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Apresentação
Com toda a sua exuberância, a Cidade do Rio de Janeiro tem
o reconhecimento de boa parte do mundo. E virou um marco devido
aos seus belos cenários naturais, enriquecidos por obras de parte
da humanidade que tem o dom da criação e de esculpir os mais
diversos ambientes encantadores: nossos arquitetos. A Unesco e
União Internacional de Arquitetos (UIA) concederam a esta, que
está entre as mais famosas cidades do planeta, o título de Primeira
Capital Mundial da Arquitetura.
Inspirados no cenário carioca, milhares destes profissionais
que tornam o mundo melhor para se viver debaterão no 27º
Congresso Mundial de Arquitetos, o maior encontro sobre
arquitetura, urbanismo, patrimônio e paisagismo. Em um ano
abalado pela pandemia do novo coronavírus, o Congresso foi
adiado para julho de 2021. E o titulo Rio Capital Mundial da
Arquitetura Unesco.UIA estendido para o mesmo período.
A nominação Rio Capital Mundial da Arquitetura celebra os
500 anos de História da Arquitetura de toda a cidade, com milhares
de imóveis tombados e preservados, e paisagem cultural urbana
reconhecida como Patrimônio da Humanidade. É uma oportunidade
para discussões sobre o futuro que queremos para o Rio de Janeiro
e metrópoles mundiais.
Apesar das adversidades de 2020, vamos juntos deixar um
legado imaterial para o mundo e para Copenhagen, a próxima
Capital Mundial da Arquitetura, através do debate sobre os temas
urbanos, oportunidades de aprendizado, do turismo cultural e das
práticas sustentáveis nas cidades, por um futuro melhor para todos
os povos.

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
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Introduction
Due to all its exuberance, the City of Rio de Janeiro is
recognized all over the world. It has become a landmark because of
its beautiful natural settings, enriched by the works of a part of
humanity that has the gift of creating and sculpting the most diverse
charming environments: our architects. UNESCO and the
International Union of Architects (UIA) granted this city, which is one
of the most famous on the planet, the first title of World Capital of
Architecture.
It is in Rio de Janeiro's scenario that thousands of these
professionals, who make the world a better place to live in,will gather
to debate and exchange experiences on the main topics of the field.
It is in Rio that the 27th World Congress of Architects will be held, the
largest meeting on architecture, urbanism, heritage and landscaping.
In a year shaken by the new coronavirus pandemic, the Congress
was postponed to July 2021 and the title of World Capital of
Architecture was extended to the same period.
The nomination Rio World Capital of Architecture celebrates
the 500 years of History of the Architecture of the city that has
thousands of properties listed and preserved, and an urban cultural
landscape recognized as a World Heritage. It is an opportunity for
discussions about the future we want for Rio de Janeiro and other
metropolises worldwide.
Despite the adversities of 2020, together we will leave an
immaterial legacy to the world and to Copenhagen, which will be the
next World Capital of Architecture in 2023, through the debate on
urban themes, learning opportunities, cultural tourism and
sustainable practices in cities, aiming at a better future for all people.

Rio de Janeiro City Hall
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Rio Capital Mundial da Arquitetura UNESCO.UIA
título de Capital Mundial da Arquitetura, concedido pela Organização
das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) e
União Internacional dos Arquitetos (UIA) pela primeira vez à cidade que
sediará o 27º Congresso Mundial de Arquitetos – UIA 2021 Rio – Todos
os Mundos, um só Mundo, Arquitetura 21, trouxe ao Município do Rio e
ao Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), grande honra e responsabilidade,
como entidades corresponsáveis pela execução do programa.
O plano de trabalho elaborado em 2018, em conjunto com o Comitê
Executivo do 27º Congresso Mundial de Arquitetos, e o apoio do IAB-DN, IABRJ, CAU BR, CAU RJ, FNA, ABEA, AsBEA, ABAP e ANPARQ1, tem como
principais objetivos a disseminação da cultura arquitetônica, a promoção de
reflexões sobre os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da
Organização das Nações Unidas e o estímulo ao turismo e ao
desenvolvimento da cidade, do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil.
O Rio de Janeiro, assim como outras metrópoles mundiais, apresenta
inúmeros desafios de gestão urbana, servindo como referência para o principal
legado a ser alcançado: o da mudança na abordagem das autoridades e da
sociedade em relação à arquitetura, ao urbanismo e ao paisagismo para a
construção de cidades mais sustentáveis e igualitárias.
Para o desenvolvimento e execução do plano de trabalho foi formada em
maio de 2019 uma estrutura de governança, com o comitê conjunto
UNESCO.UIA, presidido pelo arquiteto francês Dominique Perrault. Sob este
comitê, está o Conselho Rio 2020, presidido pelo prefeito da Cidade do Rio de
Janeiro, com a participação de diversos gestores de órgãos municipais,
representantes de entidades de classe - UIA, IAB, Comitê Executivo do 27º
Congresso Mundial de Arquitetos, Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU, Federação Nacional de Arquitetos - FNA, além das áreas de cultura do
Governo do Estado do Rio de Janeiro e do Governo Federal.
O Conselho Rio 2020, de participação honorífica, tem como atribuições a
aprovação da programação geral e a proposição de atividades para incentivar
e dar visibilidade à programação relativa ao Rio Capital Mundial da Arquitetura
UNESCO.UIA.
A coordenação e operacionalização do programa ficou a cargo do Comitê
Organizador, com uma diretoria executiva e três subcomitês matriciais – de
Programação, de Fomento e Comunicação e de Administração e Logística,
formados por representantes de diversos órgãos municipais, do IAB e do 27º
Congresso Mundial de Arquitetos.

O

1

IAB – DN – Instituto de Arquitetos do Brasil Direção Nacional, IAB-RJ – Instituto de Arquitetos do Brasil Departamento Rio de Janeiro, CAU BR –
Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU RJ – Conselho de Arquitetura e Urbanismo – Rio de Janeiro, FNA – Federação Nacional de Arquitetos,
ABEA – Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo, AsBEA – Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura, ABAP –
Associação Brasileira de Arquitetura Paisagística, ANPARQ - Associação Nacional de Pesquisadores em Arquitetura
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As estratégias firmadas em 2019 pelo Comitê Organizador para alcançar
os objetivos propostos no programa foram: o lançamento, em novembro, de
um Edital de Chamamento Público de Projetos Culturais, com apoio
institucional para pessoas físicas e jurídicas, como meio de fomentar a
participação da sociedade civil; a formulação e divulgação de conteúdos
através de uma rede de websites e redes sociais próprios e de entidades
parceiras; além da divulgação do título e das propostas em diversos fóruns
de discussões e canais relacionados a urbanismo, patrimônio histórico e
turismo.
A celebração da cidade como Capital Mundial da Arquitetura foi oficialmente
aberta no Réveillon 2019 – 2020 na Praia de Copacabana, quando foi feito o
anúncio do título para mais de dois milhões de pessoas ao vivo e outras
centenas de milhões através de transmissões de Tv e internet.
No início do ano, antes que o novo coronavírus se alastrasse no Brasil e na
Cidade do Rio de Janeiro, foi possível a realização de importantes eventos –
exposições, lançamentos de livros, seminários – inscritos no Edital de
Chamamento Público de Projetos Culturais. Em fevereiro, durante o Carnaval,
três escolas de samba do Grupo Especial desfilaram no Sambódromo com
temas relacionados à arquitetura, urbanismo e direito à moradia, alcançando
ampla repercussão mundial.
No mesmo mês, foi realizada uma apresentação dos trabalhos
desenvolvidos e das propostas para todo o ano de celebração do título na
sede da UNESCO, para representantes de seus países membros, com o
objetivo de ampliar propostas internacionais ao longo do ano.
No início de março de 2020, quando a Organização Mundial de Saúde
(OMS) classificou o estado de difusão da doença causada pelo novo
coronavírus como pandemia, já havia mais de 300 projetos culturais
inscritos no Edital de Chamamento Público e a repercussão do título vinha
se ampliando, assim como as parcerias institucionais para se formar uma
grande rede de divulgação e programação cultural.
Toda essa mobilização precisou ser revista quando, em 13 de março de
2020, foi reconhecida pelas autoridades a situação de emergência em saúde
pública no Estado e no Município do Rio de Janeiro, levando a população a
permanecer em quarentena por longos meses, o cancelamento de eventos
presenciais, voos internacionais e ao adiamento do 27º Congresso Mundial de
Arquitetos para o ano seguinte, com a previsão de realização de 18 a 22 de
julho de 2021. Todos tiveram que se reinventar, e as prioridades e a atenção
de todos voltaram-se para a luta diária pela cura das inúmeras pessoas
contaminadas pelo novo coronavírus e pela busca de vacinas para atender à
demanda universal.
O cotidiano da população mundial passou por transformações repentinas e
extremas, repercutindo no debate sobre o futuro das cidades pós-pandemia,
evocando apostas sobre as mudanças na arquitetura, nos espaços públicos,
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na mobilidade, nas densidades urbanas, nas relações campo-cidade e na
revisão total de necessidades e prioridades, tanto no espaço material, quanto
virtual.
A programação do Rio Capital Mundial da Arquitetura UNESCO.UIA também
se reinventou. Tendo em vista que a maioria dos eventos chancelados foram
adiados ou cancelados, o foco da mídia voltado exclusivamente à cobertura do
novo coronavírus e a propagação de debates on-line, foram criados estímulos
para que o edital de chamamento público aberto recebesse novas
programações, incluindo webinars e lives. Reforçou-se também a produção de
conteúdo jornalístico exclusivo, ligado aos grandes temas de 2020 e à nomeação
de Rio Capital Mundial da Arquitetura: arquitetura, pandemia, meio ambiente e
sustentabilidade das cidades, patrimônio histórico e identidade cultural.
Desta forma, através do website bilíngue capitalmundialdaarquitetura.rio,
formou-se uma grande rede de discussão destes temas, com conteúdo novo,
atualizado quase que diariamente, trazendo a colaboração de professores
universitários, estudantes, pesquisadores, profissionais de escritórios e
servidores públicos de todo o Brasil em entrevistas e depoimentos. Entre
março e agosto, os grandes temas se revezaram nas matérias especiais,
concomitantemente com a divulgação de eventos do Edital de Chamamento
Público que passaram a ser realizados de forma virtual, e das colunas
especiais do website.
A partir de julho, o conteúdo do website passou a ser divulgado nas redes
sociais próprias – Facebook, Instagram, Twitter, ampliando o alcance de
leitores.
Em seguida, em parceria com a Multirio, Empresa Municipal de Multimeios,
iniciou-se a veiculação nas redes sociais de um jogo de cartões relacionado à
divulgação de conteúdo educativo sobre o patrimônio histórico da cidade,
amplamente visualizado por estudantes da rede pública municipal de ensino.
Tão rica foi a experiência com o website que decidimos transformar em
ebooks o conteúdo principal produzido, dividido em seis volumes, que poderão
ser baixados separadamente de acordo com cada coluna: O Meu Rio,
Prospectivas, Ações Frente à Pandemia, Práticas Sustentáveis, Olhar Sobre o
Patrimônio e Programação do Rio Capital Mundial da Arquitetura UNESCO UIA.
Estavam previstos novos temas de matérias especiais vinculados aos
grupos de trabalho da União Internacional de Arquitetos a partir de setembro,
assim como novas colunas para o website, envolvendo cidades de todo o
mundo que sediaram os congressos mundiais de arquitetos anteriormente.
Devido ao período pré-eleitoral, houve a interrupção da veiculação do
website, redes sociais e divulgação da programação entre 15 de agosto e o
fim das eleições municipais.
Junto com o retorno progressivo previsto das atividades presenciais no Rio
de Janeiro, Brasil e no mundo, a partir de dezembro de 2020 se inicia uma
nova fase da programação do Rio Capital Mundial da Arquitetura
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UNESCO.UIA até julho de 2021, quando haverá a passagem do título para
Copenhagen, no encerramento do 27º Congresso Mundial de Arquitetos – UIA
2021 Rio.
Por meio das iniciativas realizadas e previstas para ocorrerem no primeiro
semestre de 2021, pretendemos deixar um legado imaterial, de uma nova
cultura, de respeito às cidades e aos cidadãos, de menor desigualdade social e
de integração. Um legado construído a partir da soma de experiências e
culturas da população. “TODOS OS MUNDOS, UM SÓ MUNDO.
ARQUITETURA 21”.
Valéria Magiano Hazan
Vice-presidente do Conselho Rio 2020 e diretora executiva do Comitê Organizador
Rio Capital Mundial da Arquitetura UNESCO UIA
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Rio World Capital of Architecture UNESCO.UIA
he title of World Capital of Architecture, granted by the United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) and the
International Union of Architects (UIA) for the first time to the city that will
host the 27th World Congress of Architects UIA 2021 Rio - “All worlds.
Just one World, Architecture 21”, brought to the municipality of Rio and
the Institute of Architects of Brazil (IAB) great honor and responsibility, as
entities co-responsible for the execution of the program.
The work plan prepared in 2018, together with the Executive Committee of
the 27th World Congress of Architects, with the support of IAB-DN, IAB-RJ,
CAU BR, CAU RJ, FNA, ABEA, AsBEA, ABAP, and ANPARQ1 has as main
goals the dissemination of architectural culture, the promotion of reflections on
the 17 Sustainable Development Goals of the United Nations, the
encouragement of tourism, the development of the city of Rio, the State and
Brazil.
Rio de Janeiro, as well as other world metropolises, presents several urban
management challenges serving as a reference for the main legacy to be
achieved: the change in the authorities and society approach concerning
architecture, urbanism and landscaping as a tool for the construction of more
sustainable and equal cities.
In order to develop and execute the work plan, a governance structure was
formed in May 2019, along with the Joint Committee UNESCO.UIA, chaired by
the French architect Dominique Perrault. Rio 2020 Council, chaired by the
Mayor of the City of Rio de Janeiro, is under this committee, together with the
participation of several managers of the municipal bodies, representatives of
class entities - UIA, IAB, Executive Committee of the 27th World Congress of
Architects, Council of Architecture and Urbanism - CAU, National Federation of
Architects - FNA, in addition to the cultural departments of the Government of
the State of Rio de Janeiro and the Federal Government.
Of honorary participation, Rio 2020 Council has the task of approving the
general program and proposing activities to encourage and give visibility to the
program related to Rio World Capital of Architecture UNESCO.UIA.

T

1

IAB - DN - Institute of Architects of Brazil - National Directorate, IAB-RJ - Institute of Architects of Brazil, Rio de Janeiro Department, CAU – Council
of Architecture and Urbanism, CAU RJ - Council of Architecture and Urbanism - Rio de Janeiro, FNA - National Federation of Architects, ABEA Brazilian Association of Architecture and Urbanism Teaching, AsBEA - Brazilian Association of Architecture Offices, ABAP - Brazilian Association of
Landscape Architecture, ANPARQ - National Association of Researchers in Architecture

The program was coordinated and operationalized by the Organizin
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The program was coordinated and operationalized by the Organizing
Committee, along with an executive board and three subcommittees Programming, Promotion and Communication, and Administration and
Logistics, composed of representatives from various municipal bodies, the
IAB and the 27th World Congress of Architects.
The strategies established by the Organizing Committee in 2019 to achieve
the objectives proposed in the program were: the launching of a Public Call for
Proposals for Cultural Projects in November, carried with institutional support
for individuals and legal entities to promote the participation of civil society in
the agenda; the formulation and dissemination of content through its own
network of websites and social media, and partner entities; in addition to the
advertising the title and its proposals in several discussion forums and channels
related to urbanism, historical heritage and tourism.
The celebrations of the city as the World Capital of Architecture were officially
launched on 2019-2020 New Year’s Eve, in Copacabana Beach, when the title
was announced in real-time to more than two million people and hundreds of
millions more through TV and internet broadcasts.
At the beginning of the year, before the spread of the new coronavirus in
Brazil and in the city of Rio de Janeiro, important events such as exhibitions,
book launches, and seminars were held - all of those were selected through the
Public Call for Cultural Projects. In February, during Carnival, three samba
schools from the Special Group paraded in the Sambódromo presenting plots
related to architecture, urbanism, and the right to housing, reaching worldwide
repercussions.
In the same month, the work and the agenda developed for the whole year of
celebrations of the title was presented at UNESCO headquarters to the
representatives of its member countries, aiming at expanding the range of
international project proposals throughout the year.
At the beginning of March 2020, when the World Health Organization (WHO)
declared the dissemination of disease caused by the new coronavirus as a
pandemic, there were already more than 300 cultural projects registered
through the Public Call and the repercussion of the title was increasing, as well
as institutional partnerships towards a larger network of promotion and cultural
programming.
However, all this mobilization needed to be revised on March 13, 2020, when
the authorities of the State and the Municipality of Rio de Janeiro recognized
the public health emergency situation, the population was advised to adopt
social isolation measures for several months, international flights and live
events were cancelled, and the 27th World Congress of Architects was
postponed to the following year, now scheduled to be held from 18 to 22 July
2021. Everyone had to reinvent themselves, and the priorities and attention
turned to the daily struggle for the cure of countless infected people with the
14

new coronavirus and the search for a vaccine to respond to an universal
demand.
The daily lives of the world population suffered sudden and extreme
changes, reflecting on the debate about the future of post-pandemic cities,
evoking debates on transformations in architecture, public spaces, mobility,
urban densities, urban-rural linkages and total revision of the needs and
priorities, both in material and virtual space.
Rio’s World Capital of Architecture UNESCO.UIA has also reinvented itself.
As the majority of the endorsed events was postponed or canceled, the media
focused exclusively on the coverage of the new coronavirus and the spread of
online debates. Thus, incentives were created for the Public Call to receive
proposals for new programs, including webinars and social media live
broadcast. The production of journalistic content linked to the main themes of
the year 2020 and the World Capital of Architecture nomination, such as
architecture, pandemic, environment and sustainability of cities, historical
heritage and cultural identity, was reinforced.
Thereby, the bilingual capitalmundialdaarquitetura.rio website allowed a large
network of discussions on these topics, daily updated content, with
contributions from university professors, students, researchers, architecture
professionals and public servants from all over the country through interviews
and testimonies. Between March and August, the major themes took turns in
the special articles, concomitantly with the disclosure of events received
through the Public Call that started to be held virtually, and the special columns
of the website.
In July, the website’s content began to be disseminated on its own social
networks - Facebook, Instagram, Twitter, expanding the outreach of readers.
Then, in partnership with Multirio, the Multimedia Municipal Company, an
education e card game related to the city’s historical heritage, was released on
social media. An initiative that was widely accessed by students from the
municipal public schools.
The experience with the website was so positive that it was decided to convert
the main content produced into eBooks divided into six volumes, which can be
downloaded separately according to the following columns: My Rio, Foresights,
Actions Against Pandemic, Sustainable Practices, Look at the Heritage and
Programming of Rio UNESCO World Capital of Architecture UNESCO UIA.
New themes of special subjects related to the working groups of the
International Union of Architects, as well as new columns for the website
involving cities from around the world that had hosted the World Congresses of
Architects were previously scheduled to be published from September. Due to
the municipal pre-election period, the website, social media and the promotion
of the programing had to be interrupted from August 15th until the end of
municipal elections process.
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Following the scheduled progressive return of presential activities in Rio de
Janeiro, Brazil and around the world, a new phase of the World Capital of
Architecture UNESCO.UIA will begin from December 2020 and will be carried until
July 2021, when the title will be granted to Copenhagen, at the end of the 27th
World Congress of Architects - UIA 2021 Rio.
Through the initiatives carried out and planned to take place in the first
semester of 2021, it is intended to leave an immaterial legacy, one of a new
culture, respect for cities and citizens, integration and less social inequality.
A legacy built by the sum of experiences and cultures of the population.
“ALL WORLDS, JUST ONE WORLD. ARCHITECTURE 21”.
Valéria Magiano Hazan
Vice-President of Rio 2020 Council and Executive Director of the Organizing Committee Rio World Capital of
Architecture UNESCO.UIA
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Ações Frente à Pandemia
2020 ganhou um capítulo alarmante na História Mundial. O ano mais
inusitado dos últimos séculos, quando o mundo inteiro teve que lutar contra
um inimigo comum, o novo coronavírus, a Arquitetura ganhou uma
responsabilidade maior: salvar vidas. Famílias foram confinadas em casa de
uma hora para outra com trabalho e estudo remotos. Móveis e imóveis foram
reorganizados para evitar a entrada do abominável vírus, isolar doentes para
evitar o contágio dos demais moradores e dar um certo conforto a quem
passou a ter atribuições domésticas, profissionais e familiares a mais.
O eco nas áreas históricas e os gritos e risos nos parques, antes
frequentados por turistas e pela população local, emudeceram. Não havia
mais passos apressados do vaivém dos trabalhadores. Pareciam cidades
fantasmas. Ruas sem gente, sem veículos, sem alegria, sem abraços, sem
cotidiano. Arquitetos se debruçaram sobre suas pranchetas para ensinar a
quem vivia em área nobre, em comunidade ou na rua como improvisar para
ter um ambiente com menos riscos. Fizeram projetos, vídeos, manuais,
artigos, deram entrevistas, palestras online e muito mais para reduzir o
impacto da agressiva Covid-19.
Passados alguns meses, o panorama mudou. Tudo teve que ser refeito
para que parte do mundo voltasse à ativa fora de casa e outra parte
consolidasse o home office. Agora, o foco dos profissionais de Arquitetura
era oferecer mais segurança aos escritórios, empresas, casas onde se
entrava e saía mais, nas ruas, escolas. Como manter distância, evitar ou
mudar aparelhos que representavam riscos, compartilhar objetos? Era com
eles mesmo.
Enquanto projetos eram alterados para garantir conhecimento e arte
online, o Rio Capital Mundial da Arquitetura publicou reportagens em seu site
e na imprensa indicando como criar ambientes mais saudáveis e confortáveis
diante da pandemia que assolava a população dos quatro cantos da Terra.
Especialistas apontaram caminhos para o novo mundo que se
vislumbrava frente à realidade imposta pela pandemia. Neste ebook,
reproduzimos as reportagens feitas em torno de ações e recomendações de
profissionais, instituições e entidades no Brasil e no exterior; produções
acadêmicas; e coberturas de debates. Boa leitura.
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Actions Against Pandemic
2020 was frightening chapter in world history. It has been the most
unusual year in recent centuries, when the whole world had to fight against a
common enemy, the new coronavirus, and when architecture gained a
greater responsibility: saving lives. Families were suddenly confined to their
homes and had to adapt to remote work and study models. Furniture and
houses were reorganized to prevent the entrance of the abominable virus, to
isolate patients to prevent the spread to other residents, and also to give a
certain comfort to those who started to have more domestic, professional,
and family duties.
The echo in the historic areas and the lower voices and laughter in the
parks, formerly frequented by tourists and the local population, were silenced.
There were no more hurried steps of the workers coming and going. It looked
like ghost towns. Streets without people, without vehicles, without joy, without
hugs, without daily life. Architects leaned over their clipboards to teach those
who lived in noble areas, in a vulnerable community, or even in the streets
how to improvise in order to create a less risky environment to inhabit. They
created projects, videos, manuals, articles, gave interviews, online lectures,
and more to reduce the impact of the aggressive Covid-19.
After a few months, the picture changed. Everything had to be redone
so that part of the world could return to an active outdoors life and another
one could consolidate the remote working. Now, the focus of architecture
professionals was to offer more safety to offices, companies, houses where
people were getting in and out more and more, on the streets, and schools.
How can one keep a safe distance, avoid or change devices that pose risks,
share objects? All of the answers were up to the architects.
While projects were altered to ensure knowledge and art were available
online, Rio World Capital of Architecture published articles on its website and
in the press indicating how to create healthier and more comfortable
environments in the face of the pandemic that was plaguing the population of
the four corners of the Earth.
Experts pointed out paths for the new world glimpsed in face of the
reality imposed by the pandemic. In this ebook, Rio World Capital of
Architecture reproduces the reports made from actions and recommendations
of professionals, institutions, and entities of Brazil and from abroad; academic
productions; and coverage of debates. Enjoy your reading!
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Ambientes para a saúde das pessoas em tempos de
coronavírus
A Associação Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar
(ABDEH) é uma entidade civil, sem fins lucrativos, de duração ilimitada e
representante do Brasil nos fóruns da International Federation of Healthcare
Engineering (IFHE) onde tem efetiva participação desde 1998. A diversidade
de campos de sua atuação está diretamente vinculada ao amplo
entendimento sobre as edificações e ambientes onde são realizados serviços
de saúde.
Neste aspecto, todo edifício público ou privado, está submetido às
recomendações da legislação para saúde do Brasil. Nesta oportunidade em
que a Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde do
Brasil (MS) manifestam-se profundamente preocupados com a possibilidade
da infecção humana da doença chamada de coronavírus (COVID-19) que é
uma família de vírus que causam infecções respiratórias, surgem
preocupações com o ambiente onde a arquitetura pode contribuir com
importantes recomendações. Embora os primeiros coronavírus humanos
tenham sido isolados pela primeira vez em 1937 segundo a OMS, foi em
1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil
visível na microscopia, assemelhando-se à forma de uma coroa.
As recomendações utilizadas nas edificações para saúde, que podem
ter utilidade em qualquer outra onde haja atividades humanas, devem ser
priorizadas na sua avaliação e aplicação, a partir dos seguintes aspectos
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físicos e funcionais: Fluxos dos usuários, ventilação, climatização e
revestimentos.
1 – Fluxos dos usuários - A definição do fluxo é um instrumento de grande
significado no controle de acidentes e transmissibilidade de doenças. Tanto
pode ter importância para as edificações para assistência à saúde, quanto
nos espaços domésticos e profissionais. Simplificar o ordenamento da
circulação das pessoas de maneira a não expor os diversos usuários a riscos
identificados ou não (podem ser inclusive as pessoas que estejam em fase
de avaliação clínica). No 2 espaço residencial, caso não seja possível
trafegar por caminhos distintos, pode-se optar pela criação de um modelo de
circulação tipo ‘pare e siga’, como nos sinais de trânsito das cidades. A
alternativa de controle de fluxo pode ser realizada por meio da utilização de
mobiliário que defina trajetórias separadas para cada usuário. Cada móvel: o
armário, a mesa de centro, o sofá e as cadeiras podem ser orientadores do
fluxo no ambiente, caso sejam necessários caminhos para a separação de
espaços dos ocupantes em uma mesma unidade, seja residencial ou com
qualquer outra função.
2 – Ventilação – As recomendações de ventilação natural, onde não sejam
utilizados nenhum equipamento para insuflar o ar, é a mais clássica das
condições de saúde para os usuários das edificações seja para qual uso for.
As recomendações descritas em “Ares, Águas e Lugares” texto elaborado
por Hipócrates (ou Galeno) no século III a C. continuam contemporâneas e
devem servir como forma natural de se obter conforto térmico e saúde
humana. A importância da ventilação natural para as edificações
representam também uma forma de ‘limpar’ o ambiente do ar confinado e
’lavar’ as superfícies e revestimentos dos patógenos superficiais. Para os
usuários com doenças respiratórias crônicas, a ventilação natural pode
representar uma eficaz ação terapêutica. A boa ventilação natural também é
um dos principais privilégios da edificação e de cada ambiente desta. Claro
que a utilização das portas e janelas adequadamente pode ser facilitador da
boa qualidade do ar no ambiente, sobretudo quando esta ventilação
possibilita que o ar percorra o ambiente cruzando-o em sua extensão.
3- Climatização – Embora estejamos em um país tropical e os sistemas de
climatização artificial tenham sido incorporados como necessidade essencial
ao conforto humano, este é um momento em que tais valores devem ser
reavaliados e revistos. A incorporação dos equipamentos que não dispõem
de trocas de ar interno com o ambiente exterior representa o mais perigoso e
facilitador vetor para doenças respiratórias. A troca do ar - quando uma
parcela do ar interno é enviada para o ambiente exterior e uma mesma
quantidade do ar exterior é encaminhada para o ambiente interior, após
passar por algum sistema de filtragem - representa uma das mais
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importantes funções de saúde das edificações. E, por consequência, da
saúde das pessoas que ocupam os respectivos ambientes. Neste contexto
os equipamentos denominados Split são compostos por duas unidades, uma
condensadora (geralmente instalada em varandas, paredes exteriores etc.) e
outra evaporadora (dentro do ambiente). Estas unidades funcionam
conectadas por duas tubulações de cobre por onde circula o gás que
possibilita a refrigeração do ar. Apenas a circulação do gás quente
transformado em gás resfriado, e não permite nenhuma troca de ar. Este 3 é
o grande problema, pois se respira o mesmo ar que, facilmente torna-se
viciado por todos os patógenos que são lançados pela respiração dos
usuários do ambiente. Caso algum usuário esteja com alguma doença
respiratória, a transmissibilidade é realizada muita facilmente. E aqui está o
grande problema dos dias atuais onde a preocupação com os vírus é muito
relevante para a saúde das pessoas.
4 - Revestimentos - A principal recomendação em ambientes de saúde e que
podem ser aplicáveis aos demais espaços onde ocorrem atividades humanas
refere-se à lavabilidade dos revestimentos de piso e parede, em alguns
casos inclui-se também o teto. A possibilidade de que os materiais de
acabamento utilizados em pisos e paredes possam ser higienizados
adequadamente é uma função relevante no processo de controle de
transmissibilidade de doenças. A possibilidade de limpeza de paredes, pisos,
bancadas de cozinha e banheiro, vidros de portas e janelas é uma
providência simples e possível de ser realizada com os materiais
domissanitários regularmente utilizados nas limpezas residenciais. No
entanto, e caso necessite-se de procedimentos mais sofisticados, o
documento do Ministério da Saúde sobre “Processamento de Artigos e
Superfícies em Estabelecimentos de Saúde” ainda é uma boa referência
(http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/superficie.pdf). Inclua-se nestes
procedimentos de limpeza das superfícies também as louças e metais:
torneiras, registros de pressão, cubas de lavatórios e pias de cozinhas. Tais
recomendações podem ser ampliadas para os móveis considerando as
características dos materiais que cada um deles possua: madeira, metal,
plásticos, vidro ou até mesmo papel.
Fábio Bitencourt
Professor doutor em conforto ambiental, mestre em arquitetura em ambientes de saúde, presidente da
Associação Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar
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Environments for people's health in times of
coronavirus
The Brazilian Association for the Development of the Hospital Building
(ABDEH) is a non-profit civil entity of unlimited duration and representative of
Brazil in the forums of the International Federation of Healthcare Engineering
(IFHE) in which it has had effective participation since 1998. The diversity of
fields in which it operates is directly linked to a broad understanding of the
buildings and environments where health services are provided.
In this regard, any public or private building is subject to the
recommendations of the Brazilian health legislation. At this time, when the
World Health Organization (WHO) and the Ministry of Health of Brazil (MS)
are deeply concerned about the possibility of human infection with the
disease called coronavirus (COVID-19), which is a line of viruses that cause
respiratory infections, concerns about the environment emerges, in which
architecture can contribute with important recommendations. Although the
first human coronaviruses were first isolated in 1937 according to the WHO, it
was in 1965 that the virus was described as coronavirus, due to the outline
visible under microscopy, resembling the shape of a crown.
The recommendations used in health buildings, which can be useful in
any other where there are human activities, should be prioritized in their
evaluation and application, based on the following physical and functional
aspects: user flows, ventilation, air conditioning and coatings.
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1 - User flows - The flow definition is an instrument of great significance in the
control of accidents and disease transmissibility. It can be as important for
health care buildings as for domestic and professional spaces. Simplify the
ordering of the circulation of people in order to not expose the several users
to identified or not identified risks (it may even be applied to cases of people
who are undergoing clinical evaluation). In the residential spaces, if it is not
possible to traffic through different paths, one can choose to create a 'stop
and follow' circulation model, as in city traffic signs. The alternative of flow
control can be organized by using furniture to define separate trajectories for
each user. Each piece of furniture: cabinet, coffee table, sofa and chairs can
guide the flow in the environment, if different paths to separate the occupants'
spaces are needed in the same unit, whether residential or any other
function.
2 - Ventilation - The recommendations for natural ventilation, where no
equipment is used to blow air, is the most classic of health conditions for
users of buildings for whatever use. The recommendations described in “Airs,
Water, Places” text written by Hippocrates (or Galen) in the 3rd century BC
remain contemporary and should serve as a natural way of obtaining thermal
comfort and human health. The importance of natural ventilation for buildings
also represents a way to 'clean up' the confined air environment and 'wash'
the surfaces and coatings of superficial pathogens. For users with chronic
respiratory diseases, natural ventilation can be an effective therapeutic
action. Good natural ventilation is also one of the main privileges of the
building and of each environment. Of course, the proper use of doors and
windows can facilitate the good quality of the air in the environment,
especially when this ventilation allows the air to pass through the environment
crossing it in its extension.
3- Air conditioning - Although we are in a tropical country and artificial air
conditioning systems have been incorporated as an essential need for human
comfort, this is a time when these values must be reassessed and revised.
The incorporation of equipment that does not have internal air exchanges
with the outside environment represents the most dangerous and facilitating
vector for respiratory diseases. Air exchange - when a portion of the indoor
air is sent to the outdoor environment and the same amount of outdoor air is
directed to the indoor environment, after passing through a filtration system represents one of the most important health functions of buildings,and
consequently, to the health of the people who occupy the respective
environments. In this context, the equipment called Split consists of two units,
a condenser (usually installed on balconies, exterior walls, etc.) and the other
one called evaporator (inside the environment). These units work connected
by two copper pipes through which the gas circulates, allowing the air to be
cooled. Only the circulation of hot gas transforms into chilled gas, and does
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not allow any exchange of air. This is the big problem, because one breathes
the same air that easily becomes addicted to all the pathogens that are
released by the breathing of the users of the environment. If a user has a
respiratory disease, transmissibility is very easy. And there is the big problem
nowadays when the concern with viruses is very relevant to people's health.
4 - Coatings - The main recommendation in healthcare environments, that
may be also applicable to other spaces where human activities occur, refers
to the washability of floor and wall coverings, in some cases the ceiling is also
included. The possibility that the finishing materials used in floors and walls
can be properly cleaned is a relevant function in the process of controlling the
transmissibility of disease. The possibility of cleaning walls, floors, kitchen
and bathroom countertops, door and window glass is a simple and possible
step to be carried out with household cleaning materials regularly used in
residential cleaning. However, and if more sophisticated procedures are
needed, the document by the Brazilian Ministry of Health on “Processing of
Articles and Surfaces in Health Facilities” is still a good reference
(http://bvsms.saude.gov.br/bvs /publicacoes/superficie.pdf). These surface
cleaning procedures also include crockery and metals: taps, pressure taps,
washbasins and kitchen sinks. Such recommendations can be extended to
the furniture, considering the characteristics of the materials that each one
has: wood, metal, plastics, glass or even paper.
Fábio Bitencourt
Professor in environmental comfort, master in architecture in healthcare environments, president of the
Brazilian Association for the Development of the Hospital Building
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Presidente da UIA: “O coronavírus afetará a
maneira como projetamos e gerenciamos o
espaço”
Publicada no site do RCMA em 09/05/2020

Picturem cedida pelo entrevistado

Thomas Vonier: “UIA tem sido a força internacional da
nossa profissão” / Foto: Cedida pelo entrevistado
Publicada Mundial
no site do RCMA
em 09/05/2020
Quando a Organização
de Saúde
(OMS) decretou a pandemia de coronavirus
(Covid-19), o presidente da União Internacional dos Arquitetos (UIA), o norte-americano
Thomas Vonier, estava no olho do furacão, em Seul, na Coreia do Sul, um dos países
mais atingidos no início desta crise.

Nesta entrevista ao 27º Congresso Mundial de Arquitetos, e compartilhada pelo Rio
Capital Mundial da Arquitetura, Vonier fala da iniciativa do UIA COVID-19 Information Hub
(um compilado de informações sobre a pandemia, uma espécie de arquivo de pesquisa
para arquitetos sobre impactos, medidas de mitigação e implicações futuras no
planejamento, com perspectivas dos órgãos de trabalho da UIA). Também relembra o
papel dos arquitetos em outras crises humanitárias, comenta sobre as mudanças que o
trabalho dos arquitetos pode sofrer e relata como os coreanos rapidamente agiram para
responder ao coronavírus.
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É a primeira vez que a UIA realiza um levantamento de projetos arquitetônicos
relacionados a uma situação crítica, a fim de reuni-los de maneira organizada? O
que levou a UIA a tomar essa iniciativa?

Muitas comissões e programas de trabalho da UIA reúnem exemplos de excelentes
projetos de construção de todo o mundo. Nossa Comissão de Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável, por exemplo, reuniu e publicou dezenas de projetos de
design e arquitetura de destaque de várias regiões geográficas, representando ótimas
soluções ambientais para uma variedade de condições climáticas e econômicas. Nosso
Programa de Trabalho sobre “Arquitetura e Crianças” premia os excelentes esforços
educacionais reunidos em diversos países. A UIA sempre foi uma plataforma para reunir e
compartilhar obras exemplares, mas nunca enfrentamos uma crise de pandemia desse
caráter ou magnitude. A propagação desse novo coronavírus está intimamente
relacionada às interações físicas entre seres humanos em espaços confinados, que são o
domínio do projeto arquitetônico. Um aspecto valioso da UIA é o seu alcance
internacional, e nossos membros estão determinados a compartilhar conhecimento e
experiência para melhorar a condição humana. Era natural para a UIA lançar um hub
global de compartilhamento de informações sobre questões críticas de instalações para
esta pandemia, liderado por Kevin Bingham, arquiteto da África do Sul, com experiência
no planejamento e adaptação de instalações para necessidades críticas de saúde pública.
Há arquitetos que tenham se destacado em crises humanitárias nos últimos anos,
como o tsunami no Pacífico, campos de refugiados na Europa, a Guerra da Síria ou
outros eventos? Você poderia citar alguns casos?

Atualmente, muitas das questões humanitárias no mundo decorrem de conflitos políticos e
econômicos, muitas vezes enraizados em preconceitos e rivalidades nacionais, étnicas e
religiosas. No fundo, essas crises têm pouco a ver com arquitetura. Mas a criatividade dos
arquitetos – e sua determinação quase universal em ajudar – produziram abrigos de
emergência engenhosos e maneiras notáveis de fornecer água potável e saneamento
básico em campos de refugiados e assentamentos informais. Além disso, percebemos
que a arquitetura responsável e o design urbano podem ajudar a remediar ambientes
envenenados e melhorar as condições climáticas extremas, que frequentemente levam a
conflitos por recursos e prejudicam a boa saúde pública. Muitos países membros da UIA
enfrentaram catástrofes, naturais e humanas. Isso inclui, é claro, o tsunami que atingiu o
Japão em 2011, pouco antes do Congresso Mundial da UIA em Tóquio, que ajudou a
gerar uma nova geração de diretrizes para a construção em áreas propensas a
inundações e condições climáticas extremas.

A UIA tem notícias de outros projetos, como o CURA (de Carlo Ratti e Italo Rota),
sendo desenvolvidos especificamente para esta pandemia do Covid-19?

Exemplos de engenhosidade extraordinária estão chegando à UIA de todos os cantos do
globo. Eles variam de projetos para cabines de teste improvisadas de baixa tecnologia
que protegem o pessoal médico a adaptações de alta tecnologia de grandes espaços
(como centros de convenções e igrejas) para funcionarem como estações hospitalares
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isoladas de terapia intensiva. Também ouvimos falar de estações de quarentena
temporárias de emergência em larga escala e esperamos ter muitos exemplos físicos de
abordagens que sejam rápidas, eficazes e econômicas. Os arquitetos devem entrar em
contato com o Centro de Informações da UIA COVID-19, em www.uia-architectes.org,
para contribuir com suas experiências e aprender com as de outros arquitetos!

Você acredita que o impacto global desta pandemia sinaliza alguma mudança na
forma como a arquitetura e o urbanismo vêm sendo realizados até agora? De que
maneira?

Arquitetos e especialistas de todo o mundo estão especulando sobre essas questões
neste momento. Ainda estamos na fase de enfrentamento, e isso perdurará pelos
próximos meses.
Quando a Organização Mundial da Saúde declarou a pandemia global, eu estava em Seul
a negócios e depois viajei de trem para a Coréia central. Durante essa viagem, tive
encontros fechados com talvez 300 pessoas e compartilhei espaços públicos com
milhares mais. A experiência me mostrou como a infraestrutura pública pode apoiar as
comunidades a lidar com as principais crises de saúde.
Para começar, estações de lavagem de mãos e dispensadores de desinfetantes para as
mãos estavam por toda parte – nas estações de trem e de ônibus, parques e outros locais
ao ar livre, em lojas e prédios públicos. Em todos os lugares que você olhava, os avisos
mostravam as maneiras “corretas” de espirrar, tossir e lavar as mãos. Instruções
ilustradas – algumas projetadas expressamente para crianças – estavam em pôsteres,
folhetos, jornais e outdoors. Eles foram repetidos em anúncios públicos e vídeos. Em
resumo, em quase todos os locais, houve respostas urgentes a uma grave emergência de
saúde pública.
Foi impressionante ver quase todos os coreanos – nos espaços semi privados e públicos
– exibindo altos níveis de disciplina. As máscaras eram abundantes e usadas em quase
todos os lugares. Elas podem ter eficácia limitada na proteção contra a infecção por
coronavírus, mas as máscaras ainda são um sinal visível de conscientização,
preocupação e disciplina. O aperto de mão entre amigos, colegas e novos conhecidos foi
quase completamente suspenso, semanas antes da declaração de uma pandemia global.
Minha experiência na Coréia sugeriu que a segurança pública durante uma pandemia é
um bom exemplo, juntamente com a repetição implacável de mensagens factuais e
simples, e um reforço social rigoroso. Tudo começa nas linhas de frente, em prédios e
espaços públicos. Você não consegue se livrar da mensagem de que estamos em uma
crise de saúde urgente e todos ao seu redor estavam recebendo a mesma mensagem. A
pressão social para usar máscaras e manter distância era tangível.
Na Europa e na América do Norte, agora você vê manifestações visíveis das diretrizes de
distanciamento físico – tiras de fita no chão, por exemplo, para marcar intervalos de
distanciamento nas entradas e saídas. Hoje há rígidos controles de entrada em lojas e
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prédios que, há dois meses, estavam abertos. Essas medidas não desaparecerão tão
cedo. Mas hoje, quem pode realmente saber com certeza o que está do outro lado desta
crise, ou mesmo quando “o fim” chegará? Inevitavelmente, nossos prédios e espaços
públicos refletirão o desconforto que muitas pessoas sentirão por estarem perto de outras
pessoas por muito tempo. Em quanto tempo você pode imaginar concordar em sentar-se
em um restaurante a centímetros de uma mesa vizinha? Quando você estará pronto para
ficar em uma fila ou sentar-se em um trem ou ônibus, com seu corpo quase tocando o
estranho ao seu lado? Podemos ter que fazer essas coisas, mas provavelmente
tentaremos evitá-las – e isso afetará a maneira como projetamos e gerenciamos o
espaço.
Gostaria de deixar uma mensagem para arquitetos de todo o mundo neste momento
tão crítico?

Desde o primeiro dia, a UIA tem sido a força internacional da nossa profissão, levando os
arquitetos a trabalharem sob fidelidade apartidária para melhorar o mundo através do
design. É exatamente disso que precisamos hoje – primeiro, para ajudar o mundo a
combater a pandemia mortal que agora o envolve; e, depois, para ajudar as comunidades
a se recuperarem e se reconstruírem, aplicando lições que ajudarão a evitar futuras
catástrofes ambientais e de saúde. A UIA continuará sendo uma força líder para o bem,
compartilhando as melhores orientações disponíveis sobre a construção e o
reaproveitamento de instalações para uso médico de emergência. Hoje, assim como há
72 anos, quando foi criada a UIA, nós, arquitetos, nos uniremos no serviço à sociedade,
trazendo perspectiva e visão global. Como organização internacional dos profissionais de
arquitetura, é nosso papel destacar pesquisas relevantes, promover o compartilhamento
de informações e defender políticas sólidas.
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UIA President: “UIA President: “coronavirus will
affect how we design and manage space”
Published on the RCMA website on 09/05/2020
Photo courtesy of the intervewee

Published on the RCMA website on 04/22/2020

Thomas Vonier: “UIA has been the international strength
of our profession” / Photo: Provided by the interviewee

When the World Health Organisation (WHO) declared the coronavirus pandemic, the
President of the International Union of Architects (UIA) US citizen Thomas Vonier was
in the eye of the hurricane, in Seoul, South Korea – one of the countries that was most
severely affected at the start of this crisis.
In this exclusive interview, he talks about the UIA COVID-19 Information Hub initiative,
recalling the roles played by architects in other humanitarian crises. He also comments
on possible changes looming over the work of architects, and describes how the South
Koreans acted rapidly to contain COVID-19.
Is this the first time that the UIA has carried out a survey of architectural projects
related to a critical situation, in order to compile them in an organized manner?
What led the UIA to take this initiative?
Many UIA Commissions and Work Programmes gather examples of excellent building
projects from all over the world. Our "Commission on Sustainable Development Goals,"
for example, has assembled and published dozens of outstanding designs and projects
from many geographic locales, representing great environmental solutions for a range
of climatic and economic conditions. Our Work Programme on "Architecture and
Children" gives awards for outstanding educational efforts gathered from many different
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countries. The UIA has always been a platform for gathering and sharing exemplary
works, but we have never faced a pandemic crisis of this character or magnitude.
Propagation of this novel coronavirus is very closely related to physical interactions
among humans in confined spaces, which is very much the domain of architectural
design. A valuable aspect of the UIA is its international reach, and our members are
determined to share knowledge and experience to improve the human condition. It was
natural for the UIA to launch a global information-sharing hub on critical facility issues
for this pandemic, headed by Kevin Bingham, an architect from South Africa with
experience in planning and adapting facilities for critical public health needs.
Have we had architects highlighted in humanitarian crises in recent years, such as the
tsunami in the Pacific, refugee camps in Europe, the Syrian War or other events? Could
you name a few cases?
Many of the humanitarian issues in the world today stem from political and economic
conflicts, which are often rooted in national, ethnic and religious prejudices and rivalries.
At their core, these crises have little to do with architecture. But the ingenuity of
architects -- and their nearly universal determination to help -- have produced ingenious
emergency shelters and remarkable ways to provide potable water and basic sanitation
in refugee camps and informal settlements. Also, we have come to realise that
responsible architecture and urban design can help to remediate poisoned
environments and ameliorate extreme climate conditions, which often lead to conflicts
over resources and undermine sound public health. Many UIA member countries have
faced catastrophes, both natural and human. This includes, of course, the Tsunami that
struck Japan in 2011, just before the UIA Tokyo World Congress, which has helped to
generate a new generation of guidelines for building in areas prone to flooding and
extreme weather.
Does UIA already have news of other projects, such as CURA (Carlo Ratti and
Italo Rota), being developed specifically for this Covid-19 pandemic?
Examples of extraordinary ingenuity are coming to the UIA from all corners of the globe.
They range from schemes for low-technology, self-built testing booths that isolate
medical personnel from test subjects, to high-technology adaptations of large spaces,
such as convention centers and churches, to isolated intensive care hospital stations.
We have also heard about emergency large-scale temporary quarantine stations, and
we hope to have many physical examples of approaches that are fast, effective and
economical. Architects should check in with the UIA COVID-19 Information Hub:
www.uia-architectes.org -- both to contribute examples and to take examples away!
Do you believe that the global impact of this pandemic already signals some change in
the way in which Architecture and Urbanism is carried out until now? In what way?
Please develop this theme.
Architects and pundits all over the world are speculating on such questions right now.
We are still in the coping phase, and that will endure for months to come.
When the World Health Organisation declared this a global pandemic, I was in Seoul on
business, and then travelled by train to central Korea. During that travel, I had indoor
encounters with maybe 300 people, and shared public spaces with thousands more.
The experience showed me how public infrastructure can support communities coping
with major health crises.
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To begin with, hand-washing stations and hand sanitizer dispensers were everywhere -in train and bus stations, parks and other outdoor locations, in stores and public
buildings. Everywhere you looked, notices showed the “correct” ways to sneeze, cough,
and wash hands. Illustrated instructions—some designed expressly for children—were
on posters, handouts, newspapers, and billboards. They were repeated in public
announcements and video spots. In short, with just about every step you took, you saw
urgent responses to a serious public health emergency.
It was impressive to see almost all Koreans—in both semi-private and public spaces—
displaying high levels of discipline. Masks were in abundant supply and worn almost
everywhere. They may have limited effectiveness in protecting against coronavirus
infection, but masks are still a visible signal of awareness, concern and discipline.
Handshaking among friends, colleagues and new acquaintances was almost
completely suspended, weeks before the declaration of a global pandemic.
My experience in Korea suggested that public security during a pandemic comes via
good example, along with relentless repetition of factual and simple messages, and
rigorous social reinforcement. It all begins at the front lines, in buildings and public
spaces. You could not get away from the message that we are in an urgent health
crisis, and everyone around you was getting the same message. The social pressure to
wear masks and to keep distance was palpable.
In Europe and North America, you now see visible manifestations of physical
distancing guidelines—strips of tape on floors to mark distancing intervals at
entrances and check-out lines. Today there are strict entry controls in stores and
buildings that, two months ago, were wide open. These measures will not go
away any time soon. But today, who can really know for sure what lies on the
other side of this crisis, or even when "the end" will come?
Inevitably, our buildings and public spaces will reflect the unease many people will feel
about being near other people for a long time to come. How soon can you imagine
agreeing to sit at a restaurant within inches of a neighboring table? When will you be
ready to stand in a line, or sit in a train or bus, with your body nearly touching the
stranger next to you? We may have to do these things, but we will probably try to avoid
them - and this will affect how we design and manage space.
Would you like to say something or send a message to architects around the
world at this moment so critical to the world?
From its very first day, the UIA has been the profession’s international force, propelling
architects to work in nonpartisan allegiance toward a world made better by design. That
is exactly what we need today—first, to help the world fight the deadly pandemic that
now grips it, and then to help communities recover and rebuild, applying lessons that
will help to avoid future health and environmental catastrophes. The UIA will continue to
be a leading force for good, by sharing the best guidance available on building and
repurposing facilities for emergency medical use. Today, just as when architects
created the UIA seventy-two years ago, we will unite in service to society, bringing
global perspective and vision. As the profession’s international organisation, it is our
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role to highlight relevant research, promote information sharing and advocate for sound
policies.
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Arquiteta e pesquisadora Natália Cidade: como
evitar a proliferação do coronavírus
Publicado no site do RCMA em 20/03/2020

Natália Cidade: “Higienização máxima em casa é fundamental
Foto cedida pela entrevistada

Com o aumento diário de casos confirmados e suspeitos de pessoas com coronavírus, a
população busca incessantemente informações sobre como evitar o contágio. E, como a
transmissão atualmente não ocorre apenas de pessoa para pessoa, já que o vírus está
nas superfícies de maneira geral, é extremamente importante uma higienização
adequada. Para esclarecer com detalhes como manter os ambientes mais saudáveis, o
Rio Capital Mundial da Arquitetura entrevistou a arquiteta-urbanista, pesquisadora do
Centro de Estudos e Pesquisas em Emergências e Desastres em Saúde (CEPEDES /
Fiocruz) e doutoranda em planejamento urbano no IPPUR/UFRJ, Natália Cidade.
A profissional alerta que como o coronavírus chegou no Brasil há pouco tempo,
praticamente toda a produção científica usada pelos pesquisadores é internacional,
desenvolvida a partir da experiência dos outros países.
De forma geral, com base nos estudos internacionais, ela indica que se mantenha os
ambiente limpos com produtos detergentes, superfícies higienizadas o máximo possível
em casa, principalmente as tocadas com frequência por pessoas diferentes. São os
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espaços de acesso e circulação, como maçanetas, corrimãos, puxadores e utensílios
domésticos.
Segundo a arquiteta, os coronavírus humanos podem permanecer infecciosos em
superfícies em temperatura ambiente por até nove dias. A uma temperatura de 30° C ou
mais, a duração da persistência é mais curta (Veja a tabela abaixo).
– A contaminação de superfícies de toques frequentes em ambientes de saúde é,
portanto, uma fonte potencial de transmissão viral. Não foram encontrados dados sobre a
transmissibilidade dos coronavírus das superfícies contaminadas para as mãos. No
entanto, pode ser demonstrado com o vírus influenza A que um contato de 5 segundos
pode transferir 31,6% da carga viral para as mãos. Em um estudo de observação, foi
descrito que os alunos tocam o rosto com as próprias mãos em média 23 vezes por hora,
com contato principalmente com a pele (56%), seguido por boca (36%), nariz (31%) e
olhos (31%) -, cita Natália, em referência ao artigo ‘Persistence of coronaviruses on
inanimate surfaces and their inactivation with biocidal agents’.
As recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) devem ser seguidos à
risca. E os procedimentos de limpeza e desinfecção ambiental têm que ser feitos de
maneira consistente e correta. E o uso de desinfetantes comuns como hipoclorito de sódio
também é boa prática, de acordo com a especialista.

-O ideal é o uso da solução com uma parte de hipoclorito de sódio para 100 de água.
Nossos dados resumidos com coronavírus indicam que uma concentração de 0,1% é
eficaz em 1 minuto. Uma concentração de 70% de etanol também é recomendada pela
OMS para desinfetar pequenas superfícies -, relata Natália.
Veja o tempo de persistência do coronavírus em superfícies (fonte: J. Hosp. Infect /
Medscape):
-Plástico: 5 dias
-Papel: 4-5 dias
-Papelão: 24h
-Vidro: 4 dias
-Madeira: 4 dias
-Aço: 48 horas
-Luvas: 8 horas
-Alumínio: 2-8 horas
(Fontes: Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and their inactivation with
biocidal agents.
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195670120300463)

Tire suas dúvidas com a Plataforma da Fiocruz sobre o Coronavírus:
-ONDE DEVE FICAR A PESSOA QUE PRECISA DE ISOLAMENTO DOMICILIAR?
O ideal é que fique sozinha em um quarto, ou em um cômodo da casa adaptado como
quarto, se possível com um banheiro privativo. As portas do quarto devem ficar fechadas
o tempo todo, mas as janelas devem ficar abertas para que o ambiente fique bem
ventilado. O paciente só deve sair deste quarto em caso de necessidade (para ir ao
banheiro se este for separado, ou para ir ao médico). Se o doente precisa fazer algum
tratamento com inalação (ou nebulização), deve fazer sempre dentro do quarto. As
refeições também devem ser servidas dentro deste quarto.
E QUEM CUIDA DO DOENTE?
Qualquer familiar ou amigo pode cuidar do paciente, mas é preciso evitar que sejam
gestantes, idosos ou pessoas com outros problemas de saúde, como outras doenças
respiratórias (bronquite, asma, enfisema, etc). Os cuidadores devem evitar contato com
as secreções respiratórias do doente, seguindo as instruções para uso correto de
máscaras cirúrgicas, limpeza da casa e dos utensílios usados, além da lavagem das
roupas e das mãos.
E AS VISITAS?
As visitas devem ser proibidas. Só as pessoas que precisam cuidar do paciente (dar
comida, remédios e etc.) podem entrar no quarto.
O QUE É PRECISO TER EM CASA?
Os cuidados de isolamento domiciliar não exigem nenhum equipamento especial. Além
dos produtos de limpeza comuns é necessário ter máscaras cirúrgicas e álcool gel que
podem ser adquiridos em farmácias.
QUEM DEVE USAR MÁSCARA? EM QUE MOMENTOS?
Os cuidadores do doente devem colocar a máscara antes de entrar no quarto do doente e
ficar com ela, tampando boca e nariz, durante todo o tempo em que ficarem lá.
O doente não precisa ficar de máscara dentro do quarto, mas deve colocar a máscara,
tampando boca e nariz sempre que for sair, por qualquer motivo, e permanecer com ela
durante todo o tempo em que ficar fora do quarto. Mesmo dentro do quarto, o doente deve
cobrir o nariz e a boca com lenços de papel ao tossir ou espirrar.
MÁSCARA PRECISA SER JOGADA FORA A CADA VEZ QUE FOR USADA?
Sim. As máscaras usadas pelo doente e pelo cuidador devem ser descartadas no lixo
após cada uso.
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OS CUIDADORES DEVEM TOMAR ALGUM CUIDADO ESPECIAL?
É importante lavar as mãos com água e sabão após cada contato com o doente ou com
as roupas, toalhas e lençóis que ele tenha usado (após a lavagem das roupas e a troca
de roupas, por exemplo), após a lavagem de pratos, copos e talheres do doente, após a
limpeza do quarto, do banheiro e dos objetos, e após cada vez que a máscara for retirada.
Pode ser usado álcool gel 70% substituindo a lavagem se as mãos não estiverem sujas.
COMO LIMPAR O QUARTO E O BANHEIRO?
O quarto e o banheiro devem ser limpos normalmente todos os dias. As superfícies do
banheiro e do quarto devem ser desinfetadas com álcool 70%. O piso do banheiro e o
vaso sanitário devem ser desinfetados com hipoclorito (água sanitária), após a limpeza. A
tampa do vaso sanitário deve ser mantida fechada durante o acionamento da descarga.
Os panos de limpeza devem ser lavados após cada uso e desinfetados com hipoclorito
(água sanitária). Antes de usar o álcool ou o hipoclorito certifique-se que essas
substâncias não danificarão os objetos. O lixo do quarto e do banheiro do doente deve ser
descartado em sacos fechados, normalmente, junto com o lixo da casa.
COMO LAVAR ROUPAS, TOALHAS E LENÇÓIS USADOS PELO DOENTE?
Não é necessário lavar as roupas do paciente em separado, mas outras pessoas só
podem usar qualquer peça que teve contato com o doente depois da lavagem. Na hora de
recolher e de lavar as roupas elas não devem ser sacudidas.
QUE FAZER COM PRATOS, COPOS, TALHERES E OUTROS OBJETOS USADOS
PELO DOENTE?
A louça utilizada pelo paciente não precisa ser lavada em separado, mas assim como as
roupas os copos, pratos e talheres só podem ser usados por outras pessoas depois de
lavados. Qualquer outro objeto que o doente usar, como por exemplo aparelho de
telefone, livros, computador, jornais e revistas, deve ser limpo e desinfetado com álcool a
70% antes de ser usado por outra pessoa. Antes de usar o álcool certifique-se que essa
substância não danificará os objetos.
QUAIS CUIDADOS O DOENTE PRECISA RECEBER?
O doente deve ficar em repouso, tomar bastante líquido e receber alimentação leve e
balanceada. Podem ser usados analgésicos e antitérmicos comuns para os sintomas.
QUANDO LEVAR O DOENTE PARA O HOSPITAL?
O doente deve ser levado para atendimento médico se apresentar piora. Em caso de dor
no peito, falta de ar, extremidades azuladas (unhas e pontas dos dedos), desidratação,
vômitos incontroláveis, diminuição da quantidade de urina, vertigens e confusão mental o
paciente deve ser conduzido a um hospital imediatamente.
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O QUE FAZER SE ALGUÉM DA MESMA CASA TIVER ALGUM SINTOMA DE
CORONAVÍRUS?
Deve procurar atendimento médico em unidade de saúde. Na consulta deve informar que
teve contato com caso suspeito e fazer a coleta para exame para diagnóstico.
fonte das informações: Plataforma da Fiocruz sobre Coronavírus disponível em:
https://portal.fiocruz.br/coronavirus
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Architect and researcher Natália Cidade: how to
prevent the spread of the new coronavírus
Published on the RCMA website on 03/20/2020

Natália Cidade: “Maximum hygiene at home is essential”
Photo: Provided by the interviewee

Due to the daily increase in confirmed and suspected cases of people infected with the
new coronavirus, the population is constantly searching for information on how to avoid
contagion. As the transmission does not occur only from one person-to-person, since the
virus can live on the surfaces, proper hygiene of the environment is extremely important. In
order to clarify how to keep the environments healthier, Rio World Capital of Architecture
interviewed the architect, urban planner and researcher of the Center for Studies and
Research in Emergencies and Disasters in Health (CEPEDES / Fiocruz), and Ph.D.
candidate in urban planning from IPPUR/UFRJ, Natália Cidade.
The professional says that since the virus has recently arrived in Brazil, mostly, all the
scientific production used by the researchers comes from foreign countries and is being
developed from the experience of the nations that were first affected by the pandemic.
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In general, based on international studies, Natália suggests to keep the environments
clean by using detergent products, sanitize house surfaces as much as possible,
especially those frequently touched by different people, such as areas of access and
circulation, door handles, handrails, handles and household items.
According to the architect, human coronaviruses can remain infectious on surfaces at
environment temperature for up to nine days. At a temperature of 30° C or more, the vírus
has a shorter life span (See the table below).
- Therefore, the contamination of surfaces subject to frequent touches in healthcare
environments is a potential source of viral transmission. No data were found on the
transmissibility of coronaviruses from contaminated surfaces to hands. However, it is
possible to demonstrate with the influenza A virus that a 5-second contact can transfer
31.6% of the viral load to the hands. In an observation study, it was described that
students touch their face with their own hands on average 23 times an hour, with contact
mainly with the skin (56%), followed by mouth (36%), nose (31%) and eyes (31%) -,
Natália quotes, in reference to the article 'Persistence of coronaviruses on inanimate
surfaces and their inactivation with biocidal agents'.
The recommendations of the World Health Organization (WHO) must be followed strictly.
In addition, environmental cleaning and disinfection procedures must be done consistently
and correctly. The use of common disinfectants such as sodium hypochlorite is also good
practice, according to the expert.
-The ideal is to use a solution made of one part of sodium hypochlorite to 100ml of water.
Our data summarized about the coronavirus indicates that a concentration of 0.1% is
effective in 1 minute. A concentration of 70% ethanol is also recommended by WHO to
disinfect small surfaces -, reports Natália.
See how long the coronavirus persists on surfaces (source: J. Hosp. Infect /
Medscape):
-Plastic: 5 days
-Paper: 4-5 days
-Cardboard: 24h
-Glass: 4 days
-Wood: 4 days
-Steel: 48 hours
-Gloves: 8 hours
- Aluminum: 2-8 hours
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Source: Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and their inactivation with
biocidal agents. Available at:
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195670120300463

Clear all your doubts at Fiocruz Platform on Coronavirus:
- WHERE SHOULD THE PERSON WHO NEED HOME ISOLATION STAY?
Ideally, one should be alone in a bedroom, or in a room in the house adapted as a
bedroom, if possible with a private bathroom. The bedroom doors must be closed at all
times, but the windows must be open so that the room is well ventilated. The patient
should only leave this room if necessary (to go to the bathroom if it is separated, or to go
to the doctor). If the patient needs to do any treatment with inhalation (or nebulization), one
should always do it inside the room. Meals must also be served within this room.
AND WHO TAKES CARES OF THE PATIENT?
Any family member or friend can take care of the patient, but it is important to avoid that
those who are giving care are pregnant women, the elderly or people with other health
problems, such as other respiratory diseases (bronchitis, asthma, emphysema, etc.).
Caregivers should avoid contact with the patient's respiratory secretions, following the
instructions for the correct use of surgical masks, cleaning the house and used utensils, in
addition to washing clothes and hands.
HOW ABOUT THE VISITORS?
Visits must be prohibited. Only people who need to take care of the patient (giving food,
medicines, etc.) can enter the room.
WHAT DO I NEED AT HOME?
Care at home during social distancing does not require any special equipment. In addition
to regular cleaning products, it is necessary to have surgical masks and hand sanitizer,
which can be purchased in pharmacies.

WHO SHOULD USE MASK? WHEN?
Caregivers put on a mask before entering the patient's room, covering their mouth and
nose, and keeping for the entire time they are there.
The patient does not need to use a mask inside the room, but must put it on, covering his
mouth and nose, whenever he goes out, for any reason, and remain using it for the entire
time he or she is out of the room. Even when inside the room, the patient should cover his
nose and mouth with tissues when coughing or sneezing.
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SHOULD THE MASK BE DISPOSED AFTER USED?
Yes. masks used by the patient and the caregiver must thrown away in the trash after
each use.
SHOULD CAREGIVERS TAKE ANY SPECIAL CARE?
It is important that they wash their hands with water and soap after each time they have
contact with the patient or with the clothes, towels and sheets he or she has used (after
washing and changing clothes, for example), after washing dishes, glasses and cutlery
used by patient, after cleaning the room, bathroom and objects, and after each time the
mask is removed. If your hands are not dirty, 70% hand sanitizer can be used instead of
washing them.
HOW TO CLEAN THE ROOM AND THE BATHROOM?
The bedroom and bathroom should be normally cleaned every day. The surfaces should
be disinfected with 70% alcohol. The bathroom floor and the toilet should be disinfected
with hypochlorite (bleach) after cleaning. The toilet lid must be kept closed when flushing.
Cleaning cloths must be washed after each use and disinfected with hypochlorite (bleach).
Before using alcohol or hypochlorite, make sure that these substances will not damage
objects. Waste from the patient's room and bathroom should be disposed in closed bags,
usually along with the household waste.

HOW TO WASH CLOTHES, TOWELS AND SHEETS USED BY THE PATIENT?
It is not necessary to wash the patient's clothes separately, but other people may only use
any garments that came into contact with the patient after washing them. When hanging
and washing clothes, they should not be shaken.
WHAT TO DO WITH DISHES, CUPS, CUTLERY AND OTHER OBJECTS USED BY THE
PATIENT?
The dishes used by the patient do not need to be washed separately, but like clothes,
glasses, plates and cutlery can only be used by other people after they have been
washed. Any other object that the patient uses, such as a telephone, books, computer,
newspapers and magazines, must be cleaned and disinfected with 70% alcohol before
being used by another person. Before using alcohol make sure that this substance will not
damage objects.
WHAT IS THE CARE A PATIENT NEEDS TO RECEIVE?
The patient should rest, drink plenty of fluids and have a light and balanced diet. Regular
painkillers and antipyretics can be used for symptoms.
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WHEN TO TAKE THE PATIENT TO THE HOSPITAL?
The patient should be taken for medical care if his condition gets worse. In case of chest
pain, shortness of breath, bluish extremities (nails and fingertips), dehydration,
uncontrollable vomiting, decreased amount of urine, dizziness and mental confusion the
patient should be taken to a hospital immediately.
WHAT TO DO IF SOMEONE IN THE SAME HOUSEHOLD HAS ANY SYMPTOM OF
CORONAVIRUS?

He or she should seek medical attention at a health facility and inform, in the consultation,
about any contact with a suspected. A sample should be collected for testing.
Source: Fiocruz platform on Coronavirus available at: https://portal.fiocruz.br/coronavirus
Rio World Capital of Architecture
Rio de Janeiro is the first World Capital of Architecture, an unprecedented title achieved by
the Rio de Janeiro City Hall and by the Institute of Architects of Brazil(IAB) and given by
the United Nations Organization for Education, Science and Culture (Unesco) and by the
International Union of Architects(UIA). Throughout 2020, the city will host a series of
events, among them the 27th World Congress of Architects - UIA 2021, exhibitions, and
public contests (postponed to 18th to 22nd July 2021 due to the Covid-19 pandemic).
Besides showing the world the architectural beauty of Rio, this title is also an opportunity
to reflect upon the future, to plan what we want for cities around the world.
UIA 2020 Rio
With the theme “All the worlds. Just one world. Architecture 21” and expecting an audience
of 20,000 professionals in the field, the 27th World Congress of Architects will transform
Rio into the epicenter of the debate on the future of the world's cities. Promoted by the
International Union of Architects (UIA) and with the organization of the Institute of
Architects of Brazil (IAB), the event invites experts and enthusiasts from more dynamic,
fair, and sustainable cities to discuss solutions between July 19 and 23, 2020 (due to the
Coronavirus pandemic, the date has been postponed to July 18 to 22, 2021). The
Congress also has preparatory and parallel events, such as exhibitions, seminars, and
workshops, which take place across Brazil.
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Sambódromo: palco do samba que também é
escola tem outra função nobre: salvar vidas
Publicado no site do RCMA em 18/04/2020

Sambódromo: De palco dos maiores desfiles de carnaval do mundo a abrigo seguro para
moradores de rua
Foto: Marco Antônio Cavalcanti - Riotur

O imponente arco da Praça da Apoteose do samba ganhou um significado especial no
Rio de Janeiro, a primeira Capital Mundial da Arquitetura. O sambódromo de Oscar
Niemeyer, inaugurado em 1984 para ser palco de um dos mais belos espetáculos e se
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transformar em salas de aula depois do carnaval, adquiriu importância no cenário carioca
no combate ao novo coronavírus. E com uma função muito nobre: salvar vidas. Passou a
abrigar parte da população em situação de rua na cidade e começa a ser ponto de
arrecadação e distribuição de alimentos, através de uma parceria da Prefeitura do Rio
com sambistas de 27 escolas de samba dos grupos Especial e de Acesso.
Com as aulas suspensas devido à recomendação de distanciamento social durante a
crise da COVID-19, as classes foram transformadas em quartos. Cada cômodo sob as
arquibancadas tem camas, móveis, ventiladores e foram instalados chuveiros e pias. A
prioridade foi levar para o espaço idosos, grávidas e mulheres acompanhadas de
crianças.
A medida não surpreende, mas é motivo de muito orgulho para Paulo Sérgio Niemeyer,
que seguiu os passos do bisavô, trabalhou com ele por muito tempo e hoje preside o
Instituto Niemeyer de Políticas Urbanas, Científicas e Culturais. A instituição tem como
objetivo preservar o legado deixado por Oscar Niemeyer e ampliar as soluções urbanas e
sociais, características de suas criações.

– É de simbolismo e representatividade incríveis. A Passarela do Samba, como meu avô
gostava de chamar, é uma obra camaleônica e foi projetada para ter função social. Foi
pré-moldada com o mesmo conceito dos Cieps. E esta utilização no auxílio ao combate à
pandemia é tão importante que Oscar estaria, ou está, onde estiver, muito feliz – aplaude
o arquiteto Paulo, dono do escritório Niemeyer Arquitetos Associados.

Paulo Sérgio Niemeyer: “A Passarela do Samba, como meu avô gostava de chamar, foi
projetada para ter função social. E esta utilização no auxílio ao combate à pandemia é tão
importante que Oscar estaria, ou está, onde estiver, muito feliz”
Foto: Cedida pelo entrevistado
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Paulo lembra que as obras públicas de Oscar Niemeyer sempre contemplaram a
sociedade como um todo, sendo espaços abertos à população. Como o Caminho
Niemeyer, um conjunto de equipamentos culturais ao longo de 11 Kms, que inclui o
Museu de Arte Contemporânea (MAC), na orla do Centro à Zona Sul de Niterói. Ou o
Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Duque de Caxias, formado pela Praça do
Pacificador, o Teatro Municipal Raul Cortez e a Biblioteca Pública Municipal Leonel de
Moura Brizola.
– Basta ver que as obras do meu avô foram pensadas no lado social, na contemplação do
pobre, no uso da cidade por todos. Quando foi projetar o complexo em Caxias, ouviu de
alguém que ali só tinha gente humilde, que não cabia uma obra daquela proporção. E
respondeu: “Naquele lugar de gente mais humilde, eu fiz o projeto como um diamante na
praça” -, gaba-se, com razão, o bisneto.

O arquiteto se entusiasma ao dizer que o bisavô projetou casarões, palácios e museus,
mas fez também um equipamento que serve de casa, agora, para quem não tinha. E
acrescenta que os Cieps podem servir para fins semelhantes, especialmente por terem
sido construídos próximo a comunidades.

Profissionais elogiam a versatilidade
A coordenadora de Conservação do Patrimônio Cultural do Instituto Rio Patrimônio da
Humanidade (IRPH), Laura de Blasi, ressalta outros aspectos importantes levados em
consideração no projeto do Sambódromo, como a facilidade de acesso.
– Considero extremamente importante a flexibilização do espaço para abrigar diferentes
atividades, fora do período do carnaval. É um equipamento urbano de grande porte,
localizado numa área central, atendida por diversos tipos de transporte público de massa
(metrô, ônibus, trem), o que possibilita o acesso fácil da população proveniente das
diferentes áreas da Cidade -, destaca.

Laura, que é arquiteta e urbanista, reforça que o espaço seja mais utilizado durante todo o
ano:
– Por sua grandiosidade e versatilidade, os espaços, tanto os fechados como o aberto,
podem e devem perfeitamente abrigar outras atividades, dependendo da necessidade e
interesse da população. Neste sentido, além das atividades educacionais e dos eventos
esporádicos realizados no Sambódromo, destaco a importância de se estudar uma
proposta de ocupação regular para todo o ano, o que além de manter o espaço ativo todo
o tempo, possa destacar, valorizar e divulgar o Carnaval, importante evento da cultura
Carioca.
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Valorização da região
O Sambódromo valorizou a região do Santo Cristo, onde foi construído, na Avenida
Marquês de Sapucaí. Era uma área esquecida que passou a ser visitada frequentemente
por moradores da cidade e turistas, que levam suas fotos no monumento para todas as
partes do mundo.
– Além da valorização da região, da plasticidade da obra, o conceito social é um dos
elementos fundamentais do sambódromo, resume Laura.
Sem contar que virou palco de grandes espetáculos como os das bandas internacionais
Aerosmith, Nirvana, Pearl Jam, Guns N’ Roses e Red Hot Chili Peppers e dos artistas
Jack Johnson, Avril Lavigne e Roger Waters, entre muitos outros. Durante a Olimpíada
Rio 2016, foi adaptado para sediar a disputa do ouro no tiro com arco e a largada e a
chegada da maratona.
O complexo arquitetônico, que tem 650 metros e recebe, só no Carnaval, um público de
aproximadamente 60 mil pessoas, é um bem tombado pelo patrimônio cultural nas
esferas municipal (em 1998) e federal (em 2016).
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Sambódromo: the samba arena that is also a
school has another noble function: saving lives
Published on the RCMA website on 04/18/2020

Sambódromo: Stage of the largest carnival parades in the world under cover safe for
homeless people
Photo: Marco Antônio Cavalcanti / RIOTUR

The imposing arch of the Samba Apotheosis Square gains a special meaning in Rio de
Janeiro, the first World Capital of Architecture. Oscar Niemeyer's sambadrome, opened in
1984 to be the stage of one of the most beautiful shows and to be transformed into
classrooms after Carnival, has gained importance in Rio de Janeiro's scenario in the fight
against the new coronavirus. And with a very noble function: saving lives. It began to
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shelter part of the homeless population of the city and became a point of collection and
distribution of food, through a partnership between Rio City Hall and 27 samba schools of
the Special and Access groups, parto of the samba community.
Due to the suspension of classes because of the social distance recommendation during
the COVID-19 crisis, the classrooms were transformed into bedrooms. Each room under
the bleachers has beds, furniture, fans and showers and sinks were installed. The priority
was to take the elderly, pregnant women and women with children to the space.
The measure is not surprising, but it is a source of great pride for Paulo Sérgio Niemeyer,
who followed the steps of his great-grandfather, worked with him for a long period and
today chairs the Niemeyer Institute for Urban, Scientific and Cultural Policies. The
institution aims to preserve the legacy left by Oscar Niemeyer as well as to expand urban
and social solutions, characteristics of his creations.

- It has an incredible symbolism and representativeness. The Samba runway, as my
grandfather liked to call it, is a chameleonic work and was designed to have a social
function. It was pre-molded with the same concept as the Cieps (Integrated Education
Centers). And this use in helping to fight the pandemic is so important that Oscar would
be, or is, wherever he is, very happy - applauds the architect Paulo, owner of Niemeyer
Associated Architects office.

Paulo Sérgio Niemeyer: “The Samba runway, as my grandfather liked to call it, was
designed to have a social function. And this use in helping to fight the pandemic is so
important that Oscar would be, or is, wherever he is, very happy”
Photo: Paulo Vale
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Paulo recalls that Oscar Niemeyer's public works have always contemplated society as a whole,
being venues open to the population. As well as Caminho Niemeyer, in English Niemeyer’s road, a
set of cultural facilities over 11 km, which includes the Museum of Contemporary Art (MAC), on the
waterfront of Niterói’s Center and South districts. Or the Oscar Niemeyer Cultural Center, in Duque
de Caxias, composed by the Pacifier Square, the Raul Cortez Municipal Theater and the Leonel de
Moura Brizola Municipal Public Library.
- Simply note that my grandfather's works were thought from the social side, in the contemplation
of the poor, in the use of the city by all. When he designed the complex in Caxias, he heard from
someone that there were only humble people there, so there was no room for a work of that
proportion. And he replied: “In that place humble people, I designed a project like a diamond in the
square” -, the great-grandson rightly boasts.
The architect enthusiastically says that the great-grandfather designed mansions, palaces, and
museums, but he also made an equipment that now serves as a home for those who did not have
one. And he adds that Cieps can serve for similar purposes, especially because they were built
close to communities.

Professionals praise versatility
Laura de Blasi, Coordinator of Cultural Heritage Conservation at the Rio World Heritage Institute
(IRPH), highlights other important aspects taken into account in the Sambódromo project, such as
the accessibility.
- I consider to be extremely important the flexibilization of spaces in order to accommodate
different activities, outside the carnival period. It is a large urban equipment, located in a central
area, served by various types of mass public transport (subway, bus, train), which allows easy
access for the population from different areas of the City -, she highlights.
Laura, who is an architect and urban planner, reinforces that the venue needs to have more used
throughout the year:
- Due to its grandeur and versatility, the spaces, both closed and open, can and should perfectly
host other activities, depending on the need and the interest of the population. In this sense,
besides the educational activities and the sporadic events held at the Sambódromo, I highlight the
importance of studying a proposal for regular occupation for the whole year, which in addition to
keeping the space active at all times, can highlight, value and publicize the Carnival, an important
event of the carioca culture.

Valuing the region
The Sambódromo added value to the Santo Cristo region, where it was built, on Marquês
de Sapucaí Avenue. It was a forgotten area that became to be frequently visited by city
residents and tourists, who take their photos of the monument to all parts of the world.
- In addition to the valorization of the region, the plasticity of the work, the social concept is
one of the fundamental elements of the Sambódromo, summarizes Laura. Not to mention
that it became the stage for great concerts such as the international bands Aerosmith,
Nirvana, Pearl Jam, Guns N 'Roses and Red Hot Chili Peppers, and artists such as Jack
Johnson, Avril Lavigne and Roger Waters, among many others. During Rio 2016
Olympics, it was adapted to host the gold competition in archery and to the start and the
finish of the marathon.
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The architectural complex, which is 650 meters long and receives, at Carnival alone, an
audience of approximately 60 thousand people, is a heritage-listed as a cultural asset in
the municipal (in 1998) and federal (in 2016) spheres.
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Planetário promove exposição virtual ‘O Céu da
sua Janela’
Publicada no site do RCMA em 08/04/2020

Cartaz de divulgação do projeto

Decidida a contribuir para manter cariocas com a autoestima elevada, a equipe do
Planetário do Rio está adaptando projetos à nova realidade de distanciamento social,
devido à pandemia do novo coronavírus. Os resultados têm sido muito bons. Um deles, é
a exposição ‘O Céu da sua Janela’, uma adaptação do ‘Olhe para o Céu’, que já existia há
cinco anos. Desde o dia 4 de abril, o Planetário não para de receber fotografias feitas das
janelas dos participantes. Valem fotos de qualquer paisagem vista da janela de quem está
em distanciamento social: pássaros, nuvens, fios, a janela do vizinho, etc. Diferente do
projeto original, o ‘Olhe para o Céu’, pelo qual só valiam picturens em que apareça algum
astro.
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Maria Thereza Fortes: “Nosso objetivo é que haja apenas um distanciamento físico neste
momento de pandemia, mas não social”
Foto: Cedida pela entrevistada

– Nosso objetivo é que haja apenas um distanciamento físico neste momento de
pandemia, mas não social. A ideia é que o olhar mágico do Planetário entre na vida das
pessoas em casa. Queremos encorajar as pessoas, mostrar que elas não estão isoladas.
E as mídias sociais estão permitindo isso -, explica a presidente do Planetário, Maria
Thereza Fortes.
Quem quiser participar pode enviar as fotos até o dia 12 para o e-mail:
olheparaoceu@planeta.rio com as seguintes informações: título da foto, nome do
fotógrafo, data e local, qual o equipamento usado, se há algum objeto celeste (e que
objeto é). Segundo o astrônomo Leandro Guedes, que atua diretamente na organização
do programa, o recebimento de trabalhos até dia 12 não foi à toa. A data marca a partida
do cosmonauta Yuri Gagarin para o espaço em 1961: “É o gagarin’s days”, comenta
Leandro.
Os trabalhos serão divulgados em exposição virtual por tempo indeterminado,
posteriormente. Será feita uma curadoria para avaliar se algo não foi fotografado através
de janelas. E serão apresentados em duas categorias: cliques feitos de celular ou de
máquinas fotográficas. E está sendo estudada a possibilidade de uma exposição
presencial após o período de distanciamento social.
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Astrônomo Leandro Guedes: “Os fotógrafos conseguem acompanhar a dinâmica do belo,
captam as mudanças na paisagem” /
Foto: cedida pelo entrevistado

Na opinião do astrônomo Leandro Guedes, as pessoas olham pouco para o céu e, com
este estímulo, acabam descobrindo que da janela de casa conseguem ver o belo, como o
pôr
do
sol,
constelações,
paisagens
bonitas
e
interessantes.
– A ideia é oferecer oportunidades, artes, para o pessoal passar bem pela quarentena. E
compartilhar o material é muito bom. Tem gente que consegue fotografar com qualidade
até constelações e usando somente o celular. Isso é maravilhoso, vibra Leandro Guedes.

Ele destaca a atenção para aspectos diferentes da paisagem durante o dia:
– Os fotógrafos conseguem acompanhar a dinâmica do belo. As mudanças que ocorrem
na vista através da janela, a paisagem que se modifica. E janela funciona como uma
moldura.
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Foto feita por Marília Nogueira usando a janela como moldura durante o dia
Foto: cedida por Marília Nogueira

A explicação de Leandro Guedes tem tudo a ver com o material enviado pela professora
de dança Marília Nogueira, de 30 anos. Ela está participando de ‘O Céu da sua Janela’
com duas fotos: uma feita de dia e outra à noite. E usa a janela como moldura de sua
picturem de dia.
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Marília Nogueira aprovou a iniciativa: “olhar para o céu é uma busca de conexão com a
natureza”
Foto: cedida pela entrevistada

– Neste período em casa estou vendo detalhes que normalmente não prestava atenção. A
sensibilidade acaba massacrada no cotidiano. E olhar para o céu é uma busca de
conexão com a natureza – avalia Marília.

Curso de astronomia
Outros itens da programação do Planetário já fizeram sucesso no período de distanciamento
social. O curso online de astronomia ‘Nossa galáxia e além…’, com duração de quatro dias atraiu
1.500 pessoas. A cada dia as aulas começavam com respostas do astrônomo a perguntas
colocadas pelos participantes. Segundo Maria Thereza, era difícil encerrar as aulas de tanto
sucesso que o curso fez.
– Foi uma surpresa a quantidade de inscritos. E já estamos pensando na possibilidade de um
novo curso online, acrescenta Maria Thereza.
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Rio’s Planetarium promotes the virtual exhibit ‘O
Céu da Sua Janela` (The Sky from Your Window)
Published on the RWCA’s website on 04/08/2020

The Project’s poster

Determined to contribute to maintaining the cariocas with high self-esteem, the team of
Rio’s planetarium is adapting projects to the new social distancing, due to the new
coronavirus pandemic. The results have been great. One of them is the 'O Céu da sua
Janela' exhibit, an adaptation of 'Olhe para o Céu' (Look at the Sky), has existed for the
last five years. Since April 4, the Planetarium has been receiving photographs taken by the
participants' from their windows. Unlike the original project (Look at the Sky), for which
only pictures that showed celestial bodies were allowed, pictures of any landscape seen
from the windows of those who are social distancing are valid: birds, clouds, wires, the
neighbor's window, etc.
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Maria Thereza Fortes: “Our goal in this pandemic moment is to have only physical
distancing, not a social one”

- Our goal in this pandemic moment is to have only physical distancing, not a social one.
The idea is to take the magical look of the Planetarium to people's lives, at home. We want
to show them that they are not isolated. And social media are making that possible -,
explains the Planetarium's President. Maria Thereza Fortes.
Whoever wishes to participate can send photos until April 12th to
olheparaoceu@planeta.rio with the following information: the photo’s title, photographer's
name, date and location, what kind of equipment was used, if there is any celestial object (
and what object it is). According to astronomer Leandro Guedes, who works directly in the
program’s organization, the decision to accept the pictures until April 12th was not in vain.
The date marks the departure of cosmonaut Yuri Gagarin for space, in 1961: “It's gagarin's
days”, comments Leandro.
Later, the photos will be published in a virtual exhibition indefinitely. A Curatorship will be
established to assess whether something has not been photographed through windows.
And they will be presented in two categories: phones or cameras.
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Astronomer Leandro Guedes: “Photographers are able to follow the dynamics of beauty,
capture changes in the landscape”.
Photo: Provided by the interviwviee

In the opinion of the astronomer Leandro Guedes, people don’t look much at the sky and,
with this stimulus, they end up discovering that, through their windows, they can see the
beauty, such as the sunset, constellations, beautiful and interesting landscapes.
- The idea is to offer opportunities, arts, for people to go through the quarantine well. And it
is very good to share this material. Some people can take good quality photos of
constellations using only a cell phone. This is wonderful, celebrates Leandro Guedes.
He highlights the different aspects of the landscape during the day:
- Photographers can follow the dynamics of beauty. The changes that occur in the views
through windows, the landscape. The windows work as a frame.

59

Photo taken by Marília Nogueira, using her window as a frame during the day.

Leandro Guedes' explanation has everything to do with the material sent by dance teacher
Marília Nogueira, 30 years old. She is participating in 'O Céu da sua Janela' with two
photos: one taken during the day and the other at night. During the day, she uses her
window as a frame.
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Marília Nogueira approved the initiative: “looking at the
sky is a search for a connection with nature”
Photo: Provided by the interviwviee

- At this time spent at home, I'm seeing details that I wouldn't normally pay attention to.
These little things end up not being noticed in everyday life. And looking at the sky is a
search for a connection with nature - states Marília.

Astronomy Course

Other items on the Planetarium's schedule have already been successful in this period of
social distancing. The four-day online astronomy course, ‘Nossa galáxia e além…’ (Our
galaxy and beyond …) has attracted 1,500 people. Each day classes started with the
astronomer's answers to questions asked by the participants. According to Maria
Thereza, the course was so successful that it was difficult to end the classes.
- The number of subscribers was a surprise. And we are already thinking about the
possibility of a new online course, adds Maria Thereza.
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Arquitetos, profissionais fundamentais no novo
normal do mundo pós-pandemia
Publicado no site do RCMA em 01/07/ 2020

Projeto do arquiteto Indio da Costa valoriza varanda,
ventilação e iluminação naturais
Foto: Cedida pelo arquiteto Indio da Costa

A crise do novo coronavírus evidenciou a importância de vários setores. Um deles, sem
dúvida nenhuma, é a arquitetura. Seja para residências, escritórios, fábricas, parques e
outros espaços urbanos, shoppings, hospitais, hotéis o mundo nunca precisou tanto de
arquitetos. Profissionais já repensam os ambientes. Ainda não é possível fechar números
de crescimento de demandas, mas já é possível perceber uma grande movimentação no
mercado que põe este profissional em destaque. O Rio Capital Mundial da Arquitetura
ouviu profissionais de arquitetura, mercado imobiliário e construção civil sobre o assunto.
O arquiteto e urbanista Luiz Eduardo Indio da Costa, presidente de honra da Associação
Brasileira dos Escritórios de Arquitetura (AsBEA) que sempre teve como foco a
arquitetura saudável, por exemplo, acredita que por um período longo as pessoas
conviverão com o vírus e prevê que os profissionais, e não só os arquitetos, terão que
rever
seus
projetos.
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Para Indio, o desafio maior está nas áreas mais pobres e informais das cidades, onde
famílias numerosas dividem espaços pequenos, nada saudáveis, o que deve ser revisto
por arquitetos e governos.
– Não é possível ficar em casa o tempo todo quando seis pessoas ocupam um quarto
pequeno. A pandemia, no seu lado positivo, trouxe a reflexão para a necessidade de
procura emergencial e internacional, por uma sociedade mais justa. O homem
desenvolveu tecnologias nunca antes pensadas como ir à lua e a outro planeta, mas não
conseguiu ainda acabar com os nossos problemas mais primários, como a fome e com
problemas de habitação. Arquitetos não têm como resolver esta questão sozinhos,
precisam do apoio da legislação, da sociedade em geral e dos líderes políticos do mundo
inteiro. A partir de agora será preciso ter mais atenção com a saúde também. É hora de
unir esforços -, resume.

Ele pondera, no entanto, que é difícil improvisar soluções com tantas variáveis
surpreendentes e que é necessário mais tempo para repensar a cidade e o mundo em
geral:
– Quem não está confuso agora não está bem informado -, diz.
Ele já percebeu que ocorrem pelo menos dois movimentos importantes, embora ainda
embrionários, no comportamento da população, que também deverão se refletir no
trabalho de arquitetura: uma migração para moradia longe dos grandes centros urbanos e
a manutenção de home working em função da pandemia.
– As grandes cidades viraram bombas relógios que terão que ser repensadas. A procura
por terrenos na serra, no campo e na praia está maior. Algumas famílias optaram por isso
neste período de quarentena e outros trabalham em casa no período de isolamento
social. Ambos adotaram as mudanças. Alguns podem permanecer nestes lugares
afastados, visitando esporadicamente o bairro onde moravam. O inverso do que era feito
antes da realidade da Covid-19 -, explica Indio.

Indio avalia que durante muito tempo a tecnologia incorporada à arquitetura fez esquecer
preocupações importantes da arquitetura tradicional, como a orientação solar e a
ventilação cruzada que permitem controle natural de temperatura e higienização através
de raios de sol e correntes de ar. Prédios empresariais seguiram modelos internacionais
nada saudáveis, com amplo uso de ambientes fechados e com ar condicionado
obrigatório.
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Luiz Eduardo Indio da Costa: “Desafio”
Foto: cedida pelo entrevistado

– A tecnologia nos propiciou certa liberdade, mas se esqueceu de alguns princípios
básicos de saúde na arquitetura. Ficamos com umaarquitetura de volumes limpos e
definidos, quando deveria ser
mais orgânica. Precisamos valorizar ambientes, sobretudo residenciais, com varandas,
porões e beirais, tão importantes para uma arquitetura saudável nos trópicos-, resume.
Atualmente ele tem se dedicado mais à busca de soluções para o ar condicionado, que é
um foco de contaminação principalmente em espaços corporativos. E ressalta que ainda
está no início, mas os estudos se direcionam para o uso de lâmpadas AVC nos aparelhos
para
eliminação
dos
vírus
(leia
sobre
o
assunto
em https://capitalmundialdaarquitetura.rio/rio-capital-mundial-da-arquitetura/profissionaisorientam-sobre-seguranca-na-reabertura-dos-escritorios-no-mundo-pos-covid-19/).

Valorização da profissão
Unir esforços também é uma das palavras-chave para a regional Rio de Janeiro da
Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura (AsBEA-RJ) neste momento
mundialmente tão complexo. Tanto que a diretora de Marketing da entidade, Gisele
Taranto, iniciou uma campanha destacando a importância do trabalho do arquiteto no
período pós-pandemia.
– Quando o comportamento do indivíduo muda, é necessário mudar também os espaços
onde a vida acontece. Nos momentos de crise muitas vezes esquecemos que a união em
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prol de um bem comum e maior é possível. A campanha é de valorização do arquiteto”,
frisa
Gisele.
A campanha ‘Arquitetura em foco’ envolve postagens diárias de depoimentos de
profissionais sobre o assunto no Instagram da entidade. Até sábado (27/06) foram
publicados textos de Celso Rayol, Ivo Mairenes, Indio da Costa, Jorge Astorga, Fábio
Bouillet, Mariangela de Moura e da Baggio e Carvalho Engenharia. Acompanhe pelo
endereço https://www.instagram.com/p/CBtGBdVF3n1/?igshid=av797ykkjimi e veja no
final desta reportagem alguns depoimentos.

Gisele Taranto: campanha de valorização do arquiteto / Foto cedida pela entrevistada

Gisele criou a campanha ao ler o artigo ‘Por que os arquitetos são importantes em um
mundo pós-pandemia’, escrito por William Richards e publicado no American Institute of
Architects (AIA). Em seu texto, William Richard fala o mercado e relaciona às condições
atuais, quando os arquitetos precisam associar preocupações com a Covid-19, não
apenas sobre a reabertura econômica, mas também a reabertura de todos os espaços
daqui para a frente.
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Desafio da arquitetura: rever espaços urbanos e outros ambientes para adequá-los
Foto: Marco Antônio Resende / Prefeitura do Rio

A partir de agora, existe uma necessidade real de arquitetos aplicarem suas habilidades
de solução ao problema único e difundido de repensar ambientes inteiros. Precisarão
propor soluções padronizadas para riscos patogênicos e, simultaneamente, projetar para
atender às necessidades exclusivas de clientes, proprietários, ocupantes e, de fato,
futuras gerações de ocupantes, segundo a publicação.
Gisele Taranto acompanha as movimentações do mercado através de seu trabalho na
AsBEA e em seu escritório Gisele Taranto Arquitetura. E percebe que o home office é
inevitável no pós-pandemia. Ela está certa de que muita coisa está sendo reformulada
porque a casa passou a ser escola, academia, playground, escritório e os espaços
públicos merecem atenção diferenciada.
– Para que o trabalho remoto funcione adequadamente em nossas residências, serão
necessários espaços com privacidade, cadeiras confortáveis, mesa apropriada na altura
correta, excelente internet cabeada, iluminação e acústica adequadas -, explica Gisele.
A volta ao escritório também revela problemas sérios, como ambientes com janelas que
não abrem, aparelhos de ar condicionado que representam perigo na disseminação do
vírus, alerta.
– Espaços têm que ser analisados caso a caso, daí arquitetos serem fundamentais para a
retomada das atividades em todo o mundo. É hora de reinventar. E nós, profissionais da
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área, temos um grande desafio pela frente porque todos os ambientes, áreas abertas e
fechadas têm que ser repensadas -, esclarece a diretora da AsBEA.

Construção civil é um termômetro

O presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Rio (Sinduscon-Rio), João
Fernandes, reforça a visão de Gisele Taranto de que os arquitetos têm muito trabalho
pela frente e a de Indio da Costa de tendência de investimentos fora dos grandes centros
urbanos. Ele defende a transformação de escritórios em moradias pequenas, onde as
pessoas que mantiverem trabalho presencial na empresa passem os dias úteis e voltem
para suas casas amplas, mais afastadas, nos fins de semana. O mesmo poderia ser feito
em alguns hotéis, segundo ele.
– Para que isso ocorra, precisamos de apoio da legislação e tudo passa primeiro pelos
arquitetos. Além das moradias pequenas para dias úteis, as famílias vão querer as casas
preparadas para passar a maior parte do tempo com todos os membros -, acrescenta.
Ele cita também que arquitetos terão que se empenhar para projetar obras em favelas,
que precisam ser reformuladas, e fazer grandes estruturas de saneamento básico.

João Fernandes: “Tudo passa primeiro pelos arquitetos”
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Foto: Cedida pelo entrevistado

– No Brasil, 100 milhões de pessoas vivem em áreas sem saneamento básico e agora
terão a oportunidade de, nos próximos anos, ser inseridas nas redes. Saúde para todos.
Estudos do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade de Brasília
(UnB) apontam que cada real investido em saneamento básico gera uma economia de R$
4 em gastos em saúde. Dados do Instituto Trata Brasil também demonstram que cada R$
1.000 investidos na ampliação da infraestrutura de saneamento do país resultaria em
economia de R$ 1.700 em ações sociais de longo prazo. O caminho é este -, lembra.

Mercado imobiliário percebe mudança de interesse
Para o presidente da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário
(Ademi-RJ), Claudio Hermolim, ainda é cedo para garantir os caminhos que serão
trilhados. Mas independente das movimentações dos consumidores, os arquitetos
realmente estão em alta. Segundo ele, durante a pandemia, as pessoas estão
preocupadas em melhorar seus espaços, criando áreas de trabalho e estudo para toda a
família e valorizando áreas externas como varanda, terraço ou garden nas moradias.
Além disso, querendo bons visuais de suas janelas.
– O arquiteto é o profissional capaz de dar soluções para estas questões, transformando
espaços para melhor oferta de vista, aproveitamento de terrenos, proporcionar silêncio no
ambiente. E são mudanças menos onerosas e urgentes -, analisa Hermolim.
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Claudio Hermolim: “O arquiteto é o profissional capaz solucionar estas questões”
Foto: Cedida pelo entrevistado

Pesquisas da Ademi como a ‘Mercado Imobiliário em tempos de Covid-19’, feita em
parceria com a Brain Inteligência Estratégica, indicam alteração na percepção do que é
importante para as pessoas durante a pandemia. Houve maior procura por aluguel de
imóveis fora dos grandes centros, interesse em compra de moradias mais amplas, mas a
decisão por mudança de endereço pode demorar um pouco.
– Houve mudança de perfil na comercialização. Mas não sabemos se permanecerá. Do
interesse até a compra do imóvel há um tempo relativamente longo, por ser um bem de
alto investimento. As pessoas querem olhar, pensar, repensar, discutir, negociar. O que
vivenciamos nos 100 dias de isolamento social não significa a lógica que vai valer depois , pensa o presidente da Ademi, na mesma linha colocada por Indio da Costa, de que
ainda é preciso analisar o cenário diante da crise da Covid-19.

Claudio Hermolim acredita que bairros da Zona Oeste no Rio como Vargem Grande,
Recreio do Bandeirantes e Jacarepaguá têm atrativos mais valorizados durante a
pandemia, como condomínios de casas.
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Pesquisa ‘A influência do Coronavírus no mercado imobiliário brasileiro’, feita pelo Zap
Imóveis durante a crise da Covid-19, atesta que a proximidade ao trabalho é mais
mencionada pelos que desejam alugar um imóvel. Dentre as características citadas
espontaneamente pelos entrevistados que participaram da pesquisa, questões
relacionadas à estrutura do imóvel (com quintal, varanda com churrasqueira, etc), vaga de
garagem e proximidade com transporte público foram realmente as mais citadas como
importantes no novo imóvel que se deseja após o novo coronavírus.
Ainda de acordo com a pesquisa, sete em cada dez entrevistados declaram que morar
perto de comércios e serviços passou a ser importante ou muito importante depois do
isolamento social. Além disso, varanda, vista livre e ambientes mais bem divididos são
características do novo imóvel consideradas importantes ou muito importantes por mais
de 50% do público no pós-pandemia.

Por uma motivo ou por outro, arquitetos terão que arregaçar mais as mangas a partir de
agora. É incontestável. Mãos à obra.
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Architects are key to the post-pandemic world
Published on RCMA website on 07/01/2020

The project of the architect Indio da Costa values balcony, ventilation and natural lighting/
Photo: Provided by Indio da Costa

The crisis of the new coronavirus highlighted the importance of several sectors. One of
them, without a doubt, is architecture. Whether for homes, offices, factories, parks and
other urban spaces, shopping malls, hospitals, hotels, the world has never needed
architects so much. Professionals already rethink the environments. It is not yet possible to
close numbers of growing demands, but it is already possible to notice a great movement
in the market that puts this professional in the spotlight.
The Architect and urban planner Luiz Eduardo Indio da Costa, honorary president of the
Brazilian Association of Architecture Offices (AsBEA), which has always focused on
healthy architecture, for example, believes that for a long period people will live with the
virus and predicts that professionals, and not just architects, will have to review their
designs.
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For Indio, the biggest challenge is in the poorest and most informal areas of cities, where
large families share small, unhealthy spaces, which should be reviewed by architects and
governments.
- It is not possible to stay at home all the time when six people occupy a small room. The
pandemic, on its positive side, brought reflection to the need for emergency and
international demand for a more equal society. Mankind has developed technologies never
before thought, such as going to the moon and to another planet, but it has not yet
managed to end our most primary problems, such as hunger and housing problems.
Architects cannot solve this issue alone, they need the support from legislation, society in
general and political leaders from around the world. From now on you will need to pay
more attention to health as well. It's time to join forces.
He exams, however, that it is difficult to improvise solutions with so many unexpected
variables and that more time is needed to rethink the city and the world in general:
- Whoever is not confused now is not well informed, - he says.
He has already noticed that there are at least two important movements, although still
embryonic, in the behavior of the population, which should also be reflected in the work of
architecture: a migration to housing away from large urban centers and the maintenance of
home office due to the pandemic.
- Big cities have become time bombs that will have to be rethought. The demand for land
in the mountains, in the countryside and on the beach is greater. Some families opted for
this during this quarantine period and others work from home during the period of social
distancing. Both adopted the changes. Some may stay in these remote places, visiting the
neighborhood from time to time. The opposite of what was done before the reality of
Covid-19 -, explains Indio.

Luiz Eduardo Indio da Costa: “Challenge”
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Photo: Provided by the interviewee
Indio believes that, for a long time, technology incorporated into architecture has forgotten
important concerns of traditional architecture, such as solar orientation and cross
ventilation, which allow natural temperature control and hygiene through sunlight and air
currents. Business buildings followed unhealthy international models, with extensive use of
closed environments and with mandatory air conditioning.
- Technology has given us a certain freedom, but has forgotten some basic principles of
health in architecture. We got architecture of clean and defined volumes, when it should be
more organic. We need to value environments, especially residential ones, with balconies,
basements and overhangs, so important for healthy architecture in the tropics -, he
summarizes.
Currently, he has dedicated himself more to the search for solutions for air conditioning,
which is a source of contamination, mainly in corporate spaces. And he points out that it is
still at the beginning, but the studies are directed towards the use of stroke lamps in
devices
for
the
elimination
of
viruses
(read
about
it
in
https://capitalmundialdaarquitectura.rio/rio-capital-mundial-da-arquitectura/ professionals guide-on-security-in-the-reopening-of-the-offices-in-the-world-pos-covid-19 /).

Valuing the profession

Joining efforts is also one of the keywords for the Rio de Janeiro regional association of
the Brazilian Association of Architecture Offices (AsBEA-RJ) at this very complex time in
the world. So much so that the entity's Marketing Director, Gisele Taranto, started a
campaign highlighting the importance of the architect's work in the post-pandemic period.
- When the individual's behavior changes, it is also necessary to change the spaces where
life happens. In times of crisis, we often forget that union for the sake of a common and
greater good is possible. The campaign is about enhancing the architect. - Emphasizes
Gisele.
The ‘Architecture in focus’ campaign involves daily posts of testimonials from professionals
on the subject on the entity’s Instagram.
Until Saturday (06/27) texts by Celso Rayol, Ivo Mairenes, Indio da Costa, Jorge Astorga,
Fábio Bouillet, Mariangela de Moura and Baggio e Carvalho Engenharia were published.
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Gisele Taranto: architect appreciation campaign

Photo: Provided by the interviewee
Gisele created the campaign after reading the article 'Why architects are important in a
post-pandemic world', written by William Richards and published in the American Institute
of Architects (AIA). In his text, William Richard talks about the market and relates to the
current conditions, when architects need to associate concerns with Covid-19, not only
about the economic reopening, but also the reopening of all spaces going forward.
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Architectural challenge: reviewing urban spaces and other environments to adapt them/
Photo: Marco Antônio Resende / City Hall of Rio

As of now, there is a real need for architects to apply their solution skills to the unique and
widespread problem of rethinking entire environments. They will need to propose
standardized solutions for pathogenic risks and, simultaneously, design to meet the unique
needs of customers, owners, occupants and, in fact, future generations of occupants,
according to William Richard.
Gisele Taranto accompanies market movements through her work at AsBEA and in her
office Gisele Taranto Arquitetura. She realizes that home office is inevitable in the postpandemic world. She is sure that a lot is being reformulated because the house has
become a school, gym, playground, office and public spaces deserve special attention.
- For remote work to work properly in our homes, spaces with privacy will be necessary,
comfortable chairs, an appropriate table at the right height, excellent wired internet,
adequate lighting and acoustics -, explains Gisele.
The return to the office also reveals serious problems, such as environments with windows
that do not open, air conditioning devices that pose a danger in the spread of the virus,
she warns.
- Spaces have to be analyzed on a case-by-case basis, hence architects are fundamental
for resuming activities around the world. It is time to reinvent. And we, professionals in the
area, have a great challenge ahead because all environments, open and closed areas
have to be rethought -, explains the director of AsBEA.
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Civil construction is a thermometer

The president of the Civil Construction Industry Union of Rio (Sinduscon-Rio), João
Fernandes, reinforces Gisele Taranto's view that architects have a lot of work ahead of
them and that of Indio da Costa of investment trend outside large urban centers. He
defends the transformation of offices into small houses, where people who maintain faceto-face work at the company spend their working days and return to their large, more
remote homes on weekends. The same could be done in some hotels, he said.
- For this to happen, we need support from legislation and everything goes through the
architects first. In addition to small weekdays housing, families will want houses ready to
spend most of their time with all members - he adds.
He also mentions that architects will have to endeavor to design works in slums (“favelas”),
which need to be reformulated, and make large structures for basic sanitation.

João Fernandes: “Everything passes through the architects first” / Photo: Provided by the
interviewee

- In Brazil, 100 million people live in areas without basic sanitation and now they will have
the opportunity, in the coming years, to be inserted in the networks. Health for all. Studies
by the Department of Civil and Environmental Engineering at the University of Brasilia
(UnB) show that each dollar invested in basic sanitation generates savings of R$ 4 in
health expenditures. Data from the Trata Brazil Institute also show that each R$ 1,000
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invested in the expansion of the country's sanitation infrastructure would result in savings
of R$ 1,700 in long-term social actions. This is the way - he remembers.

Real estate market sees a change in interest

For the president of the Association of Real Estate Companies' Directors (Ademi-RJ),
Claudio Hermolim, it is still early to guarantee the paths which will be followed. But
regardless of consumer movements, architects really are on the rise. According to him,
during the pandemic, people are concerned with improving their spaces, creating work and
study areas for the whole family and valuing external areas such as a balcony, terrace or
garden in the houses. Also, wanting good views from their windows.
- The architect is the professional who is capable of providing solutions to these issues,
transforming spaces for a better view, making better use of land, providing silence in the
environment. And these changes are less costly and urgent -, analyzes Hermolim.

Claudio Hermolim: “The architect is the professional capable of solving these issues”/
Photo: Provided by the interviewee
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Research by Ademi such as the ‘Real Estate Market in times of Covid-19’, done in
partnership with Brain Inteligência Estratégica, indicates a change in the perception of
what is important to people during the pandemic. There was a greater demand for property
rentals outside the large centers, interest in buying bigger houses, but the decision to
change address may take a while.
- There was a change in the commercialization profile. But we don't know if it will remain.
From interest to the purchase of the property for a relatively long time, as it is a high
investment asset. People want to look, think, rethink, discuss, negotiate. What we
experience in the 100 days of social distancing does not mean the logic that will apply later
-, thinks the president of Ademi, in the same line of Indio da Costa, believing that it is still
necessary to analyze the scenario in the face of the Covid-19 crisis.
Claudio Hermolim believes that neighborhoods in the West Zone in Rio such as Vargem
Grande, Recreio do Bandeirantes and Jacarepaguá have more valued attractions during
the pandemic, such as house condominiums.
The research ‘The influence of Coronavirus on the Brazilian real estate market’, carried out
by Zap Imóveis during the Covid-19 crisis, attests that proximity to work is most mentioned
by those who wish to rent a property. Among the characteristics cited spontaneously by
the interviewees who participated in the research, issues related to the structure of the
property (with yard, porch with barbecue, etc.), parking space and proximity to public
transport were really what was the most cited as important in the new property that you
want after the new coronavirus.
Also according to the survey, seven out of ten declare that living close to shops and
services has become important or very important after social distancing. In addition, a
balcony, free view and better divided environments are characteristics of the new property
considered important or very important by more than 50% of the public in the postpandemic.
For one reason or another, architects will have to roll out more their sleeves from now on.
It is indisputable. Get to work.

79

Arquitetos fazem ‘cartilha’ para colaborar na
redução da disseminação do coronavírus
Publicado no site do RCMA em 18/03/2020

Igor De Vetyemy/ Foto: Cedida pelo entrevistado

A pandemia de coronavírus tomou conta das discussões em todas as áreas. As primeiras
recomendações quando se fala do assunto é evitar aglomeração, fazer isolamento social
e higienização de ambientes, para evitar o contágio da doença. Mas como fazer isso em
ambientes onde convivem muitas pessoas? Para responder a esta questão e dar dicas
que podem colaborar para reduzir a disseminação do vírus, o presidente do IAB/RJ
(departamento do Rio de Janeiro do Instituto de Arquitetos do Brasil), Igor De Vetyemy
(foto acima), promoveu na terça-feira (dia 17/03), uma mesa redonda virtual, com a
participação de profissionais da Associação Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício
Hospitalar (ABDEH), da Fiocruz e do próprio IAB, parceiro do Rio Capital Mundial da
Arquitetura.
O grupo de profissionais elaborou uma série de dicas simples e mais complexas para
ambientes domésticos e de saúde, entre outros. As recomendações vão desde a
ventilação natural dos ambientes e superfícies e organização de espaços de isolamento
em casa, até a utilização de maçanetas e torneiras que permitam a abertura com o
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cotovelo.
– Compilamos instruções e dicas desses profissionais sobre o que podemos fazer dentro
do confinamento de cada um, situações diferentes, quem vive com muita gente, com
pessoas mais fragilizadas, em moradias com poucos ou um cômodo. Outras gerações já
tiveram desafios complexos. Devemos ficar em casa e tomar todos os cuidados para
evitar o espraiamento rápido deste vírus -, alerta Igor.

Os profissionais lembram que a arquitetura dos espaços construídos pode auxiliar no
controle de infecções como o novo coronavírus. Algumas dicas simples aplicadas ao
espaço físico da casa e dos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS) podem ser
muito úteis neste período de isolamento social.
– Nos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde podem ser colocadas “barreiras,
proteções, meios e recursos (físicos, funcionais e operacionais) relacionados a pessoas,
ambientes, circulações, práticas, equipamentos, instalações, materiais e fluídos” – ,
acrescenta Doris Vilas-Boas, arquiteta especialista em Sistemas de Saúde, Salvador
(BA).

O professor Carlos Eduardo Nunes Ferreira lembra que problemas de saúde da população
motivaram grandes mudanças em cidades
Foto: Cedida pelo entrevistado

Carlos Eduardo Nunes Ferreira, professor de Arquitetura e Urbanismo da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, Universidade Veiga de Almeida e Centro Universitário IBMR,
destaca a importância da Arquitetura na saúde pública. Ele lembra que em alguns
períodos da história mundial, cidades tiveram até que se remodelar para melhorar a
saúde da população.
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-Por volta de 1850, Paris (França) tinha foco de cólera e a transmissão ocorria
principalmente pela água. A solução chegou através de criação de rede de abastecimento
e esgoto, além de criação de boulevares, alterações em parques, uma mudança
executada pelo Barão Georges-Eugène Haussmann.
AÇÕES E RECOMENDAÇÕES DE ARQUITETOS E URBANISTAS DA ÁREA DE
SAÚDE OU COM ATIVIDADES NO SETOR PARA MINIMIZAR A DISSEMINAÇÃO DO
COVID-19 EM ATIVIDADES RELACIONADAS AO AMBIENTE CONSTRUÍDO
Bianca Pessoa de Mello, arquiteta, Recife-PE
Em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS):
– Refletir o controle de acesso por biometria, através de digitais das equipes de saúde e
colaboradores, bem como os pontos eletrônicos, também por digitais, pois demandam
contato e aglomeração em filas.
– Enfatizar a higienização dos crachás emitidos no controle de acesso aos pacientes e
visitantes nos EAS (Estabelecimentos Assistenciais de Saúde).
Claudia Queiroz Miguez, arquiteta- Rio de Janeiro
EM CASA:
– Na entrada, adaptar uma prateleira ou mesa para colocar álcool gel para limpeza das
mãos e maçanetas. Assim a limpeza não será esquecida ao entrar em casa.
– Colocar nos sanitários papel toalha descartável para evitar uso de toalhas de rosto
comunitárias.
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Doris Vilas-Boas, arquiteta e urbanista, especialista em Arquitetura de Sistemas de Saúde:
abrir torneiras e maçanetas com o cotovelo/ Foto: Cedida pela entrevistada

Doris Vilas-Boas, arquiteta Especialista em Sistemas de Saúde, Salvador-BA
EM CASA:
-Ventilação natural em todos os cômodos (portas e janelas abertas)
-Maçanetas que possibilitem abertura das portas com o cotovelo.
– Torneiras com alavancas que permitam o acionamento da água através do cotovelo
– Colocação de prateleiras com álcool em gel a 70% ou vasilhame com suporte do
mesmo em locais estratégicos como o hall do elevador, entrada da casa, cozinhas e
sanitários.
– Em caso de pacientes que apresentam sintomas da doença, o isolamento do mesmo
em um cômodo da casa, separado dos demais membros da família, pode ser feito
mantendo a porta aberta e criando uma barreira técnica por meio de uma pequena mesa
ou biombo que impeça a entrada de outra pessoa no recinto sem a consciência da
necessidade de não tocar nos objetos utilizados pelo paciente.
– Utilização de materiais e mobiliários de fácil higienização. Se for necessário reduzir
temporariamente o número de móveis e objetos no cômodo.
– Utilizar cartazes e sinalização que alerte o usuário da necessidade da lavagem de mãos
e higienização dos utensílios constantemente.
– Colocação de suporte para papel toalha na cozinha e banheiros.
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EM EAS:
– Adaptação de leitos de internação comum por meio da criação de barreiras técnicas
provisórias com biombos e EPIs (Equipamentos de proteção individual) permitindo que a
equipe esteja atenta e se paramente antes de entrar em contato com o paciente.
– Sistemas de abertura da porta com cotovelo ou com os pés.
– Instalação de pias para lavagem de mãos em corredores e hall de acesso principal.
– Colocação de álcool em gel nos controles de acesso e de ponto dos funcionários, em
todos os leitos de pacientes, sejam eles de UTI ou comum.
– Prever ventilação natural ou sistema de ar-condicionado com renovação de ar.
– Afastar as poltronas em salas de espera.
– Criar esperas em áreas externas e jardins.

Laís de Matos Souza, arquiteta e urbanista, Salvador, Bahia
EM CASA:
– Separar os utensílios de cozinha de cada morador.
– Higienizar com frequência as maçanetas, guarda corpos, portas de geladeira/freezer,
portas de armários., controles remotos, celulares, tablets, teclados e mouses.
EM EAS:
– Reorganizar as esperas de modo a separar o fluxo e a permanência dos usuários que
apresentam sintomas/suspeita daqueles que não apresentam. Se possível, organizar uma
espera ao ar livre ou em área com ventilação natural, distribuindo álcool gel nas áreas de
acesso e em outros locais visíveis.
– Evitar a presença de acompanhantes ou usuários saudáveis próximos, principalmente,
às áreas mais críticas
Patrícia Marins Farias, arquiteta – Salvador – Bahia
EM MORADIAS COMPARTILHADAS COM IDOSOS:
– Restringir a circulação do idoso na residência
– Manutenção diária de higienização e desinfecção das superfícies no espaço reservado
para o idoso
– Separar um sanitário da residência para uso exclusivo do idoso, mantendo controle
diário de higienização e desinfecção.
– Manter o ambiente com circulação de ar natural (retirar todas as cortinas).
– Promover a iluminação natural para produção da vitamina D (retirar cortinas)
– Servir a alimentação adequada no próprio ambiente reservado para ele, evitando que o
idoso circule, desnecessariamente, na residência.
-Separar utensílios para uso exclusivo do idoso com higienização adequada.
– Disponibilizar água dentro do ambiente para manter o idoso hidratado.
– Controlar o acesso de pessoas ao quarto do idoso e as pessoas que acessarem
deverão manter um protocolo de acesso como higienização das mãos, proteção da face e
distanciamento seguro.
– Estimular o idoso com ferramentas que ofereçam mensagens positivas.
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Rita Siqueira C. Lourenço: higienizar mouses e teclados utilizados pela equipe assistencial
nos postos de enfermagem, prescrição médica, triagens e consultórios
Foto: Cedida pela entrevistada
Rita Siqueira C. Lourenço, arquiteta – Brasília/DF
EM EAS:
-Evitar o uso de longarinas, ou sinalizar as cadeiras que não poderão ser utilizadas para criar um
vão entre cada pessoa.
– Controlar acesso ao refeitório hospitalar por turnos para evitar aglomerações.
– Higienizar sempre os mouses e teclados utilizados pela equipe assistencial nos postos de
enfermagem, prescrição médica, triagens e consultórios.
– Maçanetas, corrimãos, bate-macas, também deverão ser higienizados periodicamente.
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Tainá de Paula é copresidente do Instituto de Arquitetos do Brasil
Foto: André Capella

Tainá de Paula, arquiteta e urbanista – Rio de Janeiro
MELHORIAS HABITACIONAIS EMERGENCIAIS EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS:
-Garantir ventilação dos ambientes, principalmente os ambientes dormitório, e as áreas
molhadas (cozinha e banheiro);
-Caso os ambientes não possuam janelas, mesmo que de forma improvisada, sem
esquadria, fazer abertura do vão (1x1m) e fechamento com microtela perfurada
(mosquiteiro ou galinheiro);
-Limpar uma vez por dia o chão com detergente, saponáceo ou água sanitária diluída em
água;
-Casas com doentes ou com pacientes no grupo de risco respiratório não devem ficar em
casas com problemas de umidade. Caso a casa tenha problema crônico de umidade, faça
uma canaleta ao redor de toda a casa, impermeabilizando a canaleta para impedir o
acúmulo de água nas paredes. É necessário remover todo o revestimento da parede e
aplicar produto impermeabilizante direto sobre a alvenaria. A aplicação pode ser tanto
pelo lado interno quanto externo do ambiente. Isso vai controlar a umidade durante o
surto de corona;
-Substituir algumas telhas de fibrocimento ou cerâmica por telhas translúcidas, para
aquecer o ambiente e assim evitar a umidade no interior das casas;
-Separar a pia de lavagem da pia ou tanque de serviço. Abrir um ponto de água só para
lavar sapatos e roupas que entram em contato com a rua;
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– Estabelecer horário de uso do banheiro dos doentes com coronavírus em casa, após o
uso do banheiro ele deve ser higienizado com produtos de limpeza e álcool 70%;
-As pessoas infectadas com coronavírus devem dormir em quarto ou ambiente específico,
a fim de manter o isolamento e melhor higienização da casa.
Talissa Patelli dos Reis, arquiteta – Brasília DF
EM EAS:
– Verificar as superfícies de bancadas de apoio e atendimento. Enfatizar a assepsia (em
especial as de materiais porosos) e atentar para o intervalo de tempo necessário para
limpeza de acordo com orientações dos infectologistas.

Participaram da mesa redonda virtual também: Fábio Bitencourt, Rio de Janeiro,
Arquiteto, Professor, Pesquisador, Doutor em Ciências da Arquitetura para a Saúde (D
Sc), Mestre em conforto ambiental e eficiência energética aplicadas a edificações para a
saúde (M Sc) e Acadêmico Titular da Academia Brasileira de Administração Hospitalar
(ABAH); Katia Fugazza, arquiteta- Rio de Janeiro; Natália Cidade, arquiteta, Rio de
Janeiro.
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Architects create an informative booklet to help
reduce coronavirus dissemination
Published on RMCA website on 03/18/2020

Igor De Vetyemy
Photo: Provided by the interviewee

The coronavirus pandemic has dominated the debate in all areas. The main
recommendations about it are to avoid crowding, to adopt social distancing, and to sanitize
environments to avoid spreading the disease. But can this be done in places where many
people live together? To help answer this question and to offer some clues to help reduce
coronavirus dissemination, the president of the Rio de Janeiro Department of the Institute
of Architects of Brazil (IAB), Igor De Vetyemy (photograph above), promoted on Tuesday,
March 17th, an online roundtable with the participation of professionals from the Brazilian
Association for Hospital Buildings Development (ABDEH), from Oswaldo Cruz Foundation
(FIOCRUZ) and from IAB, a partner of Rio World Capital of Architecture.
The group of professionals elaborated on a series of simple tips and also a few more
complex ones for home and health environments, among others. The recommendations
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range from natural ventilation of spaces and surfaces and creating spaces for isolation at
home, to using door handles and water taps that can be opened using the elbow.
– We have compiled instructions and tips from these professionals over what can be done
inside one’s home during social distancing, understanding there are different situations,
those who live with many people, those who are more vulnerable, who live in homes with
very few rooms or only one. Other generations have faced more complex challenges. We
must stay at home and take all the necessary precautions to avoid the rapid spreading of
this virus -, Igor alerts.
The professionals remind that the architecture in built environments can help to control
infections such as the novel coronavirus (COVID-19). Some simple tips applied to physical
house spaces and in Health Care Establishments (EAS) can be very useful during social
distance.
– In the Health Care Establishments, there can be put such as “barriers, protections,
means and resources (physical, functional and operational) related to people,
environments, circulation, practices, equipment, installations, materials and fluids” -, adds
Doris Vilas-Boas, an architect specialized in Health Systems, Salvador (BA).
Professor Carlos Eduardo Nunes Ferreira reminds us that, in the past, public health issues
among the population have motivated great urban changes in cities.
Carlos Eduardo Nunes Ferreira, a professor of Architecture and Urbanism from the
Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ), Veiga de Almeida University (UVA) and
IBMR University Center (IBMR), highlights the importance of Architecture in public health.
destaca a importância da Arquitetura na saúde pública. Ele lembra que em alguns
períodos da história mundial, cidades tiveram até que se remodelar para melhorar a
saúde da população.
-During 1850, Paris (France) had a cholera outbreak and the transmission occurred mainly
through the water. The solution came when it was created a supply and sewage network,
besides the creation of boulevards and changes in public parks, executed by Baron
Georges-Eugène Haussmann.
ACTIONS AND RECOMMENDATIONS FROM ARCHITECTS AND URBANISTS TO THE
HEALTH SECTOR OR RELATED ACTIVITIES TO HELP REDUCE THE SPREAD OF
COVID-19 IN ACTIVITIES RELATED TO THE BUILT ENVIRONMENT
Bianca Melo, architect - Recife (PE)
At Healthcare Establishments (EAS):
– Rethink the mechanisms of access control for the health care staff, currently made by
biometric recognition of fingerprints. These can cause staff to agglomerate and create
queues.
– Remember to sanitize the EAS who use IDs for the access control of staff.
Claudia Queiroz Miguez, architect - Rio de Janeiro
AT HOME:
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– By the doorstep, adapt shelves or tables to accommodate hand sanitizer to the cleanse
of hands and door handles. This way it is harder to forget to clean yourself before entering
your home.
– Use disposable paper towels in the toilets and bathrooms to avoid sharing face towels.

Doris Vilas-Boas, architect e urbanist, specialized in Architecture for Healthcare
Systems: open water taps and door knobs using the elbow
Photo: Provided by the interviewee

Doris Vilas-Boas, an architect specialized in Healthcare Systems - Salvador (BA)
At home:
- Natural ventilation in all rooms (doors and windows must remain open)
-Door knobs that can be open using the elbow
– Water taps levers that can be activated using the elbow
– Placing shelves with hand sanitizers in strategic places such as the elevator hall,
entrance to the house, kitchens and toilets.
– In cases where a member of the family is showing Covid-19 symptoms, he or she should
be isolated in a room and separated from other family members. This can be done by
leaving the door open and creating a technical barrier with a small table or folding screen
to block another person from entering the room without needing to avoid touching objects
used by the patient.
– Use materials and furniture which are easily sanitized. If necessary, temporarily reduce
the number of furniture and objects in the room.
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– Use posters and signals to remind the user of the need to wash the hands and sanitize
utensils constantly.
– Placing support for paper towels in the kitchen and in bathrooms.
At Healthcare Establishments (EAS):
– Adapt common hospital beds by creating technical temporary barriers using folding
blinders and PPEs (Personal Protective Equipment) so to allow the hospital staff to be
aware and to equip itself before contacting patients.
– Systems to open doors using the elbows or the feet.
– Installing sinks in corridors and main access halls to allow hand sanitization.
– Placing hand sanitizers in access control points and staff meeting points, in every
hospital bed, whether ICU or common beds.
– Adopt natural ventilation or air conditioning system with air renovation.
– Create distance between seats at waiting rooms – Create outdoors waiting areas in
gardens and open spaces
Laís de Matos Souza, architect and urbanist - Salvador, Bahia
AT HOME:
– Separate the kitchen utensils for each family member;
– Frequently sanitize doorknobs, support for cups, refrigerator doors, closet doors, remote
controls, cellphones, tablets, keyboards, and mouses.
At Healthcare Establishments (EAS):
– Reorganize waiting areas in order to separate the flux and permanence of users who are
symptomatic from those who are healthy. If possible, organize an outdoors waiting area or
in rooms with natural ventilation, distributing hand sanitizers in access control areas and
other visible spots.
– Avoid the presence of companions or healthy users close to, especially, the most critical
areas

Rita Siqueira C. Lourenço: sanitize mouses and keyboards used by assistance staff at
nursing stations, medical prescriptions, screening and consulting rooms
Photo: Provided by the interviewee
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Rita Siqueira C. Lourenço, architect – Brasília/DF
At Healthcare Establishments (EAS):
•

Avoid using fixed seats or adopt signaling on seats that cannot be used to create
space between each person.
– Access control by shifts on hospital lunchrooms to avoid crowding.
– Always remember to sanitize mouses and keyboards used by assistance staff at nursing
stations, medical prescriptions, screening and consulting rooms
– Door handles, handrails, and stretchers must also be cleaned periodically.

Tainá de Paula is co-president of the Institute of Architects of Brazil (IAB)
Photo: Andre Capella

Tainá de Paula, architect and urbanist – Rio de Janeiro

EMERGENCY HOUSING IMPROVEMENTS IN VULNERABLE SETTLEMENTS:
•
•

•
•

Ensure the ventilation of rooms, especially in bedrooms and wet areas (kitchen and
bathroom);
In case the environments do not have windows, even if improvised, without
squaring, open a gap (1x1m) and close it with a perforated micro-screen (mosquito
net or chicken coop);
Clean the floor once a day using detergent, soapstone or bleach diluted in water;
Sick patients or patients who belong to the risk groups should not stay at houses
with humidity issues. If the house has a chronic humidity problem, make a channel
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around the whole house, waterproofing the channel to prevent the accumulation of
water on the walls. It is necessary to remove the entire wall covering and apply
waterproofing products directly to the masonry. The application can be both inside
and outside the environment. This will control the humidity during the corona
outbreak;
• Replace some fiber cement or ceramic tiles with translucent tiles, to warm the
environment and thus avoid humidity inside the house;
• Separate a sink exclusively to wash shoes and clothing which were used outside
the house;
– Establish using hours for the bathroom by infected residents, after their use the
bathroom must be sanitized using cleaning products;
• Infected people must sleep in separate rooms or separate environments, in order to
stay isolated and keep the house sanitized.
Talissa Patelli dos Reis, architect – Brasília/DF
At Healthcare Establishments (EAS):
– Clean the surfaces of waiting rooms and service benches. Emphasize the need for sanitization
(especially porous materials) and pay attention to the time span required for cleaning according to
the guidelines of infectologists.

Other members of the roundtable were: Fábio Bitencourt, Architect from Rio de Janeiro, a
Professor and Researcher, DSc in Architecture Science for Healthcare, MSc in Professor,
Pesquisador, Doutor em Ciências da Arquitetura para a Saúde (D Sc), Master in environmental
comfort and energy efficiency applied to buildings for health and Member of Brazilian Academy of
Hospital Management (ABAH); Katia Fugazza, an architect from Rio de Janeiro; Natália Cidade,
an architect from Rio de Janeiro.
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Urbanistas lançam ‘manual’ para orientar
população em situação de rua e voluntários na
prevenção ao novo Coronavírus
Publicado no site do RCMA em 04/04/2020

Eric Gallo distribui cartilhas
Foto: cedida pelo entrevistado

O grupo Urbanistas contra o Coronavírus, formado por mais de 260 arquitetos e que faz
ações por todo o Brasil, começou a distribuir nesta sexta-feira (03/04), no Rio de Janeiro,
a ‘Cartilha de orientações para população em situação de rua e iniciativas sociais na
prevenção do Coronavírus’. Do total de 5 mil exemplares impressos, 500 foram entregues
na Avenida Presidente Vargas, no Centro, e 3.500 em outros pontos, através de
entidades da área. Será disponibilizada para todo o Brasil de graça e atualizada à medida
em que as informações forem alteradas.
São quatro páginas produzidas com ilustrações de fácil entendimento e na linguagem
usual do grupo, já que contou com o apoio de uma ex-moradora em situação de rua,
Vania Rosa, que hoje é coordenadora do Fórum Permanente em Situação de Rua, que
propõe políticas públicas na área. A iniciativa dos arquitetos teve também suporte técnico
de médicos, assistentes sociais e apoio do Sisejufe (Sindicato dos Servidores das
Justiças Federais no Estado do Rio de Janeiro) ou pelo link abre.ai/cartilhapoprua.
No Brasil, mais de cem mil pessoas vivem nas ruas, sendo mais de 14 mil só no Estado
do Rio de Janeiro, de acordo com dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea), em levantamento realizado em 2016.
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Cartilha indica locais de acolhimento oferecidos pela Secretaria Municipal de Assistência
Social e Direitos Humanos, além de alimentação e higiene
Foto: reprodução da cartilha

Duas versões
A cartilha foi elaborada em duas versões. Uma específica para informar à população em
situação de rua e outra destinada aos voluntários e pessoas que queiram colaborar. A
primeira traz orientações sobre a prevenção, sintomas da doença, o que fazer em caso de
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suspeita e direcionamento a hospitais para pronto atendimento. Também traz uma lista
com redes de apoio, como lugares onde podem se alimentar e tomar banho.
– Com o distanciamento social que se estabeleceu nas cidades e as restrições à abertura
do comércio, a população em situação de rua se viu privada de alimentos e doações, com
isso, uma grande comunidade solidária foi espontaneamente formada para dar
assistência a eles. Decidimos então, produzir informação de prevenção para essa rede,
com foco nas duas pontas -, conta Éric Gallo, arquiteto dos Urbanistas contra o
coronavírus, que está à frente deste projeto (na foto do alto, explicando o conteúdo da
cartilha durante a distribuição).
Disponível em formato digital, a versão para voluntários contém orientações técnicas para
iniciativas individuais e coletivas sobre precauções divididas em três partes: preparo da
alimentação e montagem dos kits para doação; organização das atividades de distribuição
e finalização das atividades; além de orientar sobre como abordar e informar a população
em situação de rua sobre a pandemia. As duas versões estão disponíveis no site da
Sisejufe e podem ser impressas por qualquer pessoa que quiser entregar a alguém.
– Nesse momento, não temos tempo para aprender com erros. Buscamos contemplar
todas as possibilidades para compor as cartilhas de maneira que realmente possam
prevenir e salvar vidas”, explica Éric Gallo.

O que é o grupo ‘Urbanistas contra o coronavírus’
Participam do grupo ‘Urbanistas contra o coronavírus’ arquitetos de diversas entidades e
instituições parceiras do Rio Capital Mundial da Arquitetura de todos os estados
brasileiros e diretamente do exterior, com iniciativas regionais e troca de experiências.
Para isso, conta com a ajuda de profissionais de outras áreas, como a de Saúde e
Assistência Social, além de líderes comunitários, que conhecem as características locais.
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Urbanists launch a 'manual' to guide homeless
people and volunteers towards preventing the
new Coronavirus
Published on the RCMA website on 04/04/2020

Eric Gallo distributes booklets
Photo: Provided by the interviewee

The group Urbanists Against Coronavirus, composed by more than 260 architects and that
carries out actions all over Brazil, started distributing this Friday (April, 3rd), in Rio de
Janeiro, the 'Booklet for homeless people and social initiatives towards preventing the
Coronavirus'. Out of a total of 5,000 printed copies, 500 were delivered on Presidente
Vargas Avenue, in downtown Rio, and 3,500 at other venues, through local institutions. It
will be available all over Brazil for free and will be updated as the information changes.
There are four pages designed with easy-to-understand illustrations and using the group's
customary language, as it had the support of a former homeless, Vania Rosa, who is now
the coordinator of the Permanent Forum on Street Situation, which proposes public
policies on the subject. The architects' initiative also received technical support from
doctors, social workers and the endorsement from Sisejufe (Union of Servants of the
Federal Courts in the State of Rio de Janeiro).
97

In Brazil, more than one hundred thousand people live on the streets, of which 14
thousand live in the State of Rio de Janeiro, according to data from the Institute of Applied
Economic Research (Ipea), in a survey carried out in 2016.

Booklet indicates places of reception offered by the Municipal Secretary of Social
Assistance and Human Rights, in addition to food and hygiene
Picture: Reproduction of the booklet
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Two Versions
The booklet was conceived in two versions. The first one was created specifically to
inform homeless population and the second one to provide information for volunteers and
people who want to collaborate. The first version provides guidance on prevention,
symptoms of the disease, what to do in case of suspicion and referral to hospitals for
emergency care. It also has a list of support networks, such as places where they can eat
and take a bath.

•

Due to the social distance established in the cities and the restrictions on opening
commercial establishments, the homeless population was deprived of food and
donations, because of that, a large solidary community was spontaneously formed
to assist them. We then decided to produce preventive information for this network,
focusing on both purposes -, says Éric Gallo, an architect from the Urbanists
Against the Coronavirus, who is in charge of this project (in the above picture,
explaining the contents of the booklet during its distribution).

Available in digital format, the version for volunteers contains technical guidelines for
individual and collective initiatives on precautions and is divided into three sessions:
preparation of food and arrangement of donation kits, organization of distribution activities
and closure of activities; in addition to providing guidance on how to approach and inform
the homeless population about the pandemic. Both versions are available on the Sisejufe
website and can be printed by anyone who wants to deliver it to someone.
- Right now, we don't have time to learn from mistakes. We pursue to contemplate all the
possibilities to compose the booklets in a way that it can really prevent and save lives ”,
explains Éric Gallo.
What is the group 'Urbanists Against the Coronavirus'
The group 'Urbanists Against the Coronavirus' includes architects from different entities
and institutions from all the states of Brazil and from abroad, that work with regional
initiatives and exchange of experiences. For this purpose, it counts on professionals from
other areas, such as Health and Social Assistance, as well as community leaders who
know the local conditions.
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Profissionais orientam sobre segurança na
reabertura dos escritórios no mundo pós-Covid 19
Publicado no site do RCMA em 02/06/2020

Celso Rayol: arquitetos terão muita responsabilidade nesta mudança
Foto cedida pelo entrevistado

Apesar da experiência de outros países, o mundo pós-Covid está cheio de interrogações.
Profissionais de todas as áreas tentam reduzir impactos e dar segurança para a
população quando a rotina começar a voltar. Um dos desafios para os arquitetos é traçar
um plano adequado para o retorno aos escritórios. Afinal, este será um dos momentos
mais importantes do ciclo do comportamento humano relacionado ao novo coronavírus no
Brasil. Como fazer para concentrar pessoas que chegam de diferentes lugares para
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passarem muitas horas em um ambiente geralmente fechado e com ar condicionado sem
risco para a saúde?
O assunto tem desencadeado tantas discussões que o estúdio de arquitetura e design
Perkins and Will criou até mesmo um manual com recomendações de retorno em etapas
e medidas importantes a serem adotadas antes e durante o retorno às atividades, e
mereceu uma publicação detalhada no site de arquitetura Archdaily. E a Associação
Brasileira dos Escritórios de Arquitetura RJ (AsBEA-RJ) resolveu fazer um ciclo de
palestras para esclarecer fatores importantes. Assim, mantém profissionais, amigos e
parentes informados sobre as transformações que estão por vir.
Para esclarecer um pouco sobre este assunto, o Rio Capital Mundial da Arquitetura traz
estratégias já observadas por especialistas e empresas. Profissionais opinam que o
retorno deve ser gradual e levando em consideração as individualidades de cada um.
Uma pesquisa do Instituto Gensler feita com mais de 2.300 trabalhadores americanos em
10 setores diferentes apontou que 70% dos funcionários preferem voltar ao local comum
de trabalho em parte da semana do que manter o home office iniciado forçadamente em
função da pandemia. Mas esperam um local de trabalho melhor do que aquele que
deixaram. Apenas 12% dos entrevistados pelo instituto responderam que preferem manter
seu trabalho em casa.
O estudo evidenciou também que os trabalhadores esperam que suas empresas façam
alterações no local de trabalho devido à pandemia do novo coronavírus. E querem maior
distanciamento social, menos compartilhamento de espaço de trabalho e maior
mobilidade e suporte virtual ao trabalho.
A Pesquisa Work From Home dos EUA 2020 foi realizada por consulta on-line anônima
em painel com empregados em tempo integral de empresa com mais de 100 pessoas.
Cada entrevistado trabalhava rotineiramente em um ambiente de escritório anterior à
Covid-19 e estava trabalhando em casa no momento em que a pesquisa foi feita entre 16
de abril e 4 de maio de 2020. As respostas foram distribuídas igualmente em 10 setores
de diferentes faixas de níveis, idades e geografias, segundo o site do instituto.

Dois fóruns virtuais sobre a volta ao escritório já foram realizados com arquitetos e
profissionais de outras áreas pela Asbea. A entidade pretende manter os encontros e
debates nas próximas semanas com percepções, análises e orientações. Para o arquiteto
Celso Rayol, presidente da entidade, agora, a cidade, o escritório e a casa terão que
mudar e todos passarão a ser mais críticos com os locais de trabalho.
– Há um impacto muito grande. Muitos escritórios foram fechados, sem ventilação e
iluminação naturais, e serão revistos em vários aspectos. Arquitetos terão muita
responsabilidade nesta mudança. Vivíamos um movimento de humanização dos espaços
corporativos. O escritório estava ganhando ares de uma residência, com toques pessoais
de cada colaborador. De repente, todos tiveram que levar o escritório para dentro de casa
e se adequar como dava à nova situação. E haverá de novo o movimento inverso -,
ressalta Celso Rayol.
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Tecnologia, a menina dos olhos
Um dos itens mais importantes para a reabertura de escritórios será, sem dúvida, a
tecnologia, segundo Pierina Piemonte sócia da LPA Arquitetura, escritório especializado
em ambientes corporativos e de varejo. A mesma tecnologia que permitiu que
emergencialmente as pessoas passassem a trabalhar, se divertir, assistir aulas e se
reunir dentro da própria casa, sem contato físico, quando foram adotadas medidas de
distanciamento social no país. E outros tipos de equipamentos, para garantir segurança
onde é fundamental o uso compartilhado.

Arquiteta Pierina Piemonte: confiança ao colaborador
Foto cedida pela entrevistada

– O escritório não perderá seu papel, mas vai mudar. É um meio social importante para a
nossa vida. Mas terá que se adaptar física, emocional e cognitivamente, para passar
confiança ao colaborador. A mudança de comportamento é que vai determinar o sucesso
da estratégia -, explica Pierina.
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Para ela, a tecnologia será importante desde a chegada ao prédio de trabalho, onde serão
mais apropriados os cartões de aproximação ou equipamentos de reconhecimento facial e
da íris, ao invés de biometria, pois a ponta dos dedos a partir da pandemia devem ser
preservadas de tocar superfícies. Principalmente as usadas por muita gente.
Os escritórios devem ser adaptados. Entre as recomendações da especialista, estão
também a manutenção de reuniões online mesmo no escritório, teste para detectar febre
na entrada do trabalho, sensores e equipamentos com acionamento com os pés nas
áreas comuns, como banheiros e copas, além de sensores de ambiente para detectar
locais mais usados para priorizar a limpeza.
Na necessidade de reuniões presenciais, que sejam rápidas, com as pessoas em pé e
afastadas. As áreas de café devem ter menos cadeiras, que deverão estar bem afastadas
umas das outras. Materiais devem ser substituídos pelos que são mais fáceis de ser
higienizados. As salas de reunião presencial devem crescer, enquanto as áreas de staff,
devem ser reduzidas.
– Tecidos, por exemplo, não são recomendados. Já há estudos para a confecção de
materiais antimicrobiais. Imaginamos escritórios mais flexíveis, com mais pontos elétricos,
por exemplo, para uso individual -, ressalta Pierina. Ela acrescenta que estações de
trabalho não devem ser compartilhadas e a adoção de mais de um turno é indicada para
evitar que todos estejam no local ao mesmo tempo.

Escritórios satélites
Da mesma forma recomenda o arquiteto Ricardo Nunes na reabertura dos escritórios. Ele
prevê a necessidade de densidade menor nas empresas, com distância de
aproximadamente dois metros entre as estações de trabalho. Sugere a criação de
escritórios satélites com menos postos de trabalho e perto da residência dos
colaboradores que moram longe. Seriam usados também para reuniões periódicas, sem
que o colaborador tenha que passar horas em transporte público para se deslocar até o
trabalho.
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Arquiteto Ricardo Nunes sugere que empresas tenham escritórios satélites
Foto: cedida pelo entrevistado

– Seriam espaços preparados com tecnologia de ponta. A empresa investiria em
escritórios menores em diversos locais (satélites) com menos risco para seus
colaboradores, principalmente evitando deslocamentos longos e grande adensamento em
um só ambiente. Não seriam mais onerosos, à medida que os espaços seriam menores -,
explica.
E acrescenta que a medida proporcionaria qualidade de vida para o colaborador, que
ficaria menos tempo no transporte, ganhando a oportunidade de se exercitar e cuidar
mais de sua saúde e de seus familiares.Ele também defende o amplo uso da tecnologia
para eficiência na segurança, o que significa um investimento na manutenção de saúde
dos empregados.
– Hoje há equipamentos e algoritmos que detectam até o que a pessoa vai fazer pela sua
expressão facial, sem a necessidade do contato direto. Temos poucos prédios com este
tipo de tecnologia, mas isso pode mudar -, conta.
Segundo ele, o retorno ao escritório tem que fazer sentido, já que o home office
funcionou. Todas as medidas devem ser tomadas para que o ambiente de trabalho seja
mais prazeroso, uma tendência que já existia nas empresas, com a criação de áreas de
descompressão utilizando mesas de sinuca, puffs, e outros apetrechos importantes para o
relaxamento dos colaboradores. Além de ambientes para a concentração, pois muitos não
dispõem de espaços como este em home office. E frisa que os elementos mais
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desejados atualmente são luz natural, plantas, interação com o meio externo e uma boa
ambientação com cores adequadas nos locais de trabalho.

Cidades de 15 Minutos
O arquiteto e urbanista Vicente Loureiro, conselheiro da Agetransp (agência reguladora
de transportes públicos do Estado do Rio de Janeiro), já defendia o que chama de
aproximação dos CEPs, por considerar insustentável que as pessoas gastem tanto tempo
e dinheiro para se locomover. Acredita que, com a pandemia, esta tendência será
acelerada e cita como bom exemplo a experiência que está sendo adotada em Paris
(França): a Cidade de 15 Minutos, ou seja, a criação de estrutura nas cidades para que os
deslocamentos sejam rápidos.

Vicente Loureiro explica o crono-urbanismo
Foto: Cedida pelo entrevistado
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– É o crono-urbanismo, ou urbanismo do tempo. Uma mudança na relação dos moradores
e usuários da cidade com o tempo, sobretudo o gasto com a mobilidade. Não é tarefa
fácil. Há muitos casos de funcionários que trabalham longe de casa e muitas das vezes o
acesso a serviços públicos essenciais de educação, saúde e lazer exigem deslocamentos
longos e dispendiosos -, afirma Loureiro.
Ele explica que é preciso repensar o zoneamento e a ocupação do solo para permitir a
mudança, principalmente com a possibilidade de novas doenças afetarem a população no
mundo, decorrentes de ocupação de áreas e consumo de animais silvestres.
Loureiro acredita que as pessoas passarão a preferir ganhar salários um pouco menores
para trabalhar perto de onde moram, ganhando, assim, qualidade de vida, tempo para se
cuidar, cuidar de sua casa e sua família. O ideal, segundo ele, é incentivar a locomoção a
pé ou de bicicletas, com calçadas mais amplas e ciclovias nas cidades. E lembra que
durante a pandemia está sendo comprovado que o home office e o e-commerce
demonstraram eficiência e que vieram para ficar, o que também reduz deslocamentos.
Ele ressalta que há locais do Rio de Janeiro, como o bairro de Campo Grande, na Zona
Oeste, que já conquistaram dinamismo e viraram centralidade, oferecendo serviços,
saúde, educação. Estimula, desta forma, a população a reduzir viagens longas custosas e
cansativas.

Um passo a passo para as empresas

Com base nas orientações dos principais órgãos de saúde pública a Perkins and Will
lançou um guia com informações para empregadores considerarem à medida que as
restrições aos locais de trabalho devido à pandemia vão sendo aliviadas. São orientações
publicadas no site ArchDaily, que mostram como abrir as portas de suas empresas de
forma segura, como expuseram os profissionais citados.
De acordo com o manual, a reabertura deve ser gradativa. Antes de reabrir as portas,
devem ser analisadas as fases da pandemia, além de adaptar a estrutura do escritório,
avaliar a presteza dos funcionários, definir uma nova capacidade de trabalho, identificar
as prioridades, considerar condições de trabalho remoto por mais tempo, avaliar novos
prazos de entrega, implementar mudanças operacionais, redefinir critérios de
comportamento no ambiente de trabalho.
Uma das primeiras questões a serem avaliadas, segundo o guia, é o número de estações
de trabalho. A dica é estabelecer regras de capacidade máxima para cada sala e espaço
compartilhado, como banheiros, despensas e salas de reunião. Empresas também devem
reconfigurar.
Outra dica é ajudar os funcionários a se deslocarem de casa para o trabalho e vice-versa
com segurança, oferecendo incentivos para que os mesmos utilizem sistemas alternativos
de mobilidade. Também devem ser definidos os critérios de acesso ao trabalho, como o
uso de elevadores de forma responsável, com menos pessoas e a priorização de
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circulação por escadas. Há também a indicação de se fazer demarcações no piso
marcando a distância de segurança onde geralmente se concentram mais pessoas. Veja
a matéria completa no site do ArchDailey
(https://www.archdaily.com.br/br/940185/perkins-and-will-lanca-manual-estrategico-paraum-retorno-seguro-aos-escritorios).
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Professionals advise on security when reopening
offices in the post-Covid world 19

Published on the RCMA website on 02/02/2020

Celso Rayol: architects will have a lot of responsibility in this change/ Photo: Provided by
the interviewee

Despite the experience of other countries, the post-Covid world is full of questions.
Professionals from all areas try to reduce impacts and provide security for the population
once the routine starts to return. One of the challenges for architects is to define an
appropriate plan to the return to the offices. After all, this will be one of the most important
moments in the human behavior cycle, regarding the new coronavirus in Brazil. How to
deal with the concentration of people arriving from different places who will spend many
hours in a closed space with air conditioning without risking their health?
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The subject has sparked so many discussions that Perkins and Will architecture and
design studio created a manual with recommending people to return to offices in stages
and to consider important measures to be taken before and during the return to the
activities. It earned a detailed publication on the architecture website Archdaily.
Furthermore, the Brazilian Association of Architecture Offices RJ (Asbea-RJ) decided to
offer a series of lectures to clarify important factors, thus keeping professionals, friends
and relatives informed about the changes that are to come.
To clarify a little bit on this subject, Rio World Capital of Architecture brings strategies
already observed by specialists and companies. Professionals think that the return should
be gradual, taking into account each one's individualities.
A survey by the Gensler Institute, with more than 2,300 American workers of 10 different
sectors, pointed out that 70% of employees would rather return to the workplace for part of
the week than keep doing home office, forcibly started due to the pandemic. However,
they expect a better workplace than the one they left. Only 12% of those interviewed by
the Institute responded that they would rather keep working at home.
The study also showed that workers expect their companies to make changes in the
workplace due to the new coronavirus pandemic. They want greater social distance, less
sharing of workspace and greater mobility and virtual support for work.
The U.S. Work From Home Survey 2020 was conducted by anonymous online
consultation on a panel with full-time employees of companies with more than 100 people.
Each respondent used to work routinely in an office environment prior to Covid-19 and was
working from home at the time the survey was conducted, between April 16 th and May 4th,
2020. The responses were equally distributed among 10 different level sectors, ages and
geographic locations, according to the institute's website.

Asbea has already held two virtual forums about the return to office with architects and
other professionals. The entity intends to hold, in the coming weeks, meetings and
debates about perceptions, analysis and guidelines. For architect Celso Rayol, president
of the entity, now, city, office and home will have to change and everyone will become
more critical on the workplace.
- There is a very large impact. Many offices have been confined, without natural ventilation
and lighting, and will be reviewed in several respects. Architects will have a lot of
responsibility in this change. We saw a movement to humanize corporate spaces. The
office was taking on a homey feel, with personal touches from each employee. Suddenly,
everyone had to take the office to their houses and adapt it to the new situation. And there
will be the reverse movement again -, points out Celso Rayol.
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Technology, the apple of the eyes

One of the most important items for the offices' reopening will undoubtedly be technology,
according to Pierina Piemonte, partner at LPA Arquitetura, an office specialized in
corporate and retail environments. The same technology that allowed people to suddenly
start working, having fun, attending classes and meeting inside their own homes, with no
physical contact, when social distancing measures were adopted in the country. And other
types of equipment to ensure safety where shared use is essential.

Architect Pierina Piemonte: trust to the employee / Photo: Provided by the interviewee

- The office will not lose its role, but it will change. It is an important social environment for
our life. However, it will have to be adapted in a physical, emotional and cognitive way to
provide confidence to the employee. The behavior change will determine the success of
the strategy -, explains Pierina.
For her, technology will be important from the moment you arrive at the office building,
where the use of identification cards or facial and iris recognition equipment will be more
appropriate than the use of biometrics, in order to avoid touching surfaces. Especially
those used by many people.
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The offices must be adapted. Among the expert's recommendations, there are also the
maintenance of online meetings even in the office, tests to detect fever at the entrance of
the workplace, sensors and equipment with activation by feet in common areas, such as
bathrooms and pantries, as well as environmental sensors to detect the most used places
to prioritize cleaning.
If necessary to hold face-to-face meetings, they should be quick and people should stand
and keep the distance from each other. The coffee areas should have fewer chairs, which
should be well apart from each other. Some materials will be replaced by others, which are
easier to clean. Face-to-face meeting rooms are expected to grow, while staff areas are to
be reduced.
- Fabrics, for example, are not recommended. There are already studies for the
manufacture of antimicrobial materials. We imagine more flexible offices, with more
electrical points, for example, for individual use -, points out Pierina. She adds that
workstations should not be shared and one should adopt more than one shift to prevent
everyone from being at the site at the same time.

Satellite Offices
Likewise, architect Ricardo Nunes also gives some recommendations for the offices'
reopening. He predicts the need to lower the density in companies, with a distance of
approximately two meters between workstations. He suggests the creation of satellite
offices with fewer workstations and close to the residences of employees who live far
away. They would also be used for regular meetings, without the employee having to
spend hours on public transport to get to work.

Architect Ricardo Nunes suggests that companies have satellite offices
Photo: Provided by the interviewee
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- They would be spaces prepared with the latest technology. The company would invest in
smaller offices in several locations (satellites), with less risk for its employees, mainly
avoiding long trips and large density in one single environment. They would not be more
expensive, as the spaces would be smaller -, he explains.
He adds that this measure would provide life quality for the employee, who would spend
less time in transportation and could exercise more and take better care of his health and
his family. He also defends the widespread use of technology for safety efficiency, which
means investing in preserving the employees' health.
- Today there are equipment and algorithms that detect what a person is going to do by
analyzing their facial expression, with no need for direct contact. We have few buildings
with this type of technology, but that can change -, he says.
According to him, the return to the office must make sense, since the home office worked.
All measures must be taken to make the work environment more pleasant, a trend that
already existed in companies with the creation of decompression areas using pool tables,
puffs, and other important equipment for employees to relax. In addition, environments for
concentration are also needed as many people do not have spaces like this at home. He
also stresses that the most desired elements today are natural light, plants, interaction with
the outside environment and a good ambiance with suitable colors in the workplaces.

15 Minute Cities
The architect and urban planner Vicente Loureiro, advisor at Agetransp (public transport
regulatory agency of the State of Rio de Janeiro), already defended what he calls "zip
codes approximation", as he considers unsustainable that people spend so much time and
money to get around. He believes that, with the pandemic, this trend will be accelerated
and he cites as a good example the experience that is being adopted in Paris (France): the
City of 15 Minutes, the creation of structure in the cities so that the displacements are
faster.
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Vicente Loureiro explains chrono-urbanism
Photo: Provided by the interviewee

- It's chrono-urbanism or urbanism of time. A change in the relationship between city
residents and non-residents and time, especially the time spent on mobility. It is no easy
task. There are many cases of employees working far from home and often accessing
essential public services of education, health and leisure which requires long and costly
trips -, says Loureiro.
He explains that it is necessary to rethink land zoning and occupation to allow change,
especially with the possibility of new diseases affecting the population worldwide, resulting
from the occupation of areas and the consumption of wild animals.
Loureiro believes that people will prefer to earn slightly lower wages and work close to
where they live, thus gaining quality of life, time to take care of themselves, their home and
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their family. The ideal, according to him, is to encourage walking and cycling
as transport modes, with wider sidewalks and cycle paths in cities. In addition, he
remembers that during the pandemic, it is proven that the home office and the ecommerce have shown efficiency and are here to stay, which also reduces transportation.
He highlights that there are places in Rio de Janeiro, such as the neighborhood of Campo
Grande, in the West Zone, that have already gained momentum and became central,
offering services, health and education. Thus, it stimulates the population to reduce costly
and tiring long trips.

Step by step for companies
Based on the guidance from leading public health agencies, Perkins and Will Office has
released a guide with information for employers to consider as restrictions on workplaces
due to the pandemic are eased. These are guidelines published on the Archdaily website
that show how to open the doors of your companies in a safe way, as mentioned by the
professionals interviewed.
According to the manual, the reopening must be gradual. Before reopening the doors, the
phases of the pandemic must be analyzed as well as the adaption of the office structure
must be made. It is necessary to assess the readiness of employees, to define a new work
capacity, to identify priorities, to consider remote working conditions for longer, to evaluate
new delivery deadlines, to implements operational changes and to redefine behavioral
criteria in the work environment.
One of the first issues to be assessed, according to the guide, is the number of
workstations. The tip is to establish maximum capacity rules for each room and shared
space, such as bathrooms, pantries and meeting rooms. Companies must also
reconfigure.
Another tip is to help employees safely move from home to work and vice versa , offering
incentives for them to use alternative mobility systems. The criteria for accessing the
workplace must also be defined, such as the use of elevators responsibly with fewer
people and the prioritization of circulation by stairs. There is also an indication to mark the
floor to establish the safety distance in places where people use to concentrate. See the
full article on the Archdailey website (https://www.archdaily.com.br/br/940185/perkins-andwill-lanca-manual-estrategico-para-um-retorno-seguro-aos-escritorios).
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Estudantes e professores de Arquitetura e
Urbanismo superam dificuldades e participam da
luta contra a Covid-19
Publicado no site do RCMA em 27/07/20

PHC projetado em bambu por alunos da UFBA durante a pandemia, adaptado mais tarde/
Foto: Divulgação

Projetos desenvolvidos por estudantes de Arquitetura e Urbanismo mostram que a
produtividade das universidades brasileiras está sendo mantida em alto patamar durante
a pandemia de Covid-19. Desde o início da crise sanitária, foram criados lavatórios
portáteis para uso em estações de trens e comunidades carente, protetores faciais para
profissionais de saúde e escritórios com design biofílico (forma inovadora de criação de
ambientes naturais). Os alunos também desenvolveram manuais com instruções para
evitar a contaminação de residências e propostas para enfrentamento do novo
coronavírus nas periferias.
Professores e diretores destacam a superação de obstáculos como fundamental para o
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bom desempenho dos universitários. Na Universidade Federal de Roraima, por exemplo,
foi necessário superar a falta de acesso à internet de parte dos alunos indígenas e lidar
com estudantes abalados pela doença e perda de parentes.
O Rio Capital Mundial da Arquitetura (RCMA) mostra hoje e amanhã o clima em
universidades brasileiras a partir de março, quando o novo coronavírus mudou os rumos
de todos os setores no país.
Os desafios se transformaram em ponto de partida para novos horizontes. A Faculdade
de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia (UFBA) está preparando o corpo
docente para o enfrentamento do novo cenário, discutindo mudanças no espaço físico e a
adaptação do curso à proposta de semestre suplementar recentemente aprovada pelo
Conselho Universitário da UFBA, que tem agora como prioridade é garantir o acesso às
atividades remotas para quem não tem acesso à internet.
O diretor da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia (Fauba), Sergio
Kopinski Ekerman, não tem dúvidas que os arquitetos darão importante contribuição no
mundo pós-Covid-19. Ele acredita que é preciso tratar de questões programáticas e
sanitárias na criação de novos equipamentos, de acordo com as diferentes realidades
sociais em uma cidade como Salvador:
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Sergio Ekerman: além de atividades de extensão e pesquisa, a Faculdade de Arquitetura
participou do Congresso Virtual da UFBA 2020
Foto: Cedida pelo entrevistado

- A contribuição mais relevante de um novo arquiteto será lidar coerentemente com o
contexto social, evitando decisões tecnológicas alienadas. O ideal é propor, articulado
com a comunidade, alternativas viáveis de transformação espacial em micro e macro
escala.
Ekerman destaca dois trabalhos realizados por alunos de graduação e pós graduação, já
aplicados com ganhos para a população soteropolitana: o Ponto Comunitário de
Higienização (PCH), desenvolvido pelo projeto Mobiliza RAU+E, do Curso de
Especialização em Assistência Técnica, Habitação e Direito à Cidade da FAUFBA, e a
cartilha de recomendações para controle de contágio do novo coronavírus, elaborados
pelo Grupo de Estudos em Arquitetura e Engenharia Hospitalar (GEA HOSP).
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O protótipo do PCH é uma estrutura projetada originalmente em bambu com reservatório
de água e sabão e uma pia. Para tratamento dos efluentes a água é tratada antes do
descarte na rede existente. Para o acionamento da torneira e do sabão é utilizado um
sistema de pedais, sem que seja necessária a utilização das mãos.
- Deve-se escolher uma porta de entrada e estabelecer a área de transição no exterior ou
no interior da residência. Recomenda-se a colocação de mobiliário de apoio para
higienização e bloqueio parcial do acesso. Nesta área serão colocados caixa para
sapatos ou bolsa de papel, maletas, porta-chaves, suporte para álcool em gel e álcool
líquido 70%. Se houver um lavatório nas proximidades, ele pode ser utilizado em
substituição depósito de álcool. A área de acesso deve estar bem definida, delimitada
com fita adesiva de cor contrastante ao piso ou ao mobiliário que define o espaço
protegido -, ensina o manual.
Segundo o diretor da FAUFBA, além de uma série de atividades de extensão e
pesquisa, a faculdade participou do Congresso Virtual da UFBA 2020 - e agora realiza o
seu primeiro workshop online, cujo tema é o enfrentamento da doença. O evento, que vai
até o dia 31, tem como meta a criação de uma publicação digital a ser compartilhada com
a sociedade.

Ilustração da cartilha de recomendações para controle de contágio do novo coronavírus
explica como preparar a casa, desenvolvida por estudantes da FAUFBA/
Imagem: Reprodução da cartilha

A ideia é propor soluções e contribuições da Arquitetura e do Urbanismo no contexto de
enfrentamento à Covid-19, no presente e no futuro, dentro dos seguintes eixos temáticos:
arquitetura emergencial e arquitetura hospitalar; Centros de Atenção Psicossocial (CAPS)
- unidades móveis ou fixas; e Arquitetura Escolar/UFBA.
- São questões que não devem ser extintas após a pandemia -, ressalta Sergio Ekerman.
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Mais sensibilidade às questões sociais
O vice-presidente da Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo
(ABEA), professor Carlos Eduardo Nunes-Ferreira, ressalta que as universidades tiveram
dois tipos de abordagem para manter a oferta de conteúdo e proteger a saúde de alunos
e professores, durante pandemia. A maioria das universidades privadas optou pela oferta
de aulas remotas síncronas em plataforma já utilizada pela instituição, no mesmo horário
das atividades presenciais.
A estratégia da maior parte das universidades públicas foi interromper o período letivo até
que se pudessem conhecer as condições de acesso do corpo docente e discente à
internet para que a pandemia não se tornasse um processo de exclusão.
Entre os extremos, houve instituições que criaram programas de comodato de
equipamentos, subsídio para planos de internet mais potentes, entre outras medidas:
- Do ponto de vista pedagógico, houve mais experimentação do que preparação.
Aconteceram gratas surpresas, mas também muita precariedade, como a falta de
experimentos em laboratórios e a interrupção de estágios -, pondera.

Carlos Eduardo Nunes-Ferreira: "o papel do arquiteto e urbanista foi ressignificado"/
Foto: Cedida pelo entrevistado

Para Carlos Eduardo, a boa notícia é que os alunos tornaram-se mais sensíveis às
questões sociais. Em um projeto piloto da Prefeitura do Rio de Janeiro e do Rio Capital
Mundial da Arquitetura, foi feita uma requalificação da área em torno do Largo do
Machado, resultando em projetos para suportes de vendas para o programa Ambulante
Legal, hotéis solidários e restaurantes populares na região.
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- A pandemia nos colocou frente a frente com nossos fracassos como sociedade. Nossas
cidades terão que mudar ou todo este sofrimento terá sido em vão. O papel do arquiteto e
urbanista foi ressignificado. Passou de algo difuso para o pragmatismo mais elementar.
Da casa, que ganhou outro valor, porque nela permanecemos mais tempo do que nunca,
às comunidades em que as condições mínimas de salubridade geraram taxas de
letalidade superiores -, avalia.
O professor Carlos Eduardo também comenta alterações que fez no programa da
disciplina de Arquitetura Hospitalar. Ele propôs que os alunos desenvolvessem projetos
para adaptar o antigo Hotel Intercontinental, em São Conrado, para atender às
comunidades da Rocinha e do Vidigal no tratamento da Covid-19 e no acolhimento para a
realização de isolamento social.
Na avaliação do vice-presidente da ABEA, a comunidade acadêmica está vivenciando
uma experiência inédita, que resulta em novas formas de apresentação de projetos e de
avaliação de aprendizado. Carlos acredita que estas descobertas vieram para ficar,
embora ressalte que a situação atual prejudica parte do processo de formação individual e
social do estudante.
Em meados de março, imaginava-se que haveria um momento de compensação das
aulas práticas dentro do mesmo período letivo. Com o prolongamento da quarentena,
projetam-se atividades laboratoriais compensatórias para o segundo semestre.
- O ensino virtual parece ser menos problemático para alunos dos períodos mais
avançados, cujos trabalhos não ficaram a desejar em relação aos períodos anteriores. Foi
mais difícil auxiliar calouros, exatamente pela falta de vivência do espaço construído e por
não terem atendimento presencial -, avalia.

UFF: urbanização de favelas e de áreas precárias
Para Pedro da Luz Moreira, professor da Escola de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade Federal Fluminense (EAU-UFF) e pesquisador do Centro de investigação
em Arquitetura, Urbanismo e Design da Universidade de Lisboa, há grandes mudanças no
setor educacional por conta da pandemia. Segundo ele, atividades remotas não suprem a
integridade do processo de formação, de debate e de compreensão das dificuldades que
ocorrem no processo de aprendizado.
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Pedro da Luz: "grandes mudanças no setor educacional por conta da pandemia"/
Foto: Cedida pelo entrevistado

A disciplina de projeto, que ele ministra na EAU-UFF, é empírica, e envolve o exercício
prático de um tema montado e simulado em aula para medir a capacidade do aluno de
sintetizar uma proposta, que responda os desafios do programa com coerência estrutural,
funcional e estética.
- Ninguém ensina isso de forma teórica. É necessário se submeter ao processo de
formulação continuada, incluindo sujeição ao professor e aos colegas, para se seguir em
frente, num desenvolvimento contínuo de idas e vindas intermináveis -, explica Pedro.
O professor considera que a pandemia evidenciou uma situação que os arquitetos
denunciavam há muito tempo: o acesso diferenciado às condições de higiene,
salubridade, conforto nas habitações e cidades brasileiras. A situação ficou mais evidente
a partir da necessidade de isolamento e promoção de hábitos cotidianos de limpeza, que
são inviabilizados pela precariedade habitacional e da urbanidade nas áreas onde vivem
parcelas expressivas da nossa população.
- Como gerar de forma emergencial condições adequadas de habitação e convivência? O
plano e o projeto da cidade e da moradia no Brasil passam, com a Covid-19, a ter maior
necessidade de inclusão - diz.
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O professor ressalta que a UFF possui, na sua gênese, preocupação com temas de
cunho social, como urbanização de favelas, inclusão de populações em situação de risco,
melhorias habitacionais, sistemas de transportes estruturados em rede, sistemas de
infraestruturas amigáveis ao meio ambiente. Durante a pandemia, a universidade não
ministrou aulas virtuais, mas manteve a comunidade mobilizada e realizou debates pela
internet, sem cobrar créditos e cumprimento de tarefas.
- Há uma série de iniciativas em curso, envolvendo debates e seminários em plataformas
virtuais, que discutem como é e como será no futuro o ensino de arquitetura e urbanismo.
O evento ‘Escola em Transe’ (série de encontros sobre urbanismo, arquitetura e seu
ensino) é o que mobiliza maior quantidade de alunos e professores.

Série de encontros sobre o urbanismo, a arquitetura e seu ensino mobiliza grande
quantidade de alunos e professores na UFF/
Imagem: Divulgação

A Universidade Federal Fluminense programou uma série de abordagens sobre a
Covid-19 com os seguintes títulos: ‘Nenhuma casa sem banheiro’, ‘Instalações sanitárias
emergenciais para a população de rua’, ‘Cidade, arquitetura, filosofia, pandemia,
isolamento social’, ‘Escolas de arquitetura, extensão e entidades de arquitetura e
urbanismo’, ‘Um contra projeto para as cidades brasileiras’.
Há também uma ação que envolve o projeto de extensão da UFF de Regularização
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Fundiária, com participação das escolas de Economia, Geografia, Direito, Estudos Sociais
e Arquitetura e Urbanismo. O objetivo é conferir o título de propriedade a três mil famílias
em diversos municípios do Estado do Rio de Janeiro. O projeto envolve o Ministério do
Desenvolvimento Regional, as administrações municipais e a UFF, e promove a
urbanização de favelas e de áreas precárias.

Dificuldade em Roraima
Para enfrentar os desafios diante do novo coronavírus, a Universidade Federal de
Roraima (UFRR) montou sete comissões de trabalho encarregadas de estudar soluções
para alunos com estilos de vida diferenciados. São moradores da capital, da fronteira com
a Venezuela e de áreas indígenas com acesso limitado à internet. Muitos deles abalados
emocionalmente com morte de parentes.

Graciete Guerra da Costa: "A contribuição do arquiteto tem que passar pelo
engajamento e pelo olhar para o social" / Foto: Lucas Almeida

As comissões de biossegurança, de planejamento curricular, de formação docente e
estratégias pedagógicas durante e pós-pandemia, de apoio logístico e tecnológico, de
calendário acadêmico, de normatização e de atenção integral à saúde e assistência social
buscam manter os alunos ativos e preparados para as mudanças. Exemplo: o curso de
123

Arquitetura e Urbanismo, em parceria com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo
(CAU/RR), desenvolveu e colocou em andamento o projeto de reforma nos banheiros de
escolas.
A professora e coordenadora do curso, Graciete Guerra da Costa, ressalta que os futuros
arquitetos terão pela frente uma população carente de seus trabalhos, pois 85% das
casas são construídas pelas próprios moradores.
- A contribuição do arquiteto tem que passar pelo engajamento e pelo olhar para o social.
A população tem que ser priorizada pelo arquiteto -, afirma Graciete.
Veja os projetos FAUFBA citados:
Pontos de Higienização Comunitária:
https://drive.google.com/file/d/1lZWazEWCvzVQ3npqd_3BC-8pg80rTmiH/view
Cartilha GEA HOSP:
ttps://geahosp.files.wordpress.com/2020/04/manual-arquitetura-covid19_orientac3a7c3b5es-ambiente-residencial-pt_r03.pdf
Vídeos dos Pontos de Higienização Comunitária instalados FAUFBA:
https://mail.google.com/mail/u/1/#search/sekerman%40ufba.br/FMfcgxwJWhxPcTrNqsPP
HZSLXQJwHBzg?projector=1
https://mail.google.com/mail/u/1/#search/sekerman%40ufba.br/FMfcgxwJWhxPcTrNqsPP
HZSLXQJwHBzg?projector=1
https://mail.google.com/mail/u/1/#search/sekerman%40ufba.br/FMfcgxwJWhxPcTrNqsPP
HZSLXQJwHBzg?projector=1
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Architecture and Urban Planning students
overcome difficulties and join the fight against
Covid-19
Published on the RCMA website on 7/27/20

PHC designed in bamboo by UFBA students during the pandemic, adapted later

Projects developed by students of Architecture and Urban Planning show that the
productivity of Brazilian universities is still maintained at a high level during the Covid-19
pandemic. Since the beginning of the health crisis, university students have created
portable washbasins to be implemented in train stations and vulnerable communities,
face shields for health professionals, and biophilic design (an innovative way of creating
natural environments) offices. The students also developed manuals with instructions to
avoid contamination of homes and proposals for tackling the new coronavirus in the
peripheries.
Professors and directors highlight the overcoming of obstacles as fundamental for the
good performance of university students. At the Federal University of Roraima, for
example, it was necessary to overcome the lack of Internet access faced by indigenous
students and deal with students affected by the disease and loss of relatives.
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Rio World Capital of Architecture (RWCA) presents today and tomorrow the
environment in Brazilian universities since March, when the new coronavirus changed
the course of all sectors in the country.
Challenges have become a starting point for new horizons. The School of Architecture of
the Federal University of Bahia (UFBA) is preparing its teaching staff to face the new
scenario, discussing changes in the physical space, and adapting the course to the
supplementary semester proposal, recently approved by UFBA University Council, which
now has as a priority: to guarantee access to remote activities for those who do not have
access to the internet.
The director of the School of Architecture at the Federal University of Bahia (FAUBA),
Sergio Kopinski Ekerman, has no doubt that architects will make an important contribution
in the post-COVID-19 world. He believes that it is necessary to address programmatic and
sanitary issues in the creation of new equipment, according to the different social realities
in a city like Salvador:

Sergio Ekerman: in addition to extension and research activities, the School of Architecture
participated in the UFBA 2020 Virtual Congress
Photo: Provided by the interviewee
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- The most relevant contribution of a new architect will be to consistently deal with the
social context, avoiding alienated technological decisions. The ideal is to propose, along
with the community, viable alternatives for micro and macro-scale spatial
transformation.
Ekerman highlights two works ,carried out by undergraduate and graduate students, that
were already applied in society with gains for the population of Salvador: the Sanitation
Point Community (PCH), developed by Mobiliza RAU + E project, created by the
Specialization Course in Technical Assistance, Housing and Law to the City, of FAUFBA,
as well as the booklet of recommendations for contagion control of the new coronavirus,
prepared by the Study Group on Architecture and Hospital Engineering (GEA HOSP).

The PHC prototype is a structure originally designed in bamboo with a soap and water
reservoir and a sink. In order to treat the sewage, the water is treated prior to the disposal
in the existing system. To activate the tap and the soap, a system of pedals is used,
without the need to use hands.
- You must choose a gateway and establish the transition area outside or inside the
residence. It is recommended to place some kind of furniture for cleaning and partial
access blocking. In this area will be a shoebox or paper bag, briefcases, keyrings and
70% liquid alcohol will be placed. If there is a washbasin nearby, it can be used instead of
an alcohol tank. The access area must be well established, bounded with adhesive tape of
a contrasting color on the floor or furniture to define the protected space -, teaches the
manual.
According to the director of FAUBA, in addition to a series of extension and research
activities, the school participated in the UFBA 2020 Virtual Congress - and now holds its
first online workshop, whose theme is coping with the Covid-19. The event, which takes
place until July 31st, 2020 aims to generate a digital publication to be shared with society.
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Illustration of the booklet of recommendations for contagion control of the new
coronavirus explains how to prepare the house in order to avoid the contamination,
developed by students from FAUFBA
Photo: Detail reproduction of the booklet

The idea is to propose solutions and contributions from Architecture and Urban Planning in
the context of the combat of the Covid-19, now and in the future, within the following
thematic axes: emergency architecture and hospital architecture; Psychosocial Care
Centers (CAPS) - mobile or fixed units; and School Architecture / UFBA.
- These are issues that should not be extinguished after the pandemic -, emphasizes
Sergio Ekerman.

More sensitivity to social issues
The vice president of the Brazilian Association for Teaching Architecture and Urbanism
(ABEA), professor Carlos Eduardo Nunes-Ferreira, points out that universities had two
types of approaches to maintain the offer of content and protect the health of students
and teachers during a pandemic. Most private universities opted for offering synchronous
remote classes on a platform already used by the institution, at the same time as the onsite activities would go on.
The strategy of most public universities was to interrupt the class semester until the
conditions of internet access for teachers and students were adjusted, so that the
pandemic did not become a process of social exclusion.
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Among different measures taken, there were institutions that created equipment
lending programs, subsidies for stronger internet connection, etc.:
- From the pedagogical point of view, there was more experimentation than preparation.
There were pleasant surprises, but also a lot of precariousness, such as the lack of
experiments in laboratories and the interruption of internships -, he points out.

Carlos Eduardo Nunes-Ferreira: “the role of the architect and urban planner has been
reframed”
Photo: Provided by the interviewee

For Carlos Eduardo, the good news is that students have become more sensitive to social
issues. In a pilot project of the Rio de Janeiro City Hall and Rio World Capital of
Architecture, the area around Largo do Machado was upgraded, resulting in projects for
sales support to the Ambulante Legal Program, in English Legal Street Vendor, solidarity
hotels and popular restaurants in the city region.
- The pandemic has brought us face to face with our failures as a society. Our cities will
have to change or all this suffering will have been in vain. The role of the architect and
urban planner has been reframed. It went from something diffuse to more elementary
pragmatism. From the house, which gained another value, because we stayed there
longer than ever, to communities (or slums) where the minimum health conditions
generated higher lethality rates -, he says.
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Professor Carlos Eduardo also comments on the changes he made in the program of
the discipline Hospital Architecture. He proposed students to develop projects to adapt
the old Intercontinental Hotel, in São Conrado neighborhood, to serve the population of
Rocinha and Vidigal (both vulnerable communities of Rio) in the Covid-19 treatment and
in the reception of individuals in need of a space for social isolation.
In the assessment of the vice president of the Brazilian Association of Architecture and
Urbanism Education - ABEA, the academic community is experiencing an unprecedented
experience, which results in new ways of presenting projects and assessing learning.
Carlos believes that these discoveries will last beyond the pandemic, although he points
out that the current situation harms a part of the student's individual and social training
process.
In mid-March, it was thought that there would be a time to compensate for practical
classes within the same semester. With the extension of the quarantine period,
compensatory laboratory activities are projected for the year’s second semester.
- Virtual education seems to be less problematic for students in more advanced periods,
whose work was not to be desired in relation to previous periods. It was more difficult to
help freshmen students, exactly because of the lack of experience of the built space and
because they do not have face-to-face assistance -, he evaluates.

UFF: urbanization of slums and precarious areas
For Pedro da Luz Moreira, professor of the School of Architecture and Urbanism at the
Federal Fluminense University (EAU-UFF) and researcher at the Center for Research in
Architecture, Urban planning and Design at the University of Lisbon, there are great
changes in the education sector due to the pandemic. According to him, remote activities
do not supply the integrity of the process of formation, debate, and understanding of the
difficulties that occur during the learning process.
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Pedro da Luz: “big changes in the educational sector due to the pandemic” /
Photo: Provided by the interviewee

The project’s discipline, which he teaches at EAU-UFF, is empirical and involves the
practical exercise of an assembled and simulated theme in class to measure the student's
ability to synthesize a proposal, which responds to the challenges of the program with
structural coherence, functional and aesthetic.
- Nobody teaches this [discipline] in a theoretical method. It is necessary to undergo the
process of continuous formulation, including submission to the teacher and colleagues,
to move on, in a continuous development of endless comings and goings -, explains
Pedro.
131

The professor considers that the pandemic evidenced a situation that architects had been
denouncing for a long time: differentiated access to hygiene conditions, healthiness, and
comfort in Brazilian homes and cities. The situation became more evident due to the
need for social distancing and the promotion of daily cleaning habits, which are made
impossible by the precarious housing and urbanity in the areas where significant portions
of our population’s life.
- How to generate adequate housing and living conditions in an emergency? The plan
and project for housing and city in Brazil, with Covid-19, have a greater need for inclusion
- he says.
The professor points out that UFF has, in its genesis, a concern with social issues, such
as the urbanization of slums, the inclusion of populations at risk, housing improvements,
transport systems structured in networks, and infrastructure systems that are friendly to
the environment. During the pandemic, the university did not hold classes, but it kept the
community mobilized and held debates over the internet, without charging credits and
fulfilling tasks.
- There are a series of ongoing initiatives, involving debates and seminars on virtual
platforms, which discuss what architecture and urbanism education will be like and how it
will be in the future. The 'Escola em Transe' event (series of meetings on urban planning,
architecture, and its teaching) is the one that mobilizes the biggest number of students and
teachers.

Series of meetings on urbanism, architecture and its teaching mobilizes a large number
of students and teachers at UFF
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The Federal Fluminense University has programmed a series of approaches on Covid-19
with the following titles: 'No house without a bathroom', 'Emergency sanitary facilities for
the homeless', 'City, architecture, philosophy, pandemic, social isolation', 'Schools of
architecture, extension and entities of architecture and urbanism', 'One against the
project for Brazilian cities'.
There is also an activity that involves the UFF extension project for Land Regularization,
with participation in the schools of Economics, Geography, Law, Social Studies and
Architecture, and Urbanism. The objective is to grant property ownership to three
thousand families in several municipalities in the State of Rio de Janeiro. The project
involves the Ministry of Regional Development, municipal bodies, and UFF, and promotes
the urbanization of slums and precarious areas.

Difficulty of indigenous people in Roraima
To face the challenges in the combat of the new coronavirus, the Federal University of
Roraima (UFRR) set up seven work commissions to study solutions for students with
different lifestyles. They are residents of the capital, the border with Venezuela, and
indigenous areas with limited internet access. Many of them were emotionally shaken by
the death of relatives.

Graciete Guerra da Costa: “The architect's contribution has to go through engagement
and looking at the social”
Photo: Lucas Almeida / Provided by the interviewee
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The biosafety, curriculum planning, teacher training, and pedagogical strategies
commissions during and post-pandemic, logistical and technological support, academic
calendar, standardization, and comprehensive health and social care commissions seek
to keep students active and prepared for the changes. For example: the Architecture and
Urbanism course, in partnership with the Architecture and Urbanism Council (CAU / RR),
developed and put in place the renovation project of the school’s bathrooms.
The teacher and coordinator of the course, Graciete Guerra Da Costa, points out that
future architects will face a population in need of their work, as 85% of the houses are
built by the residents themselves.
- The architect's contribution must involve engagement and looking at the social aspects.
The population has to be prioritized by the architect -, says Graciete.

See the second chapter:
The School of Architecture of the University of Minas Gerais produced protective
material for healthcare professionals. In São Paulo, students developed an urban
mobility project for the city. Professors from PUC-MG and Redentor School of Paraíba
do Sul make projections about the profession.
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Universitários de Arquitetura e Urbanismo
produziram até proteção para médicos
Matéria publicada no site do RCMA em 28/07/2020

Os problemas, as soluções e a luta contra o novo coronavírus ganharam contornos
diferentes, porém, fundamentais nas universidades de Arquitetura e Urbanismo de outras
cidades brasileiras. No segundo capítulo sobre as atividades, o Rio Capital Mundial da
Arquitetura mostra que alunos e professores se dedicaram muito para avançar com
estudos e pesquisa, além de produzir material que serve de escudo contra o vírus.
Quinze dias depois do começo do isolamento social em algumas cidades brasileiras para
tentar conter o avanço da Covid-19, a Escola de Arquitetura da Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG) se destacou pelos trabalhos voltados ao combate da pandemia.
Um dos projetos marcantes foi a criação do design de novos protetores faciais, mais
baratos e adaptáveis. O primeiro lote foi entregue para médicos e profissionais de saúde
do Hospital de Pronto-socorro João XXIII.
A cartilha com novos protocolos de comportamento e estratégias de adequação aos
espaços e edifícios da universidade também sobressai. O manual foi elaborado pelo
grupo de trabalho sobre espaço físico, que assessora o comitê da universidade para o
enfrentamento da Covid-19.
Paralelamente, os colegiados de graduação e pós trabalharam nas transformações
acadêmicas necessárias para a retomada das atividades. Os grupos e projetos de
pesquisa e de extensão se dedicaram desde então a novas ações como o suporte a
comunidades frágeis e ameaçadas pela crise sanitária.

135

Maurício Campomori: "Os trabalhos demonstram que as universidades não pararam"
Foto: Cedida pelo entrevistado

- Os trabalhos vão do conceitual ao desenvolvimento de produtos, o que demonstra que
as universidades não pararam. Estamos trabalhando tão ou mais intensamente que antes
-, diz orgulhoso Maurício Campomori, diretor da Escola de Arquitetura da UFMG, que
também é presidente da Associação de Escolas e Faculdades públicas de Arquitetura da
América do Sul (Arquisur).
Para minimizar impactos da pandemia, outros três pesquisadores publicaram nota técnica
com propostas para o enfrentamento da Covid-19 nas periferias urbanas.

UFMG: Cartilha com novos protocolos de comportamento e estratégias de adequação aos
espaços, uma estratégia contra a Covid-19 /
Foto: Reprodução da Cartilha
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Maurício Campomori encara como certo que haverá mudanças no setor educacional:
atividades, como as visitas técnicas de grupos a obras e a locais referenciais de
arquitetura, serão inviabilizadas.
- A vivência prática de determinadas experiências terá que ser substituída por métodos e
mídias não-presenciais. Preferencialmente síncronas, ou seja, professores e estudantes
conectados em tempo real, utilizando ferramentas de interação para videoconferências,
por exemplo. Estamos chamando isso de “ensino remoto emergencial”. É importante
frisar que não se trata de adotar o modelo de “ensino à distância”, que envolve uma outra
lógica de preparação e ministração de conteúdos.
Campomori lembra que as universidades públicas fizeram esforço de inclusão social nos
últimos anos. Hoje, 50% do alunado da UFMG pertence a famílias com renda inferior a
cinco salários mínimos. Então, segundo ele, há necessidade de garantir a acessibilidade
de todos às novas práticas.
- Estou certo de que não sairemos desse momento do mesmo modo como entramos. A
arquitetura e o urbanismo terão papel fundamental no que está sendo chamado de novo
normal. Nossa tarefa passa por criar melhores condições para espacializar práticas
sociais e culturais transformadoras após essa catástrofe humanitária que estamos
vivenciando.

Projeto de mobilidade urbana para São Paulo

Para integrar 200 professores e 2.600 alunos entre graduação e pós, a Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo optou
por continuar o ensino de Arquitetura e Urbanismo e de Design por meio de ferramentas
tecnológicas.
Em março, logo no início da pandemia, a instituição parou por uma semana para montar
estratégias especiais de ensino remoto para o período de pandemia. E, através das
ferramentas virtuais, esforço e trabalho colaborativo entre todos os envolvidos, os
conteúdos foram ministrados, os trabalhos foram desenvolvidos e apresentados com bons
resultados, segundo a arquiteta Angélica Benatti Alvim, diretora da FAU - Mackenzie.
A FAU-Mackenzie, porém, suspendeu as disciplinas
especialmente as que necessitam de aulas em laboratórios.

essencialmente

práticas,
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Angélica Benatti Alvim: "Com ferramentas virtuais, esforço e trabalho colaborativo, os
conteúdos foram ministrados, e os trabalhos foram desenvolvidos com bons resultados”
Foto: Cedida pela entrevistada

- O conteúdo que depende de programas em laboratórios, como por exemplo, canteiro
experimental, modelos virtuais e topografia serão repostos posteriormente. Foi tudo
acordado entre alunos e professores. Algumas dinâmicas são, no entanto, insubstituíveis,
como por exemplo, as pesquisas e visitas de campo e o contato entre equipes de alunos
e professores, aponta Angélica.
A arquiteta destaca que, durante este semestre, houve um processo de aproximação e
muito aprendizado entre professores, alunos e funcionários da faculdade em relação ao
mundo virtual. Defende que o ensino de arquitetura não pode ser à distância, mas
aprimorar o processo de ensino-aprendizagem com o uso de ferramentas tecnológicas é
fundamental para a formação de arquitetos e urbanistas no século XXI.
O momento da pandemia é também apropriado para repensar a relação das pessoas com
o espaço e a cidade, afirma a diretora. Na disciplina de Mobilidade Urbana, optativa que
leciona, após a comparação entre cidades de diferentes países, os estudantes
elaboraram propostas para redução do uso de veículos particulares e criação de áreas
mais sustentáveis em São Paulo, priorizando a mobilidade ativa.
Tudo planejado para facilitar o deslocamento das pessoas com a inclusão de ciclovias,
priorização do pedestre, ampliação da oferta de espaços públicos e qualificação dos
existentes para dar melhores condições circulação e de lazer.
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Alunos estudaram experiências internacionais, como Nova Iorque, para criar projeto em
São Paulo com redução de veículos e mais áreas sustentáveis /
Imagem: Reprodução

No projeto de uma das equipes, as estudantes Ana Clara Rodrigues, Ana Paula Mayer
e Mariana Kisse constatam que a arquitetura tem novos rumos pela frente:
- A maneira como nos relacionamos entre nós e com o espaço nunca mais será a mesma.
A arquitetura está sendo e será modificada de diversas formas e em diferentes escalas,
seja através de instalações temporárias, dentro ou fora de nossas casas, ou do
planejamento de novas infraestruturas urbanas.

Projeto de alunas para rua de São Paulo: mais espaço para pedestres, menos para
automóveis
Imagem: Reprodução
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A proposta da equipe indica a criação de uma faixa de acesso nas calçadas, localizada
perto do comércio, para que as pessoas possam parar para ver as vitrines e aguardar em
filas com distanciamento social seguro e adequado. Está previsto ainda uma faixa livre
para ampliar a circulação das pessoas.
Além disso, o Programa FAU+D_Mackenzie_Acolhe, um conjunto de ações no âmbito da
extensão acadêmica para atender a população moradora de assentamentos precários, é
objeto de projetos de pesquisa e atividades de ensino desenvolvidos por docentes e
discentes dos cursos de graduação de Arquitetura e Urbanismo e de Design e pelo
programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da faculdade.
O conjunto de ações que integram o programa, estão organizadas em cinco eixos de
atuação, realizados individual ou conjuntamente: mapeamento, doações voluntárias,
comunicação, economia solidária e pensar e desenvolver projetos arquitetônicos ligados
às necessidades da população de baixa renda, sejam equipamentos, mobiliário e /ou de
espaços para redução dos riscos de contágio da doença.
O programa é feito em parceria com o Instituto de Arquitetos do Brasil - São Paulo (IAB
SP). No eixo 'projeto' estão sendo desenvolvidos protótipos de lavatórios com a Secretaria
de Habitação, Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo (Sabesp) e ONG
Habitat.
- Estamos desenvolvendo, também, um projeto de pesquisa-ação intitulado
‘Distanciamento Físico’ no Jardim Lapenna, Zona Leste de São Paulo. O projeto é
liderado pelo professor Fernando Mello Franco e envolve alunos professores e atuantes
no local, como a Fundação Tide Setubal e a CPTM. A ideia é pensar em um protótipo de
isolamento físico na comunidade em situações de pandemia que considere as relações
sociais e de saúde -, acrescenta Angélica.
Para encerrar 2020/1, a FAU-Mackenzie, por meio de uma comissão de professores e
alunos, organizou uma exposição virtual dos trabalhos. Os resultados podem ser vistos
no
canal
do
YouTube
da
FAU Mackenzie https://youtu.be/U87LQEZWvBc
Um dos problemas apontados pela diretora da faculdade no decorrer do semestre, foi o
acesso desigual à internet por parte de alguns alunos, especialmente os bolsistas. Para
vencer este problema, a universidade fez acordo com uma operadora para adquirir
acesso à internet para estes alunos no próximo semestre.

Ambientes mais saudáveis
Os futuros arquitetos terão a responsabilidade de entregar ambientes saudáveis para
facilitar a interação das pessoas com distanciamento seguro e intensificação da relação
interior-exterior. Essa é a perspectiva do professor da Faculdade Redentor de Paraíba do
Sul, Marcus Rosário, especialista em edifícios sustentáveis. Ele acrescenta que novos
espaços de transição serão incorporados aos projetos para intensificar a higienização.
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Marcus Rosário: "A arquitetura é um reflexo da atual dinâmica social"
Foto: Cedida pelo entrevistado

- O novo profissional contribuirá para o novo normal com soluções mais impactantes
positivamente ao cotidiano das pessoas a partir do olhar atento às necessidades dos
usuários e comportamento em uso. Afinal, a arquitetura é um reflexo da atual dinâmica
social -, diz.
Nas aulas virtuais oferecidas pela faculdade, o conforto ambiental foi ofertado aos alunos
do 3° período, permitindo o diálogo sobre aspectos térmico-lumínico e acústico de suas
casas. Já as aulas de projeto de interiores residenciais, corporativos e comerciais para
estudantes de 5° e 7° períodos revelaram novas necessidades e conceitos. Como
resultado, o aluno Guilherme Laureano desenvolveu projeto que incorpora conceitos do
design biofílico em sua composição.
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Ambiente corporativo com conceitos de design biofílico criado por estudante /
Imagem: Reprodução

O estudante criou um ambiente corporativo de 210 metros quadrados para a disciplina de
Projeto de Interiores 2, com conceitos do design biofílico. Valorizou maior contribuição da
iluminação natural, vegetação, materiais naturais, e ambientes de transição.
Com as aulas online, o professor observou maior dedicação do corpo discente e do
docente, além de resultados positivos na relação entre os dois lados.
- Houve estreitamento de laços e momentos de troca mais intensificados por meio de
plataforma virtual, aplicativo de mensagens e e-mail. O período foi realizado integralmente
-, resumiu Marcus.
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Aproximação com ambientalistas
A professora Maria Elisa Baptista classifica como “tempos brutos” o período após o dia 16
de março deste ano, quando as aulas foram interrompidas na PUC Minas e foi iniciado o
trabalho remoto.

Maria Elisa: "Será necessário radicalizar a opção pelo papel social da arquitetura a serviço
dos que mais precisam"
Foto: Cedida pela entrevistada

- Não foi fácil discutir nossas ideias, buscar a razão da arquitetura, encontrar a poesia da
arquitetura. Tínhamos entre nós a tela, essa distância que parece próxima. Nossa cultura
privilegia o olhar sobre todos os outros sentidos, e a arquitetura tem se tornado refém
dessa redução perceptiva -, define.
Ela acredita que há o risco da banalização da arquitetura, da perda do contato real com o
mundo tátil e habitado pelo outro.
- A graduação é uma época de amadurecimento, claramente de relações que nos
acompanham a vida toda. Educar pressupõe vivenciar múltiplas realidades, experimentar,
organizar modos de ver o mundo, construir um modo próprio, generoso e curioso,
compartilhar. À distância, em arquitetura e em urbanismo, é impossível.
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A quarentena trouxe a percepção da essência da arquitetura em casa, ao procurarmos
onde havia sol, sombra, vento. Além disso, se compreendeu o alcance das mãos, do
olhar, como morar com mais pessoas, ou sozinho, segundo Maria Elisa. Ela acrescenta
que entender o espaço com o corpo é o fundamento da arquitetura.
- O que faremos com tudo isso é uma pergunta em aberto. Precisamos recuperar o sonho
de um outro mundo ser possível, andar lado a lado com os ambientalistas, com os que
conhecem a pobreza, a discriminação, a tragédia -, diz a professora.
Para ela, será necessário radicalizar a opção pelo papel social da arquitetura a serviço
dos que mais precisam. Ela destaca a necessidade de água, esgoto, transporte,
moradias, escolas, postos de saúde, chafarizes, banheiros públicos, praças e parques. E
de se ocupar e qualificar os edifícios vazios.
Veja vídeo da produção de protetores faciais da Escola de Arquitetura da Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG):
https://www.youtube.com/watch?v=4qIlSBlXJtk&feature=emb_logo
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Com home office aprovado por empresas e
funcionários, especialistas analisam e dão dicas
para garantir conforto e bom trabalho
Publicado no site do RCMA em 15/06/2020

Projeto Luciano Cavalcanti de Albuquerque /
Imagem: cedida pelo entrevistado

A pandemia do novo coronavírus mudou hábitos, visões, as ruas, os escritórios. Mas para
isso tudo mudar, um espaço foi, talvez, o que mais tenha sofrido adaptações em todo o
mundo: as residências. No Brasil, em um fim de semana de março, a vida dos
trabalhadores teve que ser rapidamente reestruturada. De improviso, muita gente passou
a trabalhar em casa. Móveis foram empurrados, decorações de mesa de jantar deram
lugar ao laptop e papelada, e ambientes foram alterados para formar um cenário mais
adequado às reuniões virtuais. Funcionou. E o que se tem como certeza agora é que as
residências ganharam muita importância no mundo dos negócios. O Rio Capital Mundial
da Arquitetura ouviu profissionais que analisam e dão dicas para quem aprovou e teve
aprovação neste improviso e adotará o home office, que já está consolidado: veio para
ficar. Mas sem tirar a característica de lar.
Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) revela que a previsão de
migração do trabalho presencial para o home office no Brasil é de 22,7% das ocupações,
o que representa mais de 20 milhões de pessoas. A análise por estados brasileiros
mostra que o Distrito Federal tem o maior potencial de teletrabalho com 31,6% dos
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empregos podendo ser executados remotamente, ou seja, em torno de 450 mil pessoas.
Em segundo lugar vem o Estado de São Paulo, com 27,7% dos empregos, sendo cerca
de 6,1 milhões de pessoas, seguido do Rio de Janeiro: 26,7%, ou pouco mais de 2
milhões. Na comparação internacional entre 86 países, Luxemburgo aparece com a maior
proporção de trabalho remoto, seguido de Suíça, Suécia e Reino Unido. O Brasil aparece
na 45ª posição mundial e no segundo lugar na América Latina (primeiro é o Chile). A
pesquisa indica que um quarto das atividades poderiam ser feitas à distância. Entre as
principais, estão os diretores e gerentes, profissionais de ciências e intelectuais e os de
nível médio. Veja no final a pesquisa na íntegra.

Daniela Larghi: oito entre dez projetos pedidos são para home office
Foto: Cedida pela entrevistada
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Os efeitos já são percebidos. Na empresa em que a arquiteta Daniela Larghi trabalha, a
cada 10 solicitações de projetos para residências, atualmente, oito são para criação de
espaço funcional. Ela não tem dúvidas de que as empresas vão aderir à nova prática.
– Esta tendência é muito forte. Um cliente desistiu do closet para fazer seu espaço de
trabalho no quarto, onde trabalhará três vezes na semana -, conta Daniela.
Há vantagens para o empregado, como menos gastos com vestuário, mais tempo com a
família e para se exercitar; e para o empregador que reduzirá gastos com transporte do
funcionário, energia elétrica, aluguel de espaço. Mas, para a arquiteta, é fundamental
definir um espaço exclusivo para o batente.
– É negativo misturar o trabalho com a família. Tem que ter a área apropriada para cada
coisa, estabelecer os horários, que atualmente estão funcionando no improviso de certa
forma. Se o funcionário senta na sala para trabalhar, é solicitado pelas familiares. Tem
que ter disciplina para separar.
Segundo Daniela, algumas famílias estão destinando até um dos quartos da casa para o
home office, que pode ser reversível de acordo com a necessidade: o escritório pode ter
um sofá-cama, para hóspedes em alguma eventualidade. Outras, estão reservando um
espaço no próprio quarto e ela recomenda que seja o mais separado possível da cama
quando o quarto for de casal. Até hall entre os quartos está sendo transformado em
escritório. Mas frisa que o projeto deve ser bem personalizado. Ou seja: arquitetos devem
ouvir bem todas as características, necessidades e disponibilidades de quem contrata o
serviço, para criar o ambiente ideal para cada um.
Mas lembra que o importante é ter um espaço com iluminação adequada, ventilação, ser
organizado, tranquilo e confortável. Ter uma mesa e cadeira ergonômicas.

Pandemia consolidou tendência que vem dos anos 80

A flexibilidade de cômodos dos lares para se destinarem a trabalho não é de hoje,
segundo o pesquisador do Centro de Investigação em Arquitetura, Urbanismo e Design
da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa Mário Saleiro Filho, mas agora
está se consolidando devido à pandemia. Prevê que apenas um terço dos funcionários
que trabalhavam em escritórios, permanecerão neles.
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Professor e pesquisador Mário Saleiro: pandemia
acelerou processo de trabalho em casa
Foto: cedida pelo entrevistado

Segundo ele – que é também doutor e mestre em Arquitetura pelo Programa de Pósgraduação em Arquitetura da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade
Federal do Rio de Janeiro e professor associado do Departamento de Arquitetura e
Urbanismo do Instituto de Tecnologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro –
é uma tendência iniciada no século passado, quando muitas famílias optaram pelos
serviços de diaristas em substituição à empregada doméstica, que muitas vezes dormia
em quarto reservado a ela na casa dos patrões. Quando esta mudança aconteceu, muitos
destes quartos foram sendo modificados, ganhando mais instalações elétricas, entre
outras adaptações e virando escritórios.
Estes espaços foram reduzidos nos últimos anos porque passamos a trabalhar
ferramentas digitais, com computadores de menor porte, com bibliotecas gigantes em um
simples smartphone.
– Esta prática já foi chamada de teletrabalho também. Alguns nomes serviram de atrativo
para o mercado imobiliário vender melhor. A pandemia acelerou este processo de
trabalho em casa -, explica Saleiro.

Atualmente, com novos hábitos de higiene que todos estão tendo que adotar, ele
considera importante que o espaço de trabalho seja criado na entrada da residência, para
evitar a circulação na casa de clientes ou que o próprio trabalhador saia para comprar um
simples material de trabalho e tenha atravessar toda a casa para voltar a trabalhar.
– O ambiente de trabalho deve estar o mais próximo da entrada da residência possível -,
defende.
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Saleiro destaca ainda a importância de ter na casa, a partir de agora, espaços curingas,
que se transformem rapidamente de acordo com a necessidade. Cita por exemplo, que se
mantenha área para exercícios físicos e outras atividades que antes se fazia nas ruas.

Isolamento acústico e dicas de escritório prático
Pelo menos quem trabalha em grandes centros urbanos terá que se preocupar com os
ruídos que chegam do lado de fora nos prédios residenciais. É um dos detalhes que
prejudicam o dia a dia de trabalho se não for previsto, segundo o arquiteto e urbanista
Luciano Cavalcanti Albuquerque, que trabalha com interiores e restauração de
monumentos. Ele dá dicas para adaptações práticas no novo espaço funcional em casa
(como na foto do alto, Projeto Luciano Cavalcanti de Albuquerque).

Arquiteto e urbanista que trabalha com interiores, Luciano Cavalcanti sugere vidro mais
grosso para ter ambiente silencioso
Foto: Cedida pelo entrevistado

– Vidro mais grosso e uso de cortinas já melhoram a acústica no ambiente. Será preciso
também uma cadeira ergonômica, com rodinhas para se movimentar com facilidade.
Manter uma cafeteira também dá a sensação de ambiente de trabalho, mesmo que fique
na cozinha e de vez em quando a pessoa vá lá tomar um cafezinho -, orienta.
Indica prateleiras suspensas, acima do nível das portas, para acomodar coisas que não
são usadas todos os dias. “Cria um visual de sancas”, explica. Também reforça a
necessidade de uma bancada e gavetas, mas criando um ambiente harmonioso para
evitar impactos.
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Caso o morador tenha que usar a mesa da sala, por exemplo, Luciano Cavalcanti propõe
que o material seja retirado e guardado o fim do expediente. Que o espaço volte a ser
sala de jantar para a família. E sugere a transformação dos atuais espaços de escritórios
em apartamentos residenciais pequenos, o que depende de legislação, mas não é
impossível a médio prazo.
– Isso pode ser feito principalmente em cidades saturadas. O empregador deixará de
pagar aluguel, IPTU, contas de luz, etc. Fora que o mercado precisa de prédios
residenciais, explica ele, que vê a possibilidade de aumento de utilização de coworkings.
Protocolo para o trabalho dentro de casa
A psicóloga Gisele Aleluia concorda que o trabalho já estava sendo levado para a casa
dos funcionários há muito tempo, principalmente pela facilidade de comunicação com a
empresa, através de ferramentas via internet. E ressalta que agora as pessoas precisam
se conectar com as novas necessidades e perceber as possibilidades. A mudança de
comportamento profissional tem exigido tanta atenção, que ela desenvolveu um protocolo
para quem vai aderir ao home office daqui em diante.

Psicóloga Gisele Aleluia diz que empresa deve manter
integrado o funcionário em home office
Foto: Cedida pela entrevistada

– É importante definir privacidade e horários de trabalho. Na semana passada, por
exemplo, muita gente esqueceu o feriado de Corpus Christi, porque está trabalhando sem
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controle em casa, o que gera problemas. A satisfação do trabalho em casa está sendo
reconhecida tanto pelos funcionários quanto pelas empresas. Ninguém acha que está se
trabalhando menos -, analisa Gisele.
A psicóloga acredita que com a decisão oficial de levar o escritório para a casa, esta
questão poderá ser resolvida por serem passíveis de acordo entre a empresa e o
funcionário. E acrescenta que um dos fatores imprescindíveis por parte dos
empregadores é criar formas de integrar o trabalhador à empresa, para que ele não se
sinta isolado.
Ela esclarece também a necessidade de divisão de tarefas em casa para permitir o tempo
necessário de trabalho:
– Os lares estão sendo reestruturados e haverá necessidade de maior colaboração entre
as pessoas que convivem para que funcione bem -, diz.
O protocolo criado pela psicóloga inclui não trabalhar na cama, nem de pijama, criar uma
rotina e ter organização.
– Achei interessante um texto que li recentemente que recomendava que as pessoas
trabalhassem até de cinto quando estivessem em casa, por dar um senso de organização.
Acredito que se manter arrumado no horário de trabalho é o suficiente -, acrescenta.
Veja o protocolo de home office sugerido por Gisele Aleluia:
ESTRUTURA:
1) Ter um local separado, mesa, cadeira e apontamentos. Água, café, porta fechada.
2) Evite os espaços comuns da casa: sala, quarto de TV, cozinha. A não ser que essa
tenha sido uma concessão de toda a família para o evento.
3) Local organizado para o trabalho. Se for seu quarto, cama feita, mesmo se ela não for
aparecer.
4) Atenção ao que vai aparecer na tela, para os outros. E, se não for usar picturem (tela)
se organizar com tudo o que for precisar a mão, a fim de otimizar o tempo.
5) Encerre o expediente diário, arrumando seu local de trabalho. Agradeça.
METODOLOGIA:
1) Ter uma rotina pré-estabelecida, com uma agenda anteriormente preenchida (planner).
2) Anote o que fez e o que pretende fazer. Guarde as anotações.
3) Horário de trabalho: manhã, tarde ou noite pré-fixado com paradas para almoço e
lanche.
4) Avisar às pessoas de casa sobre seu horário de trabalho e de parada e possíveis
mudanças. Utilize o Whatsapp para se comunicar com as pessoas de casa. Isso impede
que elas batam na porta e interrompam. Uma folha pode ser colocada na porta para que
elas saibam.
5) Tenha respeito e paciência com as crianças que estão no local. Elas não querem
atrapalhar, querem ajudar. As ajude a colaborar.
6) Não trabalhe os sete dias da semana. Respeite os feriados.
7) Acorde e se arrume para trabalhar: banho, roupa limpa, barriga cheia.
8) Peça ajuda. As pessoas da sua família não são suas inimigas…estamos num momento
novo…somente.
Estamos todos aprendendo.
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Home office tende a reduzir quantidade de veículos nas ruas
Foto: Richard Santos - Prefeitura do Rio

Vantagem para o meio ambiente
O home office também apresenta pontos positivos em relação ao meio ambiente, já que
possibilita a diminuição do uso de veículos automotores públicos e particulares,
reduzindo, assim, as emissões de gases que causam o efeito estufa. A iniciativa reduz o
número de viagens de ida e volta ao escritório e, em consequência disso, a poluição. Um
estudo do Ipea apontou, há sete anos, que este tipo de deslocamento mantinha o trânsito
como a principal causa da poluição.

Pesquisa do Ipea na íntegra:
https://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/2020/06/03/potencial-deteletrabalho-na-pandemia-um-retrato-no-brasil-e-no-mundo/
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Given the approval of the home office by
companies and employees, experts analyze and
give tips to ensure comfort and good work
Published on the RCMA website on 6/15/2020

Project by Luciano Cavalcanti de Albuquerque

Picture: Provided by the interviewee

The new coronavirus pandemic has changed habits, visions, the streets, the offices.
However, so that all this change was possible, one space was, perhaps, the most
adaptable in the whole world: the residences. In Brazil, on a weekend in March, the lives
of workers had to be quickly restructured. Suddenly, many people started working at
home. Furnitures were pushed, dinner table decorations gave way to laptop and
paperwork, environments were changed to form a more suitable setting for virtual
meetings. It worked. What's certain now is that the residences have gained much more
importance in the business world. Rio World Capital of Architecture listened to
professionals who analyze and give tips to those who approved and had approval in this
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improvisation and will adopt the home office, which is already consolidated: it's here to
stay. But without taking away the characteristics of home.

A study by the Institute of Applied Economic Research (Ipea) reveals that the forecast
of migration from face-to-face work to home office in Brazil is 22.7%, which represents
more than 20 million people. The analysis by Brazilian states shows that the Federal
District has the greatest potential for telework with 31.6% of the jobs being able to be
executed remotely, that is, around 450 thousand people. In second place comes the State
of São Paulo, with 27.7% of the jobs, about 6.1 million people, followed by Rio de Janeiro:
26.7%, or a little more than 2 million. In the international comparison among 86 countries,
Luxembourg appears with the highest proportion of remote work, followed by Switzerland,
Sweden and the United Kingdom. Brazil is ranked 45th in the world and second in Latin
America (the first is Chile). The survey indicates that a quarter of the activities could be
done remotely. Among them, those that stand out most are directors and managers,
science and intellectual professionals, and those of medium level.

Daniela Larghi: eight out of ten projects ordered are for home office
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Photo: Provided by the interviewee

The effects are already perceived. In the company where the architect Daniela Larghi
works, every 10 requests for projects for residences, currently, eight are for creating a
functional space. She has no doubt that the companies will adhere to the new practice.
- This trend is very strong. One client gave up the closet to make his workspace in the
room, where he will work three times a week - says Daniela.
There are advantages for the employees, such as less spending on clothing, more time
with the family and to exercise; and for the employer who will reduce spending on
employee transportation, electricity, space rental. Despite the trend, the architect
highlights that it is essential to define an exclusive space for working.
- It is negative to mix the work and family. You have to have the appropriate area for
each thing, schedules established, which are currently working in improvisation, in a
certain way. For example, when the employee sits in the room to work and it is
requested by family members. One needs to be very disciplined to separate both
spheres.
According to Daniela, some families are assigning even one of the rooms of the house
to the home office, which can be reversible according to need: the office has a sofa-bed,
for guests in case of any eventuality. Others are reserving a space in the bedroom itself,
she recommends that the workspace be as far from the bed as possible. She stresses
that the project should be well customized. In other words: architects should listen well
to all the characteristics, needs and availability of those who hire the service, to create
the ideal environment
However, the architect remembers that the important thing is to have a space with
adequate lighting, ventilation, organized, quiet, and comfortable. As well as having an
ergonomic table and chair.
The pandemic consolidated a trend that comes from the ‘80s. The flexibility of rooms in
houses, in order to be used for work, is no news, according to the researcher of the
Center for Research in Architecture, Urbanism and Design of the Faculty of Architecture
of the University of Lisbon, Mário Saleiro Filho, but is now being consolidated due to the
pandemic. He predicts that only one-third of the staff working in offices will remain in
them
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Professor and researcher Mário Saleiro: pandemic accelerated work at home process /
Photo: Provided by the interviewee

According to Saleiro Filho- who is also a Ph.D. and Master in Architecture from the PostGraduate Program in Architecture of the Faculty of Architecture and Urbanism of the
Federal University of Rio de Janeiro and Associate Professor of the Department of
Architecture and Urbanism of the Institute of Technology of the Federal Rural University
of Rio de Janeiro - is a trend that began in the last century, when many families opted
for the services of day laborers in place of the housekeeper, who often slept in a room
reserved for her at the bosses' house. When this change happened, many of these
rooms were modified, gaining more electrical facilities, among other adaptations, and
turning into offices.
These spaces have been reduced in recent years because we began to work with digital
tools, with smaller computers, with giant libraries on a simple smartphone.
- This practice has already been called teleworking as well. Some names have served
as an attraction for the real estate market to sell better. The pandemic has accelerated
this process of working at home," explains Saleiro.
Patrícia Vancini has been working remotely for five years, going to the office only three
times a month, and, as Saleiro puts it, the company is studying to expand this modality
in the post-pandemic. She sees advantages and disadvantages in her way of working.
Among the positive points, is that she can closely follow the activities of her 4 and 5year-old kids. The downside, she says, is that work never stops.
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Currently, due to the new hygiene habits that everyone is having to embrace, Mário
Saleiro considers to be important that the workspace be created at the entrance of the
residence, to avoid circulation in the house of clients or in case that the worker needs to
go out to buy a simple material and be obligated to cross the whole house in order to go
back to work.
- The working environment should be as close to the entrance of the residence as
possible - he argues.
Saleiro also stresses the importance of having in the house, from now on, healing
spaces, which are quickly transformed according to need. He mentions, for example,
that one should keep an area for physical exercise and other activities that were
previously done in the streets.

Acoustic insulation and practical office tips
At least those who work in large urban centers will have to worry about the noise
coming from outside of the residential buildings. It's one of the details that hamper day-today work if it isn't anticipated, according to architect and planner Luciano Cavalcanti
Albuquerque, who works with interiors and restoration of monuments. He gives tips for
practical adaptations in the functional space.

Architect and urbanist who works with interiors, Luciano Cavalcanti suggests thicker
glass for a quiet environment /
Photo: Provided by the interviewee
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- Thicker glass and the use of curtains already improve the acoustics in the
environment. You will also need an ergonomic chair with wheels to move around easily.
Keeping a coffee maker also gives the feeling of a work environment, even if it stays in
the kitchen, and the person needs to go there from time to time to have a coffee -,
guides.
Luciano indicates hanging shelves, above the level of the doors, to accommodate things
that are not used daily. " It creates a look of crown molding" he explains. It also
reinforces the need for a countertop and drawers. However, he reinforces the need to
create a harmonious environment in order to avoid impacts.
In case the resident has to use the living room table, for example, Luciano Cavalcanti
proposes that the work material be removed and stored at the end of a business day.
Therefore, the space becomes a dining room for the family again. He also suggests
transforming the current office spaces into small residential apartments, which depends
on legislation, but is not impossible in the medium term.
- This can be done mainly in saturated cities. The employer will stop paying rent,
Property and Urban Territorial Tax (IPTU), electricity bills, etc. Apart from the fact that
the market needs residential buildings, he explains that he sees the possibility of an
increased use of coworking offices.

Protocol for work from inside home
The psychologist Gisele Aleluia agrees that work has been taken to the employee’s
home for a long time, mainly because of the ease of communication with the company
through Internet tools. She points out that, now, people must connect with the new needs
and realize the possibilities. The change in professional behavior has required so much
attention that she has developed a protocol for those who will join the home office from
now on.
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Gisele Aleluia /
Photo: Provided by the interviewee

- It is important to define privacy and working hours. Last week, for example, many
people forgot the Corpus Christi holiday, because they are working at home without
control, which creates problems. The satisfaction of homework is being recognized by
both employees and companies. Nobody thinks they're working less," Gisele says.
The psychologist believes that with the official decision to take the office home, this
issue can be resolved because it can be agreed between the company and the
employee. She adds that one of the essential factors on the part of employers is to
create ways of integrating the worker into the company, so that one does not feel
isolated.
She also clarifies the need for division of tasks at home to allow the necessary time to
work:
- Homes are being restructured and there will be a need for greater collaboration among
people who live together so that it works well - she says.
The protocol created by the psychologist includes not working in bed or in pajamas,
creating a routine, and being organizing.
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- I recently read an interesting text, in which the author recommended the use of
beltswhile working fat home, because it gives a sense of organization. I believe that
staying tidy during working hours is enough - she adds.
See the home office protocol suggested by Gisele Aleluia:
STRUCTURE:
1) Have a separate place, table, chair and notes. Water, coffee, closed door.
2) Avoid the common spaces of the house: living room, TV room, kitchen. Unless this
was a concession from the whole family for the event.
3) Have the place organized for work. If it's your room, make our bed, even if it stay out
of one's sight.
4) Pay attention to what will appear on the screen, for the others. And, if you are not
going to share the screen or appear on video, you need to organize everything that you
will use close by, in order to optimize the time.
5) Close the daily workday by tidying up your workplace.
Thank you.
METHODOLOGY:
1) Have a pre-established routine, with a previously filled agenda (planner).
2) Write down what you have done and what you intend to do. Keep the notes.
3) Work schedule: morning, afternoon or evening pre-set with stops for lunch and
snack.
4) Tell people at home about your working and stopping times and possible changes.
Use Whatsapp to communicate with people at home. This prevents them from knocking
on the door and interrupting. A sheet of paper can be placed on the door for them to
know.
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5) Be respectful and patience with the children on site. They don't want to get in the
way, they want to help. Help them to collaborate.
6) Do not work seven days a week. Respect the holidays.
7) Wake up and get ready to work: bath, clean clothes, full stomach.
8) Ask for help. The people in your family are not your enemies...we are just in a new
moment.... We are all learning.

Home office tends to reduce the number of vehicles on the streets

Photo: Richard Santos – Rio de Janeiro City Hall

Benefits to the environment
The home office also has positive points in relation to the environment, since it makes it
possible to reduce the use of public and private motor vehicles, thus reducing
greenhouse gas emissions. The initiative reduces the number of trips to and from the
office and, consequently, the pollution. A study by Ipea pointed out that, seven years
ago, this type of travel kept traffic as the main cause of pollution.
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Valorização de espaços públicos para evitar a
disseminação do novo coronavírus e de novas
doenças
Matéria publicada no site do RCMA em 21/06/2020

A expansão de espaços verdes públicos pós-Covid19, como a Praça Paris, na Glória, vem
sendo debatida no mundo todo /
Foto: Marco Antônio Rezende - Prefeitura do Rio

MEIO AMBIENTE
O Rio Capital Mundial da Arquitetura traz a análise de especialistas sobre a relação da
degradação do meio ambiente com o risco de outras doenças, além da crise atual do
novo coronavírus. Profissionais do Instituto Burle Marx defendem a criatividade de
equipamentos em áreas livres, que devem expressar a natureza, para que as pessoas
não se sintam isoladas. E também falam da preservação do rico acervo do paisagista
Burle Marx, com mais de 130 mil itens.
Em algumas partes do mundo, por outro lado, a construção de parques urbanos, mesmo
que temporários, para incentivar o distanciamento social e o isolamento contemplativo
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para evitar a disseminação da Covid-19, vem sendo amplamente debatida e dividindo
opiniões. Estes espaços urbanos são inspirados nos jardins franceses e japoneses.

JAMES MIYAMOTO, pesquisador de Ecologia Urbana e professor da UFRJ: O
desmatamento crescente e o risco de outras pandemias

James Miyamoto: expansão de áreas verdes tem que ser paralela a melhores condições
de vida nas comunidades

Foto: Cedida pelo entrevistado

O isolamento físico traz à tona um debate sobre a questão da cidade compacta, na
avaliação do professor e pesquisador de Ecologia Urbana, James Miyamoto, professor do
Programa de Pós-Graduação em Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Tal modelo, segundo ele, era compreendido, até há bem pouco tempo, como paradigma
da cidade ideal, com economia gerada por deslocamentos curtos, com tudo perto, com
otimização da diversidade urbana, usos de equipamentos, comércio e serviços, enfim, um
quadro aparentemente bastante positivo.
– Mas a pandemia evidenciou, ainda mais, uma questão que já era grave: e os segmentos
precarizados da sociedade? Como é que os moradores das favelas estão lidando com
tudo isso? Como é que as doenças têm se propagado nas favelas em função da
aglomeração, da falta de infraestrutura, de saneamento, em função de áreas próprias,
áreas livres, públicas, que não sejam sujas, que não sejam depósitos de lixo? Como é
que isso tudo acontece em relação à essa população? -, questiona.
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James alerta que no momento o assunto é o novo coronavírus, mas que os segmentos
sociais em geral se esquecem que as comunidades são lugares fortemente acometidos
por leptospirose, esquistossomose, febre tifoide, tuberculose, entre outras doenças
contagiosas e altamente letais.
– Li num artigo recentemente que o Complexo de Manguinhos, no Rio, por exemplo,
amarga um índice da ordem de 215 pessoas acometidas por tuberculose, num universo
de 100 mil pessoas. Pela Organização Mundial da Saúde, esse limite não deveria passar
de 10 pessoas a cada 100 mil moradores. Ou seja, é um número 20 vezes superior ao
que seria aceitável pela OMS -, lamenta James.
O pesquisador alerta para outro detalhe importante: a possibilidade de novas pandemias
e, talvez, de acordo com ele, até mais graves.
– A velocidade com que o homem está dizimando as florestas, de uma maneira
irreversível em muitas regiões, colocando em risco toda a biodiversidade do planeta, está
nos expondo a outras doenças, a outras pandemias, que talvez possam ser até mais
longas, mais severas -, justifica.
O especialista lembra que, além dos habitantes dos grandes centros, a depredação da
natureza coloca em risco também, e de forma ainda mais direta, os povos indígenas.
– Essas questões, que englobam ainda as discussões sobre a poluição atmosférica e dos
rios, merecem debates urgentes e de maneira global. O mundo inteiro tem que pensar
junto em uma saída. São debates que transcendem as fronteiras políticas administrativas
locais -, diz.
Um dos pontos de partida para novos rumos diz respeito à infraestrutura verde, na sua
opinião. Ele lembra que embora esse nome dê uma conotação muito ligada à vegetação,
não significa só isso.
– Tem que envolver outros aspectos, como, por exemplo, questões biofísicas e sociais,
saneamento, desfrute equilibrado e positivo da natureza, mobilidade ativa, permeabilidade
do solo e até mesmo soluções de engenharia, que tragam um ambiente mais saudável,
mais bonito, regenerado, melhor de se viver. A gente tem que entender que paisagismo e
urbanismo estão entrelaçados, que são questões ecossistêmicas -, comenta, dizendo que
o momento é de isolamento ainda.
– Devemos nos lembrar da imagem do Papa Francisco, sozinho lá na Praça de São
Pedro, no Vaticano, às vésperas da Semana Santa. Aquela imagem é emblemática e
muito simbólica. Nos traz a questão do isolamento. Isso, agora, me parece crucial para
evitar a continuidade de expansão da Covid-19, além de representar um gesto de
solidariedade e preocupação com o próximo.

Parques urbanos, inclusive temporários, levantam discussões em
diversos países
Aos poucos, pelo mundo, surgem propostas de construção de parques urbanos, alguns
até temporários, que incentivem o distanciamento social e o isolamento contemplativo.
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Um desses espaços já construídos é o Studio Precht, chamado “Parc de La Distance”.
Trata-se de um parque urbano, inspirado nos jardins franceses e japoneses, concebido
para o centro da cidade de Viena, na Áustria.

Parc de La Distance, na Áustria: distanciamento físico e ‘promoção da solidão a curto
prazo´ /

Foto: Stúdio Precht

A tentativa dos criadores é conter a disseminação do surto da Covid-19 em espaços
verdes, concebidos para atender regras do distanciamento físico. A proposta, que divide
opiniões, introduz um novo conceito de espaço ao ar livre, o qual resguarda o
distanciamento físico e promove a solidão contemplativa a curto prazo.
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A criatividade das áreas livres deve expressar a natureza, para que as pessoas não
se sintam isoladas

Os sócios Isabela Ono, Julio Ono e Gustavo Leivas: preservação da obra de Burle Marx e
dedicação à natureza / Foto: Cedida pelos entrevistados

A importância dos espaços de coletividade, onde os diversos atores têm a possibilidade
de troca e de contato com elementos naturais, é primordial para o bem estar físico e
mental do ser humano e o bem viver nas cidades, na opinião dos sócios do Escritório de
Paisagismo Burle Marx: Isabela Ono, Julio Ono e Gustavo Leivas. Em entrevista ao Rio
Capital Mundial da Arquitetura, eles falaram do papel dos arquitetos, urbanistas e
paisagistas, que, lembram eles, será cada vez mais de planejar cidades saudáveis, com
mais e maiores áreas abertas e verdes.
– As preocupações relacionadas à saúde tomarão um papel importante nos futuros
debates sobre os centros urbanos, além do enfoque em equilíbrio e bem estar emocional,
através do contato com a arte e espaços coletivos de proximidade com a natureza -,
prevê Isabela Ono.
Julio Ono acredita que um ponto importante nesse debate diz respeito à necessidade de
equilíbrio entre as áreas urbanizadas e os espaços verdes nos grandes centros urbanos.
Cada vez mais o verde e a natureza são escassos devido ao aumento crescente das
áreas urbanizadas, com a redução das coberturas vegetais originais.
Ideias devem contemplar soluções para enchentes e deslizamentos. Neste sentido, a
atuação do paisagista é primordial, segundo ele, para a redução dos efeitos nocivos da
urbanização não planejada, atuando para melhoria da qualidade do ar e de redução da
temperatura.
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– Além disso, as áreas verdes auxiliam diretamente na mitigação dos efeitos de
enchentes, deslizamentos e outras tantas consequências e efeitos maléficos já
conhecidos, decorrentes da falta de planejamento e do urbanismo árido das cidades.
Assim, entendo que cada vez mais, o papel do paisagista é primordial na construção e
ressignificação das cidades -, opina Julio Ono, sócio do Escritório Burle Marx.
Arquiteta paisagista, Isabela destaca a necessidade humana de contato com os
elementos naturais, entre eles, vegetação, céu e água. Além da necessidade de locais de
possibilidades de troca e de convívio.
– A pandemia deixou isso mais claro e urgente, na medida em que todos nós fomos de
uma hora para outra privados, isolados nas nossas casas, reforçando o quanto a
proximidade com o verde e elementos naturais fazem falta e são fundamentais para nós -,
pondera.
Gustavo reforça que no futuro a sociedade precisará de mais e maiores áreas verdes. Os
novos espaços abertos e com vegetação, deverão ser repensados de forma a oferecer,
conforme ele, locais de qualidade e que ajudem a suprir a demanda por contato e ar livre,
somados aos parques, praças e espaços públicos já existentes nas cidades.
– Uma solução auxiliar poderá ser o estímulo às atividades em diferentes períodos do dia,
sendo para isto necessário planejamento conjunto da sociedade civil e da gestão pública.
Acredito também que neste conjunto de áreas e espaços verdes das cidades deverão ser
previstos, eventualmente, novos mobiliários e equipamentos que poderão ser
desenvolvidos para responder às demandas dos novos tempos e a essa nova realidade -,
acredita Gustavo Leivas.
Ainda na opinião de Isabela, o fato de os espaços de coletividade serem, na sua própria
configuração, áreas abertas e livres, já facilitam eventuais ajustes que poderão ocorrer na
sua utilização e no desenho das novas áreas abertas.
– Neste momento, os espaços ao ar livre são mais seguros do que os fechados, de
aglomeração, como se sabe. No primeiro momento da pandemia, eles sofreram um
esvaziamento já esperado, mas no retorno serão eles que propiciarão possibilidades de
locais de lazer e coletividade e do contato com elementos naturais, quer seja na esfera
privada, como no caso das áreas comuns de condomínios e residências, quer seja na
esfera pública, nos parques, praças e áreas verdes -, diz.
Isabela lembra que diversos países passaram a estimular o uso da bicicleta como meio de
transporte, aumentando sua malha cicloviária e modificando o desenho urbano (sobretudo
para deslocamentos curtos e médios como os de até 7 quilômetros). Com isso, foi
possível desafogar os transportes coletivos, diminuir as aglomerações e o consequente
risco de contágio.
“É preciso fazer uma revolução verde nas cidades “
As escalas e o uso de espaços são complementares e se integram em projetos de
qualidade. Os espaços devem levar em consideração, segundo os sócios, no seu
desenho, diversos fatores, com foco na experiência que se pensa em oferecer. É
necessário planejamento prévio, expertise técnica e senso crítico.
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– Não adianta modificar todos os espaços ao mesmo tempo, precisamos avaliar o que é
realmente necessário e possível a seu tempo. Este planejamento e conceituação a longo
prazo é que farão a diferença -, destaca Gustavo Leivas.
– De uma forma geral, todos os projetos de áreas livres devem ser pensados de forma
que consigam abrigar uma gama de usos e desejos de apropriação do espaço. Assim,
acredito que não devamos pensar só em locais ou soluções espaciais que tensionem as
questões presentes de isolamento, mas que, pelo contrário, possam continuar sendo
espaços de coletividade, ricos em diversidade e em experiências, abrigando desde a
fruição mais introspectiva até as atividades mais ativas, onde seja possível o respeito às
eventuais regras de distanciamento e onde o indivíduo se sinta pertencente a uma
coletividade. A criatividade de suas construções é que fará o usuário sentir a
expressividade da natureza, sem necessariamente se sentir isolado -, explica Isabela
Ono.
Gustavo Leivas acrescenta que os profissionais do ramo não devem planejar um espaço
verde ou aberto, seguindo a lógica válida para espaços fechados, como se o idealizador
do projeto estivesse pensando de dentro para fora ou começar a utilizar a configuração
espacial com a simples finalidade de promover o necessário distanciamento social no
momento atual.
– Já estamos isolados uns dos outros dentro de nossas casas e agora passaremos a
continuar isolados também no espaço aberto? Este desenho e tipo de espaço atenderá às
nossas reais necessidades e demandas? Acredito que devemos ter estas questões em
mente ao planejar os novos espaços, considerando sempre outros fatores como escala,
proporção, ritmo e a experiência final que se deseja proporcionar -, avalia Gustavo.
– Há um potencial enorme que pode se transformar em realidade por meio de um
planejamento global que incentive, coordene e amplie essas iniciativas. Podemos fazer
uma “revolução verde” nas nossas cidades, pois há espaço e condições para tal. Há que
se despertar o interesse, o apoio e `arregaçar as mangas´ -, finaliza.

Instituto Burle Marx nasce com a missão de preservar e reverberar o
seu legado
Criado em 2019 para preservar e expandir o legado de Roberto Burle Marx – artista
plástico brasileiro, autor de mais de três mil projetos de paisagismo e arquitetura em 20
países – o Instituto Burle Marx já cumpre a sua principal missão, reunindo e protegendo
mais de 130 mil itens (desenhos, fotografias, plantas de projeto, croquis de estudo,
maquetes, documentos, cartas, entre outras raridades) dele e de sua equipe de
colaboradores desde 1930.
O instituto, segundo seus idealizadores, foi pensado para celebrar os ideais e valores de
seu patrono, que morreu em 1994, depois de dedicar a maior parte da vida às questões
ambientais, sobretudo à preservação da flora nacional. O futuro do rico acervo
paisagístico e seu caráter institucional, fontes de inspiração e estímulo para novas
iniciativas e futuras gerações, começou a ser pensado há cerca de três anos, pelos sócios
do Escritório de Paisagismo Burle Marx: Isabela Ono, Julio Ono e Gustavo Leivas.
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De acordo com eles, quando Haruyoshi Ono (paisagista, arquiteto e discípulo de Burle
Marx) morreu, há três anos, os sócios do escritório Isabela Ono, Júlio Ono e Gustavo
Leivas, decidiram dar continuidade ao projeto de Haruyoshi, criando uma organização da
sociedade civil sem fins lucrativos, que é o Instituto Burle Marx.
Um dos objetivos do Instituto Burle Marx é garantir, além da preservação, a
disponibilização do acervo, através de inventário, catalogação e digitalização dos
documentos. O intuito é tornar as coleções acessíveis para pesquisas e projetos,
possibilitando novas iniciativas, com foco em educação, cultura e meio ambiente.
Isabela Ono, diretora executiva do instituto, esteve ano passado em Nova Iorque,
representando a organização no simpósio de abertura da exposição ‘Brazilian Modern:
The Living Art of Roberto Burle Marx’. A exposição no NYBG foi considerada um sucesso,
com mais de 200 mil visitantes.
No início de novembro de 2019, no Rio de Janeiro, ocorreu o primeiro evento promovido
pelo instituto: a roda de conversa ‘Burle Marx: Legado e Caminhos para o Futuro’, com a
participação de Fred Gelli (CEO da Tatil Design e responsável pela criação da identidade
visual do Instituto), Lauro Cavalcanti (diretor da Casa Roberto Marinho) e a jornalista Aline
Midlej como moderadora.
Burle Marx, lembra Isabela, não foi só um expoente da arquitetura e do paisagismo, ele
era um dos maiores artistas brasileiros do seu tempo. Seu trabalho foi o precursor de um
tipo de arte que uniu formas e transformou a natureza da arquitetura urbana. A identidade
visual do Instituto Burle Marx, desenvolvida pela empresa Tatil Design, foi criada para dar
voz ao seu legado. O resultado foi uma marca e uma tipografia única, forte e viva,
ganhadora de diversos prêmios em 2019 e 2020, entre eles, o Wood Pencil do D&AD.
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Os jardins do Museu de Arte Moderna (MAM), no Flamengo, fazem parte do vasto legado
de Burle Marx no Rio de Janeiro.

Foto: Hudson Pontes/ Prefeitura do Rio

Nesta fase pioneira do instituto, além da doação dos três sócios do Escritório Burle Marx
para sua abertura, a organização tem recebido o apoio, ainda pequeno, mas fundamental,
de doadores individuais brasileiros, além da parceria com instituições como o GIP, Vieira
Rezende Advogados e o Instituto Moreira Salles.
A recente assinatura de parceria técnica com o Instituto Moreira Salles permitirá, por
exemplo, a salvaguarda dos cromos fotográficos da Coleção Haruyoshi Ono. No início
deste ano, o instituto recebeu sua primeira doação internacional de uma fundação
filantrópica americana para estruturação e fortalecimento da nova organização, além do
início do projeto de preservação e catalogação do acervo.
– Depois de Haruyoshi Ono, é nossa responsabilidade perpetuar este acervo, que é um
patrimônio brasileiro, de valor mundial. Que venham mais frutos para que possamos
reverberar a importância da contribuição de Roberto Burle Marx no mundo e celebrar,
retribuindo sua generosidade, através da arte viva desse gênio criativo -, comemora
Isabela.
O Aterro do Flamengo, o Parque do Flamengo, a Praia de Copacabana, com seu icônico
calçadão bicolor de desenho inspirado nas ondas do mar, e a Floresta da Tijuca, com o
Açude da Solidão, são algumas das obras de Burle Marx, que engrandecem e reforçam a
beleza do Rio de Janeiro. Considerado como o maior paisagista do Século 20, sua obra é
vasta em virtude de sua atuação também como pintor, desenhista, tapeceiro, ceramista,
pesquisador, escultor, cantor e designer de joias.
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Valorization of public spaces against new
diseases and to prevent the spread of the new
coronavírus
Published on the RCMA website on 06/21/2020

The expansion of post-Covid19 public green spaces, such as Praça Paris, in Glória, has
been debated worldwide /
Photo: Marco Antônio Rezende/ Rio City Hall

In the fourth chapter of the series of reports on sustainability and landscaping, Rio World
Capital of Architecture, brings expert analysis on the relationship between environmental
degradation and the risk of other diseases, in addition to the current crisis of the new
coronavirus. Professionals from the Burle Marx Institute defend the creativity of equipment
in open areas, which must express nature, so that people do not feel isolated. And they
also talk about the preservation of the rich collection of landscape artist Burle Marx, with
more than 130 thousand items.
In some parts of the world, on the other hand, the construction of urban parks, even if
temporary, to encourage social distance and contemplative isolation to prevent the spread
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of Covid-19, has been widely debated and divided opinions. These urban spaces are
inspired by French and Japanese gardens.
JAMES MIYAMOTO, researcher in Urban Ecology and professor at the Federal
University of Rio de Janeiro- UFRJ: Growing deforestation and the risk of other
pandemics

James Miyamoto: the expansion of green areas has to be parallel to better living conditions
in communities / Photo: Provided by the interviewee

Physical isolation brings up a debate on the issue of the compact city, in the evaluation of
the professor and researcher of Urban Ecology, James Miyamoto, professor of the
Graduate Program in Urbanism at the Federal University of Rio de Janeiro. Such a model,
according to him, was understood, until recently, as a paradigm of the ideal city, with
savings generated by short trips, with everything close by, with optimization of urban
diversity, use of equipment, commerce and services, in short, a framework apparently
quite positive.
- However, the pandemic highlighted, even more, a question that was already serious:
what about the precarious segments of society? How are communities residents dealing
with all of this? How have diseases spread in the favelas due to agglomeration, lack of
infrastructure, sanitation, due to their own areas, free, public areas, that are not dirty, that
are not garbage dumps? How does this all happen in relation to this population? - he asks.

172

James warns that the subject is currently the new coronavirus, but that social segments in
general forget that the favelas are places heavily affected by leptospirosis,
schistosomiasis, typhoid, tuberculosis, among other contagious and highly lethal diseases.
- I read in an article recently that the Manguinhos Complex, in Rio, for example, has an
index of about 215 people affected by tuberculosis, in a universe of 100 thousand people.
According to the World Health Organization, this limit should not exceed 10 people per 100
thousand residents. In other words, it is a number 20 times higher than what would be
acceptable by the WHO - laments James.
The researcher warns of another important detail: the possibility of new pandemics and,
perhaps, according to him, even more serious.
- The speed with which man is decimating forests, in an irreversible way in many regions,
putting at risk all the biodiversity of the planet, is exposing us to other diseases, to other
pandemics, which may be even longer, more severe - justifies.
The expert recalls that, in addition to the inhabitants of large cities, the depredation of
nature also puts indigenous peoples at risk, and even more directly.
- These issues, which also include discussions about air and river pollution, deserve
urgent and global debate. The whole world has to think of a way out together. These are
debates that transcend local administrative political boundaries - he says.
One of the starting points for new directions concerns green infrastructure, in his opinion.
He recalls that although this name gives a connotation very linked to vegetation, it does
not mean just that.
- It has to involve other aspects, such as, for example, biophysical and social issues,
sanitation, balanced and positive enjoyment of nature, active mobility, soil permeability and
even engineering solutions, which bring a healthier, more beautiful, regenerated
environment, better to live. We have to understand that landscaping and urbanism are
intertwined, that they are ecosystem issues -, he comments, saying that the moment is still
one of isolation.
- We must remember the image of Pope Francis, alone there in St. Peter's Square, in the
Vatican, on the eve of Holy Week. That image is emblematic and very symbolic. It brings
us to the issue of isolation. This now seems to me to be crucial to avoid continuing the
expansion of Covid-19, in addition to representing a gesture of solidarity and concern for
others.
Urban parks, including temporary ones, raise discussions in several countries
Little by little, around the world, there are proposals for the construction of urban parks,
some even temporary, that encourage social distance and contemplative isolation. One of
those spaces already built is Studio Precht, called “Parc de La Distance”. It is an urban
park, inspired by French and Japanese gardens, designed for the city center of Vienna,
Austria.
The creators' attempt is to contain the spread of the Covid-19 outbreak in green spaces,
designed to meet the rules of physical distance. The proposal, which divides opinions,
introduces a new concept of outdoor space, which protects physical distance and
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promotes contemplative solitude in the short term.

Parc de La Distance, Austria: physical distance and 'promoting loneliness in the short term'
Photo: Stúdio Precht
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The creativity of free areas must express nature, so that people do not feel isolated

Partners Isabela Ono, Julio Ono and Gustavo Leivas: preservation of Burle Marx's work and
dedication to nature / Photo: Provided by the interviewee

The importance of collective spaces, where the different actors have the possibility of
exchange and contact with natural elements, is essential for the physical and mental wellbeing of the human being and the good living in the cities, in the opinion of the partners of
the Landscape Office Burle Marx: Isabela Ono, Julio Ono and Gustavo Leivas. In an
interview with Rio World Capital of Architecture, they spoke of the role of architects, urban
planners and landscape designers, who, they remember, will increasingly be planning
healthy cities, with more and larger open and green areas.
- Health-related concerns will play an important role in future debates on urban centers, in
addition to the focus on balance and emotional well-being, through contact with art and
collective spaces of proximity to nature - predicts Isabela Ono.
Julio Ono believes that an important point in this debate concerns the need for balance
between urbanized areas and green spaces in large urban centers. More and more green
and nature are scarce due to the growing increase in urbanized areas, with the reduction
of the original vegetation cover.
Ideas should include solutions for floods and landslides. In this sense, the performance of
the landscaper is paramount, according to him, for the reduction of the harmful effects of
unplanned urbanization, working to improve air quality and reduce temperature.
- In addition, the green areas directly assist in mitigating the effects of floods, landslides,
and many other consequences and harmful effects that are already known, resulting from
the lack of planning and arid urbanism in cities. Thus, I understand that, increasingly, the
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role of the landscaper is paramount in the construction and reframing of cities - says Julio
Ono, partner at Burle Marx Office.
Landscape architect, Isabela highlights the human need for contact with natural elements,
including vegetation, sky and water. In addition to the need for places of exchange and
socializing possibilities.
- The pandemic made it more clear and urgent, as we all went from one hour to another
privately, isolated in our homes, reinforcing how much the proximity to green and natural
elements are missing and are fundamental for us - he considers.
Gustavo reinforces that in the future society will need more and bigger green areas. The
new open spaces and with vegetation, should be rethought in order to offer, according to
him, quality places that help meet the demand for contact and open-air, in addition to the
parks, squares and public spaces already existing in the cities.
- An auxiliary solution may be to stimulate activities at different times of the day, for which
joint planning by civil society and public management is necessary. I also believe that in
this set of green areas and spaces in cities, new furniture and equipment should eventually
be provided for, which can be developed to respond to the demands of the new times and
this new reality - believes Gustavo Leivas.
In addition, in Isabela's opinion, the fact that the collective spaces are, in their own
configuration, open and free areas, already facilitate any adjustments that may occur in
their use and in the design of the new open areas.
- At this moment, outdoor spaces are safer than closed ones, due to the restrictions of
agglomeration, as we know. In the first moment of the pandemic, they suffered an
emptying already expected, but in the reopening, they will be the ones who will provide
possibilities as places for leisure and community and contact with natural elements,
whether in the private sphere, as in the common areas of condominiums and residences,
whether in the public sphere, in parks, squares and green areas - she says.
Isabela recalls that several countries have started to encourage the use of bicycles as a
means of transport, increasing their cycle network and modifying the urban design
(especially for short and medium trips such as those of up to 7 kilometers). With that, it
was possible to relieve public transport, reduce agglomerations, and the consequent risk
of contagion.
"We need to make a green revolution in cities"
The scales and the use of spaces are complementary and are integrated in quality
projects. The spaces must take into account, according to the partners, in its design,
several factors, focusing on the experience that is thought to offer. Prior planning,
technical expertise, and critical sense are required.
- There is no point in modifying all spaces at the same time, we need to evaluate what is
really necessary and possible in the available time. This long-term planning and
conceptualization will make the difference - highlights Gustavo Leivas.
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- In general, all open area projects must be designed in such a way that they can
accommodate a range of uses and desires for appropriation of space. Thus, I believe that
we should not think only of places or spatial solutions that tension the present issues of
isolation, but that, on the contrary, can continue to be spaces of collectivity, rich in diversity
and experiences, sheltering from the most introspective enjoyment to activities more
active, where it is possible to respect the possible distancing rules and where the
individual feels belonging to a community. The creativity of their constructions is what will
make the user feel the expressiveness of nature, without necessarily feeling isolated explains Isabela Ono.
Gustavo Leivas adds that industry professionals should not plan a green or open space,
following the logic for closed spaces, as if the creator of the project was thinking from the
inside out or starting to use the spatial configuration with the simple purpose of promoting
the necessary social distance at the present moment.
- We are already isolated from each other inside our houses and now we will continue to
remain isolated also in the open space? Will this design and type of space meet our real
needs and demands? I believe that we must keep these issues in mind when planning
new spaces, always considering other factors such as scale, proportion, pace, and the
final experience that we want to provide - says Gustavo.
- There is enormous potential that can be turned into reality through global planning that
encourages, coordinates and expands these initiatives. We can make a “green revolution”
in our cities, as there is space and conditions for that. You have to arouse interest,
support, and 'roll up your sleeves' - he concludes.
Burle Marx Institute was born with the mission of preserving and reverberating its legacy
Created in 2019 to preserve and expand the legacy of Roberto Burle Marx - Brazilian
artist, author of more than three thousand landscaping and architecture projects in 20
countries - the Burle Marx Institute already fulfills its main mission, bringing together and
protecting more than 130 thousand items (drawings, photographs, project plans, study
sketches, models, documents, letters, among other rarities) from him and his team of
collaborators since 1930.
The institute, according to its creators, was designed to celebrate the ideals and values of
its patron, who died in 1994, after dedicating most of his life to environmental issues,
especially the preservation of national flora. The future of the rich landscape collection and
its institutional character, sources of inspiration and encouragement for new initiatives and
future generations, began to be thought about three years ago, by the partners of the Burle
Marx Landscape Office: Isabela Ono, Julio Ono and Gustavo Leivas.
According to them, when Haruyoshi Ono (landscaper, architect, and disciple of Burle
Marx) died three years ago, the partners of the Isabela Ono office, Júlio Ono and Gustavo
Leivas, decided to continue the Haruyoshi project, creating a society organization nonprofit civil society, which is the Burle Marx Institute.
One of the objectives of the Burle Marx Institute is to guarantee, in addition to
preservation, the availability of the collection, through inventory, cataloging, and
digitization of documents. The aim is to make the collections accessible for research and
projects, enabling new initiatives, focusing on education, culture, and the environment.
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Isabela Ono, executive director of the institute, was in New York last year, representing the
organization at the opening symposium of the exhibition 'Brazilian Modern: The Living Art
of Roberto Burle Marx'. The NYBG exhibition was considered a success, with over 200
thousand visitors.
In early November, 2019, in Rio de Janeiro, the first event promoted by the institute took
place: the conversation circle 'Burle Marx: Legacy and Paths to the Future', with the
participation of Fred Gelli (CEO of Tatil Design and responsible for the creation of the
Institute's visual identity), Lauro Cavalcanti (director of Casa Roberto Marinho) and
journalist Aline Midlej as moderator.
Burle Marx, recalls Isabela, was not only an exponent of architecture and landscaping, he
was one of the greatest Brazilian artists of his time. His work was the precursor to a type of
art that united shapes and transformed the nature of urban architecture. The visual identity
of the Burle Marx Institute, developed by the company Tatil Design, was created to give
voice to its legacy. The result was a unique and strong brand and typography, which won
several awards in 2019 and 2020, including D&AD's Wood Pencil.

The gardens of the Museum of Modern Art (MAM), in Flamengo, are part of the vast
legacy of Burle Marx in Rio de Janeiro / Photo: Hudson Pontes - Rio City Hall

In this pioneering phase of the institute, in addition to the donation of the three partners of
Burle Marx Office for its opening, the organization has received support, still small, but
fundamental, from individual Brazilian donors, in addition to the partnership with
institutions such as GIP, Vieira Rezende Advogados and Moreira Salles Institute.
The recent signing of a technical partnership with the Moreira Salles Institute will allow, for
example, the safeguarding of the photo cards of Haruyoshi Ono’s Collection. Earlier this
year, the institute received its first international donation from an American philanthropic
178

foundation for structuring and strengthening the new organization, in addition to the start of
the project to preserve and catalog the collection.
- After Haruyoshi Ono, it is our responsibility to perpetuate this collection, which is a
Brazilian heritage, of world value. May more fruits come so that we can reverberate the
importance of Roberto Burle Marx's contribution in the world and celebrate, returning his
generosity, through the living art of this creative genius -, celebrates Isabela.
Aterro do Flamengo, Flamengo’s Park, Copacabana Beach, with its iconic two-tone
boardwalk inspired by the waves of the sea, and the Tijuca Forest, with the Açude da
Solidão, are some of the works of Burle Marx, and reinforce the beauty of Rio de Janeiro.
Considered as the greatest landscaper of the 20th century, his work is vast due to his
performance also as a painter, draftsman, tapestry maker, ceramist, researcher, sculptor,
singer and jewelry designer.
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