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CO:MfSSÃO DE ESTUDOS PARA LOCAL1ZAÇÃO
DA NOVA CAPITAL DO BRASIL"

Rio de Janeiro, 12 de agôsto de 1948

Excelentíssimo Senhor Presidente da República

Na qualidade de Presidente da Comissão que Vossa Excelência
nomeou, em novembro de 1946 para proceder os estudos da locali
zação da nova Capital do Brasil, conforme o preceito do Art. 4.° do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, anexo à Constitui
ção Federal vigente, venho apresentar a Vossa Excelência o incluso
Relatório Técnico sôbre a resolução final adotada pela mesma Comis
são, por maioria de Votos, em sua sessão de 22 do mês de julho último~

Conforme está explicado no item 04 dêsse Relatório, a indicação
dos limites que a Comissão propõe para o novo Distrito Federal cons
titui a solução do problema da mudança da Capital, tal como essa
mudança pode ser concebida e iniciada nos dias que correm, de acôr
do com a situação política e os recursos financeiros atuais do Brasil.

Não lhe parecendo conveniente, nem mesmo possível, em vista
do tempo que seria necessárjo, chegar até o ante-projeto de constru
ção da cidade que serviria de nova séde do govêrno, a Comissão jul
gou que é suficiente, no momento atual, criar e organizar, em boas
condições técnicas e administrativas, o novo Distrito Federal, dando
lhe uma situação geográfica conveniente e um extenso território, com
limites adequados, de tal maneira que fiquem para sempre assegura
dos "os grandes resultados que a Nação espera obter hoje, como espe~

rou nQ passado, da mudança de sua Capital para o planalto 'Central
do país.

A Sua Excelência o Senhor General de. Divisão Eurico Gaspar
Dutra, DD. Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil.
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! ão lhe pareceu que essa mudança fosse realizável num muito
curto prazo. Ao contrário disso. todos os estudos que fez esta Comis
são, que a conduziram finalmente a tomar a resolução de 22 d~ julho.
indicam que serão necessários vários anos, talvez mais d~ dois lus
tros, para que o novo Distrito Federal fique em condições de servir
de base à construção da nova Capital propriamente dita, ujo Ín'ojeto
Fomente ao fim dêsse tempo poderia ser elaborado.

Mas -- essa Parece ter sido uma das conclusões mais importan
tes ~ os efeitos favoráveis sôbre a e onomia geral da Nação e sôl>re
a estl"uturação geopolítLca do Estado, c:.onsiderado êste como um todo
unificado e consolidado, serão desde logo sentidos quando se iniciar
a organização do novo Distrito Federal, que cai em grande parte sô
bre a bacia amazônica e confi~a com regiões através das quais a futu
ra Capital influirá benéficamente sôbre vastas ~xtensões do território
·naefonaI; hoje atrasadas sinão abandonadas à sua própria sorte.

Êste .relatório se compõe de três partes. A primeira é formada
pela resolução final da Comü::ão, acompanhada de Justificação, escri
ta por esta Presidência, dessa reEOlução final. Por esta primeira parte
sé verifica que a Comissão penSa ter alcançado um resultado consis-
1ente, que está de acôrdo pj imeiro com o espírito e d pois com a letra
ela Constituição. Mantivemos a tradição da solução do problema, apro
veitando integralmente a área propos:a em 1892 pelp. Comie ão Crul!;'.
Mas não tivemos a idéia p1,1ra e simples de 1 espeitar Llma traclíç?o.
Ampliámos consideràvelmente essa área paTa o Norte, sôbre a ba ia
amazónica, aproveitando uma série de trechos fluviais para lt,e dar
limites já demarcados pela natureza, .0 que vem simplificar o proble
ma da passagem das terras à jurisdição do govêrno feder.al. A xten-.
são para o Norte, do Distrito li'ederal visa colocá;-Io em grande parte
sobre a bacia do Tocantins, que é o rio cujo vale está destinado a ligar
a área da .nova Capital à desembocadura do Amazonas. O vale do Rio
Fara-llã, por outro lado, está destinado a aproximar a mesma área das
encostas ocidentais do vale do São Francisc.o, cuja valorização cons
titui uma necessidade primordial. Somente essas duas transcendeD
tais ligações ou aproximações, justificam plenamente o fato da Co
mil:>são não se ter contentado com os 14.400 quilômetros quadrados
da áre~ demarcada pela Comissão Cruls. .

A Comissão levou em conta, como era de absoluta necessidade,
as condições peculiares ao território qu'e escolheu, não somente quanto
à geopolítica (latitude, limites, possibilidades de ligações terrestres e
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fluviais) coml? quanto ao clima e aos recursos naturais. Sob. êste as
pecto. a Comissão considera o território escolhido como podendo pro
yer cerca de 80 'ir de suas próprias necessidades. Mas não deixou de
reconhecer que a mudança da Capital para essa Tegião exigirá certos ~

sacrifícios para a ação, o que aliás se daria também na hipótese da.
mudança para qualquer outra região.

Êsses sacrifícios, porém, estão dentro das possibilidades do Bra
sil. F:ste relatório procura indicar ao governo algumas bases para o
planejamento da mudança e também sugere algumas providênc.ias que
poderiam "er tomadas quanto ao financiamento. Tudo isso, porém, é
feito em têrmos genéricos, sendo evidentemente necessário, no mo
mento em que se tiver de fixar' os detalhes da mudança. aprofundar
mais caracteIÍzar melhor cada providência em si mesma.

F:st relatório não inclui detalhes topográficos ou de qualquer or
dem sôbre a área acrescida ao retângulo de Cruls, porque não houve
tempo para se proceder ao levantamento do respectivo mapa. .os tra
balhos escritos por membros da Comissão, constantes dêste Relatório,

. encontram-se referências sufic:ientes para Se avaliar a importância do
lirecho da bacia amazônica que a Comissão resolveu aproveitar para
incluí-lo no Distrito Federal proposto. Essa região foi visitada exa
minada pelos membros da Comissão que subscrevem esta resolução
final.

A segunda parte do Relatório compreende todos os trabalhos que
toram escritos p~os membros da Comissão, de acôrdo com as respe
Uvas especialidades, não só pelos que estão de acôrdo com a resol~ção

final tornada, como pelos que assinam vencidos essa resolução. Os
as nntos especiais 'foram assim tratados por especialistas, sem pre
juizo de terem todos os membros da Comissão proferido seus votos
C0111 lib rdade pI na, encarando quaisquer aspetos que julgassem con
veniente examinar.

Na terceira p~rte. est.e Relatório inclui vaTlas contribuições de
elementos estlanhos à Comissão os quais entenderam de trazer eus
POllLOS ele vista pessoais ao melhor esclarecimento do problema. Não
é possível deixar de reconhecer o quanto poderá ser isso útil aos pre
claro!'. membros do Congresso Nacional, quando ti erem de examinar
os fundamentos da questão, sob todos os aspectos imagináveis.

Com s as tl'ê~ partes de seu Relatólio Técnico, esta Comi io
(l,l.\re(Hta ter abI alFiclo tudo o que lhe era dado abranger, no estu lo
que o Art. 4.° do' Ato das Disposições Con titucionais Tran itória
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mandou fazer sôbre a questão da mudança <:la Capital. Si o Congres;;o
Naci9nal aprovar a resolução final que êste Relatório encaminha em
primeiro lugar à alta consideração de Vossa Excelência, penso que a
Nação brasileira poderá assistir, dentro de pouco tempo, ao início de
transformações políticas e econômicas da mais alta significação. O
interêsse nacional reclama, porém, no modo de ver desta Comissão,
que a mudança seja realizada com método e calma, iniciando-se a
grande operação com a criação e a organização do Distrito Federal,
o qual deverá ser colonizado, florestado, dotado de estradas de roda
gem, de eletricidade, etc., antes de' ser iniciada a construção de qual
quer gra,nde cidade.

, Si, a r~solução adotada por esta Comissão tiver a aprovação do
Congresso Nacional, mediante o apoio de Vossa Excelência, será ne
cessário providenciar a promulgação de vários atos legislativos e exe
cutivos. Esses atos visarão a constituição do Distrito Federal como
território, a organização' de seu govêrno, a' direção, a execução e o
financiamento das obras que vão ser necessárias e outras providên
c.ia~ indispensáveis. Espero que, dentro de pouco tempo, me será pos
sível oferecer a Vossa Excelência minutas dos anteprojetos relativos
a tôdas essas providências, com as respetivas justificações, de modo
a. poderem servir de base aos projetos que Vossa Excelência houver
de enviar ao Congresso Nacional, caso seja aceita a solução proposta
pela Comissão e dispensada, por desneces~ária, a fase intermediária
da demarcação, prevista pela Constituição.

Como Presidente da Comissão tenho a satisfação de declarar a
VOSSa Excelência que foi muito eficaz e muito diligente a colaboração
de todos os ilustres brasileiros que Vossa Excelência designou para
comporem a Comissão cuja Presidência me confiou. Todos realmente
contribuiram com suas luzes e esforços para que a Comissão chegasse
ao resultado a que chegou. Somente foi ouvido o superior interêsse
do, Brasil e tanto os qu.e propuzeram a resolução vencedora como oa
que dela discordaram, tern;l.inaram na 'absoluta certeza de que cum
priram o seu dever para com.. a Nação e de que se esforçaram em cor
responder à honrosa confiança de Vossa Excelência.

Aprove.!to a oportunidade para renovar a Vossa Excelência 01

protestos de minha respeitosa consideração.

GENERAL DJALMA POLLI COELHO

Presidente da Comissão.

/
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ESTADOS UNIDOS DO BRASIL

A COMISSÃO DE ESTUDOS PARA LOCALIZAÇÃO DA NOVA
CAPITAL DO BRASIL, nomeada pelo Presidente da República, em
cumprimento ao disposto no 1.0 do Art. 4.° do Ato das Disposições
Constitucionais.Transitórias e empossada a 19 de novembro de 1946,
após ter organizado e executado o programa de seus trabalhos de 'es
critório e de campo, por uma série de estudos, pesquizas e levanta
mentos efetuados, com a colaboração de técnicos e auxiliares especia
lizados, cujos relatórios e mais contribuições constituem o volume
anexo ao presente, e, após inspeções individuais e coletivas de seu:s
membros às regiões em estudo, a fim de permitir a cada um dêles uma
opinião fundamentada, expressa nas Declarações e Justüicaçóes de
Voto, tampém constantes do volume anexo, de acôrdo com o disposto
no Art. 14 do seu Regulamento previamente aprovado pelo Presiden
te da República, tomou, por maioria' de votos, em sua 21.a reunião,
realizada a 22 de julho de 1948, a seguinte:

RESOLUÇÃO FINAL

Serão os seguintes os limites do novo Distrito Federal:
Partindo da confluência do rio Paranã, no rio Tocantins, e pelo

rio Paranã acima até_ a confluência do rio São Domingos; por êste
acima até a sua cabeceira na Serra Geral, limite entre os estados de
Goiás e da Bahia; pela linha divisória entre os referidos estados até
o marco da trijunção: - Goiás .- Bahia -' Minas Gerais.

Continuando pela linha divisória e limites entre Goiás e Minas
Gerais, até o marco n.o 19 na confluência do rio Bezerra com o Rio



-12 -

Preto e por êste acima até a confluência do rio São Bernardo e por
êste acima até a intersecção da linha demarcada pela Comissão Cruls;
daí, por esta linha rumando para o Sul, Oeste, Norte e Leste, até a sua
intersecção com o rio Verde, por êste abaixo até a sua confluência no
rio Maranhão e por êste até a sua junção com o rio das Almas, dando
origem ao rio Tocantins e por êste abaixo até a confluência do rio
Paranã, ponto de partida.

A delimitação dessa área, em tôda a sua extensão, é constituida
por rios, por divisores de água e linhas geodésicas, já demarcadas
anteriormente ao estudo desta Comissão, pelos trabalhos executados
pel.o Conselho Nacional de Geografia nos limites com o Estado da
Bahia, pela Comissão Mista de Limites Minas-Goiás, assistida pelo
Departamento Geográfico do Estado de Minas Gerais, nos limites
com êste Estado e pela Comissão Cr~ls, nos limites com o Estado de
Goiás.

°ala de Reuniões da Comissão de Estudos para. Localização da
Nova ("apitaI do Brasil, Rio de Janeiro, em 22 de julho de 1948.

(aa)

Votos vencidos conforme I
declarações, justificações 1
e complementação apre- I
sentados à Comissão.

Gen. Djalma Polli Coelho, Presidente
Luiz Augusto da Silva Vieira
Arthur Eugenio Magarinos Torres Filho
Francisco Xavier Rodrigues de Souza
J eronymo Coimbra Bueno
Jorge Leal Burlamaqui
Odorico Rodrigues d'Albuquerque

Antônio Carlos Cardoso
Christovám Leite de Castro
Lucas Lopes
Luiz de Anhaia Mello

- Geraldo H. de Paula e Souza

Esta resolução final da Comissão é objeto de uma Justificação ane
xa !,\ob '0 nome de relatório técnico, que foi escrito pela Presidência e
aprovado por todos os membros da comissão que subscrevem, sem res
trições, a mesma resolução final. A descrição dos limites está confir
mada por um mapa anexo, organizado pelo Serviço Geográfico do Exér
cito. o qual mapa está rubricado por todos os memb,ros da Comissão
que a sinam a resolução final.
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ÁREA DO NOVO DISTRITO FEDERAL, TENDO-SE EM -VISTA

SUA AUTO-SUFICI~NCIA.

01. Ao ser investida, a 19 de Novembro de 1946, em essa honrosa
I

tarefa, resolveu a Comissão, por um lárgo espírito de liberdade de opi-
nião em seus trabalhos internos, proceder ao estudo, para o fim em
Vista, de várias regiões do Planalto Brasileiro, situadas algumas mes
mo em zo~as que poderia}ll não dever ser compreendidas no Planalto
Central. Agora, porém, ao aprnvar esta solução do probléma, a maio
ria da Comissão teve a satisfação de verificar a p'erfeita coincidência
-do respeito à tradição histórica com o legítimo conceito geomorfológico
-e geológico de planalto central e mais ainda, e primordialmente, com
as' fortes imposições ere ordem geopolítica a que não devemos fugir no
,são desenvolvimento de nosso patrimônio nacional, a bem da Huma
nidade.

02. É deveras admirável a profunda visão dos hom~ns do século
:passado, políticos ou cientistas, nacionais ou estrangeiros, ao indicarem
'para a instalação da capital da Naçã0, numa época em que o interior
.do nosso País era dificilmente acessível, uma região como a, do Planalto
,Central que pertence ao espigão mestre do Brasil, divisor das suas três
'princtpais bacias fluviais. Essa solução, sugerida por Hipólito José da
Costa, preconizada por José Bonifácio, confirmada por Varnhagen e
·demarcada por Cruls, com a aprovação de todos os geógrafos, p,olíticos
·e geopolíticos que cogitaram do problema até nossos dias, afirmou-se
.a.gora à maioria dos membros da Comissão pela sua nítida posição a
eavaleiro de todos os imperativos dêste momento de nossa civilização.

03. De fato, neste momento congregam-se, como que em perfei
ta ação conjunta, para à ppsse dessa posição excepcional, os contin
~entes de quase tôdas as fôrças que se devem empenhar para a conse-

.'
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cução de objetivo de tão releva~te importância. Não que a tomada
dessa posição geopolítica se possa realizar sem resistências a serem
vencidas, m,as sim que para ela se reduzirão de muito os esforços e
sacrifícios que seriam exigidos, em maior vulto e com menor vànta
gem,' por outra qualquer das soluções vari~ntes suscitadas. O quase nulo
desenvolvimento económico da região e a baixa densidade de sua atual
população, lon-ge de serem impecilhos ao e~preendimento,só tornarã-o
essa solução de mais fácil execução e de maiores repercussões ime
diatas. Levando os poderosos recursos de execução da nova Capi
tal para uma região que se mostra ainda hoje de difícil exploração
às iniciativas privadas,' dispor-se-á, para o livre desenvolvimento do
plano geral, de campo largo e dese~baraçado, sem os onus de desapro
pri~ão de bemfeitorias existentes em muito maior número e valor e
sem o~ inconvenientes, que existiriam em outros lugares, da fatal des
truição ou desequilíbrio das atividades económicas da região pela ação
dos trabalhos de implantação da nova Capital.

04. Antes, porém, de iniciar o ataque direto ao problema, t-eve
a Comissão de precisar rigorosamente a verdadeira compreensão que
deveria dar à sua tarefa específica de proceder "ao estudo da locali
zação da nova Capital da União"; aí a palavra "Capital" evidentement~

não poderia caber dentro do conceito restrito de Uma cidade de maiorel3
ou menores dimensões e sim do próprio Distrito Federal, como, aliás,
assim a define a Constituição Federal de 1946 quando, no § 2.° do seu
Art. 1.0, afirma que "o Distrito Federal é a Capital da União". Dêsse
modo, teria a Comissão de propor, não a locàlização, o sítio de uma ci-

I

dade, e sim a localização do Distrito 'Federal onde deveria ser estabe-
lecida a séde do Govêrno; e êsse Distrito Federal deveria ser escolhido
no Planalto Central do País como estipula o Art. 4.° do Ato das Dispo
sições Constitucionais Transitórias.

05. Ora, existindo o território para êsse Distrito Federal já de
marcado em 1892 pela Comssão Cruls, em virtude de estipiI1ação cons
tante da Constituição de 1891 e até hoje agul:\.rdando a sua transferên
cia à jurisdição da União, poder-se-ia concluir que a tarefa da Comissão
seria agora simplesmente a de procurar a melhor localização da nova
Capital dentro dos 14.400 quilómetros quadrados da área demarcada.
O constituinte de 1946, porém, foi mais cauteloso e previdente, sentindo
que a Capital da União em 1891 não poderia ser a mesma coisa, após
o decurso de mais de meio século e que o Distrito Federal de então po
deria deixar, em 1946, de comportar a nova Capital com a extensão
futura dos 'serviços governamentais, atualmente já muitas vezes multi-
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plicaQos. Assim, como aquela primeira Constituição republicana, vendo
em grande, determinara um Distrito Federal de 14.400 km2 para a
Capital de então, quando o existente Município Neutro dispunha de
área cêrca de dez vezes menor, a Constituição de 1946, na previsão de
uma Capital algumas vezes maior, resolveu deixar aos técnicos a fixa
ção dêsse elemento primordial, de acôrdo com as condições atuais e
futuras.

A Comissão, portanto, compreendendo bem o espírito das disposi
ções constitucionais, procurou fazer corresp.onder a área do novo Dis
trito Federal às necessidades da nova Capital, mesmo que, à custa: dessa
maior extensão, se tornasse forçada uma justa adaptação das formas à
própria natureza do objetivo em vista. Pela mesma maior extensão da'
nova Capital verüicou-se agora de tôda vantagem a provisão do s,eu abas
tecimento em mor parte por meios locais ou regionais, cousa a que a
Capital Federal de 1891 não poderia pretender, por evidentes contra-in
dicações econômicas naquela época. Para uma população of~cial que; à
data da mudança da Capital, deverá ser de 200/250.000 habitantes e à
qual se deverá ainda somar mais uns 50.000 habitantes exigidos pelas
atividades locais privadas ou públicas, certifica-se da viabilidade de
abastecimento, pela própria região, de 70/80%, ao menos, das neces
sidades dos consumidores' urbanos. Daí decorre <1\le a, superfície do
novo Distrito Federal deve:t;'á ser a da determinação de 1891, multipli- .
cada algumas ve~es, não só pelo efeito da relação das duas populações
de previsão, como ainda pelo efeito da maior extensão a ser dado no
fornecimento, pela própria ~egião; das utilidades para o consumo da
nova Capital.

07. Com eSSa necessária extensão de sua área, o novo Distrito
Federal assumirá o porte do um verdadeiro Território com cêrca de
77 .000 km2 de superfície. 'Pela fôrça dos fatos se terá de entender os
textos constitucionais com esta natural amplitude, afim de poder con
seguir, pela interiorização da Capital, uma série considerável de efeitos
benéficos e imediatos, efeitos que se tornaram agora possíveis pela
atual massa dos serviços estatais e paraestatais do Govêrno da União,
pelas modernas faciliqades de transportes por vias terrestres e aéreas,
pelas oportunidades supervenientes do desenvolvimento econômico da
região em um todo quase autárquico para a satisfação de suas neces
sidades.

08. Essa extensão mesma que se tem de dar ao problema é o que
lhe facilitará extremamente a solução. Desde que a população dêsse
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novo Território assuma, de início, suficiente densidade, poder-se-á de
senvolver econômicamente, dentro de sua área, tôdas as fontes de seu
abastecimento, quer em materiais de construção, quer em artigos de
subsistência para consumo local e não para exportação; desde que se
jam satisfeitas, pela própria região, as exigências de utilidades de maior
volume e de menor valor unitário, cessa a necessidade d~ prolongamen
to de ferrovias até ao interior do Território, poís bastará um ou dois
l'arnais de rodovias de primeira classe, partindo. de linhas troncos do
Sl!:itema ferroviário nacion~J, para se ter garantido transporte econó
mico para o reduzido volume de mercadorias de pequeno pêso e grande
valor a serem importadas para completar o pleno abastecimento de sua
população; desde que essa população, de elevado padrão de vida, torne
obrigatória uma considerável demanda inicial de energia elétrica para
consumo dos prédios residenciais e das indústrias locais, êsse supri
mento de energia poderá ser procurado até a distâncias de a1'gum~s cen
tenas de quilômetros, no rio Paranaíba, ou no vale do ,rio Sãp Fran
cisco, ou no do rio Tocantins, com as vantagens de satisfazer, em mar
cha, as necessidades'de regiões pobres de potencial hidroelétrico.

09, Que a solução proposta se volvesse para uma região não fl:\
vorecida, ao máximo, por todos os fatores determinantes de uma tal
seleção, não poderá ela ser passível de opugnação e sim merecedora de
apoio, pois ela é, por isso mesmo~ uma região representativa das con
dições gerais do meio brasileiro e não uma dessa,s ":qJ.anchas" privile
giadas e singulares, e, assim, a realização dêsse grande empreendimen
to redundará na inauguração de uma grande escola" cujas experiências
e lições irão val~r para todo o Brasil, Salvo, como impunha a natureza
das ativídades específicas da nova Capital, o seu excepcipnal clima,
,decorrente de condições de latitude, ·altitude e arejação do Planalto
,Central, que o tornam mais benigno. que a média dos observados no
País, tudo o mais poderia ser considerado, à primeira; vista, como con
trário, se não devef:ise, após maior ponderação, ser considerado como
fa.vorável ao empreendimento em projeto, A necessidade de trabalhos
enormes para a exploração, recuperação e cbnservação dos recursos
naturais do Território, a obrigação de atacar múltiplos serviços para a
defesa sanitária e a valorização humana dos habitantes da região, se
rão pesados 'encargos que devem ser assumidos sem hesitação, provadaa
que hoje estão a sua posflibilidade técnica e até mesmo a sua rentabi
lidade econômica e, com sua plena realização, patentear-se-á que se
'poderá criar nas zonas tropicais uma civilização superior, com tôdas
as condições de salubridade, de confôrto e de produção.
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CONSIDERAÇÕES GEOPOLÍTICAS RELATIVAS

Á REGIÃO ESCOLHIDA

10., A Geopolítica é uma doutrina que se aplica ao Estado consi
der!ul0 como organismo geográfico ou, melhor, como organismo espa
cial. Essa maneira de enêarar o Estado, não como uma U sociedade
perfeita" (Aristóteles) e sim como uma sociedade 'possível, de acôrdo. '
com o respectivo território, é nitidamente moderna. A Geopolítica en-
cara Q Estado na sua luta incessante pelo poder e p~lo'espaço. Daí se
poderia talvez inferir que a Geopolítica é uma doutrina sàmeute apli
cável aos Estados fortes, militaristas, dos' quais depende o equilíbrio
internacional, isto é, a paz 'e a guerra,. (,orno expressões da vida mun
dial. Esse modo de ver é entretanto errôneo.

11. A Geopolítica se aplica a qualquer tipo de Estado, desde que
a base geográfica dêsse Estatlo não seja insignüicante, caso em que o
Est.ado é apenas nominal. O Brasil é .porém um Estado que possui
imensa base geográfica, estando colocado e~ posição especial dentro
do .continente sul-americano, do qual ocupa grande porção. Está ro
deado por vários outros Estados, pelos lados Sul, Oeste e Norte e, pelo
ladó Leste, está envolvido pelo Oceano Atlânticq.. Ocupando 8,5 milhões
de quilômetros quadrados dos quais 4/5 de terras equatoriais e inter
tropica,is, sendo habitado por mais de 40 milhões de habitantes, o Bra
sil constitui um Est~o sui generis om o qual é inútil comparar outros

. Estados ex~st.entes no mundo. Por isso mesmo é a Geopolítica uma dou
trina que pode ser aplicada ao Brasil, embora não seja isso fácil si se. ,
quer aprofundar muito a matéria, por falta de estudos anteriores .

. 12. Apesar disso, vamos'~entar aqui 'um esbôço geopolítico do
Brasil, em suas linhas mais gerais, de modo a fundamentar naquela
doutrina a escolha, feita pela Comissão, da ár~a destinada à futura
Capital. Essa fundamentação constituiu uma preocupação constante da
Comissão, desde seus primeiros estudos e, por isso, os trabalhos e 08

votos dos seus membros, que escolheram a localização no planalto goiar
no, es~ão bastante impregnados de pensamento geopolítico. Aliás o
Estado Maior Geral,. por expressivo parecer de seu eminente chefe, con
correu fortemente para uma tal órientação.

13. A situação. mundial pode· ser hoje encaradà como formando
um sistema cerrado pois que existe na verdade um único oceano, desue
(l mom:ento em qué' a navegação contornou a África e a América e vas
culhou tôdas as ilhas do Pac.íf1co. Não existem mais o Velho e o Novo

.'
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Munnos. Existe somente o Mundo, como um todo fechado e contínuo,
cada vez parecendo menor ao homem que o domina com seus meios
eficilmte!) de transportes e comunicações. Nesse Mundo único existe
uma g-rande ilha, a Eurásia, que constitui imensa terra sem solução
de continuidade, habitada pela maior massa humana e contando com
a mais formidável concentração de recursos naturais. Fóra dessa Ilha
gigantesca, envolvendo-a com duas lúnulas, existem dois cordões de
terras insulares: o cordão interior que é constituido pela Islândia, a
Inglaterra, a África do Norte, Ceilão, a Indonésia e o Japão; e o cor
dão exter~or que é constituido pela 9-roenlândia, a América do Norte, a
América do Sul, a África do Sul, Madagascar, a Austrália, a Nova Ze
lândia e o Alaska. Os desertos da África e as regiões ainda pouco habi
tadas da Áfric.a Central como que seccionam o continente africano em
duas partes. Essa grande Ilha, pela sua situação no conjunto do globo,
pode ser chamada Terra Central.

14. A Terra Central tem sido disputada pelas principais nações,
desde Que a poÜtica europeia assumiu proporções mundiais, na época
da formação dos grandes impérios coloniais. T.ôdas as guerras dêste
século e do fim do século 19.°, têm sido travadas pela' posse de partes
maiores ou menores dessa Terra Central. Foi assim na primeira guer-. . .
ra mundial e foi assim na segunda, sendo que, nesta última, o aspecto
universal da luta se revelou, pela primeira vez, em tôda a sua grandio
sidade. Agora, com o advento do novo imperialismo russo, de caráter
ao mesmo tempo militar e ideológico, a luta pela posse da TIha Mundial,
ou Terra Central, assumiu aspecto ainda mais perigoso. Um grande e
incontrastável poder terrestre será o apanágio do Estado em cu~as mãos
ficar finalmente a posse dessa Ilha, pois que êsse Estado terá então
tambÉm meios aéreos e navais suficientes para sobrepujar qualquer
adversário isolado, ou qualquer coalisão de adversários. Isso somente
não se dará si as potências insulares coligadas puderem conservar a
exclusividade do emprêgo do poder atômico, o que não parece muito
provável.

15. A tese da absoluta superioridade do poder. terrestre e portan
to naval e aéreo da Ilha Mundial, foi sustentada por Sir Halford MackiD
der, no seu famoso opúsculo The Geog'raphical Pivot of History que se
considera como tendo influido "IDU~to no espírito dos grandes políticos
europeus, no período entre as duas guerras mundiaIs. Essa mesma tese
parece estar orientando atualmente a política soviética, com o que os
dirigentes russos estariam se' revelando hábeis continuadores dos diri-
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gentes alemães que sonharam com a Nova Ordem de Hittler, destinada
a durar mil anos. Trata-se de uma nova versão do panslavis~o, desta
vez revestido de um aspecto mais grave porque combina os princípios
da geopolítica mundial com os da revolução socialista, favorecida esta
pela anarquia mental dos países ocidentais, denunciada há mais de um
sé 'ulo por Augusto Comte. É impossível afirmar-se que essa tese de
Mackinder vai ser a chave da explicação do futuro do mundo mas o que
é f{ta de dúvida é que, por muito tempo ainda, a oCJlpação de grande
parte da TelTa Central, trará sérias dHieuldades à vida das nações in
sujares, entre as quais está o Brasil.

16. A situação especial do Brasil na Améric'a do Sul, como sendo
o único país de origem lusitana entre muitos outros de descendência
espanhola, deve ser estudada mediante uma analogia geopolítica qu~'

vamos €o ·trair do que acalJamos de dizer relativamente à situação mun
dial. ~ a América do Sul. o Brasil possui uma grande área que se pode
chamar também de Terra Central, ou Heartland. Essa Terra Central,
qUfJ pertenc.e integralmente ao Brasil, não está entretanto ocupada pe
los brasileiros sjnão em propOrções in.significantes, Vasia de população,
nossa. Terra Central nada signIfica como ecúmeno no conjunto do con
tinente. Suas riquezas s.ão apenas potenciais. A grandiosidade da sua
área está em violento contraste com a mediocridade de sua economia.
Entretanto essa Terra Central será perfeitamente habitável e aprovei
tável. si não faltar ao Brasil a auto I determinação indispensável a
qualquer Nação que não deseja ser rele.gada para'os planos secundários
da vida internacio"nal, com risco para a sua própria existência. Quem
ollla para o mapa da parte central do nosso continente e observa o
sistema multi-tentacular dos rios, que existem nessa parte, vê logo
cjue ali está o nosso "c'hateau d'eal;", isto é, o. manancial de onde vem
a maioria das águas que regam o nosso solo. Entretanto nossa popula
ção, irregularmente distribuida, estende-se apenas pelo li,toral e por
algnns vales mais importantes, enquanto a Terra Central permanece
como uma expressão geográfica desconhecida e até caluniada pelo co·
modisl1!0 das cidades.

17. Não é entretanto difícil compreender que em nenhuma outra
área a resistência econômica e militar do Brasil contra qualquer amea
ça ou ataque poderia ser maior e melhor organizada do que na Terra
Central. Porque o nosso poder militar, terrestre e aéreo, só poderá: ser
orgélniza.clo a coberto de quaisquer ameaças. O· nosso poder terrestre
constiillido de recul'.. os em materia'! e em homens escalonados em tôr-
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no da Terra Central. Isso é tanto mais verdade quanto, nos dias de
hoje, o poder militar de uma nação é, na realidade, formado principal
mente PEÜO poder econômico e êste depende, em última análise, dos re
cursos naturais que se retira da terra. De modo que no ponto de vista
da Geopolítica sul-americana, sob o qual devemos encarar a. segurança
do Estado brasileiro; o que precisamos de fazer quanto antes,'é .realizar
a ocupação da nossa 'Terra Central, mediante a interiorização da Capi
tal, porque é êsse o meio que toqos reconhec~m como o mais rápido e
eficaz para se realizar aquela indispensável ocupação e o con~eq\lente

fortalecimento econômie:o da Nação.
I

I? O n<?sso "Lebensraum" será alcançado sem que precisemos
tomá-lo de qualquer vizinho. Já- é nosso. Resta só marchar sôbre êle,
com as armas do progresso nas mãos, e ocupá-lo. A nossa "Weltan.
schauung" será alcançada como consequência natural da ocupação da
Terra Central. Uma Capital moderna, situada dentro de um Distrito
Federal grande, cortado de boas estradas de rodagem, ligado à bacia
amazônica pelo Tocantins, ao Vale do São Francisco por várias linhas,
conectado também ao sistema ferroviário de São Paulo e Minas Gerais
pela Central do Brasil e pela Estrada de Ferro de Goiás eletrificada,
pode servir de fulcro para o reajustamento geopolítico' do Brasil, eli
minando-se definitivamente o sistema insular de verdadeiro arqui,pé
lago em que temos vivido até hoje. A interiorização da Capital é por
tanto uma necessidade típicamente geopolítica, na acepção mais ele
,ada dêsse adjetivo moderno e expressivo. É porém a própria geopolí
tica que nos ensina que não é indiferente que a região escolhida para

. servir de Distrito Federal seja aqui ou alí, desde que longe do litoral.
Os objetivos superiores do Estado, para sobreviver e para se fortificar,
sujeit.am a escolha dessa região a condições tais que tornam impossivel
Do frustração daqueles objetivos, por uma aceitação cômoda de outros
objetivos secundários ou provisórios.

19. Poderosos motivos geomorfológicos que resultam do estu
do dos divisores de águas e dos vales dos nossos rios interiores im
puseram iniludívelmente a preferência natural para a região onde o
"espigão mestre do Brasil" assume o seu aspecto mais notável, por
ser nele que se cruzam as linhas sêcas cont.ínuas que vêm de San
tana do Livramento para Belém do Pará e de Sucre (Bolívia) para
o litoral do Rio Grande do Norte, em Touros, Não há, em todo o
t.erritório nacional, região que se possa comparar a essa. Nessa re
gião, nasc~m as nossas três principais _bacias hidrográficas, de tal
modo que ela constitui, tanto orográfica como hidrográficamente,
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um acidente v.erdadeiraniente singular de nosso território. Ora. a Geo
política é a estrategia geral do' Estado e, si' isso é verdade, então a Ca
pital,do Estado brasileiro, que é o posto de çomando para tôda a Nação.
deve ficar nessa mesma região, porque então o comando será mais fà
cilmente exercido, em tôdas as direções e com equivalente alcance em
profundidade.

POPULAÇÃO, CLurA E SALUBRIDAD~

20. Os ensinamentos fundamentais dá g~opo1ítica indicaram, co
mo se viu nas páginas anteriores, a regiãcLonde' deve ~ser localizado o
novo Distrito Federal pat:a que o Brasil comece a .s:x>nstituir-se como
um todo orgânico e coordenado, pois é mistér que se abandone, de uma

I

vez papa sempre, a velha prática de deixar aos particulares, arrastados
somente por seus interêsses individuais de momento, o desenvolvimento.
do nosso País, como o fizeram até hoje com revoltante desperdício dos
recursos naturais e das energias humanas. Se, embora tarde, se reco
nheceu que interêsses egoísticos não podem, normalmente, regrar o são
desenvolvimento de uma simples cidade, estulto será querer que êles
dirijam a evolução de uma nação e, mais, de uma nação onde ainda
impera o espírito do aventureirismo, da especulação e do enriquecimen
to fácil por todos os meios.

21, O sucesso da interiorização da Capital Federal dependerá,
pois, em primeiro lugar, de ser ela lançada em terreno o mais livre das
ações e das reações egoísticas dos especuladores e aproveitadores, em
rerreno o menos ocupado por quaisquer atividades econômicas; afim
de evitar, quer os onus das especulações multiplicadas, quer os prejui
zos das explorações forçadas. Foi por essas razões que se tornou prefe
rível a êste respeito a região indicada, por estar ela compreendida nas
zonas pioneiras abrangiàas pelas isarítmas fie densidade populacional
de mais baixo valor, não alcançando esta densidade a 2,5 habitantes
por km2 nas suas áreas mais populosas e dando, presumivelmente, para
todo o Território, uma densidade média próxima de 0,5 habitantes por
quilômetro quadrado,

22. Isso, em vez de ser uma desvantagem da solução preconizada,
é uma das suas reais vantagens; primeiro por diminuir de muito as des
pesas com indenizações por desapropriação de terras e benfeitorias e
segundo por permitir o fácil remanej~mento e reagrupamento da atual
população nas cercanias dos novos locais de trabalho para maior exe
quibilidade do plano geral de obras, Naturalmente, um certo número,
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daf; explorações particulares, hoje existentes na região, permanecerão
.edeverão permanecer, afim de se garantir a necessária base de forne
cimentos de subsistência às turmas encarregadas dos primeiros traba
lhos de execução do referido plano de obras.

23 . Êsse mOvimell""O preliminar de atração de grande parte da
população regional, para as obras e trabalhos do plano, se verificará
progressivamente, sem perturbar a economia local e com vant~gens

pessoais para os elementos absorvidos que irão sendo adaptados a novas
atividades e fixados em núcleos localizados de acôrdo com as previsões
do racional desenvolvimento de todo o T~rritório. Sem dúvida ter-se··á
de recorrer à imigração para suprirem-se as necessidades de elemen
tos técnicos e operários especializados para a execução de cer1;os tra
balhos e obras do plano geral, bem como para. a. manutenção de todos
os habitantes do Território e a administração dos serviços públicos
regionais enacionais a serem alí instalados ou intensificados.

24. A intensificação progressiva dos trabalhos de preparação e
instalação, a. implantação sucessiva. das indústrias de materiais de
construção e de gêneros de abastecimento irão contribuindo para se
constituirem os contingentes demão de obra e de materiais necessá,rios
ao aj-aque final das obras de construção dos edifícios públicos, comer
ciais e residenciais exigidos para alojamento dos órgãos, diretos ou in
diretos, do Govêrno Federal ou para satisfação das necessidades da vida
da própria cidade em face de um maciço afluxo de cêrca de 250 _000
pessoas _

25 _ Compreende-se perfeitamente que êsses trabalhos dos 3/5
anos finais de execução do plano geral serão facilitados de muito pelos
trabalhos preliminares do gradativo desenvolvimento' econômico da
região para possibilitar essa faze terminal de grandE! volume de obras.
A duração da faze final de execução dependerá naturalmente da maior
ou menor velocidade de marcha, condicional às maiores ou menores
.,Jossibilidades de aproveitamento, na região, dos técnicos e operários,
"fim de limitar ou (:'liminar o recurso ela imigração de elementos lem
porál'ios _

",6 _ Uma parte dêsses elementos devem ser captados para ulte
rior incorporação às atividades de abastecimento normal da população
do 'l'erritório, tendo em vista o brusco aumento dessa demanda no ano.
da mudança do Govêrno para a nova séde. Por isso é que se deve ir
despertando, desde o início, por um prévio contato com a -terra em suas
próprias residências, tendências e pref.erências para as atividades da

\ ,
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agricultura e indústrias primárias, Dêsse modo, vinculando o homem
permanentemente à terra e conservando a terra permanentemente com
suas condições de fertilidade, é que se deverá processar a colonização
dêsse Território abandonando, de vez, os usuais métodos, mais de "co
10nializ::Jção" que de colonização, com que se explora espoliativamen
te, até lla exaustão. 03 r 'ursos naturais e os elementos humanos para
UlllL desregrada produção ou exlração de mel cadorias, não em benefí
cio da população local, sempre em regime de sub-consumo e sim em
vieta rle ua total exportação jJ:.ra m~ior lucro de seus proprietários
sedié:l.dos quase ~el11pre, nos gran,eles centros urbanos do País,

~7, Es"as conuições de vida em todo o Território e, em especial,
os da vida na nova Capital e suas cidades-satélites com suas comodi
Ga.ues eulturais e sociais serão os meios naturais por si mesmos bas
tantes para criar na população oficial, logo após a mudança da Capital,
o amor à cidade €' à região, que se deve promova e fomentar, p'ara
e garantir o desempenho das [unções governl:1mentais e ,administra

tivas em um ambiente de boa vontade e satisfação,

28, PaI a is~o muito conc<;>rrerá a rec onhecida benignidade do
clima lia região que oferecerá uma recepção agradáv€! aos que tenham
de deixar os desconfortos inerentes ao clima do Rio de Janeiro" Como
já o tinham sentido todos Os visitantes' estrallgeiros que percorreram
a região e o compararam aos climas amenos da Em'opa e como o pro-

I
vam, por sua própria aparência, os habitantes e a natureza da região
o clima do Território indicado está definido como eminentemente pro
pício pel a justa interpretação das observações meteorológicas das e-'
tações locais durante dezenas de anos. e, em palticular, o da ngião
compreendida entre os paralelos de 14° e 17° Sul e os meridiano ue
47° e 49° 30' W, onde deve ser instalada a nova apitaI,

3D, Como tôdas as regiões do interior do Brasil, com uma popu
lação abandonada a si mesma na ignorância e na' indigência os atuai
habitantes do Território recomendado são vítimas fatais das endemia
comuns, como malária, vermin?ses, bócio e outras. A mudança da Ca
pital virá forçar a rápida restauração da salubridade da região pelo fá
cil emprêgo dos processos conhecidos e provados em todo mundo, erá
o próprio fato do desenvolvimento em larga escala da populaçãG> regio
nal, em núcleos acessíveis aos seryiços de assistên ia e do seu CO_lse
quente levantamento ec.onômico e cnlturalJ que tornará expedito e cer
to o pronto saneamento do Território favorecido pelas condiçõeE d seu
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clima' benéfico. Essas foram as conclusões do relatório da comissão de
médicos especializados que, recentemente, examinaram as condições
sanitárias e climáticas do Território.

RECURSOS NATURAIS DO NOVO DISTRITO FEDERAL

30. A região escolhida apresenta, pela diversidade de sua forma
ção e pela singularidade de sua posição, uma inegável riqueza poten
cial de recursos naturais, conferindo-lhe, dêsse modo, a possibilidade
de uma autarquização econômica quase total. Mesmo a condição de
ser 'atravessada pelo espigão-mestre das três grandes bacias fluviais do
País não lhe danifica e ate lhe favorece as condições naturais, visto
assumir êsse divisor principal a forma de planaltos ou chapadões ex
tensos, com pequenas sobrelevações de bases reduzidas, não existindo,
portanto, regiões montanhosas, inaproveitáveis pelo homem e dificeis
de transposição.

31. Já os primeiros explorad~res .da reglao, assinalaram, com
pasmo, a abundância de água, em ie tratando de zona de altura pluvio
métrica média anual não superior de 1. 700 mm; a forte permeabilidade
dos terrenos, a profundidade dos lençois freáticos e a disposição do
planalto em taboleiros escalonados em degraus permitem uma forte
retenção das precipitações atmosféricas e um escoamento regular das
águas durante todo o decurso do ano sem grandes perdas por evapo
ração, de modo que, mesmo nos c.errados de maior altitude, se dispõe
de água, permanentemente, pelo recurso ao lençol subterrâneo local
mediante fácil elevação. Umas, como as águas dos rios da bacia do rio
Paránã, de ótimas condições de potabilidade, embora sujeitas, para seu
aproveitamento nos consumos urbanos, a prévio tratamento de purifi
cação. Outras, como as dos rios da bacia do Tocantins, um tanto salo
bras, mas tôdas próprias para fins agrícolas e industrjais. Dentro do
Território, são conhecidas várias quedás de considerável potencial hi
dráulico, assím como existem, fora dêle, outros mananciais de maior
capacidade, a distâncias econômicas para seu aproveitamento, após
transformação em energia elétrica, no abastecimento de uma popula
ção de 3(i) O. 000 habitantes como se prevê, de início, para a nova Capital.

32. O Território é bem rico de re@ursos minerais e, uma vez êstes
explorados, terá possibiliq.ade de se bastar a si próprio em materiais
de construção sob condições econômicas, desde que sejam adaptados
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convenientem.ente às vanas necessidades de uso; assim, a areia terá
de ser, em grande parte, produzida pela trituração de rochas locais, o
qne é mais conveniente às obras de concreto do que a areia dos rios; a
"ganga" poderá substituir,' sem inconvenientes, a brita na fabricação
dos concretos. Há abundância de rochas calcáreas aflorantes por tôda
parte; gnaiss e granitos em menor número de ocorrências conhecidas.
Para a fabricação de cal, de cimento, de materiais cerâmicos (tijolos,
telhas, ladrilhos, manilhas, etc.) há matérias primas apropriadas na
região, onde tais fábricas se tornarão de instalação vantajosa e de fácil
amortização, dado o vultoso çonsumo dêsses materiais exigido pelas
obras do plano geral; outro tanto talvez se verifique quanto à conve
niência do estabelecimento de uma fundição de tubos e outras peças
de ferro fundido, mesmo que .0 gusa tenha de ser importado de Minas
Gerais.

33. Dentre ~s recursos vegetais sobressaem, em primeiro lugar,
as férteis pastagens natur~is, livres de parasitas pelas condições cli
máticas, oferecendo larga base para uma pecuária extensiva que, só
nos últimos anos, com a inflação dos preços, começou a desenvolver-se
na região; êsse desenvolvimento se radicará solidamente quando os re
banhos encontrarem Ul}l mercado permanente na nova Capital, cuja
população poderá ser ab~stecida por um ou dois frigoríficos modernos
com as indústrias derivadas de couros, conservas e subprodutos, além
das de laticínios, regularizando beneficamente as naturais flutuações
dA produção nas várias estações do ano. Também nesse mesmo setor,
a flora aquática das grandes lagoas da região poderá sustentar uma
ampla exploração de pescado.

34. As culturas de cereais e de tubérculos e de leguminosas são já
exploradas com altos rendimentos na região, mais para consumo local
que para exportação, devido às dificuldades de transporte; com a mu
dança da Capital, elàs poderiam ser aumentadas muitas vezes e enca
minhadas para o seu abastecimento, com maiores vantagens aos pro
dutores e menores preços para os consumidores. Pelos mesmos moti
vos, dar-se-á a multiplicação de muitas outras atividades agrícolas lo
cais, hoje de reduzidas safras apesar das condições favoráveis, como
as culturas frutícolas, hortícolas, as de trigo, de cana de açucar, de

algodão.

35. Todos êsses produtos minerais, animais ou vegetais, mesmo
dentro do firme propósito de não se fomentar, no Território, um pre
judicial desenvolvimento de indústrias de exportação, farão e deverão
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fazer nascer uma sene de indústrias naturais para a satisfação e onô
mica do consumo regional; 'Serão fii bricas de conservas alimentícias,
moinhos de trigo. usinas de açucar e álcool, fábricas de tecidos de al
godão e de calçados e outras congêneres que abastecerão, com pro,:eito
recíproco, o mercado regional de utilidades de maior demanda e de
preços populares.

36. Para garantir 'a estabilidade das condições naturais e econÓ
micas do Território, deverá ser executado, como uma nova política sis
temática, um' vasto plano contínuo de florestamento e de refloresta
mento dos mais elevados chapad~es, mesmo à custa de Í1"ri~ação com
água do lençol freático e~evada por moinhos de vento, para constituição
de par'lues nacionais ou de matas de proteção das cabeceiras das três
ba~ias fluviais; reflorestamento das atuais matas de madeiras para
únstrução e para marcenaria; florestamento de terras favoráyeis à

exploração de matas industriais para a produção de lenha, combustível
de consnmo obrigatório na economia industrial e doméstica, cujos pre
ços deverão ser mantidos baixos por uma oferta regularJ mesmo após
o esgotamento das matas existentes, aO longo dos 'ursos dágua.

37. E sa questão de combustíyeis deverá merecer especial aten
ção, em se tratando d d~.l' solução econômica ao abastecimento çle uma
grande população 10 alizada a mais de 1. 000 quilômetro do litoral;
para os consumos térmi os gerais, tanto industriais como domé ticos,
ral ce que, afastados evidentemente o arvão de pedra, o gás de disti
tação, Ol? óleos winerais e vegetais. só a lenha e o (arvão v getal satis
farão a::; exigência'" dos consumos e fa-lo-ão em óndiçõ s econol1ücá:;,
se s' garantir, no próprio T 'lTitório, uma exploração sistemática e
racional de matas de eS"'ências apr'opriadas, podendb o 'arvão vegetal,
pOl' fi io de gasogênios, servir à 'alimentação dos motQres dos autoca
millhões ue lran porte, enquanto ü álcool e o á! ool-motor se destina
riam ao cop.sumo dos· automóveis de passageiros, de modo qu Se Jiffi)

ta~se ao mínimo a importação de gasolina para uso sàmente no, ~aso

especiais, como. nos consumos dos serviços de aviação.

3. '"o Tel'l'itório da. Capital, a energia elÉtl'i 'a está destinada a
suprir grande parte dos consumo t 'l'micos mecânicos de pequeno
polte e para isso será preciso que se tenha possibilidade de montar, de
iníciu, uma grande usina elétrica com cai-ga bastante considerável.
Embora as usinas geradoras ter:r:noelétricas não possam ser las ifica
das, em geral, ele anti-.econõml as, quando em sua proximidade, e dio:;-
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põ~ permanentemente de combu::;tível barato, parece que, no Território
ela Capilal, a energia hidroelétrÍC'a deverá resultar de preço de custo
maü módico, talo número de mananciais, dentro e fóra de suas divisas,
qUt· pooerão ter para êsse fim captados.

: ['. P. tondição, estabelecida preliminarmente, de se inaugural' a
Ca};j(al com uma população maciça nunca inferior a 300.000 habitantes
c1ot~do~ de uma capa ~dadp. de consumo anual no minimo de 730 kwh
ti· energia elétrica, dará base econômica para, se não convierem os
ma ant;jais já estudados no Território (sisteIPa Rio das Almas-Mara
nhão! si"'tema Rio Toeantinzinho ou o do Rio Tocantins) e mesmo os
<linda não estudados como os do Rio Paranã ir buscar essa energia a
dist~ncias maiores de 300 km na bacia do rio São Francisco (rio Para
c.a.tú rio U)'U 'uia, etc.) ou na bacia do rio Paranaiba (Cachoeira Doura
da e outras). Qualquer dessas soluções, a distâncias, no máximo, da
ordem de grandeza das projebl.das para o aproveitamento da Cachoeira
Paulo Afonso com suas vária linhas de transmissão, teria a vantagem
<I 'servir, de passagem, a regiões pobres em fontes de energia, impor
tando, dêsse modo, em imediatas repercussões benéficas do empreen
dimento da mudança da Capital sôbre a região central do Pais.

PL.A~E.IXUENTO (jERA.L E BASES PARA O FINANCIAMENTO

40. Embora reconhecendo a excelência da solução proposta para
a mudança da Capital da União, alguns estudiosos dos grandes proble
ma nacionai, impressionados em vista à magnitude dp empreendi
mento pelas naturais exigências de tempo para a instalação da nova
Capital e pelas reais inconveniências da atual, recomendam, como pri
meira etapa para a interiorização da sede do Govêrno da União, sua
prévia mudança provisória para cidade jà existente. Basta, contudo,
examinar mais de perto essa sujestão para verificar-se que com ela não
!le obteriam os efeitos decantados e só se conseguiria um retardamento
da solução final. Essa m,udança provisória da sede do Govêrno da União
para cidade do interior do País, pode e deve ser estudada, pelos nossos
Estados Maiores, como medida de emergência a ser posta em prática
em casos de extrema gravidade.

41. Se a interiorização da Capital se impõe como um objetivo de
tôda conveniência, é mais que inegável a oportunIdade dêste momento
para iniciá-la, pois, em virtude das novas diretrizes políticas da Cons- .
tituição de 1946, foram consignados recursos especiais e substanciais
para ativaI' o desenvolvimento ou restauração de várias zonas princi-
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pai,; do Brasil, como o vale do Amazonas, o vale do rio São Francisco
e tôda a região do Nordeste, lançando-se assim uma grande ofensiva
por três frentes que precisa ser coordenada ,e aproveitada por um co
mando central, cujo pôsto deve ldcalizar-se nesta futura Capital a orien
tar e interligar todos êsses avanços·afim de lhes dar a maior eficiência.

42. Pode-se alegar, contra a oportunidade dq ataque imediato da
solução dêsse problema, a atual situação de crise financeira que, cada
dia mais se agrava; de fato, essa crise financeira que é mero sintoma
visível de perturbações internas mais graves de naturezÇL econômica e
política, tem de ser debelada, abstração feita dos paliativos de urgên
cia, indo-se às causas, das afecções de que padece a nossa organização
político-econômica e,' com êste intuito, é que a Constituição de 1946
repe,tiu a prescrição da de 1891 para a mudança da Capital da União,
como um dos meios conducentes. a estimular o vigor do corpo da Nação.
Ora, para encetar êsse tratamento, de eerta duração, não se exige. des
de logo, grande dispêndio de recursos e sim continuidade e persistência
de atuação.

,
43. E .ainda mais, dentro de um plano geral organizado com tôda

a amplitude necessária, bem reduzidos serão os onus diretos de Tesouro
l~acional, pois' as obras e instalações da nova Capital, como empreen
dimento urbano ·e regional, são por si mesmas financiáveis, devendo
seu custo total ser distribuido entre os beneficiários da consequente
valorização que elas trarão a tôda a região circundante.

44. Só deverão caber à União, como ,encargos do Tesouro Nacio
nal, os' custos das obras e serviços de natureza geral, cuja execução e
extensão se tornem obrigatórios ou recomendá:veis para possibilitar
O ataque do plano de desenvolvimento da região do pró.prio Território:
assim, teremos o levantamento de sua carla topográfica, a instalação
de estações meteorológicas e postos hidrológicos, os estudos e sonda
gens geológicas até a instalação de linhas telegráficas e estações rádio
telegráfjcas e telefônicas, bem como ,a exec.ução, segundo o plano na
cioual de viação, do prolongamento da E. F. Central do Brasil, a partir
de Pirapora até Anápolis, a continuação e intensificação das obras da
rodovia Transbrasiliana e os trabalhos necessários à navegabilidade do
Rio Tocantins.

45. Mesmo aí, parte dêsses encargos financeiros poderiam ser
transferidolil. total ou parcialmente, aos fundos espec~ais criados, pela
Constituição, para recuperação ou colonização das grandes regiões do
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Norte, :Nordeste e Este do País, visto seu imclliato beneficiamento pelo
efeito de tais obras,. como seria 0 vale do Amazonas pela navegação do
ia Tocantins e pela c.onstrução da Transbrasiliana, assim como, pre

s ivelmente, o prolongamento da Central do Brasil influiria sôbre o
vale do' rio São Francisco.

46. Além dessaR despesas, sôbre o Tesouro Nacional só incidiria
ainda a despesa inicial com as indenizações pela desapropriação das ter
ras e benfeitorias particulares existentes na área do Território, provi
dência impre~cindível para a necessária liberdade de planejamento da
nova economia de tôda a região em bases sãs e racionais. Esta verba
'erá, no caso, bem reduzida, pois uma das razões da preferêncià dêsse
Território foi, precisamente, o seu incipiente desenvolvimento econÔ
mito, com cêrca de 60/70% de sua área em terras devolutas de domínio
do Estado de Goiás, já cedilJas à União para êsse fim em doação cons
tante de sua própria Constituição. Por eo:D.seguinte,· só terão de ser
desaprepriados, a título oneroso, 30 a 40 por cento da área do Terri
tório, hoje de proprj~dade privada, consistindo em terras de baixo valor
unitário P. com poucas benfeitorias permanentes; essa despesa, que se
distribuirá pelos cinco primeiros anos, não representará, como adiante
se indica, um onus novo para o erário federal, pois ela servirá para li
quidar compromisso existente da União.

47. Importando a instalação .dà nova Capital, com a organização
da economia de todo um território federal, num empreendimento imo
biliário ne larga envergadura, cuja execução não pode ser deixada ao
sabor e ao azar das iniciativas privadas com seu espírito de especulação
e ua visão estreita 'e egoística e não convindo, também, à União assu
mir a direção e exploração de tão vasto e custoso projeto, resta, como
única solução viável e recomendável, entregar tal tarefa às instituições
de revidência Social, cujas reservas lhes têm deparado dificuldades de
aplicação segura e regular, pela impossibilidade de promover grandes
planos sistemáticos de inversões imobiliárias.

48. Transferida a eHsas instituições a propriedade da maior parte
das terras e benfeitorias recebidas em .doação do Estado de Goiás ou
adquiridas por desapropriação, liquidaria, dêsse modo, a União parte
de sua dívida para com as mesmas instituições e elas, com inversão óbri
gatória de 10 a 30 % de .suas disponibilidades financeiras anuais, ence
tariam a execução sistemática do plano geral de obras e instalações da
no a Capital com o prévio desenvolvimento industrial e populacional
de tol1o o Território.
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49. Êsse plano não eXigiDa, nos cinco primeiros anos de execu
ção, sinão dotações relativamente reduzidas para o progressivo apare
lhamento da l~glão em vista de permitir, em condições econõmicas, a
c,instrução da Capital pràoriamente dIta, o que só poderá ter início
10/12 anos <l,PÓS o ataque dos trabalhos preliminares, ocasião em que
então se tornará necessário o grosso dos capitais a serem invertidos na
construção dos edifícios públic.os e dos prédios residenciais e comer
ciais da Capital. O,ra, nessa ocasião, já disporão as instituições de Pre
-vidência Social de muito maiores recursos financeiros a aplicar, devido
2. projetada incorporação, ao seu sistema, das demais classes hoje sem
proteção do seguro social, permitindo-lhes financiar, com facilidade e
com vantagem, os bilhões de cruzeiros exigidos por essa fase do plano
geral. A própria grande massa da população inaugural da Capital,
derivada da.s naturais exigências da máquina administrativa e gover
namental e da vida social e cultural de uma cidade de tal ordem, possi
bilitará que as propriedades afetas aos usos privados suportem, sem
demasiados excessos, a sobrecarga da distribuição dos custos das obras
e instalações destinadas aos serviços da União e do novo Território
Federal.

Com os cinco capítulos acima, desta Justificação, parece a esta
Presidência terem sido' tratados, em suas linhas gerais, os aspectos
mais importantes do problema da mudança do Distrito Federal para o
planalto central do país, cujo estudo aprofundado conduziu esta Comis
são à adotar a resolução final a que êste relatório se refere. Nos diver
SOí> trabalhos que constituem a segunda e a terceira partes, poderão ser
encontrados informações, dados técnicos e outros elementos de apre
.ciação que foram reunidos durante o tempo em que a Comissão funcio
nou. lilsses elementos não sàmente foram obtidos ou elaborados pelos
membros da Comissão, como também por auxiliares dos mesmos e por
pessoas que, estranhas à Comissão, quizeram concorrer para o melhor
Elsclarecimento do problema.

Rio de Janeiro, 4 de Agõsto de 1948.

GENERAL DJALMA POLLI COELHO
Presidente da Comissão.
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