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1883: oorrie cu trrn a nova história. ..
o primeiro serviço regular de inspeção de elevadores foi estabelecido pela OTIS em

1883. Trinta anos antes, Elisha Graves Otis havia inventado o primeiro elevador de

segurança e fundado a indústria de elevadores. Nesse período, muitos progressos foram
realizados, no campo do transporte vertical, com a introdução de importantes melho-

ramentos nos elevadores a \'apor e, depois, nos hidráulicos. Mais tarde se seguiriam

os elevadores elétricos, até chegarmos aos fabulosos auiotrónicos de nossos dias. A ex-
cepcional garantia proporcionada pelo serviço técnico de manutenção d~ OTIS tem

sido um dos mais seguros fatôres dêsse progresso ininterrupio. Êlc mantém a constância

do confôrto c dos serviços oferecidos pelos elevadores e escadas rolantes OTIS. Mais

ainda: possibilitou o desenvolvimento da indústria de construção civil, responsável

pelo crescimento das grandes cidades em todo Q mundo I

ElEVADORES OIIS S. A. 31.095



Notas· e comentários N.o 3

o PROBLEMA DOS RECALOUES DIFERENCIAIS ADMISsíVEIS
Henry Lossier tem levantado debates internacionais sôbre problemas de impor-

tància capital ligados à segurança das cous trr ções.
Seu artigo sôbre "A crise na Mecânica dos Solos" suscitou pronunciamentos, inclu-

sive do próprio Terzaghi.
Recentemente aquêle autor publicou no Génie Civil (15-2-62) um artigo intitulado

"A instabilidade das fundações das estruturas hiperestáticas de concreto", o qual foi seguido
., por um artigo de A. Coüu-d (Génie Civil - 15-3-62) sob o título: "Precisão dos Cálculos de

concreto armado e recalques de fundações".
Nesses artigos se aponta a importância fundamental da limitacão dos recalques

" diferenciais nas fundações de estruturas hiperestáticas, como é o caso mais geral na construção,
tendo em vista a estabilidade das mesmas e a precisão nos cálculos de concreto armado, ínteí-
ramente ilusória no caso de ocorrência de recalques dIerenclals elevados.

Lossier propõe, em primeira aproximação, para vigas contínuas de concreto ar
mado, um recalque admlssível de 1 do vão.

1300
Êste valor coincide bem com o proposto para construções de concreto armado

pelo relatório geral de fundações no 2.° Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos (Recife -
1958) que foi de 1 do vão.

1000
o código russo de fundações adota os valores do quadro abaixo:

Sub-solo
Tipo estrutural r

Areia e Argila
argila rija média

Estruturas de aço ou concreto armado I 0,002L 0,002L

Alinhamentos extremos de colunas com
enchimento de tijolos ..................... 0,007L 0,001L

Estruturas em que um recalque diferen-
cial não acarreta acréscimos sensíveis
nas solicitações ........................... I 0,005L I 0,005L

Obs.: L - distância entre os centros das fundações

Como os recalques, mesmo os absolutos, trazem inconvenientes na utiliza-
ção das construções (degraus indesejáveis, rotura de canalizações, desco-
lamento de construções vizinhas) parece medida prudente a fixação de
um recalque absoluto máximo que, para o caso de edifícios, poderia ser
de 30 a 40 mm.
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arquitetos



o PROBLEMA NACIONAL

O Instituto. de Arquitetos da Brasil, Departamento. da Gue-
nabara, dentro. das diretrizes gerais traçadas pela Órgão.
N ecionel, para uma posiçêo aficial das arquitetas ante a
problema da hebiteçêo, e considetendo

que a encaminhamento. da ouestêo habitacianal
vem senda feita, sob certas àspectas, de maneira
inadequada e ausente da compreensão glabal da
fato. em suas dimensões necioneis,

que a divulgação. das medidas tamadas pela Go-
vêtrio, para enbrenter a situeçêo, tem gerada inú-
meras controuérsies, provocendo manifestações
contréties de várias órgãas representativas de di-
oerses classes sociais:

qUle é imprescindível dar aas arquitetas em geral
e, em particular, àqueles que) cama seus represen-
tantes, ebuem em comissões gavernamentais encer-
reqedes de questões referentes à habitação., uma
norme geral de eçêo, essequrendo-lhes, desta far-
ma, uma real coberture,

que as erauitetos da Guenebere não. só cama ele-
mentes integradas em tsme comunidade, mas, prin-
cipalmente, cama prafissio.nais intimamente ligadas
ao. probleme, não. podem ficar indiferentes ante a
tnomentose e alarmante auestãa da habitacãa na
Brasil: . >

torne pública a seguinte- declereçêo .

A crise da hebiteçêo, flf!gela que, &gravanda-se de ano.
para eno, inquieta e etotmente a quase tatalidade da popu-
leçêo brasileira está) em principia, intimamente corteiecio-
nada com as dificuldades econômicas Que envoloem a na-
ção Apresentando, entretanto, slntomes de tamanha gravi-
dade, a questão. de hebiteçêo, não. pode mais ser amitida ou
posterqede. mesma tenda-se em vista que a sua solução in-
tegral depende, em última análise, de melhores condições
de desenoolvimento do peis ,

Os primeiros passas na direção. de ume solução são.
tamanhas e de uma tal complexidede, que não. permitem
mais meias medidas e paliativas de interêsse puramente
imediatista. É necessária, agara que se intensifica a seu de-
bate e a sua discussão, a adaçãa de medidas de profr.mdi-
dade, sérias e eutêntices, destinadas a inserir a sua sola-
çãa dentro. da própria realidade brasileira, única maneira
de se evitar um encaminhamento. falha da questão.

As prooidêncies da Gooêrno, até agara, quando exis-
tiram, pautaram-se par um aspecto. isalada e pauca efici-
ente, qaendo não. marcadas de farte sabor demagógica, en-
quanto. qwe as de iniciativa privada nada representeretn
exceto a exacerbação de abjetivos meramente especiâetivos
visando. um alta rendimento, a curta prazo.) para o capital

7 empregada.

A ênfase e a publicidade dadas ao. problema nos últi-
mas meses, ptcoocedes, em parte, pela aceno das dólares
da Aliança para o Progresso, prometidas em Punta del Les-
te, são. das mais petiqosos para um carreta encaminhamen-
to. de uma soluçêo criteriasa e duredout:a,

PRIlvfEIRO, pela inverdade contida na mativação --
a premesse das querente milhões de dólares. Esta qaentie
daria, quando. muita, para abrigar umas cento. e cinquenta
mil pessoes, Sabe-se, entretanto) que somente a população
[avelada da Ria chega a quase um milhão, enquanto que
a das mocembos da Recif~ uitrepesse a cifra de quatro-
centas mil.

SEGUNDO, potoae o problema da HABITAÇÃO
não se reduz, unicamente, ao. mero abriga de um teto. A
CASA não. está isolede da contexto urbano e a HOMEM
é parte de uma comunidede, A inserção. da CASA neste
contexto. e a integraçãa da HOMEM nesta comunidade
exigem um mínimo de servíços públicas e de equipamento.
comunitério: ruas, água, esgatas, luz, vias de circuieçêo, es-
calas, centros de saúde, facilidades comercieis, loceis para
calto e diversões e ftácil acesso. aos lugares de trabalha.

A ausência da PLANEJAMENTO, em seus diversas
níveis necionel, regianal, e locel -- a aumento demagráfico
e a fenômeno. da urbanização, provocedo pelo surta de in-
dustrialização. que sacode o país, agravaram a problema da
habitação a um ponto insuportéoel, Nossas cidades estão
abarrotadas -- cresceram, algumas, no decênio. 1950~1960,
cêrca de 50% de sua papulaçãa, enquanto outras elevaram
êste -indice à casa das 90%. A especulação imobiliérie,
agindo cama um câncer, tedisziu a ata de morer, para a
maioria da população. ainda capaz disto, à condições as
mais humilhantes e vexatórias. A circulação é caótica e
inetvente. O equipamento. comunitério reduziu-se a um
estágio pt sticemente nula e as serviços públicos urbenos,
se não chegam a ser totelmente falhos, se aproximam do
colepso

Além disso, cada casa consttuide implica em uma des-
pese, por parte das mtmicipelidedes, de 20% de seu custa
para supri-Ia daquilo. sem a qual não chega a ser alga
digna dêsse nome: luz, água, esgatos, rtnas, etc, ° equi-
pamento comunitária correspondente, elevaria êste índice
à 40% e 50%. Para se ter uma idéia da ardem de grande-
za da investimento. para tal fim necessária, basta citer que
a consttuçiio indisctiminede de trinta mil residências na
Ria de Janeiro. onde .os serviços públicos são sabidamente
deficitários e que precisa, na momento, de perto de duzen-
tas e cinqüenta mil vivendas -- significaria ume. despesa
de três bilhões de cruzeiros, considerando-se somente a su-
primento de serviços públicos. Esta importância representa,
aproximadamente 10% da arrecadação. da Guenebere, A
transferência dêstes dadas, relativas a unidade da. Federa-
ção. de tentara da segunda errecedeçêo, para O'1tros Estadas,
dará uma. idéia da complexidade e das dificuldades que a
solsiçêo da crise hebitecionel envolve.



Assim' sendo> não é possivel querer-se, já não dizemos
resolver> mas minorar nosso de[icit de moradias adotando"
se szrna política imediatista de etomizeçêo de verbas) des-
tinando-as" apressadamente, à construção de cesinlies iso-
ladas em nossos complexos urbanos ou nêles encunhendo,
em áreas escolhidas 'ao azar, conjuntos maciços de resi-
dências.

Seguir uma tal política, apenas porque se dispõe de
algumas verbas provindas de um auxílio externo e base-
ando-se em que qualquer coisa é melhor do que nada, Oll>
ainda em que êste é um ano de eleições, significa ~1m êrto
que dificil~ente poderá ser, no futuro, reparado.

TERCEIRO, porque a crise de habitação não aflige
apenas uma determinada parcela de nossa população. O

8 problema não é de habitação popular, proletária, mínima ou

de qualquer outra denominação qr1e se lhe queira dar. A
carência é sentida, amargamente, pela classe média, pela
classe operária, pelo homem do campo, e pela legião imensa
daqueles aos quais, talvez, não se possa sequer atribuir a
denominação de classe.

É demagógico, portento, querer circunscrever, cômo-
demente : o -probleme em um sloqan. que, se fôr erui'izedo
mais de perto, parecerá muito mais reacionário do que, como
se apregoa, reuolacionério, Mesmo acreditando, como acre-
ditamos, ser preciso encontrar uma solução nossa para o
nosso problema, não podemos nos furtar à constatação de
que, até hoje país algum adotou, para enirenter a crise
residenciel, a politics. de [ezé-lo, exclusioemente, atraués
da construção de casas destinadas à vende,

A complexidade do quadro e o alto investimento ne-
ccssário à sua solução indicam que, em uma estrutura eco-
nômica como a nossa, não' é possível tentar enfrentar o
problema, somente com os recursos governamentais e equê-
les outros provindos de um possível auxílio externo.

Cumpre atrair para êste campo, também a inicietioe
priuada c~ja capecidede de inoestimentos não pode ser des-
prezada ou ignorada dentro de nossa organização econô-
mica, Basta dizer que as repartições encarregadas do li-
cenciamento de imó'ueis registram, enaelmente , eoenes no
Rio e em São Pa::lo, juntas. eproximedemente, quatro mi-
lhões de metros auadrados de construçêo, Esta área cons-
truide representa' um ootenciel, de inoe stimento do capital
privado, em imoveis, de ordem de cento e ointe bilhões de
cruzeiros ~ ou sejam trezentos milhões de dólares, lnoes-
timento , êste, que devidamente planejado, controlado e es-
timulado pelo Estado, poderia constituir ceicele de grande
ualia na solução da crise, em uez de ser carreado, como é
atualmente, quese que exclasioemente à oorecidede da ex-
ploração imobiliária'.

Dentro de um auadro de planejamento, caberia ao Es-
tado, preoer não só 'o inoestimento destinado à construção,
como também o necessário à indústria de materiais de cons-
trução) pois não é possioel esquecer que uma programação
intensa de edificações acarretaria um desequilíbrio sens.vel
entre a demanda e a oferta de materiais produzidos por
nossa indústrin, provocando o imediato aparecimento do
"mercado negro" dêsses materiais, o que oirie, por certo)
eleoer o preço do metro quadrado de construção à eltares
impreoisioeis. A ocorrência de um fato desta natureza re-
duziria consideràvelmente a potencialidade das oerbes des-
tinadas à luta contra a car€ncia habitacional.

É impraticável pensar em cobrir o' nosso deficit de mo-
radias) utilizando-se nossas atuais instalações industriais de
pai:cos 'recursos, produção peosiene e usendo processos
obsoletos. Tornem-se necessárias medidas destinadas à im-
plantação de métodos tecnológicos modernos, que permitam
a racionalização e o barateamento da construção. Isto, to-
davia, só poderá ser conseguido através de um planeja-
mento global C[luedetermine, a priori, a que demanda de-
verá a indústria responder.
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Não se poderá consequir isto através do plano larga-
mente anunciado: o pleno que utiliza os chemedos planos
°B" dos Institutos e os financiamentos isolados das Caixas
Econômicas, onde se deixa a cede indioidao, sozinhci., a
solisçêo do seu problema 'petticulsr, .

O segurado de qualquer Instituto, possuidor de um
pequeno lote de terreno ~ dêsses em que a exploração
imobiliária criminosamente retalhou o país, como se êle ti-
vesse uma população cinco vêzes maior do que a atual -
ficará sujeito, para construir a sua casinha,ao pequeno cons- .
ttuior local que só poderá utilizar os atrasados métodos 1'0-
ceis, únicos compatíveis Com a escala de sua empiêse, Nes-
te quadro) meia dúzia de privilegiados farão negócios for-
midáveis e ficarão multimilionários em pouco tempo, Pos-
suindo maior potencial financeiro) conseouirão terrenos e
materiais a melhores preços, -utilizerêo processos construti-
vos mais eflicientes. Edificando em maior número, o metro
quadrado de sua construção sairá bem mais barato do que
aquêle do pequeno construtor local. O preço final de venda)
porém, equêle que o contribuinte iré amortizar no lnstitato
ou' na Caixa, não será estipulado pelo primeiro caso, o de
maior volume de construção, mas sim; pelo preço teto) pelo
mais caro) o do pequeno empreiteiro local, o da .:asa cons-
ttuide isoladamente.
i >.'-

D1ÀNTE DÊSTÉS FÁTOS/ASSUMINDO A PO-
SIÇÃO DE REAL E EFETIV A COLABORAÇÃO,
QUE SE IMPõE À CONSCIÊNCIA DOS ARQUITE-
TOS, O INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL,
APONTA AS SEGUINTES MEDIDAS BÁSICAS, NE-
CESSÁRIAS) PRESENTEMENTE) A UM SATISFA-
TóRIO ENCAMINHAMENTO DO PROBLEMA HA-
BIT ACION AL BRASILEIRO:

1. CRIAÇÃO DE UM óRGÃO DE CúPULA DE
ÁMBITO FEDERAL COM REPRESENTAÇÃO DOS
óRGÃOS DE CLASSE DE PROFISSION AIS LlGA~
DOS AO PROBLEMA) DENTRE .-eLES àBVIAMEN-
TE O I.A.B.) RESPONSÁVEL PELA ADOÇÃO DE
UMA POLíTICA NACIONAL DE PLANEJAMENTO
FíSICO E DA HABITAÇÃO) QUE ESTUDARIA O
PROBLEMA NA TOTALIDADE, DE SEUS ASPEC-
TOS, DETERMINANDO E PROPONDO MEDIDAS
NECESSÁRIAS TAIS COMO: REFORMULAÇÃO
DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO ASSUNTO,
CRITÉRIOS DE FINANCIAMENTO) INVESTI-
MENTO) ETC.

2. ÊSTE óRGÃO CONSIDERARIA OS PROqJP-
MAS DE PLANEJAMENTO URBANO COMO BASE
PARA A SOLUÇÃO DA QUESTÃO HABITACIO-
NAL LEVANDO EM CONTA AS PROVIDSNCIAS
DESTINADAS A ESTANCAR o DEFICIT DEMO~
RADIAS E OUTRAS, TENDENTES À REMOÇÃO,
SUPRESSÃO E SUBSTITUIÇÃO DE GRUPOS DE

9 HABITAÇõES ANTI-HIGIÊNICAS.



3. ADOTARIA AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁ~
RIAS AO EQUIPAMENTO) REAPARELHAMENTO
E INCREMENTO DA PRODUÇÃO DA INDúSTRIA
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ASSIM COMO
À INTRODUÇÃO DE NOVOS PROCESSOS TEC-
NOLóGICOS TENDENTES A RACIONALIZAÇÃO
E BARATEAMENTO DA EDIFICAÇÃO, NÃO ES-
QUECENDO, TODAVIA, DE ADOTA!/? MEDIDAS
DESTINADAS À IMPEDIR O ESTABELECIMENTO
DE TRUSTS E CARTÉIS NESTAS ATIVIDADES,
CONSIDERANDO AINDA) A POSSIBILIDADE)
DENTRO DAS CONDIÇõES SóCIO-ECONôMICAS
REGIONAIS, DO APROVEITAMENTO PLENO
DOS MATERIAIS, TÉCNICA E MÃO~DE-OBRA
LOCAIS.

4. CONSIDERARIA A SOLUÇÃO DA CRISE HA-
EITACIONAL COMO PARTE DE UM PROBLEMA
DA COMUNIDADE E NÃO APENAS COMO MERA
SATISFAÇÃO DA FUNÇÃO ABRIGO) ENCARAN-
DO AS QUESTõES RELATIVAS À SERVIÇOS PÚ-
BLICOS E EQUIPAMENTOS DE UTILIZAÇÃO CO-
MUM INDISPENSÁVEIS À VIDA COMUNAL)
APLICANDO A INDICAÇÃO DO ARTIGO PRIMEI-
l?J0 DA ATA DE BOGOTÁ, QUE RECOMENDA:

10 "REVER AS POLíTICAS EXISTENTES EM MATÉ~

RIA DE HABITAÇÃO E SbRVlc)OS COMUNAIS,
INCLUSIVE O PLANEJAMENTO URBANO E RE-
GIONAL. A FIM DE MELHORAR ESSAS POLíTI-
CAS, FORTALECER AS INSTITUIÇõES PúBLICAS
E PROMOVER A INICIATIVA E A PARTICIPA-
CÃO PRIVADAS NOS PROGRAMAS DESSA ÍN-
DOLE."

5. ADOTARIA, REGIONALMENTE. DE ACôRDO
COM OS ESTUDOS A SEREM FEITOS, OS PA-
DRõES MíNIMOS LOCAIS DE CONFôRTO) SEGU~
RANÇA E GôSTO, A QUE DEVEM OBEDECER OS
TIPOS DE HABIT ACÃO CONDIZENTES COM O
NíVEL DO HOMEM E DA ARQUITETURA BRA-
SILEIRA ALÉM DE ESTABELECER ESPECIFICA-
CõES DE MATERIAIS QUE PERMITAM UMA
VIDA SAUDÁ VEL E ECONôMICA, DENTRO DOS
PRAZOS DE FINANCIAMENTOS ADOT ADOS.

6. CONSIDERARIA QUE O ESTUDO) A SOLU-
çÃO E A EXECUÇÃO DE QUAISQUER MEDIDAS
TENDENTES A RESOLVER A CRISEHABITACIO-
NAL EXIGEM A PARTICIPAÇÃO EFETIV A DE
PROFISSIONAIS REALMENTE HABILITADOS,
DENTRE OS QUAIS SE DESTACA) POR FORMA.
ÇÃO ESPECíFICA E SENSIBILIDADE PARA O
PROBLEMA) O ARQUITETO.



NA GUANABARA

No momento em que o govêmo da nossa cidede-este-
do se dispõe a enfrentar o ctuciente problema das "favelas"
e proclama estar disposto a iniciar uma "reforma urbana",
os erquitetos da Guenebere, com espírito de colaboração e
esclarecimento, oêm ao público fazer a seguinte declaração:

O Instituto de Arquitetos do Brasil - Departamento
da Guenebere não conhece os detalhes do plano da Admi-
nistração estadual para enfrentar o problema das "favelas".
Sabe, entretanto, que o número de barracos nelas existen-
tes deve andar pela casa dos duzentos mil. As "[eveles"
não têm o mínimo de serviços públicos e comunitários que
qualquer aglomerado urbano deve possuir para ser conside-
rado como tal, isto é, esgotos, ágl'.1aencenede, ruas, vias de
comuniceçêo, transportes, escolas, postos de saúde, locais
para recreação e cultivo do corpo e do espírito, etc. Êsies
serviços representam uma parcela de perto de 50% do preço
orçado para a construção de uma casa. A errediceçêo das
"[eoeles" significaria a substituição dos duzentos mil bar-
racos por residências dignas dêste nome e a conseqüente
implantação dos mencionados serviços. O investimento ne-
cessário a uma tarefa desta envergadura seria de esterte-
cer, Duzentas mil novas casas a um preço de cem mil cru-
zeiros cada ruma ......-preço que, para ser atingido, necessi-
taria do aparecimento de novos materiais e a Criação de
novas técnicas de construção - representariam um total de
ointe bilhões de cruzeiros.

Tudo indica que a pditica qouernementel, para enfren-
tar o problema, é a de, inicialmente, dotar equêles grapa-
mentos humanos dos indisoenséuels serviços públicos co-
munitários, deixando a uma etapa posterior a substituição
dos barracos.

Esta medida lógica e acertada é, apenas, uma das faces
da qaestêo, Nada adiantar.á se" ao mesmo tempo, não [o-
rem tomadas prooidêncies efetivas para estancar o aumento
do def'icit existente. O Rio cresceu no decênio 1950-1960
numa média de duzentas mil pessoas por ano, significando
uma necessidade de cêtce de 40.000 novas unidades de ha-
bitação anuais. O fato que torna ainda mais difícil a solu-
ção é que a curva dêste crescimento obedece a uma pro-
gressiw geométrica.

Dentre as dioerses frentes que terão de ser abertas
para o combate a êste aumento do defz1cit, é impcescindi-
oel e ptiotitério Um Plano que englobe todo o complexo ur-
bano da cidade: um Plano Diretor Geral.

É certo que .qualquer medida destinada a estancar o
deficit de moradias implica na consttuçiio de nouas uni-
dades tesidencieis. A construção destes novas unidades
exige que se lhe destinem certas áreas. Estas áreas, ao se-
rem edificadas para atender à função humene de habitar,
requerem muito mais do que o simples ato de levantar pa-
redes e tetos; elas passam a necessitar de vias de comuni-
cação, de água, luz, esgotos, telefones, escolas, áreas verdes,
centros de saúde, de comércio, enfim, de todo equêle con-
junto de elementos que constituem o "hebitet" do homem
citadino.

Ésse "habitar", para preencher as suas reais necessi-
dades, de abrigar uma comunidade integrada e produtiue,
não pode ser criado e se desenvolver ao azar, pela simples
acumulação de novas camadas de edificações na periferia

11 do centro urbano ou pelo aumento indisctiminedo da den-

sidade populacional dos setores' existentes. Um Plano Di-
retor deve ordenar-lhe o crescimento" estabelecendo as di-
retrizes gerais a que devem obedecer as medidas destinadas
a atender o incremento populacional e as necessidades pro-
venientes dêste mesmo crescimento.

Sem êste Plano continuaremos nas soluções isoladas e
improoisedes de até agora. Soluções que deram origem à
Cidade de hoie, Cidade onde o crescimento desordenado
gerou a situação angustiante que aí está: abastecimento pre-
cário de gêneros alimentícios, circulação enfartada, trans-
portes eneroentes, serviços públicos e comunitários defici-
entes e habitação da pior espécie nas" [eveles quarto-e-sala"
de concreto armado e nas [eoeles propriemente ditas.

Em recente Seminário promovido pelo Sindicato dos
Engenheiros do Rio de Janeiro - ao qual demos, além do
nosso apoio formal, a nossa real participação _ para de-
bater um aspecto isolado do problema atbeno do Rio, a
eleoeçêo dos gabaritos (dec. 991) ficou mais do que eoi-
denciada, nas três sessões que o constituíram, a inocuidade
e a desrezêo de se tentar, ainda, legislar sôbre os proble-
mas do contexto urbano do Rio sem base num Plano Di-
retor,

A [euele, portanto, não pode ser considerada como um
problema cuja solução esteja desoinculeda dos demais pro-
blemas urbanos locais. A [eoele é um dos aspectos da de-
sordem urbana Que impera na maior.'a das cidades brasi-
leiras. A êste , deve-se juntar os já citados acima e equêles
que são as suas conseqüências diretas: alto indice de ctimi-
nelidede, prostituição, mortalidade infantil oeroonhose, in-
satisfação generalizada, etc, Verdadeiro é, também, o fato
de não podermos oet a questão das concentrações de habi-
tações inselubtes dos nossos meios urbanos sem considerar
as suas implicações de âmbito mais geral.

O crescimento urbano é rum fato de características mun-
diais. A revolução industrial determinou um impacto na es-
trutura das cidades, até hoje ainda não assimilado conveni-
entemente. Aquilo que o homem conseguira sedimenter, ao
longo de uma evoluçêo econômica e social reletioemente
lenta, em uma forma física de cidade harmônica e integrada
na própria escala do sêt bameno, desapareceu ante a con-
centração exigida pelo sistema de produção industrial. As
cidades, sob a nova ordem, passaram a significar maiores
oportunidades de subsistência ao se constituirem num cam-
po intensamente diversificado de etioidedes profissionais.
Por outro lado, a mecanização da agricultura passou a dis-
penser braços, ao mesmo tempo em que melhoreue a p.ro·
dutioidede da terra. O êxodo dos habitantes do campo para
a cidade tornou-se, desta forma, num fenômeno itreuerstoel,
ante o qual outra opção não nos é possível senão a de nos
dispormos, gravemente, a encarar tôdes as contradições por
êle encerradas,

Não nos parece oiéoel outra posição, exceto a de pre-
parar, urgentemente, os nossos núcleos urbanos para rece-
berem o incremento popalacional que o nosso desenvolvi-
mento econômico oem acarretando. A maioria das cidades
brasileiras sofreram, no decênio 1950-1960, um aumento
demoqréiico da ordem de 40 a 50%. Fortaleza, por exem-
plo, viü a suia população eamenter de 90%. O Rio de Ja~
neiro cresceu quase 40%.



A extinção das favelas não é) portanto, um problema
de solução local. Govêrno algum, de Estado nenhum do
Brasil, poderá deter o êxodo rural) conseqüência do início
do nosso ciclo industrial. Esta mudança da populeçêo agrá-
ria para os centros urbanos não chega a ser) pior si só, nociva;
reflete a etael transformação econômica do país. Não se
pode) todavia, permitir que êsses contingentes humanos)
aftu,indo às cidades) continuem sendo, apenas, tolerados
como populações marginais, socialmente desotdenedes, igno-
radas pelas administrações públicas, que se aglomeram sob
a forma física de mocembos, malocas ou barracos de favelas.

É preciso reter e gravar que) mantido o ritmo de incre-
mento demográfico até agora observado, de cada 9 noVOS
habitantes, 5 vão aumentar as populações citadinas) 3 as
áreas urbanas e 1) apenas 1, fica, nas rurais. Não é possível
ficar-se indiferente. É necessário procurar-se, de tôda as
formas imagináveis, ordenar e hsimenizer o desenvolvimento
do nosso ciclo inddstriel, a fim de se assegurar ao homem
brasileiro as condições de vida de que êle poderá usufruir
dês te mesmo desenvolvimento.

Nós) arquitetos, por [ôrçe de nossa própria profissão)
12 estamos já engajados nesta luta. Lutamos por um Plano

Nacional de Habitação. Lutamos por um planejamento na-
cional capaz de, ao aglutinar os diversos planos regionais,
locais e urbenos , dar a êste país um desenvolvimento her-
mônico, orgânico, que posiSibilite o salto sôbre a barreira
do subdesenvolvimento. Mas, não o planejamento frio) inu-
mano) cujo único objetivo parece ser o do planejamento por
si só. Mas, um planejamento orien(ado por' uma filosofia
que o dirija para o bem-estar do homem) a rigor, o seu
único e legítimo beneficiário.

É preciso não esquecer que estamos inseridos numa
situação ~ país de enorme extensão geográfica dotado dos
"stetus" sccio-econômicos dos meis dispores ~ em que no
mesmo momento da cristalização da idéia de ume retorma
agrária começa-se a falar) já com justeza, 'na outra refor-
ma teititotiel: a urbana.

Nós, arquitetos, estamos cônscios da grande tarefa, A
tarefa de, juntamente com todos os demais setores da nos-
sa civilização) empreendermos a tecotistituiçêo da cidade,
"reintegrando-a na sua função primordial de ponto onde'
se concentram os' destinos da cioilizeçêo, e onde es'ta. tri-
unfa do próprio tempo pelb agrupamento de várias cama-
das representativas de cada época".
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João Henrique Rocha -' GB

Natural do Estado da Guana-
bara, do ano de 1923. Na
Faculdade Nacional de Arqul-

tetura --' UB, diplomou-sz no ano de
194:8. Faz parte da equipe de arquite-
tos do Escritório Técnico da Univer-
sidade do Brasil (ETUB), órgão en-
carregado de projetar e construir a
Cidade Universitária. É auxiliar de
ensino do prof. catedrático Pau I o
Santos, da Cadeira de Arquitetura
no Brasil, da Faculdade Nacional de
Arquitetura --- UB, e membro eleito
da diretoria do V\B --' Departamento
da Guanabara , Desde formado, sem-
pre trabalhou. associado, ao arquiteto
Neí Fontes Gonçalves, tràqicamente
desaparecido num desastre de avia-
ção, em julho passado, e dêste traba-
lho, além de vários projetos para o
Rio de Janeiro e outras cidades, des-
taca-se: 2.° prêmio no Concurso Na-
cional para o Plano-Pílôto de Brasília
(associados também com o engenheiro
Boruch Milmam) ; projetos para as
residências dos ministros, Brasília:
projeto para a quadra 43/47 do Banco
do Brasil, Brasília (obra em final de
construção); 1.0 prêmio no concurso
para o anteprojeto da Escola de Ae-
ronáutica em Pírassununqa, cujo de-
senvolvimento ora se inicia.

.'

José Claudio Gomes - SP

Natural de Batatais, São Paulo.
Ainda estudante de arquitetura,
respondeu pela coluna de Artes

Plásticas do finado Jornal de Notícias.
Recém-formado participou da reestru-
turação do Departamento de São
Paulo do IAB, partindo em seguida
para os confins de Minas Gerais fron-
teira com Goíás (Llberaba, Itumhíara,
1tuitaba, etc.) numa «luta corporal»
com diversas obras. Retomou à Me-
trópole estadiando no «atelíer» de
Oswaldo Bratke, realizando estudos
para habitações de baixo custo.

~m 1956 inqressa 110 Montepio
Municipal de São Paulo, através úni-
ca class'Hcação em Concurso Público.
Nos anos seguintes realiza o Conjun-

13 to Resídencíel de Jaçanã, que recebeu

em 1959 um número especial da re-
vista Bem-Estar --- Arq, Llrb, Tam-
bém neste ano inicia o projeto para o
Edifício sede do Montepío,

Em 1960 pronuncia um conjunto
de palestras sõbre o problema de Ha-
bitação na Faculdade de Arquitetutra
e Urbanismo de SP., e inicia suas ati-
vidades no urbanismo como arquiteto
do Plano Diretor Regional do Litoral
Norte do Estado de São Paulo, abran-
gendo Os municípios de Llbatuba,
Caraguatatuba, São Sebastião e Ilha-
bel.a .

Lúcio Costa - GB

Nasceu aos 27 de fevereiro doe
1902 em Toulon, França. For-
mou-se na Escola Nacional de

Belas-Artes, entidade em que assu-
miu a direção em 1930, onde de pron-
to imprimiu um cunho de renovação
e atualização do ensino das Belas-
Artes. como também criando novas
cadeiras para o curso de arquitetura.
Tomou paete ativa na corrente de
renovação da arquitetura, teorízando
com JOSé Mariano em tôrno de uma
arquitetura brasileira, numa tentativa
de romper com os moldes franceses
da época por meio de uma justa valo-
rização nacional através do estudo e
do emprêgo das conquistas nacionais
encontradiças nas obras do passado
colonial. Afastou-se, posteriormente,
da corrente por não concordar com'

. seus excessos, por êle previstos, e ve-
rificados nas obras dos mais extrema-
dos. Participou ativamente na comis-
são que trouxe Le Corbusíer de volta
ao Brasil, e da qual resultou o Minis-
tério da Educação, hoje Palácio da'
Cultura do Rio de Janeiro. Fêz parte,
também, da equipe que elaborou o
projeto dêste edifício - marco de
nossa arquitetura contemporânea. Foi
o primeiro colocado no concurso para:
o Pavilhão do Brasil na Feira de
Nova Iorque em 1939, trabalho que'
dividiu COmOscar Níemeyer, uma vez;
que não concordou com o resultado
do concurso, achando que o sequndoj
colocado, Níemeyer, merecia o prí-,
meiro prêmio. A par destas obras,"
Lúcio Costa tem inúmeras residências'
pelo Rio de Janeiro; o Hotel Parque"

São Clemente, Friburqo - Estado
do Rio; o conjunto residencial do Par-
que Guink - Rio. Somam-se à sua
obra inúmeros estudos e artigos não
só de divulgação e estudo da arquite-
tura como, também, sôbre mobiliário
e elementos arquitetõnicos de nossa
arquitetura colonial. É o autor do
plano-pilôto de Brasília,

ltBIM Roberto • GB

Representa os irmãos: Mar-
celo Roberto, nascido a
30-5-1908 e formado. pela

ENBA em 1930; Mílton Roberto nas-
cido a 29-3-1914, formado em' 1934
p~la ENBA e tràgicamente desapare-
cído em 15-7-1953; e Mauricio Ro-
berro de 20-2-1921 e formado em'
1944, também pela ENBA. A carreira
profissional dos irmãos Roberto tem
j tícío, pràrícamente, em 1935, quando
Marcelo e Mílton, após vencerem o
concurso, começam a realização do
edifício da Associação Brasileira de
Imprensa, Rio, terminado em 1938.
Seguiram-se o projeto e .realização do

••edifício do. Instituto de Resseguros do
Brasil, Rio --' 1942; Aeroporto Santos
Dumont, Rio ..- 1944, e a Colônia de
Férias na Estrada das Fumas, Tíjuca,
Rio ..- 1944, que lhes trouxe o título
do Instituto Real 'de Arquitetos Bri-
tânicos, por ser considerada uma das
vinte obras mais importantes realiza-
das neste século. Marcelo Robe1'to
já realizou conferências por tôdapar-
te do mundo, e Maurício já estêve,
inclusivc,nà União Soviética, convi-
dado que foi, juntamente COma dele-
gação brasileira que participava do
IV Congresso Internacional de Arqui-
t.etosem Haia, Holanda ..- 1955.
Maurício Roberto é o Presidente do
Instituto de Arquitetos do Brasil, De-
partamento da Guanabara. Outros
trabalhos importantes - Edifício de
escritórios Seguradoras, Rio - 1949;
Edifício Industrial para a Sotreq, Rio
- 1949; Escritório da Fazenda Sa-
mambaia, Petrôpolis - 1954; Plano
da Cidade Balneârla de Grumari;
Plano Urbanístico de Cabo Frio --'
Búzios ..- 1956; 3.° prêmio no Con-
curso Nacional do Plano-Pílôto de
Brasílía --- 1957.



A paI' de sua expressAo íormai,
teve a arquitetura contempo-
rânea brasileira um desenvol-
vimento equivalente nas Inves-
tigações arquitet6nicas - solu-
ções funcionais, estruturais e
construtivas "1

JHR Certamente que sim, embora so-
bressaia muito o aspecto formal
da nossa arquitetura. Nossas in-

dústrias se desenvolvem continuamente
e contamos hoje com engenheiros e téc-
nicos nacionais de primeira ordem. Em
concreto armado somos País de van-
guarda. Ainda há pouco tempo, impor-
távamos quase tudo: louças ínglêsas,
cristais; peças estruturais e tudo o mais,
inclusive utensílios e móveis. Temos
hoje a arquitetura que podemos ter, e
Brasília é a afirmação de nossa capaci-
dade de realização.
Ainda que plàsticamente a nossa ar-

quitetura tenha características incon-
fundíveis, no aspecto funcional ou
orgânico não atingimos ainda caracte-
rísticas nacionais ou regionais. Impor-
tamos -uma arquitetura já pronta na
sua conceituação básica, à qual fomos
incorporando, com intenção mais plás-
tica do que funcional, elementos tra-
dicionais ou que o clima requer. Tere-
mos arquitetura brasileira quando ti-
vermos cultura brasileira; quando fizer-
mos obras populares e não apenas para
o uso quase exclusivo da burguesia cos-
mopolita.

JCG "Um mau poema é um mau poe-
ma.

Lê-se ou deixa-se de ler.
Recolhe-se a edição e queima-se.
Mas e uma cattiva architettura?"
Será sempre uma aberração pública, co-
locada em público, para uso do público.
A menos que se convoque a pá e a
picareta, nada resta a fazer senão plan-
tar trepadeiras como aconselhava o
finado FLI. Wright ...

E a carência dêste senso de gravidade,
de seriedade e de responsabilidade' so-
cial no arquitetar, e porque a quase to-
talidade dos arquitetos dêste País se tem
esquecido tanto e, por tanto tempo
(ainda que afirmem e jurem o contrá-
rio) de que há uma grande oportunida-
de nas suas mãos, é que aquêle desenvol-
vimento harmonioso e paralelo entre as
soluções formais, estruturais, construti-
vas e funcionais, mencionado na per-
gunta, não, não existe na nossa arqui-
tetura.
As soluções estruturais ligadas às so-

luções formais pelo cordão umbelical da
técnica construtiva, e tudo isto glorifi-
cando superiormente condições momen-
tâneas e circunstanciais de uso e utili-
dade, devem constituir elementos ínse-
paráveis, sob pena de têrmos as aberra-
ções comuns à nossa arquitetura: for-
mas que não levam dentro de si a sua J

solução estrutural; . estruturas que se
esforçam e trabalham exaustivamente
para acompanhar determinadas solu-
ções formais.
Qualquer um que olhe os muitos exem-

plos da arquitetura brasileira breve se
convencerá de que as soluções estrutu-
rais não mais constituem impecilho à
fantasia do artista. Os engenheiros es-
truturais estão perfeitamente à vontade

14 no campo das estruturas, e estão léguas

adiante cios arquitetos. Ó problema ho-
je, para o engenheiro de estruturas, é o
de se saber aquilo que não pode ser fei-
to. E para o arquiteto, aquilo que não
deve ser feito... E isto, porque se con-
funde muito aqui, como alhures, arqui-
tetura com a sua forma visível. De
resto, êste foi o equívoco inicial vindo,
já pronto, do atelier da Rua de Sêvres,
pois, com efeito, se arquitetura é "le jeu
corrret, savant et magnifique des formes
sous Ia' lumíêre" e se as gravidade e se-
riedade do existir são reduzidas a um
ludismo de' importação, então nada há
a estranhar de formas que se esforçam
por estrutural' ou de estruturas que se
esbaldam por formalizar.
Não.
Temos formas elegantes em demasia.

Temos décor em demasia.
Mas se a técnica de estruturas tudo

permite' fazer?
Eis porque estamos ainda em jejum

absoluto de formas significativas, de
formas prenhes de conteúdo, de formas
sujas de matéria e de problemas vitais.
Tudo é grave, tudo é sério e tudo é

difícil. ,
Enquanto o drama' do essere nel mondo

não se elevar acima da simples solução
elegante, estética, transformando-se em
solução total, artística, não passaremos
de faze dores de promenades arehitec-
turales.
Eis porque, as formas inventadas pelos

nossos~quitetos maiores são tão arti-
ficiais tao desprovidas do drama da
existê~cia e da vida que vivemos. Tão
líricas como se diz. É que os homens
que f~zem arquitetura neste País estão,
verdadeiramente digna dêste nome.
coisa. Enquanto o arquiteto não rôr a
sua obra, enquanto a obra não fôr o seu
sangue, a sua carne, o seu mito, e não
pertencer antes e acima de tudo a êle
mesmo, não teremos uma arquitetura
verdadeiramente digna dêste nome.
Eis porque a arquitetura brasileira,

quando vista por quem esteja dentro da
coisa, logo lembra maquetas em ponto
grande. A maqueta é um modêlo redu-
zido da coisa. É um modêlo para ser vis-
to e analisado de fora, tão-somente.
Mas, se amplíarmos êste modêlo des-
mesuradamente até a escala natural
da coisa representada, de maneira que
as dimensões do representado se igua-
lem às do representante, eis aí, então,
uma arquitetura brasileira.
E isto por quê?
Fatalmente porque se faz como insinua

a pergunta: parte-se de formas aprío-
rístícas enchendo-as, a posteríorí, em
dois processos mentais destacados e
seccíonados, de significados e funciona-
lidades diversas que podem ser as mais
arbitrárias e gratuitas possíveis. Ou en-
tão, faz-se o contrário e chega-se ao
mesmo desastre.

LC Até certo ponto.

MMMR Muitas das soluções arqui-
teturaís- correntemente utili-
zadas em varias partes do

mundo foram, primeiro, experimentadas
e realizadas no Brasil. Algumas, mesmo,
são de procedência integralmente na-
cional .. Qualquer solução arquitetural
implica em soluções funcionais, estrutu-
rais e construtivas.

Qual o papei doarquitetobrtt-
sileiro no momento sócio-eco-
nômico do Pais "1
JHR O papel do arquiteto é de máxima

importância. A arquitetura con-
temporânea reflexo do pensa-

mento moderno, nasceu preclpuamente
como expressão de reivindicações huma-
nísticas e sociais. A solução do problema
da habitação, a melhor para o maior
número, 'a reorganização ou criação de
cidades habitáveis, com aquêles requisi-
tos que hoje são lugares-comuns, mas
que nenhum passo oficial se deu para
torná-tos efetivos em grande escala, e
todos aquêles conceitos que possibilita-
rão a vida individual, familiar ou social
mais racional, confortável e aprazível,
conceitos hoje puramente culturais, mas
que a técnica hodierna torna exequível,
principalmente no Brasil, País nôvo e
em ritmo acentuado de desenvolvimen-
to. Na primeira linha dos planejamen-
tos do nosso progresso estarão certa-
mente os arquitetos. Neste aspecto, Bra-
sília é um marco respeitável.

JCG Não vejo perspectiva mais otimis-
ta, encorajadora e fascinante pa-
ra o arquiteto consciente, aqui e

agora. Aqui, neste País que, tateando, se
descobre. Se identifica. !Se diferencia.
Se afirma em todos os setores da cul-
tura. Aqui, agora, neste gigante, já
não tanto adormecido em berço es-
plêndido, onde tudo está por ser feito.
Num País no qual Sullivan certamen-
te pensava por antecipação, ao ini-
ciar neóríto nos segredos da nobre arte
quando lhe dizia que "there ís a great
oportunity in your hands", Acredito
que um verdadeiro poema possa ser
tão revolucionário c o m o o queria
Mayakowsky. A literatura pode decidir
o destino de um povo, basta ler a histó-
ria. A pintura pode atuar, deve atuar
e atua efetivamente no corpo social.
Basta ver a Güernlca, na Polônia. O
Construtivismo e o Racionismo de Gont-
charova, na Rússia revolucionária. Ou
o Futurismo, na Itália. Em todo caso,
tenho comigo que a arquitetura se ele-
va neste concêrto - sempre muito sin-
fônico - das demais artes, nisto: que
somente ela tem por missão específica
modelar fisicamente, formalizando num
edifício real, concreto, utilitário e prag-
mático, todos os anseíos, latentes ou não,
da cultura onde ela se insere e da qual
ela é símultâneamente causa e efeito.
Não que a arquitetura guarde relações
de qualidade com as demais expressões
de arte. Isto é besteira. Ela não é me-
lhor nem pior que as demais artes. Mas
é que, devido à sua própria ínrra-estru-
tura utilitária, de coisa que além de de-
ver funcionar estêticamente também
deve funcionar imediatamente como
bem de consumo, é que ela se coloca,
de imediato, como instrumento mais
eficazmente· atuante no tecido social
onde se radica e insere. Deixemos claro
isto.
Não se trata da modalidade, do como

atua a arquitetura no corpo social, mas,
sim, do grau, do quantum, desta atua-
ção ao se apresentar a arquitetura con-
tràriamente às demais artes, imediata-
mente e sem rebuços como objeto de uso
dentro do qual se nasce, vive e morre.
Por isso é que, voltando à pergunta sô-
bre qual o papel do arquiteto brasileiro
no momento que atravessamos, não
posso responder, a não .ser afirmando ser



êle o artista potencialmente mais dota-
do, pelo seu instrumento de trabalho,
a traduzir em têrmos objetivos o real,
aqui e agora. E porque êle lida com a
arte na sua mais concreta dimensão
existencial e porque manipula uma ex-
pressão de arte que mais eloqüente e
imediatamente atua no corpo social, é
que êste artista se acha mais próximo
daquela grande síntese que [desde o
Quatrocento esperamos desesperada-
mente. A expressão desta síntese, eis
a responsabilidade terrível do arquiteto
consciente. Êste o verdadeiro papel e a
sua verdadeira responsabilidade no mo-
mento sócio-econômico do País. Como
vês, e verdadeiro papel em qualquer mo-
mento e em qualquer época.
LC Ainda limitado.
MMMR Apenas 2% da edificacão

brasileira recebe a colaboração
do arquiteto. Em Urbanismo,

ainda é pior: todo o seu esfôrco não
passa de projetos desprezados ou muti-
lados na hora das realizações (Brasília
'compreendida), quando, e exclusiva-
mente, valem a ganância, o ímedíatís-
mo e a falta de imaginação do espe-
culador imobiliário, que corrompe e do-
mina a autoridade. Assim, no "momen-
to sócio-econômico do País", o arquite-
to é' pouco mais do que um marginal -
marginal de certo luxo, convenhamos
até ganhando bem, às vêzes, e traba-
lhando com sucesso; sempre, porém, li-
mitado a realizações isoladas e de ínte-
rêsse restrito, quando o seu destino de-
veria ser a partícípação intensa no es-
fôrço pelo bem-estar coletivo.

Ao projetar deve o arquiteto
partir de uma forma intuitiva
ou do equaclonamento de ele-
mentos técnicos e dados obje-
tivos?
JHR Creio que hoje são tantos os re-

quisitos técnicos e funcionais a
satisfazer que a forma intuitiva

prévia é impossível. Sob a aparência de
uma intuição da forma deve esconder-
se o equacionamento inconsciente dos
dados técnicos e funcionais.
JCG " ... é preciso que tenhas velado

a cabeceira dos moribundos, que
tenhas visto e ouvido os estertores da
morte e intuito os gritos das que parem.
Ê preciso que tenhas visto a face negra
da miséria e que tenha passado por ti
um como que sôpro da felicidade. É pre-
ciso, mais ainda, que tenhas visto a face
do homem em tôdas as latitudes e que
tenhas palmilhado todos os caminhos
e descaminhos dêste mundo. E é pre-
ciso também que te tenhas esquecido
de tudo isto e, depois, quando tudo tiver
se transformado no sangue das tuas

~veias e na carne das tuas entranhas, aí, .
então, quem sabe?, em alguma hora
tardia da noite surjam as primeiras pa-
lavras de um poema ... "

Ê êste o ponto de partida do arquiteto,
do poeta, do pintor, de todos nós. Ril-
ke já respondeu por mim, antes.
As vêzes surgem as primeiras visões

de uma arquitetura, naquela hora tar-
dia da noite.

Completa.
Integral.
Pronta.
Somos um país grande demais. Pujan-

te demais. Rico em abundância, para
que estejamos preocupados com racio-

15 nalizar aquilo que sequer conhecemos.

LC A abordagem deve ser simultânea.
l\'JMMR De inicio, e por falar em

forma, convém citar Mies van
der Rohe: "Em Arquitetura,

não há problema de forma, há proble-
mas de construção." A composição ar-
quítetôníca exige, naturalmente, uma
série de intuições, implica num sem-nú-
mero de escolhas sutílissímas. Tôda a
ventura arquítetural, entretanto, só co-
meça depois que o problema (proble-
ma definido, concreto, tangível - uma
casa, um templo, uma cidade, uma ca-
deira> foi claramente pousado e perfei-
tamente resolvido.

Que pensa das correntes Or-
ganfcista e Racionalista como
tendências da arquitetura con-
temporânea? Quais suas rela-
ções com a realidade brasi-
leira?
JHR São a meu ver aproximações da

verdade, que é um limite. Nêste
quarto de século que separa a

construção do Ministério da Educação
da realização de Brasília, o primeiro,
monumento arquitetõnico e o segundo
urbanístico, temos sido racionalistas.
Acredito que terminado êste período é
necessária uma análise, retrospectiva,
mas sem a descabida intenção deprecia-
tiva, pois o que os arquitetos brasileiros
fizeram foi muito e importante. Preci-
samos nos perguntar se não nos tería-
mos empolgado pelas lições de Le Cor-
busier, ricas de mensagem humana e
social, quase panfletos revolucionários
àquela época, e seguído os seus passos
sem dar o devido valor às outras cor-
rentes do pensamento moderno? Não
ultrapassamos depois o próprio mestre
realizando uma arquitetura mais puris-
ta, mais "abstrata" do que a sua?
Não se sente em algumas críticas es-

trangeiras desinteressadas, bem como
em autocríticas nacionais que fizemos
uma arquitetura que deveria ser um
pouco mais humana como desejam os
organicistas? O assunto é por demais
vasto para a ocasião.
JCG A pergunta me propõe o bí-

nômio organícísmo x racíonalismo.
Mas, afinal, o que é organícísmo

senão a face noturna do racíonalísmo?
Ou, como esctericamente diria Fernan-
do Pessoa: mas o que é o racional senão
o orgânico visto pelo lado de fora?
A mim não interessam binômios ou

trinômios. A mim interessam os monõ-
míos , Porque a monômios tudo se re-
solverá quando fôr a hora do equilíbrio.
da síntese e da harmonia dos contrá-
rios.

Em todo caso, tentemos uma resposta
não tão elíptíca .
Se, por orgânico em arquitetura se está

a entender a tradução em pedra e cal
dos processos vitais e existenciais do
real, se por racional em arquitetura
se está a entender aquela mecânica da
alma, de que falava Valéry, que toma
forma arquítetônica, então não há por
onde se abdicar de uma posição em fa-
vor de outra, pois

" . .. quando sinto, penso
e quando penso, sinto ... "
Pessoalmente encaro êste dualismo co-

mo os neoconcretos encaram o beco
sem saída dos concretistas ortodoxos.
Racionaliza-se tanto que se acaba fa-
zendo arte por tábua de logarítmos. Há
que ultrapassar o ímpasse introduzindo
na equação mais um elemento que

nem sequer é nõvo, mas tão velho como
o mundo: o oposto do racional, qualquer
que seja o seu nome. Quer dizer o racío-
nalísmo, tout court se tempera com
quê? Com seu oposto. Por isto é que es-
tas polêmicas que se reduzem aos têr-
mos duais do conhecimento não me in-
teressam mais. Já me interessaram, em
outros tempos, como tema de debate e
discussão. Mas se o nec plus uItra do
tema são as polaridades extremas do
conhecimento, como é o caso, será pura
perda de tempo insistir na polêmica pe-
la polêmica. Ê o mesmo que espiar
dentro do trombone para ver de onde
sai a música.
LC "Words, words ... ". Tôda arquitetu-

ra digna do nome é a um tempo
orgânica e racional; acrescente-se,

no caso brasileiro, certa tendência ao
idealismo formal, e uma eventual gra-
tuidade, peculiar ao nosso modo de ser.
MMMR Os arquitetos do Brasil

quer dizer, os que trabalham
com material de primeira mão

sempre desprezaram classificações,
rótulos, designações e, mesmo, especula-
ções literárias sôbre a profissão. Só os
problemas interessam: o modo, os pro-
cessos para resolvê-los e, acima de tudo,
a qualidade da solução.

Deve haver uma censura. esté-
tica oficial, como no caso de
Brasilia?
JHR Não deve haver censura estática

oficial. Pelo que sei, em Brasílía
proibiram-se inutilmente coisas

que nenhum arquiteto fará, detalhes
assim mesmo que não tiram a liberdade
de concepção.
JCG Claro que não!

Mas não nos esqueçamos que Bra-
sília é uma como que biografla do

seu autor. E não se pode ser autobio-
gráfico na criação de cidades, sob pena
de se destruir a própria criação por ex-
cesso de zêlo e amor. .. Quero dizer: na
arte de se criar cidades há um instan-
te, e só um instante, em que o criador-
deve saber se retirar de cena e fazer
com que a platéia desenvolva as varia-
ções sôbre o tema, que êle, oráculo e
demiurgo, lhe propôs. Enfim, cidade é
canto a várias vozes, é poema a várias
mãos, é organismo apenas esboçado por
alguém e completado por vários.
Eis por que Brasília necessita de uma

censura rígida, não só estética como
também operacíonal: exatamente por
ser uma cidade rígida, isto é, porque ex-
pressão extremamente individualizada
do seu autor, não deixa margem ao de-
senvolvimento coletivo futuro das par-
tes. Não me refiro aqui ao desenvolvi-
mento quantitativo, que êste, óbvia-
mente, deverá ser finito, limitada; mas,
sim, me refiro ao modo autoritário com
que se dará êste crescimento. Neste
sentido é uma cidade perfeitamente au-
tocrática, necessitando como tal de um
instrumento regulador drástico externo
ao seu próprio equilíbrio interno.
Neste sentido é uma cidade que se opõe

';-frontalmente a todo realismo ideológico
consubstanciado na teoria e na prática
das novas cidades dêste século, reto-
mando ao invés, e com que admirável
coerência!, o perdido filão das utopias
renascentístas, passando pelas das ci-
dades ideais do século XIX, chegando até
as do século atual, com Le Corbusier à
frente. Vê-se logo, portanto, que Brasí--



lia, sendo a cidade ideal que é e não a
cidade real que deveria ser; que sendo
uma obra individual antes e depois; que
tendo nascido já adulta e pronta, negan-
do, ipso facto, qualquer possibilidade ou
lei de cresoímento e amadurecimento ao
longo do tempo, vê-se logo, repito, que
a censura estética é decorrência lógica
e coerente da maneira como se conceí-
tuou o problema. É a censura, então, o
indispensável elemento regulador e ga-
rantidor da coerência formal da cidade.
Nos estritos limites em que seu autor
conceituou a nova capital, o mínimo
que se poderia esperar 'seria justamen-
te uma censura desta natureza. E nem
creio, ademais, que no contexto geral do
problema seja esta censura mesma que
deva ser questionada, mas sim aquela
conceituacão básica anterior de uma ci-
dade autocrática para uma sociedade
que tende para o democrático.
LC Deve haver crítica permanente, em

Brasília procurou-se apenas preser-
var a disciplina urbanística e com-

bater a praga do pernostícísmo arquí-
tetônico.
MMMR Não devia existir necessidade

de censura. Nossa época ti-
nha obrigação de já haver al-

cançado a unidade atingida por outras
épocas, que souberam criar elementos
aceitos sob consenso geral, e torná-Ios
tão definidos e característicos que, de-
pois, êles puderam ser fàcilmente cons-
tatados, 'classificados e batízados de
estilos. -

Infelizmente, nas cidades existentes
(que estão sempre em renovação) e nas
recém-criadas predimina o academismo
século XIX, com seus gabaritos e posi-
ções militarmente estabelecidos, obri-
gando a formação de conjuntos unifor-
mes, o que leva a uma variedade tre-
menda de detalhe, única forma de se
fugir à monotonia total. Até o momen-
to, de nada serviu a lição do então jo-
vem Le Corbusier (1923): "Déjà sous
Louís XIV, l'abbé Laugter l'avait énon-
cée: lêre - Du chaos, du tumulte dans
1,ensemble. (O'est-à-díre une composí-
tion riche d'eléments contrapuntés, fu-
gues, symphoníes .)
2 .ême - De I'untformíté dans Ie détail.
(C'est-à-dire de Ia retenue, de Ia décen-
ce, de l'alignement dans le détail) "

Qual seria o caminho para !I-
solução do problema de Habi-
tação no Braloll (Iavela~ casa
popular, habitação coletiva, in-
dividual, etc.l"1
JHR A solução do problema da habi-

tação, no Brasil ou fora dêle,
depende exclusivamente de fatô-

res econômicos e sociais. Os arquitetos
saberão resolver da melhor maneira.
barracões ou palácios. O que os arquí-
tetos poderão fazer é orientar a aplica-
ção dos recursos públicos ou privados
no sentido da solução arquitetõnica ou
urbanística consentãnea com a nossa
civilização.
JCG É êste um tema que ainda nem

sequer foi proposto aos arquite-
tos, ou pelos arquitetos.

Problema que será resolvido em têrmos
nacionais ou não será resolvido então, é
êste um assunto que, conforme direi
mais adiante, se constitui, num primei-
ro tempo, em problema de crédito fínan-

16 cetro; logo mais, num problema de pla-

nejamento urbano: a seguir, passa a ser
um problema de indústria de constru-
ção civil, para, finalmente, constituir-
se em problema de arquitetura, fecho
do processo e de sua problemática e, si-
multâneamente, abertura para nôvo
.processo e nova problemática.

Como todo problema de alto interêsse
nacional, entendo que deva êle, numa
primeira etapa, ser avocado pelo Estado,
pois, como típico problema de infra-es-
trutura econômica, 'deve ser, prelimi-
narmente, equacíonado e encaminhado
pelo Estado para, a seguir, e quando as
soluções já estejam suficientemente de-
lineadas em têrmos do interêsse nacio-
nal, permitir então, e somente então, o
acesso, paulatino e controlado, ao ca-
pital privado.

Do ponto de vista econômico, entendo
ser indispensável êste equacionamento .
Não creio que o Estado deva monopoli-
zar per omnia secula seeuíorum a rque-
za nacional. Pois, quando esta já estiver
inequívoca e efetivamente - e não ape-
nas formalmente - integrada 'ao patri-
mônio nacional, não vejo por que não
permitir o acesso à sua exploração pelo
capital privado. Enfim, como já temos
visto em alguns setores de base da eco-
nomia nacional (e mesmo estadual),
espera-se que o Estado funcione, antes
como pioneiro e aglutinador inicial dos
investimentos cedendo a vez, a seguir,
ao capital privado, permitindo liquidez
e flexibilidade à produção. de bens sem
perder, é claro, contrôle do mecanismo
econômico.

Assim é que entendo como medidas
fundamentais para o encaminhamento,
pelo Estado, no problema da habitação
no Brasil:

(1) - consolidação em um único orga-
nismo federal do crédito imobiliário de
quantas fontes crediticlas existam dis-
persas por aí, pelos vários IAPs, CAPs,
Fundações, ou órgãos previdenciários de
siglas variadas etc., e, freqüentemen-
te, de orientação antagônica.

(2) - instituição junto a êste órgão
federal de um fundo inicial para aten-
der às operações, rundo êste que poderia
ser formado quer pela instituição de
taxas ou tributos federais quer por do-
tação vinculada ao orçamento nacional.

(3) - instituição pelo Govêrno Fede-
ral, através do seu estabelecimento. de
crédito (Banco do Brasil) ou da C. Eco-
nõmíca, de uma Carteira de Crédito
Imobiliário, à semelhança das [á exis-
tentes, para o crédito agrícola e indus-
trial, mas escoimada dos vícios e erros
destas últimas.

(4) - concessões dos financiamentos
em bases tais que as amortizações men-
sais dos débitos contraídos nunca onerem
o financiado em mais de 30% do seu
salárío mensal. O Montepio Municipal
de São Paulo, por exemplo, admite des-
contos até 60% dos vencimentos mensais
dos seus financiados e, em alguns casos
especiais, até de 90%! Quer dizer, a víti-
ma, segundo êste sistema, teria que
viver de brisa e morrer de inanição, mas
dentro da sua casa própria ... Isto sig-
nifica que as taxas de juros e OS prazos
ele amortização elos débitos contraídos
deverão ser judiciosamente estabelecidos
pelo órgão financiador, e sempre em
função dos vencimentos do financiado.
Uma vez concretizada esta primeira

etapa, que fazer com êste fabuloso capi-
tal amealhado e reunido num instituto

de crédito federal? Estaria êste organis-
mo, porventura, já pronto e capacitado
para operar em bases econômicas e con-
ceder os empréstimos aos milhares que
desejassem comprar ou construir a sua
casa própria? Em que condições de ren-
tabilidaàe estaria a União empregando
êste capital? Será que o pequeno barna-
bé morador em Quebra-Anzol, ao obter
um financiamento para a construção.da
sua casinha nos arredores de sua cidade,
cidade no mais das vêzes sem um míni-
mo de equipamentos, sem água, luz, es-
gôto. calçamento etc., seria êste em-
préstimo, nestas condições, repito, a
melhor maneira de a União aplicar seu
dinheiro, já não digo com lucro, mas
com um mínimo de solvabilidade? É
claro que não!

Surge, então, a segunda etapa na pro-
blemática da habitacão. Se a habitacão
está diretamente vinculada a um erÍvi-
romnent, se ela se vai inserir numa
determinada paisagem urbana, então,
quanto melhor equipada esteja esta área,
êste bairro, do ponto de vista de servi-
ços e utilidades públicas, tanto melhor
investimento estará sendo, quer para o
financiador quer para o financiado. Pa-
ra aquêle, porque o investimento se
estará dando em bases de maior segu-
rança, e para êste porque êle estará
aplicando o capital mutuado em bases
mais rendosas e eficientes.
Deve, então, a União prover ao plane-

jamento total nos seus diversos escalões:
do nível nacional, passando pelo esta-
dual, até atingir ao nível municipal da
comunidade local, célula máter ··básica
do planejamento. Éste planejamento
teria, entre outras, a atribuição de esta-
belecer, através de um bureau federal
de planejamento de habitação, as con-
dições gerais do financiamento; as nor-
mas e os padrões gerais das habitacões
financiáveis pela União. Êste bureau
central providenciaria, então, através
das suas divisões de Arquitetura, Econo-
mia, Assuntos Sociais, Pesquisas, Esta-
tísticas etc., o levantamento básico das
necessidades habitacionais em todo o
País, trazendo êste levantamento sempre
atualizado uma espécie de cadastro do
desabrigo nacional.
Os dados obtidos por êste bureau de

planejamento serviriam, então, de ori-
entação à política credíticia do estabe-
lecimento de crédito imobiliário, possi-
bilitando, desta forma, o desejável e
necessário entrosamento entre a política
de crédito e o planejamento nacional de
habitação.

Resumindo, devo dizer que o planeja-
mento que vise a criação de comunida-
des orgànícamente integradas ao tecido
urbano de que fazem parte é problema
especificamente da alçada do poder pú-
blico. Aliás, aqui em São Paulo, estam os
presenciando o nascimento, ainda íncí-
piente é claro, de movimentos mais ou
menos conscientes visando o planeja-
mento em âmbito regional e, em alguns
casos, mesmo estadual. O Govêrno do
Estado, por exemplo, vem dando prefe-
rência a investimentos em municípios
que já tenham planos diretores aprova-
dos ou em via de execução.
Mas, uma vez estabelecido um instru-

mento de crédito federal e implantada
uma política de planejamento nacional,
qual o próximo passo para a fase já prõ-
príamente executiva visando a solucão
do problema? "



É a parcimônia e o bom senso nos gas-
tos para a construção daquela habita-
ção. li: a determinação do como construí-
-Ia da maneira mais rendosa e etícíente.
Surge, então, a terceira etapa do proble-
ma, que é a execução, em grande escala,
de habitações. É onde entra em cena,
então, o problema da criação e da estru-
turação, em bases nacionais, da indús-
tria de construção, background indis-
pensável sôbre que se apoiará a produ-
ção das habitações e terreno no qual o
papel do arquiteto, já mais especifica-
mente, começa a fazer-se sentir. ltste é
um problema extremamente delicado
porquanto já nos aproxima da concretí-
zação objetiva, da materializacão visual
e física, em têrmos de construção, de
tudo o que até aqui ficou dito. Estamos
nos aproximando, em suma, do fato
arquítetôníco ,
Uma indústria de construção para ês-

tes brasis deverá possuir uma estrutura
tão flexível e diversificada que possa
absorver tôda a enorme variedade de
problemas, desde os físicos, climáticos,
até os econômicos, técníco-engenheírá-
tiéos, construtivos e arquitetônicos.En-
tendo que uma indústria de construcão
no Brasil deveria encarar, bàsícamente:
(1.0) - a industrialização total dos
equipamentos mecânicos (instalações hi-
dráulicas, elétricas, térmicas, rêde de
água, luz, esgotos, tratamento de lixo
etc.) de forma a chegarem prontos para
montagem no canteiro da obra, meca-
nizando, portanto, o que pode e deve ser
mecanizado; (2.0) - o desenvolvimento
de métodos construtivos que permitam
a obtenção de elementos construtivos
intercambiáveis, flexíveis e diversifica-
dos ao máximo. Mas, veja bem: não
falo em partes ou componentes pré-fa-
brícados , Entendo ser de fundamenta-
lissíma importância desvencilhar o pro-
blema da construção de baixo custo
desta camlsa-de-fôrça e antinatural da
industrialização total e maciça.
Uma casa não é um automóvel. Por

isso não há outra indústria de cons-
trução a não ser aquela que, utilizando-
se do potencial tecnológico de maneira
sensível e criadora, desenvolva métodos
construtivos ao invés de elementos in-
dustrializados ou não. O problema fle-
xibilidade é, aqui, de absoluta importân-
cia. Quando o arquiteto não mais tiver
opção na escolha, poderá, ainda, fazer
habitação ou construção de baixo custo,
mas não estará fazendo mais arquitetu-
ra. Quando êle não mais tiver a liber-
dade de escolher os seus próprios limi-
tes; quando êle tiver que submeter às
limitações impostas por um módulo ou
standard externo e a uma disciplina que
que é a disciplina e o rigor da assembly
Iíne, aí então será o caos absoluto.
É o caminho por onde se envereda a

quase totalidade da construção pré-fa-
bricada, onde o arquiteto, com uma cha-
ve de fenda ou um alicate, constrói -
perdão, monta - a sua barraca. Não é
certamente nesta discipUna de circuns-
tâncias que Paul Valéry pensava quando
nos garantia que "Ia plus grande liberté
nait de Ia grande rigueur".
Certamente não.
A verdadeira disciplina não é aquela

que nasce e que brota livremente das
exigências internas à própria criação?
.Não é aquela gaiola dourada que cada
um constrói livremente para si e que, de-

17 pois de pronta, se está do lado de fora,

liberto novamente, para recomeçar mais
uma vez, e indefinidamente, o drama
de Sísifo?

O que falta ao arquiteto, fundamental-
mente, é esta visão mais rica e vertical
do real em tôdas as suas dimensões, do
mundo e da sua tradução em têrmos
próprios do ofício. É esta superior arti-
culação mais perfeita e mais sensível das
fôrças vitais que atuam no real. E por-
que o leigo e não iniciado, pelo próprio
fato de observar a arquitetura pelo lado
de fora, vê, de maneira geral, muito mais
claramente a falácia e o absurdo dos mi-
tos da tecnología, eis porque fica o nosso
pobre e desarvorado arquiteto enredado
cada vez mais neste aranzel de exíbícío-
nismo estrutural, de painéis pré-fabrica-
dos. neste estúpido e imbecil malabaris-
mo •técnico, confundindo ainda, trinta
anos depoís l, uma casa com uma machi-
ne à habiter ou um domo geodésíco de
papelão com uma habitação para gente
de carne e osso.

Mas é sempre assim que acontece. O
que é, afinal, a liberdade abusada se-
não a irmã siamesa da libertinagem.
li: tão rico o vocabulário da arquitetura
atual que o que falta a ela, desesperada-
mente, urgentemente, é a sua gramáti-
ca, a sua sintaxe, o seu discurso coeren-
te, a sua lei seletiva própria para que,
com tantas palavras diferentes, elas se
ajuntem numa certa ordem e desta
ordem nasça, afinal, o discurso. Ou o .
poema. '

Eis assim, que percorrida, ainda que a
vol d'oiseau, a problemática da habita-
ção de baixo custo" no Brasil, concluo
qUI;o problema realmente definido r será
- meu Deus, e como isto é acacíano -
um problema de criação. Na prancheta
do arquiteto é onde, em última instân-
cia, se resolverá êste problema.

E atentemos para êste fato extrema-
mente sintomático e significativo: nos
Estados Unidos, na Inglaterra, na pró-
pria URSS, em países com elevado índice
de industrialização, e onde o problema
da habitação barata já passou por tôdas
aquelas etapas que acabei de expor (cré-
dito, planejamento, industrialização)
não se tem, ainda, uma verdadeira ar-
quitetura da habitação de baixo custo.
Tem-se, isto não há dúvida, construção
de baixo custo, complexas enormes onde
há aquêle confôrto indiferenciado que o
gadgetry tecnológico proporciona às
massas indistintamente (estou-me lem -t

brando de Levittown, nos E. U. A., na-
quelas horrorosas escolas inglês as pré-
-fabricadas, tôdas iguais entre si, ou
nas houses-of-your-dreams dos prefa-
brers americanos) mas que, verdadeira-
mente falando, não se pode dizer que
seja arquitetura.

Pelo menos, não com aquêle senso de
gravidade e terribilità que sempre en-
tendi a arquitetura, com aquêle senso de
permanência temporal de coisa para
ficar.

É nisso que eu estou a pensar quando 4 ,LC Excluída a consolidação de favelas,
falo aí em cima em métodos' construti-" J t?dos os demais caminhos são vá-
vos (discursos) ao invés de elementos Iídos, dependendo das circunstân-
construtivos (palavras). das.

São tantos os engenhos que a tecnolo-
gia nos põe nas mãos. e é tão grande.
rica e variada a gama dos elementos para
construção às ordens do arquiteto que
tanta liberdade de escolha. limitadasõ:
mente pela imaginação criadora do ar-
tista, pelo seu senso de medida, equilíbrio
e proporção das partes para o todo e do
todo para as partes, levou o nosso herói
tão constantemente, tão freqüentemen~
te, a cair no pólo oposto do abuso, da
deturpação e da libertinagem constru-
tiva.

Éste é o panorama que ainda não se
instalou no Brasil por ainda carecermos
de uma indústria organizada de constru-
ção civil. Contudo, êste é o panorama
que se está instalando aos poucos neste
País. Éste é o panorama que se instalará,
sem a menor dúvida, logo mais, se os
nossos arquitetos mais lúcidos e cons-
cientes não tomarem a si esta tarefa
formidável de encaminhar o problema
da arquitetura para a habitação de bai-
xo custo em têrmos de criação.

Basta que se olhe no campo da arte ir-
mã, o cinema nacional, a se debater de-
sesperadamente entre a asfixia das fôr-
ças da produção industrial de filmes e a
rapínagem e o esbulho das organizações
internacionais de distribuição dos filmes.
O cinema é exemplo frisante de arte (e
que arte!) que ficou absorvido pela sua
tecnologia e prisioneiro da 'sua própria
definição. É idêntico o caminho que tri-
lhará a arquitetura quando a sua má-
quina tecnológica estiver totalmente
montada, se os arquitetos não se dípu-
serem a dominar a Cassandra da tecno-
logia: a máquina.

MMMR Enquanto persistir a idéia de
que o financiamento imobiliá-
rio, seja êle qual fôr, aumenta

o processo inflacionário, sem distincão
entre o financiamento para habitacões
e o financiamento para especuladores,
nenhum.

Não se pode pensar em desenvolvi-
mento econômico sem pensar-se, ao
mesmo tempo. na sobrevivência do povo
para o qual o desenvolvimento é dirigido.
Mesmo as nações que escolheram, para
desenvolver-se, o caminho do sacrifício
coletivo, tiveram que cuidar do proble-
ma fundamental da sobrevivência; in-
dústrias de base, 'sim, mas casa e comida,
também.

O govêrno brasileiro parece empenha-
do na solução do problema do abasteci-
mento; porque não cuidar, ao mesmo
tempo, da moradia?

Uma fábrica de automóveis - perfei-
tamente enquadrada nos esquemas de-
senvolvimentistas governamentais
fatura mais de bilhão, todos os meses, e
consegue, com o beneplácito oficial, fi-
nancíamento "P- 70Of, 0P<;~<1.trnnortâncía.
Por que não descobrir mecanismo seme-
-lhante que permita a atração de capi-
tais não aplicados em indústrias, para
o financiamento da construcão de
moradias? '

A falta de habitacões no Brasil está
atingindo proporções 'de calamidade pú-
blica.

O fato pode ser evidenciado c o m
cifras, mas bastam dois exemplos ter-
ríveis:



- se nenhuma providência fôr toma-
da, o Rio, em 1969, terá um milhão e
meio de favelados.

- mais da metade da população de
Recife já vive em mocambos.

Medidas urgentíssimas são indispen-
sáveis - e não para resolverem, apenas
para remediarem, para impedirem a
precipitação de crise social tremenda.

A situação do Brasil é tôda peculiar.
Necessitamos de solução própria, especí-
fica, pouco nos servindo exemplos de
outros países.

Crescemos vertiginosamente, desenvol-
vemo-nos dentro de regime altamente
inflacionário, nossa moeda padece de
desvalorização contínua. Possuímos, con-
tudo, potencial técnico de primeira, sej a
na parte de concepção ou na de reali-
zação.

A crise de habitação sendo nacional, o
problema tem que ser equacíonado nas
dimensões do país. As situações se agra-
vam nos grandes centros; Rio e São
Paulo, porém, não representam a tota-
lidade do problema.

Tôdas as instituições que tentaram fi-
nanciar habitações falharam completa-
mente - os institutos, as caixas econô-
micas, a Fundação da Casa Popular. E
falharão tôdas as outras que continua-
rem a 'empregar processos tradicionais
em outros lugares, quando exigimos as
nossas próprias soluções.

Sem a compensação da desvalorização
da moeda, com garantia do juro real ao
financiador, é perda total de tempo
pensar-se em financiamento a I o n g o
prazo e a juros normais no Brasil de
hoje.

I
I
I

...somos .dos que' julgam indispensáve:
uma lei federal que modifique o concei-
to tradicional de hipoteca - a' prefixa-
ção do custo exato da coisa que se dá
em garantia - permitindo que a amor-
tização dá moradia seja feita em parce-
las reajustáveis de ano para ano, acom-
panhando a desvalorização da moeda.

Para quem paga aluguel ou amortiza a
compra dê uma habitação, o que de
fato importa é a percentagem represen-
tada pela amortização, ou aluguel,em
relação ao salário-família. Se a cota
inicial do pagamento estiver enquadrada
no salário-família destinado à habita-
ção, e se o' enquadramento permanecer
durante todo o tempo calculado para a
amortização total do financiamento,
q u a I que r família poderá alugar, ou
comprar. mesmo, a sua habitação, e o
financiador. tendo o rendimento do seu
dinheiro sempre atualizado, investirá
sem intuitos de benemerência,. mas,
também,' sem precisar cobrar os juros
escorchantes, correntes hoje em dia,
para se cobrir da desvalorização rápida
'da moeda. A moradia, mesmo a apenas
semi-decente, é inacessível a .q u e m,
agora, é obrigado a morar em favela. A
especulação tornou inacessível à grande
parte da população o mínírníssimo apar-
tamento de ..quarto e sala. .Mas se hou-
vesse um programagovernamental cor-
reto, escorado em legislação adequada,
25% do salário-família mínimo dariam
para pagar o aluguel, .. ou, mesmo, a
amortização de compra de uma habita-

18 ção humana.

É sumamente necessano e urgente o
fornecimento de um dispositivo legal
que atraia os tradicionais financiadores
de habitações, companhias de seguros,
de capitalização, bancos, etc. -:- atual-
mente afastados ou especulando desen-
freadamente em loteamentos ou incor-
porações de grande preço - para a
colaboração no programa de salvação
nacional, com a garantia da remunera-
ção correta dos seus capitais.

Acrelllta na síntese das artes
na arquitetura 1 Como se reali-
zaria?

JHR Em síntese artística não acredito.
Pode a criação artística ser efe-

. tuada em equipe, ou sintetica-
mente por um mesmo homem, mesmo
que se o conceba superior a um Leo-
nardo, Miguel Angelo ou Aleijadinho?
Uma boa arquitetura, uma boa pintura
e escultura são boas, juntas ou separa-
das. Organizá-Ias bem em conjunto é
problema de decoração, que a arquite-
tura pode prescindir.
SCG É evidente que tal síntese somen-

te poderá ser alcançada quando
tivermos alcançado arruela sínte-

se maior da cultura como um TODO, uno
e harmônico. E isto, ao que parece.' ain-
da está longe de ser alcançado. Entre-
tanto, a solução que se vem tornando
clássica. e cujo mais recente fracasso foi
o Palácio da UNESCO, é a de o arquiteto
convocar pintores e escultores de sua es-
colha para integrarem a posteriori o
exérníto e colaboradores na fatura da
ogra. É óbvio que tal sistema fracassa
bàsicamente por dois motivos: primeiro.
porque nintores. escultores e arou-tetos
não visam propriamente o realce da
obra como um todó, mas sim ao realce
de si· mesmos: segundo. porque mesmo
quando bem intencionadas as partes, ca-
recem elas de um denominador comum.
de uma linguagem unificada sôbre que
operar em sintonía. Além de ser o ar- .
tista plástico. no mais das vêzes, cha-
mado a participar da obra quando esta
já se encontra bàsícamente definida e
resolvida. Trata-se, então. como não po-
deria deixar de ser. de solucionar o de-
talhe ou de embelezar o pormenor.
É por êste motivo que, no meu enten-

der, e enquanto não se encaminhe o pro-
blema mais amplo e geral a começar da
estruturacão do ensino artístico em ba-
ses diversas das que aí estão, não vejo
outra saída para oImnasse a não ser na
integração das artes através do exemplo.
ainda que escasso, da obra individual do
arquiteto. Quero dizer, assim como em
vários setores especializados da engenha-
ria o arquiteto tem funcionado' e vem
funcionando como pioneiro de novas téc-
nicas e métodos construtivos. assim tam-
bém, neste caso da íntegração das artes
na arquitetura - e principalmente aqui
-, deveriaêle funcionar como verdadeiro
pioneiro e descobridor de novas sínteses
para que, quando convocado o trabalho
do artista plástico, o exemplo de sua
obra de arquiteto sirva de guia e espelho
para o trabalho coral e sinfônico da ín-
tegração artística a que todos nós .tâo
longamente aspiramos .. E é· óbvio que. a
raiz mesma do' problema reside na crise
da cultura contemporânea, que ainda
não conseguiu integrar o racionalismo
numa visão coerente e global do REAL.
LC Acredito na sua eventual integra-

ção '- o que é diferente.

MMMR Não acreditamos, como nin-
guém acredita. Muitos, por
demagogia, diziam que acredi-

tavam .. Essa demagogia, entretanto, ago-
ra não tem mais cabimento. Pintores e
escultores estão faturando muito bem,
graças a Deus, e não precisam do nosso
auxílio. Para continuar, porém, é me-
lhor citar novamente Mies van der
Rohe: "O muro é importante demais pa-
ra o arquiteto confiá-Io a quem quer que
seja. A obra de arte, se compatível, pode
ser comprada e colocada depois, mas não
encomendada em conjunto".

Qual a importância de Brasilia
no desenvolvimento da arqui-
tetura brasileira?

JHR Muito grande. Alguns aspectos já
sugeri anteriormente. Talvez o
mais importante do ponto de vis-

ta arquitetônico foi a realização em
Brasília, pela primeira vez na arquite-
tura moderna, de obras de sentido mo-
numental. Para Lewis Munford o regime
democrático é incapaz de produzi-Ias.

JCG Pessoalmente entendo que uma
arquitetura consoante com a rea-
lidade dêstes brasis deve ser: re-

gional - quanto mais regional, tanto
mais uníversal. Tão diferenciada quanto
possível, acusando ao máximo e com vi-
gor as variações físicas, sociais e huma-
nas. Hoje, no Brasil, se constrói no Ama-
zonas como se estivéssemos nos Pampas.
As diterencas locais devem ser fort.e-
mente acusadas e expressas com decisão.
As escusas fundamentadas em premissas
de que a técnica tudo permite fazer es-
tão de fora do verdadeiro problema, pois
há muito mais entre o céu e a terra do
aue o ar condicionado. as curtain walls
ou as gaxetas de neoprene... oonstru-
ir-se nrn s narede inte+rinha ne vidro )'10

planalto Goiano, é bonito, é bela mostra
de virtuosismo técnico, mas é antí-na-
tural. É uma aberração.

E eu, pessoalmente, conforme sempre
me ensinou o meu mestre, que era guar-
dador de rebanhos, prefiro estar sempre
bem com a natureza ... ;
rapsódica - porque é bárbara a nossa

realidade, aqui e agora. Só quem viu o
entusiasmo coletivo que, como um sô-
pro passava pelos candangos, até os
mestres do risco em Brasília; só quem
viu a febre e o fervor religiosos de rap-
sodos e pioneiros dos construtores de
Brasília; só quem sentiu o palpitar de
todo um povo em comunhão construin-
do a sua Capital nas lonjuras do sertão
de Goiás poderá entender com clareza
meridiana a contradicão fundamental
dolorosa e dramática- entre a epopéia
bárbara de todo um povo e a artificia-
lídade gélida dos esqueletos mortos, bri-
lhantes, exatos e fantasmais das estrutu-
ras racionais. Contradicão tanto mais
dramática quando atentamos para a au-
tenticidade do gesto rude e viril que
executa o quê?
Uma elegia exata em vidro e aço.
Não.
A nossa arquitetura é bela. Mas tem

a beleza do rigor mortis. É ainda aquê-
le mesmo "galícísmo a berrar nos deser-
tos da América", de que nos falava o
finado Mário de Andrade.
Não.



Positivamente não é, esta que aí está,
a arquitetura digna dos grandes espa-
cos brasileiros, da grande natureza bra-
sileira dos grandes problemas- brasilei-
ros d~s multidões que povoam êstes di-
ver~os brasis. Não é esta, ainda não, a
arquitetura que traga no seu bôjo tôda
a complexidade da' nossa maneira de
construir da nossa maneira de ser e de
viver, de' sentir e pensar o mundo. Não
é ainda aquela arquitetura que acolha
com simpatia a côr, a sombra e a pe-
numbra da nossa luz, e a nonchalance
do nosso povo.
Finalmente a nossa arquitetura será

uma arquitetura do espaço e não uma
arquitetura no espaço. !3rasíli~. é uma
arquitetura no espaço. E um Jogo cor-
reto, sábio e magnífico de formas sob
a luz, como queria o mestre franco-
suíço.
Mas isto não é arquitetura!
Isto é décor. Ou escultura monumen-

tal na melhor das hipóteses.
Àrquitetura é êste nosso dia-a-dia que

se transforma com naturalidade em es-
paços, cheios, vazios, ritmos, luzes e
sombras.

" ... e nem creio, ademais, que no con-
texto geral do problema, seja esta cen-
sura mesma que deva ser questionada,
mas sim, aquela conceituação básica
ant~rior de uma cidade autocrática para
uma sociedade que tende para o demo-
crático. "
Neste sentido, a importância de Brasi-

lia reside na' sua prónría contradicão
fundamental' ela recoloca de maneira
dramática a 'crise universal do raciona-
lísmo como sistema e como método de
conhecimento do real.
O nosso Querido libermeister Lúcio

Costa nos informa Que "apenas se des-
vencilhou de uma solução", e de umaso-
lução "que surgiu, por assim dizer, já
pronta" garantindo, ainda, que, apesar
de sua espontaneidade, foi ela no entan-
to, posteriormente, "intensamente pen-
sada e resolvida".
Sem dúvida a palavra do autor merece

todo o nosso aprêco e acatamento e tem
o seu valor relativo no esclarecimento
de pontos porventura obscuros na gêne-
se do seu plano-pilôto , Mas trata-se,
todos nós o sabemos, de um valor alta-
mente precário. E nem nos esqueçamos
que, depois que êste português de gemo
que se chamou Fernando Pessoa reco-
locou o problema da sinceridade em ar-
te, tôda a verbalização sôbre 3;rte deixou
de ter sentido como esclarecimento da
própria arte. E como o problema de Bra-
sília é o problema de seu autor (pelo
menos esta é uma das inumeráveis ma-
neiras de se abordar o problema) eis ai
reinstalada, já agora sob diferentes rou-
pagens, a velha luta du::l entre o que
sentiu o seu autor e aquilo que pensou
o seu autor. Vemos, aqui, superiormen-
te refletida, e de maneira cristalina, es-
ta contradição interna fundamental, ao
afirmar-se, por um lado, ter sido a obra
concebida "com certa dignidade e no-
breza de intencão" e ao negar-se, pelo
outro, qualquer acolhida à expressão
das legítimas fôrças vivas da cuuurs
nacional nos seus diversos setores.
É uma cidade que o seu autor quis co-
mo um "sonho arquí-secular do Patriar-
ca" e que, para realízá-Io, convoca o po-
der da polícia.
Todavia, se Brasília pode ser conside-

rada no contexto da cultura em que ela
se insere e no âmbito das relações com o
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legítima maneira de se considerá-Ia)
pode ela, no entanto, ser igualmente
considerada sob diversos outros pontos
de vista. Por exemplo, sob o ponto de
vista da integração nacional, sob o pon-
to de vista político, sob o ponto de vista
da "arquitetura e dos profissionais da
arquitetura", sob o ponto de vista de
investimento econômico etc.
Que êstes diversos approachs ao pro-

bãema estão intimamente interligados
não é necessário dízê-Io. Entretanto por
motivos puramente de circunstância, in-
teressa-me sobremodo analisar a nova
Capital em conexão com o status do ar-
quiteto brasileiro enquanto membro de
uma corporação profissional. Como é fá-
cil de ver, tendo em vista as circunstân-
cias e condições que cercavam a constru-
ção da nova Capital, a sua arquitetura e
o seu urbanismo foram, por si sós, os
maiores elementos de promoção publici-
tária (bem como de outras promoções)
do empreendimento global. Mas, aqui
ocorre perguntar: por que, em tôda a
vasta problemática surgida por ocasião
da construção de Brasília, se escolhe tão
constantemente a sua arquitetura ou
seu urbanismo como tema de debate?
Por que não se tem explorado, por exem-
plo, para efeitos publícttártos, os temas,
respeitáveis por sinal, da integração na-
cional ou da marcha para o Oeste ou
outros que tais?
Vê-se logo que de tôdas as possíveis

maneiras de se encarar a nova Capital, e
ainda nara efeitos puramente promoc'o-
naís, havia uma que se sobrepujava ela-
ramente das demais justamente por ser
a mais visível fisicamente: a sua arqui-
tetura e o seu urbanismo. que eram (011
deveriam ser) a síntese física e palpável
de tôdas aquelas diversas possíveis ma-
neiras de promover-se o empreendimen-
to Brasília. Volta aqui novamente, e em
primeiro plano. a importância f~nd~-
mental do arnuttetar como tormaltzação
física objetiva das fôrcas aue operam na
cultura. Para o arouíteto, membro de
uma instituição profissional, é êste um
fato nõvo: pela primeira vez na histó-
ria da arquitetura nacional se constrói
uma cidade ex-nôvo e se convoca esta
arquitetura para dar forma e corpo a
êste urbanismo. Até então, tínhamos
uns tímidos ensaios de composição em
escala urbana. Tínhamos alguns poucos
exemnlos que, se já não eram edifícios
isolados também ainda não eram com-
posiçõed urbanas. Com Brasíli~ surge,
no entanto, a primeira oportumdade de
a arquitetura nacional, expressando-se
através dos nossos mais altos valôres,
compor-se livremente e em escala urba-
na já agora não mais como decorrência
dela mas como formadora, como plas-
madora do próprio espaço urbano.

Não terá mais sentido, depois de Bra-
sília, ignorar-se o arquiteto ~o. Brasil
como o profissional que entre vários &11-
tros mais próximo se acha da grande
sínt~se do conhecimento, vizinho por-
tanto da liderança autêntica e legítima
do conjunto de especialistas. que fo-
rem convocados para a solução dos
grandes problemas do interêsse nacional.
Porque êle é agora, e principalmente
agora, o mais capaz, pela sua propria
formação e experiência na abordagem e
na compreensão do problema TOTAL.
Êste me parece o fator mais positivo. de
Brasília no desenvolvimento da arquíte-
tura brasileira: ela inaugura o urbanis-
mo brasileiro.

LC Relativa.
l\Il\Il\IR Quase todo o mundo dizia, faz

bem pouco tempo: "Não sou
contra Brasílía, pelo contrário;

sou contra o modo por que Brasília está
sendo feita!",
Tolice. O que foi importante, impor-

tantíssímo, foi o modo de fazerem Bra-
sília: o ímpeto, o estrondo, a carga para
a frente.
No Brasil, as coisas sempre se arrasta-

ram, e coisas pequeninas. Surgia sem-
pre, também, o velho sentimento de
inferioridade, exigindo, para qualquer
bobagem, que se 'mandasse buscar gente
estrangeira, que nos vinha ensinar a
não fazer. Brasílía provou que podemos
fazer grande e depressa, e que não
precisamos importar ninguém.
Sem dúvida, houve uma série de limi-

tações, começando pela limitação exces-
siva do elemento participante - o que
reduziu tudo o que está pronto até ago-
ra a uma única e exclusiva orientação.
Mas se a aventura continuar, como de-
ve, haverá g r an d e s transformações.
Transformar-se-á o esquema que vem
servindo de traçado urbanístico - que
já sofreu, aliás, profundas modífícações
para satisfazer à especulação imobiliá-
ria, exigindo a criação de_subúrbios in-
termináveis - e aparecerao as obras de
outros arquitetos, que também têm di-
reito a um lugar ao sol do planalto. Só
então poderá ser julgada a importância
de Brasílía no desenvolvimento da ar-
quitetura brasileira.

Nomomentohistórico da indus.
trlalização do País, como deve
atuar o arquiteto para que se
verifique uma elevação do pa-
drão no produto industrial, e
uma raCional produção de ele-
mentos pré-fabricados para
montagem de unidades arqui-
tetõnicas?

JHR O aumento do número de arquite-
tos no exercício legítimo da pro-
fissão tem sido um fator impor-

tante na melhoria de nossos produtos
industriais. A seleção de artigos, a pro-
cura de solucões novas, tem sido um
estímulo aos industriais. Mais se poderá
fazer com a aproximação dos órgãos de
classe junto aos industriais e à Associa-
ção Brasileira de Normas Técnicas.
JCG "Ficou respondida juntamente

com a de n.s 6 na edição de 11-3-
61."

LC Concebendo a arquitetura estrutu-
ralmente e interferindo, de modo
decisivo, na produção industrial

tanto de elementos construtivos, como
de equipamento interior e utensílios.
Ml\Il\IR É importantíssima a colabora-

ção estreita entre o arquite~o e
a indústria. Mas colaboração e

não submissão do arquiteto, como acon-
tece em certos países.
O arquiteto tem que se manter na

frente da indústria, no deixando parar
a invençãoarquitetural, insistindo na
melhoria constante do produto, na ve-
lha e eterna luta pela perfeição. A sub-
missão ao produto industrializado leva,
inevitàvelmente, à preguiça intelectual,
ao jôgo fácil das arrumações primárias,
ao emprego de gadgets em vez de so-
luções de arquitetura.

(continua na pg. 38)



Concurso Pedl4a da Moreninha

A Administração Regional de Pa-
quetá do Estado da Guanabara vísan-
do realizar um conjunto arquitetõnico
que correspondesse a rara beleza na-
tural do local denominado Pedra da
Moreninha, patrocinou, com a colabo-
ração e organização do IAB~GB, um
Concurso Nacional de Anteprojetos e
Urbanização dês te local. Em 25 de
julho passado a Comissão Julgadora
divulgou seu parecer, cuja íntegra é
o seguinte:

A equipe vencedora resumindo a
organização arquitetõnica dada a seu
trabalho, nos declarou que «os ele-
mentos do programa foram distribuí-
dos dentro de um rigoroso critério
funcional, cabendo a cada elemento a
posição exigida por sua utilização,
mantendo-se a bela arborízação e
aproveitando-se as possibilidades su-
geri das pelas diferenças de níveis.

Na entrada do conjunto pela rua
Dr. Aristão criou-se urna praça que
recebe os visitantes vindos de lancha.
charrete. etc. Próximos, os vestiários.
A cobertura dêstes constitui um terra-
ço pàra onde se expande o restauran-
te, que emoldurado por painéis de
vidro, tem plena visibilidade sõbre a
paisagem, pondo também em destaque
a antiga casa existente no local, ínte-
grando-a no conjunto. Recuado,situa~
se o pequeno hotel com acesso tam-
bém pela travessa Polucena. No pa-
vimento térreo encontram-se serviços
e áreas sociais, estas ccnvenientemen-
te afastadas do maior movimento. No
pavimento superior, com maior priva-
cidade, estão os quartos, distribuídos
ao longo de um corredor central, uns
para o nascente e outros abrindo sô-
bre o mar.

A estrutura, modulada, é de con-
creto armado.

Tôdas as dependências sãobe-
neftcíadas Com ventilação cruzada.

A posição do conjunto dentro do
terreno, oferece aos frequenta dores
amplas possibilidades de expansão por
tôda a área, cujos valôres naturais Io-
ram conservados».

ATA DA QUARTA REUNIÃO DA
COMISSÃO JULGADORA DO
CONCURSO PúBLICO DE ANTE~
PROJETOS DE ARQUITETURA
E URBANIZAÇÃO PARA A PE-
DRA DA MORENINHA NA ILHA
DE PAQUETÁ - ESTADO DA
GUANABARA.

Às 12 horas do dia 16.7.62, na sala
de reuniões, do Núcleo Coordenador
para Implantação e Apoio das Admi-
nistrações Regionais, no Palácio Gua-
nabara, sob a presidência do Arquiteto
ARY GARCIA ROZA, reuniu-se a
Comissão Julgadora do Concurso Pú-
blico de Anteprojetos de Arquitetura
e Urbanização, para a Pedra da More-
ninha, na Ilha de Paquetá, constituída
dos senhores Arquitetos BORIS STE-



RENTAL, HENRIQUE MINDLIN,
NEL"SON MUNIZ NEVARES e
JOÃO ALFREDO ORTIGÃO TIE-
DEMAN.

Dando prosseguimento aos trabalhos
a comissão concluiu o exame dos ante-
projetos selecionados emitindo o se-
guinte parecer:

Examinando detidamente os projetos
apresentados e após demorada visita
ao local, o júri dêste concurso deseja,
em primeiro lugar, constatar o alto ní-
vel dos trabalhos que vem confirmar
o prestígio desfrutado pela arquitetura
brasileira, entretanto, não pode deixar
de lamentar o número reduzido de con-
correntes efetivos, de apenas dezesseís,
num total de cem inscritos, especial-
mente em face do extraordinário en-
canto local. sob todos os pontos de
vista e do ínterêsse indiscutível do te-
ma proposto,

Considerando os objetivos do pro-
grama oferecido aos concorrentes e as
imposições paisagísticas do local, tanto
em sentido arquitetural quanto urba-
nístico, o júri delibera, por unanimida-

J

l

de, conferir o primeiro premio ao pro-
jeto número doze. Bsse projeto, desen-
volvido com maturidade e economia, ín-
sere-se no terreno com grande discri-
ção sem prejudicar o caráter pitoresco
do sítio e permitindo o bom arranjo pai-
sagístico de tôda a área. O partido
adotado conduz fàcilmente a uma boa
articulação dos vários elementos do pro-
grama, que se dispõem naturalmente no
terreno, com ligações de serviço ade-
quadas e vistas aprazíveis sõbre as
áreas livres e a baía. Destacando êsse
projeto, o júri deseja, entretanto, suqe-
rir a conveniência de melhorar às pro-
porções do pátio que separa o Restau-
rante do bloco de Pousada.

O júri resolve também conferir o se-
gundo prêmio ao projeto número seis,
cujo partido geral e cujo nível de de-
senvolvimento arquitetõnico mais se
aproxima do primeiro colocado, embo-
ra seja prejudicado pela localização me-
nos feliz do balneário, determinando
excesso de programação na parte so-
cial do conjunto, com os ônus corres-
pondentes na boa s 'stematízação dos

varies elementos previstos, O arranjo
da área livre entre a edífícação e a par-
te . elevada do terreno proposto neste
projeto, se apresenta, na opinião do
júri, como um tanto excessivo e arti-
ficial.

À margem das condições do Edital
do Concurso, o júri toma a liberdade,
com a mesma unanimidade, de confe-
rir duas menções honrosas aos proje-
tos números quinze e nove, inegàvel-
mente merecedores de destaque espe-
cial, o primeiro pelo talento revelado
em uma solução audaciosa e concisa, e
o segundo pelo partido geral adotado,
tanto no uso do terreno como na su-
gestão de eventual ampliação da praia.

Aproveita o júri esta oportunidade
para ressaltar os aspectos elogiáveis
desta iniciativa do Estado da Guana-
bara, que vem oferecer novas oportu-
nidades de expressão a profissionais
responsáveis pelo prestígio interna-
cíonal do Brasil em setor importante
da cultura e assegurar o intuito de
bem orientar o projeto das obras novas
de iniciativa governamental,



Ampliação do mercado
de trabalho: convênios

A participação do arquiteto no volume
de construção do país, apesar das melhoras
observadas no último decênio, continua per-
ca e restrita apenas a certos setores da po-
pulação. Em uma nação na qual a relação
arquiteto-habitante é da ordem de 1 para
35.000, as condições de trabalho para êste
grupo profissional deveriam ser excelentes,
não exprimisse o índice a própria contradi-
ção do nosso atual estágio de desenvolvi-
mento econômico-cultural.

É a partir da instalação do ciclo indus-
trial que se começa a sentir modificações
positivas no âmbito do exercício profíssíonal
da arquitetura. A diversificação da economia
e a utilização de novos processos tecnológi-
cos exigidos pela industrialização, determi-
naram uma crescente necessidade de enge-
nheiros especíaãízados. Desta forma, os can-
didatos ao exercício da engenharia foram
atraídos para outras áreas da técnica que
não a construção civil, onde fadam, índe-
vldamente, forte concorrência aos arquite-
tos. Por outro lado, estas mesmas causas
implicaram em um considerável acréscimo
das edificações.

O arquiteto não pode ficar insensível às
oportunidades geradas nesta, etapa da evo-
hção do país. É necessário aproveitá-Ias
conveníentemente. O arquiteta deve assumir
uma posição de liderança dinâmica, capaz
de assegurar-lhe uma atuação plena dentra
'do campo de suas atribuições profissionais, e
prepa.raride'-se para enfrentar as tarefas que,
fatalmente, a êle estão destinadas.

A chamada explosão demográfica aí está
a exigir providências enérgicas e imediatas
quanto a planejamento territorial e urbano.
As cidades brasileiras, sob o impacto de um
incremento populacional impressionante, ne-
cessitam de arquitetos que as planejem har-
mõnícameute, transformando-as em comuni-
dades socialmente orgânicas e integradas.
Não cabe mais ao arquiteto ficar isolado em
seu escdtório - sob pena de, assim o fa-
zendo, ameaçar a própria sobrevivência da
profissão - preocupando-se, unicamente,
com êste ou aquêle detalhe do projeto de
uma casa ou de um edifício qualquer que,
afinal, está destinado a ir fundir-se na mas-
sa. informe de uma edificaÇão na qual, o seu
maior número, atende, tão-sômente, a uma
das mais cruéis formas ele exploração: a
imobiliária.

É indispensável iniciar uma fase de in-
tensa divulgação da arquitetura, do trabalho
profissíons.l do arquiteto e de sua impres-
cindível função social. Esta promoção der-
rubará o tabu de que arquitetura é requinte
ou de lfUevida saudável em ambientes bem
planejados é atributo exclusivo de uma mi-
noria privilegiada. O feio, o acanhado, o mal
projetado, sem luz e ar, sem as áreas ver-

22 des indispensáveis ao deleite dos habitantes,

está, fundamentaIinente, ligado à exploração
da terra urbana, feita de forma a mais de-
sumana. Sõmente a. consciência plena de
tais fatos poderá determinar o planejamento
correto de nossos aglomerados humanos e
conseqüentemente habitações saudáveis e
condignas para todos.

Aos órgãos governamentais do país está
afeta a realízação de um vasto programa de
construções, a êles cabendo também tudo o
que se refere a planejamento urbano e re-
gional. Junto a êstes órgãos, por'tanto, de-
veria ser iniciada a tarefa proposta.

Dentro dêste esquema o IAB-GB vem
desenvolvendo a sua principal atividade. As-
sim é que, ao mesmo tempo em que dá pu-
blicidade a duas manírestaeões sôbre ques-
tões relativas a planejamento urbano e ha-
bitação, procura o govêrno estadual para -
aproveitando uma experiência. fartamente
comprovada em. São Paulo pelo IPESP -
sugerir a adoção de política idêntica à ali
implantada, (1(:1 seja, a de contratar, direta-
mente com arquitetos estranhos aos seus
quadros funcionais, projetos completos. Éste
processo, dos mais vantajosos ,!uer para a
entidade que o aplica, quer para o arqui-
teto, foi aceito pelo govêrno do Estado da
Guanabara e está em pleno funcionamento.

O IAB-GB foi convidado pelas secreta-
rias de Saúde e de Educação a apresentar
lista de arquitetos interessados em tra·balhar
dentro daquela modalidade. Dois' arquitetos
foram, até agora, escollb.idos. Ary Garcia
Roza, pela Secretaria de Saúde e Assistên-
cia, para projetar a reforma do HospitaJ Co-
lônia de Cunupattí e Sérgio Bernardes, pela
Secretaria de Educação e Cultura, para dar
parecer sôbre o projeto existente para a. re-
forma do Teatro João Caetano e, se neces-
sário, elaborar nôvo projeto para aquela casa
de espetáculos. A Secretaria de Educação
solicitou, ainda, listas de arquitetos interes-
sados em projetarem escolas e está, no mo-
mento, procedendo, a seleção através dos
currículos apresentados.

A Fundação Otávio Mangabeira foi a
primeira das entidades não governamentais
a adotar o convênio proposto pelo IAB-GB.
Instituição nova, dinâmicamente dirigida e
não contaminada por excessivos entraves bu-
rocráticos, de imediato percebeu as vanta-
gens da aplícação do processo sugerido no
grande e importante trabalho de edificação
escolar que vem realizando no Rio de Ja-
neiro. Dentre as listas remetidas pelo IAR-
GB, a FOM selecionou quinze arquitetos.
Seis dêles, Olavo Redig de Campos, Paulo
Antunes Ribeiro, Flávio Marinho Rego,
MMM Roberto, Henrique Mindlin e Sérgio
Augusto Rocha, receberam já a encomenda
de projetos de escolas de dez classes. Os de-
mais, Ary García Roza, Maurício Nogueira
Batista, Marcos Konder Netto, José Bina

Fonya.t Filho, Ruy José de Almeida Pernam-
buco, Wladimir Alves de SoIuza,Mário Tor-
quato Pinheiro, Rafael Borges Dutra e Ro-
berto Rego Cavalcanti, deverão, até o fim
do ano receber, na ordem em que foram aci-
ma nomeados, as repectivas encomendas de
projetos de escolas.

O IAB-GB, continuando o seu programa
de incremento das oportunidades de traba-
lho para o arquiteto procurou, ainda no âm-
bito da administração estaduaã, o Corpo de
Bombelros e a Fundação Leão XIII, para
apresentar aos responsáveis por estas enti-
dades, documentadamente, as vantagens do
processo proposto. Outras instituições go-
vêrnamentais, paraestataãs e de economia
privada foram i~ualmente procuradas, me-
recendo destaque os contatos mantidos com
o Banco do Brasil, com a Eletrobrás, com a
Caixa Eccnêmlca e com alguns dos Institu-
tos de Previdência. 'ültimamente foram ini-
ciadas as primeiras providências para esta-
beleclmente de convênio com o Montepio dos
Empregados do Estado da Guanabara.

Paea normalizar a indicação de arqui-
tetos pelo IAB-GB elaborou-se um regula-
mento que foi aprovado em Assembléia Ge-
ral Extraordinária, realizada no dia 18.4.1962
cujo texto transcrevemos a seguir:

REGULAMENTO PARA INDICAÇAO
DE. ARQUITETOS

Art. 1.0 - A Assembléia Geral do De-
partrumento da Guanabara do Instituto de
Arquitetos do Brasil, reunida extraordinària-
mente em 18.4.1962 ratifica o "têrmo de
ajuste para indicação de profissionais qua-
lificados que devem projetar e acompanhar
a execução de obra pública" firmado em 15
de março de 1962 entre o Estado da Gua-
nabara e a Comissão Diretora do Departa-
mento e aprova o presente Regulamento
para indicação de arquitetos às entidades
com as quais mantenha ou venha a manter
o IAB-GB, semelhantes têrrnos de ajustes,
convênios ou acôrdos.

CA'PíTULO I

DOS T:/l:RMOSDE AJUSTE, ACORDOS OU
CONVÉNIOS PÁRA INDICAÇÃO DE

ARQUITETOS

Art. 2.° - A Comissão Diretora do IAB-
GB poderá firmar têrmos de ajuste, acôr-
dos ou convênios com entidades governa-
mentais, autárquicas, para estatais, de eco-
nomia mista ou privada, para o fim de in-
dicação de profissionais, desde que os refe-
ridos ajustes, acôrdos ou convênios não con-
trariem ao disposto nos Estatutos, Regula-
mentos, Códigos e Tabelas de Honorários do
Instituto de Arquitetos do Brasil.



tetura;
f) parttcípaçãó em júris de concursos

ou mostras de arquitetura;
g) trabalhos publicados;
h) partícípação no órgão de classe com

I - Registro do Currículo Vitae no' a Indicação dos cargos' eletívos ocupados,
IAB-GB; trabalho em comissões, congressos, seminá-

rios, etc.;
i) atividade didática dentro do campo

profissional; .
j) funções ou .cargos técnicos ocupados;
k) trabalho em escritórios de arquíte-

tura..
1) outras funções ou trabalhos relacio-

nados' com a atividade proflssíonal ,
Data e assinatura, ,
Art. 9.° - Em qualquer época o arqui-

teto poderá solicitar à Secretaria do Depar-
tamento da Guanabara a atualização do SeU
Currículo

Art. 3.0 - Firmado o ajuste, acôrdo ou
convênio, a Comissão Diretora do Departa-
mento comunicará o feito ao Conselho Su-
perior, aos demais órgãos regionais do IAB
e aos seus associados por meio de circulares.

CAPíTULO II

DAS INSCRIÇõES

Art. 4.° - A Comissão D'retora do De-
partamento, abrirá uma lista de ínscríção
para cada pedido feito pelas entidades so-
licitantes com, as quaís mantenha acôrdos,
ajustes ou convênios.

Parágrafo único - A Comissão Diretora
do Departamento, poderá, caso seja esta a
conveniência do órgão solicitante, manter as
inscrições abertas permanentemente, envian-
do-se períõdícamente a relação dos arquite-
tos inscritos, acompanhada dos respectivos
currículos.

Art. 5.° - Qualquer arquiteto, associado
quite, do Instituto de Arquitetos do Brasil,
poderá solicitar à' Comissão Diretora do De-
partamento da Guanabara, sua inclusão nas
listas de inscrições desde que obedeça as
condições abaixo estabelecidas:

II - Pagamento da taxa anual de Re-
gistro de Currículo Vitae;

III - Assinatura do têrmo de compro-
misso assumido com o IAB-GB;

IV - Assinatura da lista de inscrição.
!Parágrafo único - A Comissão Direto-

ra fixará anualmente o -valor da. taxa de
ínscrtção de Currículo Vitae.

Art. 6.0 - Não será aceita a ínscríção
de nenhum arquiteto em débito com li, Te-
souraria do IAB-GB, dos demais Departa-
mentos ou Delegacias; que tenha deixado
de cumprir o têrmo de compromisso a que
se refere o item lU do art. 5.°, ou que, com-
provadamente, .tenha infringido qualquer
disposição dêste Regulamento ou de qual-
quer outro Estatuto, Regulamento; Código
ou Tabela de Honorários do Instituto de Ar-
quitetos do Brasil. .

. Parágrafo único - Ocorrida a hipótese
mencionada neste artigo o arquiteto só po-
derá obter nova ínscríção a [uízo da Comis-
são D.iretora do Departamento e mediante
o cumprimento das condições que ela venha
a estabelecer. . ..

Art. 7.0 - O arquiteto poderá solicitar à
Comissão Diretora do Departamento, em
qualquer época,. o registro do seu Currículo
V.:tae.

A Comissão Diretora do Departamento
fornecerá ao interessado um forrnulárto pró-

23 prio para o preenchimento de seu-ourrículo

Vitae do qual. constarão, obrigatoriamente,
as seguintes indicações:

I - Nome, nacionalidade, data de nas-
cimento, estado civil;

II - Enderêço e telefone;
lU - Data de formatura e Faculdade;
IV - Carteira do CREA (número e re-

gião);
V - Matrícula no IAB com índ'cação

do Departamento ou Delegacia ao qual está
jurisdicionado;

VI - Idiomas que domina;
VII - Relato sumário da atividade pro-

fissional desenvolvida, no qual poderão ser
mencíonadosc

a) os cursos de formação, de post-gra-
duação ou de extensão;

b) anteprojetos e projetos;
c) projetos realizados;
d) participação em concursos de arqui-

tetura;
e) premiação em concursos de arquí-

CAlPíTULO III

DO ATENDIMENTO DOS PEDIDOS DE
INDICAÇÃO DE ARQUITETOS

Art. 10.0 - Recebido o pedido para a in-
dicação de profissionais a Comissão Diretora
do Departamento da Guanabara abrirá ins-
crição comunicando o fato; por meio de no-
tícías nos jornais, avísos, no Quadro da Se-
cretaría Tdo' IAB-GB ou circulares aos seus
assocíados.: ao Conselho Superíôr," aos De-
partamentos e Delegacias do IAB na qual
será dado um prazo para o seu término.
_ Parágrafo único - Terminado o praz:J
fixado no Aviso a Comissão Diretora do De-
partamento encammhará à entidade sólící-
tante -a telaçãio de todos' os' arquitetos íns-

cri tos acompanhada dos seus respectivos
Currículos rubricados pelo Secretário.

CAPÍTULO IV

DA SELEÇÃO DOS ARQUITETOS

Art. 11.° - Não caberá à Comissão Di-
retora do Departamento da Guanabara
qualquer responsabilidade na escolha dos ar-
quitetos 'por ela indicados a qual ficará a
cargo exclusivamente da entidade solicí-
tante.

CAPíTULO V

DAS OBRIGAÇõES DOS ARQUITETOS
INSCRITOS

Art. 12.0 - Nenhum arquiteto poderá fir-
mar, simultâneamente, mais de um contra-
to para prestação de serviços pror'ssíonaís
com cada uma das entidades com as quais
mantenha o Departamento da Guanabara
ajustes, convênios ou acôrdos, ressalvados os
casos em que a simultaneidade provenha de
resultado de concurso de arquitetura, do
exercício de cargo ou função junto a enti-
dade solicitante ou de projetos adjud.cados
fora do âmbito dos referidos ajustes, con-
vênios ou acôrdos.

§ 1.0 - Para efeitos dêste artigo o Es-
tado da Guanabara e suas Secretarias são
considerados como uma única entidade.

§ 2,° - Os órgãos autárquícos do Esta-
do da Guanabara ou as. companhias de eco-
nomia mista das quais êle participe são con-
siderados como entidades à parte.

Art. 13,0'- O arquiteto que obtiver adju-
dicação de projetos com as entidades solí-
citantes, através de indicação feita por fôr-
ça de ajustes, convênios ou acôrdos, se com-o
promete a doar ao Departamento da Gua-
nabara do Instituto de Arquitetos do Bra-
sil, a importância correspondente a 2% (dois
por cento) dos seus honorários proríssíonaís:
doações estas que serão eretuadas de uma
só vez, por ocasião d:JS príme'ros recebimen-
tos contratuais relativo a cada projeto.

Art. 14.0 - O arquiteto inscrito se. com-
promete a cumprir tôdas as disposições dês-
te Regulamento, dos ajustes, convênios ou
acôrdos firmados pelo Departamento.

" Art. 15.0 - Os casos omissos relativos à
matéria dêste Regulamento serão .resolvídos
pela. Comissão Diretora do Departamento da
Guanabara do Instituto de Arquitetos do
Brasil. '

Art. 16.0 ~' Qualquer modificação -nos
têrmos dêste Regulamento só poderá ser fei-
ta em Assembléia Geral do Departernento
da Guanabara, realízada de acôrdo com o
que' dispõe os Estatutos e para tal fím es-
pecírícamente convocada.



Decreto 991: seminário

Realizou-se 110S dias 2, 3 e 4 de ju-
lho, o Seminário convocado pelo Sindí-
cato de Engenheiros do Rio de Janeiro
e apoiado pelo Instituto de Arquitetos
do Brasil-Departamento da Guanabara,
Clube de Engenharia, Sociedade de En-
genheiros e Arquitetos do Estado, Sin-
dicato da Indústria da Construção Ci-
vil e Comité Nacional de Urbanismo,
para debater aspectos relativos ao de-
creto 991 que fixa novas normas para
os gabaritos na Guanabara,

.As sessões do Seminário transcor-
reram no Clube. de Engenharia com
grande afluência de arquitetos, _eng:-
nheiros e industriais da construçao ci-
vil, que durante três dias dis~uti~am,
não só o decreto em si como, principal-
mente os efeitos da ausência de um,
Plano Diretor, Evidenciar, na quase to-
talidade dos pronunciamentos, a neces-
sidade urgente da elaboração de UI1: '

Plano Diretor capaz de assegurar a
nossa cidade~estado um desenvolvimen-
to orgânico, foi a tônica dês te Semi-

nário.
O aglomerado humano do Rio de

Janeiro não pode continuar crescendo
ao sabor da exploração imobiliária. Che-
gamos já a um amadurecimento. que
nos permite verificar que os problemas
sociais e físicos da cidade não podem
ser resolvidos' apressadamente ou a
curto prazo. Intervenções de natureza
urgente são certamente indispensáveis
para aliviar a situação de alguns setores
de nosso contexto urbano. O amadu-
recimento a que chegamos, entretanto,
permite verificar que mesmo as medidas
mais urqentes não podem ser tomadas
apressadamente. Só um pl~nejamen:o
que dê a verdádeira perspectiva dos va-
rios aspectos a considerar e enfrentar,
poderá possibilitar o encaminhamento
correto das soluções pr ioritâr ias

O Seminário concluiu, através dos
debates e das contribuições trazidas por
arquitetos, engenheiros e industriais da
construção, pela recomendação de ser
criado um órgão técnico destinado ao
estudo' dos problemas relativos a pla-
nejamento urbano do Estado, integrado
por arquitetos, engenheiros e juristas

24 do Estado, e de representantes das en-

tidades de classe. A finalidade prelimi-
nar do órgão seria a de providenciar a
adoção de medidas necessárias a elabo-
ração e implantação do Plano Diretor
do Estado, coordenando e fiscalizando
a sua execução.
. O Seminário reconheceu, ainda, a
existência de elevados objetivos no De-
creto 991, recomendando, entretanto,
..face as imperfeições evidenciadas nos
debates, Iôsse êle considerado de ca-
ráter provisório; devendo ser futura-
mente reestudado, para que possa
ser perfeitamente encaixado 110 futuro
Código de Obras, a ser elaborado após
a instalação do Conselho de Urbanis~
mo e organização do Plano Diretor, ob-
jetos da primeira recomendação dêste
Seminário" .

Finalmente, o Seminário, reconhe-
cendo a necessidade de serem melhor
enfocados e debatidos os aspectos re-
lativos ao complexo urbano' do Rio de
Janeiro "acolhe, Com grande simpatia,
a indicação do Instituto de Arquitetos
do Brasil - Departamento da Guanaba-
ra, no sentido de organizar um sequn-
do Seminário destinado ao debate das
questões relativas ao planejamento ur-
bano do Estado".

Participaram ativamente do Semi-
nário, como representantes do IAB-GB
os arquitetos: Mauricio Roberto, Mar-
cos Konder Netto, Mauricio Dias da

. Silva, Mauricio Nogueira Batista e
Vvladimir Alves de Souza.

Transcrevemos a seguir a proposta
de recomendação apresentada pelo
IAB-GB ao Seminário:

"CONSIDERANDO qu'e durante
a realização dêste Seminário fiem bas-
tante claro ser a motivação da lei 991
a falta de um Plano Diretor para o
Estado,

CONSIDERANDO ter ficado de-
monstrado, através de vários pronuncia-
tos do Pienério, ser êste Plano Diretor
um anseio geral,

CONSIDERANDO que no caso
específico da presente lei, o próprio Go-
vernador, apesar dos podêres que pos-

sui para modificar gabaritos, não se sen-
te com [ôtçes suficientes para o fazer,
vendo-se obrigado, por falta de um
Plano Geral, a criar legislação especial
para cada caso,

CONSIDERANDO que um Esta-
do como o nosso, que excepcionalmen-
te, se estrutura em pleno ano de 1962,
não pode continuar a ter um cresci-
mento indisciplinado,

CONSIDERANDO que êste caóti-
co desenvolvimento da cidade onde a
ausência de um zoneamento eficiente
vem, pràticamente, impossibilitando a
solução de problemas serlssimos como
O das Favelas, Turismo .. Implantação de
Indústrias. etc.,

CONSIDERANDO que leis espar-
sas, por melhores que sejam os seus in-
tuitos, não resolvem, em absoluto, os
problemas e não inspiram a seotrtençe
da sua manutenção,

CONSIDERANDO orre sàmente
através da pressão de profissionais de
capacidade reconhecida, aliada a forte
movimento de opinião pública, um diri-
oente se dlsporâ a mandar realizar êste
Plano Diretor imprescindível, mas de
elaboração demor~da e oue não dá, du-
rante tôde essa fase -- pelo menos apa-
rentemente -- auelauer oportunidade
a atitudes demagógic~s e eleitoteires,

CONSIDERANDO, finalmente)
que nesta oportunidade excepcional em
que se teunem, num debate amigo e
franco, representantes altamente cte-
denciedos de tôdes as classes interessa-
das, o Gooêrno não poderá deixar de
atender à recomendação oue sair dêste
Seminário,

O Instituto de Arquitetos do Brasil,
Departamento da Guenebers, ptopõe :

1 -- A' criação de um órgão técnico)
diretamente subordinado ao Go-
vernador, destinado ao estudo dos
problemas relativos ao Planeja-
mento U tbeno do Estado.



2 - Êste Órgão será composto) em
parte, dos arquitetos e enqenheí-
tos servidores públicos do Estado
e por uma maioria indicede pelas
instituições de classe de profissio-
nais liberais. Cbriqetõriemente,
entre êste últimos deverão figurar
representantes das classes dos
Agrônomos, Arquitetos .Economis-
tas, Ecologistas, Engenheiros,
Geólogos) Geógrafos, Médicos
Sanitaristas e Sociólogos. Deverá
fiqurar ainda neste órgão nm
Ccnsaltot Jurídico, escolhido eri-
tre os Procuradores e advogados
do Estado.

3 - Sste Órgão técnico poderá convo-
car quentes ecessotes achar ne-
cessário. Dentre êstes, deverão fi-
gurar tepresententes da Indústria
da Construção Civil, do Comér-
cio, da I ttdústrie, da Hoteleria,
elos Transportes) etc,

4 ~- Êste Ótqão funcionará como ot-
qanisl1lo- de ~cessoramento e con-
sultaria em relação aos assuntos
ao seu cargo e terá como finali-
dade ,preliminar) a adoção de pro-
vidências necessárias à elaboração
e imnlantação do Plano Diretor
do EstRelo da Guansbere.

5 -- Será, também, função dêste o--
gão consolidar, inicialmente, tódas
as disposições da legislação refe-
rente e projetos e obras, inclusive
as que integram o Código de
obras e seus -epêndices, vigorando
o trabalho tesaltente até a def'ini-
iioe elaboração do Plano Diretor.
Nesta fase dos serviços) o órgão
terá, obrigatàriamente, o acesso-
remenio dos reoresentenies do
Sindicato da Indústria da Cons-
trução Civil, consulte seu

6 - Caberá ao Órgão a ser criado co-
ordenar e fiscalizar a execução
do Plano Diretor.

agente de viagens ou

"AAIG7 - O funcionamento do Órgão será
gara,!!ido pelo orçemento do Es~
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Arquitetura e Acústica

Alberto Vieira de Azevedo

I - Introdução

A acústica é, provàvelmente, a mais antiga das ciências
Não é de hoje que se deseja a construção de monumentos
destinados à reunião de numeroso público, onde o maior
problema consiste em se conseguir que centenas, talvez mi-
lhares, de espectadores ouçam com igual inteligibilidade.
, Os arquitetos da antiguidade, em obras descritas por

Vitrúvio, souberam reunir nos teatros ao ar livre a beleza
puramente arquitetõnica e a perfeição acústica.

Modernamente os problemas de acústica arquitetõnica
apresentam outras facêtas. Inicialmente, nossos teatros são
cobertos. Além disso, temos de distinguir os teatros propria-
mente ditos, destinados a' representação de comédias ou de
músicas, das salas cinematográficas, dos estúdios e dos
auditórios em geral. Convém acrescentar as inúmeras fontes
de ruídos, consequência da moderna civilização, a era das
máquinas.

II - Definições

Ondas sonoras são os movimentos vibratórios em pro-
pagação nos meios elásticos, como o ar, a água os sólidos
vibrações estas, realizadas na própria .dírecão da propagacão'
determinando variações periódicas de pressão. " ,

Tôda e qualquer onda sonora apresenta três caracterís-
ticas físicas: forma. frequência e energia, das quaís decor-
rem qualidades, como o timbre, a altura e a 'intensidade dos
sons, que nos permitem distingui-los das consequentes
sensações sonoras.

Pelo tin?-bre distinguimos o tipo de fonte sonora, pois
que cada Instrumento possui seu timbre próprio. Pela
altura, temos os sons agudos ou graves, altos ou baixos. E,
pela intensidade auditiva, diremos ser um som forte ou
fraco. ..

A intensidade física do som decresce com a' distância à
fonte sonora. Entretanto, a altura do som não se altera ao
longo da propagação. Em outras palavras, um som forte
poderá tornar-se fraco devido à distância percorrida, mas
nunca deixará de ser agudo .se o era inicialmente, desde que
a fonte e o receptor estejam parados.

A sensibilidade auditiva humana é limitada, só- perce-
bendo sons cuja altura e intensidade estejam compreendidas
e~tre certos limites, havendo, portanto, limiares de percep-
çao. A altura dos sons perceptíveis está entre 20 ciclos Dor
segundo até cêrca de 15000, aproximadamente'. Vibrações
com' frequências superiores ou inferiores a êstes limites são
imperceptíveis ao ouvido humano, sendo chamados de ultra-
SOl;tS, (limite superior) e ínfra-sons (limite inferior).
-:: segundo R. Cadiergues, em seu artigo "Nouveaux cri-
teres de bruit" (revista "Industries thermiques", número 6)
a grandeza que intervém na definição das escalas em
decibels é sempre uma energia. Por êsse motivo é preciso
utilizar o, quadrado da pressão sonora, e não simplesmênte
a pressão sonora.

Por exemplo, tomando para o menor som audível a
pressão po = 0,0002 microbar, uma vibração de pressão
sonora. p = 2000, tem para valor em decibels;
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pu 0,0001'

TÉCNICA

Para a caracterização física de um ruído, deve-se levar
em conta o seu espectro, isto é, o nível de ruído para cada
frequência. O método mais comum é o de decompor o
espectro do ruído em oito odtavas: 37,5-75Hz; 75-150 Hz;
150-300 Hz; 300-600 Hz; 600-1200 Hz; 1200-2400 Hz; 2400-
-4800 Hz; 4800-9600 Hz. É interessante notar que as oitavas
extremas_têm ~:r:n geral pequena importância, sendo, por
essa razao, utilizadas apenas as oitavas intermediárias
caracterizadas pelas frequências médias: 125, 250, 500, 1000:
2000, 4000, Hz.

III - Tratamento acústico das construções
I~

Ao estudarmos a acústica nas construções recinto fe-
chado, devemos considerar o problema num c~mpo sonoro
1i~itado. Os sons nêle produzidos, propagando-se no ar,
atmgem paredes, tetos e móveis, refletindo-se e difractan-
do-se. Isso provoca alterações na intensidade, na duração
e, mesmo, no timbre do som. .

Devemos, portanto, controlar tais alterações, a fim de
conseguirmos um confôrto acústico.

O campo sonoro limitado é mais passível de contrôle
acústico do que o ar livre, campo ilimitado.

Para que um recinto apresente boa acústica, é necessá-
rio que:

a) O timbre dos sons não se altere isto é não sofra
distorção; "

b) Tôdas as palavras pronunciadas por um orador
sejam percebidas distintamente por todo o auditório'

c) O tempo de reverberação mantenha-se dentro d~
certos limites;

d) Tenha um nível sonoro de fundo adequado.
Num recinto fechado o ouvido humano capta não

somente o som direto, mas o som sucessivamente refletido
nas paredes e tetos, ou quaisquer objetos ou pessoas, o que
reforçara e prolongará a duração do primeiro. Não chega
a ser um eco, porque não há interrupção entre o som direto
e o som refletido. O tempo de duração do som após haver
cessado a fonte que o originou, é o que chamamos de tempo
de re,:,e~beração, e será maior ou menor, dependendo dos
materiais de acabamento, do mobiliário do recinto e do vo-
lume do ambiente. .

O tempo de reverberação deve ser limitado, pois, do
contrário, haverá superposíção de sons sucessivos. No caso
de uma palavra, por exemplo, o ouvido perceberá a super-
posição das sílabas, Porque, ao começar a ouvir uma ainda
estará ouvindo a anterior. Teremos, assim uma saia com
acústica empastada. '

TABELA I
(ABNT - Comissão de Acústica)

Coeficientes de absorção por unidade de área
(m2)

Um arquiteto americano, Wallace Sabine estabeleceu
UI;na fórmula empírica que, co~ grande aprox'imação, per-
mite calcular o valor do tempo ótimo de reverberação (Tr) de
um auditório, cinema, enfim, de um campo sonoro limitado:
Onde:

T,.
0,161 V

2;Sa



MATERIAIS

Alvenaria Rebocada o o o o o o o ... o o o o o o o o o o o o o o o. o o. o .. o. o o o
Alvenaria Rebocada e Caiada o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
Alvenaria Rebocada e Pintada a óleo o o o o o o o o o o . o o o o o . o o o
Alvenaria Simples o . o o o .. o o .. o o
Azulejo . o o. o . o o o o o o o o .. o o o o .. o o o
Cadeiras de Madeira o o . o .. o . o o . o .. o .. o .. o o
Cadeiras Estofadas o .. o o . o o o o o o o o o o o o o o o o . o . o o o o o o
Chapas Acústicas de Fibra de Madeira o o . o o . o o . o o o o o o o . o
Idem com Camada de Ar 5 cm' o o o o o o o o o o o o o . o o o o o o ... o . o
Chapas de Fibra de Madeira. tipo "soft Board" o o o o . o o o . o
Idem tipo "Hard Board" o .... o ..... o o o o o o o o o o . o o o . o o o . o o
Cimento Penteado (Rebôco) . o o o o o . o o . o o o. o o o o o o o . o o o o o o o
Compensado 3mm (camada de ar de 5 em) .... o o . o .. o o o o
Concreto Simples . o o o o o o o o o o o o o o o • o o o o o o o o o .. o .. o .. o . o o o o
Concreto Rebocado Pintado à Cal . o o o o o o o o o .. o o . o o . o . o o o .
Cortina de Veludo o o o o o o o o o o o o o . o o o o o o o o o o o o o o o. o ..... o o o
Cortina Leve o o o o o o . o o . o o o . o .. o o o o o o o o o o o o o o o . o o o . o o o o o o o
Estuque o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o. o o o o o o o o o o o o
Filtro (2,5 em) o o o o .. o o o o o . o o o o o . o o o o o o o o o o . o o o o o o .. o o o o o o
Granilite o o o o o o . o o o o o o o .. o o ... o o o o o o o o o o o .. o o o o o . o o o . o o o o
Grelhas de Ventilação o o . o o o o o o . o o o o o o o o o o o . o o o o o o o o o o o o o
Lambri de Madeira o o o o o o . o o . o o . o o . o . o o .. o . o o .. o o . o
Linóleo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o. o o o o . o~ o o o .. o o . o o o o .. o o o .
Madeira Envernizada o o o . o o . o . o . o o o o o o o o o . o o .. o o o o o . o o . o o
Madeira Pintada à óleo .. o o . o o o . o o o o o o o o o o o o . o . o . o . o o o
Mármore o o o o o o o o o o o o o o o. o o o o o o o o .. o o o. o o o o o o o o o o .... o
Passadeira Leve o o o . o o o o .. o o o o o o o o o o o . o o . o .. o .. o . o o o o . o o o
Passadeira Pesada o o . o o o o . o .. o o o o o o o . o o o o o o . o ... o o o . o o o o o
Pastilha de Cerâmica o o o .. o o o o . o o o o o o o o o o o o o o o . o o o o o o o
Piso de Madeira o o o o o o o .. o ..... o o . o o o o o o o .. o . o o o o ... o
Piso Cimentado o ... o o o o o . o o o o o o o o o o o o . o o o o o o o . o .. o o o o . o ..
Piso de Tacos o o o .. o . o . o .... o ... o o .. o o . o o o o .. o o o o o o o o o .. o
Superfície d'água o o o o o o . o o o o o o o o . o o o o . o o .. o o . o .. o o o o o .
Superfície Metálica o •. o o . o o . o o . o .. o .. o .. o o o . o
Tapete-Carpete o o o o . . .. . o . o .. o .. o .. o . o o .. o .
Telhado (Fibro Cimento) .. o o ..... o .. o .. o .. o .. o .. o ..
Vidro o o o o o o o o o o o o o o .. o o o o o o 0 ••••• o o o .. o. o" o o o o o o .. o .
Vidros deixando Câmara de Ar .... o o .... o ..... o .. o o o

Onde:

T.. = Tempo de reverberação em segundos
0,161 = Constante empiríca
V = Volume do recinto em metros cúbicos
};Sa = Absorção total, ou seja, a soma das unidades de

absorção de todos os materiais
~Sa = StlXl + S2lX2 + o. o o .

Onde:

St, S2' etc o, são as superfícies de cada material e a',
0:2, etc o, os respectivos coeficientes de absorção.

Sabine, ao estudar o problema da reverberação, combi-
nou experiências e raciocínios índutívos., supondo uma ab-
sorção continua e uma repartição homogênea, requerendo
uma sala muito regular com absorção bastante lenta, para

27 que a energia se distribuísse uniformemente.

125 250 500

F'reqúências - ciclos por segundo

4000

0,020
0,028
0,018
0,025
0,010
0,14
0,14
0,13
0,48
0,12
0,04
0,03
0,25
0,01
0,015
0,06
0,06
0,035
0,12
0,012
0,50
0,03
0,02
0,05
0,04
0,01
0,08
0,012
0,012 I

0,09
0,01
0,04
0,008
0,002
0,12
0,01
0,03
0,028

0,50
0,20
0,76
0,18

0,025
0,025
0,023
0,028
0,012
0,17
0,56
0,64
0,62
0,32
0,09
0,04
0,18
0,02
0,02
0,44
0,10
0,030
0,51
0,015
0,50
0,06
0,03
0,03
0,03
0,01
0,08
0,18
0,015
0,08
0,012
0,03
0,013
0,002
0,10
0,012
0,027
0,01

0,34

0,32

0,008

1000

0,025 I
0,027 I
0,023 I
0,028 I
0,015 I

I

I

I

I
I
I
I
I

2000

0,025
0,030
0,024
0,028

0,20
0,54
0,76
0,76
0,60
0,13
0,035
0,10
0,02
0,025
0,40
0,10
0,028
0,60

0,50
0,06
0,04
0,03
0,03
0,015
0,03
0,28

0,10
0,012
0,03
0,020
0,003
0,10.
0,012
0,025
0,02

0,46
0,77
0,86

0,06

0,58
0,70
0,63
0,55

0,037
0,10
0,02
0,022
0~42
0,10
0,029
0,62
0,016
0,50
0,06
0,035
0,03
0,03
0,012
0,040
0,21
0,016
0,090
0,012
0,030
0,015
0,0025

0,56

0,012
0,026
0,015

0,025

Tais condições satisfazem perfeitamente a uma sala
grande e reverberante, não devendo esta fórmula ser apli-
cada em caso de a absorção média ser maior do que 0,15 o •

Posteriormente Eyring, verificando que a fórmula de
Sabine não dava bons resultados para uma elevada absor-
ção média, apresentou, após acurados estudos, uma fórmula
mais geral, servindo tanto para as salas mortas como para
as salas vivas. Admitiu que a distribuição se fazia de ma-
neira uniform,e e que as ondas se propagavam em tôdas as
direções o Admitiu, também, que a absorção se fazia de
maneira descontínua cada vez que uma onda sonora sofria
uma reflexão.

Como fórmula de Eyring, apresentamos:

.Tr-

0,161 V

2,35 logo (I - o:



Onde:

Tr - Tempo de reverberação em segundos
V - Volume do recinto em metros cúbicos
S - Superfície em metros quadrados (soma de tôdas

as superfícies internas)
log - logarítímo decimal
E- - Absorção média, calculada como se pode ver abaixo

Tanto Sabine como Eyring consideraram o caminho
livre médio do som igual a 4 VIS (caminho livre médio do
som é a distância na qual uma onda viaja através do ar
entre sucessivos encontros com os limites da sala e que se
considera igual a 17 metros).

Além de Sabine e Eyring, outros estudiosos do assunto
apresentaram diversos trabalhos, como Knudsen, Miliing-
ton, etc.

IV - Cálculo do tratamento acústico

O tratamento acústico de um recinto compreende deter-
minações para:

a) Isolamento acústico, através do uso adequado de
materiais capazes de permitir a necessária ímpermeabilídade
acústica, previamente fixada;

b) Condicionamento acústico, pelo estudo geométrico-
acústico do recinto e calculo do tempo de reverberação

O isolamento acústico tem por finalidade proteger o
ambiente contra a penetração de ruídos indesejáveis, que
prejudicariam a boa acústica do ambiente. Imaginemos um
auditório onde as paredes não apresentassem uma correta
impermeabilidade acústica; o orado,r teria a sua voz perdida
em meio ai ruído de fundo produzido pelas possíveis fontes
sonoras externas, tais como automóveis, bondes, auto-falan-
tes, buzinas, etc. De nada adiantaria um minucioso estudo
para o condicionamento acústico do ambiente.

A seleção dos materiais isolantes acústicos deve ser feita
em função dos valôres fixados na tabela abaixo (Tabela II) :

TABELA II
(ABNT - Comissão de Acústica)

Valor do isolamento acústico de diversos materiais

MATERIAL Isolamento
acústico de
decibels
(500 eis)

Alvenaria de tijolo. maciço (espessura de
10 em) 45 db

Alvenaria de tijolo maciço (espessura de
20 em) 50 db

.Alvenaria de tijolo maciço (espessura de
30 em) .53 db

Alvenaria de tijolo_ maciço (espessura de
23 40 em) .. :............................ 55 db

~----------------------------------------------------

Chapa de fibra de madeira tipo "softboard", .
(espessura de 12 mm) .

Chapa de fibra de madeira tipo "sortboard"
com camada de ar intermediária de
10 em .

Chapas ôcas de gesso (espessura de 10 em)
Compensado de madeira (espessura 6,5
Compensado de madeira (espessura de

6,5 em) _ .
2 placas com camada de ar intermediária

de 10 em .
Concreto - laje entre pavimentos .
Vidro de janela (espessura de 1,8 a 3,8 mm)
Vidro grosso (espessura de 4,5 a 6,5 mm)
Vidro de fundição (espessura de 3 a 4 mm)
Vidro de fundição (espessura de 4 a 6 mm)
2 placas com- camada de ar intermediária

•

18 db

30 db
24 db
20 db

25 db
63 db

20 a 24 db
26 a 32 db

24 db

36 db

O estudo geométrico-acústico, no caso de teatros, audí-
tórios, cinemas, etc., deve ser feito considerando-se uma ou
mais fontes sonoras, previamente localizadas. Tal estudo
visará conhecer a distribuicão dos sons diretos e refletidos,
de modo a serem conseguidas em todo o recinto as melhores
condícões de audibilidade. O projetista deverá utilizar as
superfícies do teto para obter o refôrço sonoro necessário à
boa audibilidade e, eventualmente, utilizará as superfícies
das paredes. ;;

Terminado o estudo geométrico-acústico do recinto, o
cálculo do tempo de reverberação será feito com o emprêgo
ele uma das fórmulas apresentadas no item lU dêsse tra-
balho, devendo-se te,r preferência pela fórmula de Eyríng,
pois é a que melhores resultados apresenta e, por essa razão.
a mais usada.

TABELA m
(ABNT - Comissão de Acústica)

Níveis de som em ambiente diversos

LOCAL

Bancos .
Cinemas .
Escritórios em geral .
Edifícios públicos .
Escritórios privados (sem tratamento acús-

tico) .
Estúdio de rádio ou cinema .
Fábricas .
Hospitais .
Igrejas .
Lojas em geral (pavimento térreo) .
LOjas em geral (pavimentos superiores) .
Lojas pequenas .
Museus e Bibliotecas .
Residências e apartamentos '" .
Restaurantes .
Salões de jantar de hotéis .
Te!lJltros .

Nível de som,
em decibels

normal máximo
55 60
35 40
60 70
55 60

43 50
14 20
77 90
40 55
30 35
60 70
50 55
50 60
40 45
40 48
60 70
50 60
30 35



Notícias

CONCURSO MONUMENTO' PLAYA
GIRõN - CUBA

o Conselho Nacional de Cuba deu a
conhecer as bases do Concurso latino-
americano para a construção de um
Monumento Comemorativo da vitória
do povo cubano em Playa Girón que será
implantado entre Playa Larga e àquela,
no próprio local que foi cenário de vio-
lentos combates.
Em seu edital o Govêrno Revolucioná-

rio de Cuba convida todos os arquite-
tos, escultores e pintores da América
Latina a participarem dêste Concurso
que será realizado segundo as bases para
Concursos Internacionais da União In-
ternacional de Arquitetos (UIA).

O Concurso terá uma só etapa, e as
inscricões deverão ser feitas na Em1:J:ü-
xada -de Cuba à Rua Djalma Ulr lch ,
201/12.° até a data de encerramento do
Concurso, 1.0 de outubro de 1962.
Os projetos deverão ser entregues no

mesmo local até a mesma data (1/10/62)
'acompanhados de sobre carta lacrada
em cujo interior estará a identificacão
do (s) concorrenters i . -
O transporte dos projetos desde os

países de origem até Cuba e o retôrno
dos mesmos, assim como seus seguros
estará a cargo do Govêrno Cubano.
Ao autor do projeto premiado será

garantido a plena propriedade artística
de sua obra. O projeto premiado passa
a ser propriedade dos organizadores do
Concurso, os quais farão valer êste di-
reito para uma só e única execucão no
local previsto. -
O programa consta de um monumen-

to à batalha vitoriosa de Playa Girón.
Teatro completo com capacidade de 500
pessoas. Local para Museu. Sala para
pequenas exposições transitórias.
A apresentação é livre mas as plan-

-tas, fachadas e cortes serão na escala
de 1: 100 e as plantas gerais em 1 :5.000.
O prêmio consistirá de 15.000 dólares

aos arquitetos vencedores, pagos na moe-
da do país de origem dos rriesmos. o 2.°
prêmio é de US$ 5.000 e o 3.° prêmio de
US$ 1.000. Serão pagos em um período
nunca maior que três meses a partir da
proclamação dos resultados, que será
feita a 15 de dezembro de 1962.

O júri que selecionará o melhor pro-
jeto estará integrado por figuras de re-
nome mundial, e que serão convidados
oportunamente pelo Govêrno Revolu-
cionário de Cuba.
No dia primeiro de janeiro de 1963

será aberta uma exposição pública e
gratuita de todos os projetos concor-
rentes.
No caso de, os vencedores não serem

cubanos, o Govêrno Revolucionário os
convidará a visitar a República de Cuba,
correndo todos os gastos por conta do
Estado Cubano.
Encerrado o Concurso e a Exposição

Pública, no prazo de um mês e por con-
ta do Govêrno Cubano os projetos não
premiados serão devolvidos a seus au-

29 tores.

"MOVEIS
LAMBRIS li

PAREDES DIVISORIAS
INSTALAÇÕES COMERCIAIS

LEANDRO MARTINS S. A.

RUA SENADOR POMPEU, 27 -TELEF.. 43-1600

CONCURSO BERNINI

A Bernini S. A. Indústria e Comér-
cio instituiu com a colaboração e orga-
nrzacão do IAB.GB, o concurso Bernini
para' Estudantes de Arquitetura. O
Concurso está aberto a todos os estu-
dantes da FNA. UB e sócios aspirantes
do IAB. GB. Além de prêmios em di-
nheiro - 60, 30 e 15 mil cruzeiros - os
três primeiros colocados terão dírerto a
escolher uma assinatura das revistas
Zodiac ou Architecture d'Aujord'hui ou
L'Archi tettura .

O programa para o concurso está
constituído de Anfiteatro, Pequeno
Museu, Restaurante, Praça cl Play-
-Ground, etc., que serão harmonizados
em local destinado a intensificar as
convivências sociais e humanas dos
membros de uma comunidade de 350.000
habitantes, localizada na zona rural do
Estado da Guanabara.
O Concurso visa uma maior partici-

pação dos ruturos arquitetos nas solu-
ções dos problemas de sua comunidade.

o E S O E

PRÊMIO BRAFOR DO MOBILIÁRIO

Com o objetivo de reconhecer, salien-
tar e difundir a cada vez mais elevada
colaboracão técnica e artística dos ar-
quitetos •na criação do mobiliário, a
Brafor Brasileira Fornecedora Escolar
S. A. e o IAB-SP instituíram Premio
Brafor do Mobiliário.
O Prêmio é realmente uma contribui-

ção efetiva à elevação do nosso desenho
de mobiliário, fornecendo um exemplo
a. tôdas as indústrias que ainda não in-
troduziram o planejamento técnico e
artístico para o bom resultado formal
de seus produtos.

DELEGACIA DE GOIÁS

o Presidente do rAB, "ad referen-
dum" do Conselho Superior e a pedido
dos colegas de Goíás, vem de criar a
Delegacia daquele Estado. O arquiteto
Raul Naves Filó, foi designado seu Di-
retor e o enderêço é Av. Anhanguera,
94 - s. 202, Goiânia.

• ESQUADRIAS
PARQUET

"

1 8 8 5



SEMINÁRIO DE ENGENHARIA DE
TRÁFEGO URBANO

o Centro de Estudos e Planejamentos
da Pontifícia Universidade Católica do
Rio de Janeiro realizará de 27 de agôs-
to a 1.0 de setembro próximos, um se-
minário de Engenharia de Tráfego Ur-
bano.
Durante seis dias integrais os partici-

pantes, em um máximo de 40, debaterão
sôbre as diversas componentes do Trá-
fego Urbano, seu planejamento, seus
métodos de contrôle, etc ...
Os interessados deverão procurar o

Coordenador do CENDEPLAN, arq , H. J.
Cole à Rua Marquês de São Vicente, 209
- casa 1 - fone 27-2388 para maiores es-
clarecimentos e inscrições.

LUCIO COSTA: LIVRO

O Centro de Estudos da FAURGS de-
cidiu prestar uma homenagem ao arq .
Lucio Costa, editando em livro todos 03
escritos do mestre brasileiro. A tarefa
recaiu sôbre o estudante, hoje arquiteto,
Alberto Xavier, que para atingir seu
objetivo, resolveu realizá-Ia sem consul-
tar o autor. Dois anos foram dedicados
inteiramente ao levantamento e pesquí-
za de tudo quanto fôra realizado. E o
resultado, agora apresentado, é alta-
mente elogiável, não apenas pela pri-
meira impressão da bela apresentação
gráfica, mas principalmente pela sene-
dade exemplar com que foi encarada
esta contribuição editorial para o es-
tudo de nossa arquitetura, através da
significativa obra de Lucio Costa.

A EMBAIXADA TCHECA EM
BRASÍLIA

De recente concurso realizado na
Tcheco Eslováquia saiu o projeto que
constituirá a nova Embaixada Tcheca,
em Brasília.
Pela apresentação do melhor ante-

projeto, entre 59 concorrentes o arqui-
teto tcheco Josef Chovanec, da Bratis-
lava, recebeu o prêmio no valor de 16
mil coróas.
Sob os auspícios do Ministério de Re-

lacões Exteriores e do Ministério da Edu-
cação e Cultura da Tcheco Eslováquia,
os trabalhos. concorrentes foram apre-
sentados em exposição no Palácio de
Dunaj .

O projeto deverá ser submetido à pa-
recer na Novacap, antes do início de sua

30 execução.

CALDERÓN

Está atualmente no Brasil um con-
sagrado pintor europeu, que há alguns
anos vem se dedicando a execução de
grandes murais integrados aos mais di-
versos programas arquitetõnicos. Nas-
cido no norte da Espanha, Fernando
Calderón realizou diversos trabalhos em
igrejas, palácios, prédios de utilidade
pública, no seu país de origem. Tam-
bém, o Consulado Espanhol na Itália, a
st. Andrew's Chrn ..ch em New ,Tp.t'sey
USA e a st. Osyth's Priory em Essex,
Inglaterra, possuem murais de sua au-
toria.

Na foto, trecho do mural em Essex.

VARIG: NõVO EMBLEMA

A grande emprêsa de nossa aviação
civil, a VARIG, contando com a cola-
boração do Instituto de Arquitetos
do Brasil, departamento da Guanabara,
lançou um Concurso para a escolha de
um nôvo emblema seu. De âmbito na-
cional o concurso permite a participa-
ção de arquitetos, artistas plásticos e
desenhistas, que deverão realizar con-
cepções sôbre duas categorias de em-
blema: uma com a presença da figura
mitológica do tcaro e outra de livre
composição gráfica.

Os prêmios são de viagens a Nova
Iorque e a Buenos Aires e com êles pro-
curou a emprêsa despertar um grande
interêsse nos representantes mais signi-
ficativos de nossas artes gráficas, a fim
de obter um símbolo gráfico de quali-
dade mar cante e definitivo.

CARTAZ PARA A VII BIENAL

A VII Bienal de São Paulo, exposição
internacional de artes plásticas, arqui-
tetura, artes plásticas de teatro, livros
e artes gráficas, está 'promovendo um
concurso internacional para a escolha
do cartaz respectivo.
Os concorrentes deverão fazer chegar

à Secretaria da Bienal até o dia 15 de
janeiro de 1963, seus projetos assinala-
dos com pseudônimo e acompanhados
de envelope contendo o nome por ex-
tenso, nacionalidade e enderêço. O es-
paço útil para impressão do cartaz é
de 93x 63cm. São admitidas, no má-
ximo, duas côres além do branco, e os
projetos devem conter obrigatoriamen-
te por inteiro, os seguintes dizeres:

VII BIENAL DE SÃO PAULO - se-
tembro a dezembro de 1963 - PARQUE
IBIRAPUERA - São Paulo - Brasil. (O
algarismo VII pode ser também em ará-
bico.) Ao pé do cartaz que fôr escolhido,
ou onde o artista indicar, acrescentar-
se-ão os seguintes dizeres:

SOB O PATROCÍNIO DA PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (Lei
n. 4818 de 21-11-1955).

Prêmios: 1. prêmio: importância em
cruzeiros correspondente a 1.000 (mil)
dólares.

2. prêmio: Grande medalha de ouro.
3. prêmio: Pequena medalha de ouro.
4. prêmio: Medalha de Prata.

Recomenda-se o envio dos projetos
para o seguinte enderêço:

BIENAL SÃO PAULO
a/c CONCURSO PARA CARTAZ _. SÃO
PAULO - BRASIL

ESPECIFICAÇÕES PARA HOSPITAL

Foram lançados pela Editôra da Es-
cola de Arquitetura da Universidade de
Minas Gerais os livros "Hospital-Pron-
to Socorro" e "Hospital-Especificações".
Ambos são de autoria do arquiteto Hé-
lio Ferreira Pinto que, atualmente, é,
também, professor da cadeira de Gran-
des Composições da EAUMG. O primei-
ro publica o projeto, de sua autoria, pa-
ra o Hospital Pronto Socorro de Belo
Horizonte acompanhado de uma análise,
o segundo contém uma ampla e com-
pleta especificação para um hospital
geral.
Mais um trabalho de grande importân-

cia daquela editôra que já atinge a sua
45.0 publicação.
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ALFRED AGACHE

Em homenagem simples e significati-
va, realizada em 10 de maio último no
Palácio da Guanabara, foi conferido ao
arquiteto e humanista Alfred Agache, o
título de cidadão honorário da cidade do
Rio de Janeiro.
Na ocasíào, o arquiteto Wladimir AI-

ves de Souza falou em nome do Insti-
tuto de Arquitetos do Brasil, expressan-
do à viúva Mme. Agache, a justa gra-
tidão de tôda cidade.
Realmente, Agache, nascido em Tours

em 1875, diplomado em Belas Artes e
professor de História da Arte no Colé-
gio Livre de Ciências Sociais, veio a
tornar-se um dos maiores nomes da ar-
quitetura mundial, tendo deixado nu-
merosas obras impregnadas de um pro-
fundo humanismo. Em 1928,a chamado
do então Prefeito Prado Júnior, veio pa-
ra o Brasil onde realizou a magnífica
obra de planif'icação arquitetônica e
paisagística desta cidade, tendo com êle
colaborado nomes que tornaram-se fa-
mosos como Armando de Godoy, Anhaia
de Mello, Prestes Maia e Affonso Reidy.
, A Praça Paris e a Esplanada do Cas-
telo são relevantes exemplos do que te-
nha sido o plano em sua orientação ge-
ral. Resultaria êle não somente em uma
bela obra, como foi um estudo detalha-
do das necessidades e problemas que
afligem nossa cidade, como vias de co-
municação, fornecimento de água e
energia, higiene e saneamento urbano,
etc.
No Brasil, Agache, ainda colaborou

com uma planificação para Petrópolis
que lastimàvelmente não foi levada
avante; desenvolveu com grande preci-
são o planejamento completo da cidade
de Curitiba; projetou o parque de águas
de Araxá; uma parte do plano de Goiâ-
nia; realizou o planej amento da cidade
de Vitória e Interlagos em São Paulo.
Homenagem das mais justas, recor-

dar a obra e o nome dêste mestre.

XXVI CONGRESSO MUNDIAL DE
HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO

De 2 a 9 de setembro próximo, será
realizado, no Palácio da UNESCOum Pa-
ris, o Congresso Mundial de Habitação
e Planejamento. O tema proposto é o
"Meio Ambiente e a Civilização" (Habí-
tat et Civilizationl e de como os dados
humanos, sociais, técnicos, científicos,
econômicos e administrativos da vida
moderna influenciam a elaboração e
realização de programas de Habitação e
Planejamento, nas diferentes regiões do
Mundo. Os Departamentos do IAB já
estão de posse de fichas de inscrição pa-

31 ra os interessados.

PRÊMIO PPCINQÜENTENÂBI O
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~ 1912-1962

BRorORff

CONCURSO DE MOBILlARIO
PARA OS
ARQUITETOS DO BRASIL

Comemorando o seu jubileu - meio século
de atividades - a Brafor, sob a égide do
Instituto de Arquitetos do Brasil, Departa-
mento de São Paulo, anuncia o Prêmio
"Cinqüentenário Brafor" de Mobiliário.
• o Prêmio está aberto a todos os arquitetos

habilitados e sócios do Instituto de Arqui-
tetos do Brasil. A tnscrtcão é feita no ato
da , ntrega dos invólucros contendo o projeto.

• O obj tive do Prêm o «Cinqüentená-lo Brafor"
de Mobu iário é reconhecer, salientar e difun-
dir a e'enda colabor- ção técnica e artística
dos arquitetos na criação do mobiliário.

• Cr$ 350.000,00 em prêmios para 03 me-
lhore, projetos dó mesa e correspondente
poltr oria p Ira u- o de escritório de prcflsslona'
liberal ou diretcr de ernprê a Os projetes
não premiados poaeráo ser adquiridos pe a
Br- for pelo valor de Cr$ 50.000,00 Além
do Prêmio, a Brafo assegura aos móveis
premiados ou acqur-Idos o «royalty" de 3%
sôbre ca-ía unidade vendida, ficando vincu-
lado ao pro i uto o nem e do autor.

• A Brafor fabricará protótipos dos projetos
premiados ou adquiridos para expor junto
com 03 demais nas divers as capitais do Par.

Os prêmios serão assim concedidos:

1.0) 200.000,00
2.0) 100.000,00
3.0) 50.000,00

• Os projetos deverão ser entregues, até o dia
20-10-62, em qualquer dos departamentos
ou delegacias do Instituto de Arquitetos do
Brasil, de preferência na secretaria do
Departamento de São Paulo - Rua Bento
Freitas, 306, 2.° ando - S. Paulo

• Folhetos informativos poderão ser obtidos nas
sodes regionais do Instituto de Arquitetos do'
Brasil, ou nas lojas Brafor de todo o País.

BRAFOR
Brasileiro Fornecedora Escolar S.A.
Rúa México, 21-A . Fopes: 22-0180
e 32-7178 • Rio de Janeiro

SÃO PAULO· POqTO Al.EGRE • BELO HORIZONTE· RECIFE - SALVADOR



VI CONGRESSO INTERNACIONAL
DE ARQUITETOS

o r g a n i z a d o pelo
Royal Institute of Brí-
tish Architects e a Se-
ção Britânica da UIA,
realizou-se em Londres
de 3 a 7 de julho de
1961 o VI Congresso
Internacional de Ar-

quitetos. Perto de dois mil congressistas
de 64 diferentes países estiveram reuni-
dos no Royal Festival Hall, discutindo
não só as três principais teses apresen-
tadas por Henry Russel Hitchcok, Jerzy
Hryiliewiecki e Pierre Luigi Nervi, como
os diversos temas (Formação do Arqui-
teto, Exercício de Profissão, Urbanismo,
Habitação, Construção Escolar, Saúde
Pública, Construção Esportiva) das Co-
missões Permanentes de Trabalho da
UIA.

-----..•ilJl~:19 •••••••---------

Em seu encerramento o relator geral
S. M. Richards apresentou as conclusões
do VI Congresso, com o seguinte re-
latório:
"A Comissão Coordenadora anuncia

sua decisão de dar resposta às seguintes
questões essenciais tratadas por ocasião
do último Congresso e de submeter às
Comissões permanentes de trabalho
da DIA.
1 - Dificuldade para uma maior co-

municação internacional em razão da
inexata definição de têrmos.

2 - Necessidade de supervisionar o
ensino de' arquitetura dentro de uma
perspectiva de industrialização da cons-
trução.

3 - Necessidade de estudar os meios
para uma cooperação mais estreita en-
tre os arquitetos, a indústria de cons-
trução e as profissões afins.

4 - Necessidade de investigar os re-
sultados do desenvolvimento técnico
atual, especialmente do ponto de vista
de sua utilização.
A Comissão Coordenadora submete,

ainda, aos membros do Congresso, as
seguin tes conclusões:
1 - A industrialização e o progresso

técnico atuais exercem uma importante
influência no futuro da arquitetura, es-
pecialmente na solução dos problemas
de habitação, sendo pois necessário a
preparação dos arquitetos visando os
novos métodos de trabalho.

2 - Ainda que os novos materiais e
técnicas abram novas perspectivas para
a arquitetura, é indispensável uma pes-
quisa que assegure as suas utilizações
uma adaptação correta às necessidades
dos diferentes países, especialmente,
tendo em conta seu clima e seu grau de
industrialização.
3 - A exploração dos processos indus-

triais de construcão deve ser baseada em
um estudo das -necessidades sociais e
humanas que a construção deve aten-
der. Qualquer que seja a assimilação
dos novos materiais e técnicas, por par-
te da arquitetura, ela tem que atender
ao seu fim: servir o homem. O homem
deve permanecer o Senhor da máqui-
na.
4 - A industrialização não é um pro-

cesso técnico isolado, e o arquiteto pre-
cisa estreitar sua cooperação com os in-
dustriais, planejadores e demais especia-
listas. O arquiteto é o único membro
desta equipe que, numa visão de sínte-

32 se, domina o conjunto de problemas e

sabe a medida do trabalho dos demais,
sem perder de vista o fim a que se pro-
puseram." -

NOVOS SÓCIOS

Sócios Titulares

Alba Paula Costa M. Machado 26-4-62
Alfredo Corrêa de Lemos Filho 7-6-62
Amando Liger da Rocha e Brito 3-5-62
Darei Alfredo Mitczuk 10-5-62
Edna 'Crespo Souza Aiva 10-5-62
Elias Nicolau Nachef 14-6-62
Fany Esther Goldenberg 26-4-62
Fernando Tenorio I. Lima 10-5-62
Henrique Matheus Peres 5-4-62
Ismael Ribeiro da Silva 7-6-62
Ivan Luiz de Carvalho 10-5-62
João Antonio da Silva 17-5-62
Johann Georg Bernhard Hirth 7-6-62
Jorge Eduardo de Affonseca

Edma Vasconcelos de Mattos
Gerhard e Bormann
Maria Lucia Jaques Fernandes
Nicia Nogueira Paes
Pedro Augusto Vasques Franco
Peter José Schweizer
Roberto Bicca de Alencastro
Victor Ramon Duarte

26-4-62
5-4-62

24-5-62
5-4-62
7-6-62
5-4-62

24-5-62
24-5-62

O CREA PUNE EM SÃO PAULO

A ausência de fiscalização adequada
e os abusos da especulação imobiliária
no setor de construções em São Paulo,
forçaram o Conselho Regional de Enge-
nharia e Arquitetura daquele Estado a
uma recente investigação nas obras ali
em andamento.

O resultado foi a estarrecedora cons-
tatação de que 3/5 das construções são
ilegais. Muitas delas não possuem se-
quer plantas aprovadas pela Prefeitu-

ra. Em outras, a assinatura do '~res-
ponsável pela obra" constava apenas
como mera formalidade, já que na obra
mesmo, êle nunca havia aparecido.
Com êste lamentável quadro da atua-

ção de alguns profissionais, o CREA to-
mou severas medidas punitivas, com pe-
nalidades de simples suspensão por um
ano do exercício da atividade profissio-
nal até ao cancelamento do registro p

da carteira profissional.
Torna-se cada vez mais necessário, o

prosseguimento destas providências. sa-
neadoras, para que nossas populações
possam receber construções um pouco
mais dignas das oferecidas, atualmente,
pela indústria imobiliária do país.

Alves de Souza
José Walter Kastrup Pereira
Marc Demetre Eoundoukas
Mario Salgado Rodrigues
Pedro Teixeira Soares Neto
Rubens de Souza Marinho
Ruffio Silva de M. Machado
Walter Curvelo de Mendonça
Wilson Astolfi Marques

5-4-62
3-5-62
7-6-62

17-5-62
5-4-62

10-5-62
24-6-62
10-5-62
5-4-62

Sócios Aspirantes

Antonio Carlos Castro Neves
Barbel Stellmann
Carlos Alberto C. de Mesquita
Diva Maria de C. Junqueira
Dennis Alex Negraes Simões

5-4-62
5-4-62
5-4-62

24-5-62
24-5-62



mesa e cadeira escolar Brafor B-53
arquiteto Elvin Dubugras

escola - classe da super - quadra 114- Brasília
arquiteto Wilson Reis Netto



Legislaç'ão
REGISTRO DE CONTRATOS DE OBRAS E
SERVIÇOS DE ENGENHARIA
E DE ARQUITETURA

Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
da Quinta Região - Resolução n.? 10 - de 20
de outubro de 1961 - Regulamenta o registro fle
contratos de obras e serviços de engenharia e de
arquitetura.

Art. 1.0 - A legalidade da exploração ou exer-
cício da engenharia, da arquitetura e da agrimen-
sura, por pessoas físicas ou jurídicas. nos têrmos do
artigo 8.° do Decreto n.023. 569, de 11 de dezembro
de 1933, deverá ser comprovada por meio da anota-
ção neste Conselho Regional, do instrumento de con-
trato celebrado entre o profissional e o proprietário
da obra ou do serviço técnico enquadrado no âmbito
da regulamentação profissional ou Q seu resumo,
abrangendo os Itens do parágrafo 1.°.

§ 1.0 - O instrumento do contrato a que se re-
fere o art. 1.0 deverá conter, obrigatoriamente, os

seguintes itens:

a) Nome do proprietário da obra ou serviço;
b ) Natureza da obra ou serviço;
c) Fim a que se destina:
d) Local da obra;
e} Número de pavimentos;
f) Número de unidades autônomas;
g) Área total;
h) Nome da firma construtora;
i) Profissional responsável pela execução da

obra;
j) Regime de trabalho;
k) Nome do autor do projeto;
I) Nome do calculista da estrutura;
rn) Outros esclarecimentos que possam identifi-

car a obra ou serviço e até que ponto vai
a responsabilidade do profissional.

§ 2.° - Na falta do Instrumento escrito, por
ter sido o ajuste verbal, o profissional que se obrigou
a dar assistência técnica à obra ou serviço, deverá
fornecer ao proprietário uma declaração com firma
reconhecida, de que se responsabiliza pela obra ou
serviço, versando, igualmente, os itens do par-á-r
grafo 1.0

§ 3.0 - Na eventualidade de mais de um res-
ponsável técnico pela obra ou serviço, deverá cada
um dêles firmar o contrato ou declaração de que
tratam os §§ 1.0 e 2.° do art. 1.0, fornecendo-o ao
proprietário ou à firma construtora, para instruir o
pedido de anotação de responsabilidade técnica no
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura da
5.a Região.

§ 4.° - Para efeito do registro dos contratos
citados no art. 1.0, devem ser incluídas não só as
obras de administração por conta de terceiros, mas
também as de empreitada.

Art. 2.° - A obrigatoriedade perante o C R
E A da 5.a Região da prova de que trata o art .
1.0 desta Resolução, é do proprietário da obra ou
do serviço técnico que, para isso, deverá requerer
ao Presidente a anotação do nome do Responsável
Técnico ou Responsáveis Técnicos, juntando os con-
tratos ou declarações de que tratam os §§ 1.0 e
2.° do art. 1.0•

Parágrafo único Quanto aos contratos ou
execuções de serviços técnicos atinentes às instalações
a serem executadas na obra ou serviço, a obrigatorie-
dade de que trata o art. 1.0 da Presente Resolução,
compete à firma ou ao profissional executor da obra
ou serviço.

Art. 2,.° ~ Caso o proprietário tenha atribuição
profissional suficiente para executar obra ou serviço

34 técnico, a prova de que trata o art. 1.0 será feita

por êle diretamente ao C R E A sob forma de
comunicação, com a discrirnin ••.ção dos itens do §
1.0 do art. 1.0•

Art. 4.0 - Estará dispensado de qualquer taxa,
excetuada a de protocolo, ° proprietário, incluído no
art. 3.°, que Iôr construir a residência própria, mas
não dispuser de outro imóvel residencial.

Parágrafo único - A isenção do art , 4.° só po-
derá ser deferida uma vez.

Art. 5.0 - Os autos que capitularem o art. 8.0
do Decreto n.? 23.569, de 11 de dezembro de 1933,
deverão ser lavrados contra os proprietários, uma Vez
que a êles cabe a prova da anotação da responsabi-
lidade técnica.

Parágrafo único - No caso das instalações ou
serviços técnicos complementares, há obrigatoriedade
da prova de anotação da responsahllidads técnica.

Art. 6.° - A simples colocação de placa na obra
não supre a prova de responsabilidade técnica de que
cogita o art. 1.0, desta Resolução, que é a anotação
do nome do Responsável Técnico no C R E A da
:.a Região.

Art. 7.0 - Quando o proprietário da obra ou do
serviço técnico fôr a Uniãc, o Estado ou o Muni-
cípio, a prova de que cogita o art. 1.0 será feita
pelo profissional habilitado que executará os tra-
balhos.

Art. 8.° - Esta Resolução en trará em vigor 30
(trinta) dias após a sua publicação.

Rio de Janeiro, 20 de outubro de 1961.

as.) Luiz Onofre Pinheiro Cuedes, Presidente do
C R E A da 5.a Região.

(Aprovada pelo Conselho em sessão de 20 de ou-
tubro de 1961).

as.) Hélio Lembruber Netto Machado, Superin-
tendente da Secretaria.

(Publicada no "Diário Oficial" - Parte I -
Estado da Guanabara do dia 26 de outubro de 1961,
quinta-feira, página n.? 23.755.)

PLANO DE URBANIZAÇÃO DO CONJUNTO

RESIDENCIAL MORRO NOVA CINTRA

O "Diário Oficial" (Parte I, capa) de 18.8.1961,
publica" seguinte Decreto, de n.? 572 de 15 de se-
tembro de 1961:

Aprova o Plano de Urban:zação e estabelece
condições para a construção do Conjunto Hesiden-
cial Morro Nova Cintza, situado nos fundos do Par-
que Guinle, Laranjeiras.

O ç.,wernador do Estado da Guanabara,

Usando das atribuições que lhe confere o art.
30, item I, da Constituição do Estado e, tendo em
vista o que consta do Processo n.? 7.801.215-60, De-
(reta:

Artigo 1.0 - Fica aprovado o Projeto número
7.676, referente ao Plano de Urbanização do Con-
jmto Residencial Morro Nova Cintra, situado nos
f 'ndos do Parque Eduardo Guinle, com frente para
as Ruas Campo Belo e Tavares Bastos e com acesso
por estas ruas através do plano inclinado da Rua
Paulo César de Andrade.

Artigo 2.° - A ocupação do terreno pelos Edi-
fícios de Apartamentos será feita dentro dos limi-
tes, características e uso indicados na planta de con-
junto ora aprovada, e nas condições constantes 00
têrmo de obrigação a ser assinado, de conformidade
com a dita planta e o presente Decreto.

Artigo 3.0 - A construção dos Edifícios pode-
rá ser feita parceladamente, garantida, porém, a fu-
tura unidade Arquitetônica dos Blocos, o que deverá
ser devidamente verificado pelos órgãos competentes.

Artigo 4.° - A área "Non aedificandi" não doa-
da ao Estado e situada abaixo da curva do nível
de 170,00m deverá ser utilizada como reserva. Deve-
se tomar conveniente cuidado com a vegetação exis-
tente.

§ 1.0 _ Na área "Non aedificandi" a que se rc-
fere o presente artigo deverão ser localizados Jardins
de Recreio Infantil e Instalações Esportivas.

§ 2.0 - Na mesma área doada ao Estado um
terreno para uma Escola que será construída pelos
segundos contratantes.

§ 3.0 - Tôdas as Construções localizadas nesta
área deverão atender, em suas caracter ísticas arqui ..
tetônicas, à mesma orientação das edificações re~
denciais.

Artigo 5.° - A área "Non aedificandi" estabe-
lecida na Lei 948, de 27 de novembro de 1959, e
cuja doação ao Estado está estabelecida no Plano
de Urbanização aprovado por êste Decreto, terá aces-
so pela Rua Tavares Bastos.

Artigo 6.° - Obrigam-se os segundos contra-
tantes à conservação permanente dos jardins de re-
creio infantil das instalações esportivas de plano in-
clinado e das instalações de abastecimento de água
e esgotamento sanitário.

Artigo 7.° - O presente Decreto entrará em vi-
gor na data de sua publicação.

Artigo 8.° - Revogam-se as disposições em con-
trário.

Rio de Janeiro, 15 de setembro de 1961 - 73.°
da República e 3.° do Estado da Guanabara - (as.)
Carlos Lacerda - Hélio Costa.

DECRETO N.o 1.028 - DE 23 DE MAIO DE 1962

O Governador do Estado da Guanabara, usando
das atribuições que lhe confere o item I, artigo 30,
da Constituição do Estado, decreta:

Art. 1.0 - Compete ao Departamento de Edi-
ficações da Secretaria de Estado da Viação e Obras
o exame e a aprovação dos projetos de construção,
modificação, ou instalação de estabelecimentos co-
merciais ou industriais de qualquer espécie.

§ 1.0 _ Nenhuma licença para localização de
qualquer atividade comercial ou industrial será con-
cedida pelo Departamento de Fiscalização da Secre-
taria de Estado do Interior e Segurança sem prova
de que tenha havido concessão do "habite-se" ou
aceitação das obras por parte do Departamento de
Edificações.

§ 2.° - Ficam revogadas as disposições em con-
trário, e em particular no ~ue colidirem com o pre-
sente; o disposto nos Decretos n.?s 9.761, de 2~
de maio de 1949; 13.849, de 31 de março de 1958;
13.868, de 24 de abril de 1959; 13.904, de 21 de
maio de 1958 e 519, de 8 de agôsto de 1961.

Rio de Janeiro, 23 de maio de 1962: 74.0 da Re-
pública e 3.0 do Estado da Guanabara. - as.) Car+
tos Lacerda, Raphael de Almeida Magalhães, Mar-
celo José de Amorim Garcia e Enaldo Cravo Peixoto.

DECRETO N.o 966 - DE 13 DE ABRIL DE 1962

Adota medidas para disciplinar a aprova-
ção de projetos de arruamento e loteamen-
to e dá outras providências.

O Governador do Estado da Guanabara, nsando
das atribuições que lhe conferem o art. 30, item I,
da Constituição do Estado, e o arl. 813, do Decreto
n.? 6.000, de 1 de julho de 1937, e tendo em
vista que:

1. O problema do arruamento e loteamento atin-
ge neste Estado aspectos alarmantes e prejudiciais à
economia popular;

2. Pessoas físicas ou jurídicas, nem sempre idô-
neas, após obterem a aprovação de seus projetos de
arruament:o e loteamento não executam as respectivas
obras de urbanização e se locupletam com os lucros
advindos da venda de lotes, não só deixando os com-
prormssarros compradores sem amparo, por não po-
derem obter licenciamento e legalização de prédios



e pagamento de guias de transmissão para lavratura
de escrituras, como ainda transferindo para o Estado
os encargos dessas obras que eram de sua exclusiva
responsabilidade, segundo têrmos assinados;

3. É dever do Govêrno zelar pelos interê sses dos
compradores de lotes resultantes de novos arruamen-
tos e loteamentos que venham a ser aprovados pelo
Estado decreta:

Art. 1.0 - Para a aprovação dos projetos de
arruamento e loteamento de terrenos ou glehas de-
verão ser apresentados, além dos exigidos pela legis-
lação vigente, os seguintes elementos:

T - Plano de conjunto do arruamento e lotea-
mento completo, no qual deverão ser figurados os 10-
gradouros e praças a serem abertos, os logradouros
limítrofes existentes e o loteamento dos terrenos mar-
ginais.

II - Planta em que estarão figurados os logra-
douros - ruas e praças - projetados e existentes,
as áreas exigidas pelo § 18 do art , 557, do Decreto
n.? 6.000, de 1 de julho de 1937, as áreas de re-
servas florestais exigidas pela Lei n.o 948, de 27 de
novembro de 1959, os lotes que tenham frente para
logradouros ou trechos já aceitos ou reconhecidos
pelo Estado e os lotes necessários ao caucionamento
de que trata o § 2.0 do art. 227 da Lei n,? 899,
cle 28 de novembro de 1957.

Art. 2.0 - O plano de Conjunto referido no
artigo anterior será submetido inicialmente ao Estado
e, só depois de aceito, será apresentada a planta
mencionada na alínea 11 do mesmo artigo, a qual
passará a integrá-Io.

Parágrafo único - O Estado aprovará prelimi-
narmente a planta a que se refere a alínea 11 do
artigo 1.0.

Art, 3.0 - A execução das obras de arrun-'
rnento poderá ser feita parceladamente, de acôrdo
com programação previamente aceita pelo Estado.

Art, 4.0 - O Estado aceitará, mediante r eque-
rimento, e conforme o caso, no todo ou parceladamen-
te as obras de urbanização dos logradouros à medida
que venham a ser completadas desde que tenham
acesso por Iogradouros ou trechos já aceitos ou re-
conhecidos.

Art, 5.0 Após a aceitação das obras refcridas
no artigo anterior, serão- então, aprovados Os pro-
jetos de loteamento correspondentes aos logradouros
ou trechos aceitos de acôrdo com a programação
estabelecida no art. 3.°.

Art. 6.0 - O prazo para execução das obras
constantes do têrmo de doação e obrigações não po-
derá exeder de 60 (sessenta) meses, e será contado
a partir da data da ordem de início expedida pela
fiscalização.

Art. 7.0 - O Secretário de Estado de Viação e
Obras poderá conceder prorrogação do prnzo q-ando
atender aos inter êsses do Estado c, mediante assi-
natura de nôvo têrmo de obriga-õ es, aditivo ou não,
devendo ser mantidas as mesmas garantias cons-
tan tes do têrmo anterior.

Art. 8.0 - As firmas ou pessoas físicas que não
concluírem as obras de urbanização do têrmo assi-
nado, além das penalidades que Ihes serão aplicadas
na forma da legislação vigente, não poderão fazer
transações com o Estado e o Banco do Estado da
Guanabara.
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Art. 9.0 - Será concedida licença para cons-
trução ou legalização de prédio nos logradouros ou
trechos aceitos pelo Estado bem como o pagamento
de guias de transmissão para lavratura de escrituras
independentemente de reconhecimento.

Art, 10.0 - Quando houver qualquer impedimento
ao prosseguimento das obras poderá o Secretário de
Estado de Viação e Obras suspender a contagem
do prazo estipulado no têrrno para realização dos
serviços, a requerimento do proprietário, após in-
formação favorável da fiscalização, em face das jus-
tificativas apresentadas ou ex of/ieio, no interêsse
do Estado.

Art. Ll .? A paralização das obras de arrua-
mento por mais de 60 (sessenta) dias, sem motivo

justo legal, tornará O responsável SUjeito à multa
de CrS 30.000,00 (trinta mil cruzeiros). Se a irr-
timação para reinício das obras não fôr cumprida
no prazo de 30 (trinta) dias, será imposta nova
multa, em dôbro. Se ainda permanecer a obra
paralisada, decorridos mais 30 (trinta) dias do rece-
bimento da segunda intimação, o responsável será
considerado inadimplemente nas obrigações assumidas
no têrrno de doação e obrigações.

Art. 12.0 - As suspensões de prazo, a não ser
em virtude de questões judiciais, ou por interêsse do
Estado, nunca pcderão ultrapassar períodos de 90
(noventa) dias.

Art. 13.0 - A paralisação das obras de arr ua-'
mento e loteamento só é considerada válida depois
de pagos os emolumentos e taxas previstas em lei,
podendo ser anulada antes que êsses pagamentos se
tenham verificado, caso seja necessáric impor qual-
quer exigência legal pela própria autoridade que
tiver exarado o despacho de que tenha resultado a
aprovação do projeto, ou por autoridade superior.

Ar!. 14.0 - Os logradouros ou trechos aber-
tos sem licença ou constantes de projetos de arrua-
mento e loteamento aprovados anteriormente à Lei
n.? 899, de 28 de novembro de 1957, e cujas obras
de urbanização não fcram completamente concluídas
e aceitas, serão reconhecidos desde que:

A) Haja decorrido o prazo de 3 (três) anos, o
qual: no caso de existir têrmo assinado, será con-
tado a partir da data da ultimação do fixado no
têrmo de obrigações ou da última prorrogação;

B) Apresentem condições mínimas para acesso dos
lotes e logradouros, estejam com a terraplanagem
executada, os meios-fias colocados e o escoamento
das águas pluviais assegurado;

C) Seja favorável o parecer de uma Comissão
de 3 (três) membros dos quais dois ser iam enge-
nheiros designados pelo Secretário de Estado -le
Viação e Obras e um designado pelo Administrador
Regional correspondente.

Art. 15.0 - O Estado permitirá aos compromis-
sários compradores de lotes a realização das obras
mínimas necessárias ao reconhecimento de que trata
o artigo anterior e determinadas pelo Comissão a
que se refere a letra C do mesmo artigo.

Art. 16.0 - As disposições do artigo 14 não exi-
mem os proprietários, responsáveis e profissionais das
multas e outras penalidades em que incorrerem pelo
não cumprimento dos têr mos assinados, bem como
das ações ccminatór ias e ordinárias necessárias ao
ressarcimento dos danos e prejuízos causndos no
Estado.

Art. 17.0 - Os processos de arruamento e Iotea-:
mente já perempros, cujus obres de urbanização es-
tejam regidas por têrrnos baseados no Decreto n.?
6.000, de 1 de julho de 1937, e com os prazos de
c.,,:c_ut;ãu cx r.mus lIU a extinguirem, poderão prosse-
guir para a conclusão das obras mediante a assina-
tura de novos têrmos, ficando dispensados tão-somente
das exigências da apresentação de novas plantas e
das cauções, desde que os projetos estejam inscritos
no Registro Geral de Imóveis, de acôrdo com o De-
creto-lei n.? 58, de 10 de dezembro de 1937.

Art. 18.0 - Aos projetos de arruamento e Iotea-
mente com têrmos de doação e obrigações assina-
das não se aplicam as disposições dos artigos 103
e 5í5 do De reto n.? 6.000, de 1 de julho de 1937.

Ar!. 19.0 - As disposições dêste Decreto, ben,
como as da Lei n.? 899, de 28 de novembro de
1957, e as do Decreto n.? 370, de 17 de fevereiro
de 1961, não se aplicam aos projetos de arruamento
e loteamento cuja aceitação pelo Departament., de
Urbanismo se tenha verificado até e. data da publi-
cação dêste último, embora não tenham sido pagos
os emolumentos.

Parágrafo único Êste artigo não se aplica aos
projetos de ::UJumento e loteamento que à data dês-
te Decreto estej am peremptos ou arquivados.

Ar t. 20.0 - Éste Decreto entrará em vigor na data
de sua public a ção, ficando revogados " Decreto n.?
370, de 17 fevereiro de 1961. o Decreto n.? 766, de

1 t de dezembro de 1961, e demais disposições em
contrário.

Rio de Janeiro, 13 de abril de 1962; 74.0 ela
República e 3.0 do Estado da Guanabara.

as.) 'Carlos Lacerda e Raymundo Barbosa de
Carvalho Neuo.

AUMENTO DE GABARITO

DECRETO N.o 991 - DE 27 DE ABRIL DE 1962

o Governador do Estado da Guanabara:

Usando das atribuições que lhe confere o artigo
30, item T, da Constituição Estadual, e tendo em
vista o que consta do processo n.? 5.100.063 de 1962,
decreta:

Art. 1.0 - Será permitida a construção de pré-
dios com maior número de pavimentos que o estabe-
lecido para o local, desde que obedecidas as seguin-
tes disposições:

l.a - Não prejudicarem locais, interêsse paísa-
g ístico, histórico ou artístico, sujeitos à legislação
especial.

2.a - Não interferirem com decretos federais em
vigor.

3.a - Não acarretarem terraplanagem exagera-
da, deformando a configuração natural do sítio, aten-
didas as condições mínimas de estabilidade.

4.a - Tenha a edificação, em qualquer ponto
de suas fachadas em relação às testadas p divisas do
terreno, os seguintes afastamentos:

a) Afastamento das testadas igual no exigido
pela legislação vigente, para o local, acrescidos de
0,50 (cinqüenta centímetros) por pavimento, acima
do quarto pavimento.

b) Afastamento das divisas laterais e fundos.
igual no mínimo, ao diâmetro exigido para área prin-
cipal aberta, correspondente ao número de pavimen-
tos da edificação, de acôrdo com o art. 124 § "h"
do Decreto 6.000, de 1 de julho de 1937.

c) Êstes afastamentos serão medidos normalmen-
te nos planos das fachadas ao nível do primeiro pa-
vimento, em tôda a extensão das divisas, não se
permitindo, sôbre êles, nenhum balanço ou saliência.

Art. 2.0 - Poderão ser construídos dois ou mais
prédios, de acôrdo com as disposições dêste Decreto,
desde que os afastamentos de qualquer dê!es às tes-
tadas e divisas, sejam os aqui exigidos, e o espa-
çamento entre êles seja 11:) mínimo igual à metade
da altura do mais alto.

Ar t , 3.0 - As áreas resultantes dos afastamentos
calculados por êste Decreto serão "non aedificandi",
não podendo ser usadas para efeito de ventilação
e iluminação em comum com as edificações nos ter-
renos vizinhos.

Ar t. 4.0 - Nos terrenos situados em esquinas
de logradouros de gabarito de alturas diferentes, e
cuja extensão pelo logradouro de gabarito mais bai-
xo, seja maior que o limite de profundidade do ga-
barito mais alto, será permitida a construção 110

trecho de gabarito mais baixo, igual número de pa-
vimentos do gabarito mais alto, desde que a edifica-
ção ocupe no máximo metade da extensão da tes-
tada do terreno de gabarito mais baixo, fica?do a
outra metade como área "non aedificandi".

Art. 5.0 - As disposições dêste Decreto não se
aplicam às zonas que tenbam fixação de gabarito de
altura inferior a quatro pavimen tos, e aos terrenos
para onde haja limite de profundidade de constru-
ção para formação de áreas coletivas.

Art. 6.0 - Éste Decreto entrará em vigor na
data da sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Rio de Janeiro, 27 de abril de 1962 - 74.0 da
República e 3.0 do Estado da Guanabara.

as.) Carlos Lacerda e Enaldo Cravo Peixoto.



Obras tombadas pelo Patrimônio-2

Espírito Santo

Anchieta
1 - Igreja de N. S. da Assunção e

residência anexa

Jabaeté
2. - Igreja de N. S. da Ajuda, em

Araçatiba

Serra
3 - Igreja dos Reis Magos e resi-

dência anexa, em Nova Almeida

V~tória
Cidade
4 - Casa da chácara do Barão de

Monjardim, ou fazenda Jucutu-
quara

5 - Igreja de N. S. do Rosário
6 - Igreja de Santa Luzia, atual

Museu de Arte Religiosa
7 - Igrej a de São Gonçalo
Espírito Santo de Vitória, ou Vila
Velha
8 - Convento e Igrej a de N. S. da

:Penha
9 - Igreja de N. S. do Rosário
10 - Imagem de N. S. da Penha, da

Igreja de N. S. do Rosário

8 - Igreja de Santa Luzia
9 - Capela do Senhor do Bonfim

Cabo Frio
10 .- Conjunto arquitetõnico do con-

vento e igrej a de N. S. dos
Anjos, cruzeiro em frente, cape-
la e cemitério da Ordem 3.a de
São Francisco

11 - Capela de N. S. da Guia
12 - Remanescentes do Forte de São

Mateus

Campos
13 - Casa dos Ayrizes
14 - Casa e capela do engenho do

Colégio
15 - Casa do engenho Santo Antônio,

ou casa da fazenda Grande do
Bêco, atual sede do Asilo de
N. S. do Carmo

16 - Capela de N. S. do Rosário, na
fazenda do Visconde

Duque de Caxias
]7 - Igreja matriz de N. S. do Pilar
18 - Casa e capela da antiga fazenda

de S. Bento

Niterói
19 - Conjunto arquitetõnico e paísa-

gístico da ilha da Boa Viagem

Casa do Sítio do Padre Inúcio, Cotia SP

Rio. de Janeiro

Geral
1 - Trecho ferroviário Mauá-Frago-

so, no recôncavo da Baía de
Guanabara

Angra dos Reis
2 - Fazenda do Morcêgo, inclusive o

. ilhote do mesmo nome, casa de
residência, e tôda a propriedade,
na enseada do Abraão

3 - Convento e igreja de N. S. do
Carmo.

4 - Igreja da Ordem 3.a de N. S. do
Carmo

5 - Ruínas do convento de São Ber-
nardino de Sena

6 - Igreja matriz de N. S. da Con-
ceição

7 - Igreja de N. S. da Lapa da
36 Boa Morte

20 - Forte de Gragoatá
21 - Fortaleza de S a n t a C r u z na

p a r t e denominada "Fortaleza
Velha"

22 - Igrej a matriz de S. Francisco
Xavier

23 - I g r e j a de São Lourenço dos
índios

24 - Capela de Maruí, e cemitério
anexo

25 - Remanescentes do Recolhimento
de Santa Teresa, em Itaipu

26 - Casa à Av. Quintino Bocaiúva,
n.v 145, em Jurujuba.

Nova Friburgo
27 - Casa parque da Cidade Jardim

Parque São Clemente

Nova Iguaçú
28 - Casa da fazenda São Bernardi-

no, em José Bulhões

DOCUMENTAÇÃO

Parati
29 - Conjunto arquitetõnico e paisa-

gístico da cidade
30 - Igrej a de N. S. das Dôres
31 - Igreja matriz de N. S. dos Re-

médios
32 - Igrej a de N. S. do Rosário
33 - Igreja de Santa Rita

Petrópolis
Cidade
34 - Palácio Imperial, atual sede do

Museu Imperial, na Avenida
Sete de Setembro, inclusive o
respectivo parque e o antigo
quartel dos Semanários, atual
Palácio Grão Pará, na Rua Dr.
Joaquim Moreira, 130

35 - Palácio da Princesa Isabel, na
Avenida Koeller, 42

36 - Casa de Santos Dumont, na Rua
Riachuelo, 22 e objetos que per-
tenceram ao p r e c u r s o r da
aviação

37 - Casa da antiga fazenda Sa-
mambaia

Correias
38 - Casa do Padre Correia, ou da

antiga fazenda da Posse na Rua
Castro Alves, 182

Itaipava
39 - Casa da antiga fazenda Santo

Antônio

São Gonçalo
40 - Casa da fazenda Colubandê, e

sua capela de Sant' Ana

São Pedro d'Aldeia
41 - I g r e j a jesuítica e residência

anexa

Vassouras
42 - Casa da Hera, na Rua Fernan-

des Júnior, 89, e objetos que
pertenceram a D. Eufrásia Tei-
xeira Leite

43 - Conjunto paisagístico e urbanís-
tico da cidade

São Paulo

Atibaia
1 - Casa na Praca Bento Pais, sede

da antiga cade'a

Cananéia
2 - Sambaqui a cêrca de 1.000 me-

tros da barra do Rio Itapitangui

Cotia
3 - Casa do sítio de Mandu
4 -- Casa do sítio do Padre Inácío
5 -- Conjunto arquitetõnico da aI··

deia de Carapicuiba, e notada-
mente a capela de S. João Ba-
tista

Embu
6 - Igreja de N. S. do Rosário e

residência anexa

Guararema
7 - Igreja de N. S. da Escada



Iihabela
8 - Casa da fazenda do Engenho

d'Água

Itanhaem
9 - Convento e· igreja de N. S. da

Conceição
10 - Igreja matriz de Sant' Ana

!tu
11 - Igreja matriz de N. S. da Can-

delária

Santana de Parriaiba
12 - Casa à Praça da Matriz 9
13 - Casa à Praça da Matriz 19 e 25
14 - Capela de N. S. da Conceição

de Voturuna
15 - Antiga casa da Câmara e Ca-

deia, na. Praça dos Andrades, 1
inclusive a área arborízada que
a ambienta

Santos
16 - Casa do Trem
17 - Fortaleza de S. João da Ber-

tloga
18 - Igreja da Ordem 3.a de N. S. do

Carmo
19 - Mosteiro e igrej a de São Bento

com suas imagens e alfaias

São José do Rio Pardo
20 - Barraca onde Euclides da Cunha

escreveu "Os Sertões"

São Luís de Paraitínga
21 - Casa natal de Osvaldo Cruz, na

Rua Osvaldo Cruz, 4

São Paulo
Cidade e arredores
22 - Casa da chácara de São Bento
23 - Casa do sítio de Tatuapé
24 - Mosteiro da Imaculada Concei-

ção da Luz, à Av. Tirandentes,
e respectivo quintal

25 - Coleção arqueológica, etnográfi-
ca, artística e histórica, do
Museu Paulista

São Miguel
26 - Igrej a de São Miguel

São Roque
27 - Casa da fazenda de Santo An-

tônio, e capela anexa
28 - Capela do sítio Querubim, em

Araçariguama 3

São Sebastião
29 - Casa com teto pintado, à Ave-

nida Altino Arantes, 32

São Vicente
30 - Remanescentes da vila colonial

de São Vicente

Taubaté
31 - Capela de N. S. do Pilar

Ubatuba
32 - Casa do "Sobrado do Porto",

construída por Baltasar Fostes

1 - Igreja N. S. Rosário, Embú, S.P.

4 - Igreja dos Reis Magos, Serra, ES.

2 - Convento - Igreja SUl. Maria dos Anjos -
Cabo Frio, Estado do Rio.

3 - Casa do Engenho d'Aglla - lllusbela, S.P.

2
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Quanto à pré-fabricação, a ela teremos
que chegar cedo ou tarde. Pelo que tudo
leva a crer. tarde. Primeiro, entretanto.
precisamos mudar radicalmente nossos
processos de construção. Construímos,
hoje, quase da mesma maneira que os
assírios construíram há 41 séculos.
No mundo em geral, contudo, fala-se

mais do que se emprega a pré-fabri-
cação.
A pré-fabricação efetiva não depende

exclus.vamente da arquitetura e da in-
dústria.
Depende, primeiro, de um programa,

de uma grande definição: enflm, de uma
política. Em seguida, de um vasto equi-
pamento, logo, da segurança de enorme
e determinada demanda.
Nos países socialistas, onde o cliente e o

construtor são a mesma pessoa, a pré-
fabricação está atingindo grande desen-
volvimento: o estado, elaborando o pro-
grama e sabendo o que vai construir,
pode equipar-se para fazê-Io . O Brasil
possui Arquitetura e está se industriali-
zando de verdade. Quando o Govêrno
decidir encarar o problema da habita-
ção, disposto a resolvê-Io de fato, arqui-
tetos e industriais c u m p r i r ã o suas
tarefas.

Quaj o resultado prático que
se obterá com a regulamenta-
~ão da profissão do arquiteto.
Ora em cogitação "1

JHR Como seria se a medicina não
fôsse exercida somente por mé-
dicos, a advocacia por advogados

etc.? No Brasil de hoje, com tôda a
projeção de nossa arquitetura, somente
pequeníssíma parcela das construções é
projetada (2% se não nte e n g a n o) .
Quantos bilhões mal gastos! Quanta
oportunidade perdida!

JCG "Não respondeu."

LC A melhoria da vida individual e
coletiva graças ao apuro generali-
zado da edificação e ao adequado

planejamento urbano e rural.

MMMR Nos grandes momentos da pin-
tura, na Itália, nos Flandres,
eram fortes os guilds, as corpo-

rações de pintores, e era negócio pintar.
Como era negócio, e a profissão cheia de
garantias, todos queriam ser pintores,
ou que os filhos fôssem pintores. Pinta-
va-se bem porque se pintava muito.
Se viesse a nova regulamentação dos

arquitetos, êstes, em vez de participarem
apenas de 2% da edificação nacional,
teriam muito mais serviço. Evidente-
mente, os que já trabalham continua-
riam pràticamente na mesma. Grandes
oportunidades, entretanto, seriam ofe-
recidas aos principiantes, e seriam mui-
tos os que desejariam principiar. Como
questão de justiça - e justiça. a mais
elementar - é urgente a nova regula-
mentação. O Brasil (que já possui sete
faculdades especializadas, tôdas com o
curso de cinco anos) muito se orgulha
da sua Arquitetura, vive exibindo as
obras de seus arquitetos. Êles, entre-
tanto, são os únicos profissionais de
grau superior que não possuem a exclu-
sividade do exercício de sua profissão,

Meios-tubos para coberturas,
painéis pré.fabrlcados, chapas
corrugadas para revestlrnen.,
tos, pers i a nas el ipticas ...
alguns dos novos produtos
ETERNIT para seu bom
gõsto. ET E RN IT acompa-
nha as últimas tendências
da arquitetura moderna
porque nenhum outro material
oferece tantas possibilidades
como o cimento - amianto.
Sempre à vanguarda na
produção de melhores pro-
dutos, ETERNIT também
coloca à sua disposição os
seus Serv iços Técn icos.
Engenheiros especializados
colaboram e estudam, desde
o projeto à execução da
montagem, soluções para
problemas arquitetõnicos,
porque ninguém oferece mais
do que ETERNIT!

Cobertura de Meios Tubos.

Revestimentos Corrugados.

a nova linha ETERNIT
para arquitetura é moderna, é

decorativa, é funcional e de bom gôsto.
Paredes de painéis

ETERNIT DO BRASIL CIMENTO AMIANTO S. A.
São Paulo: Rua Marquês de Itu, 70 -e- 3.0 andar - Telefone: 36-9154
Rio de Janeiro: Rua Beneditinos, 16 - 10.0 a 12.0- Telefone: 23-5816
Filiais em: Brasilia - 8elo Horizonte.- Curitiba -, Salvador - Santos



Senhores engenheiros, arquitetos, decoradores:

de• A •com uma experrencia
83 anos e ao rigor da
avançada t.écnica,

General Electric

•mais

a
elabora, sem ônus
qualquer espécie, o seu
projeto de .iluminação,

de

Você está preparando as plantas, elabo-
rando os planos e croquis de um nova
obra. E há um importantíssimo detalhe
a considerar: a iluminação da mesma.
Deixe essa parte a cargo dêste setor de
atividades da General Electric -- o Ser-
viço de Projetos de Iluminação. Enge-
nheiros luminotécnicos de alta especiali-

zação estudam o problema e apresen-
tam um projeto de técnica cientifica-
mente adequada, qualquer que seja o
tipo de iluminação _que se desejar, seja
qual fôr o ambiente a se iluminar: edi-
fícios, fábricas, praças de esportes, re-
sidências... Será a solução melhor para

" . 'o . A'voce, a mais pratica, a mais econormca.

Também projetos com lâmpadas germicidas,
para hospitais e laboratórios - e ainda pro-
jetos com lâmpada infravermelha, grande
prod utora de calor, para secagem industrial.

Consulte o Departamento de Lâmpadas
e Iluminação da General Electric S. A.

Melhor Luz - Melhor Visão

GENERAL. ElECTRIC
Rio de Janeiro: Avenida Almirante Barroso, 81 • São Paulo: Rua Antônio Godói, 88
• Recife: Rua Imperial, 1.133 • Salvador: Avenida Frederico Pontes, 44 • Curitiba: Rua
André de Barros, 715. Pôrto Alegre: Praça Otávio Rocha, 25. Belo Horizonte: Rua Uberaba, 111

46.601



Materiais Novos

GARAGENS AUTOMATICAS SIS~
TEMA PIGEON ROLE

Trata-se de um sistema de gara-
gens automáticas recentemente lança-
do no Brasil, pela Pípark do Brasil,
e que apresenta bàsicamente as se-
guintes características:

1) Tôrre com plataformas para es-
tacionamento, sôbre 4 rodas de
aço de aleação, movimentados sô-
bre trilhos, com um s.sterna de
cabos de suspensão para movi-
mento das plataformas

2) Plataforma giratória para tódas
as manobras necessárias

3) Plataforma elevatória de veículos
4) Capacidade média de 200 vagas
5) Funcionamento Com apenas um

operador

6) Redução no preço de seguro con-
tra íncendios, devido ao crédito
depositado no sistema

7) Rapidez e segurança
8) Máximo aproveitamento dos pré-

dios, sendo necessários a p e nas
18,50 metros para o seu funcio-
namento

WALIG INSTANTA

Agora, no mercado, o nõvo tipo
de aquecedor lançado pela Metalúr-
gica Walig.

O «Walig Instanta» se define
pelo aquecimento instantâneo da água,
dupla válvula de segurança para con-
trôle automático da água e do gaz,
funcionamento com gaz engarrafado
ou de usina, e dispensa de chaminé.

NOVA LINHA

com fitas elósticas
molacord e latex-pluma ilRELU

padronagem exclusiva
fabricados por m. I. magalhões
indo e com dp móveis Itda.

exposição e vendas;
M. L. MAGALHÃES
Ruo Barato Ribeiro, 450 - loja C
BUREAU
Ruo Barato Ribeiro, 80
COUNT'S
Av. Rio Bronco, 156 - gr. 1222/23
(Ed. Avenida Centrol)

LAJOTINRAS ESMALTADAS
\

A Cerâmica São Caetano colocou
no mercado um nôvo tipo de lajotas
denominado «Lajotinhas Esmaltadas»
com as dimensões de 30 x 15 cm e em
varras côres: azul celeste, amarelo,
gêlo, rosa, verde claro, cinza e bege.
Tôdas em Iôsco e acetinado.

VULCAPISO: NôVO PADRÃO

A V ulcan está fabricando o seu
produto Vulcapiso em mais de um
padrão: «Vulcapiso Mármore». É uma
imitação perfeita do nobre material.

'"s



Cia~ Química Industrial
de laminados

Chapas plásticas e Lam.
bris para Revestimentas
e Decorações - Imper-
meabilizant.,

l1U Df JOURO • av. RIO BRANCO.51 • 5.0 Olt •• UL: 23-9515 (RlOE OOWI)
Slo ,aUlO • IV. paUUSTa. 2113 • ms. 3W312 • 31·2313 E 35-1085
lRA$lUa • BOm NlCIONll • lOJIS 11 1 12 • m.: MetI

FORMITETO

A Companhia Qufmica Industrial de Laminados iniciou
a produção de FORMITETO, mais um importante
passo para o progresso da construção civil brasileira.
Leve, decorativo e fAcilmente removfvel, FORMITETO
é um excelente absorvente acústico com uma espessura
de 40 miUme tros e um pêso mfnimo de 2.900 gramas
por chapa.
A superffcie externa de FORMITETO é de FORMI-
PLAC perfurado e o seu miolo é feito com lã de rocha.
chapas FF e estruturas celulares HONEY COMB em
camadas superpostas.
Os arq~tetos e construtores já conhecem as earacterís-

PRODUZIDO
EXCLUSIVAMENTE PELA

ACOSTICO
lEVE
DECORATIVO
REMOvlvEL
INCOMBUSTlvEL

ticas dêsses materiais.
Assim, com a excepcional beleza decorativa de FOR-
MIPLAC, o laminado que não arranha, não mancha,
não acumula poeira e não trabalha com variações tér-
micas, FORMITETO é incombustfvel.
FORMITETO é fornecido em todos os padrões e cõres
de FORMIPLAC nas dimensões de 0.62 x 2 m, ou sub-
múltiplos. Sua aplicação e sustentacão são feitas com
perfis especiais de alumínio,fornecidos pela Companhia
Química Industrial de Laminados. Para maiores deta-
lhes e iníormacões, consulte a Companhia Qufmica In-
dustrial de Laminados.

COMPANHIA
QUIMICA INDUSTRIAL
DE LAMINADOS
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