
COMISSÃO DE ESTUDOS PARA LOCALIZAÇÃO
DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

RELATÓRIO TÉCNICO
1.& PARTE - VOL. II

(ANEXO)

CONTENDO A JUSTIFICAÇÃO DE
VOTO DO ENG.o LIUCAS LOPES
MEMBRO DA COMISSÃO

RIO DE JANEIRO

1948



I

Este volume acha -s", re iS r"ldo'

I sob número .3..,:2~-r
do ano de ._ 1.._.r.)j._.__.



,

J

JUS'I'U'ICAÇ lO ])E VOTO DO l!:.NU.o LUCAS LOPES

Em sessão de 21 de julho próximo passado, fiz uma declaração de
,"oto apontando a localização que julgo preferível para a futura Capi
tal :B'ederal. ES'3a declaração teve como finalidade definir a tendência
de meu espírito depois de prolongados estud'os e longas viagens pelo
planalto central, permitindo que em trabalho posterior, juntamente
c;om os colegas de comissão que manifestassem tendências semelhan
1es, chegasse a uma perfeita definição do nosso pr-oblema,

As razões de meu voto se encontram amplamente discutidas no
trabalho que apresentei a Comissão sob o título "Estudos de Politica
do Brasil - A marg'em do prollleml1 da interiorização da Capital Fe
deral", que, por isto, deve fazer parte integrante desta justificação.

Em documento assinado juntamente com os membros da Comis
são que manifestaram tendências de espírito semelhante, e que resul
tou de um eficiente trabalho de equipe, ajustes, minhas primitivas con
clusões numa complementaçã:o de voto, em que está indicada, em todos
seus elementos a solução final do problema, que adotei.

Nessa complementação de voto são apontados os limites da área
que deverá ser incorporada ao domíni'o da União e onde, a nosso vêr,
deverá se localizar a futura Capital Federal.

Dentro dessa área verificam-se condições de sítio excelentes para
a Capit.al, muito bem definidas nos relatórios das Expedições Geográ
ficas, especialmente no da 2.a expedição de que foi relator o Prof. Fá
hio de ~Iaced'o Soares Guimarães.

Tive a oportunidade de examinar pormenorizadamente, três va
riantes de local para a Capital - a do Córrego da Cachoeira" a do Cór
rego do Pouso Alegre e a do Ribeirão das Pedras, que participam das
vantagens excepcionais de clima, topografia, abastecimento dágua etc.,
~pontadas nos citados relatórios. 'Somente a consideração que deve ser
deixada uma certa liberdade ao urbanista que for projetar a Nova Ca
pital, leva-me a dar caráter de sugestão para estudo, à indicação da
,ariante do Ribeirão das Pedras, que a meu ver é a mais satisfatória.
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Em meu voto expressei a opmlao que a transferência da capital
merece ser atacada imediatamente como elemento de um planejamento
a longo prazo. De fato, si os objetivos políticos e administrativos que
enumerei nos "Estudos de Política do Brasil" merecem ser prossegui
dos, nada aconselha que se protele o impulso inicial da operação de
mudança, que exigindo a execução prévia ou sim'llltânea de uma série
de providências, deverá se desenvolver em muitos anos de trabalho.

A mudança da Capital será sempre um grande empreendimento,
y'lle demandando muito tempo e dinheiro, resultará de uma lenta acu
mulação de esforços e riquezas. Esta observação adquirirá o seu ver
dadeiro sentido quando se examinar o estudo anexo em que esbocei
uma avaliação e classificação das despesas da mudança e ,obras com
l)lementares, mas indispensáveis, de planos nacionais apresentando
Uill quadro pormenorizado e um gráfico de programação dos trabalhos
em 15 anos.

Mesmo em época difícil corno a amaI será p,ossÍvel e conveniente
que se aplique algum esforço na execução do plano de mudança da
Capital, que seja um passo inicial de uma longa caminhada, mas que
signifique o propósito de abrir ao Brasil uma perspectiva nova e me
lhor de futuro.

Rio de Janeiro, 3 de agosto de 1948

a) Lucas Lopes

'L'EN'I'A'I'IVÂ. DE A.VALI \.Ç'ÃO E CLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS
COlll: A TRANSFER:f:NCIA DA CAPI'.rAL FEDERAL E OBRAS

COllIPIJEllIENTARES DE PLANOS NACIONAIS

I - Despesn.s do Go"Vêrno Fedeml a conta de "Nova Capital"

It e n s

1 -- Aquisição de Terras

a) - Área urbana de uma cidade de 250.000
habitantes, segundo indicação do profes
sor Luiz Anhaia Melo .. 5. 000 hectares

b) - Cinta verde de proteção segundo indica
ção da me'3ma autoridade: 5 vezes a área
urbana 25.000 hectares

Cruzeiros
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I t e n s

c) - Área reservada para duas cidades saté
IÍtes de 125.000 habitantes - zona ur-
bana 5.000 hectares

d) Área reservada para cinta verde de pro
teção das duas cidades satélites .. 25.000
hectares.

e) - Outras áreas de interesse para proteção
de mananciais, reservas. florestais,. faixas
rodoviárias e ferroviárias, etc. . .
40 .000 hectares.
Área total a desapropriar - 100.000
hectares.
Custo prová'Vel do hectare a' desapro
priar tendo em vista ·os preços atuais e
considerando os tipos de terreno necessá
rios que não coincidem com as terras bai
xas em que aflora o trapp, usadas para
agricultura Cr. 1.000,00 hectare.
Total de despesas com aquisição de terras

Elemf'ntos de cOIllIHlraçíio

a) - Área indicada para desapropria
çã-o 100.000 hect. = 1.000 km2 •

O atual Distrito Federal tem uma área
de 1.164 km2 •

Segundo Alfredo Agaclhe: II Considerando
somente a parte verdadeiramente urbana,
o Rio ocupa, mais ou menos, o mesmo
território que Buenos Aires (185 km2

) ,

Washington (155 km2 ), Roma 157 km2
).

O Rio tem uma extensão duas vezes maior
que a de París, intra-muros (78 km2), do
que Berlim (63 km2), Tóquio (78 km2 ) ,

Madrid (66 km2), p-orém muito menos que
New-York (774 km2 ), Chicago (499 km2 ),

Londres (302 km\!) , Viena (278 km2).

Como território empendente da aglomera
ção, o Distrito Federal é superior aos 310

Cruzeiros

100.000.000



-6-

It e n s

km2 de Berlim e aos 490 km 2 do Departa
mento do Sena, é comparável ao distrito
de' Bruxelas (1. 107 km2 ), ao distrito fe
deral do México (1.498 km2 ), ao municí-

,pio de Roma (2. 074 km2) e ao Distrito
Metropülitano de New York (3.042 km2 )

(cidade do Rio de Janeiro - remodelação,
extensão e embelezam~n.to - Foyer Bra
silien Editor - París - 1930).
Torna-se claro que a desapropriação de
1.000 km2 será suficiente.

b) - 1 alqueire ~ineiro 4,84 hectares.
1 alqueire paulista 2,42 hectares.
O custo do alqueire mineiro varia de
Cr$ 250,00 'no chapadão (campos e cerra
dos) a Cr$ 10.000,00 nas melhores áreas
de mata (terrenos de cultura, próximos a
Uberlândia, inclusive benfeitorias); isto
equivale a dizer que o preço do hectare
varia de Cr$ 50,00 a Cr 2'.000,00, nas ba
ses de vendas atuais. Considerando a si
tuação dos sítios indicados para a Capital,
tod·os eles em horizontes intermediários
acima das faixas de cultura, arbitramos. o
preço médio do hectare em Cr$ 1.000,00
que é bastante conservador. Este preço
equivale a Cr$ 4,840,00 por alqueire mi- '
neiro ou Cr" 2.420,00 por alqueire pau
lista,

2 --- UI'l)ll,llização e CaÍçllmellto

Area da cidade 50.000.000 m 2

Em conjunto podemos ad·atar para área em ruas
21,2%, como aconselham SaudeI" e Rabuck
(New City Patterns) estudando a reurbaniza
ção de uma área segundo as idéias aceitas pe
los urbanistas modernos. Tomando em ruas

Cruzeiros
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I t e n s

20% ,de 50,000.000 m:::, ou sejam 10.000. ooq m 2 ,

e considerando necessária apenas a urbanização
inicial de 60 % da área total, deveremos urbani
zaI' 6.000.000 m:::" De acôrdo com Sallders e
Ullhuck p,odemos dÜ3tinguir dois tipos de ruas,
que merecerão tratamento diferente, assim dis
tribuidos:

a) - ruas de acesso limitado: 45 % - .
2.700.000 m:::.

b) - ruas de tráfego geral e local: 55 % 
3.300.000 m 2 •

Adotaremos os seguintes preços unitário'3 e cus
tos totais:

a) - 2.700.000 m::: a Cr$ 60,00 
Cr$ 162.000.000,00

b) - 3.300.000 m::: a Cr$ 100,00
Cr$ 330.000.000,00.

Custo total de urbanizaçã,o e calçamento (60'1'
da área) , .

~, .- J~difício. público. fedeI"ais

Cruzeiros

500.000.000

Construção de 1.000.000 m2 de edifícios pú
bHco'3, equivalentes a aproximadamente 10 ve
zes o atual Ministério da Fazenda ao preço de
Cr$ 1.800,00 por m::: 1.800.000.000
O preço acima se refere apenas a construção
porquanto 'o custo do terreno já foi computado.
Convém lembrar que o custo de construções no
interior do Brasil não é muito diferente do veri-
ficado no litoral porque há uma certa compensa-
ção entre o custo mais elevado de certos mate-
riais e a mão de obra mais barata.

4 - Obras de interesse militar e outras

Avaliadas a grosso modo em . 600.000.000
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II - Despesa. do GO"êrno Federal classificadas em

Contas de 1)}a1108 Nllcionais

I t e n s

1 - Ligações Ferroviárias e Rodoviárias (mínima
inicial) .

a) - Ferrovia P·onto X - Uberlândia (40 km
a Cr$ 1.000.000,00) , .

b) - Ferrovia Ponto X - Colônia (200 km.
a Cr~ 1.000.000,00) .

Cruzeiros

40.000.000

200.000.000

c) - Ferrovia Uberlândia - Monte Carmelo 
Pirapol'a, visando articular o Nordeste na
fase inicial (560 km a Cr 1. 000.000,00) 560.000.000

d) - A ligação da Nova Capital a Belém será
um dos temas mais salientes de um plane
jamento nacional articulado a idéia de
tran';:;ferência da Capital. Fatalmente es
te eixo de transportes será atacad·o tão
logo se iniciem as providências de mu
dança e possivelmente, será .oonstituido,
na fase inicial por um sistema misto de
ferrovia';:;, rodovias e navegação fluvial.
De Anápolis a Belém a distância itinerária
ser4 de oroem de 3.000 km. Não possuin
do todos elementos indispensáveis a um
ante-projeto deste eixo de transportes
julgamos prudente avaliar o seu custo na
base de Cr$ 800.000,00 por quilômetro,
em que se incluirão despesas de c.onstru
ção e equipamento ferroviário, constru
ção de rod·ovias de alto padrão, obras hi
dráulicas e material flutuante das vias
fluviais, linhas telegráficas, etc. 2.400.000.000

e) - Outras ligações ferroviárias que provàvel
mente se tornarão necessárias serão as
do Ponto X a Três Lagôas e Ponto X a
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Itens

Penápolis. Como porém se enquadrarão
no Plano aci'onal de Viação não '3erão
orçadas aquí.

f) - COllstruçõe' rodoviárias

A falta de dados atualizados sôbre os
programas de construção r-odoviária dos
Estados próximos a área sugerida para
futura Capital obriga-nos a estabelecer
aqui 'uma avaliação global das despesas,

que se tornarão indispen'3áveis na cons
trução e melhoria de rodovias, necessárias
à fase inicial da Nova Capital, que esti-
mamo;:; em .

2 -- Revi'ão de traçados e reequipamento de fe1'1'o

via exi tent('s.

a) - Companhia ,M·ogiana (avaliação)

b) - Rede Mineira de Viação (avaliação) ...

c) - Estrapa de 1Pe1'ro Goiás (avaliação)

C-ollstrução de nOYllS linhas tele'gráficas e tele-
iônica (avaliação) .

Cruzeiros

1.800.000.000

200.000.000

400.000.000

200.000.000

200.000.000

4- Construção e equipamento de aeroportos (ava-
liação) .

ln talação de centros ng'l'ícolas e órg'ão. de fo
mento a produção ag'l'o-pccuárin (avaliação) ..

lU - Seniços de Utilidade Pública

200.000.000

200.000.000

(A cargo de empresas privadas ou paraestatais, eventualmente ligados
aos Institutos de Previdência social).
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I t e n s

1 - Abastecimento dág'ua

De acôrdo com a "American Water Works As
s'ociation" citada por E. W. Steel (Water Supply
and sewerage - Mc Graw Ril Book - 1938) o
abastecimento dágua completo de uma cidade,

.inclusive distribuição e rêde para incên
dios, pode ser avaliada em bases que oscilam de
30 a 40 dolares per capita, conforme a maior ou
menor dificluld'ade do serviço. Vamos ad'Ütar
neste orçamento aproximado Cr~ 1.200,00 per
capita . . , , .. , .

2 Rede de esg'otos e tratamento

Avaliada na mesma base . ' , .

:3 .- Energia Elétrica

Cruzeiros

300.000.000

300.000.000

No relatório da sub-comissão encarregada de
estudar o abastecimento de energia da Nova Ca
pital foi avaliada a p'otência a instalar em
268.000 kw sendo a metade para a cidade e outra
metade para a região circunvizinha. Neste orça
mento consideraremos que a cidade, nos seus pri
meiros anos de vida deverá utilizar um potencial
de ordem de 75.000 kw ou cerca de 100.000 cv.
Tomaremos para custo global do cv instalad'Ü e
distribuido o valor de Cr~ 10.000,00 de que resul-
ta uma despesa global de 1.000.000.000

4 - Transportes coletivos urbanos

SerVliços de ônibu's elétricos (trolley-bus) do
tipo mais modern'Ü nas bases da c'ontribuição
apresentada à Comissão pelo Eng. Edgar Fagna
ri das Empresas Elétricas Brasileiras.
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I t e n s Cruzeiros

a) - 250 ônibus elétricos
dern~s e dotados
Cr$ 110.000.000,00.

de 30 luga.res, mo
de todo conforto.

5

b) - Instalação de 160 km de linhas, inclusive
rede, sub-estações, oficinas, escritórios,
etc. - Cr$ 90.000.000,00.
Custo t-otal do serviço de ônibus elétricos

Outros serviços de utilidade pública - Leite, li-
xo, etc. e eventuais .

IV - Obras Particulares a serem financiadas

200.000.000

200.000.000

1 ~ Residências

Acreditamos que para compensar de certa forma
o transtorno que representará para Os funcioná
rios federais a sua transferência para uma nova
-idade. o Govêrno será levado a aplicar métodos

especiais de financiamento na construção de suas
residências na Nova Capital. Avaliamos esse
financiamento nas seguintes bases:

a) área edificada "per capita": 20 ml!

b)

c)

custo por ml! de edifícios: Cr

custo de edifícios "per capita":
Cr$ 30.000,00

1. 500,00

d) - número de pessoas a serem alojadas oom
financiamento do Govêrno: 100 _000
Importância a ser financiada para resi-
dências . . .

2 - Outras construções

Acreditamos que o govêrno será levado a finan
ciar a comrtrução de hoteis, teatr-os, cinemas,
campos de esportes, etc. que 'avaliamos a gros-
so modo en1 .

3.000.000.000

600.000-.000
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RESUMO

I - Despesas do Gol'êJ'no Federal a conta de "Nova Capital"

Cr$

1) - Aquisição de terras .
2) - Urbanização e calçamento .
3) - Edifícios públicos federais .
4) - Obras de interesse militar e outras .

Total

100.000.000,00
500.000.000,00

1. 800.000.000,00
600.000.000,00

3.000.000.000,00

II - Despesas do Govêrno .Federal clnssificadas em conta de Planos
Nacionais

ln - Serviços de utilldade pública a cargo de Empresas

1) - Ligaç es ferroviárias e rodoviárias
2) - Revisã'O e reequipamento de ferrovias .
3) - Linhas telegráficas e telefônicas .
4) - Aeroportos .
5) - Instalações de fomento agrícola .

Total .

1) - Abastecimento dágua .
2) - Rêde de esgotos o •••••••••••••••••• ' ••••••

3) - Energia elétrica .
4) - Transportes coletivos urbanos .
5) - .outros serviços de utilidade pública o •••••

Total .

5.000.000.000,00
800.000. ()(JO,OO
200.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00

6.400.000.000,00

300.000.000,00
300.000.000,00

1. 000.000.000,00
200: 000 . 000,00
200.000.000,00

2 ..000.000.000,00

IV - Obras particulares 8 serem financiadas

Edifícios de moradia, hoteis etc. . . 3.600.000. 000,00

TOTAL GERAL - Cr$ 15.000.000.000,00 (Quinze bilhões de cruzeiros)
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