazê-lo, podem provocar
consideráveis conseqüências nas vendas a
retalho, nos fluxos de tráfego, na intensi-
dade do uso de escolas, de áreas de re-
creação e muito mais. Chamaremos tal
mudança de locacional ou de lugar e dis-
cutiremos suas repercussões a seguir.

Segundo, uma atividade em si, um local
específico, pode se alterar, a partir de um
evento direto ou mais ou menos brusco
(por exemplo, uma firma que troca a na-
tureza de seu negócio ou produto); ou, o
que é mais comum, a atividade mudará
gradativamente durante um período de

tempo. Por exemplo, uma família poderá
ter mais filhos, comprar um segundo carro
ou modificar seus hábitos de viagem, atra-
vés de uma mera troca de emprêgo , Ou
uma firma que gradatívamente instala
nova maquínaría reduzindo, o número de
operários que chegam à fábrica díàría-
mente, como também aumentará sua pro-
dução. Se bem que êstes tipos de mudan-
ça estejam muitas vêzes associados ao de-
senvolvimento, é útil e importante que se-
jamos capazes de pensar nêles distinta-
mente, porque, como a mudança Iocacío-
nal, muita coisa ocorre sem desenvolvi-
mento, e, assim sendo, com conseqüências
difusas no meio ambiente. A tal mudança,
seja ela repentina ou prolongada, chama-
remos de mudança de comportamento.

Até agora, definimos mudança de desen-
volvimento, Iocacionais e de comportamen-
to. Para tanto enfatizamos o indivíduo, o
grupo e a instituição na sociedade. Essas
mudanças quase sempre ocorrem a fim de
estabelecer, manter ou melhorar a satisfa-
ção do agente. As decisões sôbre tais mu-
danças são tomadas pela pessoa ou grupo
com fundamento em seus próprios valô-
res, (em contraposição aos da sociedade).

REPERCUSSõES DE COMPORTAMENTO
DENTRO DE ESPAÇOS ADAPTADOS

MUdanças fisicas de natureza mais am-
pla podem ser geradas por tais ações,
assim como ondas se formam a partir do
choque de uma pedra atirada numa lagoa.
Ao acontecer, estas mudanças exercem in-
fluência na comunidade mais ampla e se
transformam em preocupação à todos os
membros de uma sociedade. (8) As trocas
de local de moradia que mencionamos, in-
fluirão no fluxograma do tráfego, nas va-
gas escolares, nas vendas das lojas locais
e na demanda de transporte público. As
mudanças da firma manufatureira podem
reduzir o fluxo de transporte de carga
rodoviária, mas aumentar o do aeroporto
mais próximo. A barulheira da maqui-
naria da firma de emgenharia poderá re-
duzir ainda mais a qualidade da proprie-
dade residencial da vizinhança e estimu-
lar tanto a relocação de lares como tam-
bém um programa de desenvolvimento
público.

1!:stes efeitos da primeira onda gerarão,
por si mesmos, efeitos de segunda onda,
que farão despertar ações de terceira onda,
e assim por diante.

MUDANÇA SIST~MICA

A partir de uma visão global dêste fluxo
de mudança incessante, resultante de
desenvolvimento, relocação e mudanças na
maneira de usar os espaços, chamaremos
a êste estado de coisas mudança sístêml-
ca, (9) uma vez que é ilimitado e ocupa
todo o "sistema" do meio ambiente físico.
Sabemos que durante o "período de ges-
tação", quando o desenvolvimento ou a
relocação estão sendo considerados a de-
cisão para prosseguir ou não (e, no caso
positivo, aonde, quando e de que maneira)
é influenciada pelas condições predominan-
tes, conforme forem avaliadas pelo possí-
vel fomentador ou locador do desenvolvi-
mento. Mas estas mesmas condições, que
determinam a. decisão, são elas mesmas,

parte do complexo de "ondas na lagoa";
isto é, o resultado das conseqüências que
fluem de tôdas as mudanças prévias". (10)

Vemos, assim, o meio ambiente físico
como um sistema complexo, (11) que é,
de fato, "tão dinâmico e interligado que
a alteração de um fator serve de causa
imediata à alterações em outro e, talvez,
em muitos outros". (12) Podemos identifi-
car as partes como atividades localizadas
acontecendo dentro de espaços particula-
res desenvolvidos ou adaptados. Os entre-
laçamentos nós os conhecemos como fluxo
material de produtos, pessoas ou mensa-
gens e fluxos não materiais de informação
ou energia.

Mudança sistêmlca é o estado de muta-
ção dêste sistema ou de qualquer de seus
subsistemas. (13) A mudança pode ocor-
rer exõgenamente, pela variação de um
fator principal, tal como a taxa de juros,
eontrôle de investimentos ou uma mudan-
ça política; ou poderá surgir dentro do
próprio sistema, através de mudança de
desenvolvimento, de relocação ou de com-
portamento. Uma influência exógena, tal
como uma taxa bancária de 7%, tenderá
a ter efeito mais geral e amplo que uma
mudança que surja dentro do sistema, por
mais substancial que esta seja. A cons-
trução de uma usina de aço, a remoção
de um órgão de govêrno do Rio para Bra-
sília e a substituição de uma usina de
energia hidrelétrica por uma de energia
nuclear, são, tôdas, mudanças de consi-
derável grandeza. As repercussões no sis-
tema serão certamente apreciáveis, porém
tendem mais a se confinarem a uma área
geográfica ou a certos subsístemas (por
exemplo, transporte de carga ferroviária),
do que no caso de influências exógenas.

l\'IUDANÇA SIST~MICA E
PLANEJAMENTO FíSICO

As conseqüências dêste tipo de mudança,
que evidentemente afetam indivíduos e
grupos, atingem também tôda a sociedade.
O fato do sistema ser influenciado exóge-
namente, muitas vêzes é o resultado de
uma decisão social (isto é, governamen-
tal). A mudança índuzida endõgenamente
por grupos ou indivíduos tem efeitos be-
néficos ou maléficos no sistema e, conse-
qüentemente, no bem-estar social. Uma
vez que o planejamento surge como solu-
ção à necessidade social, sua preocupação
primordial deve ser o encaminhamento da
mudança sístêmíca.

O planejamento tem sido identificado
como o bem-estar social desde o início,
mas, somente nos anos mais recentes uma
visão sistemática das complexidades do
meio ambiente tem se tornado possível. A
enormidade de escala do aglomerado mo-
derno, a magnitude e complexidade de seus
problemas, a disponibilidade de verbas
centrais em grau crescente (como nos Es-
tados Unidos, para rodovias e conjuntos
habítacíonais), deram origem, na última
década, a novas perspectivas de espaço e
mudanças físicas e à novas técnicas analí-
ticas para descrever e medir tais fenô-
menos. (14) Tem havido, no planejamen-
to, uma rica fertilização cruzada, vinda de
vários campos, notadamente do da enge-
nharia de sistemas, da aconometría, da



estatístíea e da teoria das decisões. O pró-
. gresso tem sido ajudado e assistido pelo
rápido avanço. da tecnología do compu-
tador. O principal resultado, de enorme
significado para o planejamento, foi o en-
fúque obrigatório no comportamento hu-
mano. (15) As atitudes e valores das pes-
soas são observados em ação como fôrças
de motivação nas decisões desenvolvímen-
tais, locacionais e de comportamento, e
os resultados dessa observação alteram o
estado do sistema a todo o. tempo, provo-
cando assim outras motivações e mu-
danças.
Durante seus anos de formação, o pla-

nejamento tendeu a concentrar sua. aten-
ção na mudança desenvolvimental em si.
Dada a falta de uma atitude tanto con-
ceitual como operacional à mudança sís-
têmíca, o espaço mais amplo (isto é, a
cidade ou região) tem sido encarado como
um grande espaço ou conjunto adaptado.
~ste espaço poderia ser .projetado como
um prédio, um parque ou uma ponte e o
resultado da concepção representado atra-
vés de desenhos e planos nos quaís se des-
crevia um estado futuro e relativamente
sem problemas. (16) Obviamente, tal pro-
duto acabado não pode existir no mundo
real. Muito antes da' data final do plano,
os valores e necessidades terão se alterado
de tal' forma (em grande parte como re-
sultado de mudança sístêmíca) ao ponto
de invalidar muitas das premissas nas
quaís se baseara o' "plano diretor". ~ste
ponto obteve forte reconhecimento na le-
gislação britânica de após-guerra, mas,
guardamos ainda, provàvelmente, um ex-
cesso de determinismo físico ao nos em-
penharmos em uma mais precisa e prática
compreensão da mudança.

Os modelos matemáticos de mudança
física mais adiantados, que estão sofrendo
rápido desenvolvimento na América, de-
pendem diretamente de um modo de en-
carar sístêmíco muito sensível às normas
de metas, valores e comportamento da
sociedade, grupos e indivíduos. ~stes mo-
delos são capazes de descrever tanto o
modo pelo qual uma cidade ou região fun-
ciona no presente, quanto, por projeção,
o que se pode esperar de épocas futuras,
selecíonadas segundo várias suposições. A
passagem do tempo é geralmente simulada
pelo uso de uma técnica iterativa (às vê-
zes denominada recursiva) , Neste méto-
do, o modêlo é pôsto a funcionar para re-
presentar a passagem de um período de-
terminado, digamos, de cinco anos; o es-
tado resultante é estudado e avaliado.
Como conseqüência, certas suposições téc-
nicas ou de política podem ser alteradas,
e o "estado de cinco anos" usado como
dado para um segundo funcionamento que
simula o processo de mudança entre 5 e
10 anos da data base, ete. Não nos preo-
cupam, aqui, questões técnicas, mas deseja-
mos enfatizar que o uso das técnicas de
processamento de dados e de computador
(que deverão, certamente, crescer ràpída-
mente) requer do utilizador uma compre-
ensão clara, requintada, precisa e sensível
do mundo com o qual está lidando.

IMPORTANCIA DA AVALIAÇÃO

A simulação direta da mudança sístê-
míea tem progredido bastante ràpídamente,

mas o problema da avaliação das situações
. futuras em favor da sociedade somente
agora começa a receber à atenção devida.
Não podemos, lõgícamente, esperar uma
condição finita, inas,mesmo que a estrada
não . tenha fim, podemos esperar dados
valiosos sôbre o grau de progresso ao lon-
go do caminho e sôbre a qualidade da
paisagem observada no decurso da via-
gem. Assim, embora possamos evitar o
grandioso mas moribundo retrato do plano
diretor, precisamos decididamente de ras-
cunhos traçados para pontos na rota. 1l:s-
tes pontos, poderão ser proposições mais
completas, derivadas das projeções dos ti-
pos de 5 a 10 anos mencionados anterior-
mente. O problema é então decidir que
tipos de itens a sociedade desejaria que
pesassem na balança e com que pesos re-
latívos. Que deve valer mais, a mobilidade
e a amplitude dos espaços? A acessabílí-
dade ao trabalho e ao lazer? Os custos
das obras de infra-estrutura ou (talvez ín-
comensuràvelmente) as qualidades estéti-
cas do meio ambiente? À parte destas in-
dagações, o planejador e seus COlegas,"po-
líticos" e empregadores, se defrontam com
problemas ainda mais desafiantes de ava-
liação, inerentes à realização de escolhas
sociais. Os enganos mais óbvios até agora
constatados referem-se à disposição ingê-
nua do sistema pessoal de avaliação do
planejador na comunidade, ou a suposição
de que a simples agregação de valores in-
dividuais levará li um índice social verda-
deiro e sensato. 1l:stes problemas são con-
sideráveis e um. debate amplo sôbre êles
está fora do campo destas notas. (18) In-
troduzímo-Ios aqui para mostrar que a
mudança sístêmíca é uma reação com-
plexa e contínua a valores sociais que os
outros tipos de mudança em reação aos
valôres de grupos ou pessoas. A evolução
em si mesma dos programas e planos deve
ser obra delicada, na qual os aspectos es-
tritamente técnicos são atenta e sensivel-
mente mesclados com os processos políti-
cos de fixação de metas, escolhendo entre
planos e ímplementação de programas. (19)

REGULANDO A MUDANÇA SIST~MICA

Do que ficou dito, resulta que uma co-
munidade dispõe de duas maneiras com-
plementares de realizar o planejamento
físico através da mudança no meio am-
biente físico. Primeiro, é possível influen-
ciar todo o sistema utilizando contrôle de
investimentos através de uma política fis-
cal: pela regulagem do impacto de desen-
volvimento tecnológicos nos transportes e
nas comunicações, ou a maneira pelos
quais são usados, etc. Referimo-nos a isto
antes, como sendo influência exógena na
mudança sístêmíca, Segundo, é possível
controlar diretamente as mudanças desen-
volvímentaís, Iocacíonaís ou comportamen-
tos que surgem e afetam o sistema in-
ternamente. Abaixo, em conclusão, mos-
traremos que, no momento, a ênfase é co-
locada firmemente no contrôle do desen-
volvimento e que a questão do contrôle
das mudanças locacíonaís e de comporta-
mento - mais conscientemente do que o
fizemos até agora -. merece melhor aten-
ção).

ALGUMAS IMPLICAÇõES PRATICAS

O planejamento virá a ser reconhecido
como sendo a regulagem positiva, creativa
e imaginativa da mudança no interêsse
social, dentro de complexo que é o meio
ambiente físico. Como a mudança surge
das necessidades e desejos humanos, e
uma vez que vivemos numa democracia so-
fisticada (Nota do Tradutor: o Autor na-
turalmente se refere à Grã-Bretanha) , o
ponto de partida do planejador deve ser
a compreensão do comportamento huma-
no em relação ao mundo que o cerca. O
planejamento não se preocupa detidamente
com o desenho de artefatos, mas com um
processo contínuo que começa com a iden-
tificação das metas sociais e a tentativa
de realizá-Ias através da orientação da
mudança no meio ambiente. (20) Rumos
de ação serão definidos mais em têrmos
de intenções e prmcípíos do que em dia-
gramas físicos irrealisticamente preciosos.
(21) As propostas de mudanças dia a dia,
e seus prováveis efeitos nos objetivos do
plano corrente serão [ulgados por técnicas
mais refinadas e explícitas. A consecução
de muitas metas públícas exigirá, é verda-
de, muito desenvolvimento público. Porém,
como vimos, o meio ambiente não é uma
grande construção, e muitas outras mu-
danças ocorrem à margem daquelas que
implicam em desenvolvimento. Mais do
que nunca, deveremos distinguir entre as
técnicas e as operações de desenvolvimen-
to e planejamento, permitindo-nos assim
apreciar melhor suas relações. Inevitàvel-
mente, o grosso do trabalho diário no es-
critório de planejamento será o contrôle
do desenvolvimento, da locação, etc. Esta
tarefa será realizada mediante uma so-
fisticação que nem chegamos a imaginar
hoje. O sistema será conduzido de maneira
a mostrar, a todo instante, os efeitos de
decisões recentes e como, estas se rela-
cionam com a rota seguida. 1l:ste processo
pode ser comparado àquele encontrado nos
mecanismos de contrôle de organismos vi-
vos, (22) que constitui parte do Objetivo
do estudo da cibernética. Obviamente,
uma indagação que requer profunda e cui-
dadosa atenção é: até que ponto deverá
a sociedade procurar controlar mudanças
locacionais ou de comportamento como
tais. Notamos quão extensos são seus efei-
tos e como um sistema pode sofrer marca-
das transformações apenas através, dessas
mudanças.

UMA OPINIÃO EMPíRICA

Como resultado da tentativa de desco-
brir a natureza da mudança física e suas
motivações humanas chegamos a certas
conclusões empíricas. (23) ~ interessante,
portanto, compor os pontos de vistas ex-
pressos recentemente, pelo Grupo Consul-
tivo de Planejamento (24) sôbre a engre-
nagem do planejamento britânico. Sua
maneira de proceder foi necessàriamente
prática, uma vez que sua tarefa era de 21
"considerar como o sistema de planeja-
mento poderia tornar-se um melhor veí-
culo para a política de planejamento".

Ao rever o presente estado de coisas,
chegamos à conclusão de que "o presente



REFER~NCIAS: 10 - Note-se que isto não é "feedbeck" como
se compreende no cibernética ou engenha-
ria de sistemas; vejam Ashby, W. R., An
Introduction to Cybernetics, pp. 53-54: ...
110 conceito de "feerback", tõo natural e
simples em certos usos elementares, tor-
na-se artificial e de pouco utilidade quan-
do os entrelaçamentos entre os partes se
tornam mais complexas... sistemas com-
plexos não podem ser trotados como uma
série entrelaçado de circuitos de feedbock,
mais ou menos independentes, mas sàmen-
te como um todo... sistemas complexos,
ricamente interl igados internamente, têm
comportamentos complexos, e êstes podem
procurar atingir os metas de maneiras
complexas" .

sistema de contrôle de desenvolvimento é
bàsicamente sólido", e que "o principal de-
feito do presente sistema de planejamento
está não n05 métodos de contrôle, mas nos
planos de desenvolvimento nos quais está
baseado". Recomendam planos com "um
conteúdo politicamente mais forte, não
obscurecidos por detalhamento local", ex-
cetuando os casos que necessitem exame
mais apurado relativo a problemas alta-
mente localizados e preposições que re-
querem desenvolvimento coordenado por
agentes públicos ou privados ou de ambos.
:e:ste grupo de homens experimentados e
práticos chegou, assim, às conclusões de
que a política de planejamento é melhor
expressa em têrmos de princípios gerais
e objetivos concernentes às relações loca-
cionais de atividades, aos sistemas de
transporte necessários e à qualidade do
meio ambiente; que o detalhadamente fí-
sico deverá ficar confinado às áreas onde
poderão ocorrer desenvolvimento específi-
cos, e que a atividade essencial do contrôle
de desenvolvimento, baseada no tipo de
planos que advogam, poderia ser usada
"positiva e imaginativamente para adian-
tar os objetivos do plano". Outro impor-
tante resultado da aceitação da visão do
espaço e mudança que delineamos aqui, é
que, tanto em têrmos conceituais como prá-
ticos, o processo de planejamento e suas
necessanas técnicas não variam funda-
mentalmente com a escala geográfica.
Não há diferença essencial entre o que
chamamos planejamento "regional", "me-
tropolitano", "urbano" ou "dístrital": o
que deveremos reconhecer é a verdadeira
distinção entre o processo de projetar con-
juntos desenvolvimentais e o planejamento
do meio ambiente. (25) O planejador de-
verá estar suficientemente inteirado de to-
dos os aspectos do processo de desenvol-
vimento para se capacitar a discutir pro-
blemas construtiva e inteligentemente,
tanto com os loteadores públicos e os pri-
vados, tanto no decurso da estruturação
da ampla política de planejamento, como
no exercício do contrôle do desenvolvimen-
to dos loteamentos. O desenho detalhado
de "áreas de ação", ou outros projetos em
larga escala, abrange claramente as téc-
nicas de inúmeras de profissões (especial-
mente as profíssões de projetar e desen-
volver) e cooperação no mais alto grau.

Alguns planejadores deverão estar aptos
a se encarregar daquilo que o Grupo Con-
sultivo de Planejamento reconhece como
sendo "sem dúvida um sistema de planeja-
mento altamente sofisticado", que requer
"uma muito melhor compreensão dos de-
terminantes de desenvolvimento urbano,
forma urbana e as funções da zona rural,
e maior reconhecimento das necessidades
sociais e aspirações da comunidade". E
prosseguem dizendo que "a relação entre
êstes e os métodos e objetivos do planeja-
mento físico requer muito mais estudo do
que aquêle recebido no passado". Sugerimos
que uma maneira útil de alcançar êstes
admiráveis objetivos está no procurador
entender melhor a natureza da mudança
física nas suas relações com a estrutura
da sociedade.
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1'0 realização de construção, e engenharia,
mineração e outras operações na, sôbre e
sob a terra, ou na realização de quaisquer
mudanças materiais no uso de quaisquer
edificações ou outro terra 11 • Veja também
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oos "efeitos de vizinhança" ou conseqüên-
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25 McLoughlin, J. Brian, "The Planning Pro-
fession: New Directions", in Journal of the
Town . .Plannlng InstltJlte, )Ufl!:10 1965.



Organização do território, disciplina do solo
Prof. JEAN LABASSE

o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo (SERFHAU)
prornoueu recentemente um ciclo de conferências sõbre
planejamento urbano, com a participação do urbanista e
g6ógrafo Jean Labasse e do geógrafo Michel tcocnetort.
Resumos dessas conferências, de grande atualidade para
todos que lidam diretamente com os problemas relativos
à organização do território, ou que se interessam pelas
~térias afins a essa disciplina, serão puoticaâos, progres-
sioamente, em ARQUITETURA.
A conferência que abriu o ciclo foi pronunciada pelo prof.
Jean Labasse, geógrafo e urbanista, membro da DeIegation
GenéraIe pour Ia Recherche Scientifique et Techníque
do Ga~ínete do Primeiro Ministro da França, e professor
do Instítut National de Sciences Politiques et Economiques
e membro do Conselho de Planificação.

o tema será abordado sob três as-
pectos:

1) a autonomia e a originalidade da
organização do território como uma
forma de planejamento do ponto de
vista especial;

2) a interpretação do espaço;
3) aspectos metodológicos.
O têrmo francês amenagement (1)

n~o compreende uma noção simples,
nao corresponde nem a planejamento
físico, ou terrttoríal, nem a planeja-
mento econômico. Desenvolvimento re-
gional e organização do território são
noções distintas, pois a organização do
território inclui, simultâneamente o
planejamento setorial e o plan~ja-
mento especial. Quando se fala em
planning com os anglo-saxões êles
pensam essencialmente em têrmos de
espaço e muito secundàríamente em
desenvolvimento econômico ou plane-
jamento setorial. Nos países latinos, ao
contrário, quando se diz planejamento
regional se cogita quase sempre, antes
de mais nada, do crescimento econô-
mico e só secundàriamente em arran-
jo do espaço. Dessa nossa confusão
advém a dificuldade de uma definicão
válida da organização do território.
Houve mesmo quem o definisse (M.
Jeanneney) como a disciplina que tem
por fim provocar uma repartição das
atividades através do território que
seja a mais favorável ao crescimento
da renda nacional. Isto é o objetivo do
desenvolvimento, não da verdadeira
organização do território.
As preocupações dos especialistas em

organização do território e dos geógra-
fos não são estas. Elas são muito mais
qualitativas, como disse Claudius Pe-
tit em 1950, quando escreveu que a or-
ganização do território se distingue
dos planos de produção e de equipa-
mento pelo fato de que êle não se in-
teressa apenas pelos problemas de pro-
dução, mas dá igual ênfase aos pro-
blemas de repartição e de melhor uti-
lização do território. A organizacão do
território coloca a preocupação pela
melhoria dos níveis e das condições de
vida acima da simples rentabilidade.
O homem não deve ser considerado
apenas como o homem-produtor, mas
antes de mais nada como o homem-
habitante. O crescimento econômico
se faz a curto têrmo, enquanto que a

verdadeira organização do território
se faz a longo têrmo e se mede não só
em resultados econômicos mas também
sociais. A organização do território só
subsidiàriamente pode ser um proble-
ma de crescimento. Êle responde a
uma necessidade de reequilibrar a or-
denação do espaço.

Conhecer o espaço é a primeira ta-
refa da organização do território E
êsse espaço assim compreendido p'ode
ser encarado sob diferentes prismas e
eI? d~ferente.s e~calas. A macro-orga-
mzaçao terrítoríal se faz sôbre uma
carta de 1: 500.000 ou de 1:100.000 e
se interessa pelo equilíbrio regional
atuando na reorganização administra~
tíva, no mecanismo das rêdes urbanas
na planificação das rêdes de trans~
portes, etc. Em escala de 1:500.000 ou
1: 100.000 a mlcro-organízação terríto-
ria I cuida das modíf'ícações agrícolas
ou da planificação urbana. Uma tal
distinção de escalas não significa se-
paração rígida entre a macro e mícro-
organização territoriaI. Pelo contrário
um vaivém contínuo, de uma a ou~
tra escala, completa a compreensão do
espaço e permite a verdadeira organi-
zação de território à busca de um equi-
líbrio na ordenação do espaço. O co-
nhecimento do espaço se traduz pela
compreensão global da paisagem, in-
cluindo-se nesta noção tôdas as com-
ponentes espaciais do contexto natu-
ral e cultural.

Êsse conhecimento global do espaço
é, pois, essencial à verdadeira organi-
zação do território. Não basta alinhar
as análises dos diferentes aspectos do
meio físico, ou cultural, não basta ali-
nhar os índices. Os dados do quadro
físico, da história ou da autopología
explicam muitas das situacões mas é
preciso reconhecer que êles s~ tradu-
zem diferentemente em regiões dife-
rentes. Um vale pode, por exemplo,
unir ou separar, conforme a região. A
compreensão do sítio e da situacão
geográfica estão, pois, na base da in-
terpretação do espaço e, portanto, do
planejamento regional. Ê precioso, da
mesma forma, aprender a compreen-
der os contextos culturais. Assim, os
índices sôbre nível de vida têm um
valor relativo, não podendo ser com-
parados em regiões onde os gêneros
de vida da população sejam muito di-
versos. Da mesma forma, os dados de

densidade da ocupação só têm valor
se relacionados aos gêneros de vida.
A importância crescente da organi-

zação do território se explica pelo fato
que o solo, o espaço, vai se tornando
mais e mais raro, em especial, não há
dúvida, nos países desenvolvidos. Ape-
sal' de todos os progressos da técnica
moderna, vencendo imposições da na-
tureza outrora rígidas, como no que
diz respeito aos recursos de água, a
margem de renovação dos recursos da
natureza é relativamente pequena. O
capital terrestre de que dispõe o ho-
mem é limitado e sobretudo nos paí-
ses desenvolvidos compõe o problema
do consumo do solo. Do espaço bruto
disponível na terra, somente 2/3 cons-
tituem o espaço útil e dêste, a parcela
realmente desejada é bem menor. Esta
parcela desejada é disputada a um
tempo pelas atividades agrícolas, pelas
cidades, pelas indústrias, pelas vias de
circulação. Por ter como obj etivo dis-
ciplinar e ordenar a ocupação dêste
espaço é que a organização do terrító-
rio se torna essencial. E isso não ocor-
re somente nos países desenvolvidos.
Quantas vêzes em países subdesenvol-
vi dos o crescimento não controlado das
cidades provoca o abandono de ricas
áreas agrícolas circundantes? A indús-
tria também é grande consumidora de
superfícies planas, auto-estradas igual-
mente. Como regular, arbitrar, essa
expansão de civiliza cão técnica e dis-
ciplinar êsse uso do 'solo? Pela carta.
Pela carta inventário dos recursos e
dos usos, à carta-plano.
O inventário dêsse solo e de seu uso

é portanto a primeira etapa na orga-
nização do território. E êsse inventá-
rio do Uso da Terra, (o Land-Use do
geógrafo britânico) tem que ser pre-
ciso para ser eficaz, seguro, para -não
levar a confusões, e igualmente mo-
desto. Modesto, uma vez que é preciso
saber não ir longe demais no detalhe.
Uma carta por demais complexa perde
automàticamente sua utilidade. Por
outro lado, é preciso aprender a inter-
pretar essas cartas de uma maneira
global. Assim, por exemplo, em lugar
de fazer. um inventário por demais
minucioso dos solos, êstes devem ser
considerados em vista do seu valor para
a reorganização do espaço, em vista
da utilização que poderão ter. Passa-
se, assim, do inventário para a planí-
rícação dos usos.
Essa planificação dos usos do solo

que é o objeto da organização do terri-
tório constitui uma verdadeira recom-
posição do espaço, um planejamento
geográfico. Tal planificação deve par-
tir das unidades espaciais menores das
áreas onde o solo desej ado é inais
disputado (10 hectares nos países de-
senvolvidos, por exemplo). Paralela-
mente, no entanto, é preciso conside-
rar, em outra escala, o esfôrço para
constituição de uma rêde urbana e
ele um sistema de transportes que são
a verdadeira expressão geográfica do
Estado. 23
(I) Tornou-se comum no Brasil traduzir a expres-

são francesa "Aménagement du Territoire"
pela locuçõo orgoni%a~ão do território. Em
Portugal, essa expressõo vem sendo traduzida
por ordenamento do terril-ório.



A TENSÃO CIDADE - CAMPO

Uma competição pode ser reconhecida
atualmente entre a cidade e o campo, es-
pecialmente na Europa. Essa competição
diz respeito essencialmente aos homens e,
acessõríamente, ao solo. Vale lembrar,
contudo, que se cidade e campo disputam
igualmente o solo, no que diz respeito ao
êxodorural, a cidade muitas vêzes é mais
uma vitima do que uma causa.
Referências serão feitas sobretudo à

França, pais onde no presente momento
uma tal competição está partdcularmente
desenvolvida.

COMPETIÇÃO CIDADE-CAMPO
QUANTO AO HOMEM

o êxodo rural na França está se acen-
tuando, embora, em relação a outros paí-
ses desenvolvidos, a população agrícola
represente ainda cifra apreciável: 17% da
população ativa total, enquanto que na
Grã-Bretanha esta relação é de apenas
4% e nos EUA 8% Alguns dados expri-
mem a intensidade de tal êxodo:

População ativa no
setor agrícola

4.300.000
3.700.000
3.200.000
2.000.000

1958
1962

fin::; de 1966
previsão para 1985
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Um fenômeno de tão grande importân-
cia merece análise. O êxodo rural na
França se prende sem dúvida ao tipo de
exploração agrícola, estando ligado à pre-
dominância da pequena propriedade. Há
uma diferença sensivel no interior do pais
quanto aos níveis de vida da população
agrícola, mas as mais altas percentagens
de êxodo não correspondem rigidamente a
êsses niveis de vida. A junção é feita com
freqüência nas regiões que mais teriam
necessidade de manter a mão-de-obra agrí-
cola. O êxodo não é, pois, simples conse-
qüência de uma superpopuleção. ll: um
fenômeno mais complexo. Em certas
áreas, como na montanha média nos Al-
pes, há. uma verdadeira desertificação e a
vida rural se acha ameaçada. O êxodo
constitui nesses casos uma perda írrepa-
rável para as regiões atingidas e não cor-
responde de modo algum a uma solução
para um problema de superpopulação
dessas áreas.
Essa verdadeira espoliação humana cio

campo pela cidade afeta particularmente
4 categorias de rurais, trazendo conseqüên-
cias graves.
1) Ai; elites, isto é, os homens mais ca-

pazes e inteligentes são muitas vêzes OS

primeiros a deixar o campo, empobrecen-
do-o, sem contudo encontrar na cidade,
em muitos casos, uma posição compen-
sadora. .
2) Os jovens são os que mais participam

dêsse êxodo rural, que tem como conse-
qüêncía um envelhecimento rápido do
campo: 44% dos responsáveis por estabe-
lecimentos rurais na França têm hoje mais
de 55 anos. ll:sse envelhecimento, mais
forte na metade sul da França, tem como
resultado uma reação maior às novas téc-
nicas de modernização da agricultura.
3) As mulheres partem mais freqüente-

mente que os homens. Em certas aldeias,
2/3 da população é masculina e há casos
extremos na Bretanha onde em 15 cantões
52% dos agricultores eram celibatários.

4) Os assalariados agrícolas migram para
as cidades com mais intensidade que os
pequenos proprietários e estão quase que

MeMec-
73°/0 dos compradores de

MOBíliA CONTEMPORÂNEA
têm nfvel universitário.

Uma cifra que fala por si.
São Paulo: Praça Roosevelt, 134 . Av. Vieira de Carvalho, 191 - Rio de
Janeiro: Rua dos Jangadeiros, 6-A, Ipanema - Belo Horizonte: Rua da
Bahia, 1182 . Rua São Paulo, 810 . Curitiba: Travessa Jesuino Marcon-
des, 40 - Belém: Av. Governador José Malcher, 1693 - Salvador: Rua
Senador Costa' Pinto, 51 - Santos: Praça José Bonifácio, 53 .,Pôrto
Alegre. Pelotas, Santa Maria: Lojas Imcosul.

Ano

em ·via de desaparecimento. De 1954 a
1962, registrou-se uma redução de 29%
nos assalariados, percentagem mais ele-
vada que a da redução total da população
agrícola.
Apesar de tôdas as conseqüências da-

nosas que possa provocar .0 êxodo rural, no
conjunto, é forçoso reconhecer que êle é
necessário. Na França, Sauvy recomenda
que o êxodo rural seja ainda mais acele-
rado para que a percentagem da popula-
ção agrícola sôbre a população total seja
aquivalente à percentagem da renda agrí-
cola sôbre o total. Hoje, encoraja-se o
êxodo rural, promove-se a aposentadoria
dos velhos agricultores.
Uma análise cuidadosa do fenômeno do

êxodo rural revela que êle se faz, muitas
vêzes, em etapas sucessivas, a pequena ci-
dade servindo de base para nova migração
depois de um certo período durante o qual
o rural aprende uma profissão urbana.
Nas proximidades das grandes cidades,

ao contrário, nota-se uma ação direta de
atração particularmente intensa e uma
verdadeira desertificação dos campos na
vizinhança, campos que correspondíam
muitas vêzes às mais ricas terras agríco-
las. ltsse fenômeno, muito estudado na
Alemanha, é chamado em francês de ja-
chêre-socíale,

No inicio do século XIX, ninguém teria
previsto que o crescimento urbano íria
destruir a tal ponto o equilíbrio do meio
rural. No mundo contenporâneo, não ape-
nas do ponto de vista econômico, a cidade
se impõe, é muito raro que o mundo rural
mesmo político ou econômicamente ganhe
face à cidade. Houve uma expansão ur-
bana que provocou o abandono do cam-

po, mas nos últimos anos um renõmeno
inverso se observa: ll: uma' verdadeira
contra-ofensiva, uma reconquista do' cam-
po pelos citadinos que se expatriam, dei-
xando a cidade pelo campo. Isto é válido
para os jovens técnicos de usinas descen-
tralizadas e mais freqüente ainda para
um grande número de urbanos que ado-
tam um gênero de vida misto, interessan-
do-se por uma pequena produção agrícola
(aves, produtos nortícolas), e que conti-
nuam a exercer profissão urbana. Nume-
ricamente, essa categoria mista - a rural
non from - aumenta, enquanto que os
verdadeiros rurais diminuem. O exemplo
mais expressivo é o da Megalopolls, no
nordeste dos EUA. Essa contra-sociedade,
vivendo numa paisagem silvestre é ainda
pouco conhecida na Europa. Na Europa.
Ocidental, particularmente na Alemanha,
Países baixos e Bélgica, o mais freqüentes
são as migrações alternantes, isto é, os
operários das indústrias procurando resi-
dir muitas vêzes em velhos burgos ou al-
deias e deslocando-se díàríamente para o
trabalho. Na Bélgica, 40% da população
trabalha em um lugar diferente do lugar
de residência. No caso de Bruxelas, 12%
dos trabalhadores vêm de 50 quilômetros
de distância.

Como resultado dessa contra-ofensiva
urbana no campo, verifica-se uma altera-
ção geral do tecido rural. O citadino re-
sidente no campo, não tem, no entanto, os
mesmos ínterêsses que o residente rural, o
que provoca, muitas vêzes, uma- maior di-
ficuldade para o equipamento dessas áreas
rurais visando uma melhoría da agricul-
tura.
Uma forma de ofensiva urbana no cam-

po diz respeito às residências secundárias,



As casas de campo. l"!:ssefenômeno é cada
dia mais considerável. Contra os 14.000.000
de residências principais, na França, há
hoje 1.200.000 residências secundárias.
Muitas das aldeias que o êxodo rural

esvaziara, nas vizinhanças das grandes ci-
dades, hoje se repovoam nos fins de sema-
na e nas férias (120dias por ano em mé-
dia), acarretando uma nova atividade para
a população que ai permanecera. A 40 km
de Paris, por exemplo, uma aldeia tem
72% de suas residências servindo de resi-
dências secundárias.

Há que considerar também o êxodopara
o campo das pessoas aposentadas, fato que
se torna dia a dia mais expressivo.

Finalmente, um último tipo de contra-
ofensiva urbana no campo, é representado
pelo turismo de massa. O turismo das
classes mais elevadas não traz proveito ao
campo. Ao contrário, elimina a verdadeira
vida rural em certas áreas. O turismo van-
tojoso para o campo é o turismo popular.
Ai se pode, no entanto, distinguir duas
fases: na primeira, o mundo rural tira
vantagem, com emprêsas temporárias (nas
estações de inverno, por exemplo), venda
.de terrenos, etc.; a segunda fase, a fase
capitalista, é negativa para vida do cam-
po: o terreno rural passa aos homens de
negócio que vão Ioteá-Io: o comércio pos-
sista e não mais os. camponeses da região,
rasem.o abastecimento. Trata-se neste úl-
timo caso, de uma destruição do mundo
rural, sem contrapartída,,
COMPETIÇãO CIDADE-CAMPO
QUANTO AO SOLO

Nos Estados Unidos, anualmente, 80.000
hectares são consumidos pelas cidades, na
França essa cifra atinge a 17.000 hecta-
res. Em algumas regiões, como é o caso
dos Paises Baixos e da Bélgica, pode-se
.üízer mesmo que a situação resultante
dêsse recuo do campo ante o avanço da
:cidade. está se tornando insuportável.

Um dos aspectos mais importantes dessa
competição se traduz na elevação do preço
da terra, três vêzes maior hoje que há 15

anos, na FrlUlça. Por outro lado, a agri-
cultura moderna exige mais espaço, a su-
perfície média por agricultor foi multi-
plicada por cinco. Nos Países Baixos, a
luta pelo solo é verdadeiramente terrível,
a concorrência entre os três usos, agricul-
tura, indústria, residência torna-se dia
a dia meia dura. A agricultura vem ga-
nhando milhares de hectares graças aos
polders, mas perde ao mesmo tempo área
ainda maior para seus dois concorrentes,
a indústria e a habitação. A instalação de
novas indústrias e do põrto da Europa em
Rotterdam e a construção de 550.000no-
vas casas acarretarão até 1980 a subtra-
ção à agrlcuítura de cêrca de 40.000 na,
Uma verdadeira luta está sendo travada
pelos planejadores para transferir as no-
vas instalações industriais para as zonas
de solos pobres do Leste. No Rhur, tam-
bém o problema é agudo. Entre 1940 e
1960, a área ocupada pelas construções
aumentou de 24 para 35% da superfície
total sendo que algumas cidades duplica-
ram sua superfície, destruindo progressi-
vamente a reserva florestal.
Qual a razão real para uma tal con-

corrência? Na verdade, para o rural e o
citadino, o solo tem significação diferente.
Para o homem da cidade, a terra é essen-
cialmente um suporte, não tem valor pro-
dutivo. Mesmo quando 'vivendo em uma
propriedade rural, o citadino com a mes-
ma facilidade, a compra ou a vende. Para
o camponês, ao contrário, o solo é porta-
dor de um valor intrinseco. Essa compe-
tição cidade-campo pelo solo se faz so-
bretudo nas margens das aglomerações,em
áreas que habitualmente são as mais va-
lorizadas agrlcolamente ocupadas por hor-
tas, etc. E é justamente em tõrno das
áreas mais industrializadas que se veri-
fica êsse mais alto valor das terras agrí-
colas, porque a própria cidade promoveu
direta ou indiretamente o avanço técnico
dessa agricultura. Assim, depoís de ,haver
valorizado as terras agrícolas círcunvízí-
nhas, a cidade se esforça por reconquistá-
Ias, retirando-lhes novamente a produti-
vidade.

No combate a êsse crescimento desorde-
nado, e no seu díseiplínamento, duas ten-

o pOdrüo dos runs •••
(Conclusão da pág. 8)

Vejamos;agora o .movímento nas faixas
de terreno entre as ruas (figura 6). Numa

:Fig. 6,

,faixa com 1M metros de largura muitos
dos edifícios não ficarão voltados"díreta-

d~ncias se defrontam. De um lado, a orla .•
ção de cínturões verdes no estilo preconi-
zado pelos ínglêses, com florestas, cam-
pos para recreação e, acessõríamente, al-
guma-ãtividade agrícolá-preservadá:-Dé
outro, um cinturão agrícola que venha. a
ser favorecido por melhoramentos vários,
que valorizem essas terras agrícolas e as
tornem mais produtivas, contribuindo para
impedir o camponês de se desfazer de suas
terras. Para uma decisão de tal ordem -
cinturão verde ou cinturão agrícola - a
autoridade planificadora deverá ser sem
dúvida supracomunal.

Conclusão - A cidade é o resultado de
uma conquista. Uma conquista de homens,
uma vez que é a densidade dos homens
que faz o fato urbano. Alguns ainda com
uma sociedade puramente rural, conde-
nando a cidade moderna. Contudo, o fatf)
urbano é total e irreversível. Não se pode
cogitar de elimitar a cidade, a grande ci-
dade. ~ preciso disciplinar as relações cí-
.dade-regíão. Tornar o campo acessível
aos citadinos através do que chamamos de
contra-sociedade, a elevação dos níveis de
equipamento no campo poderá fazê-Io. Por
outro lado, há que abrir a cidade ao cam-
po. Até o séculoXIX, a cidade estava vol-
tada para o mundo rural, servindo-o com
seu comércio, seus artesãos, etc. Com o
desenvolvimento industrial, a cidade se
fechou ao campo. Reabrir as pequenas
cidades aos camponeses será, pois, a con-
trapartída da abertura do campo aos ci-
tadinos. Além disso, criar as zonas-tam-
pão, os cinturões rurais ou verdes, será
uma terceira preocupação da organiZ!iÇão
do território no que diz respeito às tensões
cidade-campo. O

.,* Palestra proferida no I Ciclo de Conferências
sôbre Planejamento Urbano, promovido pelo

Serviço Federal de Habitação e Urbanismo e
o Centro de Treinamento e Pesquisa para o
Desenvolvimento Econômico.

mente para a rua. Por isso a condição 8
exige que todos êstes edifícios tenham saí-
das de veículos para as ruas; na verdade,
uma vez que as ruas tem sentido único,
os carros .devem poder chegar a qualquer
edifício, a partir de ambas as ruas. Isto
significa que êstes caminhos para saídas
dos veículos devem atravessara. faixa de
terreno de uma rua a outra. Para asse-
gurar que todo o movimento nas ruas ou
.fora delas seja uma leve curva para di-
reita (condição 7), a ligação dêstes cami-
nhos às ruas faz-se por meio de "rabos de
peixes".

Finalmente, estas ligações entre as ruas
não devem constituir perigo para os peões
(2) (condição 11). Por outro lado, a condi-
ção 5 exige que tôda a faixa entre as
ruas seja uma área continua de peões ----
(2). As ligações entre as ruas não devem,
por isso, ser pavimentadas, e devem ser
interrompidas a intervalos freqüentes por
nervuras de betão, talvez com 10 centíme-
tros de altura, de modo a que os veículos
tenham que deslocar-se a passo entre as
ruas; não constituindo perigo para os
peões (2) que encontram.

O sistema de ruas paralelas resolve o
problema do congestionamento. Quanto a.
mim, o sistema é casualmente autônomo e
não levanta novos problemas; é compatí-
vel com os outros elementos da cidade exis-
tente. Mas não é um plano em si mesmo;
é apenas um esquema básico. Tal como o
sistema de quadrícula, êle terá que ser
modificado, transformado e interrompido,
segundo as necessidades.

Insisto mais uma vez: não é necessário
eliminar todo o resto para construir êste
sistema. As principais características po-
dem obter-se gradualmente nas cidades
existentes, fechando, uma de cada vez, as
ruas transversais. O

NOTAS;

(1) As auto-estradas também poderiam passar por
cima das ruas; esta solução afigura-se, porém,
mais dispendiosa.

(2) N. R. - Pedestre.
. (3). N.R •. - Sinal luminoso.



Brasília e a conduta britânica

o RIBA Journal; publicação do Real Instituto
de Arquitetos Britânicos traz em seu número de abn1
uma pequena reportagem fotográfica sob o provoca-
tivo título "A outra face da lua". O texto informa
que as fotografias ilustram uma cidade nova, um dos
mais famosos monumentos da arquitetura moderna.
Seus prédios e paisagens já foram vistos em inúme-
ras revistas. Como a lua, tem também o seu lado es-
curo, que essasrevistas nunca mostraram. A argúcia
do leitor é desafiada. Para saber de que cidade se
trata deverá virar a página. Aí se lê em letra miúda
"IT'S BRAStLIA OF COURSE".

As fotografias são muito bem tiradas. Seu autor
é o proiessor Colin Buchanan, famoso por seu tra-
balho "Traffic in Towns". A reportagem causou al-
guns protestos e ouvimos manijestaçãee de Fortaleza.
Julgamos a pequena colaboração do professor Bucha-
nan valiosa. As fotos por si, mostram uma situação
verdadeira, talvez penosa mas não insuperável. O
tom joooso do texto não é pràpriamente construtivo.

O número de junho da mesma revista publica
uma carta enviada pelo arquiteto David Gosling à re-
dação. Segue a tradução:
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Fiquei surprêso com a série de foto-
grafias publícadas no número de abril
do RIBAJournal que mostram a reali-
zação de Brasília de forma deprecia-
tiva.
Brasília é uma realização sem para-

lelo. A instalação de uma nova capital
no seio do subcontinente brasileiro foi
uma ação seríssima. O Brasil depen-
dia exclusivamente das atividades de
uma faixa exaurida e superpovoada ao
longo da costa. O interior dos estudos
de Minas Gerais e Goíás tem as maio-
res minas de minérios de ferro e de
rnanganês não exploradas do mundo.
A criação de um catalizador de desen-
volvimento nesta área é um ideal eco-
nômico admirável. A maneira de fazer
a cidade, a custos excessívos:para a

A. N.

economia brasileira é um assunto dis-
cutível. No entanto, está feita, e há
indícios de que esta vasta área sub-
povoada a 1.000 quilômetros do litoral
está se tornando uma das regiões de
mais desenvolvimento no continente
sul-americano.
Quando me encontrei comLúcioCos-

ta, em 1961,êle já tinha recebído-vío-
lentas críticas de um grupo de arquite-
tos italianos, encabeçado por Bruno
Zevi, que achavam o plano de Brasília
formal e reacionário. Costa salientou
a importância da instalação do Govêr-
no Federal em primeiro lugar, pois
que êste funciona como um cataliza-
dor de outras atividades e com o tem-
po a cidade se tornará eficiente do
ponto de vista econômico e social.

Portanto, a "primeira etapa" poderâ
certamente ter um caráter formallsta.
A "segunda etapa" a que se refere Lú-
cio Costa são habitações e superqua-
dras. Estas, em matéria de separação
horizontal entre veículos e pedestres
apresenta um sistema bem mais avan-
çado que a maioria dos planos feitos
na Inglaterra. A "terceira etapa" seria
a última a ser implantada rormaadc
o "core" comercial, lojas e diversões.
ComoSP pode julgar uma cidade cujo
desenvolvimento ainda não está con-
cluído?

As críticas foram feitas quando o
plano mal tinha quatro anos de exís-
têncía , Os atuais habitantes da nova
capital que desgostavamdo plano cinco
anos atrás sentem agora orgulho e
admiração pela cidade.

O que mais me deprimiu na matéria
publicada foram os indícios de uma
atitude um tanto infantil em relação a
arquitetura neste Pais. QuandOvisita-
mos países quer na Europa, EUA ou
América do Sul não encontramos cri-
ticas contra a arquitetura inglêsa e
sim uma atitude apática em face da
sua ínexístêncía. .

Amoderna arquitetura brasileira tal-
vez não seja funcional na acepção
purista da palavra mas tem uma qua-
lidade visual pràticamente sem para-
lelo no resto da arquitetura contempo-
rânea. Isto não tem nada a ver com
custo, condições políticas, códigos de
obra, cliente ou outros fatôres. Deve-
se exclusivamente a talento.

Sugiro que, em vez de diminuir Bra-
sília por não se enquadrar na moda
dominante da atual arquitetura, deve-
mos reexamíná-Ia em face do seu
imenso progresso e considerá-Ia como
um plano urbano de ímportâncía in-
ternacional.

Assinado David Gosling Cheshire. [J



Galeria
Artes visuais

o Álbum "O meu e o seu"

Antônio Henrique Amartü, gra-
vador e pintor, que lançou há
pouco no Rio e em São Paulo, o
álbum de gravuras "O meu e o
seu", nasceu em São Paulo, 1935,
onde fêz seus estudos de desenho
e gravura, no Museu de Arte e com
Lívio Abramo. Em New York, no
verão de 1959, trabalhou no atelier
de artes gráficas do Pratt Graphic
Art Centre, sob a direção de Shiko
Muna.kata e Antônio Frasconi.

Antônio Henrique, a partir de
1958 participou de inúmeras mos-
tras coletivas no Brasil e no exte-
rior, dentre as quais merecem des-
taque: as bienais de São Paulo:
s», e», r» e s», salões do Rio de
Janeiro, São Paulo e Paraná; l.a
Bietuü Naciona; de Artes Plásticas
da Bahia; 23.0 Salão de Verão de
Vifía deZMar; 1.0 Certame Latino-
Americano de Xilografia, Buenos
Aires; Exposição da Jovem. Gravu-
ra Brasileira; Brazilian Art Today,

no Royal coüeçe of Art, Londres.
E realizou, ainda, as seguintes ex-
posições individuais: 1958, no Mu-
seu de Arte Moderna de São Paulo
e no Instituto de Arte Moderna de
Santiago; 1959, na Universidade
de Concepcián, no Chile e na
União Pan-americana, Washington
e em São Paulo na Galeria Anii-
gonvo; 1960, na Petite Galerie do
Rio e na Galeria de Arte da Fôlha
de São Paulo; em 1963, na galeria
Saber Vivir, em Buenos Aires e
aquarelas na Galeria Mobilínea
em São Paulo.

Antônio Henrique Amaral obteve
prêmios nos salões de São Paulo,
Paraná, l.a Bienal de São Paulo e
menção honrosa na Exposição In-
ternacional de Gravura "La Ha-
bana- 67".

ARQUITETURA transcreve a se-
guir a apresentação escrita por
Ferreira Gullar para o álbum de
Antônio Henrique Amaral.
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"MADONA" um dos 7 do "O meu e o seu".

"O MEU E O SEU"

Dentro dêste hostil invólucro de metal,
AntônioHenriqueAmaral põe sôbre a mesa
sua constatação e sua denúncia. São as
suas "impressões de nosso tempo". Um
tempo cruel, um tempo áspero, mas que
por todos os meios se disfarça. Que se
disfarça nas revistas ilustradas, onde tanto
são "de sonho" as mulheres como os pu-
dins, as baterias de cozinha como as pas-
tas de dente. Que se disfarça nos discur-
sos políticos, nas proclamações de paz e
se disfarça, mesmo,na maravilha dos.vôos
interplanetários, na linha aerodinâmicados
foguetes, nas fotos coloridas dos campos
de batalha. Nunca vivemostão imersos na
realidade - que nos entra pelas olhos,
pelos ouvidos - e, no entanto, nunca vi-
vemos tão distantes dela. Antônio Henri-
que Amaral dá um corte na realidade para
mostrá-Ia na sua crueza.·
Diante das gravuras que constituem êste

álbum - seria o caso de chamá-lo por pa-
lavra tão quieta? - não se pode deixar
de verificar o·quanto mudou, nestes, últi-:

t8

mos anos, a gravura brasileira. Como es-
tamos distantes daquela gravura preciosa,
quase muda, voltada para os requintes da
técnica de gravar ou, como dizia o mestre
Goeldí, da técnica de imprimir. Como a-
pintura" çomo a escultura, a gravura bra-
sileira daquela época não falava - a não
ser de si mesma. O gravador, naquela
época, julgando atingir o ápice de sua
arte, na verdade tornara-se um instru-
mento dela. E no entanto o mundo não
era tão diferente do que é agora.
ll: fato que o que estava latente na rea-

lidade se tornou evidente. Os aconteci-
mentos políticos dos últimos anos; no pla-
no nacional e internacional, tornaram.maís
claros, para um número bem maior. de
pessoas, o 'mundo em que vivem, <i Pais
em que vivem, a vida que vivem. O pré-
prío caminho seguido pela arte, deveria
conduzi-Ia'a um reencontro inevitável''com
a realidade. E' é dessa realidade que nos'
fala Antônio Henrique Amaral, abrindo-a
agora, aqui. diante de nossos olhos' para
que a vejamos - e eu quase diria: para
que a oucamos, tal é a veemência de seu
desenho, 'de seus cortes, de seus símbolos
arrancados em bruto da experiência coti-
diana.
Agora basta, êle nos parece dizer, vou

falar tudo. Vou denunciar as idolatrias
espúrias que entorpecem o povo, os faze-
dores de guerra que trazem nas mãos as
bandeiras da paz e da prosperidade, a
falta de amor, a hipocrisia, a miséria da
vida fechada em compartimentos estan-
ques. Mas êle não o faz com a facilidade
dos que apenas acusam. ll:leestá envolvido
em tudo isto, êle é um homem entre os
outros homens. 1l:le,na verdade, nos cha-
ma para, juntos, procurarmos uma vida
melhor. Porque, se assim vai o mundo -
como dizia Brecht - o mundo não vai
bem.
1l:que Antônio Henrique Amaral é um

artista e, por isso, a sua denúncia não é
um discurso à margem das coisas. 1l:le
fala com a linguagem própria, extraída
duramente da experiência, do trabalho, da
imaginação e - sobretudo da necessidade
de captar as contradições, as faces múlti-
plas da realidade atual. Por isso, apesar
da crueza com que fala, não esquematiza,
não simplifica. Ao contrário, suas gravu-
ras são blocos de significações, são como
que ideogramas perturbadores, em que
pensamento e intuição se condensam, ge-
rando formas inesperadas. E é nesse pro-
cesso de apreender nas formas visuais sig-
nificações tão complexas - mas tão pró-
ximas de nós - que êle reencontra o ca-
minho da gravura popular e se aproxima
mesmodo processonarrativo das histórias-
em-quadrinhos. Mas para superar as li-
mitações narrativas e manter a tensão e
a unidade interior das formas que define
a moderna linguagem da arte.
Um nôvo frêmito sacode, hoje, a arte

brasileira. De nôvo, ela reage a estimulas
exteriores que a solicitam. 1l:ssefenômeno
é inevitável num mundo internacionalizado
como o nosso. Mas é certo que, a cada
nova solicitação,a arte brasileira se .apro-
funda também em sua própria experiência
e vai, aos poucos, lançando as bases de
sua autonomia. E essa autonomia se fun-
da na obra daqueles artistas que procuram
inculcar, na voz internacional da arte, o
seu acento próprio. Estou certo de que
Antônio Henrique Amaral demonstra ser
um dêsses artistas. O
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Os arquitetos buscaram, no projeto, uma
autonomia de funcionamento para os prin-
cipais componentes do conjunto: ginásio,
salão de festas, piscinas e motel - sem
que isso viesse a comprometer a natural
e indispensável interdependência. Assim,
resultou que todos êsses locais dispõem de
acessos independentes, que lhes possibili-
tam a atividade como compartimentos es-
tanques.
A piscina térmica está provida de um

teto móvel, sendo encimada por um so-
lário.
Na parte descoberta estão dois setores

diferenciados: o desportívo - ringue de
patinação, canchas de tênis, etc., tudo
convergindo para um bar central - e ou-
tro, no qual se encontram dois recantos
típicos (um gaúcho e outro português), o
teatro de arena e um motel. O motel des-
tina-se à concentração de atletas e a alo-

30 jamento de associados do interior, quando
em visita a capital.

Uma capela, disposta de forma a per-
mitir livre acesso de rua, completa o con-
junto. O

Planta 3.· pavimenta.

Pavimento térreo.



Notícias

A firma Tin6co & Tinôco acaba de te-
ehar contrato para fabricação, nos Estados
Unidos, do impermeabilizante OCONIT,
patenteado pela emprêsa. O contrato foi
realizado com a Atlas Chemical & Co., de
Miami, onde se encontra no momento o
Sr. Arnélio Tin6co, concluindo as nego-
ciações. Os americanos se interessaram
pelo produto brasileiro após haverem feito

uma experiência com uma amostra do
produto, o qual, segundo os entendidos,
tem substituído com vantagem outros si-
milares como feltro betuminoso, lã de vi-
dro e outros. Na foto, um aspecto do em-
barque da primeira partida.

• ARQUTTETO SALVADOR DUQUE
ESTRADA BATALHA (1899- 1967)

ARQUITETURAregistra com pesar o
falecimento do arquiteto Salvador Duque
Estrada Batalha, sócio fundador do Ins-
tituto de Arquitetos do Brasil, ocorrido
em outubro passado.

• ARQUITETO MCIO BOSSUET
BAGUEIRA SAMPAIO <1929-1967)

ARQUITETURAregistra com pesar o
falecimento, ocorrido na Escócia, no dia
nove de setembro passado do arquiteto
AéeioBossuet Baguelra sampaío.

• ARQUITETO D~CIO CHVAICER
(1936- 1967)

ARQUITETURA registra com pesar o
falecimento do arquiteto Décio Chvaicer,
ocorrido em 28 de outubro de 1967.

• PRESERVAÇãO É META DO IAB

Os Srs. Júlio José Franco Neves e Rod-
ney Guaraldo, respectivamente presidente
e secretário-geral em exercício do Insti-
tuto de Arquitetos do Brasil - Departa-
mento de São Paulo - enviaram-nos a
seguinte missiva, datada a 31 de agôsto
de 1967:

"O jornal "O Estado de São Paulo" di-
rigido por V. s.a, publicou há dias comen-
tário a respeito da reforma realizada em
uma obra arquítetôníca premiada na Bie-
nal de São Paulo.

O Instituto de Arquitetos do Brasil -
Departamento de São Paulo - considera
oportuna a manifestação e deseja, a partir
dela, expressar alguns pontos de vista ge-
néricos e que considera pertinentes e mes-
mo obrigatóriospara uma entidade, a qual,
além de defender os interêsses da classe,
tem ainda como caracteristica a de lutar
pela defesa e desenvolvimento de nossa
cultura.

O Instituto de Arquitetos do Brasil de-
seja, publicamente, alinhar-se ao lado do
princípio de preservação de obras arquíte-
tônicas consideradas patrimônio de nossa
cultura. Considera que, para melhor rea-
lização desta preservação, seria do maior
interêsse a elaboração de um arquivo ou
catalogação das obras arquitetõnicas de
significado histórico ou artístico.

Sabemos que o Serviço do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional - SPHAN
- tem realizado esforços no sentido dessa
catalogação de tombamento. O Instituto
de Arquitetos do Brasil veria com bons
olhos uma real ajuda a êste serviço, afim
de capacitá-to financeira e administrati-
vamente, no sentido de ainda melhor
desempenhar a sua tarefa precípua., De-
sejaria, contudo, que o trabalho de ca-

talogação pudesse ser atualizado e dívul-
gado propondo-se, ainda o Instituto de
Arquitetos do Brasil - Departamento de
São Paulo - a colaborar com esta ou
qualquer outra entidade no intuito de
definir critérios, identificar obras no âm-
bito de São Paulo, promover sua divul-
gação e, finalmente, fornecer dados para
a catalogação daquelas obras que deveriam
ser conhecidas, estudadas e preservadas.

O Instituto de Arquitetos do Brasil la-
menta que obras importantes como as dos
arquitetos Du Bugras, Flávio de Carvalho,
Jaguaribe Ekman e outros tenham sido
irremediàvelmente perdidas, não mais ha-
vendo testemunho de importantes fases do
desenvolvimento da moderna arquitetura
brasileira.

O Instituto de Arquitetos do Brasil -
Departamento de São Paulo - espera que
as entidades competentes possam, junto
com os arquitetos, colaborar no sentido
exposto, encontrando inclusive formas vi-
vas, dinâmicas e originais para uma pre-
servação dos monumentos artísticos que
possibilitem, ao mesmo tempo, a eventual
modificação de seu conteúdo ou programa,
mas com a continuação dos seus valores
culturais essenciais.

Esta tarefa, empreendida atualmente em
todo o mundo, possibilitaria, em principio,
a preservação de nossa cultura e a utili-
zação intensa e popular das principais
obras arquítetônícas",

N. da R. - Relaciona-se a míssíva dos
ilustres dirigentes do IAB paulista ao ar-
tigo publicado em nossa edição do dia 15
de agôsto p.p., página 13, por nosso cri-
tico Geraldo Ferraz, intitulado "Arquiteto
protesta diante de atentado". Nêle, Fer-
raz tecia considerações em tôrno de uma
carta que recebera do arquiteto Jorge Wi-
lheim, denunciando e protestando contra
modificações íntroduzídas no projeto do
arquiteto TelesforoChristofani para o pré-
dio que seria destinado ao Restaurante
Fasano, sito a rua Dom José de Barros.

(Em O Estado de São Paulo, em
8 de setembro de 1967). O

Legislação
LICENCIAMENTO DE OBRAS -
PROCESSAMENTO

GB - Departamento de Edific&-
ções (DED)

-Ordem de Serviço n.o 19.
a) lí: vital para o desenvolvimento do

Estado o início de novas construções, o
funcionamento de novos estabelecimentos
comerciais, industriais, de ensino, etc.
b) lí: direito do contribuinte a obtenção

rápida de SUalicença.
c) A experiência tem demonstrado que

há tendência natural, em tõdas as fases

do processamento, em informar depoís os
processos relativos a licenças novas, por
demandarem maior tempo de estudo e
implicarem em maior responsabilidade. O
andamento dêsses processos de maior im-
portância, é prejudicado pelo dos restan-
tes, mais fáceis de informar, mas em
grande número.
d) Verifica-se nos Distritos um excesso

de contrôle, com a passagem do processo
diversas vêzes pelo protocolo. Também.
comumente as exigências são feitas de
modo parcelado. Trata-se evidentemente,
de hábitos e providências usuais e obri-
gatórias quando o processamento era feito

em diversos serviços autônomos, antes da
descentralização,mas que agora não mais
se justificam, já que todo o processamento
é feito em um único Distrito.
e) lt também só justificado antes da

descentralização, o encaminhamento se-
guido e repetido de todos os processos ao
Engenheiro-Chefe,muitas vêzes sem qual-
quer informação. Torna-se necessário ago-
ra, em fase das numerosas atribuições do 31
Distrito, que seja feita uma triagem dos
processos, e que só sejam encaminhados
ao Engenheiro-Chefe processos já infor-
mados e de preferência. para despacho
conclusivo,



f) A atribuição principal do Departa-
mento de Edificações é de conceder licen-
ça. Os projetos ou qualquer processamento
devem ser examinados sempre sob êsse
ponto de vista. As exigências devem ser
reduzidas a um mínimo permitido. O pro-
cessamento só deverá ser interrompido .em
caso devidamente justificado.
g) .Não se verifica nos diversos Distritos

a mesma uniformidade no processamento ,
Assim, para permitir maior rapidez na.

concessão das licenças novas, maior uni-
formidade no processamento, para evitar
desperdício de tempo e energia e propor-
cionar maior rendimento para todo o ser-
viço, deverão ser observadas as seguintes
disposições no andamento dos processos
em todo o Departamento:
1 - Os processos deverão ser informados

e despachados obedecendo e. ordem de
prIoridade abaixo índíeada, excetuados
aquêles relativos a Mandados de Seguran-
ça, pedidos de Informações dos Podêres
Legislativos e Judiciário, vistorias espe-
ciais, etc., que por sua natureza terão prio-
ridade sôbre todos os demais.

PRIORIDADE 1

Processos novos: de construção, de ins-
talações comerciais e industriais, de trans-
formação de uso, de assentamento de ins-
talações mecânicas e de modificações e
acréscimo em prédios existentes.

PRIORIDADE 2
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Pedidos de modífícações de projeto apro-
vado e de prorrogação de licença.

2 - Essa ordem de prioridade deverá
ser observada em tôdas as fases do lícen-
ciamento: protocolo, alinhamento, enge-
nheiro-ajudante, instalações mecânicas,
emolumentos, numeração, extração de
guias, chefia, publicação, etc.
3 - Os processos com PRIORIDADE 1

e 2 deverão percorrer tôdas as fases índí-
cadas no item anterior, sem passar pelo
protocolo. Levarão carga para o funcio-
nário que iniciar o licenciamento e serão
colocados pelo protocolista na mesa do
mesmo, imediatamente após serem protoco-
lados. ~sses processos depoís de informa-
dos deverão ser levados "em mãos", ime-
diatamente, pelo próprio funcionário in-
formante, .ou pelo chefe da subseção de
administração, após ao "passe-se alvará",
ao funcionário seguinte, sem qualquer es-
pera, de modo a se obter um andamento
continuo até a extração da guia.

4 - Os processos de modo geral, só po-
derão ir ao protocolo para "carga" nos se-
.guíntes casos:

a) para aguardarem cumprimento de
exigência;
b) para aguardarem extração da guia;
c) para aguardarem "prazo";
d) quando remetidos para outra repar-

tição;
e) quando remetidos, para o setor de

certidões, após o habita-se.
5 - O funcionário que informa alinha-

mento ou qualquer outro setor, somente
deverá informar o processo, não poderá
fazer "publicação". As exigências deverão
ser feitas de uma só vez, abrangendo tôda
a matéria do DD que interessa ao pedido,
somente pelo Engenheiro-Chefe ou pelo
Engenheiro-Ajudante, nesse caso como
delegado do Engenheiro-Chefe.
6 - Os processos com PRIORIDADE 1

deverão ser aprovados e ficarem em con-
dições de extração da guia de impostos,
no prazo máximo de 6 (seis) dias úteis,

depois de recebidos no DD, desde que não
dependam de exame local.

7 - Os processos em PRIORIDADE 2
deverão ser aprovados e ficarem em con-
dições de extração de guia de impostos no
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis,
desde que não dependam de exame local.
8 - A existência de exigências feitas nas

condições do item 5, ou o envio do pro-
cesso para outras repartições,para con-
sultas, informações, exame de .recursos,
ete., suspenderá êsses prazos. ~sses mes-
mos prazos passarão a vogar novamente, a
partir do cumprimento das, exigências ou
no retôrno dos processos do DD, sempre
obedecida a rotina indicada no item 3.
.9 .- Os processos não incluídos na ordem

de prioridade, deverão ter andamento nor-
mal. :t o caso por exemplo, dos pedidos
de habite-se e aceitação de obras, que de-
verão ser despachados logo após o exame
local.

10 - Nenhum processo poderá ficar com
qualquer funcionário para informação, en-
caminhamento ou despacho, por mais de
5 (cinco) dias úteis.

11 - A ordem de PRIORIDADE não
deverá ser observada nas audiências' ou
atendimento ao público.

12 - Em casos especiais, a critério do
Engenheiro-Chefe, poderão ser examina-
dos pedidos sem obediência a ordem de
PRIORIDADE indicada nesta Ordem de
Serviço.
13 - A necessidade de exame local nos

.processos de PRIORIDADE 1 e 2 deverá
ser devidamente justüicada nos mesmos.

14 - As juntadas de petições nos pro-
cessos de PRIORIDADE 1 e 2 deverão ser
feitas no prazo máximo de 24 horas. Para
os processos restantes, no prazo máximo
de 48 horas.
15 - Só se deverá interromper o pro-

cessamento com exígêncías, ou solicitar o
comparecimento do contribuinte ou do
autor do projeto, em casos estritamente
necessários, que não possam ser evitados.
Assim, ficam autorizados os funcionários
que informam alinhamento, instalações
mecânicas, numeração, .o chefe da subse-
ção de administração, os engenheiros-aju-
dantes e o Engenheiro-Chefe a fazerem
pequenas emendas nos projetos e proces-
sos, desde que não alterem as suas carac-
terísticas, por exemplo: falta' de alturas
em muros, pequenas divergências de co-
tas, inclusive na planta de situação, pé di-
reito de pilotis, alturas de marquízes, al-
turas acima do último pavimento, altera-
ções nos títulos, etc. As emendas devem
ser datadas, visadas e identificadas com
colocação de carimbo, pelo funcionário
que as executou. As emendas feitas pelos
funcionários administrativos, deverão fi-
car restritas às petições e réplicas.

16 - A publicação do "passe-se o alva-
rá" não poderá prejudicar a extração da
guia de impôsto. Quando o contribuinte
desejar a extração da guia, a publicação
deverá ser feita posteriormente.

17 - O envio dos processos do Departa-
mento de Urbanismo para informações sô-
bre alinhamento, deverá ser devidamente
justificado e ter audiência do Engenheiro-
Chefe.

18 - Não devem ser solicitados parece-
res e informações diretamente ao Depar-
tamento de Urbanismo, à Secretaria de
Saúde, à Secretaria de Educação e a ou-
tros órgãos do Estado, notadamente em
processos que não obedeçam a legislação
vigente e que, portanto, dependam de des-
panho superior . ~es processos deverão

ser remetidos a êste Gabinete depOis . de
devidamente informados.

19 - As minutas de certidões para aver-
bação do R. G .!. ficam dispensadas de
serem aprovadas pelo Engenheiro-Chefe.
As certidões de. modo geral deverão ser
visadas pelo Chefe da' subseção de admi-
nistração, ou pelo Engenheiro-Chefe,na
ausência dêsse funcionário.

20 - Os pedidos de habite-se, e acei-
tação .de obras, devem .ter carga direta-
mente .para o Engenheiro-Ajudante -,ou
Engenheiro-Chefe, para exame local.

21 - Todos os processos novos restantes,
não incluídos nas PRIORIDADES 1 e 2,
relativos a certidões, reclamações ofícios,
etc , devem ter carga inicial para. o Chefe
da subseção de administração, que os in-
formará ou encaminhará "em mãos", ao
Engenheiro Chefe ou a outro funcionário.

22 - Os processos em andamento, que
voltarem de outras repartições, onde fo-
ram encaminhados para providências ou
informações (C.F., D.R.!., CEDAG, etc.) ,
deverão ter carga para o Chefe da -subse-
ção de administração, para o devido enca-
minhamento, obedecendo sempre o dispos-
to do item 4.

23 - Os processos com prazo terminado
de licença e de exigências deverão ser en-
caminhados sem carga, em blocos, até 40
(quarenta) dias após o término do prazo
da licença, ou para a publicação da exi-
gência, ao Chefe da subseção de adminis-
tração. Os processos em "aguarde-se". se-
rão enviados ao mesmo funcionário até
10 (dez) dias após o término dêsse prazo,
também em blocos, sem cargas. O Chefe
da subseção de administração fará ime-
diatamente a necessária triagem nesses
processos, encaminhandos-os em parte "de
ordem superior" as diversas repartições
(C.F., D.E.S., D.R.I .• CEDAG,ete.>,
para as providências cabíveis, ou a outros
funcionários do DD. Os processos restan-
tes serão colocados' na mesa do Engenheiro-
Chefe, também sem carga no protocolo,
amarrados em blocos com etiquêta ..que .oa
identifique, de modo que fiquem separados
dos demais processos aquêles notadamente
com PRIORIDADE.

24 - Deverá ser dispensada a apresen-
tação de requerimento relativo ao cum-
primento de exigências ou a juntada de
documentos e projetos. O cumprimento da
exigência ou a juntada dos documentos ou
projetos deverão constar em informação
no processo, na data respectiva.

25 - Provisoriamente em face da defi-
ciência de condução oficial em alguns
Distritos e mesmo da falta total de ou-
tros, ficam autorizados, os engenheiros e
funcionários que fazem exame local, a
aceitarem o transporte oferecido pelo con-
tribuinte.

26 - O arquivamento dos. processos é
privativo do Engenheiro-Chefe.

27 - Caberão ao Engenheiro-Chefe e
ao Chefe da subseção de administração,
orientar os demais funcionários .e tomar
as medidas necessárias para o fiel e ime-
diato cumprimento desta Ordem de Ser-
viço.

28 - Esta Ordem de Serviço deverá ser
afixada em local visível e de acesso ao
contribuinte para conhecimento. dos mes-
mos, em todos os Distritos e Serviços dêste
Departamento.

Estado da· Guanabara, 7 de dezembro
de .1966.

Eng.o NEWTON, MACHADO
Diretor do DED O



No Espírito Santo e por ai em tÔ,da a parte, todo mundo lê a Revista CAPIXABA.



Porquê
nos
orgulhamos
dêste
sêlo

Porque êle simboliza trinta anos de contribuiçãO ao saneamento do Brasil, levando mais saúde
e confôrto para o povo.

Porque representa três décadas de pioneirismo na fabricação de tubos de ferro fundido centri-
fugado, de tubos e conexões com junta de borracha e de tubos cimentados, pioneirismo
coroado, neste trigésimo ano de vida, pelo próximo lançamento dos tubos de ferro dúctil.

Porque signifíca uma existência de contínuo aperfeiçoamento técnico, isto é, melhor qualidade
ou, como orgulhosamente costumamos dizer, QUALIDADE BARBARÁ.

,COMPANHIA METALÚRGICA ·BARBARÃ
I

RIO DE JANEIRO - SÃO PAULO - BARRA MANSA - RECIFE - GOIÁNIA - NITERÓI - CURITIBA - PORTO ALEGRE I


	capa
	revista_arquitetura_65_jul.1967-2

