


a aplicação de LETRASET INSTANT LETTERING
esimples assim ...

LETRASET INSTANT LETTERING - 80 dife-
rentes familias de tipos garantem qualidade
para seus pro jetos, plantas, gráficos, layouts
e arte-final. LETRASET HR é resistente ao
calor - V. pode tirar quantas cópias he-
liográficas quizer. O seu uso é tão simples:
1 - remova o papel do verso e coloque a
letra na posição (o traço na parte inferior
deve sempre ser colocado sõbre a linha-
-guia do original). 2 - Risque a letra por
igual, de cima para baixo. com uma esfe-
rográfica. 3 - Arranque cuidadosamente a
fõlha - a letra já está no papel. 4 - Re-
ponha a fõlha do verso sôbre a letra e
esfregue, para uma perfeita aderência.

• Visite nosso stand na USE.

LETRASET TRABALHA PARA VOC~

• risque tôda a área • destaque a fôlha
da letra com uma
esferográfica.

,J Letraset do Brasil
r~Artes Gráficas Uda.
Av. Presidente Vargas. 590·Gr. 304 - Tel.: 43·7954

---------- Rio-G8 .

• Peça demonstração no seu Revendedor.
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Favor enviar folheto explicativo

Nome:

Res. :

Local de trabalho:

Enderêço:
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o cérebro eletrônico não tolera
oscilaçôes de temperatura. Cabe ao
arquiteto ambientá-Io em condiçôes
perfeitas. Ai é que entra a parede-
-armário e divisória INTERvão. Sabe
por que? O Banco da Aliança do Rio
de Janeiro S/A sabe. E dividiu com a
INTERvão a área desfi nada aos se~s
computadores eletrônicos, para a insta-
lação da Aliança Processamento de
Dados.

Não deixe, entretanto, que êsse
exemplo o desoriente.

A verdade é que INTERvão resol-
ve com simplicidade todo problema de
divisão e aproveitamento de espaços,
adaptando-se a não importa que tipo
de interior, amplo ou reduzido, tradi-
cional ou moderno.

INTERvão é de montagem e des-
montagem fácil e rápida, a sêco; dis-
pensa tijolos, cal, cimento, pregos, su-
jeira e aborrecimentos.

Parede e armário ao mesmo tem-
po, INTERvão absorve irregularidades
de assoa lhos, pisos, tetos e paredes,
garantindo sempre assentamento e ve-
dação perfeitos, com apreciável isola-
mento acústico.

Quais as relacões-entre o arquiteto, um cérebro
eletrônico e a parede-armário
e divisória INTERvãd

~ . .

• Atualmente, estamos aplicando
20.000 m2 da parede-armário e divi-
sória INTERvão no edificio mais impor-
tante de tôda a história da construção
pública no pais: o nôvo Palácio 9 de
Julho, da Assembléia Legislativa do
Estado de São Paulo.

Já é tempo de V. entrar em con-
tacto conosco. Faça.o agora mesmo,

se possivel, porque o melhor momen-
to de pensar na INTERvão é durante
o planejamento do edifício ou residência.

Solicite-nos o prospecto ilustrado
com informaçôes completas sôbre a
parede-armário e divisória INTERvão.

Nosso Departamento Técnico terá
prazer em atendê-Io, sem nenhum
compromisso para o consulente.

Entre as muitas organizações onde já instalamos a parede-armário e
divisória INTERvão, figuram o Banco Central da República, a Construtora
Affonseca S. A .. o Banco Interamericano de Desenvolvimento, a Confe-
deração Nacional do Comércio, Air France. BNDE, Banco de Crédito Real.
Cia. Siderúrgica Nacional. Cipan e Dr. Halley Pacheco.

Fábrica e matriz em São Paulo: Pov. Santa Marina, 78Q -' Fone: 62-7704
Caixa Postal. 675 • Loja Brafor - São Paulo: Praça Franklin Roosevelt, 159
Fones: 34-6665 e 35-4454. Loja Brafor - Rio de Janeiro: Ruá M'éxicQ. 21·A
Fones: 22-0180 e 32-7178



2 Teatrc. Nacional de Budapeste

arquiteta Miklós Hafer

A demolição da edifício do antigo Teatro
Nocional, em 1964, morcou o início dos
trabalhos preparatórios da construção do
nôvo teatro. Em 1965, após o concurso
para a escolha do local do nôvo teatro,
realizou-se o concurso internacional para
o projeto de construção do quol participa-
ram 92 concorrentes. A construção será
feita segundo o projeto húngaro. As solu-
ções técnicas: o papel do espetáculo teatral
e do concêrto sofreu profunda transforma-
ção na época atual, dominada pelo cine-
ma, a televisão e o rádio que, ao con-
trário daqueles, não estabelece contato di-
reto com o espectador. Assim, no teatro,
o encontro do espectador com o artista re~-
tabelece a tensão. Também a espectador,
na teatro, se torno mais ativo. Essa nova
situação exige uma nova atmosfera teatral.
Não se trata de fausta mas de total des-
pojamento, de um ambiente de intensidade
variável mas sempre elevada, intelectual,
que o espectador encontrará desde a en-
trada até a saí da. O foyer e os corredores
não são apenas locais de circulação, mas
também a "cena do público", onde a ilu-
minação e os jogos de luz transformáveis,
as entradas de amplo ritmo solene são
também meios de espetáculo como os da
própria cena. O objetivo do projeto, além
do cumprimento das exlçêncios modernas
de funcionamento, é buscar na massa da
construção, na fachada, nos espaços inte-
riores, na iluminação, certa envergadura
bruta, uma simplicidade e uma ênfase que
acompanhe o espectador desde o primeiro
momento, sem que êle disso se aperceba.
Pelos simples meios materiais, a orquite,
tura procura intensificar a grandeza do
jôga dramático que. Se .mostra ao públ ico.
No projeto, as duas partes principais do
teatro são claramente delimitadas: as es-
paços destinados ao movimento do público

Arquitetura hoje

e a parte funcional. As principais caracte-
rísticas do projeto são o sistema de espaço
interior ao terraço e a formação em de-
graus, que o prolonga. Os vestiários se si-
tuam no pavimento térreo, em nível mais
elevado que o do exterior. Da entrado,
descortina-se a escada principal que toma
tôda a largura da sala (30m). O desnível
da sala se dá em dois planos de quatro
direções. O acesso em automóvel conduz
o público até em baixo do vestíbulo, don-
de êle sobe ao vestiário por elevadores ou
escadas. O mura de fundas da sala é rerno.,
vível por processos hidráulicos, de modo
que, nos entre-atos e antes do espetáculo,
o espectador terá a visão de conjunto dos
espaços do teatro. Os serviços funcionais
da cena se fazem através do túnel de
transporte de carga situado sob o palco.
Os espaços superiores do palco são rodea-
dos por alas de serviço dispostos em vários
planos. A estrutura do teatro é de grande
porte, com um sistema de sustentação que
requer poucos pontos de apoio. O pavi-
mento onde ficam as instalações mecâni-
cas, sob o palco, é dotado de um sistema
de fundações especiais.

Arquitetura pré-febriccde
Mais de três mil arquitetos de 53 países
participaram de um concurso instituído pela
Comunidade Européia do Carvão e do Aço
para projetar unidades residenciais fab~i-
:adas industrialmente de modo a permitir
a construção, na minimo, de 10 mil uni-
dades anualmente e com o emprêgo maior
possível de aço.

O júri internacional, reunido em Veneza,
concedeu o primeiro prêmio, de 20 mil dó-
lares, ao jovem arquiteto Jochen Brandi,
de Goettingen, Alemanha, e sua equipe.
O sistema Brandi permite, caso a indústria

disponha do estoque necessário, a monta-
gem de um apartamento de quatro peças
em apenas quatro dias. Apesar de tratar-
se de partes pré-fabricadas em série -
largura de 30 a 150 cm e altura de acôr-
do com a altura desejada para cada andar
- a estrutura de aço, que 00 mesmo tem-
po serve de suporte para o teto, permite
uma divisão interna dos apartamentos se-
gundo o gôsto particular de cada morador.
Essa modalidade de construção é econômico
e tão adequada para a construçôo de bon-
galôs como também de complexos residen-
ciois, nos quais os terraços poderão ser
ajardinados, substituindo o jardim tradi-
cional. Com algumas poucas e simples
operações, o locotúr io ou proprietário de
um dêsses apartamentos, construi dos se-
gundo o princípio dos blocos de monta-
;lem, pode deslocar paredes internos como
o desejar. É muito fácil operar cem o me-
canismo de encaixe feito de material sin-
tético, que além disso é absolutamente
sequro .

Residência e escritório. de um arquiteto
em Stuttgart

A casa se situa a oeste, numa rua de gran-
de movimento e ruídos, na cidade olemõ
de Stuttgart. Dai o objetivo do projeto em
evitar estas condições aproveitando, entre-
tanto, a boa vista que se pode deslumbrar
dêste lado. Isto explica os balcões e pc-
redes de concreto, que visam proteger os
quartos dos ruí dos excessivos. A mesma
função encontremos no muro de concreto
existente para proteger as dependências do
escritório localizadas na térreo da edifico-
ção. As janelas, com vidros reforçados vi-
sam duplamente fornecer uma vista pano-
râmica para um vale e, proteger contra o
barulho existente na rua.
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Aspectos pczifivos do processo de
urbai1ização
Há algumas décados atrás, a preocupação
máxima dos govêrnos no campo social es-
tova cl-cunscrito à saúde, à alimentação
e à educação. Nos últimos anos, porém,
o grande oumento da população e a ten-
dência poro concentração em áreas urba-
nas situaram a habitação em um primeiro
plano da vida nacional. O impacto da ur-
banização nas cidades existentes passou a
constituir. por outro lcdo, um sério pro-
blema que se reflete em desordem difícil
de corrigir, uma vez que as favelas ces-
cem a um ritmo duas vêzes maior do que
as cidades e estas, por seu turno, em uma
proporção três vêzes superior a taxa média
de crescimento da população mundial. A
conseqüência imediata disto foi a criação
de instituições e a canalizaçõo de recursos
poro a habitação de interêsse social.
O aparecimento das metrópoles, super-ei-
dades com moior poder de atração, com
população em número jamais imaginado e
que muitas vêzes agrupam, em uma única
reçiõo, várias cidades e povoados constitue
a primeira rncnifestoçõo visível dêsse cres-
cimento. Vários países criaram cidades
novas pare responder a êsse desafio e co-
meçaram o identificar os chamados "pelos
de desenvolvimento", cujo aparecimento
tem se dado espontâneamente em função
do lccoltzcçõo ou da existência de recur-
sos apropriados. Ao anolisar êstes fatos,
François Perroux assinalo que "os polos de
desenvolvimento nõo se criam, devem ser
estimulados à medida em que aparecem" .
Recentemente, Fel ipe Herrero, presidente
do Banco Interamericano de Desenvolvi-
mento, ao receber o título de Doutor Ho-
noris Causa da Universidade da Bahia,
assinalava ser necessário pensar em têrmos
de desenvolvimento integrado para tôda
área geoeconômica das metrópoles.
Prosseguindo, FH ajuntava que "o desen-
volvimento econômico nõo se dá de ma-
neira uniforme em cada um dos pontos do
território nacional. Tôo pouco se produz
exclusivamente através de umas tantos ci-
dades isoladas de seu contexto. A his-
tória recente indica que alguns centros ur~
bcnos concentraram as atividades mais di-
nâmicas da economia de um país, e essa
concentrcçõo atuou como centro gerador de
impulsos motores que redundaram, poste-
riormente, no desenvolvimento econômico
de zonas mais complexos e extensas".
Na realidade, se a cidade atual por um
lado, coloca numerosos problemas e não é
capaz de oferecer solução total às nOVGS
situações que cria, por outro favorece de-
senvolvimento mais amplo e graças a ela
torna-se possível a prestação de numero-
SClS serviços, impossíveis de serem ofereci-
dos à uma população dispersa. No campo
da habitação a cidade propiciou um avan-
ço tecnológico que se traduz em novos ma-
teriais e sistemas construtivos bem como

em fonte geradora de empregos para cs
neo-cidadãas destituí dos de conhecimentos
especializados poro atividades urbanas com-
plexas.
"No mundo contemporâneo - afirmou o
presidente do BID - somente a cidade e
suo região proporcionam uma base ade-
quada ao desenvolvimento dinâmico da
atividade econômica. Essa potencialidade
derivo do foto de que somente centros ur-
banos que atingiram determinado dimen-
são, podem oferecer condiçães necessárias
ao desenvolvimento industrial e 00 exer-
cício de certas atividades especializadas:
concentração de mercados de consumo pró-
x.mos dos centros de produção; oferta de
môo-de-obre abundante e diversificada e
alto grau de divisão de trobolho ; existên-
cia de serviços de infroestrutura social, par-
ticularmente os de educação; maiores pos-
sibilidades de informação e intercâmbio,
bem como ação mais próxima, e conse-
qüentemente mais imediata, das institui-
ções políticas e financeiras".

Felipe Herrera observou que "quando não
existe uma estrutura urbana as atividades
Vi mó rias, como a mineração, por exemplo,
ficam confinadas a bolsões que mantêm
comunicação muito escassa com o resto
da economia. O caso de alguns países ára ..
bes onde a indústria mais avançada ele
petróleo coexiste com a "tecnologia do
camelo" é um exemplo extremo da situa-
ção assinalada. Ao contrário, na Europa,
o desenvolvimento das cidades durante a
baixa Idade Média possibilitou a revolução
comercial já bastante adiantada no século
XV, e posteriormente, o partir do século
XVI I I, o rápida transmissão dos efeitos
derivados da abertura de novos mercados.
Por outro lodo, a concentração dos ativi-
dades econômicas em áreas urbanas está
produzindo importantes efeitos políticos,
na medida em que tende a reduzir a com-
petência das autoridades locais e a trans-
ferir um crescente número de assuntos à
esfera de decisão do govêrno federal ou
estadual. Quanto maior a concentração
urbana, maior número de questões é sub-
traído à competência municipal e passoda
à jurisdição das autoridades nacionais ou
estaduais, revelando que os problemas co-
locados pela cidade começam a ter impor-
tância para o poí s em seu conjunto. É

interessonte notar também que nossos polí-
ticos' odministradores e cientistas sociais
não imaginaram ainda um tipo de "auto-
ridade metropolitana" para regular o fun-
:ionamento das cidades que se estendem
abrangendo regiães de mais de um muni-
cípio ou estado, no caso dos regimes fe-
derativos, ou cujo área urbana está divi-
dida inclusive por fronteiras nacionais".
Estas palavras modificam um pouco a ati-
tude pessimista do mundo contemporâneo
em relação a cidade, na qual muitos iden-
tificam o origem de todos os males sociais.
"Devemos reconhecer, afirma FH; que o

setor urbano constitue a área de mudança 3
mais dinâmica do mundo contemporâneo.
No início do próximo século, 80 a 90%
da população dos países mais desenvol-
vidos viverá em centros urbanos. Em tôrno
de cada cidade gera-se um campo gravita-
cional de fôrças econômicas e sociais em
rápido expansão que afeta profundamente
os valôres e formas de vida das sociedades
atuais. Não devemos estranhar, portanto,
que a medida em que se avança no pro-
cesso de desenvolvimento a política nacio-
nal se transforme cada vez mais em uma
política urbana. O desenvolvimento da
América Latina, será impossível se não
contar com "pelos de crescimento" capa-
zes de não só incorporar ao sistema social
os vastos setores marginalizados que com-
põem a população de nossos países, como
proporcionar dinâmicos pontos de susten-
tação aos seus esforços em favor do desen-
volvimento. Ao enfrentar a necessidade de
criar êstes "pelos de crescimento" os pro-
blernns urbanísticos colocados agora, den-
tro de um contexto mais amplo de todo um
complexo econômico regional, ganharão
nova dimensão e urgência".
) que foi dito por Felipe Herrera vem
corroborar que por processo de urbcnizcçôo
não se deve entender apenas o crescimenta
das cidades e conseqüentemente o aumen-
to acelerado da percentagem da população
urbana em relação a rural, e sim, antes
de tudo, a mudança devalôres sofrida pela
população que se transplanta do meio ru-
ralou aldeão para o meio urbano. Se a
urbanização é hoje um foto irreversível de
conseqüências mais positivas que negati-
vas, devemos aproveitá-Ia, enquanto isso
fôr possível, e buscar os meios econômicos,
técnicos, administrativos e sociais para au-
mentar o bem estar e diminuir a insatis-
fação quanto as necessidades tão g·raves
como as de habitação, através da conser-
vação de áreas urbanos, do reabilitação
de áreas decadentes, do desenvolvimento
dos áreas obsoletos e do criação de novas
áreas, não só no sentido material das estru,
turas físicos como no da criação de um
meio adequado ao desenvolvimento fami-
liar ou individual".
(Traduzido par MNB do Suplemento Infor-

mativo do CINVA, janeiro de 1968)

Arquitetura de Teatros

A Fundação Volkswagen doou à Universi-
dade Técnica de 8erlim a quantia de 165
mil marcos poro o instalação de um Ins-
tituto para Arquitetura de Teatros. O Ins-
tituto, que será dirigido pelo prof. Due-
bbers e pelo enge. Muentwr, deverá reunir
e colocar à disposição dos interessados o
material sôbre as experiências colhidos nos
últimos anos no setor da construção de
teatros. Na República Federal Alemã, fo-
ram' construí dos e remodelados, desde o
fim da guerra, aproximadamente 100 tea-
tros.
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LAMBRIS

LOUÇA SANITARIA

TIJOLOS

TACOS

PARQUETS

PLÁSTICOS

MÁRMORES

LUMINARIAS

AQUECEDORES
--

FOGõES

PINTURAS

GRANITOS

FERRAGENS

CERÁMICAS

MóVEIS

ESQUADRIAS

ALUMlNIO

FERRO

MADEIRAS

VERNIZES

óLEOS

TECIDOS

TELHAS

CIMENTO
-

IMPERMEABILIZANTES

VIDROS

MATERIAL EL1liTRICO :...

ELEVADORES

MONTA CARGAS

EXTINTORES

ISOLANTES

T1liRMICAS

AZULEJOS

ESCADAS ROLANTES

FUNDAÇõES

CHAPASCORRUGADAS

CANOS

"FôRMAS

Quem

Especifica?

.;

o arquitet o

o erquiteto não concebe' coisas ir-
reais. A sua concepçêo é material
desde o primeiro traço. O troço, a
linho' são notações que correspon-
dem o determinados materieis. É o
arquiteto pois quem decide qual o
material CI ser empregado. Há di-
versos tipos de materiais e nem to-
dos sã,o conhecidos pelos arquite-
tos. Será que êles conhecem o seu
material?

A melhor maneira que o senhor
tem para tornar o seu- maf,erial co-
nhecido pelos arquitetos é apre-
sentá.-~o através das páginas de

ARQ:UITET'U,RA
A revista que todo arquiteto" bra-
sileiro lê e coleciona.
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BAUHAUS: 50 anos

A Associação de Artes de Wuertemberg
em colaboração com a Royal Academy de
Londres, o Stedeliy Museum, de Amster-
dom, e o Musée d'Art Moderne de Poris,
foi inaugurada em Stuttgart a exposição
"50 anos da Bauhaus", que reune os tra-
bolhos dos professores e alunos daquela
entidade pioneira na formação de desig-
nares.

A exposição começa com exemplos dos
cursos preparatórios, nos quais os estudan-
tes se familiarizavam com as concepções
básicas da forma e da côr, orientados por
Johannes ltten, Laszlo Moholy-Nagy e jozef
Albers. Expõe trabalhos de alunos que fi-
zeram os cursos dados por Wassily Kon-
dinsky, Oskar Schlemmer, Paul Klee e
[cost Schmidt, bem como estudos de Ludwig
Hirscheld-Mack, podem ser vistos nessa
primeiro porte do mostra.

A seção "ateliers" documenta os trabalhos
da Bauhaus pràpriamente dita e está divi-
dido em dez partes. A arquitetura está

Favela é sinônimo de progresso

"A favela brasileira, ao contrário do que
acontece com os guetos dos negros ame-
ricanos é, antes de tudo, um lugar de
esperança. Jcccrêz inho, por exemplo, mos-
tra bem a direção de desenvolvimento que
o favela pode tomar, quando bem situada
em relação ao mercado de trabalho e não
sofrendo pressões externas muito grandes
em relação 00 seu desenvolvimento."

Esta opinião do antropólogo Anthony Leeds,
professor da Universidade do Texas, trans-
crito no Correio d.o Mon.hõ de 14 de ju-
nho de 1967. AL está no Brasil, pela
quarta vez em três anos, e viveu um ano
na favela do Tuiuti e três meses na de
.Jocorêz inho, acha que "remover a favela,
a não ser em casos extremos, não é sclu-
ção viável para o problema."

"Calculando em 3.500 dólares o preço
médio de cada casa de Jocorêz inho, muitas
das quais têm dois e até três oridc-es,
podemos afirmar que só em investimento
para sua construção foram empregados cêr-
ca de 35 milhões de dólares. Some-se a

representada por Hannes Meyer, Ludwig isto o montante de investimentos indus-
Mies van der Rohe e Ludwig Hilberseimer,. triais e comerciais - cinco fábricas de SQ-

bem como as "sistematizações" de Walter patos, várias padarias, óticas, farmácias, e
Gropius, Georg Muche e Mareei Breuer. teremos um total de 60 milhões de dólares
Na seção escultura, vêem-se. obras de Joost investidos na favela.".

Schmidt, Oskar Schlemmer e Neugboren. Isto foi conseguido sem ajuda do cidade
Há ainda seções de fotografia, arte de vi- que, agora, precisa colaborar cem os fcve-
trais, porcelana, madeiro, tecelagem, tipo- lados, pois há problemas que só pódem ser
grafia, etc. resolvidos com a ajuda de técnicos espe-

cial izados."
A exposição, que foi inaugurada com a
presença de Walter Cropius, irá em segui-
da para Paris, Londres, Amsterdam, New
York, Los Angeles e San Francisco.

..
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Cem a polavra os U'Jl;cinist'bs
,~~"t·~~-

o Conselho de Paris, considerondo que, ";1a
solução dos problemas do setor de Halles,
deu-se indevidàmente prioridade aos ar-
quitetos, propôs ao Prefeito da cidade sub-
meter os estudos feitos aos urbanistas, o
fim de que sejam ouvidas suas sugestões.
Determinou, o Conselho, que os urbanistas
levem em conta os seguintes pontos 00

estudor o setor de Halles: o) o alívio da
densidade de ocupoção do solo em provei-
to dos espaços verdes; b) conservação do
patrimônio orquitetônico do passado, se-
guindo um inventário preciso que deverá
ser submetido ao Conselho; c) utilizoção
máxima do subsolo, onde deverão localizar-
se, entre outros coisas, alguns equipamen-
tos coletivos; d) os projetos deverão ser
concebidos de modo o permitir suo reali-
zação por etapas. Diz ainda a dei íberc-
ção que "o partido de urbanismo deve
satisfazer certo número de condições no
que concern~ ao espí rito do "quortier".
00 mesmo tempo cultural, comercial, 'de
repouso e de turismo".

"No fase final de seu estudo, Anthony 5
Leeds, calculou em cêrca de um bilhão de
dólares o montante dos investimentos fei-
tos nas fovelcs do Rio. E pergunta: "Se o
govêrno brasileiro resolver prosseguir com
8 política de remoção dos' fovelcdcs, como
terá condições de recolocar êsse bilhão de
dólares, que representam 4 % de seu pro-
duto bruto?"

Ca.ncurso de Arquitetura

o IAB-SP e o Secretoria de Agricultura
do Estodo de São Poulo firmarem um con-
trato paro o concurso de projeto poro o
neva sede daquela entidade, que será o
maior cone uso já reol.zodo no país. De
ocôrdo com os têrmos do contrcto "os ho-
no-órios estão garantidos pelo pcqcrnento
da Tabela do IAB, que é o mínimo que cs
técnicos de projetos podem receber pelos
S()uS trabalhos". Brevemente será divul-
gado a data e local de retirada do Editol
8 programa do concurso.' .

Restaurante "Ma. Negro", Romênio

Projeto: arquiteto Gobriel Rodulescu
O prédio possue a parte de serviço central,
circundado pelos locais de refeições que
se prolongam em terraços ora cobertos,
oro descobertos. Na estação do verão c
re stcurorite pode ser utilizado também co-
mo cantina, com uma capacidade de 750
lugares. A estrutura baseado em trame,
de 7x7m, proporciono uma cobertura mo-
virnentodc e de grondes efeitos internes.
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de como os Reatores Philips pararam algumas vêzes de funcionar, em menos de 20 anos
o Reator Philips é absolutamente si lencioso,
Dura muitos e muitos anos. E garante
vatagem total às Lâmpadas Fluorescentes.
Entretanto, as lojas, indústrias e escritórios
que o utilizam, progridem, reformam suas
instalações e até mudam-se para locais maiores ....
Nesses períodos, o Reator Philips, às vêzes,
pára -de funcionar ...
Para manter a mesma qualidade em tôda a
instalaçâo,utilize também
Lâmpadas Fluorescentes e Luminárias Philips.

~REIlTORES
~PHILIPS
Para Lâmpadas Fluorescentes

neste V. pode confiar!
DESEJO RECEBER:

Rua .. ............. N,o .....
FILIAIS:

GUANABARA - BELO HORI-
ZONTE - RECIFE - PÓRTO
ALEGRE - CURITIBA

. SALVADOR - BRAS I L IA

Envie-nos plantas ou dados de suas
instalações e receba um projeto in~

teiramente gratuito.

Nome.

S. A. PHILIPS DO BRASIL
Grupo Comercial Iluminação

Caixa Postal 8681 - São Paulo - SP

o maiores informações sôbre
Reatores Philips
para Lâmpadas Fluorescentes·O projeto
de iluminação

Cidade

Estado _.......••....
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Concurso internadonol

A República da Áustria, representada
pelo Ministério Federal de Construções e
Técnica, instituirá, em coloboração' com
a Prefeitura de Viena, um Concurso Inter-
nacional de Projetos pora a construção
da sede de Organizações Internocionois
(Organização Internacional de Energia
Atômica 01 EA e Organização das
Nações Unidas para o Desenvolvimento
Industrial - UNIDO) e de um Centro para
Congressos Internacionais em Viena.
Poderão participar todos os arquitetos que
comprovarem a sua qualidade de associodo
de uma organização de arquitetos em seu
país de origem. O mencionado concurso foi
elaborado de acôrdo com os regulamentos
da "Union Internationale des Architectes"
UIA, para concursos de caráter interna-
cional, e se realizará no período de 1.° de
novembro de 1968 a 30 de abril de 1969.
O concurso abrange a adaptação e cons-
trução de obras com, aproximadamente,
700.000 m3 de área construí da.
A importância total prevista para os pro-
jetos premiados é de US$ 89.500,00.
A publicação do Concurso será realiza.da
em outubro de 19&8. A taxa de depá-
sito para as bases do Concurso é de
US$ 100,00 <Cem dólares), que será de-
volvida após a entrega dos projetos do
Concurso.
Os interessados deverão comprovar sua
qualidade de associado de uma organi-
zação de arquitetos no país de origem
(lAB) e solicitar os formulários de inscri-
ção, ao Escritório do Concurso:
ZIVILTECHNIKERTEAM
fuer die Vorbereitung des internationalen
Wettbewerbes
AMISSITZ INTERNATIONALER ORGANI-
SATIONEN
ARCHITEKTEN APPEL FLEISCHER
LlNTL SCHWANZER
1010 WIEN, Marc Aurelstrasse 20/30
AUSTRIA

•

Urbanização

Sob o título URBANIZAÇÃO o Centro de
Estudos de Urbanismo e Habitação Enge-
nheiro Duarte Pacheco, publica uma revista
onde os assuntos relativos a planejamento
urbano e habitação são tratados com gran-
de interêsse e seriedade. A assinatura anual
custa 120 escudos que corresponde cpro-
ximodcmente a NCr$ 14,00. Os colegas
interessados em assinar URBAN IZAÇÃO
devem se dirigir ao Centro no seguinte en-
derêço: avenida Antônio Augusto de Aguiar,
17 - 4.0 DtO, Lisboa - Portugal.

Noticiário do CREA
Realiza-se no período de 2'4 a 30 de julho
do corrente o Congresso de Conselheiros
Federais e Regionais de Engenharia e Ar-
quitetura, quando serão debatidos algumas
proposições de interêsse da classe dos ar-
quitetos entre as quais podemos salientar:
- responsabilidade da afixação de placas
de projetistas exercendo a profissão em
uma região, em obros executadas em ou-
tra região.

- licenciamento a título precário.
- acêrvo técnico das firmas e dos profis-
sionais responsáveis técnicos das mesmas.
- normas para o registro de autoria de
planos e projetos.
- relacionamento dos cargos e funções
para os quais seja exigido o engenheiro, o
arquiteto' ou o engenheiro agrônemo.
-- normas para as câmaras especializadas.
- indulto de profissionais que sofrerem
suspensão GO exercício profissional.
- direito de autoria
- outros assuntos de interêsse interno do
CONFEA e dos CREAs.
Espera-se que mais uma vez surjam dêsse
Congresso medidos de proteção ao exercí-
cio profissional e o entrosamento das cri-
vidades desenvolvidas pelos conselhos regio-
nais e o federal para uma ação eficaz e
operativa.

MINISTÉRIO DO INTERIOR

SERVIÇO FEDERAL DE HABITAÇÃO E URBANISMO
EDITAL

O SERVIÇO FEDERAL DE HABITAÇÃO E URBANISMO (SERFHAU),
comunica aos escritórios e pessoas. físlcas interessadas em se cadastrarem
nesta Autarquia, a nova tabela de preços, vigorante a partir desta data:
Taxa de inscrição (Escritórios) NCr$ 70,00
Taxa de inscrição (Individual) NCr$ 2g,00

FORMULARIOS:
FormUlário de CADASTRO DE ESCRITóRIO (1 jôgo) ....
Formulário de C:ADASTROINDIVIDUAL (Para pessoas fisi-
cas isoladas) .
FormUlário de CADASTRO INDIVIDUAL (Para pessoas físi-
cas isoladas) .

Fôlha avulsa suplementar (ESCRITóRIO ou INDIVIDUAL)
PUBLICAÇõES

NCr$> 8,00

NCr$ 2,00

NCr$
NCr$

1,00
0,50

Manual de Financiamento .
Areas Metropolitanas e Desenvolvimento Integrado no Brasil

NCr$ 8,00
NCr$ 3,00
Em 26/7/68

HARRY JAMES COLE
Superintendente

Concurso de estudantes 1

Foi aprovo do pelo plenário do CREA da 5.0

região o regulamento para o concurso a
ser promovido pelo CREA que visa funde-
mentelmente estimular a criação de pes-
quisadores entre os estudantes de arquite-
tura, engenharia e agronomia. Êste con-
curso deverá atingir aos estudantes de úl-
tima série dos cursos universitários dessas
especio lidcdes e constcró de uma monogra-
fia sóbre o tema da pesquisa determ'nada.
Brevemente serão lonçodcs cs bcses e o
programa do concurso esperoncc-se que ve-
nha a motivar umo grande maior'a d03 es-
tudantes universitários.

O futuro Paço Municipal do Recife situo-se
em terrena conquistcdo com o atêrro de bo ,
cio do Rio Ccpiboribc, n:J ilha do bairro
do Recife, no trecrio chamado C:J;s da Apo-
Io e terá uma área de 36.000 m>.

O local é bastante prtvileq.cdo ern relação
ao sistema viário, áreas de estccior.ornento,
ventilação e insalação e, pr incipc lmen+e,
quonto a sua implantação no panorama ur-
bano, ficcndo o conjunto arquitetônico com
total domínio sôbre a cidade, valorizando
bem sua principal característica de sede
administrativa municipal.

O conjunto orquitetômco é composto de
quatro blocos, o principal com 15 pavimen-
tos, onde será instalado o organismo admi-
nistrativo da Prefeitura. Seu ocesso será
através de uma plotcformo-esplcncdc, à
2.60m do solo, que permitirá 00 públ.co

uma visão panorâmica da cidade, servindo
também como locol paro encontros, etc.
Neste bloco estão localizados os serviços de
turismo, restaurante, cantina, além de GU-

ditório e salões de expcsiçôo .

O bloco da Secretario de Finanças está com-
posto de um grande hall destinado ao pú-
blico recalhecfor de impostos e ao pagamen-
to dos funcionárias, demais seções cdminis,

trativas e um mezanino a 2,50m destinado'
ao gabinete do Secretário.

Devido à proximidade do faixa portuária e
sabendo-se da g~ande quantidade de fuli-
gem desprendida pelos navios, foi previsto
no projeto sistema de ar condicionado cen-
tral, assim corno o prédio principal está si-
tuado perpendicularmente à faixa. Com. o
fachada em empeno sem aberturas e os fa-
chadas de maior superfície (72,00 rn) pro-
tegidos por um sistema de aletas em con-
creto, sacadas de 1,50 m, que servirão de
filtro, será interceptado grande porte do
material sólido em suspensão na atmosfera.
Essas próprias cletcs, como elementos pre-
ponderantes, caracterizarão o aspecto ex-
terno.

A Câmara dos Vereadores estocado no
bloco principal (simbolizando a independên,
cia dos podêres executivo e legislativo) com,

põe-se de um bloco horizontal - serviços
burocráticos, gabinetes, salões e outro ci-
lídrinco destinado 00 plenário.
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8 Renovoção urbono é tema do XII
Congresso Panamericano de Arquitetos

A Federoção Panamericana de Associações
de Arquitetura realizará em outubro deste
ano em Bogotá o XII Congresso Paname-
rica no de Arquitetos,

1, A cidade é a mais complexa criação
do homem, Ela se desenvolve como um
organismo exatamente dinâmico que cres-
ce a base de estímulos incontroláveis ori-
undos de situações sociais, políticas e ma-
croeconômicas que requerem enfoque, pla-
nejamento e soluções diversos dos até ago-
ra experimentadas e que se mostraram
indeficazes,

2, Existem nas cidades, apesar de tudo,
setores que permaneceram durante muitos
onos adequados à necessidade de seus mo-
radores e que necessitam ser conservados,

3 , Outros setores se deterioraram pelo
impacto do rápido crescimento e do avanço
tecnológico, determinando novos usos exi-
gindo recuperação.

4, Algumas áreas chegaram ao estado
de deterioração ou nasceram inadequada-
mente, como é o caso das chamadas áreas
marginais cuja recuperação é impossível e
necessitam de redesenvolvimento,

5, O processo de urbanização se dá de
muitas maneiras e os arquitetos devem pre-
parar-se para colaborar na concepção de
novas cidades decidindo-se entre tres alter-
nativas: a) densificar as cidades atuais;
b) expondí-Ias horizontolmente; c) criar
novos cidades,

A Federação pretende com êste Congresso
dar nóvo sentido a renovação urbana fa-
zendo com que ela deixe de ser enten-
dida como simples medida estética e de
plástica urbana para ser antes tudo um
processo de renovação do ambiente urbano
que permitirá oferecer a seus habitantes o
meio adequado por êles exigidos para o
exercício de suas funções como indivíduos
e corno integrantes do grupo social, A reno-
vação urbana é necessária face a ocorrên-
cio da deterioração física e social do meio
urbano atual que é produto dos fatos mais
importantes dos últimos anos: o acelerado
crescirnento da população e sua tendência
cada vez mais forte para concentrcçõo em
cidades, sem que estas tenham nem tempo
nem recursos para o.oió-lc devidamente,
Qualquer um dêsses fatóres é de especial
significação na América Latina e devem
constituir o primeiro elemento de estudo
quando se trata do problema e suos rsolu-
ções . Sôbre êste aspecto os organizadores
do VIII Congresso afirmam: "A primeira
manifestação dêste fenômeno é a profunda
desorganização social produzida pela mu-
dança cultural, especialmente no meio ur-

bano, onde se encontram não só indivíduos
inodoptados, como grupos, setores da po-
pulação e até mesmo coletividades intei-
ros que não conseguem integrar-se e se
constituem em população marginal não só
em sentido geográfico como social. Estas
populações muitas vêzes apresentam o cc-
róter de unidades intermediários que con-
servam sobrevivências rurais tanto em seu
cornportomento exterior como em sua men-
talidade, No entanto, elas apresentam
aspectos mais úteis que nefastos desde que
tenham como causa ou representem uma
etopa de transição no processo de tronsi-
çõc . Em caso contrário, dá-se urna cris-
talização de unidades hobitocioncis e de
g~upamentos humanos bloqueado em um
permanente estado de inadaptação que
contribue para a aceleração da deteriora-
ção física e social dos centros urbanos",
Os organismos encarregados da solução do
problema da moradia nos diversos países
deviam procurar esta situação e aprovei-
tar os aspectos positivos do processo de
urbanização, uma vez que ninguém ousa
negar que êle prosseguirá apesar de tudo
e que se fôsse orientado seria mais posi-
tivo do que negativo, A êsse respeito o
documento preliminar do VI" Congresso
Panamericano dos Arquitetos afirma que:
"Está demonstrando, todavia, que apesar
de tôdas as dificuldades o homem atual
tende a consentrar-se sômente as aglome-
rações urbanas têm condições paro criar a
tecnologia, a cultura e os serviços de que
necessita a população, A urbanização
atua como um imperativo de progresso que
reverte ao campo buscando seu equilíbrio,
A concentração urbana libera o indivíduo
dando-lhe uma nova dimensão que só pode
ser apreciado em conjunto, ela possibilita
uma maior sobrevida através dos avanços
de medicina e forma uma mentalidade res-'
ponsável ante a solução dos problemas do
homem; paradoxalmente diminue as taxas
de crescimento da população, para dar ori-
gem a um nôvo ciclo de civilização",

Prisão de Arquiteto

A propósito da prrsco injustificada do ar-
quiteto Bernardo Figueiredo, durante as
manifestações estudantis do dia 21 de ju-
lho passado, o Conselho Superior do Insti-
tuto de Arquitetos do Brasil enviou ao g0-
vernador Negrão de Lima, da Guanabara,
o seguinte ofício:

"O Instituto de Arquitetos do Brasil, Se-
ção Brasileira da Union Internationalle des
A,rchitectes ~ UIA - Órgão Consultor da
UNESCO, e que congrega a totalidade das
arquitetos brosileiros, vem à presença de
Vosso Excelência manifestar sua estranhe-
za e repúdio pelos fatos ocorridos, em fim
da semana passada, quando a Polícia do
Estado que Vossa Excelência governa, agin-

do com incríveis atos de violência, agre-
diu indiscriminadamente, ao povo e cos
estudcntes, nas ruas da Guanabara,

Acresce mais ainda nosso preacupação ao
tomarmos conhecimento de que entre as
pessoas atingidadas ficara em nosso colega,
o arquiteto Bernardo Figueiredo que se en-
contra, atualmente, detido nesse Estado.
Trata-se de arquiteto que conta com larga
fôlha de serviços prestados a nossa cultu-
ra, inclusive pelos seus trabalhos fora de
nossos fronte iras ,

Segundo informações, chegadas ao nosso
conhecimento, e por notícias de jornais, te-
mos conta de que sua prisão se revestiu de
brutal espancamento, acompanhada de atos
revoltantes a própria dignidade humana,

Não podemos entender, Senhor Coverncdor,
que fatos como êstes aconteçam, ainda, em
nosso país, mormente nesse culto e pro-
g~sista Estado da Gucncbcrc.

Neste sentido, a lado de protesto veemen-
te dos arquitetos brasileiros que êste Ins-
tituto representa, solicitamos à Vossa Exce-
lência, O libertação do arquiteto Bernardo
Figueiredo, paro que gozando de seus di-
reitos de cidadão possa êle retarnar ao con-
vívio de sua famí lia e às suas tarefas de
profissionol digno da arquitetura brasileira,
Certos de contarmos com a compreensão e
o apóio patriótico de Vossa Excelência na
solução dêste grave problema que atinge a
tôda cultura brasileira, apresentamos nos-
sos protestos da mais alta consideração,"

A Comissão Diretora do IAB-GB também
enviou co Governador da Guanabara um
telegrama cujo texto damos a seguir:

"A Comissão Diretora do Instituto de Ar-
quitetos do Brasil, Departamento da Gua-
nabara, tomando conhecimento da injusti-
ficável prisão do arquiteto Bernardo Figuei-
rede, profissional de renome, autor de pro-
jetos que representaram para o País no ex-
terior, quando transitava na Avenida Rio
Branco na última sexta-feira, dia vinte e
um, deliberou manifestar a Vossa Excelên-
cia seu protesto contra a violência come-
tida aos direitos fundamentais do cidadão
contra a cultura brasileira e exigir a pron-
ta liberação dêste distinguido colega,"

Federação Nacional dos Engenheiros tem
nova diretoria.

o engenheiro Beux, do Rio Grande do Sul
é o nôvo presidente da Federação Nccionol
de Engenheiros o qunl estão filicdos as
sindicatos de Engenheiros de São Paulo,
da Guanabara, de Minas Gerais, do Pa-
raná e Volta Redonda. A nova direto-
ria recentemente em passada em cerimônia
que contou com a presenço do Ministro



do Trobolho tem a seguinte composição:
presidente: enç.? Armindo Beux (RS);
1.0 vice-presidente: eng.o Cyro Peixoto
Santos (SP); 2.° vlce-presidente: enç.?
Ramal David Curi (PR); 1.° secretário:
Enç.? Ruy de Viveiros Leiria (RS), 2.° se-
cretário: Enç.? Gercy Kokot (RS); 1.0 te-
soureiro: Eng.o Manoel James POntes CRS);
2.0 tesoureiro: Eng.o Aroldo Mello da Sil-
veira (RS).

Belo Horizonte, 1968 - VII Congresso
Brasileiro de Arquitetos

o temário do VII Congresso visa atender
simultâneamente o interêsse dos arquitetos
brasileiros, que nêsse momento parece es-
tar voltados principalmente para o proble-
ma do exercício da sua profissão, e tam-
bém, a necessidade de nos prepararmos
para o próximo Congresso da Associação
Pan-Americana das Associações de Aqui-
tetos, a se realizar de 6 a 12 de outubro
próximo, em Bogotá.

o Departamento de Minos Gerais, objeti-
vando descobrir os pontos que poderiam
despertar maior interêsse para discussão
durante o VII Congresso, promoveu uma
pesquisa entre os colegas de Belo Horizon-
te, a qual indicou ser o problema do Exer-
cício da Profissão o mais capaz de polari-
za r a atenção e o interêsse de todos.

Quando da reunião do Conselho Superior do
IAB, realizado em Belo Horizonte no últi-
mo dia 18/5/68, o problema foi discutido
chegando-se à conclusão que êsse deveria
ser realmente o primeiro tema do Con-
gresso.

o temário estabelecido será debatido nos
quatro grupos de discussão que funciona-
rão durante o Congresso, cada grupo dedi-
cado à discussão dos trabalhos que versa-
rem sôbre cada um dos sub-temas.

'-
o primeiro grupo, correspondente ao sub-
-terno "Imagem e função do Arquiteto na
Sociedade Brasileira", tem como objetivo
verificar até que ponto há uma correspon-
dência entre o papel que o arquiteto se
propõe desempenhar na nossa sociedade e
a imagem que essa mesma sociedade tem
o seu respeito. No momento atual, quando
nos propomos desempenhar um elenco bas-
tante diversificado de tarefas, algumas de-
las novas, que vão do planejamento ao de-
senho industrial, é necessário verificarmos
até onde estamos sendo compreendidos e
o que poderiamos fazer para melhorar a
imagem que a sociedade forma do arqui-
teto.

No segundo grupo serão discutidos os tra-
balhos que versarem sôbre os problemas
elativos à tôda a legislação que rege a ati-

vidade profissional, inclusive remuneração

do arquiteto e regulamentação de concur-
sos. Será também discutido nêsse grupo o
problema do mercado de trabalho do arqui-
teto e a sua organização profissionol fren-
te às características do mercado atual e
potencial. Há necessidade, por exemplo, de
o IAB estudar com maior atenção o papel
dos arquitetos que trabalham em órgãos
públicos, já que o poder público constitui
a maior fonte de emprêgo para os que não
exercem a arquitetura e o urbanismo como
profissão liberal, e também porque diver-
sas tarefas relacionadas com a nossa pro-
fissão competem e só têm perspectivas de
serem levadas a efeito através de órgãos
públicos. Ainda nêsse grupo deverá ser
discutida a organização profissional do ar-
quiteto, que além do problema da tabela
de honorários, principalmente para traba-
lhos de planejamento, está a exigir uma
revisão dos métodos e da estrutura do tra-
balho. Os trabalhos de planejamento, prin-
cipalmente, parecem
ção empresarial e
aperfeiçoada do que

exigir uma organiza-
interdisciplinar mais
a adotada até agora

pelos escritórios de arquitetura.

O tema II - Desenvolvimento Urbano
será debatido nos terceiro e quarto gru-
pos. O terceiro se referirá aos problemas
de expansão e renovação urbanas, e o
quarto será mais específico de habitação,
porém dentro de uma visão abrangente do
problema.

Seria de interêsse que o tema II fôsse dis-
cutido sob enfoques diversos. Sugerimos,
por exemplo, os seguintes:

1 - Enfoque teórico: - consistiria numa
interpretação teórica do desenvolvimento
urbana e dos problemas que dêle resultam.
Recomendar-se-ia, nêsse caso, que mesmo
através de um enfoque teórico, não se per-
desse a perspectiva da nossa realidade, que
se traduz por condições e níveis especiais
de desenvolvimento sócio-político-econômico
2 - Enfoque documentá rio: - consisti-
ria em documentar e divulgar a análise e
interpretação de fatos concretos de inte-
rêsse urbanístico, arquitetônico ou mesmo
interdisciplinar, relacionados com o desen-
volvimento urbano. Os colegas que têm
participado da realização de pesquisas, seja
no meio universitário, seja nos órgãos pú-
blicos municipais, estaduais ou federais,
seja ainda como atividade privada, pode-
riam trazer informação sôbre seus trabo-
lhos.

3 - Enfoque político-administrativo: - O
Congresso constitui uma oportunidade ex-
cepcional para se dar um balanço nas di-
mensões, no conteúdo e nos resultados até
agora obtidos, da político governamental
no que diz respeito ao desenvolvimento
urbano e a habitação em particular. Inte-
ressaria verificar e discutir o que se tem
feito de concreto em têrmos de planeja-
mento urbano, o que isso significa com

respeito à ampliação e diversificação do 9
mercado de trabalho do arquiteto, e que
resultados concretos já se apresentam.
4 - Enfoque didático-pedagógico: - con-
sistiria em verificar até que ponto nossas
universidades, e em particular, nossas esco-
las de arquitetura, estão sensibilizadas pelo
problema do desenvolvimento urbano. In-
teressaria saber qua is os órgãos e traba-
lhos de pesquisa existentes, quais os prc-

gramas e métodos de ensino adotados nos
cursos de urbanismo, arquitetura e nos
cursos interdisciplinares de planejamento
urbano.

Programo provisório do VII Congresso

21/9 - Recepção e inscrição das delega-
ções - programo social, inauguração do
exposição "1.0 Premiação Bienal do IAB".
22/9 - Reunião do Conselho Superior -
manhã, visito a Sabará, parque industrial
e Pampulha - tarde, abertura solene do
Congresso - noite.

23/9 - manhã - 1.0 plenária (organi-
zação do grupo), tarde - 1.0 reunião do
grupo, noite - 2.0 reunião de grupo.
24/9 - manhã - 3.0 reunião de grupo,
tarde - reunião de relatórios de grupo,
noite - livre.

25/9 - manhã - 2.0 plenária, discussão
dos relatórios, tarde - 3.0 plenária dos
grupos, discussão dos relatórios, noite .-
reunião do Comissão de relatórios do COn-
gresso para a elaboração do relatório final.
26/9 - passeio à Gruta de Maquiné, con-

cêrta na Gruto.

27/9 - manhã - 4.0 plenária para apro-
vação do relotór!o final, tarde - livre,
noite - encerramento do Congresso.
28/9 e 29/9 - passeio a Ouro Prêto e
Congonhas.

I Premioção Bienal do IAS

Junto com a realização da VII Congresso
Brasileiro de Arquitetos a se realizar em
setembro próximo em Belo Horizonte, terá
lugar a I Premiação Bienal do IAB. A esta
premiação poderão concorrer arquitetos de
todo o país que tenham sido distinguidcs
nas premiações anuais dos Departamentos.
Os colegas interessados em porticipar. da
I Premiação deverão enviar seus trabalhos
até 6 de setembro de 1968.

Federação mundiol de engenheiros

- Sob a égide da UNESCO, constituiu-se de
4 a 7 de março dêste ano, em Paris, a Fe-
deração mundial das organizações de en-
genheiros. A assembléia constituinte da
entidade, da qual participoram 120 dele-
gados de 60 países, foi presidida por Eric
Choisy, eleito também para a presidêncio
do Federoção. A vice-cresldêncio coube a
C. R. Vegh-Garzon, presidente de; União
Pcnornerlccnc das Assoctcções de Enge-
nheiros.
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10 Concursos Premiações

15-31 agôsto 1968
(entrego dos trabalhos)
Tóquio, Japão

Concurso para "Um conjunto de seis Re-
sidências", patrocinado pela Revista The
J apan Architect.

Prêmios num total de um milhão de yens.
The Jopan Architect, Shinkenchll-Ku.Sbc
Co., 31, 2-chome, Yushimo, Bunkyo-ku,
Tokio, Jopon.

28 ogôsto 1968
(entrego dos trobolhos)
Juàzeiro, BA

Concurso para o estudo preliminar de um
hotel de turismo em Juazeiro, Bohio.

Premias: 1.0 i--JCr$ 5.000,00
2.0 NCr$ 3.000,00
? o NCr$ 2.000,00J.

4.0 NCr$ 1.000,00
5.° NCr$ 500,00

Secreto rio de Assuntos Regionois e Urbe-
nos, Departomento de Turismo do Govêrno
do Estodo do Bahia. Informoções nos de-
pcrtamentos estaduais do IAB.

20 setembro 1968
(entrego dos trobolhos)
Rio de Joneiro, GB

Concurso Nacional de Anteprojetos poro
o Nova Penitenciória do Estado do Cuo-
nabara.

IAB-GB, Av. Rio Bronco, 277 grupo 1301.
Prêmios: 1.° NCr$ 14.000,00

2.° NCr$ 6.000,00
3.° NCr$ 4.000,00

30 setembro 1968
(entrego dos traba lhos)
São Paulo, SP

Concurso Nacional de Anteprojetos poro a
Novo Sede da Secretaria de Agricultura
de 5ão Paulo

IAB-SP
Ruo Bento Freitas,
Prêmios: 1.° NCr$

2.° NCr$
3D NCr$
4.° NCr$
5.0 NCr$

306, São Pau10-5P
30.000,00
16.000,00
9.000,00
5.000,00
4.000,00

30 setembro 1968
(entrego dos trabalhos)
Milão, Itália

Concurso de idéias para nôvo mibiliário
destinado à infância. Promoção e organi-
zação da revista ABITARE com a cola-
boração do Centro Baby Mark.

ABITARE/CONCORSO BAMBINI, 3, via
Giuseppe 5achi 20121, Milano - Itália.

1 novembro 1968
(inscr içôes)
Viena, Áustria

Concurso Internacional para a Sede das
Organizações Internacionais (OIEA, UNIDO
e Centro de Congressos Internacionais de
Vieno)

ZIVILTECHNIKERTEAM
Amtssitz Internationaler Organizationem
Arch. Appel Fleicher Lintl Schwanzer
1010 Wien, Marc Aurelstrosse 20/30
Austria.

30 novembro 1968
Rio-GB

VI Premiação Anual IAB-GB IAB-GB, Av. Rio Branco, 277 grupo 1301
Rio-GB

30 março 1969
(entrego dos trobolhos)
Sofia, Bulgária

Concurso Internacional para um mo-
numento a Khan Asparoun

Prêmios: 1.c 25.000 levas
2.° 12.000 levas
3D 5.000 levas

União dos Artistos Búlgoros 37, Moskovska
5t. Sofia-Bulgária
Embaixada da Bulgária, Rua Cor los Coes,
64 - Rio
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21-28 setembro 1968
Belo Horizonte, Minas Gerais

"Exercício Profissional e Desenvolvimento
Urbano".
VII Congresso Brasileiro de Arquitetos:

IAB-MG
Av. Amazonas, 491 - s/4 12
Belo Horizonte - MG

3-8 outubro 1968
Nancy, França

II Salão Internacional da Equipamento
Urbano.

Salan Internatianal de I'equipement urbcin
54, Nancy 01,
boite pastale 593
France

7-16 outubro 1968
Ottawa, Canadá
Washington, USA

Conseil International du Bâtiment pour
Ia Recherche, l'Etude et Ia Documentation.
IV Congresso Internacional: "A construção
no mundo em 1968".--

IV Conçres International du CI B
Conseil National de Recherche du Canadá
Ottawa, Canadá

17-24 outubro 1968
Zacatema, México

Encontro de jovens arquitetas por ocosrco
dos Jogos Olímpicos na Cidade do México.

Comité organizado r de ios Juegos de Ia
XIX Olimpiade, a/c Ruth Rivera - 170
avenida de Ias Fuentes, Mexico 20 D. F.
México

20-25 outubro 1968
Lima, Peru

VII Congresso Interamericano de Plani-
ficação - SIAP. "América no ano 2000".

Carabaya, 515,
oficina 600, casilla 6125
lima, Peru

novembro 1968
Rio de Janeiro, GB

Seminário brasileiro (de âmbito interna-
cional) paro formulação de político sôbre
áreas metropolitanas e seu papel nas paí-
ses em desenvolvimento.

SERPHAU .~ M. I.
Av. Presidente Wilson, 164, 7.0 andar,
Rio - GB.

8-14 dezembro 1968
Cidade do México. México

2.0 Colóquio sôbre Museus. "A arquitetura
dos Mueseus: os problemas de acesso e
circulação" .

Museu Nacional de Antropologia, a/c
Mório Vazquez, bosque de Chapultepec,
México, 5, D. F. México

9-15 outubro 1969
Buenos Aires
Argentina

X Congresso da União Internacional de
Arquitetos: "A arquitetura cama fator
social" .

Unian Internationale des Architectes: 4,
Impasse d'Antin
Paris VIII, France



Editorial

12 Profissão do orquiteto e desenvolvimento
urbano
Os arquitetos brasileiros vão se reunir em
Belo Horizonte em setembro próximo pa-
ra realizar o VII Congresso Brasileiro de
Arquitetos. Para temário do Congresso fo-
ram escolhidas duas ordens de problemas,
para os quais os arquitetos tem demons-
trado ultimamente extrema sensibilidade o
exercício da profissão de arquiteto e o de-
senvolvimento urbano.
Uma pesquisa de opinião entre arquitetos
mineiros realizada pelo Departamento de
Minas Gerais do Instituto de Arquitetos do
Brasil revelou que os aspectos relacionados
com o exercício profissional eram os que
demonstravam maior capacidade de pola-
rizar o interêsse da classe.
Mais tarde, em reunião realizada em Be-
lo Horizonte, o Conselho Superior do IAB
concluiu igualmente pela oportunidade de
se discutir no VII Congresso problemas re-
lacionados com o exercício da profssião de
arquiteto, juntamente com outros ligados
aa crescimento urbano. E, assim sendo, o
tema do Exercício do profissão de arqui-
teto foi desdobrado em dois sub-ítens: ima-
gem e função do .arquiteto no sociedade
brasileira e legislação, mercado e organi-
zação profissional do arquiteto.
O estudo do primeiro dêsses subtemas vi-
sa verificar até que ponto existi ria corres-
pondência entre o papel que o arquiteto se
propõe a desempenhar na sociedade e o
imagem que essa mesma sociedade tem o
seu respeito.
O desenvolvimento tecnológico de nosso sé-
culo abriu inúmeros frentes novas para o
arquiteto mas alterou algumas das carac-
terísticas tradicionais do exercício de suo
profissão. O elenco bastante diversificado
de tarefas que o arquiteto tem sido levado
a enfrentar - elos vão desde o desenho
industrial ao planejamento de cidades, sem
esquecer aquelas que se ligam 00 espa-
ço em que o homem se obriga - exige
além de definição clara e corajoso de ob-
jetivos uma posição aberta e receptivo
ante a extrema complexidade dos aspectos
sociais, humanos, físicos e econômicos com
que deverá lidar.
O segundo tema - desenvolvimento ur-
bano - igualmente dividido em dois sub-
temas, deverá abordar e discutir a expan-
são e renovação urbana e habitação.

••

O IAB-MG, responsável pela organização
do VII Congresso, recomenda que a dis-
cussão do tema desenvolvimento urbano
considere os seguintes aspectos:

o) enfoque teórico: interpretação teó-
rica do desenvolvimento urbano e dos pro-
blemas dêle decorrentes, cuidando-se em
não perder a perspectiva de nossa rea!i-
dade, a qual está traduzida por condições
e níveis específicos de desenvolvimento
sócio-pol í tlco-econômico ;

b) enfoque documentá rio: documentação e
divulgação dos fatos de interêsse urbanís-
tico, arquitetônico, bem como dos demais
aspectos que dão ao desenvolvimento ur-
bano o feição interdisciplinar. Seriam mui-
to bem recebida. Tôdo a contribuição ba-
seada nas experiências concretos, nas pes-
quisas e nos estudos quer tenham origem
no atividade universitária, em órgãos pú-
blicos de planejamento ou no exercício
profissional privado, será do maior provei-
to e da maior relevôncia para o levanta-
mento do quadro nacional de desenvolvi-
mento urbano.

c) enfoque político-administrativo: o VII
Congresso seria o ocasião de excepcional
oportunidade para se dor verdadeiro ba-
lanço daquilo que já se fez ou está fa-
zendo neste campo em todo o país. A po-
lítico governamental no plano do desen-
volvimento urbano e da habitação deve
ser estudado, analisada e debatida à luz
dos empreendimentos levados a efeito, dos
resultados até agora obtidos e de suo re-
percussão no estrutura urbana existente.
As perspectivas do crescimento urbano bra-
si lei ro se colocam a nossa frente como dra-
mático desafio à capacidade profissional do
arquiteto e de muitos outros profissionais
com os quais êle deverá trabalhar em es-
treita colaboração.

d) enfoque didático-pedagógico: verificar
até que ponto nossas universidades - em
particular as escolas de arquitetura - estão
sensibi Iizadas pelos problemas colocados
pelo desenvolvimento urbano.

RElt,ficação No editorial do número ante-
rior datas de alguns documentos legais
relativos a defesa do patrimônio foram tro-
cadas. Corrigimos: o Constituição é a de
1967 e a lei específica de proteção ao
patrimônio ·histórica e artístico nacional é
de novembro de 1937.
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Concurso para a Biblioteca Central da Bahia

14
o 1.° Prêmio do Concurso Público Nacio-
nal para o Estudo Preliminar do Projeto do
Edifício Sede da Biblioteca Central do Es-
tado da Bahia foi ganho pela equipe dos
arquitetos Ulrico Zurcher, Enrique Alva-
rez e Rodrigo Pontual, da Bahia.

Coube o 2.° Prêmio à equipe de arqui-
tetos Joaquim Guedes, Pedra Taddei, Sil-
vio Sawaya e Tokuji l to, de São Paulo,
sendo as seguintes as demais classifica-
ções: 3.° Prêmio - equipe de arquitetos
Roberto Luís Gandolfi, Abrão Aniz Assad
e José Sanchotene, do Paraná; 4.° Prêmio
- equipe de arquitetos Miguel Pereira e
Ivan Mizoguchi, do Ria Grande do Sul; e
5.° Prêmio - equipe de arquitetos José
Rodrigues de Faria Sobrinha e Lúcia M03-

chella, de Brasília.

Integraram o Júri, os seguintes arquitetas:
Acácio Gil Borsai, IAB-PE; Paulo Antunes
Ribeiro, IAB-GB; Marcos Konder Neta,
IAB-GB e a bibliotecária Adalgisa Moniz
de Aragão, além do arquiteta-consultor
prof. Walter Velloso Gordilho e o prof.
Nélson de Souza Sampaio.
Dos 137 concorrentes inscritos, apenas 69
apresentaram trabalhos.

Razões

Reunido desde o dia 10 de abril, o Júri
concluiu no dia 13 seus trabalhos, lavrando
a ata de que extraímos o trecho referente

'-" .. ,
I

-.... .--.....~,

------:;:::.--: ', >

Projeto vencedor

à fundamentação do julgamento dos tra-
balhos, sua escolha e classificação. Diz a
ata: "Justifica a Cornissõo do Júri a sua
escolha no fato de que cada um dêsses tra-
balhos apresenta um aspecto positivo na
solução do estudo preliminar, sendo o tra-
balho de número 52 o que melhor atende
aos objetivos visados. A seguir, decidiu a
Comissão do Júri tecer comentários sôbre
o projeto vencedor de número 52, cujo
autor ou autores apresentaram uma solu-
ção natural e simples para o problema dos
acessos aos locais de leitura, áreas de de-
pósito de livros e administração, criando
00 mesmo tempo uma ambientação poiso-
gística perfeita pela comunicação visual
do jardim central e parque existente. Há
como uma interpenetração da vegetação
que vai produzir um efeito muito interes-
sante de leveza em contraste com o volu-
me fechado da parte superior do prédio.
Nota-se e é importante, que o partido ado-
tado é propício ao clima da Bahia ense-
jondo uma ventilação cruzada nas depen-
dências. A estrutura é tradicional e sim-
ples, embora o Júri não concorde com a
junta de dilatação digonal proposta que,
além de outras considerações, obriga a calo-
caçõo de uma coluna sôlta, sem nenhuma
necessidade. A Comissão chamou a aten-
ção também para a situação da garage
e sua movimentação e recomendo a me-
Ihoria do acesso da biblioteca circulante
e do auditório."
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Primeiro prêmio
Ulrico Zurcher, Enrique Alvarez e
Rodrigo Pontuol. arquitetos
Bahia
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Consultores: enç.? Francisco Lemos
Santa e bibliotecária Fernanda Ma-
chado Pinto.
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16 Memoriol descritivo

Considera~ões Cerais. O esquema ideal
para funcionamento perfeito de uma bi-
blioteca seria em dois planos: um para
depósitos e serviços anexos e outro para
o público, A administração geral poderia
ser situada em qualquer um dos planos ou,
mesmo, separada pois sua função é pri-
mordialmente burocrática, cujos contactas
são através de funcionários executivos e
souccs vêzes otendem diretamente o pú-
blico.

Daí o nossa preocupação de usar a maior
área por pavimento, fugindo à tradicional
e obsoleta "tôrre".

o terreno disponível, entretanto, não tem
as condições de área satisfatória para aten-
der o partido arquitetônico po rnós consi-
derado ideal. Além do mais, o terreno está
povoado de magníficas árvores.

O resultado final de nosso estudo foi um
edifí cio quadrado com 66 por 66 metros
em 4 pavimentos assim distribuídos:
Pavimento sem i-enterrado ou primeiro pa-
vimento: biblioteca circulante, serviço de
extensão, auditório, exposiçoes, cantina,
instalações de confôrto, salas de aulas,
serviços gerais.
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planta do pavimento sem i-enterrado

Pavimento térrea ou segundo pavimento:
hall, expediente, salões de leitura.

Terceiro e quarto pavimentos: depósitos ge-
rais e catálogo coletivo.

Quinto pavimento: divisão de bibliotecas,
odministração geral da biblioteca centro I,
livros raros, braille, documentação e repro-
grafia, processamento técnico,

A parte central' do edifício é vazada, com
um grande pátio ajardinado, oferecido a
tôdas as salas de leitura do pavimento tér-
reo. Êste claustro além de oferecer me-
lhor iluminação e ventilação naturais, cri-
ando um microclima capaz de tornar supér-
fluo o ar condicionado, também dá uma
ambientação mais repousante aos leitores,
funcionando como extensão dos salões de
leitura, preservando e valorizando a maior
árvore existente no terreno.

O projeto possui duas circulações diferen-
ciadas, uma para público e outra para fun-
cionários, sendo inclusive os acessos dife-
renciados. Para o público a ligação entre
o pavimento semi-enterrado e o térreo se-
rá feita através de rampa.

O aspecto plástico, é o de um grande só-
lido vasa do apenas por uma faixa contínua
de aberturas correspondentes 00 quinta po-

ti
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vimento e suportado por robustos pi lares
do pavimento térreo, êste to ta Imente trans-
parente. Tratando-se de obra para gran-
de público procuramos dar ao edifício uma
escala humana, condizente com sua fun-
ção de Universidade Popular, e não biblio-
teca monumental.

Estrutura. Procuramos uma disposição de
colunas que satisfizesse as exigências es-
peciais decorrentes das funções do edital.

1 - Fundações

Como o edifício está localizado em zona
geológica conhecida, sabemos que abai-
xo do subsolo numa profundidade máxima
de 2 metros encontraremos argila media-
namente compacta, na qual pode-se uti-
lizar uma taxa de trabalho de 2 a 2,5
kg/ cm2 para fundações diretas em sapatas
isoladas. Para o conjunto de elevadores,
escadas e casa de móqurno inferior se
constituirá em caixo de concreto armado,
constituirá em caixa de concreto armado,
poços dos elevadores, tudo apoiado sôbre
uma placa armada, Um reticulado de cin-
tas ao nível da lage de impermeabilização
fará o contraventamento.

O composto de micra pilares que vão até
o nível do sem i-enterrado, será opoicdo em
sapata contí nua tipo radier.
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Cortes

2 - Superestrutura

O dimensionomento da lage do teto do
pavimento semi-enterrado bem como as do
piso dos terceiro e quarto pavimentos e o
teto do quarto pavimento, foi estabelecido
para uma disposição reticular de vigas,
(trama) com disposição de entre-eixos de
1,25 e 1,50 m, para cada uma das ducs
direções ortogonais, ficando as vigas cor-
respondentes das linhas de apôio mais es-
pessas que as outras. O povirnento em seu
conjunto, enfim, tôda a trama, trabalha,
como lage sôbre apoios isolados. A altura
total do conjunto é de 55 em, conseguida
com vãos de 12 m, equilibrados com ba-
lanços de 3,20.

Devido a condições arquitetônicas o teto de>
pavimento térreo dispõem de vigas pe-
rimétricas bastante robustas que formam
duas linhas de opôio, as quais sustentam
um conjunto de vigas paralelas com 1,25
de eixo a eixo.
3 -'-- J untes, de di lotação
Colocamos 4 juntos no sentido das diaga-
nais da edifício. Se em estudo posterior
mais acurado, resultarem tensões exces-
sivas dos pilares externos, limite das jun-
tas, esperamos superó-Ias com pilares pên-
dulos.

Dadas Gerais. O prédio possui uma órea
construí da de 17.420,00 m2, distribuí da
da seguinte maneira:

Pavimento sem i-enterrado 4.346,00 :n2
Pavimento térreo . . . . . . . 2.700,00 m2
Terceiro pavimento ..... 3.458,00 m2
Quarto pavimento 3.458,00 rn2

Quinto pavimento 3.458,00 m2

Foram respeitadas as normas impostas pe,
lo Poder Público Municipal.

17



Segundo premio
Joaquim Guedes, Pedro Tcddei,
sTiVio Sawaya e Tokuji lto arquitetos
São Paulo
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Cortes

o
Planta

Memorial descritivo

Procuramos
1. criar um edifício em escala baiana;
2. não um mastodonte, mas um conjunto
de volumes complexos, delicados, coloridos,
flexíveis, capazes de um diálogo tranqüilo
com o "cobertura vegetal" do terreno,
mencionado pelos documentos;

3. onde os volumes úteis se articulassem
livremente em vários níveis, permitindo
fruir 00 máximo o paisagem próximo, in-
terno 00 terreno e à ruo.

4. o luz do Bahia é especial, forte e cla-
ra. Nesta fase de estudo preliminar, limi-
tamo-nos o indicar elementos vazados de
cerâmica poro temprá-Ia. No desenvolvi-
mento futuro do projeto, êsse elemento que
aqui comparece como urna idéio radical
um pouco descuidada, deverá ser modifi-
cado de maneiro o permitir uma comuni-
cação melhor com ° exterior.

5. Nos condições sugeridos pelo terreno
e vários vêzes referida pelo comissão or-
ganizadora do concurso, a vegetação pode
e deve desempenhar um papel essencial.
Procuramos então organizar tôdas as áreas
de trabalho e de estudo entre as copas das
árvores. A qualidade do luz e o clima que
doí decorrem são indiscutíveis.

Perspectiva

I

I
I
I



Terceiro premio
Roberto Luiz Gandolfi José Sancho-
tonee Abrão Anis Assad. arquitetos
Paraná

Colaboradores:

cálculo estrutural: Eng. Venevérito
Cunha
ar condicionado: Hans Charles
Banzen
hidráulica: San Hi::Jro, Elétrica,
Proinstel
biblioteca: Maria Dorothea Barbosa
Estudantes de Arquitetura: Orlando
Buzarello, Dilva C. Slornp, Ricardo
Pereira, Regina Vieira de Araújo,
Jane Paiva Mello, Eda Slomp e
Luiz Ccrlos Smager.

Perspectiva externa

Pavimenta térrea

19

Memoriol Descritiva

A preservação das elementos polsc aisticos
da terreno, coberto de vegetação de porte,
conduziu ao partido cem pequena ocupa-
ção no térreo, aumentado à medida que
se avança em altura. O embasamento foi
tratada com altos planos de vida, que sal-
tam o prédio do te.rreno e proporcionem
a necessária integração do espaço interno
com o externo. Os pavimentos. se sucedem
dentro de seqüência plóstico coerente com
seu uso e sua função. Balanços e recuos,
vãos e saliências, caracterizam volumes,
que formam os ambientes solicitocos pelo
programa. O depósito geral de livras, lo-
calizado na parte superior do edifício, atua
como beiral e projeta sombra no restante
dos elementos, criando condicionamento
natural de amenização dos ornbiente s,
com a eliminaçãa do cclor causticante. O
painel de vedação do depósito geral, tra-
tado escultàricamente, marca o conjunto,
evidenciando-o como repositório do acer-
vo da cultura baiana. A posição elevada
do depósito geral, conseqüência do cuida-
do de preservação da natureza local, per-
mite condições de ambientação mais na-
turais, melhor preservação do material bi-
bliográfico pela eliminação do fator umi-
dade, e Iigações mais di retas com os se-
tores administrativos e de processamento
técnico. O espaço interno é valorizado por
um vazio central, que dá a necessária
relação entre os diversos pisos e entre-pi-
sos, ao mesmo tempo que proporciono
uma referência imediata para o usuário,
distribui mais uniformemente a ilumina-
ção dada pela clarabóia que a êle se se-
brepõe e molda o espaço onde se desen-
volve a circulação vertical. Acima do de-
pósito central, fica o pisa reservado aos
serviços administrotivos, tanto os da bi-
blioteca central, como os da divisão de
bibliotecas. O jôgo de volumes possibilita
ilumincçõo zenital para as salas de lei-
tura, que são protegidas pelos beirais su-
periores.



Quarto prêmio
Arquitetos:

Miguel Pereira, Ivan Mizoguchi

Rio Grande do Sul

20 Consultores:
engenheiros Ervino Fritsch, Eugênio
Knorr, Fernando Campos de Souza
e Carlos Medeiros
bibliotecária Sully Brodbeck
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Memorial descritivo

Na colocação do problema da adequação
desta obra urbana da Bohia, procurou-se
vincular uma certa preocupação cultural
com a herança arquitetônica da colônia,
tão característica da estrutura da cidade
velha, reconhecido patrimônio histórico.
Pareceu-nos válido estabelecer êsse cuida-
do com o passado bcrrôco. mesmo que a
rua seja tipicamente residencial, com "ca-
sas em arquitetura característica da déca-
da 40/50, comum na maioria das cida-
des brasileiras naquele período". É que
transcende ao estado atual da paisagem
a responsabilidade de pensar no destino
da arquitetura que se deve fazer em Sal-
vador, mesmo considerando o gabarito de
90 metros da zona.
Daí a proposição de uma massa horizontal,
capaz de marcar-se de forma singular, na
verticalidade da futura paisagem. Assim
nasceu o jeito horizontal de tratar a ocupa-
ção do terreno, numa pretendida e genero-
sa vinculação entre espaços internos e ex-
ternos, principalmente no nível do gran-
de salão de leitura e seus terraços para
leitura ao ar livre. Esta vinculação esta-
belecendo-se, principalmente através da
comunicação visual e da conseqüente idéia
de repouso, levou-nos a pensar no enri-
quecimento dos valôres do parque, am-
pliando-o, a fim de que a transição pcisc-
gística se estabeleça entre o bloco e as
ruas, fugindo da clausura imposta pelos
muros atuais. A idéia de repouso e tran-
qüilidade, assim, existirá não só para quem
está na biblioteca mas, igualmente, para
quem a ela se dirige, ou por ela passa,
nascendo disso um valor maior na paisa-
gem 'Urbana, mais consetâneo com a dig-
nidade da obra.
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22 Deve-se esperar inovação na tecnolagia
dos transpo.rtes. Enquanto os países em
desenvolvimento estão se preparando para
investir bilhões de dólares em métodos
convencionais de trensperte, redobrados
esforços deveriam ser feitos para acelerar
as atuais pesquisas visando obter-se me-
lhores alternativas.
O fato de que muito pouco se tem feito
para a aplicação do que é tecnolàgicamen-
te possível pode ser atribu ído a três fata-
res principais: a ausência de órgãos insti-
tucionois equipados para fazer as neces-
sárias escolhas, a relutância em tentar o
que é nôvo e não experimentado e a ne-
gligência em pesquisar.

Muitos dos atuais planos de transpor-
te parecem negar a revcluçêo dos trans-
portes e favorecer. ao invés, a reconstru-
ção do passado. Pesquisos e programas de
desenvolvimento necessitam acelerar ino-
vações que podem ser de grande valia pa-
ra os países em desenvolvimento. Muitas
técnicas emergentes, dentro e fora do cam-
po dos trcnspcetes prometem novas manei-
ras de enfrentar os problemas dêsse cam-
po. O seu desenvolvimento deveria ser pro-
movido e os talentos orientados a fim de
que se obtenham mais rápidos resultados.
"Strategy for Mobility", Wilfrid Owen.

•

Novos conceitos em transporte urbano
engenheiro Gilberto Aranzes Lanhoso

o transporte 'urbano e o congestionamen-
to do trânsito são problemas mais antigos
do que se costumo pensar.

Em fins do século passado, Londres pos-
suía uma população superior a 4 milhões
de habitantes apresentando portanto um
séria problema de transporte. O elevado
número de bondes e ônibus de tração ani-
mal, carroças e carruagens causava con-
gestionamento do trânsito.

No início dêste século, o congestionamento
jó era um dos principais problemas das
grandes cidades dos Estados Unidos.

Desenvolveram-se então as linhas ferro-
viórias de eubúrbio e teve início a cons-
trução dos sistemas metropolitanos de
transporte-rápido, denominados em gerei
por metrô ou subway.

A construção do metrô resolveu durante
determinado período os problemas de trans-
porte e congestionamento nas grandes ci-
dades.

Todavia, o problema voltou a surgir com
o desenvolvimento da indústria automobi-
lística e portanto com o aumento de auto-
móveis nas vias públicas; desta vez a pro-
blema caracterizou-se mais pelo aspecto
de congestionamento do trânsito da que
pela deficiência de transporte.

A orientação seguida para a solução do
problema, principalmente nas Estadas Uni-
dos, a partir do final da 2.0 grande guer-
ra, foi a construção de avenidas e gara-
gens de estacionamento na centro da ci-
dade a fim de facilitar a circulação do
automóvel. O transporte coletiva passou
então a ser negl igenciado.

Estava-se no apogeu da sociedade demo-
crática individualista, da decanta "ame-
rican way of life" onde o automóvel de-
sempenha um papel primordicl. Queremos
esclarecer que não estamos fazendo uma
crítica, mas apenas uma constatação.
Que resultados foram obtidos nos Estados
Unidos com essa orientação?

1) - O aumento da mobilidade propor-
cionada pelo automóvel resultou numa ex-
trema e desordenada expansão da área ur-
bana o que, ao lado de muitos benefícios
veio encarecer os serviços públicos. Assim,
as necessidades de transporte foram am-
pliadas devido ao aumento das distâncias
e à difusão dos pontos de origem e desti-
no. Essa difusão resultou em que o auto--
móvel tenha-se tornado o único meio pos-
sível de deslocamento em muitas localida-
des.

2) - A construção das expressways e as
áreas de estacionamento têm causado a
destruição do centro urbano em muitas ci-
dades. Em Los Angeles, por exemplo, dois
têrças da área central é ocupada por ave-
nidas, garagens e pátios de estaciona-
mento.

3) - A diminuição da utilização dos
transportes coletivos os tornaram deficitá-

rios impossibilitando-os de proporcionar um
transporte eficiente. O número de passa-
geiros transportados pelos sistemas coleti-
vos caiu de 23 bilhões em 1945 para 8
bilhões em 1963, ou seja, aproximadamen-
te a têrça parte, apesar do crescimento da
população. A piora dos serviços aumenta
a tendência ao uso do automóvel.

4) - Apesar dos elevadíssimos investi-
mentos feitos com a construção das expres-
sways, o número de automóveis cresce de
maneira ainda mais rápida, tornando-se
cada vez mais difíceis e demorados os des-
locamentos urbanos, com elevados prejuí-
zos econômicos e danos à saúde físico e
mental. A Hollywood Freeway, em l.os An-
geles, par exemplo, inaugurada em 1954
e que foi projetada para acomodar um
trófego estimado em 10.000 veículos por
dia num futuro longínquo, apenas um ano
após sua inauguração atingiu o volume de
168.000 veículos.

Julgamos haver chegado o hora de uma
reorientação em tôda o questão do trans-
porte urbono.

Continuarmos o aceitar impassíveis os pro-
blemas que se agravam dia a dia é ne-
gar nossa capacidade de inteligência e
imaginação. Em nenhum setor da técnica
o homem se tem mostrado tão incapaz.
Na sociedade moderna, onde impera a ra-
cionalização, não há nada mais irracio-
nal do que o transporte urbano.
A finalidade do transporte é proporcionar
mobilidade aos homens. e fazer circular
as mercadorias. Todavia o que se tem pro-
curado é a circulação dos veículos, como
se êsse fôsse o objetivo final.

Já que é impossível adaptar as cidades
ao automóvel, exceto em casos de cidades
e bairros novos,
tecnologia dos

temos que adotar uma
transportes adaptados os

estruturas de urbanização existentes.
Assim sendo os transportes coletivos devem
merecer absoluta prioridade.

A circulação do automóvel no centro do
cidade deve ser restrito através de um bem
elaborado sistema de taxação o qual deve
basear-se não na potência do motor mas
na órea ocupada pelo veículo. Pequenos
carros movidos a eletricidade já estão em
experiência, são silenciosos e não despren-
dem gazes de escape; êsse seria o padrão
ideal do automóvel para o transporte ur-
bano individual.

O transporte de carga deve merecer aten-
ção especial. Terminais rodoviários de carga
devem ser construído na periferia da cidade.
A reunião das emprêsas transportadoras em
alguns poucos terminais permitirá uma ra-
cionalização dos movimentos da carga
a ser distribuí do e recolhida na cidade.
Em estudo feito em New York con-
cluiu-se que o número de caminhões que
circulam pelas ruas poderia ser reduzido à
décima porte coso ':~ouvesse união dos ter-
minais. Em Chicago, o abastecimento de
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uma determinada loja do centro envolve
378 caminhões par dia, tendo sido esti-
mado que poderia ser feito por apenas 13
caminhões desde que os cargas fôssem
agrupados. Vias especiais deveriam ser
previstos paro os caminhões pesados que
se dirigem às zonas industriais do cidade.
Isso é de especial importância no coso do
Brasil, pois ao contrário dos Estados Uni-
dos e Europa, onde o transporte pesado
é feito por ferrovias, penetrando portanto
na cidade e nas indústrias em vias isola-
das, aqui êsse transporte é feita por ca-
minhões, circulando pelos ruas da cidade.
O transporte interurbano de passageiros
merece também especial atenção, deven-
do-se construir terminais rodoviárias.
Nos Estados Unidos, país que lidero o
tecnologia mundial, o volto 00 transporte
coletivo é uma solução difícil devida à
elevadíssima proporção de pessoas que
possuem automóvel, às grandes obras já
realizadas para o suo circulação e esta-
cionamento no centro, à estrutura de ur-
banização que os cidades já adquiriram,
bem coma 00 próprio condicionamento psi-
co-socio l.
Todavia, nós dos países em desenvolvi-
mento, que estamos dando início agora à,
grandes obras urbonos, devemos observe-
o que ocorre nos países mois evoluídos e
daí tirar lições.
E o reolidade demonstro que devemos se-
guir outro caminho.
É portanto fundamental, que as nossas
maiores cidades elaborem desde já seLIS
plonos diretores de transporte e planejem
seus sistemas de trânsito rápido (precedido
sempre pelo plano diretor de urbanismo).
Analisemos então alguns aspectos dêsses
sistemas.
Cidades como Paris, Londres e New York,
que se desenvolveram antes da era do
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automóvel e do ônibus, cidades que cha-
maríamos de compactas, com elevado
densidade de população, puderam cons-
truir uma extensa rêde abrangendo o
maior porte do cidade. Assim é que Paris
construiu 189 Km dos quais 160 subter-
râneos, Londres 348 sendo 142 subterrâ-
neos e New York 381 dos quais 215 sub-
terrâneos.

Os metrôs dessas cidades e de outros
construí dos no mesmo época, atendem suo
finalidade primordial que é o de transpor-
tar o mossa do população. Todavia, o se-
gundo aspecto do problema, que é o do
trânsito, existe e se agrava nessas cidades
apesar do existência do metrô. Isso por-
que, devido à suo falto de confôrto, boa
porte dos habitantes prefere se utilizar do
automóvel. E temos que convir que viajar
em vogões com mais de 200 passageiros,
onde o maioria vio]o em pé, com índice
de ocupação de mais de 5 passagei ros por
metro quadrado, em ambiente pouco are-
jado e de heterogenidade social e onde o
velocidade médio não vai além de 30
km/h não é muito convidativo, especial-
mente quando se dispõe de um confortá-
vel outomóvel.

Nos últimos 15 onos novos metrôs fo-
rom construí dos em diversos cidades tais
como: Estocolmo, Lisboa, Milão, Roma,
Toronto, Cleveland, Montreal, Tóquio. Em
fase de construção encontram-se os de São
Francisco, Frankfurt, México, Washington,
etc.

Todavia, o critério que presidiu à cons-
trução do maioria dêsses metrôs é dife-
rente do que determinou aqueles construí-
dos no início do século. As cidades sofre-
ram grande modificação em seu desenvol-
vimento após o aparecimento dos automó-
veis e dos ônibus. As cidades não são mais

compactos, exceto no centro, mas sim dis- 23
persas e extensos, com densidade popula-
cional bem mais baixa que antigamente.
Oro, sendo necessário elevado densidode
populacional paro que uma linha de metrô
posso operar econômicamente, verifico-se
não mais ser possível, como ocorreu no iní-
cio do século, construir-se uma rêde com-
pleto de metrô abrangendo tôda a cidade .
Assim, os metrôs recentemente construí-
dos ou que estão sendo projetados possuem
poucos linhos. Ao contrário de Paris que
possui 189 km ou Londres com 348, Es-
tocolmo possui 52 km e Toronto 10.

O metrô de Estocolmo é resultado de um
plano diretor metropolitano onde se procurou
uma descentralização através de construção
de vários cidades satélites.

O metrô de Toronto, 00 contrário, teve
por finalidade preservar o centro da ci-
dade, evitando a fuga para as subúrbios
e a excessiva descentral izaçãa.

Os metrôs de Cleveland e de Tóquio ligam
o centro do cidade ao aeroporto.

O metrô de São Francisco é resultado de
um planejamento regional e ligará vá-
rios cidades do área metropolitana à cida-
de de São Francisco. O aspecto confôrta
foi um dos principais requisitas dêste me-
trô, onde todos as passageiros viajarão
sentados e o velocidade média, inclusive
parados, será de 80 km por hora.

Novos sistemas de transportes rápidas têm
surgido nos últimas tempos. É a caso
do sistema sôbre trilha, tipos Alway e
Lackheed, em experiência em Colônia,
Alemanha, e em Seattle, Estadas Unidas.
No Japão foi canstruída o primeiro linho
do tipo Alway, com 14 km ligando acene
tro de Tóquio 00 aeroporto. O sistema sus-
penso tipo SAFEGE, em experiência perto
de Paris. No Japão, está sendo construí do
uma linho de 8 km, ligando Ofhuno e
Katase, 00 sul de Tóquio.

Tanto o metrô clássico, coma os novos
sistemas, aplicam-se especialmente poro a
ligação do centro da cidade a cidades sa-
télites, subúrbios populosos, aeroportos,
etc. São portanto sistemas de transporte
verdadeiramente metropolitanos, isto é, de
interligação do metrópole com suo área
metropolitano.

Devido 00 elevado custo e à necessidade
de elevado densidade nõo podem êsses sis-
temas servir como sistema geral de trans-
porte em tôdo a cidade. Dessa maneiro,
grande porte daqueles que possuem auto-
móvel continuarão o utilizar-se dêsse meio
de transporte. O número de automóveis
nos ruas centrais tenderá o aumentar ape-
sar da construção dos metrôs, não solucio-
nando portanto o problema do congestio-
namento do trânsito e resolvendo apenas
em porte o problema do transporte.



24 Apresentamos então a idéia de um sis-
tema de trônsito rápido, que designaremos
pelo nome de Metrobus e que, pela sua
simplicidade e baixo custo de implantação,
pode ser aplicado em um grande número
de cidades. Êsse sistema consiste de um
conjunto de vias para uso exclusivo de
ônibus expresso e de estações especiais no
centro para coleta e desembarque das pas-
sageiros. Nos bairros os ônibus trafega-
riam nas vias normais para fazer a cole-
ta dos passageiros após o que entrariam
nas vias expressas.

As ccrccterf sticas das vias expressas bem
como das estações, variam com condições
físicas da cidade e com o volume de trá-
fego.

As vias expressas seriam de um modo
geral localizadas no centro de avenidas já
ex.stentes, ou a serem construí das, no mes-
mo nível, em estruturas elcvodcs ou sub-
terrâneos. No coso de pistas elevadas es-
tas teriam aproximadamente 12 metros de
lorg .ir c, consistindo de três faixas, de 3,5
m e duas calçadas de se: viço de 0,75 m;
a terceiro faixa, além de permitir a pa-
rada em caso de emergência, pode fun-
cionar com mão de direção alternada nos
diferentes períodos de ponta.

No centro da cidade poderá haver uma
série de estações terminais ou de passa-
gem ou então uma via circular. Em am-
bos os casos, as plataformas de embar-
que e desembarque devem ser em núme-
ro suficíente e dispostos de maneira tal
que permitam aos ônibus diminuí rem a ve-
locidade e pararem sem interferir com o
fluxo da faixa expressa.

o centro da cidade poderia também ser
in:erligada por meio de uma série de estei-
ras rolantes subterrâneas.

Os ônibus deveriam possuir portas mais
largas para facilitar o acesso dos passa-
geiros. A coleta da passagem poderia ser
feita na estação e não no ôni bus.

Êsse sistema apresenta inúmeras vantagens
tais como:

Custo - São bem mais baixos do que o
dos outras sistemas; o metrô clássico ne-
cessita ser subterrâneo em boa parte, sen-
do estimado em 30 milhões de cruzeiros
novos o quilômetro de linha; uma via ele-
vaca pode ser construí da por 5 mi Ihões o
quilômetro, ou seja seis vêzes menos.
Re:pidez - Pode ser implantado em pou-

cos anos.

Transporte direto - Evito a baldeação de
um sistema para outro, aproximando-se o
mais possível do transporte porta-o-porta
proporcionado pelo automóvel.

Atualidade - A vida econômica de um
ônibus sendo de 15 anos no máximo per-

mite manter o sistema atualizado com o
avanço tecnológico que se acelera dia o
dia.

Versatilidade - As vias expressas podem
ser utilizados em determinadas horas por
caminhões, nos fins de semano pelos ouro-
móveis e em casos de emergência por bom-
beiros e ambulâncias.

Flexibilidade - As rotas podem ser altera-
das de acôrdo com a evoluçõo do cidade;
as vias podem ser construí das juntamente
com os avenidas para uso de automóveis
e caminhões de carga.

Construção por etapas - A capacidade do
sistema pode ser ampliada à medida das
necessidades.

Gestão particular - Pode ser operado por
emprêsas particulares, geralmente mais efi-
cientes e econômicas; por outro lado o po-
der público não necessita fazer investi-
mento quanto ao material rodante.

Homogeneidade social - Os ônibus, ser-
vindo cada bairro separadamente, permi-
tem uma maior homogeneidade dos usuá-
rios, fator êste que não deve ser despreso-
do principalmente em países onde é gran-
de o desnível social.

Além de tôdas as vantagens acima cita-
das, êsse sistema é o que tem melhores
condições de induzir o proprietário do au-
tomóvel a utilizar-se do transporte coleti-
vo, função essa importantíssima em qual-
quer sistema de transporte rápido que te-

Sumário do Custo Comparotivo (*)

Investimento .
Custa anual de manutenção por li-
nha afixada e estrutura .
Operação .

nha em vista não apenas proporcionar
transporte mas contribuir efetivamente pa-
ra o descongestionamento do trânsito.

Quanto à copacidode de transporte de um
tal sistema, que poderia eventualmente
ser objeto de dúvidas, informamos que
uma única pista exclusiva para ônibus tem
capacidade para 1.200 ônibus por hora
passando um determinado ponto, ou seja,
84.000 passageiros considerando-se 70
passageiros por ônibus. Ao contrário, para
transportarmos 42.000 passageiros por
hora são necessários 600 ônibus por hora,
ou seja 10 ônibus por minuto. Informamos
que o Terminal do Ônibus de New York
tem recebido repetidas vêz es, através de
uma único rampa de acesso, a quantidade
de 600 ônibus por hora. Por outro lado,
raras são as cidades no mundo que pos-
suem alguns corredores com fluxo de pas-
sageiros superior a 40.000 por hora.

Finalmente, para terminar, devo dizer que
que sob o aspecto tecnológico, êsse siste-
ma, por sua simplicidade é mais adequado
ao estágio de desenvolvimento de nosso
país, podendo ser implantado com técnica,
equipamento e recursos nacionais, em suo
totalidade.

Noto: A idéia de um sistema de trôr.sito
rápido, conforme o acima exposto, que há
anos vimos defendendo, está sendo atual-
mente pesquisada e desenvolvido pela Ge-
neral Motors. O govêrno dos Estados Uni,
dos também deu início 00 financiamento
de pesquisas nesse setor.

Metrô E. de Ferro 7

$22,325,000.00 $42,569,000.00
r

$3,000/milha
54,69' /milha de ônibus

$20,000/milna
53,20' /milna de corro

(*) Dados levantados pela "Southeastern Wisconsin Regional Planning Commission".
Os dados detalh-ados dêste sumário podem ser conseguidos na Comissão.



o convite do Instituto de Arquitetos do
Brasil - Departamento da Guanabara pa-
ra participarmos do "3.0 Ciclo de Confe-
·rências sôbre Planejamento - Experiên-
cias Brasileiros" foi encaradc. como apro-
veitamento de uma oportunidade, pe!a co-
ordenação da Comissão de Cursos, poro
epresenter aos participantes a recente ex-
periência realizada no campo de treina-
mente para o planejamento integrado,
pelo SERFHAU.
Assim, as duas sessões que se seguem (ho-
je e amanhã) devem ser analisadas a par-
tir desta perspectiva e nunca ccmo o re-
sultado de uma significativa aplicação
prática de um sedimentado sistema de pla-
nejamento adotado por uma equipe de pro-
fissionais.
Cabe, ainda, olertar que os três arquite-
tos que aqui se revezarão durante êsses
dois dias, só trabalharam juntos, em pro-
jetos concretos de planejamento, uma vez.
Dêles, apenas um participou da. treina-
mento acima referido. Dos,p"ojetos que
servirão ele exemplos à exposição, apenas
'um contou com a participação dos três.
Desta forma, procuraremos, além de ex-
por as principais diretrizes de trabalho pre-
postas pelo treinamento recebido, analisar
criticamente essa peculiar e incipiente ex-
perência com o objetivo ele apresentar
subsídios à futuro formulação de uma me-
todologia de planejamento, coerente com
03 necessidades atuais de nosso. pa ís.

Experiência brasileira de planejamento fí sico.

Mensagem do CEMUAM
arquiteto João Ricardo Serran, IAB-GB

Em 1965, o Banco Nacional da Habita-
ção, o Serviço Federal de Habitação e Ur-
banismo e a USAI D tentaram preparar,
em seis meses de treinamento intensivo
(4 teóricos, no Rio de J anei ro e 2 práticos,
no Nordeste) 23 arquitetos oriundos de
diferentes regiões do país, em urbanismo
e administração municipal. A tarefa foi
contratada com o Instituta Brasileiro de
Administração Municipal que entregou a
coordenação a urbanista Adina Mera. Sur-
gia, assim o 1.0 Curso Especial de Meto-
dologia do Urbanismo e Administração
Municipal - CEMUAM. No ano seguinte
a experiência foi repetida, desta feita sem
a ajuda da USAID e com 2 técnicos em
administração e 22 arquitetos.
Os 45 arquitetos e 2 técnicos em admi-
nistração treinados retomaram aos seus lu-
gares de origem (era exigido um compro-
misso de trabalho por 2 anos com a en-
tidade pública que liberava o técnico a
ser treinado) e, pelo que se conhece, de-
frontam-se hoje com problemas semelhan-
tes aos arquitetas de gerações anteriores
que participaram de cursos de urbanisma
na Europa e que, posteriormente, não en-
contraram campo para aplicação dos no-
vos conhecimentos.

o Ponto de Visto do CEMUAM

No primeiro documento distribuído, a co-
ordenoção teve a preccupação de fixar,
em rápidas linhas, o que pretendia trans-
mitir e por quê. Assim a partir da afir-
mação de que "não existe teoria geral de
planejamento aplicável aos problemas do
Brasil e menos ainda às diferentes re-
giões" e reconhecendo que "porém, em
alguns grupos observa-se o esbôço de teo-
ria metodológica operocional" se propu-
nha:

1. Ensinar um método de estudo e de
trabalho.

2. Dar aos bolsistas uma noção dos mé-
todos e conceitos atuais de planejamento,
svitcndo a acumulação de conhecimentos
teóricos muito especializados, do tipo "ma- sim:
nual' que certamente seriam logo ulrro-
passados.
3. Tirar a idéia de imposição de planos
Jesenbodos e a ênfase dada a melhorc-:
nentos simplesmente físicos, assim como a
confusão entre a aç60 de plonejore a ação
de projetar.
4. Obrigar aos bolsistas ao trabalho pes-
soal de observação, pesquisa e desenho e
ao trabalho em equipe, procurando desen-
volver a capacidade de direção e liderança,
necessária ao seu trabalho futuro.
5. Discutir os resultados do curso.
6. Dar enorme importância à divulga-
ção, propaganda e formação de uma men-
talidade.
Pode-se afirmar que todos êstes objetivos
foram alcançados ainda que a afirmação

não seja válida para todos os bolsistas. 025
Transmitiu-se um método de estudo e de
trobolho: hoje, é difícil dissorcicr-se a es-
sência da sistemática de trabalho, do com-
portamento de cada bolsista nas menores
coisas que realiza. Isto porque conseguiu-
se mostrar, claramente, a distinção entre
o ato de planejar e o ce projetar. E, final-
mente, iniciou um forte processo de divul-
gação (pelos próprios bolsistas através do
treinamento de direção, liderança, etc.)
de uma mentalidade de planejamento.

o Método de Trabalho Preconizado

A afirmação anterior de que "não existe
teoria geral de planejamenta aplicável aos
problemas do Brasil" certamente poderá
encontrar suas origens em uma conferên-
cia de Otto Koenigsberger proferida em
1964 no "Architectural Association" de
Londres e que, segundo Harry Cole que a
traduziu para a Revista .ARQU ITETURA
(n.? 39, pág. 12 e seguintes) "cristaliza
de forma internacional uma tese a qual
vínhamos chegando através de nossas ex-
periências e vivências no Brasil".
Que preconizava O. K.? - achava êle que
as cidades do mundo em desenvolvimento
(Ásia, África e América Latina) estavam
crescendo e se transformando mais rópi-
damente do que as cidades eurapéias mes-
mo se as comparássemos nos períodos crí-
ticos da revolução industrial ocorrida nos
séculos XVIII e XIX; que os Planos Dire-
tores tradicionais tinham pouco efeito sô-
bre êsse crescimento e esta transformaçãa
nos países em desenvolvimento, por êle
visitados; e, que por issa mesmo os plc-
nejadores estavam se tornando muito im-
populares.
Observava que o conceito tradicional ele
Plano Diretar baseava-se em 3 suposições
existentes no norte do Europa e nos Esta-
dos Unidos; suposições tão óbvias que ge-
ralmente não se preocupavam com sua va-
lidade no tempo e no espaço. Por isso
mesmo, por permanecerem disforçcdos,
eram as mais importantes e decisivas. As-

1. que a urbanização e as trcinsforrno-
ções sociais regionais continuariam lentas
e constantes.
2. que a sociedade continuaria conside-
rando a iniciativa econômica como uma
prermgativa individuol e os problemas in-
fraestruturais econômicos e a melhoria das
deficiências do bem-estar social, da com;
petência da iniciativa pública.
3. finalmente, que a visco conservado-
ra (concepçôo unânime) de que a preser-
vação das conquistas e das instituições do
passado, eram os objetos principais de todo
J planejamento.

Concluía Otto Koenigsberger que os mé-
todos empregados erom impraticáveis; pre-



26 conizando novos métodos que melhor aten-
dessem às necessidades dos países em de-
senvolvimento pôsto que êstes geralmente'
não necessitavam de um plano para con-
holor a iniciativa privada, mas de um mé-
todo para guiar e orientar a ação da ini-
ciativa pública, enquanto poder dominan-
te na rea Iização das obras.
Caí a necessidade de uma série de "pro-
gramas de ação" governamental e o título
"planejamento de ação", "urbanismo ope
rccicno!", etc.

Concretamente, preconizava O. K. que o
s.stemc tradicional de levantamento de in-
formoçães deveria ser substituído por pes-
quisas de mercado contí nuas, orientadas
no sentido de verificar as necessidades e
modificações dos anseios da população ao
mesmo tempo em que se procuraria ava-
liar o efeito dos planos de ação anterior-
mente implementados e coma êles atua-
ram sôbre as necessidades dessas populo-
ções em processo permanente de +ronsfor-
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mação. De passe destos inforrncçôes olte-
rar as diretrizes dos planos de c:ção ou
propor novos o serem implementodas. O
ômbito e o ritmo dos programas seriom
fixados por êsse sistema de pesquisa e pelo
intenção implícita de prover, a todo o mo-
mento, amplas oportunidades para o po-
tencial de investimentos privados como
porte integrante dos programas de ação
pública.

Aplicação Prática do Método

Visto os fundamentos teóricos do método
podemos nos debruçar na sistemática pro-
posta pelo CEMUAM e cujo síntese é en-
contrada no trabalho do arquiteto Fran-
cisco Whitaker Ferreiro, "Condições de
vida e planejamento físico" publicado pe-
la Fundação Getúlio Vargas (Cadernos de
Administração Pública n.? 66), pela revis-
ta ARQUITETURA (nos. 27 e 30) sob a
título de "Um roteiro de pesquisa para a
planejamento urbano".

-

Parte-se da constatação da existência de
um processo de desenvolvimento do Ho-
mem, através da História. Processo que
compreende medidas de natureza econô-
mica, social, políticas, administrativas e
fí sicas e que se combinam e se cornple-
mentam no sentido de elevar permanente-
mente os níveis de vida das populações.
Processo que ao longo do tempo vai se
tornando mais complexo' e cujo orientação
consciente feita pelo Homem condiciona a
substituição de intervenções expontâneas
par métodos de ação sistemáticas.

Na campa físico êste processa de desenvol-
vimento contínuo se traduz na transforma-
ção da paisagem natural em uma paisa-
gem cultural adequada às necessidades e
atividades humanas. Daí nas parecer que
um das aspectos fundamentais da compor-
tamento do técnica que intervirá no pro-
cessa de planejamento físico deverá ser
a capacidade de apreensão global da pai-
sagem, da organização física, em têrmos
de identificação concreta de um contexto
cultural, entendida cultura aqui cama o
mundo das coisas feitas e criadas pelo ho-
mem, o repertório e suas realizações obje-
tivas.

Portanto, temos um processo de desenvol-
vimento global e uma transformação da
paisagem na plana físico e por várias ou
qualquer razão específica decidimos inter-
vir no processo para modificá-Ia no senti-
do de adequá-Ia às necessidades da co-
munidade ande atuaremos. Parece óbvio
que a decisão de intervir é fruto de uma
pré-noção da realidade, do conjunto de
situações concretas existentes. Em última
análise, na existência, naquele que decide
intervir, de uma ideologia (conjunto de
convicções e convenções fi losóficas, religio-
sas, jurídicas, sociais, econômicas, políti-
cas, etc. que estão em relação com a si-
tuação social dos seus representantes den-
tro da sociedade).

;.

Conseqüentemente, "sabemos" que muita
coisa está errada e sabemos como deve-
riam ser. Mais ainda, decidimos intervir
no processo para que consideramos funda-
mentais. Resta-nos, portanto, sistematizar
a intervenção, ou em outras palavras: pla-
nejar!

O primeiro passo certamente seria elabo-
rar uma lista de condições que acreditamos
serem necessárias para a elevação do ní-
vel de vida. Condições habitacionais, de
equipamentos domésticos, de equipamen-
to urbana (água, luz, esgôto, etc.), de
abastecimento de gêneros alimentícios,
vestuário e outros bens de consumo; de
serviços de manutenção e reparação, ad-
ministrativos, financeiros, de sistemas de
formação básica, cultural, política, profis-
sional, de atendimento às necessidades de
saúde, de sistema de transporte, recreação,
de trabalho e remuneração, de sistemas de
comunicação interpessoal à distância e so··



cicl, cultural e política assim como de am-
biente geral.

Somente a partir dêste Quadro de Condi-
ções (nossas condições) poderemos analisar
o realidade e identificar concretamente
aquilo que "achamos" errado e apontar a
objetivo que deve ser alcançado. É impor-
tante observar, ainda, que êste quadro ne-
cessàriamente variará de grupo para gru-
po, no tempo e no espaço e daí, o
CEMUAM fugir do tradicional manual ou
roteiro, substituindo-o por uma sistemáti-
ca flexível de trabalho.

Estobelecido o que pensamos, o que se de-
seja e em que nível se deseja, partimos
para a análise da realidade onde se tra-
bclboró. O próximo posso será, portanto
conhecer a comunidade, mas conhecer de
forma global, no ritmo de troboloo coeren-
te com os necessidades operacionois da co-
munidade, isto é, o mais ràpidamente e
pelo menor custo possivel. Se a intençõo
primeira era intervir o conhecimento deve-
rá ser visando instrumentar esta interven-
ção e nunca o conhecimento puro, espe-
culotivo válido para instrumentar nossa
decisão de intervir mos inadequado para
instrumentar nosso intervenção.

Assim o reconhecimento preliminar, ao
qual Francisco W. Ferreiro denomina con-
tato glabal, ainda que analise todos as
condições previstas no quadro objetiva es-
sencialmente:

1. identificar a que exige intervenção
2. identificar o que poderia ser modifi-
cado.

3. identificar o que deverá ser modifi-
cado.

Paralelamente, indicará quais os aspectos
já conhecidos no nível de informação su-
ficiente para propor concretamente uma
intervenção, quais os que necessitam de
uma pesquisa específico e quais os que,
ainda que problemas, transcendem ao âm-
bito da ação da equipe.

De posse das informações do que é proble-
ma de uma forma genérica passa-se então
a estudar a melhor forma de solucioná-Io.
A priori já sabemos que o nível em que
cada condição apresenta é conseqüência
não só de outras condições como também
de alguns elementas bem caracterizados
cuja modificação provocará uma transfor-
mação no nível que determinada condi-
ção apresenta.

Por exemplo: uma oferta suficiente de ha-
bitações é uma das condiçães a serem pro-
porcionadas diretamente a população. Mas
a obtenção dêsse nível de oferta depende
de uma evolução das funções econômicas
que exige, para se realizar, um certo nú-
mera de condições específicas quanto a uti-
lização de recursos disponíveis pela comu-
nidade (materiais econômicos, sociais, polí-
tico administrativcs, espaço). Decorre daí
a necessidade de uma hierarquizaçõo das
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condições de tal forma que permita um

modêlo de prioridades.

Paralelamente, ainda no mesmo exemplo
que uma suficiência quantitativa de habi-
tações depende das características das ca-
sas que se pretende oferecer assim como
da localização, relação com a estrutura
viária, etc, elementos básicos que oermi ..
tirão concretamente, uma vez manipula-
dos, alcançar a suficiência pretendida. /\
êstes elementos, Francisco Whitaker Fer-
reira denomina variáveis do planejamento
e identifica sete, no campo físico:'

1. a separação ou aglutinação de U30

2. a estrutura de polarização
3. a localização
4. a dimensão
5 . a densidade
6. a estrutura viária
7. a composição construtiva

Ainda aqui há que se hierarquizar as vo-
riáveis já que a manipulação de umas são
mais eficazes do que outras, em cada con-
dição que se procura modificar. Enquanto
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o baixo nível de ruído (uma dos caraete-
rí sticas necessárias a oferecer com a ha-
bitação) dependeria fundamentalmente de
uma separação de usos (fábricas, oficinas,
vias de grande movimento, etc.) e secun-
dàriamente da localização, densidade, es-
trutura viária e composiçôo construtiva, o
acesso material fácil e segura (outras dos
caracterí sticcs) dependeria fundamental-
mente da localização e estrutura viária,. se-
cundóriornente da separação de usos e da
densidade.

Identificando-se, então, que aspectos cÕ:)

necessários conhecer e em que nível de
informação, através do estudo do reloçõo
entre os variáveis e as condições, porto-se
para a pesquisa preparotória da açõo, ~01'l1

o menor gasto de tempo e dinheiro pOS'3í-
vel, cujo objetivo será:

1. identificar o nível de cada problema

2. que variáveis devem ser manipuladas
para resolvê-los

3 ~ quanto será necessório mcdificar



28 A análise subseqüente dêste três aspec-
tos, inicialmente agrupando-se os proble-
mas por variáveis e posteriormente inter-
relacionando-as nos revelará as grandes
diretrizes quanto o cada uma dos sete va-
riáveis:

Seporação ou
aglutinação de usos
estrutura
de polarizações
localização
dimensão
densidade
composição construtiva
estrutura viária

z oneornento
sistema viário
áreas livres
equipamentos

Na medida da necessidade proceder-se-do
a novas pesquisas para informar a esco-
lha entre alternativas a partir do estudo
de viabilidade do ponto de vista econômi-
co, financeiro, político, administrativo, téc-
nico, de recursos humanos disponíveis, de
aceitabilidade, de importância estratégica,
etc,

Chegamos então às diretrizes gerais para
o desenvolvimento físico da área em que
nos propomos a planejar. Na medida em
que forem levados em conta os demais as-
pectos do planejamento (econômico, social,
institucionaD teremos o que se denominou
planejamento integrado. Com a mesma sis-
temático, manipulando-se voriáveis como:

sistema de previsão
e revisão
comportamento
da direção
sistema
"organizacional"
sistema
de hierarquia
sistema
de comunicações

planejamento
institucional

produção
renda global
distribuição
da renda
custo
preço
Finalmente cabe mencionar a fase corres-
pondente a pesquisa para elaboração de
projetos de execução onde serão levanta-
dos elementos que permitam quantificar,
dimensionar, localizar, etc. dentro da
mesma sistemática e cuja manipulação já
é familiar ao arquiteto.

planejamento
econômico

Evidentemente, o tempo disponível para es-
ta apresentação nos impede de detalhar as
diversas sub-etapas e seus aspectos mais
importantes como a preparação, execução,
interpretação e avaliação de cada fase.
Esperamos, omorinc, quando apresentar-
mos alguns exemplos práticos explicitor
um pouco mais a sistemática ainda que
a diferença entre a teoria e prática seja
grande e ainda não têrmos conseguido
aplicar a sistemática do CEMUAM em tô-
da Sua plenitude.



Roteiro de trabalho

Observação preliminar: as atividades descritas na roteiro, ao longo de tôda a largura da pagina, referem-se aos contatos do profissio-
nal ou equipe encarregada do Plano com o anterior. As atividades situadas à esquerda da página carrespandem a atividades essen-
cialmente teóricos, enquanto que as situadas à direita, são práticas. As atividades são apresentadas numa seqüência lógica.

Contato inicial com a autoridade que deseja o planejamento

Fixar método de trabalho a adotar para o problema
formulado pela autoridade

Relacionar informações iniciais: condições institucionais vigen-
tes, condições de trabalho.
Cocumentação técnica disponível.

Eloboraçõo e apresentação da proposta de trabalho

Relacionar os aspectos que devem ser considerados no
contato global a partir do conhecimento sumário que se
possui do área.

Fixar plano de trabalho para a realização do contato global,
indicando o que, como, onde, por quem, quando, entrevistar,
observo r, consultar e registrar.

Reolização do conto to global com a comunidade

Estabelecer sistemática para interpretação da pesquisa
preliminar para identificar:

o que exige intervenção
o que pode ser modificado
o que modificar

Interpretar a pesquisa preliminor, registrando os resultodos em
mapas, gráficos, quadros, relatórios, fotos, etc. com vistas a
elaboração do Relotório Preliminar do trabalho,

Elaboração e apresentação do Relatório Preliminar, compreendendo:

constatação da situação geográfica
origem e desenvolvimento da áreo
perspectivas gerais de desenvolvimento
situação atual dos bens, serviços e condições
principais problemas evidenciadas
problemas que transcendem o âmbito local
problemas passíveis de intervenção
problemos passíveis de intervençõo a curto prazo
pesquisas complementares a reolizar

Estudar a relação entre as condições e as vcr ióveis, e/o
estabelecimento de hierarquia entre condições e inter-
venção

Fixar o Plano de Trabalha para a pesquisa preparatória da
ação: o que? como? onde? por quem? quando, em que nível?
(observar, entrevistar e consultar) e registrar.

Execução da pesquisa preparatória da ação

Estabelecer o esquema de interpretação do pesquisa pre-
paratória da ação: analisando cada grupo de proble-
mas referente a cada variável, identificando possíveis
alternativas de intervenção.

Interpretar o pesquisa, registrando os resultados em mapas,
quadros, relatórios, fotos, fitas gravadas e demais registros
necessários, com vistas a elaboração do Relatório Final.

L
Fixar as grandes alternativas de intervenção segundo os variáveis do planejomento

------------ ----_. __ ._-------

t

Relação de candicionantes:
econômico-financeiras
pol ítico-odm inistrativas
hurncnos-culturois
tecnológicas
físico e estratégicos

Fixar Plano de Trabalho para orientar a escolha entre os alter-
nativos:

Observar

registrar

o que?
como?
onde?
por quem?
quondo?
em que nfvel?

entrevistar

consultar

Estabelecer diretrizes paro o desenvolvimento integrado da área objeto do p!anejemento e apresentar às autoridades:

separação ou oglutinação de usas
sistema de polarização
localização
dimensão
densidade
estrutura viário
composição construtivo

zaneamento
sistema viário
áreas especiais
equipamentos comunitários

Observação: prosseguir no mesmo esquema para a elaboroção dos projetos específicos quando fôr o casa.
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Experiência brasileira de planejamento físico

Aspectos do planejamento urbano
arquiteto Carlos Maximiliano Fayet, IAB-RS
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As revistos e os jornois dos nossos dias
estão cheios de prognósticos poro o ano
2.000. Alguns de fontes suspeitas, po-
rém outros a maioria oriundos de pessôas
ou orgonizoções as mais creden:iadas.
Por muitos de nós e pela imenso maioria
dos populações êstes informes são consi-
derados como assuntos interessantes mos
que não nos dizem respeito. Isto quando
não são sumàriamente repelidos como
"doidices".
Poderíamos classificar estas previsões me-
diante vórios critérios, entre os quais o
que os reúne, de um lodo como problemas
e de outro como soluções.
No base do primeiro grupo estão as esti-
mativos demogróficas e suas consequen-
tes: alimentação, contrôle do natalidade,
educação, saúde, habitaçõo, transporte,
etc, conotando fome, ignorôncia, morgina-
lização, guerra, etc.
Nos fundamentos do segundo, o conjunto
dos soluções, se alinham os possibilidades
de desenvolvimento dos meios de conheci-
mento e utilização da natureza e dos cos-
mos, do homem, suas potencial idades e
seu comportamento individuais e coletivos
e dos relações entre o homem e o meio.
No perspectiva, o controvertido objetivo
final do felicidade humano.
A questão é saber como manipular o
grupo dos soluções poro reduzir o dos
problemas e perseguir o meta a maior ve-
locidade.
A determinação dêste como deveria ser o
objetivo do planejamento integral, isto é:
fornecer, o cada posso, as alternativas que
conduzem uma sociedade o desejados rit-
mos mais rápidos de desenvolvimento, em
menor tempo, por menor custo e através
do aproveitamento racional dos recursos
existentes.
Desenvolvimento, oqui evidentemente en-
tendido no seu conceito integral, onde o
pessoa humano é o centro de interêsse;
custo, caracterizado não só por suas com-
panentes econômico-financeiros
ciais e políticas e, finalmente,

mos
recursos

considerados não apenas os que provém do
natureza e da suo transformação só que
emanam do homem através de tôdas as
suas capacitações.
Usei o expressão "deveria ser" porque
muitos vêzes o sentido de sociedade é
substituído pelo de classe, desenvolvimen-
to é confundido com prosperidade e quase
sempre não são levados no devida conto
o preço social pago pelas mudanças nem
o fôrça de que dispõe um povo, quando
Ine são proporcionados as condições bási-
cas poro o participaçõo no processo. Não
fôra assim, o planejamento se constituiria
no vara mágico capaz de eliminar os
meios violentos de modificações econômi-
cos, sociais e políticas.
Dêste conceito amplo de planejamento de-
correm suas pri ncipa is caracterí sticas e os
condições de sua adequação, similares às

do planejamento físico nêle integrado e
dêle resultante:

como processo dinâmico e não como
ato isolado no tempo
como meio de escolho e não como fim
a serviço dos desejos de uma :cieti-
vidade e não de uma idéio
visando o agenciamento do meio físi-
co, mas através de uma ótica global
avoliando, o mais precisamente pos-
sí vel, os custos de tôda ordem dos
alternativos vióveis
compatibilizando os objetivos com os
recursos disponíveis sob a orientação
dos profissionais adequadas para cada
setor envolvido

Tenho certeza que os demais conferencis-
tas dêste Curso hão de discorrer com mo ior
profundidade, propriedade e brilho sôbre
êstes aspectos, daí me haver proposto a
fazer algumas considerações objetivos sô-
bre como, no atual conjuntura poderemos,
talvez, tornar mais efetivos os esforços
feitos no campo do urbanismo.

No ano passado, o Banco Nacional do Ha-
bitação e o então Escritório de
Econômicas Aplicados - EPEA

Pesquisas
divulga-

so-

ram um interessante trabalho, elaborado
pelo Eng. Rubens Mattas Pereira, versan-
do sôbre "Desenvolvimento Urbana no
Brasil", o qual resultou na introdução do
porte a êste assunto correspondente do
Plano Decenal formulado pelo atual Go-
vêrno Federa I.

Êste estudo, bem como a enquete realiza-
do pelo mquiteto Jorge Wilheim, por oca-
sião do 1.0 Encontro Nacional de Arquite-
tos Planejadores (Curitiba - Maio - 66)
e publicoda na Revista ARQUITETURA
n.? 61, os Conclusões do referido Encon-
tro e os do 6.° Congresso Brasi leiro de
Arquitetos, nos mostram um quadro geral
não muito alentador.
Torna-se oportuno reproduzir alguns tópi-
cos dos primeiros documentos citados:

Em 1960, dos 2.423 municípios
brasileiros, 85,8 % não dispunham de PIa-
no Diretor e 88,4 % não contavam com
órgãos de urbanismo. (de lá poro 67 o si-
tuação pouco deve ter se o Iterado se con-
siderarmos o existência atualmente de
quase 4.000 munidpios e o aumento ha-
vido de mais de 17 milhões de habitantes.
Paro manter os mesmas proporções, deve-
riam ter sido eloborados nêstes sete anos
mais de 230 Planos Diretores - cêrca de
33 por cno).

- Menos de 50 % dos Planos elabora-
dos podem ser considerados como em pro-
cesso de implontação.
São gera Imente apontados como causas
desta situação:
-- A falto de interêsse por porte do
Govêrno do União e dos Estados poro com
os problemas de Desenvolvimento Urbano.
- /\ falto de recursos municipais poro

.-



enfrentar as despesas de planejamento. (A
receita municipal mal ultrapassa 5% da
total da receita pública, constituindo-se
oté 66 em cêrco de 10% das obtidas pe-
los Estados e pela União).

A inadequada avaliação da capaci-
dode de implantação. (Apenas 10 a 12
municípios brasileiros que possuem Planos
dispõem de orqonismos locais de planeja-
mento capazes de um rela'tiva contrôle e
rocionalização do desenvolvimento urba-
no).

As duas primeiras causas se refletem di-
retamente sôbre a quentide de das Planos,
enquanto as duas últimas geram a inefi-
cácia das esforços dispendidos.

É ponto de doutrina, pacífico para todos,
a necessidade da por+icipoçõo da coleti-
vidade no processo de planejamento urba-
no. Na prática ela tem sido obtida apenas
de uma maneiro formo e/ou idealista.

A análise dcs êxitos e revezes, dos erros
e acertos havidos no processo de desen-
volvimento dos trabalhos do Plano Diretor
de Pôrto Alegre, dos quois participei por
mais de oito anos e de outros, efêmeras,
oos quais estive intimamente ligado, me
animo o alinhar algumas condições que,
no meu entender, estão diretamente rela-
cionados com o adequação e viabilidade
os Planos.

A existência de um Conselho de Desenvol-
vimento Urbano eu Conselho do Plano Di-
retor, institucionalmente integrado na or-
ganização municipal, diretamente ligado
do Prefeito e com atribuições de órgão
competente poro apreciar e propor medi-
dos relacionadas com o urbanismo. Êste

Conselho deve ser formado pelos respon-
sáveis dos principois setôres do Municipa-
lidode envolvidos no planejamento, bem
como de outros entidades públicos com
ação no território, ativos, prestigiosas e
de notória autoridade sôbre os assuntos
de competência do Conselho. Também al-
guns inequívocos líderes da comunidade
indicados por organizações idôneos deve-
rão compor o colegiado, cujo presidente
deve ser eleito por seus pares e não ele-
mento do confiança do executivo.

A destinação de recursos, por mais medes-
tos que sejam, paro uso em despesas de
exclusivo escolha do Conselho liberáveis
diretamente por seu presidente conjunta-
mente com o titular dos finanços munici-
pais.

A organização, tão lago seja financeira-
mente possível, de uma secretario executi-
va, encarregada, encarregado de responsa-
bilizar-se pelos pesquisos, pelos projetos,
pelo acompanhamento de sua implantação
e por sua constante avaliação e atualiza-
ção. No coso de municípios mais comple-
tos potencialmente, esta secretario será o

seu próprio escritório de urbanismo; nou-
tros elo poderá ser constituí do por profis-
sionais ou equipes especialmente contra-
tados.
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A audiência desta secretario em algumas
fases do processamento burocrático dos
assuntos que se relacionam com o plane-
jamento urbano. Êste procedimento é, ao
mesmo tempo, perigoso e interessante. Pe-
rigoso porque se não fôr envolvido dos de-
vidos precauções, acabará afogando os
técnicos nos preocupações meramente pro-
cessuais. Interessante, porque através do
acompanhamento cotidiano dos pequenos
problemas envolvidos ou no periferia das
decisões tomadas no setor urbanístico é
possível, em pouco tempo, apreender tôda
uma mecânico do comportamento do ci-
dade de um modo que somente uma pes-
quisa extremamente bem conduzido pode-
ria proporcionar.

A participação de funcionários estáveis,
tecnicamente mais capacitados paro o pla-
nejamento, nos trabalhos do secretario,
mesmo quando fôr constituído por escri-
tórios particulares. Esta condição contribui
não só paro o continuidade dos trabalhos
corno paro formar conscientes e vigi lantes .
defensores do planejamento nos seus res-
pectivos setôres de atuação.

A contratação de projetos setoriais e de
detalhes somente quando já estiverem de-
'(inidas os diretrizes o que se devem subor-
dinar. É freqüente o encomendo de estu-
dos e projetos sôbre transporte coletivo,
abastecimento de águo, saneamento, erc,
antes de fixadas os linhas mestras da poli-
tica de desenvolvimento urbano.

o aproveitamento de tôdas os oportunida-.
des de uso dos meios de comunicação de
massa e de trabalhos de grupo, poro criar
no comunidade uma consciência sôbre es
problemas abordados e poro dela receber
as críticos que inevitóvelrnente advirão.
Corri um risco calculado digredindo dos
aspectos mais atraentes do temática dêste
curso poro enfatizar êstes, que de menor
importância teórico, jogam, no entanto,
um papel importante na objetivação dos
planos urbanísticos.

As poredes, gavetas e os vêzes cêstas de
não poucos sa Ias de prefeitos, por êste
Brasil afora estão cheias de Planos dos
mais diversos níveis de qualidade mos não
são raros as coletividcdes que puderam
senti r um pouco dos seus efeitos.

No entonto as cidades continuam surgindo
e crescendo e quando nossos filhos tive-
rem atingido o nosso idade, no .Iimiar do
nôvo século, o população do Brosi I estará
se aproximando dos duzentos milhões de
habitantes, dois têrços dos quois levarão
uma vida urbano. O importante é têrmos
todos o consciência de havermos contri-
buído um pouco que elo seja, então mais
ameno e digno.
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Paço Municipal de Recife
arquiteto Jorge Martins Junior, IAB-PE
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AV. CAIS DO APOlO

Planta de situação

o futuro paço Municipal do Recife si-
tua-se em terreno conquistado com o
atêrro do bacia do Rio Capibaribe, na ilha
do bairro do Recife, no trecho chamado
Cais do Apoio e terá uma área de
36.000 m2.

o local é bastonte privilegiado em relcçõo
00 sistema viário, áreas de estaciona-
mento, ventilação e insolação e, princi-
palmente, quanto a suo implantação no
panorama urbano, ficando o conjunto
arquitetônico com total domínio sôbre a
cidade, valorizando bem sua principal
característico de sede administrativa muni-
cipal.

o conjunto arquitetônico é composto de
quatro blocos, o principal com 15 pavi-
mentos, onde será insto lado o organismo
administrativo do Prefeitura. Seu acesso
será através de umo plataforma-espionado,
à 2',60 m do solo, que permitirá ao público
uma visão panorâmica do cidade, servindo
também como local paro encontros, etc ,
Neste bloco estão localizados os serviços
de turismo, restaurante, cantina, além de
auditórios e salões de exposição.

o bloco da Secretaria de Finanças está
composto de um grande "holl" destinado..
ao público recolhedor de impostos e ao
pagamento dos funcionários, demais se-
ções administrativas e um mezanino a
2,50 m destinado 00 gabinete do Secre-
tário.

Devido à proximidade da faixa porruorro

e sabendo-se do ,grande quantidade de
fuligem desprendida pelos navios, foi pre-
visto no projeto sistema de ar condicio-
nado centrol, assim como o prédio prin-
cipal está situado perpendicularmente à
faixa. Com a fachada em empeno sem
aberturas e as fachadas de maior super-
fície (72,00 m) protegidas por um sistema
de aletas em concreto, sacadas de 1,50 m,
que servi rão de fi ltro, será interceptado
grande parte do material sólido em sus-
pensão na atmosfera. Essas próprias aletas,
como elementos preponderantes, caracteri-
zarão o aspecto externo.

A Câmara dos Vereadores estacada no
bloco principal (simbolizando 'J indepen-
dência dos podêres executivo e legislativo)
compõe-se de um bloco horizontal - ser-
viços burocráticos, gabinetes, salões e
outro cilíndrico destinado ao plenário.



o auto-serviço III
arquiteto Gunther WeimerJ IAB-RS

3.° parte: A caixa

"Nós nos encontro mos num nôvo degrau
da civilização cujo fase final será carac-
terizada pelo fato de 80% da populoção
otivo exercer suos funçães em organiza-
ções de prestação de serviços e apenas
10% nos setores primários e secundários,
na agricultura e indústria respecttvcrnente."
Jean Fourostié
1. O mobiliário

1 . 1 . Representação esquemática do mo-
biliário mais utilizodo. figo I
1.2. Normas

O Instituto de lojas de Auto-serviço de
Colônia elaborou um levantamento do mo-
biliário utilizado e propõe as seguintes
normas:

1 .2. 1 . Todo o mobiliário deve ser cons-
truído segundo o princípio da montagem
com peças normolizadas a fim de gozar
da vantagem da aditibilidade ou subtroti-
bilidade. Foi constatado que a média do
mobiliário existente no mercado tem uma
altura que varia entre 73 e 82 cm. Se-
gundo as reivindicações do comércio, a al-
tura da mesa deveria ser padronizada em
82 cm. Igualmente em 82 cm deveria ser
padronizada a altura da mesa de empcco-
tamento. Como o processo de cobrança é
executado ora sentado, ora em pé, impõe-
se que seja projetado um mecanismo sim-
ples que permita fixar o acento em altu-
ras convenientes.

1 .2.2. Apoio do cêsto.
Em relação ao plano do cêsto é desejá-

vel que seja construido de tal forma que
1/3 do cêsto ultrapasse o plano da mesa.
Já que os cêstos têm, em média, 18 cm.
de altura, conclui-se ·que o plano deverá
estar a 70 cm. acima do piso.

1 .2.3. Apoio das bôlsas de compra.
O apoio das bôlsos de compra também

deverá ser padronizado, numa nlturo de
60 cm.

1 .2.4. Trocador.
O trocador de moedas, caso empregado,

deverá ser afixado no mínimo em 35 cm.
acima da superfície da mesa. Impõe-se
um redesing dos trocadores com atenção
especial ao aspecto funcional.

1 .2.5. Movimento dos carrinhos de
compra.

Apesar de suas indiscutíveis vantagens,
o problema do movimento dos carrinhos
junto à caixa até agora ainda' não foi
convenientemente solucionado. Seu depó-
sito requer muito espoço, obstrui fàcilmen-
te o movimento dos fregueses, ou então
que cada carrinho, depois de usado seja,
um a um, reconduzido à entrada o que
complica a atividade do caixa. O sistema
counter-checkout, de guardar os carrinhos
sob a mesma é desaconselhável porque
exige mesas muito altas ergonômicamente
mós. É desejo de comércio que seja estu-
dada um sistema mais fluente, que eco-
nomize o espaço e o tempo dos caixas.

1 .2.6. As mesas com três caixas de
empacotamento se mostraram as mais con-
venientes.

1 .3. Exposição esquemática das medi-
das normalizadas - figo 2

1 .4. Esquema de disposição de três co i-
xas. - figo 3

1 .5. Esquemas de disposição de quatro
caixas. - figo 4
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2. A caixa.
A maiaria das caixas em uso dispõe de

um teclado com quatro filas com teclas
numeradas de 1 a 9, num total de 36,
razão pela qual é chamado de teclado
completo. Êste modêlo permite o emprêgo
de pessoal nõo especiolizodo por ser pos-
sível controlar um valor registrado antes
dessa operação. Além disso, em caso de
êrro, o valor pode ser corrigido fàcilmente
tocando-se uma tecla que apaga o errado,
registrando-se, em seguida, o certo.
Ultimamente criou-se uma nova caixa re-
gistradora com dez teclas numeradas de
zero a nove. Em comparação ao modêlo
anterior, permite um trabalho bastante
mais produtivo. Isso se deve ao fato de
que pode ser utilizado apenas ao tato, sem
olhar o teclado o que no caso anterior só
acontece quando o empregado é muito
competente e tem longa experiência. As-
sim a vista é desobrigado da atenção a
dois pontos distintos ao mesmo tempo -
o que dá maior precisão na operação e
requer menos energia do organismo.
Outra vantagem do nôvo sistema é a de
que a mão não se move mais livremente
no espaço pois o mcdêlo oferece apôio na
altura do punho permitindo uma pausa
para a mão entre duas operações, ou seja,
favorece um descanso entre dois esforços
dinâmicos.
Com o nôvo modêlo pode-se trabalhar prà-
ticamente com o dôbro da velocidade. O
ritmo de trabalho pode ser aumentado de
90 para 160 toques. Seja qual fôr o tipo
empregado, a caixa deve ser instalada de
tal forma que a mão do caixa possa so-
mar durante longos períodos sem que so-
brevenha o cansaço do braço, ou noutras
palavras, que se evite o esfôrço estático:
o antebraço deve permanecer na posição
horizontal. Portanto, por razões ergonô-
micas e também formais, existe a tendên-
cia de colocar a caixa na altura do coto-

velo e de embutí-Ia na mesa. Assim o vo-
lume total do nível fica menor, mais sim-
ples e pode permitir uma leitura mais fá-
cil do total a pagar por parte do freguês.
3. Dispositivos auxiliares.

Dispositivos mecânicos auxiliares acele-
ram o processo de cobrança e facilitam o
trabalho do caixa. Automáticos de repeti-
ção permitem registrar n vêzes o preço de
um mesmo artigo sem precisar tocar o
preço mais de uma vez. Com o acionamen-
to de uma só tecla, a caixa pode calcular
o trâco e o trocador devolve ao freguês
automàticamente as moedas corresponden-
tes em pequenos receptáculos acoplados a
cada caixa de empacotamento. Um dispo-
sitivo classifica automàticamente tôdas as
moedas e outro dá ao freguês, também
automàticamente, os selos de desconto. O
dispositivo de maior utilidade é a correia
transportadora que pode ser acionada com
o pé ou com a mão. Impõe-se aqui o co-
mando do pedal para dar maior liberdade
de açõo à mão. Existem no mercado mó-
veis que dispõem de mais de uma transpor-
tadora.
Uma caixa provida de todos êstes disposi-
tivos é bastante onerosa mas seu custo é
compensado em lojas de grande movimen-
to porque aceleram o processo de cobran-
ça, evitam a formação de filas e necessi-
tam de menos pessoal.
O automático de empacotamento ainda
não está à venda no mercado mas já es-
tão sendo feitas as primei rcs experiências
e funciona conforme mostram os seguin-
tes croquis: - figo 5 e 6
4. O processo de pagamento.

Em geral o processo de pagamento pas-
sa pelas seguintes etapas:

a) O freguês tira os artigos escolhidos
do cêsto ou do carrinho.

b) E os coloca sôbre a mesa ou trans-
portadora.

c) O caixa toma cada artigo na mão es-
querda, lê o preço que registra com a mão
direita.

d) Empurra cada artigo registrado para
uma das caixas de empacotamento.

e) Depois de repetir esta operação com
todos os artigos soma as parcelas.

f) Ao freguês é dito o preço a pagar.
g) E êste dá o dinheiro, recebe o trôco,

a nota e os selos de desconto. Na nota
estão descriminadas tôdas as parcelas pa-
ra possibilitar conferição posterior.

h) A compra é empacotada.
O empacotamento é muitas vêzes realiza-
do por um auxiliar especializado para cce-
lerar o processo, principalmente nas horcs
de maior movimento.
A rapidez do processo é de fundamental
importância. Para isso foram estudados di-
versos métodos. Construíram-se móveis
com -discos giratórios (ver figo 8 e 13) ou
com correias transportadoras. Para fre-
gueses que só compram dois ou três arti-
gos apenas, instalaram-se caixas "sem es-
pera". Artigos pequenos como cigarros, lâ-
minas de barbear, etc., podem ser com-
prados diretamente na caixa. Assim se pre-
tendeu combater eficazmente o furto dês-
ses objetos. Desde recentemente vem se
evitando estas vendas para desocupar os
caixas.
Nos EUA foram feitas fluxogramas e se
ohegou à conclusão de que uma cobrança
média dura 1 mino e 55 sego assim distri-
buídos:

. ,
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tirar os artigas do cêsto

registrar
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trocar o dinheiro .

ti ror o cêsta da mesa
empacotar

outros atividodes

13%

30%

5%
10%

6%
28%
8%

5. Normas da marcação de preço.

No processo de cobrança a maior parte
do tempo é gasto no ato de leitura e re-
gistro do preço. Para facil itar o serviço do
caixa e acelerar o processo, os Institutos
das Lojas de Auto-Serviço de Colônia ela-
boraram os seguintes normas:

o) o interêsse primordial do freguês é saber
o preço da mercadoria. Uma boa marcação
do preço facilita a campra.

b) A experiência mostra que o marcação
do preço é mais barata e mais racional
quando feita pelo produtor ou distribuidor;
cl Uma marcação de preço preenche sua
i'unçfci} quando é de tamanho conveniente,
ocilmente perceptível e sempre se encontre

no mesmo lugar no pacote ou na etiqueta;
~) o preço deve ser tão grande que poss •...
,er lido rápida e fàcilmente. O torncnb>
dos cifras não deveria ser menor de que
1 cm. Em artigos pequenos êste tamanho
poderio ser reduzido para 0,5 cm;
e) o preço deveria, por princípio, se en-
contrar sempre na frente, em cima e à di-
reito;

f) Preços abaixo da unidade monetária não
devem ser expressos em centavos.
Exemplo: -, 58.

gl o preço deve ser impresso em prêto
sôbre fundo claro e êste bem destacado do
colorido da etiqueta ou da embalagem.
n) Importante é que a forma do fundo se
destaque no apresentação da embclcçen,
do produto.

6. Esquema de alguns tipos máveis en-
xontrcdos no mercado. figo 7 até 13.

7. A formação de filas.
~ste é um dos problemas de mais difícil
solução. Apesar do apôio de auxiliares de
Ilispositivos mecânicos, racionalização do
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processo, ainda não fai encontrada uma sa-
lução definitiva e universal. Existem ope,
nas anestésicos que atenuam a problema.
A solução final da problema provàvelmen-
te só se encontrará na levantamento do
processo em si. Soluções transmissórias co-
mo automáticos e sistemas de auto-regis-
tra (ver § 10) mostram apenas algumas
possibilidades de evolução.
8. Circulação das cêstos e os carrinhos
de compra.
Tradicionalmente os cêstos e os carrinhos
são empilhadas após o uso e numa folga
o caixa ou seu auxiliar se encarregam de
transpartar a pilha à entrada da loja. A
precariedade da soluçõo é evidente: nas
fins de semana a fluxo de fregueses é
contínuo e o transporte requer a interrupção
do processo de cobrança, para o desagrado
do freguês e da caixa. Nos EUA criou-se
os counter-checkouts em que se guardam
os cêstos e carrinhos dentro do próprio mó-
vel. Conseqüentemente êles não obstruem
a circulação mas a solução não satisfaz
pelas seguintes razões:
J) cêstos e carrinhos ficam guardados ao
passo que o interêsse é sua constante uti-
lizaçõo.
b) em certo momento não há mais lugar
dentro da mesa. Conseqüentemente o pro-
blema apenas foi atenuado e não resol-
vido.
c) o sistema exige ou que os carrinhos se-
jam baixos, ou que a mesa seja demasia-
do alta - em ambos os casos um dos ele-
mentos não se adaptam a estatura hu-
mana.
8.1. Esquema de circulação dos fregue-
ses. - figo 14
8.2. Esquema de circulação dos cêstos e
carrinhos. - figo 15
9. O cêsto e o carrinho.
O cêsto tem sido o símbolo do auto-ser-
viço mas está sendo substituído pelo carri-
nho. Provàvelmente o cêsto se restringiró
cada vez mais às lojas pequenas. Nas lo-
jas grandes permanecerá ainda durante
algum tempo, como uma concessão ao la-
do do carrinho para os fregueses que fa-
zem pequenas compras. À sua vantagem
de necessitar pequenos espaços para de-
pósito se sobrepõe o impecílio do pêso: du-
rante o processo de compra o freguês dei-
xa de fazer compras quando o cêsto se
torna muito pesado. Num cêsto não cabem
mais de 14 kg. de mercadorias.
O carrinho se imporá porque facilita e
permite fazer compras maiores, estimula
as vendas e conseqüentemente, a produ-
ção. Mas não se deve esquecer que o car-
rinho também tem suas desvantagens por
exigir maiores superfícies (corredores mais
largos, maior área junto às caixas e no
depósito junto à entrada) e maiores inves-
timentos.
10. O sistema de auto-registro.
A companhia suíça Migros idealizou em
fins de 1965 um nôvo tipo de ccixcs .
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o princípio fundamental reside na ati-
vação do freguês no processo da cobrança
o que se dá da seguinte forma: o frequés
junta, como comumente, as mercadorias
num cêsto e se dirige a uma das várias
caixas de auto-registro. Nelas registra, um,
por um, os artigos comprados.
Cada artigo é colocado em outro cêsto se-
melhante ao primeiro e instalado abaixo
do primeiro. Registradas tôdas as rnerco-
dorias, toca a tecla da soma e recebe a
nota de compra. Com esta êle se dirige o
caixa de cobrança. Ali o caixa só regL;rrc
o valor total a pagar. Feito isso o freg'-Jés
se dirige ao balcão de empccotamenta on-
de êle mesma embrulha a compra e onde
deixa o cêsto.
A reloção entre caixas de auto-registro e
caixas de cobrança é de 7 para 1.
Valoração. Esta farma de cobrança é
vista como uma experiência que após meio
ano de prática mostrou os seguintes resu!-
tados:
a) além das caixas de auto-registro, inste-
laram-se caixas tradicionais. Esperava-se
que de 30 a 40 % das fregueses utilizas-
sem o nôvo sistema, mas o resultado foi
apenas 33 % utilizassem o sistema trcdi-
cional e os restantes 67%, o nôvo.
b) o processo de cobrança é altamente
acelerado evitando-se ossim a formação de
filas.

c) evito-se o acúmulo de cêstos junto à
caixa e seu transporte, como uma dupla
conseqüência: os cêstos não mais atrapa-
lham a circulação e o trabalho do caixa
não é interrompida.
d) Espera-se que com êsse sistema possa
ser evitado toda o congestionamento nos
fins de semana.
Durante o período de experiência ainda
não pode ser diminuída, na medida em
que era de esperar a quantidade de pes-
soal ·porque muitas fregueses ainda neces-
sitaram de ajuda suplementar. Quando ês-
te sistema estiver em perfeito funciona-
mento poder-se-ó reduzir o custa operacio-
na!.
10.1. Esquema de circulação na siste-
ma de auto-registro. - figo 16.
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38 Diretrizes Básicas da Política
Habitacional da Guano.bara

CB - Decreto "N" n.? 1.059, de 7 de
ele maio de 1968
Estabelece as diretrizes básicas para
execução, da Política Habitacional do Estado
da Guanabara e dá outras providências.

o Governador do Estado da Cuoncbaro, no
uso de suas otribuiçôes legais, e
Constde.cndo o necessidade de eliminar a
duplicaçõo de esforços e jurisdiçõo, que a
multiplicidade de órgãos tem acarretado,
gerando o desequilibrio no execução da
política habitacional do Estado da Cuonc-
boro, decreta:
Ar+. 1.° A Política Habitacionol ';0 Es-
tado da Guanabara, que será definida pelo
Governador do Estado, resultará de d:re-
trizes gerais aprovadas pelo Conselho de
Gesenvolvimento mantido a sua cornpoti-
bilidade cem o sistema nccioncl de hcbi-
tcçôo, e sua integração nos objetivos par
êsre colimados.
Art. 2 ° A Secretaria do Govêrno, por
intermédio da Coordenação de Planos e
Orçcmentcs, terá a seu cargo DS estudos e
pesquisas necessárias à tormação dos di-
retrizes ela Política Habitacional do Estado
do Guanabara e a integração das ações, no
setor habitacional, com as de formuloçõo
do plcnejamento geral do Estado.
§ 1.0 O atual Escritório Técnico da Co-
ordenação de Planos e Orçamentos passa a
denominar-se Escritório de Programação
Urbana.
§ 2.0 Fica extinta a Comissão Executiva
da Política Hebitacional do Estado da
Gucnabara (CEPE-3), criada pelo Decreto
"N" n.? 739, de 14 de dezembro de 1966.
Art. 3.0 Obedecidos as diretrizes gerais

definidas, são órgãos do Estado, compe-
tentes para intervir, decidir ou executar a
Política Habitacionol do Estado da Gua-
nabara.
a) A Secretaria do Covêrno, como órgão
Contrai do Sistema de Planejamento, nos
têrmos dos arts. 1 .o e 2.° dêste decreto;
b) A Ccrnponhio de Habitação Popular do
Estado da Guanabara - COHAB - vin-
culada à Secretaria de Serviços Sociais,
órgão a que compete, privativamente, o
encargo de construir unidades e conjuntos
hobitacionois de interêsse social;
c) A Companhia de Desenvo'virnento de
Ccmunidades - CODESCO - Integrante
do Sistema COPEG, a quem compete a
tarefa de recuperação dos aglomerados
sub-norrncis do Estado da Guanabara;
d) A Fundação Leão XIII, órgão vincula-
do à Secretaria de Serviços Sociais e a que
ccmpete a execução dos serviços sociais
nas favelas do Estado da Guanabara, ex-
cluídas os que estiverem sob a jurisdição
da CODESCO.
Pcrágrafo único. Ccm a finalidade de
evitar a duplicidcde de jurisdição e de ações
executivas, os diversos órgãos integrantes

Legislação

da administração estadual celebrarão con-
vênios entre si, sujeitos à prévia aprova-
ção do SGO, para execução de pesquisas,
de p:'ojetos e de obres concernentes ao pla-
nejamento físico e sócio-econômico.

Art. 4.0 O Escritório de Programação Ur-
bana realizará os estudos necessários à de-
terminação das favelas que deverão ser
recuperadas, e a responsabilidade da
execução competi rá à Companh-ia de De-
senvolvimento de Comunidades (CODESCOl.

Art. 1 .o Em decorrência do disposto 110
presente artigo, caberá à CODESCO pla-
nejar e coordenar a recuperação, urbcnl-
zaçõo e desenvolvimento comunitário da-
quelas favelas, nos têrmos da legislação
vigente.
§ 2.° A CODESCO propiciaró a integra-
ção na comunidade dos citados aglomera-
dos, através de convênios com os órgãos
do Govêrno, esceciol izados nos aspectos
urbanísticos, habitacionais, econômicos e
sociais, obedecido o disposto nos artigos
1.0 e 2.0 do presente decreto.

§ 3D O encargo da execução dos pro-
jetos aprovados será atribuído aos órgãos
do Govêrno responsáveis pelos setôres rnen-
clonodos, aos quais poderão ser destinadas
os dotações orçamentárias que se fizerem
necessórios, ou mediante a colaboração dos
próprios membros da Comunidade.

Art. 5.0 Caberá a Fundação Leão XIII
D execução dos serviços sociais nos favelas
do Estado, com exclusão das que estiverem
scb a jurisdição da CODESCO, observando
o disposto nos arts. 1.0 e 2,° do presente
decreto.

Parágrafo único. Além das suas atuais
atribuições, competi rá à Fundação Leão
XIII:
a) exercer o contrôle técnico e a fisca-
lização específica referente aos assuntos e
problemas das favelas;
b) promover a triagem e orientoçôo para
a remoção de favelados, quando decidido
pelo administração Superior;

c) administrer conjuntos residenciais e 05

membros de ,habitação social de proprie-
dade do Estado, com exceção daqueles
construí dos ou a serem construí dos pela
COHAB, com financiamento do Banco Na-
cional da Habitação;
d) promover a execucão de melhorias nos
favelas sob seu contrôle, dentro das dire-
trizes e normas traçados pela política hc-
bitacional do Estado, através. de convênios
com os órgãos estaduais e competentes,
eos quais caberá o encargo financeiro e
técnico da execução;
e) orientar as associaçães de rnorcdores
de favelas e as organizações dos conjuntos
residencicis e dos centros de habitação so-
cial, que não sejam nas óreas da COHAB
e de CODESCO;
f) exercer ação preventiva para evitar
proliferação de favelas, fiscalizando a qpl];
cação de regulamentos;

g) elaborar normas para serem aplicadas
nas favelas, conjuntos residênciais e cen-
tros de habitação social;
h) colaborar com a Fundação Estadual do
Bem-Estar do Menor no atendimento à po-
pulação infantil necessitada, visando à
constante melhoria da comunidade;
i) atender aos favelados, quando da ocor-
rência de sinistros DU calamidades, inte-
grada no sistema de defesa civil.
Art. 6.0 Ficam extintos na Secretaria de
Serviços Sociais o Departamento de Re-
cuperação de Favelas e os órgãos que o
integram,
Art. 7.0 O acêrvo, as instalações, os ma-
teriais e o pessoal dos órgãos extintos no
artigo anterior serão redistribuídos por ato
do Secretário de Estado de Serviços Sociais,
na forma da legislação em vigor.
§ 1.° As dotações orçamentárias atribuí-
das ao Departamento de Recuperação de
Favelas, no orçamento vigente, poderão ser
redistribuídas, por ato do Governodor e me-
diante proposta da Secretaria do Govêrno.
§ 2.° O pessoal constante das lotações
provisórios dos órgãos extintos pelo artigo
anterior será relatado na forma do Decre-
to "N" n.? 972, de 12 de dezembra ele
1967, por ato do titular da Secretaria de
Serviços Sociais, que remeterá cópia do ex-
pediente à Divisão do Pessoal da mesma
Secretaria e ao serviço de Colocação e Re-
lotcçôo de pessoal, da Secretaria de Admi-
nistração, para oportuna correção das ta-
belas de lotação da SSS.
§ 3.0 Ficcm cancelados os ítens 3 a
3.3.2 do Anexo XII (Quadro de Conser-
vação de Níveis dos atuais órgãos estrutu-
rais da Secretaria de Serviços Sociais) do
Decreto "E" n.? 1.947 (POGAPE-15), de
23-12-67.
Art. 8.° Compete privativamente à Com-
panhia de Habitação Popular do Estado da
Guanebara (COHAB), como agente finan-
ceiro do Banco Nacional de Habitação, e
6rgão executivo da política hobitccionol, sob
a orientação normativa do Escritório C:e
Pragrameção Urbana, a construção de uni-
dades e conjuntos habitacionais de inte-
rêsse social, dentro da sua faixa de atua-
ção, bem como a administração dos con-
juntos por ela construí dos .
Art. 9.° Serão construidos pela COHAB
unidades habitacionais nas favelas em re-
urbanização mediante convênio com a
CODESCO.
Art. 10 A COHAB e a Fundação Leão XIII
providenciarão, de imediato, a adaptação
de seus regulamentos, de forma a permitir
a sua perfeita integração no plano hobi-
tacional do Estado.
Art. 11 Todos os estudos e projetos sôbre
política habitacional realizados pelos dife-
rentes órgãos estaduais, ou resultantes de
convênios, deverão ser submetidos ao
órçõo competente (Secretaria do Govêrno)
o fim de integrá-Ias no Piano do Govêrno .
Art. 12. A ação normativa do Escritó-
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rio de Programação Urbana estende-se o
todos os órgãos da administração direta e
indireta.
Art. 13 Êste decreto entrará em vigor na
data de sua publ icação revogadas as dis-
posições em contrório e, em especial, os
Decretos "N" números 382 de 19.4.66, e
739, de 14 de dezembro de 1966.
Rio de Janeiro, 7 de maio de 1968
80.0 da República e 9.0 do Estado da
Guanabara.
Francisco Negrão de Lima
Humberto Braga
Victor de Oliveira Pinheiro
(D. O. de 7-5-68 - GB - copo)

Licenciamento de obras

CB - Ordem de Serviço, "N" n.? 3, de 12
de março de 1968.

O Diretor do Departamento de Edificações,
de acôrdo com os suas atribuições legais,
resolve:

1 - Os pedidos de licença para novos
construções, de reconstrução, de acréscimo,
ou de modificações com acréscimo, em
construções existentes, não deverão ser re"
cebidos no protocolo geral ou nos proto-
colos dos Distritos, sem as 4 vias do for-
mulário do IBGE, relativo a edificações.

2 - O formulário deyerá ser preenchido
e assinado por qualquer dos seguintes in-
formantes: a) proprietário ou seu procura-
dor; b) despachante estadual; cl autor do
projeto; d) prcfióslcnol responsável pela
execução da obra.

2-1 . - Caberá ao protocolista, no ato da
entrega, somente verificar se o formulário
está preenchido e assinado pelo infor-
mante.

2-2. - O formulário não será obrigato-
riamente visado pela Agência do IBGE.
2-3. - O item I do formulário deverá
ser preencbido pelo funcionário encarrega-
do do setor de guias, quando da exatidão
do respectiva guia.

3 - Os formulários deverão ser obtidos
gratuitamente nas Agências Distritais de
Estatística do IBGE cuja relação encon-
tra-se em anexo.

3-1. - Nas Agências Distritais poderõo
ser obtidas as informações sôbre o preen-
chimento dos formulários.

4 - Os formulários não serão examina-
dos pelo Distrito, cobendo-Ihes apenas a
respomabilidade da sua juntada.

5 - As 4 vias do formulário deverão ter
o seguinte destino após a aprovação do
projeto:

I - 1.° via (branca) e 3.° via (amarelo),
serão colecionadas e entregues mediante
recibo o funcionário do !BGE.

II - 2.° via (rosa), será colecionada E

remetida mensalmente à Seçõo de Esta-
tí stica dêste Departamento.
111 - 4.° via (azul) será entregue aOs re-
querentes juntamente com os projetos

oprovados.

6 -- Os pedidos de "habite-se", mesmo
parcial, inclusive para os processos em an-
damento, não deverão ser protocolndos sem
apresentação dos novos forrnulórics do
IBGE que deverão obedecer às condiçôes
desta Ordem de Serviço.

6- 1. - As 4 vias do formulário re lctivas
o "habite-se", após a sua concessão, te-
rão o mesmo destino indicado no item 5.

Lojas em lotes proletários

CB - Ordem de Serviço "N" 11.° 22, c'e
21 de novembro de 1967

O Diretor do Departamento de Edifico-
ções, no uso de suas atribuições legais e
de acôrdo com o autarização do Exmo. Sr.
Secretário de Obras Públicas no proc.
7.105.126-67, resolve: Fica permitido o
licenciamento de lojas em lotes proletá-
rios nas seguintes ccndições:

1 - Os lotes deverão obedecer às dispo-
sições do parágrafo 1.0 do artigo 25 ou
do parágrafo único do art. 51, ambos do
Decreto n.? 6.000-37, ou ao item 31 do
Boletim n.? 45-82 do Departamento de Edi-
ficações.

2 - As disposições do item 1 aplicam-se
também, à Z I .
3 - As lojas serão permitidas openas no
1.0 pavimento do prédio.

4 - O prédio terá no máximo dois pavi-
mentos, com uma única hobitoçôo no 2.0
pavimento.

5 - A taxa de ocupação secá de 50 %
no máximo.

6 - Será permitida a construção de um
segundo prédio nos fundos nos condições do
Decreto 9.518, tendo cada prédio um
só povimento, destinando-se o prédio dos
fundos a uma única habitação.

7 - No caso do item 6 também a taxa
de ocupação não poderá ultrapassar a'
50 % da área do terreno.

8 - O licenciamento de prédios com lc-
jas e apartamentos ficará sujeito ao pago-
mento da taxa de obres.

9 - Os casos não previstos nos
teriores dependerão de prévia
moção da destino do lote, por

itens on-
transfor-
modifica-

ção de Alinhamento e Parcelamento (:0

Decreto de Obras.

(D.O. GB (Parte I) - 8-12-1967,

pág. 17.91])

Política Nc.cional de Saneamento 39

Lei n.? 5.318, &e 26 de setembro de 1967

lnstitu! a Política Nacic,nal de Saneamen-
to e crio o Conselho Nacional de Sene x-
monte,

O Presidente da República
Faço saber que o Ccngresso Nocionol de-
creto e eu sanciono. a seguinte Lei:

Art. 1.0 - A Político Nacionol de Saneo-
mento formula em horrncnia com a Polí-
tica Nacienal ce Scúde, cO:'1Cpce8nc'-erá o
conjunto de diretr iz es administrativas e té:-
nicas destinadas a fixar a ação gove: na-
mental no campo do saneamento.

Art. 2.0 - A Político Nacional de Sonea-
mento abrangerá:

o) saneamento básico, compreendendo
abastecimento de água, sua fluore-
tação e destinação de desejos;

b) esgotos pluviais e dr encqem ;
cl contrôle da poluição ambiental, in-

clusive do lixo;
d) contrôle das modificações artificiais

das massas de água;
e) contrôle de inundações e de erosões

Art. 3.0 - É criado, no Ministério do In-
terior, o Conselho Nacional de Saneamen-
to (CONSANE), órgão colegiado, com a fi-
nalidade de exercer as atividades de pla-
nejamento, coordenação e contrôle da Po-
lítica Nacional de Saneamento.

Art. 4.0 - O Conselho Nacional de Sa-
neamento é constituido pelos seguintes ór-
gãos:
I Conselho Pleno;
II - Comissão Diretora.

Art. 5.0 - Ao Conselho Pleno compete:

a) manifestar-se sôbre o Plano Nacio-
nal de Saneamento e outros assun-
tos que he forem submetidos peia
Comissão Diretora;

b) p.onuncior-se sôbre os critérios que
regerão os convênios a serem firma-
dos em decorrência do Plano Na-
cional de Saneamento;

c) manifestar-se sôbre as medidas des-
tinadas a estirnulur o aplerfeiçoa-

mento e a especialização de pessoal
de nível superior, médio e auxiliar,
no campo do Saneamento.

Art. 6.0 - O Conselho Pleno, presidido
pelo Ministério do Interior será constituído
por representantes dos seguintes órgãos:

a) Ministério do Interior;
b) Ministério da Saúde;
c) Ministério do Planejamento e Coor-

denação Geral;
d) Ministério da Agricultura;
e) Ministério das Minas e Energio;
f) Ministério da Indústria e do Comé ,

cio;



40 g) Ministério do Educoçõo e Culturo;
h) Estado Maior das Fôrços Armadas;
i) Coda um dos Governos dos Estodos;
j) Associação Brasileir.o de Municípios;

m) Confederação Nocional de Agricul-
tura ;

n) Associoção Brosileiro de Engenhoria
Sonitária;

o) Sociedode Brosileiro de Higiene;
p) Sociedade Brasileira de Medicina;
q) Federação Nociona I de Odontologia.

Art. 7.0 -- A Comissõo Diretora compete:
a) eloboror e expandir o Plono Nocio-

nal de Saneomento, observados os
normas gerais do planejamento go-
vernamental;

b) fixar critérios para a delimitação dos
campas de atuação dos órgãos exe-
cutadores do Plano Nacional de Sa-
neamento;

c) orientar ·0 elaboração orçamentária
dos árgãos executores do Plano Na-
cional de Saneamento;

d) incentivar as providências necessá-
rias ao estabelecimento dos convê-
nios de saneamento;

e) promover o aperfeiçoamento da tec-
nologia nacional no campo do sa-
neamento e incentivar o treinamen-
to de pessoal especializado, coope-
rando na criação de cursos de for-
mação e aperfeiçoamento de pessoal
de níveis médio e superior que possa
atender às necessidades das Regiões,
Estados e Municípios;

f) estabelecer critérios de prioridade
para obras de saneamento básico,
que serão preferentemente financia-
das sob o regime de ernp.éstimo ;

g) colaborar com os estados e Municí-
pios, na criaçõo de entidades esta-
duois de saneamento e órgãos mu-
nicipais autônomos que assegurem a
operação e a administração dos ser-
viços públicos de abastecimento de
água e esgotos sanitários.

Art. 8.° - A Comissão Diretora será cons-
tituí da por um. Presidente, designado pelo
Ministro do Interior, e por dois represen-
tantes de cada um dos seguintes árgãos.

Ministério do Interior;
II Ministério da Saúde;
III Ministério do Plonejamento e Co-

ordenação Geral.

Art. 9.0 - A Comissão Diretora será assis-
tida por uma Assessoria Técnica e uma Se-
cretaria, cujo pessoal será requisitado de
órgõos da administração pública.

Art. 10 - Serão órgãos executores do
Plano Nacional de Saneamento, no âmbito
federal:

No Ministério do Interior

a) o Departamento Nacional de Obras
de Soneamento .

II No Ministério da Saúde:

a) a Fundação Serviço Especial de Saú-
de Pública;

b) o Departamento Nacional de Ende-
mias Rurais.

Art. 1 1 - A execução do Plana Nacional
de Saneamento fcr-se-ó de preferência pcr
intermédio de convênios que promovem a
vinculaçãa de recursos das órgãos interes-
sados de âmbito federal, estadual e mu-
nicipal.

Art. 12 - A presente Lei entra em vigor
na data de sua publicação.
Art. 13 - Revogam-se as disposições em
contrário e, especialmente, os Decretas-
leis n.os 248 e 303, de 28 de fevereiro
de 1967.

Brasília, 26 de setembro de 1967, 146.0
da Independência e 79.° da República.
Publicado no Diário Oficial da União, em
27 de setembro, pág. 9.855
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