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de como os Reatores Philips pararam algumas vêzes de funcionar, em menos de 20 anos
o
to
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o Reator Philips é absolutamente silencioso.
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,
para-de funcionar ...
Para manter a mesma qualidade em tôda a
instalação, utilize também
Lâmpadas Fluorescentes e Luminárias Philips.
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neste V. pode confiar!
Envie-nos plantas ou dados de suas
instalações e receba um projeto in-
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ARQUITETURA
agora com os Prefeitos
Juiz de Foro - MG.

Itapagé - CE.

Paratí - RI.

Pilar - PB.

Cêrca de 2 mil municípios brasileiros já
podem agora acompanhar o que se faz
hoje no Brasil em.matéria de arquitetura
e planejamento. Eles recebem mensal-
mente

ARQUITETURA



escolhidas na pr.odução nacional
pelas características de
Utilidades para a casa
forma e função - bom desenho

Equipamentos de interior, utensílios e mobiliário
em madeira, aço inoxidável, porcelana, cristal,
cerâmica, tecido, couro e plástico

Loja do Bom Desenho
Visconde de Pirajá, 210-A
Rio de Janeiro
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Centro Comercial em Holsinque

l~

o Centro Comercial em Helsinque com-
preende uma complexa obra situada junto
à Estação da Estrada de Ferro projetada
por Elkel Saarinen. Contém fundamental-
mente escritórios e lojas comerciais. A idéio
básica dêste projeto consiste na r~ompo-
sição de uma antiga e estreita passagem
de pedestre, no interior do bloco. Isso se
processa em três distintos níveis. Um dês-
tes se ajusta ao nível da ruo; outro no
sub-solo com ligação para a estrada de fer-
ro aqui referida e, o terceiro sôbre o nível
do rua. Acima dêste nível se localiza uma
área de estacionamento para 500 automó-
veis. Duas rampas permitem que os veículos
atinjam êste nível. A estrutura do prédio é
de concreto armado e as paredes internas
de siporex. As paredes externos são reco-
bertas de placas de cerâmíca vitrificada.
As janelas têm molduras de madeira.

Lúcio Costa fará projeto de urbanização
na Cuanabara

o urbanista Lúcia Costa, autor do plano-
pilôto de Brasília, foi convidado pelo Gcc-
vêrno do Estado da Guanabara a chefiar
o escritório técnico que se incumbirá do
plano de urbanização da Barra da Tljuco,'
prolongamento natural da chamada "zona
sul" da cidade do Rio de Janeiro.
Caberá a Lúcio Costa ordenar a ocupação
futura dos 200 quilômetros quadrados que
formam a Baixada de Jacarepaguá, cuja
área é sete vêzes maior que a de Copoco-
bana, Ipanema e Leblon reunidos. Diversos
órgãos do Estado, entre os quais a Sursorr
e a Coordenação de Planos e Orçamentos,
estão fazendo levantamentos na região para
entregá-Ias ao escritório técnico.

l Bienol Internacional do Rio de Janeiro

De novembro a dezembro dêste ano, reali-
za-se no Museu de Artes Moderna do Pio
de Janeiro, a I Bienal internacional de De-
senho Industrial, reuntndo trobclhcs dos
Estados Unidos, Canadá, Grã-Bretanha '"
Brasil. A exposição, que se fará nos ano;
intercalados aos da Bienal de São Paulo,
é promovida pelo Ministério das Relações
Exteriores, MAM do Rio, Escola Superior
de Desenho Industrial, Associoção Brasi-
leira de Desenho Industrial, Fundação Bienul
de São Paulo e Confederação Nacional da
Indústric. A exposição compreenderá dois
setôres: Desenho Industrial e Comunicação
Visual. A parte nacional será formada por
uma seleção dos dez melhores trabalhos já
realizados no campo do planejamento de
produtos e da programação visual, e por
uma pesquisa que cpresentnró o resultado
de uma análise crítica do complexo .ndus-
trial brasileiro e de sua relação cem o
Design e o desenhista industrial. Serão
convidadas personalidades estronge+os para

Arquitetura hoje 1

participarem de mesas-redondas e sem inó-
rios com críticos e desenhistas industriais
brasileiros. Desenho Industrial 68 .:,bede-
cerá, segundo seus organizadores, a umo
orientação essencialmente didático, pro-
curando responder concretamente às ques-
tões que essa nova atividade coloca, seja
em têrmos de conceituação, seja em têr-
mos de aplicação prática. Será apresentado
uma seleção bibliográfica dos melhores li-
vros e revistas sôbre o tema, tem como
será contada, através de exemplos signifi-
cativos, a história da evoluçôo do Desenho
Industrial e do Comunicação Visual em
vários países. Depois de encerrada a expo-
sição, como nos anos subseqüentes às ou-
tras, o Ministério das Relações Extenores
promoverá mostras itinerantes otr avés de
países da América Latina.

Curitiba Constroi Mais

O "Inquérito mensal sôbre edificações" rea-
lizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística <lBGEl coloca Curitiba em si-
tuação privilegiada no setor da construção
civil em relação às diversas capitais e ci-
dades brosileiras onde o nível de vida é
comparável a da capital paranaense. As
apurações se referem a licenças para obras
novas (início de construção ou "habite-se")
e a licença para ampliação, não incluídas
as obras reolizadas diretamente por enti-
dedes governamentais. Enquanto no período
de um mês Brasília tinha 31 pedidos para
construir, e Recife apresentava 151, Curi-
tiba registrava 159 pedidos, abaixo apenas
~e São Paulo, Rio de Janeiro e Pôrto Ale-
Jre. Dêsse totol, 137 se referem a pedidos
"ara construção de casas residenciais, 5
para casas residenciais com lojas, 1 para
-aportcrnentos exclusivamente residenciais, 2
para apartamentos residenciais com lojas,
3 para fins industriais e os demais para
fins diversos. O interior do Estado também
reflete alto índice de construção civil, re-
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lativamente a cidades semelhantes. Em Lon-
drina, 68 pedidos foram feitos no mesmo
espoço de um mês, paro contruções diver-
sas, e Ponta Grossa registrou 58. O mesmo
panorama é verificado quanto às licenças
de "habite-se" no levantamento feito pelo
IBGE durante o mesmo período de um mês.
Ponta Grossa supera o índice de Florianó-
polis, e Londrina tem mais licenças do que
Santa Mario, Pelotas e Manaus. Para Curi-
tibc, foram concedidos "habite-se" a um
total de 129 pedidos, sendo 95 para casos
residenciais, 3 para casas residenciais com
lojas, 7 para apartamentos exclusivamente
residenciais, 4 para fins industriais e os
demais para fins diversos. A mesma pes-
quisa do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística revela ainda que a mesma po_
sição de Curitiba não é mantida quanto
ao número de licenças para ampliações di-
versas: somente 15, em um mês. Supe-
rado inclusive por Ponta Grossa com 16,
enquanto Londrina apresentava 3 ompl ia-
ções. A comparação pode ser feita com
Uberlândia, que teve 27 ampliações no
mesmo período; Juiz de Fora, com 16;
Campina Grande, 23; Santo André, em São
Paulo, teve 155 ampliações,

Encontro no México

Entre 26' de agôsto e 26 de setembro, rea-
lizou-se, na cidade do México, um Encon-
contro de Arquitetos responsáveis por pro-
jetos e instalações de escolas de formação
profissional, patrocinado pela CINTERFOR,
órgão internacional responsóvel pela forma.
ção profissionol e pela CONESCAL - Cen-
tro Regional de Construções Escolares p~~a
a América Latina. Participou do Encontro,
o arquiteto Victor Noel Saldanha Marinho,
membro da diretoria do IAB-GB e coorde-
nador da Comissão de Ensino da mesma
entidade.



Quem

LAMBRIS

LOUÇA SANITÁRIA

TIJOLOS

TACOS

PARQUETS

PLÁSTICOS

MÁRMORES

LUMINARIAS ,-

AQUECEDORES

FOGOES

PINTURAS

GRANITOS

FERRAGENS

CERAMICAS

MÚVEIS

ESQUADRIAS

ALUMlNIO

FERRO

MADEIRAS

VERNIZES

úLEOS

TECIDOS

TELHAS

CIMENTO

IMPERMEABILIZANTES

VIDROS

MATERIAL EL~TRICO

ELEVADORES

MONTA CARGAS

EXTINTORES

ISOLANTES

TÉRMICAS

AZULEJOS

ESCADAS ROLANTES

FUNDAÇOES

CHAPAS CORRUGADAS

CANOS

FôRMAS

Especifica?

•o ar qurtet o

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

A melhor maneiro que o senhor
tem para tornar o seu material co-
nhecido pelos arquitetos é apre-
sentá-Ia através das páginas de

ARQUITETURA
A revisto que todo arquiteto bra-
sileiro lê e coleciona.
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Festival do Barrôto (IAB-Bol, Ary Mogolhães Andrade (IAB-Bal, 5
Walter Velloso Gordilho (lAB-Bal: o "ex-
pert" em hotel José Antônio Cardoso Ri-
beira; e como orquiteto Consultor, Benito
Sornc.

paulistas Flávio Mcrccndes, Casco Me'}o,
Álvaro Maceda Neto, Luiz Ganzaga 0(-
Oliveira Camargo, mais Alfredo Parlato e
Paulo César Soares, coloborodores. Também
de São Paulo é a equipe que obteve o ter-
ceiro lugar: Ezequiel Bertoldi, Joaquim M.
Dutra, Luiz Gobeth Filho, mois Guilherme
S. Araujo Neto, Mário Durão Filho, Renato
Nicola e Ricardo Belpiede, colaboradores.
A equipe colocada em quarta lugar é cons-
tituída pelos arquitetos paulistas Walter
Caprera e Rogério Dorsa Gareia, tendo como
consultor estrutural o engO Luiz Corlos Gam
e como colaboradores as arquitetos Vasco
de Mello, Luiz Gonzaga e Flávio Marcondes.
O 5.° lugar coube ao arquiteto poronoense
Roberto Gondolfi. Integraram a Comissão
julgadora os arquitetos Alberto Hoísel Jú-
nior (lAB-BaJ, Evano Celestino Gualberto,

Inglêses aderem 00' sistema métrico,

A indústria de construção civil britânica,
que deverá aderir totalmente ao sistema
métrico até 1973, está planejando padro-
nizar as dimensães básicas de materiais, o
que resultará no emprêgo de componentes
comuns como tijolos, janelas e portas. A
Assc",iação Britânica de Normas Técnicas
publicou, com êsse objetivo, recomendações
a respeito do "espaço básico" em que se
podem enquadrar painéis, jar.elas e es-
quadrias.

CEM ANOS DEPOIS, ÊSTE LI-
VRO CONTINUA A INSPIRAR
OS MOVIMENTOS QUE PRE-
TENDEM TRANSFORMAR O
MUNDO

Realizou-ée, mês passado, em Salvador, o
I Festival do Barrôco (borrôco lusobrasileiroJ,
sob o patrocínio do Govêrno da Bahia, da
Universidade Federal da Bahia, Conselho
Federal de Culturo, Fundação Coloust Gul-
benkian e a Superintendência de Turismo
de Salvador. A programação do festival
compreendeu: 1.° Espetáculos: encenação
de uma peça teatral bcrrôco, a cargo da
Escola de Teatro da Universidade Federal
da Bahia; apresentação de coreografias
borrôccs, pela Escola de Dança da UFB;
concertos de música barrôca orquestral,
coral e de câmara, brasileira e européia,
a cargo dos Seminários de Música da UF8
e apresentação do Conjunto de Música da
Fundação Gulbenkian, de Portugal. 2.ol
EXIl'OsiçõE:s:pintura e escultura borrôco bra-
sileira e portuguêso ; artes aplicadas: mo-
biliário, ourivesaria, etc, brasileira e por-
tuguêsa; arquitetura borrôco brcsileiro, por-
tuguêsa e estrangeira: fotografia e maque-
teso Compreendeu, ainda, a programação do
I Festival do Borrôco a realização de semi-
nór.os de literatura e o-te, além de uma
reunião de diretores do Serviço do Patri-
mônio Histórico e Artístico Nocioncl, e re-
presentantes municipais de cidades bcrrôcos
bca~.ileiras visando a: 1) criar uma legisla-
cão eficaz de caráter nacional para a pro-
;ecão do patrimônio artí stico tombado ou
não tombado: b) elaborar planos de prote-
ção e aproveitamento de conjunto urbanos
artí sti coso

de KARL MIRX
tradU1ido por Reginaldo Santana
[DlenO INTEGRAl, publicada pela primeira
vez em lingua portuguêsa.
Traduzida do oriqinal alemão organizado
pelos especialistas dos Institutos de Marxis-
mo-Leninismo de Berlim eMoscou, depois de
anos de minuciosa pesquisa e confrontação
realizada por cientistas sociais, esta edição
de O CAPITAL, além de englobar todos
os prefácios e notas publicados em edições
anteriores, apresenta, em cada volume, um
índice remissivo completo de nomes, assun-
tos e obras citadas no texto, o que facilita
enormemente o seu estudo e a sua leitura.

o CAPITaL
de Karl Marx
1.D Volume
Uno 1- O PROCESSO DE
PRODUCAO CaPITALISTAConcurso para hotel em Juàzeiro

Os arquitetos José Hermeto Palma Sancho-
nete, Alfred Willer e Oscar Comm Mueller
do Poraná venceram o concurso público na-
cional para o estudo preliminar do Hotel de
Turismo em Juàzeiro, Bahia, do qual par-
ticiparam 43 equipes. Em segundo lugar
ficou a equipe constituído pelos arquitetos

Lançamentos da

CIVILIZAÇÃO BRASILEIRA
Rua 7 de Setembro, 97 _ Rio de Janeiro
Atende.se -3 pedidos pelo reembôlso postal•
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6 Metrópolis: futura área política dos EUA

o "Correio da Monhã" publicou (10/7/68)
um artigo de Robert C. Wood no qual são
comentados os aspectos do desenvolvimento
urbana nas Estados Unidos e problemas po-
líticos gerados pela formação das regiões
metropolitanas.
Robert C. Wood acredita que a óreo me-
tropolitcnc será, nos Estados Unidos, a are-
na política do futuro, pois nela virtualmen-
te irão se alojar os cem milhões de ame-
ricanos que deverão nascer até o final do
século.
Declaranco-se otimista em relação a capa-
cidade americana em superar o pobrezo e a
injustiça, em virtude do crescente compro-
misso federal com os problemas urbanos e
a ampliação da capacidade local de atender
a êsse compromisso, RCW, informa que o
Departamento de Habitação e Desenvolvi-
mento Urbano dos Estados Unidos - o de-
partamento nos EUA é uma secretaria de
estado correspondente ao nosso ministério
- iniciou suas atividades há dois anos.
"Neste interim - prossegue RCW - o
país não resolveu seus problemas urbanos.
Suas áreas de ignorância, inadequação, in-
sensibilidade continuam extensas e persis-
tentes. Nêsses dois anos, no entanto, hou-
ve progresso substancial na legislação, nos
compromissos fi nanceiros e nas preocupe-
ções, em nível nacional. Por exemplo:
- O Congresso aprovou três principais leis
de habitação, que nos proporcionaram não
apenas o programa das cidades-modelos,
mas também os incentivos de planejamento
urbono, assistências o novos comunidades,
apoio a pesquisa e adestramento urbanís-
tico, flexibilidade grandemente aumentada
na construção de casas de aluguel acessí-
vel e financiamentos a juros reduzidos pore

permitir a aquisição da casa própria a fo-
'I1ílias de baixa renda. A lei dos Direitos
Civis de 1968, acrescentou consideráveis
possibilidades ao govêrno dos EUA de esse-
çuro- a posse ampla, tanto no caso de com-
pra como no de aluguel.
- Os desembolsos anuais do Departamen-
to de Habitação e Desenvolvimento Urbano
dos EUA - afora os auxílios hipotecários
- triplicarcm, elevando-se a 2 bilhões e
750 milhões de dólares.
- Talvez o mais irnpcrtorite (e certamente
os distúrbios e a mi litôncia negra tiveram
influência nisso) é que tonto o Congresso
como o público passaram a encarar com
se-íedode os 'problemas das cidades e não
estõo iludidos sôbre sua natureza."
Segundo Bobert C. Wood, dêsse modo "os
EUA" estão finalmente, levando a efeito
seu principal cometimento urbono. Foi pla-
nejado um programa habitocional de dez
anos, que poderá resultar em seis milhões
de novas cosas financiadas e acabar com
tôdas as formas de habitação de padrões
insuficientes, dentro da próxima década.
Como o país descobriu o modo de recons-
truir as áreas de favelas através de seu
programa experimental das Cidades-Modê-
Ia, creio que serão 'investidos seus recursos
públicos e privados na renovação em larga
escala das cidade s .
O recurso essencial, no entanto, continua
sendo a capacidade da área metropolitana
de fazer uso do numerário, do conhecimen-
to e da experiência disponíveis poro guiar
e manter viva O mudança social. Sou oti-
mista quanto a isso, parque nas EUA estão
surgindo sistemas genuínos de política me-
tropol itana .
As considerações relativas ao govêrno e das
áreas metropolitanas, a seguir feitas por
Robert Wood, parecem-nos das, mais opor-

tu nas uma vez que começa, entre nós, a
se pensar no problema que algumas cida-
des brasileiras apresentam quanto a me-
tropel ização.
Em muitas áreas metropolitanas, os govêr-
nos locais e grupo interessados co,laboram.
em atividades que se estendem além das li-
vrarias metropolitanas, ou a ajuda às comu-
nicações da polícia, mas não até os mais
difíceis problemas do uso da terra e dis-
tribuição de recursos. Os rudimentos de um
sistema político - uma rêde de comunico-
ções, uma falange de ativistas expressando
seus interêsses e tomando parte nas nego-
ciações e uma. série de alvos, alheios ao ín-
terêsse particular de quolquer um dos par-
ticipantes - estão presentes, embora expe-
rimental e informalmente.
Mas o porvir continua incerto. Os norte-
americanos ainda estão aprendendo como
monter justas as coligações metropolitanas;
estão ainda buscando os meios para que as
decisões metropolitanas respondom ao de-
sejo público; não sabem ainda como me-
lhorar o que um conhecedor no assunto de-
nominou "a debilidode dos pobres em par-
ticipar do jôgorecurso-distribuição".
E continuam sem resposta duas importantes
perguntas:
Os sitemas em embrião relativos à política
urbana são suficientemente fortes para fa-
zer face à profunda divisão entre raças e
classes? Os sistemas poderão mudar de
modo suficientemente rápido paro consegui r
soluções para os terríveis e interligados pro-
blemas da favela-gueto, ou os sistemas se-
rão esmagados por êles?
A resposta a estas perguntas dependerá
grondemente do resultado do conflito entre
duas orraigadas tradições norte-omericanos.
A primeiro, noscida da escravidão, é o culto

agora, soalho colonial brasileiro
EM CANELA, PEROBA DO CAMPO E IPÊ TABACO

Record' 403

Largura: 10, 15 e 20 em
Espessura: 2 em
Comprimento: a partir de 2,30 m

Preço: a partir de NCr$ 22,00 m2

Mais um lançamento

lf8~'lS.À.
Rio, GB _ Rua México, 164 - 4.° andar
Tels, 22-9278 - 22-0460
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espúrio da inferioridade do negro. A ou-
tra, o compromisso genuíno de uma socie-
dade aberta.
As cidades americanas têm sido sempre
palco da mais alta cultura do país e o lo-
cal dos seus maiores monumentos. E agora
são o centro focal das aspirações estabele-
cidos pela nação, de realizar uma socieda-
de não aristocrática, baseada no livre aces-
so e na livre assimilação.
O resultado do conflito entre essas duas
tradições não virá rápido ou fàcilmente.
Mas penso que os EUA escolherõo o cami-
nho da comunidade metropolitana coopera-
tiva - não somente pelo simples motivo
da interdependência econômica, mas par-
que o separatismo não pode conduzir à
justiça social.

Megalópole no museu

O Museu de Arte Moderna do Rio promove
um ciclo de conferências sôbre problemas
atuais, tendo o arquiteto Albert Mayer,
urbonista e consultor da UNESCO, falado
sôbre "Planejamento Urbano e Desenvol-
vimento Nacional". A propósito dessa pa-
lestra, o jornalista Paulo Alberto escreveu,
no vespertino "Ultima Hora", o seguinte
comentário:
"Consideramos a palestra decepcioncnte
por não servir aos reais problemas do ur-
banismo brasileiro, particularmente cos da
Guanabara. Decepcionante porque as 50-

luções propostas são lógicas mas invióveis,
e decepcioncnte porque o nível do público
e dos arquitetos presentes merecia enfoques
mais profundos e não obviedades.
Disse o Sr. Mayer: al a mecanização da
agricultura leva ao desemprêgo no campo,
e massas marginais ofluem as cidades con-
gestionando-as; bl a ciência médica pro-
longa a vida e diminui o índice de mor-
talidade; além disso a explosão dernogró-
fica não é controlada; cl a construção de
estradas e o crescimento dos transportes
favorecem o afluxo de imensas massas cos
centros urbanos, determinando assim mi-
lhares de problemas nas grandes cidades,
"o automóvel eliminou as fronteiras"; d)
a revolução industrial do século vinte pode
ser positiva e criadora. Graças a ela, com
as comunicações e a energia elétrica pode
haver cultura, moradia, terra, tronsporte,
recreação e saúde, no interior do País, não
sendo, portanto, necessária a vinda para a
metrópole; e) em decorrência dos itens an-
t.eriores condenou a conferencista a grande
cidade, a "megalópole"; f) como exemplo
de cidade ideal localizou Zurlch; g) propôs
como solução para o problema' urbano:
criação de cidades nunca maiores' de qui-'
nhentos mil bcbitcntes, a criação de área~'
-metropolitanas de tornqnho médio e a insta-
lação da que chain~~''.'''galáxias'', -ou seja,
áreas regionais integradas aos centros ur-
banos.

Os argumentos são lógicos. Mas as con-
clusões, par óbvias, são decepcionantes!
É evidente que ninguém pode ser contra
cidades de quinhentos mil habitantes com
todos os serviços planejados numa concep-
ção humana e igualitária. O foco central
do problema não está no fato de haver
grandes metrópoles, mas as razões sócio-
econômicas pelas quais existem, as razões
pelas quais não funcionam e deterioram
social e psicologicamente a vida de seus ha-
bitantes. E isso não se resolve apenas com
lógicos e bem concebidos planejamentos
urbaní sticos. Há razões mais profundas.
Essas as que devem ser atacadas! Logo, o
desenvolvimento nacional, tema da palestra,
tem no planejamento 'urbanístico um ele-
mento complementar, não essencial. Além
disso, as grandes cidades, os megclópoles, aí
estão, existem. Não há que negá-Ias, há
que melhorá-Ias, fazê-Ias mais humanas,
integrá-Ias urbon lsticamente no desenvolvi-
mento nocional. Em nenhum momento o
conferecista abordou tol problema, antes,
desconversou quondo pesguntado. O caso do
nosso Rio e do esfôrço hercúleo para cor-
rigir os erros de seu crescimento desorde-
nado visando a colocá-Ia como ponto I do
desenvolvimento nacional é um excelente
exemplo da profundidade do problemo.
Tudo isso foi debotido no "Diálogo" do
MAM, provocando assim discussões funda-
mentais sôbre temas contemporôneos. É
iniciativa a merecer aplausos e apoio."

Plano da Crande Belo Horizonte

O governodor Israel Pinheiro, do Estodo de
Minas Gerais, cutorizou a dispensa de lici-
tação pora que o Conselho Estadual de De-
senvolvimento firme contrato com a Hi-
droservice, de São Paulo, para a eloborc-'
ção do plano preliminar de desenvolvimen-
to integrado da região metropolitana de
Belo Horizonte. O Sr. Vitor de Andrade,
presidente do Conselho, em sua exposição
de motivos, alinha cinco itens de natureza
econômico-social, bem como de necessida-
de inadiável para o planejamento da área
de que Belo Horizonte se transformou em
centro de convergêncio. E afirma, entre ou-
tros razões, o fato de se reconhecer como
indiscutível que os problemas sócio-econô-
micos de cidades em ritmo de desenvolvi,.
mento acelerado como Belo Horizonte estão
diretamente vinculados à falta de um pla-
nejamento que possa cobrir, em sua proje-
ções, as necessidades de aumenfo demo-
gráfico cada vez rncis acentuado,

Universidade de Brasília

O Curso de Arquitetura da Universidade de
Brasília tem nôvo coàrd~nador, o arquite-
.to, Paulo Magalhã!,'s, IAB-DF, que está re-
astruturcndo o Çorpo Docente doque!e cen-
tro de ensino de arquitetura, tendo sido
afastados cêrca de 40 professôres, cujos
contratos já se encontrom extintos.
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Olivetti constroi na Alemanha

Urh programo bcstonte variado caracteriza
êste projeto, do arquiteto Egon Eíerrncnn,
poro a sede alemã da Olivetti na cidade
de Karlsruhe. Apresenta, em síntese, os
seguintes aspectos: 1.°) Programa espacial
interno diferenciado para atender a 350
empregados permanentes e aproximadamen-
te 150 estagiários temporários. Possui escri-
tórios de vendo, salas de ensino e expo-
sição, oficinas, cosas de hóspedes, cafeteria,
habitações de serviço, garagem. Isto ocupo
uma área de 11. 000m2• 2.°) Localização
na nova área, comercial de Frankfurt
Niederrat, junto a um arranha-céu do
Nestlé. 3.°) Concepção de uma arquitetura
condizente com o alto nível técnico e for-
mal da Olivetti. Convém lembrar que suo
marca é da autoria de Le Corbusier.

Notas curtas

-. A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
realizou, de 20 de setembro a 20 dêste mês,
seu II salão de Artes Plásticas, com o par-
ticipação de alunos de tôdas os Faculdades
e escolas de arte do Guanabara. O Banco
Nacional de Habitação e o Companhia de
Desenvolvimento de Comunidades (CODES-
CO) assinaram convento no valor de
NCr$ 950 mil poro início dos obras de
urbanização do Favela de Brás de Pino (GB)
onde residem cêrca de 6 mil pessoas
• Com o freqüência de milhares de pessoas
e um montante de vendas de mais de
NCr$ 70 mil, realizou-se, no MAM do Rio,
a I Feira de Arte, organizado pelo Asso-
ciação Internacional de Artes Plásticos, se-
ção brasileira (AIAP) • Abre-se a 20 de
dezembro, em Salvador, o II Bienal Na-
cional de Artes Plásticos do Bahia, que ofe-
recerá NCr$ 45 mil de prêmios, divididos
em um prêmio de NCr$'l O mi I, um prêmio
especial de pesquisa de NCr$ 5 mil e seis
prêmios de NCr$ 5 mil e Estêve no Brasil,

mês passado, o urbanista americano Brian
Berry diretor do Programo de Treinamento
em Estudos Urbanos da Universidade de
Chicago. Em S. Paulo, Berry pronunciou
uma palestra sôbre Áreas Metropolitanos,
conceito, delimitação, implementação e ope-
rações dos administrações metropolitanos"
~ Athas Bulcão expôs no Galeria Encontro,
no Central Comercial do Hotel Municipal
de Brasília, uma série de vinte desenhas
versando temas fantásticos • Deverão
começar em dezembro as obras de duplica-
ção do Túnel Velho (entre Botafogo e Co-
pccobonc) que custarão aproximadamente
NCr$ 1,8 milhões' e cujo término prevê-se
para março do próximo ano • O IABRCS
promoveu, em setembro, em Pôrto Alegre,
um curso de Técnicos Aplicadas à Arquite-
tura, compreendendo os seguintes pontos:
concreto protendido, concreto, estrutura de
madeira, tecnologia do concreto aparente,
instalações, tintas, processos de impermea-
bilização, acústica, eletro-acústica, soriori-
zação, ~r condicionado e racionalização de
ccnteiro.

Noticiário de CREA

Participação. no Congresso de Arquitetos

o Conselho Regional de Engenharia, Ar-
quitetura e Agronomia da 5.a Região, com
o objetivo de se integrar e participor das
atividades dos órgãos de classe vem cres-
cerrtemente prestigiando os iniciativas que
visem o desenvolvimento das profissões do
engenheiro e arquiteto. Para o VII Con-
gresso Brasileiro de Arquitetos, realizado
10 período de 23 a 29 do mês passado,
enviou uma representação de conselheiros
paro participarem dos debates sôbre o te-
mo central denominado "Exercício do pro-
fissão de arquiteto".Essa integraçãa do
CREA com os órgãos de classe e, COm as
profissionais de um modo geral, permite
uma melhor adequabilidade de seus pro-
gramas e atividades, de modo a responder
convenientemente às aspirações dêsses pro-
fissionais. Torna-se importante ressaltar que
não é suficiente a procura do CREA pelo
convívio com os profissionais e suas re-
presentações de classe. Básico se torna o
perfeito entrosamento dos engenheiros e
arquitetos com o Conselho Regional, atra-
vés de seus conselheiros eleitos pelos res-
pectivos órgãos de classe. Desta formo po-
derão, em seu trabalho, cumprir objeti-
vamente com suas funções.

Ciclo de conferências

Realizou-se, êste mês, o I Ciclo de Con-
ferências sôbre problemas de subhabitação
em área met·ropolitanas pelo Departamento
da Guanabara do IAS, sob o patrocínio do
CREA da 5.a Região, com o participação
de engenheiros e arquitetos. O CREA, assim,
incentiva o divulgação de experiência pro-
fissloncis sôbre problema de interêsse co-
mum.

X Convenção da UPADI 9

Realizou-se no período de 11 a 17 de ogôs-
to passado a X Convenção da União Pene-
mericana de Associações de Engenheiros, na
cidade do Panamá, juntamente com o 111
Congresso Panamericano de Ensino de En-
genharia e o 1.° Seminário de Pesquisa
Operacional. O CREA da 5.a Região se
fêz representar no conclave, através de seus
conselheiros, engenheiros Goyá de Medeiros
Trancoso, José Marcelo Pereira da Cunha
e Murillo Pessoa, que tiveram destacado
atuação nos trabalhos realizados. A "Union
Panamericana de Associassiones de Ingine-
ros" foi fundado em 1949 no Rio de Ja-
neiro e organizado em 1951 no cidade de
Havana-Cubo. Objetivo formentar a inte-
gração do classe dos engenheiros do con-
tinente, facilitar contatos profissionais e
intercâmbios entre professôres e estudantes
de países americanos, estabelecer alto ní-
veis de prático' profissoncl, investigar e
estudar problemas de importânica econô-
mica poro' a engenharia que afetem os
países do continente e propor normas ,de
engenharia e 'indústrias. Suo atual sede
oficial está localizado em Montevidéu, ten-
do o Brasil como membro através da Fe-
deração Brasileira de Associações de Enge-
nheiros. A convenção, recomendou a cria-
ção de um Escritório Monitor de Projetos
Multinacionais (OPROM), com o objetivo
de construir para o realização de projetos
de interêsse rnultinccionol, destinados o
fomentar o desenvolvimento continental e
o integração naciar:al. A Venezuela, duran-
te dois anos, será a primeira sede do ci-
tado Escritário Monitor.

A X Convenção, além do apreciação de
temos relativos o prático profissional do
engenheiro, apresentou com relação 00

item do temário sôbre Habitação, duas
principais ,resoluções:

1.a Criar um Comitê de Habitação que
atue segundo as recornendcções feitos pelo
X Convenção da UPADI sôbre político hc-
bitacional. Êste Comitê viso fomentar, em
cada país, organismos dirigidos por crité-
rias fundamentalmente . técnicos poro orien-
tar os assuntos de bobitcçõo e desenvolvi-
mento urbano, que definam e executem
uma político nàcional coerente COm os reais
necessidades dos diversos áreas da COnti-
nente.

2. a Promover o participação dos engenhei-
ros e arquitetos americanos do norte e do
sul no " Congresso Interamericano de Hc-
oitcçõo, Êsse canclave, programado paro o
período de 18 a 26 de janeiro de 1969 no
cidade de Caracas, Venezuela, deverá con-
siderar os seguintes temas:
- habitação como elemento de desenvol-
vimento econômico

- hcb.tcçõo como fator de desenvolvimen-
to urbano

- habitação como base 'de desenvolvi-
mento social

-' organizações nacionais de habitação.
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Quais as relacões
, -entre o arquiteto, um cérebro .:

eletrônico e aparede-armárío

O:;'

o cérebro eletrõnico náo tolera
oscilações de temperatura, Cabe ao
arquiteto arnbientá-lo em condições
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
INTERváo a área destinada aos' seus
computadores elétrânicos, para a-insta-
laçáo da Aliança Processarnento 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 assoalhos,' pisos, tetos-e paredes,
garantindo sempre assentamento e ve-
daçào perfeitos, com apreciáve1 isola-
mento acústico.

• Atualmente, estamos aplicando
20.000 m2 da parede-armário e divi-
sória INTERváo no edificio mais impor-
tante de tôda a histó'fia da construcào
pública no pais: o nôvo Palácio 9-d8'
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 informações completas sõbre a
parede-armário e divisória INTERvão.

Nosso Departamento Técnico terá
prazer em atendê-!o, 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
Alfonseca S .•A" o Banco Interamericano de Desenvolvimento, a Conte-
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: p.v. Santa Marina. 780 - Fone: 62-7704
Caixa Postal. 6758Loja Brafor - São Paulo: Praça Franklin Roosevelt. 159
Fones: 34-6665 e 35-4454. Loja Brafor - Rio de Janeiro: Rua México. 21·A
Fones: 22-0180 e 32-7178



Arquitetura hoje Agenda

12 Concursos Premiasões

1 novembro 1968
(inscrições)
Viena, Áustrio

Concurso Internocional paro 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 Aurelstrasse 2a/30
Austria.

15 novembro 1968
(inscriçdo e entrega dos trabalhos)
Salvador, Bahia

Exposição de Arquitetura na II Bienal Na-
cional de Artes Plósticas

Prêmio: NCr$ 5.000,00
Convento da Lapa
Salvador, Bahia

30 novembro 1968
Rio-CB

VI Premiaçãa Anual IAB-CB IAB_CB, Av. Rio Branco, 277 grupo 130 1
Rio-CB

31 dezembro 1968
Tunis, Tunisia

Concurso Internacional para o Centro de
Televisão em Tunis

Prêmios: 10.000 dinores
5.000 dinares
2.500 dinares

( 1 dinar - NCr$ 7,20)
Secrétariat d'Etar aux Travaux publics et
à I'habitat de Tunisie

30 março 1969
(entrega dos trabalhos)
Safia, Bulgória

Cancurso Internacional para um mo-
numento a Khon Asparoun

Prêmios: 1.c 25.000 levas
2.0 12.000 levas
3.0 5.000 levas

União dos Artistas Búlgaros 37, Moskovsko
St. Sofia-Bulgória
Embaixada da Bulgória, Rua Ccrlos Coes,
64 - Rio

Colóquios, Reuniões, Exposi~ões

3-8 outubro 1968
Nancy, França

" Salãa Internacianal da Equipamento
Urbano.

Salon International de I'equipement urbain
54, Nancy 01,
boite postale 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 Conçrês International du CIB
Conseil National de Recherche du Canadá
Ottawa, Canadá

14-15 outubro 1968 "I Seminário Internacional sôbre Industrlc-
lização da construção.

3, Hannover
Schlosswender strasse
1, Alemanha
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17-24 outubro 1968
Zacotemo, México

Encontro de jovens arquitetos por occsrco
dos J0goS Olímpicos na Cidade do Méxica.

Comité organizador de los Juegos de Ia
XIX Olimpiade, a/c Ruth Rivero - 170
avenida de Ias Fuentes, Mexico 20 D. F.
~/léxico

20-25 cutubro 1968
Lima, Peru

VII Congresso Interamericano de Plani-
f:cação - SIAP. "América no ano 2000".

I "
-- ---~-----------------------

20-25 outubro 1968
Pôrto Alegre, RS

XXV Semana Oficial do Engenheiro, do
Arquiteto e do Engen:,ei rc-Agrônorno ,

21-2'3 outubro 1968
Budopest, Hungria

li Conferência de Arquitetura Industrial.

Corobcyc, 515,
oficina 600, casilla 6125
Limo, Peru

Conselho Regional de Engenharia, Arquite-
tura e Agronomia (CREAl 8.° região.
R. Cel. Vicente, 456 - 7.0 andar
Pôrto Alegre ~ RS.

Section of Scientific Society for building
Szabadsag ter. 17
li I Tchnka Haza Budapest V, Hungria.

novembro 1968
Rio de Janeiro, GB

Seminório brasileiro (de ômbito interna-
cional) para formulação de política sôbre
áreas metropolitanas e seu papel nos paí-
ses em desenvolvimento.

novembro/ dezembro 1968
Rio de Janeiro, GB

Desenho Industrial,
Bienal lnte-nocíono! do Rio de Janeiro.

SERPHAU -- M. I.
Av. Presidente Wilson, 164, 7.° andar,
Rio ~ GB.

Museu de Arte Moderna do Rio' de [cneiro.
Av. Beira Mar.

8-14 dezembro 1968
Cidade do México México

2.° Colóquio sôbre Museus. "A arquitetura
dos Museus: os problemas de acesso e
circulação" .

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

18-26 janeiro 1968
Caracas, Venezuela

li Congresso Interamericano
de Viviendo

Govêrno da República de Venezuela.
Secretaria Geral Apartado postal 982, Edi-
fício Cruz Verde
Corocos-Venezuelo

9- i5 outubro 1969
Buenos Aires
Argentina

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

Union Internationale des Architectes 4,
Imposse d'Antin
Paris VI li, Fronce

15 mar. 13 set. 1970
Osoka, Japão

Expo 70



Editorial

Alcance de Brasília

14 "A criação de Brasília é um ato de auto-
afirmação hum_l'la que é ao mesmo tempo
um econtecimento na história de tôda a
humanidade, e as mãa,s que construíram
Brasília são mãos de brasileiros".
Between Mauleand Amazon, de Arnold J.
Toynbee.

Emboixada da Franço. Maquete.

Embaixada da Alemanha. Maquete.

Essa declaração, feita por Arnold J.
Toynbee, após uma viagem ao Brasil,: em
',1967, nos dá, talvez, a justa medida do
alcance verdadeiro de Brasília, que repre-
senta o esfôrço de implantação de uma
cidade contemporânea no meio de um de-
serto.
Brasília é h::lje para os arquitetos b-ostleiros
e de todo o mundo, uma lição de que tudo
é possível e de que um país pode renovar
suas técnicas, realizando hoje o que deve
ser feito hoje. Foi em Brasília que se
fizeram pràticamente no país as primeiras
construções com pré-moldcdos, e eram êles
executados no próprio canteiro de obras.
Hoje, a maior fábrica de pré-rnoldcdos se
acha em Brasília e está em franca e
completa expansão. Brasília não é apenas
um grande canteiro de obras, é mais do
isto, é um ccnteüo com obras programa-
das e executadas dentro de uma sistemática
correta. Em Brasí lia cada edifício é cons-
truído com o apoio de um "'guindasty, e
assim, pouco a pouco, se sente' desaparecer
o caráter artesanal da construção dos pri-
meiros anos, indo êle cedendo passo à

técnica .
. Se, no plano nacional, abril de 196q foi
decisivo com a inauguração de Brasí,lio.
no plano internocionol, 1969 terá alcance
e repercussão iguais. É que no ano vin-
douro muda-se o Itamaraty para a Capital
e, conseqüentemente, inicia-se a mudança
do Corpo Diplomático.
Uma nova fase' vai, então, 'desenvolver-se
em Brasília. Para o Brasil, ela se constituiu
até agoro num exemplo de extraordinária
unidade urbanística, onde, ainda hoje, o
plano inicial é cuidadosamente executado.
Com a construção das Embaixadas dos di-
,versos países aqui acreditados, pcssoremcs
a apreciar um curioso encontro de dife-
rentes concepções da arquitetura contem-
porânea, quando arquitetos dos quatro
cantos do mundo vão confrontar suos idéias
próprias em arquitetura e em .crte.:
Já se pode, aliás, sentir êste confronto ao
se estudar os maquetes dos projetos fran-
cês e alemão. Se os virmos com cuidado,
sentiremos a síntese mesma das qualidades
profundas de dois povos, vizinhos e tão
dessemelhantes. Le Corbusier resolve os
problemas com uma perfeita e absoluta
clareza. Os dois prédios da futura ,embai-
xoda da França - a Resldêncio .do Em-
baixador e a Chancelaria - não estão
isolados no espaço e se valorizam mutua-
mente - é ao mesmo tempo uma solução
barroca e cartesiana. Hans Scharoun, o
criador e mestre incontestáv~I da arquite-
tura expressionista alemã, pelo contrário,
reúne cada uma das partes, para delas
fazer um todo complexo, entretanto, fi~
gurando bem a multiplicidade da civilização
e do pensamento alemão, tão variado, tôo
rico, tão diversificado.
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Arquitetura: órgõo oficial do Instituto
de Arquitetos do Brasil.
n. 1 - ago./set., 1961
IAB, 1961
v. ilust. 31 cm. mensal.
De ago./set. 1961 - mar./abr. 1962,
publicado sob o título IAB-Guanabara.
1. Arquitetura-Brasil-Periódicos. I. Ins-
tituto de Arquitetos do Brosil, Rio de Ja-
neiro. CDD 720.5
Colaboradores: Alberto Vieira de Azeve
do (IAB); Alex Nicolaeff (lAB); Claudius S.
P. Ceccan (IAB) Fernando Abreu (lAB); For-
tuna; Mozart Vitor-Sena (lAB); Peter José
Schweizer (IAB); Leandro Tocantins, Luiz
Mirando Correa. Tradutores: John e Fran-
ce Knox. Bibliotecário Osmany Ohoves Lopes

ARQUITETURA
Revisto do Instituto de Arquitetos do Brcsil

Conselho de Redcçêcr Auçusto Si Iva Te-
les IAB-GB; Edgar Graeft IAB-DF; Hen-

rique E. Mindlin IAB-GB; Icaro de Castro

Mello IAB-SP; Jorge Machado Moreira
IAB-GB; Jorge Wilheim IAB-SP; J. Vilo-
novo Artigos IAB-SP; Marcos Konder Netto
IAB-GB; Maurício Roberto IAB-GB; Oscar

Niemeyer IAB-DF; Paulo Antunes Ribeiro

IAB-GB; Paulo F. Santos IAB-GB; Syl-
via Vcsconcelos IAB-MG e Zuenir Car-
Ias Ventura.
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Uma cidade para homens
arquiteto Oscar Niemeyer
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Edificio de apartamentos. Arquitetos Sérgio e Moyumi Souso lima

Detalhe do edifício de apartamentos acima.

Res.dêncics para funcionários do Itamarati.

o importante da nova Capital, como fator
da interiorização brasileira, foi sem dúvida,
o impacto inicial que o entusiasmo de JI<
permitiu: o deserto ocupado; as estradas
abertas; as povoados surgindo; o país co-
nhecido nas suas riquezas e nos seus obon-
donos. E o homem - o trabalhador bra-
s.Ieiro - embora pobre como antes, ficou
mais otimista com o que se realizou, cons-
ciente de que o Brasil é imenso e rico e
que um dia também voi pertencer-lhe.
O resto, os. promessas de terminá-Ia e hu-
manizá-Ia, inclusive, constituem, para mim,
etapas complementares que a grandeza do
primeiro esfôrço exige há muito tempo.
É claro que gostaríamos de vê-Ia concluída.
Afinal, Brasília é uma cidade em construção
e isso a tornará mais bela e atraente. É
claro, igualmente, que desejaríamos senti-Ia
humanizada, mas isso no sentida exata do
verba, dando a todas os seus habitantes,
sem discriminação de classe, as mesmas
possibilidades de uma vida feliz. Reunindo-
os nas mesmas quadras de habitação, nas
mesmas escolas, nos mesmos locais de tra-
balho e recreio, fazendo-os compreender
que a cidode hhes pertence e que o inte-
rêsse coletivo e a solidariedade são os de-
nominadores comuns nas suas tarefas
diárias.
Infelizmente, não é êsse o significado que
dão ao têrmo "humanizar", e o desvirtuam
e desmerecem, como se humanizar uma
cidade fôsse apenas torná-Ia mais florida,
mais bela e civilizada. E esquecem a rea-
lidade brasileira, da qual Brasília, como
tôdas as outros cidades, é triste decorrên-
cia, com suas favelas, sua misérias e seus
desesperos.
Mas é útil que falem em humanizar a
nova Capital, pois nos permitem corrigir
um engano, convocando-os para os movi-
mentos progressistas que combatem a mi-
séria, o privilégio e a deseducação, visando
à sociedade melhor que parecem desejar.
Nesse dia, Brasília será a cidade humano
e acolhedora que Lúcio Costa previu. Seus
palácios, apartamentos, escolas, cinemas,
teatros, etc., terão outro conteúdo e seu
urbanismo e sua arquitetura, o sentido que
reclamam.

ti
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Interpretação de Brasília
urbanista Lúcio Costa

;

. Fruto embora de um ato deliberado de von-
tade e comando, Brasília não é um gesto
gratuito. de vaidade pessoal ou política, à
moda da Renascença, mas o coroamento de
um grande esfôrço coletivo em vista ao
desenvolvimento nacionál siderurgia,
petróleo, barragens, auto-estradas, indústria
automobilística, construção naval; corres-
pondente assim à chave de uma abóboda
e, pela singularidade de sua concepção ur-
banística e da sua expressãa arquitetônica,
testemunha a maturidade intelectual do
povo que a concebeu, povo então empe-
nhado na construção de um nôvo Brasil,
voltado para o futuro e jÓ senhor do seu
destino.
Assim, a mil metros de altitude e a mil
quilômetros do Rio de Janeiro, os brasileiros,
não obstante a fama de comodistas e indo-
lentes, construíram, em três anos, a sua
nova Capital. E se foi construí da em tão
pouco tempo, foi precisamente· para assegu-
rar-lhe a irreversibilidade apesar das mu-
danças de administração e do govêrno. E
de fato, já resistiu, nos seus sete anos de
experiência, a quatro novos presidentes, a
uma dúzia de prefeitos e a acontecimentos
de ordem política e militar imprevistos
prova de sua boa constituição.
Mas é natural que Brasília tenha os seus
problemas, que são, em verdade, as con-
tradições e problemas do próprio país,
ainda em vias de desenvolvimento nõo in-
tegrado, onde a trodição recente de uma
economio agrária escravista e 'uma indus-
trialização tardia não planejada, deixaram
a marca tenaz da pauperisma. A simples
transferência da Capital não poderia resol-
ver estas contradições fundamentais, tanta
mais que poderosas interêses adquiridos
beneficiam-se dêsse status quo de "anoma-
lia crônica", que na periferia da cidade, já
rcodquiriu os seus direitos.
Contudo, apesar dêsses problemas de ardem
política, econômica e social, aos quais se
vieram juntar agora críticas, de natureza
institucional - a verdade é que Brasília
existe onde há poucos anos só havia deserto
e sol idão; a verdade é que a cidade já é
acessível aos pontas extremos do país; a
verdade é que a vida brota e a atividade
se articula ao longo dessas novas vias; a
verdade é que os seus habitantes se
adaptam ao estilo nôvo de vida que ela
enseja, e que as crianças são felizes, lem-
brança que lhes marcará a vida para sem-
pre; a verdade é que mesmo aqueles que
vivem em condições anormais na periferia,
sentem-se ali melhor que dantes; a verdade
é que a sua arquitetura, despojada e algo
abstrata, se insere, com naturalidade, no
dia-a-dia da vida privada e administrativa,
o que confere à cidade um caráter irreal e
sui generis que é o seu atrativo e o seu
encanto; a verdade, finalmente, é que Bra-
sília é verdadeiramente Capital e não ci-
dade província, uma vez que por sua escala
e intenção ela já corresponde - apesar de

tôdas as suas deficiências otucis à
grandeza e aos destinos do país.

Três. escales

A cidade foi, de fato, concebida em função
de três escalas diferentes: a escala cole-
tiva ou monumental, a escala cotidiana ou
residencial, a escala concentrada ou
gregária: o jôgo dessas três escalas é que
lhe dará o caráter próprio definitivo. No
momento, essa terceira escala, que corres-
ponde ao centro social e de diversões, ou
seja, ao coração da cidade, não existe.
Localizada ao longo da extensa plataforma,
no cruzamento dos eixos rodoviários, mo-
numental, compõem-se de dois enquadra-
mentos, enquadramentos edificados de 250
por 100 metros e cinco andares cada um,
destinados a escritórios para proflssôes Ii-
berais, representações comerciais, etc., com
cafés e .restaurantes no rés-do-chão, ligodos
entre si por galerias e terraços em contato
direto com a plataforma e com vista livre
para a Esplanada dos Ministérios. No inte-
rior dêsses enquadramentos estarão os tea-
tros, os cinemas, as pequenas lojas, conjunto
êste servido por um duplo sistema de ruelas
e pracinhas para pedestres (já construí do
na lada Sul), acessíveis ao tráfega de auto-
móveis e ônibus pela referida plataforma e
aos caminhões de serviço pelo extremo
oposto, em nível inferior.
Êsse foco de congestão urbano foi delibe-
radamente concebido para fazer contra-
ponto aos espaços desafogados e serenos
das superquadras residenciais ao longo do
eixo rodoviário, e a criação destas quadras,
que se queriam emolduradas numa denso
faixa verde de árvores de porte, objetivou,
inicialmente, articular a escala residencial
à monumental, a fim de garantir a unidade
da estrutura urbana.
Cada conjunto de 4 dessas superquadras
tem acesso comum às vias de tráfego local,
contíguas ao eixo rodoviário, e constitui
uma área de vizinhança com os seus com-
plementos indispensáveis - escolas pri-
márias e secundárias, comércio, clube, etc.,
- entrosando-se, assim, umas às outras em
tôda a extensão do referido eixo. Propunha
o plano-pilôto - esta era a sua caracte-
rística mais. importante do ponto de vista
social - reunir em cada uma dessas áreas
de vizinhança as várias categorias econô-
micas que constituem, no regime vigente, a
SOCiedade, a fim de evitar a estratificaçõ:J
da cidade em bairros ritos e bairros pobres.
Lamentàvelmente, êste aspecto fundamen-
tal da concepção urbanística de Brasília
ainda não pôde ser realizado. De uma par-
te, o "falso realismo" da mentalidade imo
biliária insistiu em vender tôdas as quadras
a pretexto de tornar o empreendimento
autofinanciável; de outra parte, a abstração
utópica só admitia um mesmo padrão de
apartamentos, como se a sociedade atual
já fôsse sem classes. E, assim a oportunidade
de uma soluçõo, verdadeiramente racional
e ,humana, para a época, se perdeu.
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18 A feliz criação do Banco Nacional de Hc-
bi Iitação pareceu, a princí pia, iniciativa ca-
paz de corrigir essa falta de visão, mas até
hoje nada se fêz, muito pelo contrário, per-
siste a inçompreensão e, como conseqüência,
a dispersão periférica em detrimento do
plano original. Quem trabalho .ern Brasília
deve morar em Brasília e não a 20 quilô-
metros de distância. nas "pseudocidades-
satélite". As verdadeiras cidades-satélite
deveriam vir depois de completa a área
metropolitana e não assim, antes, numa cri-

tecipação irracional.
A ênfase dada ao eixo rodoviário-residen-
cial é outra particularidade de Brasília;
normalmente a escala generosa e a técnica
impecável das auto-estradas se detêm às
portas da cidade, diluindo-se numa tramo
de avenidas e ruas que se cruzam. Em
Brasília a auto-estrada conduz ao próprio
coração da cidade e prossegue de um ex-
tremo a outro nos dois sentidos - Norte-Sul
e Leste-Oeste - sem perda de "élan", por-
que a aplicação metropolitana da técnica
rodoviária dispensa sinalização e garante o
fluxo normal do tráfego urbano principal.
Aa passo que nas quadras o motorista, ad-
vertido pelo própria moralidade restritiva
do acesso, reduz instintivamente a marcho
e o carro se incorpora com naturalidade -
por cssirn dizer - "domesticado" à vida
familiar cotidiona. Quanto ao sistema se-
cundário de serviço ( a W 3 faria porte
dêsse sistema), o plano previa a necessi-
dade eventucl de sinalização, mas sempre
reduzido ao mínimo indispensável.
Por outro lado, os níveis diferentes das
vias laterais dêsse eixo rodoviário, a sua

ligeira curvatura gradativa e o tato dêle
se adaptar, na ala Norte, ao declive e
aclive da topografia local, contribuem para
animar a sequência das grandes massas
edificadas, estruturas sôltas do chão e de
gabarito intencionalmente baixo (seis an-
dares), a fim de contrastar, por sua con-
tida horizontal idade, com o centro urbano.
Quanto à parte administrativa e coletiva da
cidade, ou seja, o seu eixo monumental,
ela se caracteriza por diferente níveis es-
calonados: 1) o terreno agreste; 2) o ter-
raplano triangular, cnde se assentam os
três poderes autônomos da democracia,
espaço tratado com a largura e o apuro de
uma "Versalha do povo"; 3) a Esplanada
dos Ministérios e o setor cultural; 4) a
grande plataforma no cruzamento em três
níveis dos eixos da cidade e onde será
construído o centro urbano referido acima;
5) o terreiro da tôrre de tevê. ~ste escalo-
namento em "plateaux" sucessivos decorre
dos movimentos de terra impostos pelo ex-
tenso corte em níveis diferentes e assim
reincorporo, ao urbanismo contemporâneo,
uma tradição milenar.

A cidade implantada

Normalmente, urbanizar consiste em criar
condições para que a cidode aconteça com
o tempo e o elemento su-prêso intervindo;
ao passo que em Brasília tratava-se de
tomar posse do lugar e de lhe impor -
à maneira dos conquistadores ou de Luiz
XIV - uma estrutura urbana capaz de
permitir, num curto lapso de tempo, a ins

talação de uma Capital. Ao contrário das
cidades que se conformam e se ajustam à

Unidade de vizinhança S. Miguel. Urbanização de Fernando Burmeister, IAB-DF.

paisagem, no cerrado deserto e de encontro
a um céu imenso, como em pleno mar, o
cidade criou a paisagem.
Embora ainda se trote de um arquipélago
urbano - o centro da cidade não existe
e há vários em tôda a parte - tcdo bra-
sileiro, mesmo aqueles que hob.tcm as
metrápoles do Rio e São Paulo, ao chegar
em Brasília, já têm, verdadeiramente, a
sensação de estar em suo Capital.
É que o intenção de serena dignidade está
ali presente. A coordenação geométrica dos
quadras e a largura dos espaços no eixo
monumental, permitiram integrar os "ve-
lhos" princípios corbisianos da cidade ra-
dioso e a amoroso lembrança das belas
perspectivas de Paris em um todo orgânica-
mente articulado. A Praça dos Três Podê-
res, praça aberto à maneira da Concórdia,
é a única praça contemporâneo digna das
preços Tradicionais.
No que concerne à sua expressão arquitetô-
nica. Brasília obedece a um conceito ideal
de pureza plástica, onde a intenção de
elegância - firme e despojado - está
sempre presente. Emboro se trote de uma
concepção formal livre e, neste sentido,
oposta ao conceito estritomente estrutural
do admirável Nervi, por exemplo, e em-
bora tenho sofrido restrições mais ou me-
nos preconcebidas da parte de certos crí-
ticos, Brasília, tanto por sua planificação,
como por suo arquitetura, corresponde a
uma . co lidcde e a uma sensibilidade bra-
sileira, e assim representa - conquanto
de filiação intelectual francesa - uma
contribuição válido nativo que o tempo
consolidará.

Foto de Cydno Silveira



o Palácio dos Arcos
arquiteto Oscar Niemeyer

texto de Olavo Rediz de Campos

I
I

I ,~

I

I

Na primeira planta de Brasília, no Plano
Pilôto de Lúcio Cesta, um pequeno qua-
drado entre Os Ministérios e os Três Po-
deres: é o Itamaraty.
É um instrumento de trabalho, a sede da
Secretaria de Estado, um cenário de in-
contestável vclcr da diplomacia brasileira.
Muitos anos de pesquisa e trabalhos foram
dedicados 00 problema do novo sede, desde
quando, com a e:xistência de Brasília, o
velho Palácio Itamaraty, tão digno e com-
posto, teria que ser obcndoncdo por outro
que tivesse o mesma fôrça, no linguagem
plástica de nosso época.
O primeiro estudo de Oscar veio de Brasília
trozido pelo Embcixcdor Murtinho, ainda
então Consehheiro e Primeiro Secretário.
Procurou-me no rninho sola, no Patrimônio,
cheio de vibração e entusiasmo. Era um
pequeno desenho, creio no escola de,l /200.
O que chamamos hoje de Chancelaria ou
seja o prédio dos seles de trabalho, estava
localizado no primeiro prédio do COrrer dos
Ministérios, o do Saúde, atualmente. O
quadrado que hoje chamamos Polócio, fica-
va no posiçõo que ocupo atualmente; ope-
nos menos afastado. Havia um terceiro pré-
dio ligado ao Palácio: era o do ouditário e
secretariado para Congressos.
O esquema era quase o mesmo; o aspecto
totalmente diverso. E, ernboro se possa terFotos de Marcel Goutheror
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motivo de orgulho pela obra realizada, dei-
xa scudcdes, para quem a conheceu, a
versão anterior do Palácio, aquêle parale-
lepípedo de base quadrada, com cêrca ele
60 metros de lado e altura de um pavi-
mento apenas, suspenso com quadros rí-
gidos irnersos, com sua frente de pequenos
janelas regularmente espaçadas. Talvez,
qualquer coisa de um Palácio dos Doges,
do nosso século.
Veio em seguida uma lúcida ónálise de
San Thiogo Dantas, quando já havia desa-
parecido o plenário das confe-ênclcs, in-
corporado ao Palácio.
Son Thicgo preconizava um terceiro pré-
dio para análise e planejamento do Política
Exterior, em bases científicas e com compu-
tadores. Mas, foi, finalmente, com o Mi-
nistro Hermes lima que surgiu o Palácio
dos Arcos. Escrevi poro o Ministro Mur-
tinha que estava no Japão: 80 metros de
arcos contínuos! O prédio quadrado foi
afastado do Ministério da Saúde, aparece
então uma grande praça, e o prédio da
chancelaria, nos fundos. É O esquema atual.
Murtinho voltou do Japão. Foi nomeado
Presidente da Comissão de Transferência
do Ministério das Relações Exteriores. De'
lá paro cá o trabalho foi incessante e o,
resultado aí está.



20 A sede da Ministério dos Relações Exterio-
res, o Palácio dos Arcos, pode ser conside-
rada a melhor obra de Oscar Niemeyer.
Composição do conjunto, equilíbrio dos vo-
lumes, natureza das superfícies, clareza
dos espaços externos e internos, tudo cor-
respende às exigências do programa e cl-
cança seus objetivos plásticos.
Além dessas qualidades insuperáveis que
Palácio dos Arcos deve exclusiv:::mente a
seu autor, Oscar Niemeyer, é preciso ter
presente a qualidade da execuçõo nõo so-
mente do prédio como do póprio projeto.
Convém aqui realçar o trabalho do ltcmo.
raty que, com sua equipe de técnicos, le-
vada pelo entusiasmo contagiante e reali-
zador do. Embaixador Murtinho analisou
pesquisou e apresentou, tôda ~s solucõ2~
que ccrrespondiam aos ínterêsses es;ecí-
ficcs do Itamaraty, num respeito absoluto
à integridade da obra de Niemeyer. É pre-
ciso recordar sobretudo, a atuação inesti-
mável de Milton Ramos, que desde os pro-
blemas de localização do prédio, até os
modelos em escala 1/1 dos arcos, à con-
fecção das fôrmas, à dosagem do concreto,
à estrutura do ar condicionado e até mar-
cos batentes de portas, tudo orientou e di-
rigiu na obra, com a perseverança incrível
que Deus dá aos taciturnos.
Esta é a história do Palácio dos Arcos.
Apresenta-se hoje emergindo das águas
tranqüilas como uma obra irreal, cenário
dos mois fabulosas jamais postos à dispo-
sição de uma Chancelaria do cenário in-
ternacional e que, com a mudança efetiva
do Ministério, revelará, então, suas quali-
dades específicas e essenciais de instru-
mento de trabalho, dos mais opropr iodos c
sutis.
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Jardim de Burle-Marx na lado oposto à entrada principal

Bloco administrativo, 3.°, 4.° e 5.° pavi-
mentos Seleta 00 lodo do salõo nobre no último pavimento

Bloco administrativo, 6.° pcvimerito
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Sala das Tratadas - 1,° pavimento

Bloco administrativo, 7.0 pavimenta Jardim de Burle-Marx, vendo-se os J pavimentos do Palácio

Bloco administrativo, 8.0 pavimento
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Da Embaixada da Bélgica há apenas o pro-
jeto construido do Chancelaria. O projeto
foi feito em 1959 sendo irnediqtcrnerrte.
iniciada a construção, concluí da em 1960.
Programa: O prédio destino-se ao atendi-
mento de funções burocráticas e .9dminis-
trativos e faz parte de um conjunto maior __
que inclui a residência do embaixador.
Situa-se na proximidade do .rua de acesso
interna (rua de serviço) dos lotes destinc-"
dos às embaixadas no Pleno Pilôfo , N:Õ
programa constam os seguintes elementos:'
entrcdo escritórios para o chanceler, se··
cretórios, conselheiros, secretário dq' embai-
xador, gobinete do embaixador com sala
de espera própria, arquivo, biblioteca e·
ainda um apartamento. Foram previstos
acessos independentes para público e fun-
cionários, gabinete do embaixador e apar-
tamento. Próximo ao acesso da rua encon-
tra-se um abrigo coberto para automóveis.
Construção: O piso está sôbre um embcssc-
mento de 85 em. Os apoios são de aço com
lajes de concreto armado. Sôbre o corredor
central foi feito uma clarabóia corrida em
material translúcido que permite . boa .ilu-
minação e ventilação na círculcçõo. O pei-
toril é revestido de ardósia e o tôpo dÇJ
laje de cobertura com as escqdos de acesso
são revestidos de mórmore branco. -As es-
quodrios são dealuminio e a, vedaçã() é
formada por elemento de 1,5 cm de es-
pessura compostos de placas de cristal bel-
ga com quclldcdes-refletorqsu técnicas:'

~'-:-"--

Fotos de Mareei Coutherot
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Bélgica
orqu iteto Nicolai FikCiff

2S

Chancelaria

Planta do térreo
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26 O programa previa três blocos separados
para o conjunto, a saber: unidade de apar-
tamentos, residência do Embaixador e chcn,
celoric.' O partido adotado pelos arquitetos
procurou tirar o móximo proveito da orien-
tação ideal do terreno criando um conjunro
escultural onde prédios e terreno se fun-
dem em movimento contínuo. Esta solução
permitiu criar óreos claramente definidas
para servir às atividades diferentes que se
processom dentro do conjunto. As estrutu-
ras de concreto serão aparentes, controston.,
do com as pesodas peças de modeira nas
pérgolcs e que têm de certa forma um
sabor distintamente conadense.

••••

Canadá
arquitetos Thompson, Berwick e Pratt e associados

Bloco de apartamentos Residêncio do embaixodor Chancelaria

:'



;-Xl,j~::::>
:,(/AiION ...1.'->0

~.;:?; :~T,.,
:.t o'A T 'O~~ """

.1
.~"'-tl(.:N; '·.XlIi ~'-'O~.:):''1~~ .•.... '"' ...

-...:..x.~.,~.-,-_'::';-;:::=~:-: __._--'

@~~.:.';:~.~,,~~,•.•..~r-..••_,.••

-, \-", .

.' •• '.0.•"_ .•••.•••••••

TI.,·r·"~"
~._-~

~""::-.ill..L-L..JL-==c:.:tlI:.:::-~-' ~~

: l ~ 'I 11 I I O I"t .•. ~ !

27



,-28 O projeto para a embaixada da Checos-
lováquia em Brasília foi escolhido em
concurso nacional, A situação do terreno
destinado às representaçães diplomáticas e
especialmente a área destinada à embai-
xada exerceram influência decisiva na con-
cepção. O conjunto de edifícios compreen-
de o setor administrativo como construção
independente, situada sôbre a via de aces-
so, enquanto os outros edifícios abrigam a
residência do embaixador e apartamentos
de empregados. A parte destinada aos escri-
tórios e à residência do embaixador, situada
. na borda inferior do terreno, fica separada
do outro setor residencial e voltada para a
vasta superfície do lago. A disposição dos
elementos do conjunta em plataformas de
diferentes níveis permite a concentração dos
blocos, sem que se prejudiquem mutua-
mente na fruição das condições ambientes.
A .construção é em concreto armado, com
fachadas exteriores revesti das de cerômica,
considerado o melhor revestimento para o
clima de Brasília.

Fotos de Cydno Silveira

Checoslovâquia
arquitetos 1<. Filsak, 1<. Bubenícek,
J. Srómek

Chancelaria

Residências

Painel em concreto na Residência do Embaixador
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Residência dos funcionários. Primeiro plano, muro da piscina .

•.

•• Acesso ao bloco de residência dos funcionários
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30 A embaixada de Ghana em Brasília traduz,
em seu estilo, distribuição de área e fun-
cionalidade, a presença no Brasil, da jo-
vem nação africana, pioneira no movimento
de independência dos republicas do grande
Continente Africano. É (! interioridade que
desebroehe acolhedora aos que a com-
preendem e procurem. O clima sêco de
Brasília sugeriu a inclusão de lagos arti-
ficiais no território ganense da sede da
embaixada, adotando-se aqui a mesma so-
lução da natureza para equilibrar o clima,
também árido, de Ghana, por meio do
grande sistema hidrográfico do Rio Volta
e dos lagunas. A interioridade, no caso,
não surge de uma contemplação estéril de
si mesma, mos de uma consciência ativa
de seus próprios valôres a serem ajustados
à ação conseqüente aos vários tipos de
relações desenvolvidas por uma jovem nação
face a um país jovem: ação diplomática,
econômica e cultural, com característicos
específicas. Assim a sede da novo embai-
xada não poderia impor-se através de uma
verticalidade, que seria apenas monumen-
tal, despida de funcionalidade de fôrça
simbólico. Dentro dessa filosofia foram pro-
jetados todos os acessos à embaixada, à
chancelaria e à residência do embaixador.
Nenhum dêles perturbo a discreção, tu-
multua Os contatos, nem desrespeito o
interioridade que se comunica. De fora,
sempre se vê a perspectiva de uma aco-
lhedora abertura, mas não se devassa o
que acontece no interior. No terreno de
100 x 200m, o conjunto compreende três
partes: a chancelaria, a embaixada e o
residência. Todo o material escolhido visou
a reduzir ao máximo a necessária manuten-
ção. Para os muros externos, placas pré-
moldadas de cimento armado, em forma
triangular, funcionando como placas estru-
turais.

Ghana
arquiteto Sérgio 8ernardes
e associados

Visto aérea Vista geral

Pórtico



índia
arquiteto Shyam Janveja

31
A fndia ainda não possui projeto definitivo
de sua emboixada em Brasília. Publicamos,
no entanta, aqui, a trabalha da arquiteta
Shyam Janveja que se encantra em fase
de anteprojeto esperando a apravação das
autaridades indianas encarregadas do as-
sunto. O terreno disponível para a embai-
xada é de 100 x 250m de frente para
o lago. A combinaçãa da residência do
embaixador com a chancelaria, sob a mes-
ma cobertura, separada apenas por um
terraço ajardinado e coberto, deu uma
expressão volumétrica à fachada. Conside-
randa as funções de cada 'um dêsses ele-
mentos (chancelaria e residência), o arqui-
teto dividiu o plano em dois níveis (alta e
baixo) dotando a chancelaria de uma en-
trada elevoda para o público e poro o
pessoo! da embaixada.

••. n'...•,.•.

1 Partaria e Biblioteca
2 Auditório
3 Escritório do embaixador
4 Secretaria
5 Terraço-jardim
6 Entrada-ha II
7 Living
8 Sala de jantar
9 Lavatórios

10 Cozinha
11 Piscina-jardim
12 Estacionamento privativo



32, A Embaixada Imperial do Irã, em Brasília,
. foi projetado em terreno de 100m de frente

por _250m de profundidade, confinando _de
um Iodo c.om o terreno do l::moalxada do
Bélgica, e do outro, sendo êste lote final de
quadro, com terreno destinado .0 área ver-
de. A testado é de frente poro o Avenida
dos Noções, com visto poro o logo. Os
fundos dão poro 'uma via de serviços. A
residência do Embaixada foi localizado
aproximadamente no centro do terreno, com,
amplo gramado e jardins no parte do frente,
sendo o piscina localizado o um lodo dêste
jardim. Situado no porte posterior do ter-
reno, ficará uma edificação de um só pa-
vimento. Será o Chancelaria, e conterá dois
apartamentos completos poro secretários da
Embaixada. Terá uso comum o estas duo i
edificoções, o estacionamento central, como
também o área de serviço, que será murado,
paro maior privacidade. O resto do terreno
<está cercado por gradil de ferro metchzcdo
em bronze, permitindo o maior integração
'dos- jardins com' Os parques circundantes.
O acesso e circulação dos vórias pores CO
conjunto é feito por uma via colocado na
diviso do terreno com o do Embaixada do
Bélgica. Assim teremos o máximo aprovei-
tamento do terreno. A área de serviço teró
acesso direto e independente à via de ser-
viços existente. A residência do Embaixador,
em' dois pavimentos, terá o porte social e
de recepção no primeiro pavimento, e o
porte privativo no andar superior. A en-
trado principal se fará loterolmente, poro
um "hall" com chapelaria que comunico
com duas solos de recepção, o bi-
blioteca e toiletes. Em seguido, teremos
um segundo "hall", onde está o escadaria
de acesso 00 pavimento superior. A órea de
serviço, nos fundos, atende à entrado, sa-
lões e área de piscinas. No pavimento su-
perior, aposentos poro o família do Embai-
xodorr 3 Quartos, "Iiving" privativo, quarto
principal com varando, ets. Foi previsto
uma "suite" independénte _paro hóspedes
oficiais; também no 2.° pavimento. A co-
bertura do 1.° piso do prédio, não ocupado
pelo pavimento superior, seró em terraços
ajardinados. A Chancelaria, compreende
recepção, solos poro escritório, biblioteca
e solos de arquivo, e os dois apartamentos
para secretários de Embaixada (living, solo
de jantar, J quartos, serviços, garage '"
dependências poro empregadosi. Fo-orn uri-
lizados, no seu acabamento de fachada,
materiais cerômicas pintados 'a mão, de
fácil conservação e limpeza, esquadrias de
alumínio.

Irã
arquiteto Rolf Werner Hüther

Entrado da Chancelaria

Chancelaria



em terracotaEscultura
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34 Os lotes reservados em Brasí Iia para as em-
baixadas suscitam problemas novos para os
arquitetos acostumados à excessiva frag-
mentação dos terrenos que caracteriza as
nossas cidades. As suas dimensões, de
100m de largura por 250m de fundo, com
frentes para duas ruas, permitem uma im-
plantação generosa dos elementos do pro-
jeto, e vêm acentuar, de início o aspecto
prestigioso de cada conjunto nacional. Al-
gumas Embaixadas têm sido levadas, assim,
a agrupar em um único terreno, não só o
edifício principal, a Residência e a Chan-
celaria, como também habitações indepen-
dentes para vários membros, especialmente
distinguidos, do pessoal da emba;~ada. Isso
tem sido feito sem qualquer sacrifício no
parte paisagística ou arquitetônica do prc-
jeto, graças à boa disposição das vór.os
partes do conjunto e ao bom aproveita-
mento urbanístico da área. Nc coso do
Embaixada dos Países Baixes, que adqui-
riu, em bairro separado, diversos Ictes in
dividuais para os funcionários e sues fa-
rni lias, o programo da sede pôde ficar li-
mitado à Residência na frente principal,
e à Chancelaria com acesso pela rua dos
fundos. Dispõe-se assim de área de terreno
necessária para as instalações culturais e
esportivas desejáveis em um conjunto de
tal nctu.ezc, sem prejuízo do desenvolvi-
mento indispensável no cior dinornento. Na
Residência, cs partes de recepçõo, de ha-
bitaçõo familiar, e de serviço, cem os alo-
jamentos respectivos, distinguem-se cloro-
mente umas das outros, motivando a so-
lução plóst.co, em sentida de vigorcso ex-
pressão, ao mesmo tempo, do jôgo de vo-
lumes internos e da técnica construtiva,
corno também do destino especial do edifí-
cio, em que se confundam funções públicas
e privadas. Essa expressõo, igualmente
característica, deriva, no edifício da Chan-
celaria, da intenção de manter a privacidade
dos jardins da embaixada, evitando que
fêssem excessivamente devassa dos pelos
funcionários dos escritários.
Assim, uma continuaçõo essencialmente ro-
tineira, de dois pisos de escritórios, sôbre
"pilotis", adquire a individualidade exigi da,
em um conjunto destinado a representar
um país profundamente ligado, não sá ao
passado brasileiro como também às pró-
prias origens da arquitetura moderno.

Países Baixos
arquitetos Henrique E. Mindlin, Walmir Lima Amaral, Walter L.
Morrisson, Marc Demetre Foundoukas e Pedro Augusto V. Franco
arq. colaborador Flávio Mind!in Guimarães

Chancelaria

Vista de conjunto Residência do
Embolxcdor
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Residência do Embaixador - 2.0 pavi-
mento.
I Escada.
2 hall.
3 elevador.
4 salão de estar.
5 espera de hóspedes.
6 quar ..) d2 hóspedes.
7 varanda.
8 banheiro.
9 roupa ria .

10 galeria.
11 escada de serviço.
12 quartos.
13 vestíbulo.
14 quarto principal.
15 vestiários.
16 roupa de comc .
17 depósito

IDO 18 torroço-jordirn .

Planta de situação
1 residência do Embaixador.
2 auditório.
3 chancelaria.
4 portaria.
5 parqueamento.
6 piscina e ccrnpo de tênic•



36 A obra é funcional porque em suas linhas
gerais está inteiramente orientada e im-
plantada num terreno já existente e deter-
minado, tendo sido levados em considera-
ção a topografia e os agentes naturais cli-
matéricos de importância como insolação,
direção dos ventos e chuvcs, além da m-
terêsse básico de aproveitamento móxirno
do bela paisagem oferecido pela visão do
lago vizinho. Por trotar-se de um progrcrnc
multíplice de atividades diferentes, o par-
tido prevê a criação de três blocos e uma'
portaria unificados pelo ritmo arquitetõ-
nico conseguido com uso uniforme da mes-
ma modulação e dos mesmos elementos de
construção. Êsses elementos são placas in-
clinados de concreto, que poderão ser eco-
nômicamente pré-moldadas no canteiro do
obro e que além de constituírem o expres-
são básico de efeito visual, pelo contraste
violento que provocarão entre as luzes e
sombras - alma da arquitetura - assu-
mem ainda o função de brise-soleil e pro-
teção contra o vento. Evitam o excesso de
uso de vidros e contribuem poro manutenção
do temperatura e do intimidade dos am-
bientes interiores. O bloco principal que
deverá obrigar o Chancelaria, desenvolvi-
do em tôrno de um pátio interno, desti-
no-se à utilização mais intenso do Embai-
xada. Por isso foi situado em evidência
próximo à entrado e 00 grande estaciona-
mento privativo e dispondo de fácil acesso
ao público em geral, tendo suo entrado
protegido por uma marquise e controlado
pelo porteiro, loco lizado junto 00 portõo
principal. O bloco de residências, consti-
tui-se de duas residêncios poro ccscis e
duas poro solteiros, além do residência des-
tacada 00 Conselheiro da Embaixada. Re-
sidência do Embaixador: situado de modo
a usufruir do panorama, permitindo total
independência da família e dos hóspedes
da Embaixada, para o lado da piscina e
dos jardins voltados paro o lago. Êste bloco,
desde o momento de entrada no recinto
da Embaixada, deve representar o símbolo
principal do conjunto. Contando no andar
térreo, dos ambientes destinados ao uso do
família e às recepções protocolares de maior
cerimônia, cada vez mais frequentes na
vidc diplomática de Brasília.

Residência do Embaixador, 1. o pavimento

Senegal
arquiteto Wilson Reis Netto

Residêncio do Embaixodor

Residência do Embaixador, 2.0 pavimento



1 entrada
2 chancelaria
3 residências funcionários
4 estacionamentos
5 residência do embaixador

Chancelaria

Visto de conjunto
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38 O conjunto da emboixada foi projetado em
três blocos, anólogos em proporção e estru-
tura, disposto, entre si de moneira disci-
plinada mas livre sôbre o terreno inclinado.
Essa distribuição dos blocos infunde 00

projeto um espí rito sereno e moderno, ccmo
mantém o equilíbrio de escala entre os edi-
fícios e os elementos da paisagem. As for-
mas geométricas puras enceram tôda uma
série de interiores harmoniosamente ligados
que possibilitam ali a realização de expo-
sições de arte. O jardim em tôrno dos edi-
fícios deve ser o lugar onde se entrelacem
os elementos da paisagem polonêsa com C1

exuberante vegetação brasileira. Graças ao
clima suave do planalto brasileiro, o en-
contro dos elementos vegetais polacos e
brasileiros pode se dar no âmbito da embai-
xada como o símbolo vivo da aproximação
entre os dois países geogràficamente tão
distanciados mas tão próximos em vórios
outros aspectos.

1. cabine de projeção
2. terraço e saida para o jardim
3. telhado
4. circulação de ar
5. teto vasado nas laterais
o , espaço para a instalação
7. paredes de concreto armado

Polônia
arquitetos Zbigniew Poluch, Wieczlow Rzepko, Jon Knothe e
Andrzej Dzierzowski.

Vista de conjunto
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Os Estados Unidos, Japão e Portugal não
têm ainda embaixada construí da em Brc-
sília e nem mesmo o projeto. Estados
Unidos e Japão ccnstru.rorn embaixadas
provisórios, de que fazemos nesta póginc
o registro. Portugal incugurou a pedra
fundamental de sua embaixada, erguendo

no local o marco, cuja foto publicamos
aqui.

Estados Unidos
Japão
Portugal

39

Embaixada dos Estados Unidos. Foto de Cydno Silvei:a

Foto de Cydno SilveiraEmbaixada do Japão.

Marco da Embaixada de Portugal. Foto de Mareei Gautherot



40 Habitação do Grande Rio

Decreto N.o 62.654, de 3 de maio de 1968
Dispõe sôbra a cria!;ão da Coo,rdena~ão de
Habitaçãa de Interêsse Sacial da Área Me-
tropc:litana do Crande Rio, e dá' outras pro-
videncias.

o Presidente da República, usando das
atribuições que lhe confere a Artigo 83,
incisos II e VI da Constituição, e consi-
derando que o problema das favelas dos
Estados da Guanabara e Rio de Janeiro
não pode ser equacionado isoladamente e
reclama diretrizes que conduzem a solu-
ções adequadas e comuns às duas unida-
des federativas, decreta:

Art. 1 .o É criada a Coordenaçõo de Ha-
bitação do Interêsse Social da Área Me-
tropolitana do Grande Ria, com a atribui-
ção de elaborar e fazer executar um pro-
grama continuado de habitação de inte-

rêsse Social na órea denominada Metro-
politana do Grande Rio, com os seguintes
encargos e atribuições:
a) reunir elementos essenciais de pesqui-
sas, planos, programas, projetos e estudos
existentes, otrovés das órgõos competentes,
cficiais ou não, sôbre as favelas e seus
ocupantes nos Estudos eb Guanabara e
Rio de Janeiro;
b) promover levantamentos econômico,
social e territorial, bem como propor le-
gislaçãa específico visando à formulação
e execução de um programo continuado
de desfavelamento a curto, médio e longo
prazos;
c) credenciar, dentre os diversos órgãos e
entidades existentes nos dois Estados, aque-
les que terão a responsabilidade de Agen-
tes Executores, para a efetivação do pro-
grama de desfavelamento;
d) promover a participação técnica e f~
ncnceiro dos Estados, Municípios, entida-
des de crédito, inclusive o BNH, nos pro-
gramas e planas que os Agentes Executo-
res vie-em a realizar;
e) Propor a utilização de áreas de ter-
ras pertencentes à União, aos Estados, Mu-
nicípios, INPS e demais entidades públi-
cos, bem como a desapropriação por inte-
rêsse social, de áreas pertencentes a par-
ticulares quando julgadas essas medidas
necessárias à execução das programas cdo-
teces.
Art. 2" A Coordenação de Habitação de
Interêsse Social da Área Metropolitana do
Grande Rio será exercido pcr um Coor-
denador designado pelo Ministro do Inte-
rior, por indicação da Diretoria do Banco
Nacional de Habitação.
s I .o O Supervisor da Coordenação de
Habitação de Interêsse Social da Área Me-
tropolitana do Grande Rio seró nomeado
pelo Ministro do Interior.
§ 2.0 O cumprimento das tarefas refe-
ridas no Artigo 1.° do presente decreto
será de competência e responsabilidade de

Legislação

um Grupo Executivo composto de três
membros indicados pelo Supervisor da cs.
ordenação de Habitação de Interêsse So-
cial da Área Metropolitana, mediante en-
tendimentos com os Gavernadores dos res-
pectivos Estados e nomeados pelo Mi-
nistro do Interior.

Art. 3.° O Coordenador poderá determi-
nar aa Grupo Executivo que proceda a
concorrências para a execução de proje-
tos específicos, credenciando as entidades
para o acompanhamento, fiscalização, pa-
gamento, recebimento da obra e venda
das ':labitações concluídas.

Art. 4.° O BNH fixará, em comum, com
o Supervisor, a estrutu ra d;l Coordenação
de Habitaçõo de Interêsse Social da Área
Metropolitana do Grande Ria, e baixará
as Instruções que se fizerem necessárias
à fiel execução do disposto neste Decreto.
Art. 5.° Os funcionários do Grupo Exe-
cutivo e da Coordenação serão requisita-
dos, preferencialmente, dentre os servido-
res do BNH e dos Governos Estaduais.

Art. 6.° tste Decreto entrará em vigor
na data de sua publicação revoga das as
disposiçôe , em contrário.

Brasília, 3 de maio de 1968; 147.° da In-
dependência e 80.° da República.
A. Costa e Silva
Afonso A. Lima
(D .O. 6-5-68)

Construção, manutenção e explo-
ração dos aeródromos públicos

Decreto. N.o 62.483 - de 29 de março
de 1968
Dispõe sôbre a construção, manutenção e
exploração de ,aeród'romlO's públicos, pele
União ou mediante concessão.

O Presidente da República, usando da
atribuição que lhe confere o artigo 83,
ítem 1/, da Constituiçãa do Brasil e tenda
em vista o que dispõe a lei n.? 4.592, de
29 de dezembro de 1964, o Decreto-lei
n.? 32, de 18 de novembro de 1966' e o
artigo 10 de Decreto-lei n.? 200, de 25 de
fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1.0 Os ceródromos públicos serão
construí dos, mantidos e explorados dire-
tamente, pela União, ou mediante conces-
são, ou autorização, obedecidas as condi-
ções nela estabelecidas.
Art. 2.° Para efeito de construção, manu-
tenção e exploração, os aeródromos pre-
vistos no Plano Aeroviário Nacional serão
sistematizados, pelo Ministério da Aero-
náutico, em dois grupos:

Grupo I - Aer6dromos de interêsse
oreponderadomente federal;

Grupo II - Aeródromos de interêsse
preponderontemente regional.

§ 1.° A inclusão de ceródromcs no
Grupo I será feita tendo-se em vista a suo
importôncia pora a Seguronça Nacionol,
as ligaçães aéreas internacionois e as in-

terligações de áreas geoconômicas de polí-
ticas do País.

§ 2.0 No Grupo 11 serão enquadrados
os aeródromos constantes do Plano Aero-
viário Nacional e não incluídos no Grupo I.
Art. 3.° Os Aeródromos do Grupo I se-
rão construí dos mantidos e explorados di-
retamente pelo Ministério da Aeronáutica
ou mediante concessão Quando julgado con-
veniente, a critério dêsse Ministério.
Art. 4.0 Os Aeródromos do Grupo 11 se-
rão construí dos, mantidos e explorados me-
dionte convênio entre o Ministério da Ae-
ronáutica e os Governos Estoduois e/ou Or-
ganismos Regionais.
Art. 5. ° Os Aeródrornos Públicos, não
previstos no Plano Aeroviário Nacional, po-
derão ser construí dos, mantidos e explo-
rados, mediante autorização da Ministério
da Aeronáutica.

Porágrafo único. As condições para (1

autorização, prevista nesse artigo, serão es-
tabelecidas em normas a serem baixadas
por aquêle Ministério.
Art. 6.° O presente Decreto entrará em
vigor na data de sua publiccçõo, revo-
gadas as disposições em contrário.

Brasília, 29 de março de 1968; 147.0
da Independência e 80.° do Repúblico.
A. Costa e Silva
Márcio de Souza e Mello.



a cadeira dinamarquesa .
.agora produzida no Brasil,é

: slcborcdo com material nobre e flexível
(jacarandá da Bahia, perobinha,

imbuia e estofada).

Empilhável e conectável.

131 imbuia
pe' revestido de pvc preto
prancheta desmontável

L-- ~------'empilhável

,,~~~~
Existe uma para cada uso.

revendedores autorizados em todo o paIs produzida pela p robjeto
rua tucuna 615 fone 62 8320 S.Paulo



-TE,N R E I ·R o
ARQUITETURA o E INTERIORES S/A

Salão de Banquetes
Projeto e execução

Palácio dos Arcos
TENREIRO

Brasília

t , - ~ ~ ~ - -, ,-'.~; r ç .. ,r: f -c: ';"~ -" 'f,~_'\"
ESCRITÓRIO: RlJA eON5WC,ESSO, 187 TEL, 30'9247 GALERIA' RUA TEIXEIRA DE MELLO, 37 TEL, 27-8318 FAeR1CA: AV, GUILHERME MAXWELL, 34B/s",O-R'I<3--Gà!

PPRTO ALEGREõ, PRAÇA OTÁVIO ROCHA N,. 85, SALA 34 . TEL. 4-2277 R, 34 CAIXA N.· 2a71 - PA


	capa
	revista_arquitetura_76_out.1968-1
	revista_arquitetura_76_out.1968-2

