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BRASILIA, DF 
SEDE DO GOV£RNO - Funcionam em Brasilia a 

Presidencia da Rep?lblica, Camara dos Depu
tados, Senado Federal, SU:premo Tribunal Fe
deral, Superior Tribunal Eleitoral, Tribunal Fe
deral de Recursos, Tribunal de Contas e Procu
radoria-Geral da Republica. Os Ministerios. 
autarquias e outros 6rgfios transferirarn-se 
narcialmente para a Nova Capital ou ai tem 
representar;fio. 

ASPECTOS FlSICOS - Area: 5 814 km2 (1965); 
altitude: 1100 m; temperatura media em oc: 
das mtiximas, 26,0; das minimas, 15,9; precipi
tar;fio pluviometrica anual: 1 949,7 mm (1964). 

POPULA9AO - 300 000 habit antes ( estimados em 
31 de dezembro de 1965); densidade demogrti
jica: 46 habitantes por quilOmetro quadrado. 

ATIVIDADES ECONoMICAS - 46 agencias, 3 ma
trizes e 1 escrit6rio comp6em a rede bancaria; 
168 estabelecimentos industriais, 6 834 comer
ciais e 1 431 de prestaqfio de servigos. 

VEJCULOS REGISTRADOS (na Prefeitura Munici
pal) - 17 658 autom6veis e jipes, 3 165 utilitti
rios, 2 988 camionetas, 331 onibus e micro-ani
bus, 75 ambulii.ncias, 1 405 motonetas e motoci
cletM e 3 378 veiculos para carga. 

ASPECTOS URBANOS - 26 400 aparelhos telef6ni
cos, 45 hoteis, 110 restaurantes e 9 cinemas. 

ASSISTENCIA MEDICA - 8 hospitais gerais, com 
759 leitos, 5 postos de saude e 11 ambulat6rios, 
357 medicos, 125 dentistas, 68 tarmaceuticos, 369 
entermeiros e auxiliares de saude no exercicio 
da profissfio; 69 tarmacias e drogarias. 

ASPECTOS CULTURAIS - 259 unidades escolares 
de ensino primario geral, 59 de ensino media 
(33 ginasiais e 26 colegiais), 1 universidade, 8 
tipograjias, 15 livrarias e 1 edit6ra, 23 bibliote
cas, 5 jornais, 1 folheto e 2 revistas, 4 radiodi
tusoras e 3 estag6es de televisfio. 

ORQAMENTO PARA 1965 (bilh6es de cruzeiros) -
receita prevista: 116,9; renda tributaria: 4,0; 
despesa jixada: 116,9. 

Texto de Lucia Maria Loureiro Wernecke desenho 
da capa de Carlos Cesar Fernandes de Aguiar, am
bos da Diretoria de Documentac;ao e Divulgac;ao do 
CNE. 



I-IIST6RJCO 

!\ DESOOBERTA e explora<;ao das minas pelos bandei
rantes, transferindo para o sui o centro de gravi
dade da economia do Pais, e o.s conflitos cada vez 
mais frequentes com as autoridades espanholas do 
Prata foram os fat6res que mais influiram para a 
mudanc;a da sede do governo colonial, de Salvador 
para o Rio de Janeiro, em 1763. Essa solugao, justi
ficavel nas condig6es peculiares da epoca, nao po
dia no entanto ser definitiva, porque nao atendia 
aos interesses permanentes da colonizac;ao, da segu
ranc;a e do progresso do Brasil. 

Antes mesmo de 1763 ja se falava na interiori
zac;ao da Capital. Ha quem atribua a primazia da 
ideia ao cart6grafo goiano Francisco Tassi Colom
bina, que par volta de 1750 elaborou uma notavel 
carta de Goias e capitanias pr6ximas e pretendeu 
abrir uma "estrada de carretas" desde Santos ate 
Boa Vista de Goias, passando par Sao Paulo - apro
ximadamente o atual trajeto Santos-Brasilia. Re
gistros hist6ricos indicam que o Marques de Pom
bal, no reinado de D. Jose I, cogitara tambem da 
medida. 

Sem duvida, porem, o primeiro movimento im
portante que previa a interiorizaC.ao da Capital foi 
a Inconfidencia Mineira, em 1789. Como atestam 
diversos depoimentos nos Autos da Devassa, era 
intenc;ao dos Inconfidentes estabelecer em Sao Joao 
del Rei o governo brasileiro. 

Posteriormente, ainda no periodo colonial, ou
tras manifestac;6es se fizeram a favor da mudanca. 
Merecem destaque a sugestao, nesse sentido, formu
lada em 1809 por William 
Pitt, embaixador ingles 
junto a.s Cortes portu
guesas; o memorial diri
gido em 1310 ao governo 
portugues pelo conse-
Iheir o Velozo de Olivei
ra, onde pe1a primeira 
vez aparecem argumen
tos ponderaveis a justi
ficar a medida, e arti
gos do jornalista Hipo
lito Jose da Costa, pu
blicados em 1813 e, mais 
tarde en1 1818 e 1822, 
no Correia Brasilien
se, que colocam a ques
tao em seus exatos ter
mos, assinalando, entre 
outras coisas, que o Rio 
de Janeiro "esta a urn 
canto do territ6rio do 
Brasil, que as suas co
municac;6es com o Para 
e outros pontos daquele 

Palacio da Alvorada. Em 
1.0 plano, o "Ritmo dos Rit
mos" (escultura de Maria 

Martins) 



Estado sao de imensa dificuldade e que, sendo urn 
porto de mar, esta o governo ali sempre sujeito a 
uma invasao inimiga de qualquer potencia mari
tima". 

Por volta de 1821 ergueu-se a voz de quem se 
tornaria o propagandista mais lucido e mais auto
rizado da ideia mudancista nos ultimos anos do 
Brasil-colonia e nos alv6res da Independencia -
Jose Bonifacio de Andrada e Silva, o Patriarca. Suas 
instruc;6es sabre a materia, aos deputados de Sao 
Paulo as cortes de Lisboa, foram aprovadas em ses
sao de 20 de outubro daquele ano, com a seguinte 
redac;ao: "Parece-me tambem muito util qu~ se le
vante uma cidade central no interior do Brasil para 
assento da corte ou da regemcia, que podera ser na 
latitude, pouco mais ou menos, de 15 graus, em sitio 
ameno, fertil e regado por algum rio navegavel. 
Deste modo fica a corte ou assento da regencia li
vre de qualquer assalto e surpresa externa". Mais 
adiante: "Desta corte central dever-se-a logo abrir 
estradas para as diversas provincias e portos de mar, 
para que se comuniquem e circulem em t6da a pron
tidao as ordens do governo e se favorec;a por elas 
o comercio interne do vasto Imperio do Brasil". Da 
indicac;ao de Jose Bonifacio resultou, ao que parece, 
o art. 1.0 do "Aditamento ao projeto de Constitui
c;ao para faze-la aplicavel ao Brasil", apresentado 
as Cortes de Lisboa por urn dos deputados brasi
leiros e onde aparece pela primeira vez a denomi
nac;ao afinal consagrada: "No centro do Brasil, 
entre as nascentes dos rios confluentes do Paraguai 
e do Amazonas, fundar-se-a a capital desse reino, 
com a denomina<;ao de Brasilia, ou outra qualquer". 

I nde pendencia 
VOLTARIA o Patriarca a focalizar o assunto em 1823, 
logo ap6s a Independencia, apresentando a Assem
bleia Constituinte e Legislativa do Imperio do Bra
sil a "Memoria sobre a necessidade de edificar no 
Brasil uma nova capital". Sugere ai a comarca de 
Paracatu para sede do governo e os top6nimos Pe
tr6pole ou Brasilia. 

Sinal de que a ideia de interiorizac;ao da Capi
tal ja estava entao bastante disseminada oferece
-nos a Confedera<;ao do Equador, na revoluc;ao 
pernambucana de 1824, ao incluir como prelimina1· 
para qualquer negocia<;ao com o governo imperial a 
instalacao da Assembleia Constituinte "em urn 
ponte central do Brasil". Pais de Andrade, chefe do 
movimento, proclamava que o Imnerador, instalado 
no Rio de Janeiro, "s6 cura do Pao de Ac;ucar". 

A verdade, no entanto, e que o empreendtmen
to era realmente temerario numa epoca em que 
ainda nao existiam o aviao, para encurtar as dis
tancias, nem os recursos tecnicos atuais. Certamen
te por isso, nao teve exito tambem uma nova ten-
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Monumento dos Guerrelros (de Bruno Giorgi) 
e l\Iuseu de Brasilia 

tativa realizada junto ao Congresso em 1852, desta 
vez por Rolanda Cavalcfmti, que apresento.u ao Se
nado urn projeto de lei dispondo sobre a eonstru
gao de uma capital no planalto, "nas latitudes de 
10 a 15 graus sul". 

Veio entao urn periodo em que passou a de
sempenhar papel de excepcional relevo na propa
gac;ao da ideia mudancista o grande historiador 
Francisco Varnhagen. Pugnando pela mudanc;a 
desde 1849/ 50, quando publicou em Madri os dois 
volumes de seu "Memorial Organico", escreveu inu
meros trabalhos sobre o assunto, durante varios 
anos, alcanc;ando grande repercussao sua carta de 
1877 ao Ministro da Agricultura, Tomas Coelho, na 
qual, dando conta de estudos que realizara no Pla
nalto Central, fez entusiastica apnlogia da regiao 
" . .. que reline ,em si as tres grandes conchas flu
viais do Imperio". 

Repltblica 

CoM o advento do regime republicano, voltou a ideia 
a ser discutida, agora com mais exito, pois a mu
danc;a foi consignada na Constituic;ao Provis6ria de 
1890 e na Primeira Constituic;ao da Republica, de 
1891. Por proposta do deputado Virgilio Da masio , 
com emenda de Lauro Muller, estabeleceu o art. 3.0 

desta ultima: "Fica pertencente a Uniao, no Pla
nalto Central da Republica, uma zona de 14 400 qui
lometros quadrados, que sera oportunamente de
marcada, para nela estabelecer-se a futura Capital 
federal". 
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cumprindo o dispositivo mudancista, . Fl_oriano 
Peixoto constituiu, em maio de 1892, a Com1ssao Ex
ploradora do Planalto Central do Brasil, sob a che
fia do cientista Luis Cruls, Diretor do Observat6rio 
Nacional, com o encargo de estudar e demarcar a 
area do futuro Distrito Federal. Em d·ezembro de 
1894, essa comissao apresentou o relat6rio final de 
seus trabalhos, uma verdadeira monografia que ain
da niio perdeu a atualidade, indicando uma area re
tangular, de 14 400 km2

, que passou a ser chamada, 
desde entiio, de Retangulo Cruls. 

Ap6s algumas tentativas frustradas , no Con
gresso, ·e artigos esparsos, na imprensa, objetivando 
a concretizac;ao da medida, verificou-se afinal em 
1920 a assinatura, pelo presidente Epitacio Pessoa , 
de urn decreta Iegislativo que previa o inicio da 
construc;iio da nova capital. Mas as provid€mcias 
niio foram alem do Iangamento da pedra funda
mental, em Planaltina, a 7 de setembro de 1922, 
como parte das comemorag6es do Centenario da 
Independ€mcia. 

Aproximadamente em 1930, Mario Augusto Tei
xeira de Freitas, idealizador e fundador do Institu
to Brasileiro de Geografia e Estatistica, iniciou sua 
prega~iio a favor da interiorizac;ao da Capital. Seus 
inumeros pronunciamentos, que se estenderiam ate 
quase a sua morte, em 22 de fevereiro de 1956, des
pertaram vivo interesse no seio da opiniiio esclare
cida do Pais e contribuiram de forma apreciavel 
para a posigiio mudancista adotada sempre pelo 
6rgao geografico-estatistico brasileiro, traduzida em 
diversas resolugoes do Conselho Nacional de Geo
grafia e do conselho Nacional de Estatistica . 

As Constituic;6es de 1934 e 1937 previram tam
bern a mudan<;a, a primeira explicita e a segunda 
implicitamente. Memorial encabegado pelo enge
nheiro Coimbra Bueno, ·em que se sugeria a reto
mada do problema, originou a cruzada Rumo ao 
Oeste, lanc;ada pelo presidente Getulio Vargas em 
Goiania, em 1940. 

Em 1946, voltou a questao a ser agitada na As
sembleia Constituinte, sendo incluidos nas Disposi
<;6es Transit6rias da Constituic;iio promulgada em 
18 de setembro desse ano os seguintes dispositivos: 
"Art. 4.o - A capital da Uniiio sera transferida para 
o planalto central do Pais. § 1.0 - Promulgado este 
ato, o Presidente da Republica, dentro de sessen
ta dias , nomeara uma comissao de tecnicos de re
conhecido valor para proceder ao estudo da locali
zac;ao da nova capital. § 2.0 - 0 estudo previsto no 
paragrafo antecedente sera encaminhado ao 
Oongresso Nacional, que deliberant a respeito, em 
lei especial, e estabelecera o prazo para o inicio da 
delimitac;iio da area a ser incorporada ao dominio 
da Uniiio. § 3.0 - Findos os trabalhos demarca
t6rios, o Congresso Nacional resolvera sobre a data 
da mudanc;a da Capital". 

6- BRASILIA 



Urn dos blocos de edificios de apartamentos 

A Comissao Poli Coelho, constituida pelo pre
sidente Eurico Gaspar Dutra, realizou os estudos 
recomendados e reconheceu a exceH\ncia do local 
preconizado par Varnhagen e escolhido pela Co
missao Cruls, com fundamento, agora, em bases 
tecnicas e cientificas bern mais adiantadas. Provi
d€mcias posteriores, decorrentes dos esfon;os con
jugados do Poder Executivo e Congresso Nacional, 
culminaram no Decreta 32 976, de 8 de julho de 1953, 
que constituia a Comissao de Localizagao da Nova 
Capital. 0 presidente Getulio Vargas designou para 
chefiar essa comissao o general Aguinaldo Caiado 
de Castro, que seria substituido, em 1954, pelo ma
rechal Jose Pessoa. 

Em 5 de ag6sto de 1955, o presidente Cafe Filho 
aprovou o sitio e a area da nova metr6pole, entre 
os rios Preto e Descoberto e os paralelos de 
150 30' e 16o 03', abrangendo terras de tres munici
pios goianos: Planaltina, Formosa e Luziania. Pou
co depois foi a referida comissao transformada em 
Comissao de Planejamento da Constru<;ao e Mu
dan<;a da Capital Federal, por decreta de 9 de de
zembro do mesmo ano. Ainda em 1955, o gover
nador de Goias, Jose Ludo.vico de Almeida, que co
laborava com t6das as providencias ao seu alcan
ce para 0 exito do empreendimento, baixou deere
to declarando "de necessidade e utilidade publica e 
de interesse social a area destinada a localizagao 
da nova Capital Federal", para efeito de desapro
pria<;ao. 

Fase final 
EM 18 de abril de 1956, o presidente Juscelino 
Kubitschek encaminhou ao Congr,esso a Mensagem 
de Anapolis, propondo, entre outras medidas, a cria
<;ao da companhia Urbanizadora da Nova Capital e 
o nome de Brasilia para a nova metr6pole. Com 
aprova<;ao unanime da Camara e do Senado, o pro
jeto governamental converteu-se na Lei n.0 2 874, 
em 19 de setembro de 1956. 

A NOVACAP, sob a presidencia do engenheiro 
Israel Pinheiro, passou a agir imediatamente, com 
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intenso apoio do Presidente da Republica, desenvol
vendo o plano-pil6to de Lucio Costa, escolhido em 
memoravel concurso de que participaram vinte e 
seis concorrentes. Brasilia foi entao construida. em 
ritmo e em condig6es tais que despertaram admira
giio em todo o mundo, possibilitando a transf.er€m
cia da Capital em 21 de abril de 1960, como estabe
lecera a Lei numero 3 273, de 1.0 de outubro de 1957. 

0 PLANO DE LOCIO COSTA 
0 PROJETO vencedor do concurso do plano-pil6to de 
Brasilia, de extrema simplicidade, nasceu, como dis
se o autor no relatorio com que o justificou, "do 
gesto primario de quem assinala um lugar ou dele 
toma posse: dais eixos cruzando-se em angulo reto, 
ou seja, o proprio sinal da cruz". 

Realmente, o tragado da cidade pode ser defi
nido, de modo sucinto, com base em dois eixos per
pendiculares. Num disp6em-se ordenadamente os 
6rgaos dos tres poderes - executivo, legislativo e 
judiciario - , o setor cultural, o centro de divers6es, 
o centro esportivo, o setc.r administrativo municipal, 
os quarteis, as zonas destinadas a armazenagem, ao 
abastecimento, as pequenas industrias locais e, 
por fim, a estagao ferroviaria . Ao longo do outro 
eixo ficam as principais vias de trafego urbana e in
terurbano, ladeadas por superquadras auto-su
ficientes com blocos de apartamentos ·e casas po
pulares, que abrigarao aproximadamente dois ter
gos dos habitantes da cidade, bern assim escolas, 
igrejas, mercados, lojas, postos de gasolina e cine
mas, distribuidos de forma a atender comodamen
te as necessidades da populagao. Parques e cintas 
densamente arborizadas, entre as quadras, propor
cionam a t6das certo resguardo e ao mesmo temp:l 
purificam o ar e oferecem aos moradores "exten
sas faixas sombreadas para passeios e lazer" . 

o espago remanescente, fora da area desses 
dois eixos, foi destinado a outros elementos urba
nos menos relacionados com a rotina da cidade, 
como hoteis de turismo, jardins botanico e zool6gi
co, Observat6rio Nacional, etc. Na orla do !ago po
dem instalar-se apenas clubes, restaurantes, luga
res de recreio, balnearios e nucleos de pesca. 

Um interessante sistema, com passagens de ni
vel e trevos, elimina os cruzamentos no trafego de 
autom6veis, que e separado, sempre, do transito de 
pedestres, inclusive dentro das superquadras, asse
gurando assim tranqliilidade no acesso as comodi
dades existentes nas quadras e aos estabelecimen
tos comerciais e bancarios, localizados em ambos os 
!ados do centro de divers6es, no ponto de intersegao 
dos dois eixos. 

0 plano aproveitou habilmente a topografia 
local e os recursos mais modernos da tecnica urba
nistica e da tecnica rodoviaria, imprimindo a nova 
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Catedral (Foto de Gilson Costa, do CNG) 

metr6pole uma fisionomia peculiar, imperecivel, e 
um cunho de grandeza imprescindivel na capital de 
um pais. Como afirmou o juri, constituido por 
arquitetos e urbanistas nacionais e estrangeiros de 
rename internacional, "e uma concepgao coerente, 
racional, de essencia urbana - uma obra de arte". 

ARQUITETURA MODERNA 

UMA arquitetura moderna, de linhas simples mas de 
extraordinaria beleza plastica, confere a Brasilia 
posigao singular em todo o mundo. Entre seus edifi
cios de maior realce, merecem especial referencia os 
palacios e a catedral, projetados pelo arquiteto bra
sileiro oscar Niemeyer. 

0 Palacio da Alvorada, residencia do Presiden
te da Republica, apresenta como sua principal ca
racteristica colunatas de original estilo - ja co
nhecidas mundialmente como simbolo da cidade -
que imprimem a construgao "leveza e elegancia, si
tuando-a como que simplesmente pousada no solo", 
conforme definigao do proprio arquiteto. 

0 Palacio do Congresso Naciona.l, situado na 
Praga dos Tres Poderes, abrange todos os servigos 
relativos a Camara e ao Senado. Seus elementos 
mais destacados - "pois neles e que se resolvem os 
grandes problemas do Pais" - sao OS dois plenarios, 
com coberturas em contraste: uma c6ncava e outra 
coovexa. Na mesma praga se encontram tambem o 
Palacio do Planalto, onde despacha o Chefe .do Po
der Executivo, e o Palacio do Supremo Tribunal Fe
deral, ambos com linhas simples e geometricas e os 
mesmos elementos estruturais, apenas em posig6es 
diversas num e noutro, o que assegura harmonia ao 
conjunto, com efeitos plasticos ricos e variados. 

A catedral de Brasilia, com quarenta metros de 
altura ·e capacidade para quatro mil pessoas, e tal
vez a mais arrojada de t6das as concepg6es arqui-
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tet6nicas do novo Distrito Federal. Foi projetada de 
forma circular, para apresentar-se externamente 
com a mesma pureza, de qualquer angulo. A nave 
fica abaixo do nivel do terreno e a cupula estrutu
ra-se em elegantes colunas recurvadas que conver
gem da base e em seguida se afastam levemente, 
apontando para o alto, como a exprimir uma 
vincula<;ao com o infinito. Placas de vidro refratario, 
de cor neutra, proporcionarao aos fiE\is urn ambien
te de suave recolhimento. 

BRASILIA, SEDE DO GOVERNO 
EMBORA a maior parte do funcionalismo publico 
ainda nao tenha sido transferida, ja se encontram 
em Brasilia os orgaos de maior hierarquia dos tres 
poderes da Republica. Alem da Presidencia da 
Republica, da Camara dos Deputados e do Senado 
Federal, estao ali sediados, desde a inauguragao da 
cidade, o Supremo Tribunal Federal, o Superior 
Tribunal Eleitoral, o Tribunal Federal de Recursos, 
o Tribunal de Contas e a Procuradoria-Geral da 
Republica. 

os diversos Ministerios, o Departamento Admi
nistrativo do Servigo Publico, o Departamento de 
Imprensa Nacional e quase t6das as autarquias e 
entidades paraestatais ja se transferiram par
cialmente para Brasilia ou tern representagao ali. 

A administra<;ao do Municipio esta afeta a 
Prefeitura local, sendo o Prefeito nomeado pelo 
Presidente da Republica, apos a aceitagao de seu 
nome pelo Senado. 

ASPECTOS F1SICOS 
0 Novo Distrito Federal ocupa uma area de 5 814 km' 
(mais de quatro vezes a do Estado da Guanabara), 
entre os paralelos de 15° 30' 00' S, extrema Norte, e 
16° 03' 06" S, extrema Sul, e os cursos dos rios Pre
to e Descoberto, no planalto da Regiao Centro-Oes
te do Brasil. A cidade esta situada mais ou menos 
no centro dessa area, no local designado como Sitio 
Castanho, a 25 km a sudoeste de Planaltina. 

A topografia se caracteriza par amplos chapa
does, entre os quais nascem cursos dagua perenes, 
tributarios das tres maiores bacias hidrograficas do 
Pais: a do Amazonas, a do Parana e a do Sao 
Francisco. Os corregos Torto, Bananal, Fundo e 
Gama, que abragam a area urbana de Brasilia, for
mam o rio Paranoa, cujas aguas represadas consti
tuiram o lago que tanto se destaca na paisagem da 
nova Capital. Ha tambem uma lago.a - a Bonita, ou 
Mestre d'Armas, proxima a Planaltina. 

Campos e cerrados predominam na cobertura 
vegetal e o territorio e rico de recursos minerais, 
com abundantes rochas calcarias. 

Altitude media de 1100 metros, com o ponto 
culminante a 1 349 metros, localizado proximo ao 
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extremo nor0€ste, entre as cabeceiras dos c6rregos 
Jatoba, Roncador e Dois Irmaos. 

Clima seco e temperatura amena : media das 
maximas 26,0 °C, das minimas 15,9 e compensada de 
20,0(em 1964), com estio de mar~to a outubro e chu
vas abundantes e intermitentes nos meses de verao. 
Precipital(ao pluviometrica de 1 949,7 mm, no refe
rido ano. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 
SEis MESEs ap6s o inicio da constru~tao de Brasilia, 
em 20 de julho de 1957, moravam nas terras do novo 
Distrito Federal perto ·de 12 700 pessoas, segundo 
recenseamento efetuado pelo IBGE, na area da ci
dade e estimativa das populal(6es de Planaltina e 
Braslandia. Nos oito meses posteriores a aludida 
data, o movimento migrat6rio, de cerca de duas mil 
pessoas par mes, elevou 0 referido total para 28 804 
habitantes, de acordo com novo levantamento rea
lizado em 12 de margo de 1958. 

1957 

1960 

1963 

1965 

t 
ttttttt 

tttttttttt 
tttttttttt 

I 
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.Habilanlt'• 

Em 17 de marc;o de 1959, 14 meses ap6s, o Censo 
Experimental de Brasilia registrou uma populagao 
de 64 314 habitantes, tendo o movimento migrat6rio 
passado para 2,5 milhares de pessoas por mes. 
Havia habitantes procedentes de todos os Estados 
e Territ6rios, com excegao do Territ6rio de Fernando 
de Noronha. Notava-se, ainda, a presenga de pessoas 
vindas de 12 paises, entre os quais Japao, URSS, 
Alemanha, Espanha e Grecia. 

0 Recenseamento Geral, realizado em 1.0 de se
tembro de 1960, encontrou em Brasilia 141 742 pes
soas, total correspondente a uma densidade de 24 
habitantes par quilometro quadrado, bern superior a 
media nacional (8 hab/ km2). 

Em 31 de dezembro de 1963, conforme estimati
vas, a popula<;ao brasiliense alcangava o total de 
263 000 pessoas. 

De acordo com os dados preliminares do Censo 
Escolar do Brasil, realizado em novembro de 1964, 
havia no Distrito Federal 268 315 habitantes, assim 
distribuidos: Plano-Piloto - 89 231; Taguatinga 
68 947; Gama - 27 524; Nucleo Bandeirante -
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22 772; Sobradinho - 19 205; Zona Rural - 16 983; 
Invasao do IAPI - 8 084; CandangoHlndia - 4 807; 
Velhacap - 4 572; Planaltina - 4 223; Paranoa -
1 351; Braslandia - 616. Outro aspecto interessante 
a assinalar e o numero de criangas recenseadas 
(nascidas entre 1.0 de janeiro de 1950 e 31 de outu
bro de 1964): 111 301. Deste total, a maior parcela 
foi encontrada em Taguatinga, vindo em segundo 
lugar o Plano-PHoto e em terceiro a cidade satelite 
de Gama. 

A densidade demografica elevara-se, entao, a 46 
habitantes por quilometro quadrado. 

Em 31 de dezembro de 1965, conforme estimati
va local, a populagao brasiliense era de cerca de 300 
mil pessoas. 

DESENVOLVIMENTO URBANO 
Ari: DEZEMBRo de 1962, tinham sido construidos em 
Brasilia 4 623 predios (2 694 do governo e 1 929 de 
particulares) , perfazendo urn total de 11 185 unida
des residenciais. Em 1963, foram licenciados 183 pre
dies e houve 186 licengas para acrescimos e modifi
cag6es, abrangendo a area de piso o total de 
618 800m2. 

Verificaram-se, em 1964, 87 inscrig6es de hipo
tecas convencionais, no valor de 489,2 milh6es de 
cruzeiros, e 803 transcrig6es de transmiss6es de 
im6veis (515 por compra e vendal no montante de 
887,0 milh6es (717,2 por compra e venda). 

0 servigo de abastecimento de agua do Plano
Piloto, projetado para uma populagao de 500 mil 
habitantes e o consumo diario de 400 litros por pes
soa, se estendia a 3 614 predios em 1960, passando a 
11 725 em 1962 e a 15 707 em 1964. 

Ate dezembro de 1964, a rede media 760 km 
distribuidos pelos Nucleos Satelites e Plano-Pil6to: 
Plano-Piloto, 455 km (60 %) ; Sobradinho, 81 km 
(10,7%); NtlCleo B9.ndeirante, 57 km (7 ,5%); 
Taguatinga, 39 km (5,1 %); Gama, 38 km (5,0 %); 
Planaltina, 18 km (2,3%) ; Braslandia, 4 km (0,5%) 
e Zona Rural, 68 km (8,0 %). 

A agua e filtrada, clorada e fluorada, em esta
<;ao que e a mais moderna do Brasil. Ha, para acu
mulagao, dois reservat6rios de 30 milh6es de litros 
cada urn, e urn de 20 milh6es . 

As galerias de aguas pluviais tinham uma ex
tensao total de 266 quilometros, em 31 de dezembro 
de 1963. 

Quanto aos esgotos , as tubulag6es existentes 
naquela data alcang:..vam aproximadamente 170 
quilometros, sendo de 9 a do emissario. Duas esta
g6es depuradoras, com capacidade para atender em 
conjunto a uma populagao de 300 mil habitantes, 
asseguram condig6es de completa higiene ao trata
mento dos detritos e transformam parte em exce-
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Aspecto parcial da Avenida W3 

lente adubo, que e utilizado nas granjas da cidade. 
0 esgotamento utilizado e do tipo separador abso
luto e o tratamento baseia-se no moderno sistema 
de lodos ativados. Prevista a instalagao de duas 
outras esta<;6es. Numero de pogos de inspegao: 
489 de visita e 858 luminares. 

0 lixo, ap6s a coleta pela frota de caminhoes, e 
imediatamente processado em usina de industriali
zagao, a primeira existente na America Latina. Toda 
a massa e pasteurizada e aproximadamente 60 % de 
seu volume se transforma tambem em adubo. 

A energia eletrica provem, em sua maior parte, 
da usina hidreletrica de Paranoa ( 17 000 kw) e das 
usinas diesel (12 600 kw), do proprio Distrito Fede
ral. A outra parte, e fornecida pelas usinas de ca
choeira Dourada e Peixotos {8 000 kw) das Centrais 
Eletricas de Goias, utilizando-se a linha Cachoeira 
Dourada-Brasilia, via Goiania, com 400 km de ex
tensao e a linha Peixotos-Cachoeira Dourada, via 
Sacramento, Uberaba e Uberlandia, com aproxima
damente 320 km. A usina da cachoeira Saia Velha, 
tambem da NOVACAP, fornece energia a cidade-sa
telite de Gama. Corrente de 220 watts e 60 ciclos. 

Em 1964, a produ<;ao de energia era de 160 678 
mil kWh: 74 075 mil da usina de Paranoa; 7 144 mil 
das usinas diesel; e 79 459 mil das Centrais Eletricas 
de Goias. No mesmo ano, foram consumidos 
58 082 mil kWh, dos quais 50,5 % de origem lc.cal, 
com a seguinte distribui<;iio, quanto a aplica<;ao: 
residencial, 45 847 mil kWh; ilumina<;ao publica, 
6 970 mil e for<;a para particulares, 5 265 mil. 

0 servigo telefonico, a cargo do Departamento 
de Telefones Urbanos e Interurbanos da NOVACAP, 
contava, em setembro de 1965, com 26 400 aparelhos, 
10 848 assinantes e 16 200 linhas. Urn moderno sis
tema de radiotelefonia, por micro-ondas, liga a 
nova Capital a Belo Horizonte (13 canais) , Rio de 
Janeiro, GB (12 canais) , Goiania-Rio (40 multiplex) , 
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Palacio da Alvorada 

Sao Paulo (12 canais), Uberaba 14 c:mais), Uber
landia (4 canais), Juiz de Fora (1 canal), Juiz de 
Fora-Rio (15 canais), Anapolis (4 canais), Aragua
ri (4 canaisl e Goiania (23 canaisl. 

ATIVIDADES ECONOJ\1/CAS 
As ATIVIDADEs economicas em Brasilia visam, essen
cialmente, a atender as necessidades locais. 

Censo Agricola 

SEGUNDO o Censo Agricola de 1960, havia naquele 
ano no Distrito Federal 278 estabelecimento8 agrko
Ja.~, com area total de 142 381 hectares, dos quais 
eram cultivados apenas 3 659 ha. Desses estabeleci
mentos, 33, ocupando ao todo 258 ha, mediam mer:.os 
de 10 hectares; 6 814 ha eram ocupados por 121 es
'.;abelecimentos entre 10 a menos de 100 ha; 
47 783 ha, por 97 estabelecimentos entre 100 a menos 
de 1 000 ha; 71 796 ha, por 26 estabelecimentos en
tre 1 000 a me nos de 10 000 ha; e 15 730 ha :por urn 
estabelecimento. Trabalhavam entao nessas terras 
2 385 pessoas, dispondo de 7 tratores e 23 arados. A 
pop~la~ao bovina somava 16 340 cabec;as. 

Agricultura 

As 12 principais culturas, em 1964, renderam 651,3 
milh6es de cruzeiros e cobriram 5 416 ha. 

A mar!dioca contribuiu com 24,5% para o valor 
total, rendeu 6 368 tc.neladas e utilizou 382 ha. Se
guiram-na o feijao, com 16,1%, 840 t e 1162 ha; a 
banana, cc.m 16,1%, 200 mil cachos e 63 ha; o arroz, 
com 14,6%,1633 t e 1403 ha; eo milho, com 11,1%, 
2 400 t e 2 013 ha. 

Os 17,6% restantes do valor foram cobertos pelos 
seguintes produtos (ordem decrescente de valor) : 
abacaxi, tomate, batata-doce, batata-inglesa, cana
-de-a~ucar, laranja e amendoim. 

Pecuaria 
A cRIAQAO de gado visa, ainda, essencialmente a 
reprodu~ao e ao corte. Predo.minara no futuro o 

14 - BRASILIA 

(Foto de Tibor Jablonsky, do CNG 1 

gado leiteiro. Ha 10 veterinaries para assistir aos 
pecuaristas. 

Em 1964, estimava-se a popula~ao pecuaria de 
Brasilia em 24 mil cabe~as, avaliadas em 1,0 bilhao 
de cruzeiros, destacando-se os bovinos, com 16 mil 
cabe~as, no valor de 806,5 milh6es de cruzeiros, e os 
suinos, com 5 mil cabe~as, avaliadas em 125,8 mi
lh6es de cruzeiros. Existiam, tambem, asininos, 
muares, o.vinos e caprinos. A produ~ao de leite 
alcan~ou, naquele ano, os totais de 2 500 mil litros 
e 258,0 milh6es de cruzeiros. 

Az·icultura 
A POPUUQAO avicola do Distrito Federal totalizava, 
em 1964, cerca de 99 mil galinaceos, no valor de 89,2 
milh6es de cruzeiros. A prodw:;ao de ovos foi estima
da em 500 mil duzias, avaliadas em 125 milh6es de 
cruzeiros. 

l ndtlstria 
As 159 industrias de transforma~ao existentes em 
31 de dezembro de 1962 ocupavam 1 309 pessoas 
(1123 operarios) e despenderam, no decorrer do 
ano, 253, 2 milh6es de cruzeiros no. pagamento de 
salarios, cabendo 194,0 milh6es ao operariado. o 
valor da produ~ao e o da transforma~ao industrial 
situaram-se, respectivamente, em 1,2 bilhao e 
645,6 milh6es de cruzeiros. Destaco.u-se a industria 
de produtos alimentares, com uma produ<:;ao no 
valor de 501,1 milh6es e 39 estabelecimentos, vindo 
em seguida a de minerais nao metalicos, com 281,3 
milh6es e 50 estabelecimentos, e em terceiro. lugar a 
de madeira, com 109,4 milh6es e 12 estabelecimentos. 
Merecem referencia, ainda, a industria de mobilia
rio, com 53,7 milh6es de cruzeiros e 23 estabeleci
mentos; a editorial e gratica, com 61,1 milh6es e 9 
estabelecimentos; e a de borracha, com 21,3 milh6es 
e 4 estabelecimentos. 

Ha tambem 9 estabelecimentos de pequena in
dustria extrativa de produtos minerais. 
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Gado Abatido 

A MAIOR parte da carne verde consumida em Brasi
lia vern dos municipios goianos de Anapolis, Goia
nia, Formosa e Luziania e do municipio de Paraca
tu, de Minas Gerais, mas ha abate de gada no. Dis
trito Federal. Tal atividade produziu, em 1963, 999 
toneladas de carne bovina, 123 t de couro de bovino 
salgado, 6 t de toucinho fresco e 5 t de carne de 
suino, valendo., respectivamente, 239,7, 12,5, 1,8 e 1,5 
milhoes de cruzeiros. Ao · todo 255,5 milhoes. 

Cornercio 

EM 1964 a exportac;ao pelo aeroporto (comercio 
exteric.r) da nova capital atingiu o valor de 375 
milhares de cruzeiros. Para armazenagem, funcio
nava em Brasilia, em 1964, 1 estabelecimento par
ticular com tres armazens, numa area de 8 000 m2. 

Foram registrados, ate 31 de dezembro de 1964, 
6 834 estabelecimentos comerciais e o giro comercial 
atingiu, no mesmo ano., 59,1 bilhoes de ·cruzeiros. 

Ban cos 

FUNCIONAM na nova Capital duas matrizes d2 esta
belecimentos bancarios: do Banco do Brasil e do 
Banco de Brasilia. Alem disso, conta 0 Distrito Fe
deral com 1 escrit6rio. e 41 agencias de bancos bra
sileiros e 2 de bancos estrangeiros, das quais 8 estao 
localizadas em cidades-satelites (5 em Taguatinga, 
1 em Planaltina, 1 no Nucleo Bandeirante e 1 em 
Gama (t6das urbanas) . 

Os Bancos apresentavam, em 31 de dezembro. de 
1964, os seguintes saldos, nas contas de emprestimos 
em conta corrente (em milhoes de cruzeiros): 
entidades publicas, 4 313 695; autarquias, 223; co
mercio, 161; industria, 54; lavoura, 2 235; pecuaria, 
315; particulares, 36. Quanta aos saldos dos dep6sitos 
a vista e a curto prazo, o total era de 3 170 329 mi-
lh6es de cruzeiros; dos depositos a prazo, 256; dos 
titulos descontados, 8 613; de caixa, 7 913. 

Os saldos dos emprestimos efetuados no Distrito 
Federal pela Carteira de Credito Agricola e Indus
trial do Banco do Brasil importavam, em 31 de de
zembro de 1964, em 2 551 milhoes de cruzeiros, a,ssim 
distribuidos: atividades agricolas, 134 milhoes; pe
cuarias, 310; industriais, 12; aquisic;ao de produtos 
agricolas (po.r conta do Governo Federal), 2 058; e 
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Palacio da Justi<;a (Foto de Gilson Costa, do CNG) 

desenvolvimento industrial (Agencia Desenvolvi
mento Internacional), 37. 

A Caixa Econ6mica Federal de Brasilia disp6e 
de 3 agencias no Distrito Federal, alem da matriz. 0 
saldo de seus depositos perfazia, no 1.0 semestre 
de 1963, o total de 3 066,6 milh6es (211,1 milh6es de 
depositos populares) e seus emprestimos, 1 704,6 mi
lh6es: 1 044,0 sob garantia hipotecaria, 3 638,8 sob 
consigna<:;ao de vencimentos, 11,9 sob penh6res e 
10,0 saldos diversos. 

A Camara de Compensa<:;ao de Cheques de Bra
silia apresentou o seguinte movimento, em 1964: 
numero de cheques, 841 033; valor total, 224,5 bilh6es 
de cruzeiros; valor medic por cheque, 267,0 milhares 
de cruzeiros. 

Servi{OS 

ATE: 31 de dezembro de 1962, Brasilia co.ntava com 
1 431 estabelecimentos de presta<:;ao de servi<:;os. 

0 numero de hoteis, em 1964, era de 45, totali
zando 665 apartamentos e 735 quartos, com capaci
dade para cerca de 2 800 hospedes. Destacam-se o 
Hotel Nacional, o Brasilia Palace Hotel, 0 Brasilia 
Imperial Hc.tel e o Hotel Planalto, com respectiva
mente, 360, 135, 100 e 51 apartamentos. 0 numero de 
restaurantes era de 110. 

Trans partes 

0 SERVIQO de transportes rodoviiirios no Plano-Pil6to, 
no Nucleo Bandeirante, Sobradinho, Planaltina, 
Braslandia e Gama e explorado pela empresa 
Transportes CoJetivos de Brasilia Ltda., constituida 
pela Prefeitura e pela NOVACAP. Tag·uatinga e 
servida por empresas particulares. 

Em 1964, operavam no Distrito Federal 45 em
presas de transporte, sendo 38 rodoviarias e 7 
aereas; 21 de transporte de passageiros; 17 de carga; 
7 mistas. Sete delas eram ai sediadas. 

No mesmo ano, estavam registrados, no Servi<:;o 
de Transito, 17 658 automoveis, inclusive jipes, e 
3 165 utilitarios, 2 988 camionetas, 331 6nibus e 
micro-6nibus, 75 ambulancias, 1 405 motonetas e 
motocicletas e 3 378 veiculos para carga. 

BRASiLIA - 17 



Brasilia comunica-se, atraves das estradas fe
derais, BR-040 e BR-135, com Belo Horizonte, MG 
e Rio de Janeiro, GB. Para Capital paulista a co
municac;;ao rodoviaria, pode ser feita por dois itine
rarios: 1) BR-060 e 153, ate Frutal, MG; BR-364, 
ate Limeira, SP, e BR-050 ate o destino; 2) BR-040, 
ate Cristalina, GO, e BR-050 ate Sao Paulo. 

A ligac;;ao para o Norte e feita pela Belem-Bra
silia; para o Nordeste, pela Fortaleza-Brasilia. Em 
construc;;ao a Brasilia-Acre, cortando terras de 
Goias, Mato Grosso, Rc.nd6nia e Acre. 

Brasilia nao disp6e ainda de ligac;;6es ferrovia
rias. Mas Anapolis, distante apenas 130 km da nova 
Capital, por estrada federal pavimentada, liga-se, 
atraves de ferrovias, a capital de Sao Paulo (Es
trada de Ferro de Goias, Estrada de Ferro Mogiana 
e Co.mpanhia Paulista de Estradas de Ferro) e ao 
Rio de Janeiro, Estado da Guanabara (Estrada de 
Ferro de Goias, Recte Mineira de Viac;;ao e Estrada 
de Ferro Central do Brasill. Planejada a ligac;;ao 
ferroviaria de Brasilia a Pires do Rio, GO, onde 
passa a Estrada de Ferro de Goias, e dai a cidade 
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Rodoviaria (Foto d e Gilson Costa , do CNG) 

paulista de Colombia, po.nta de trilhos da Compa
nhia Paulista de Estradas de Ferro. Em estudos, 
tambem, a liga<;ii.o ferroviaria da nova caDital com 
Pirapora, MG, onde atingira o ramal mineiro da 
Estrada de Ferro Central do Brasil. 

0 aeroporto de Brasilia apresentou, em 1965, o 
seguinte movimento: pousos, 5 003; passageiros em
barcados, 85 227, desembarcados, 83 798, em 
transito, 58 810; carga embarcada, 717,0 t, desem
barcada, 1142,5 t; correspondencia embarcada, 
85,0 t , desembarcada, 140,9. 

ASPECTOS CULTURAIS 

0 PLANO educaciPnal de Brasilia constitui uma ex
periencia nova, diferente de tudo. que se fez ate aqui 
no Brasil. 

0 ensino elementar compreende jardins de in
fancia, escolas-classe e escolas-parque, distribuidos 
no Plano-Piloto de forma equitativa e equidistante, 
de maneira que a crianga percorra o menor trajeto 
para atingir o estabelecimento. Os alunos das esco
las-classe recebem ali educa<;ii.o primaria e partici
pam, nas escolas-parque, de atividades artisticas, 
sociais, fisicas, culturais e recreativas, devidamente 
orientadas. 

Para o ensino media , foi prevista a organiza<;ii.o 
de Centros de Educagii.o Media, dispondo cada urn 
de uma escola de dais ciclos (o primeiro, ginasial, 
num s6 edificio; o segundo, classico ou cientifico, 
tecnico comercial ou industrial, ou normal, em edi
ficios separadosl, de urn centro de educagii.o fisica, 
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com dependencias para a pratica de esportes, e de 
urn centro cultural, com teatro, museu, sal6es de 
exposig6es, biblioteca, etc. 

A Universidade de Brasilia, organizada sob a 
forma de fundagao e estruturada igualmente em 
moldes inteiramente novas para assegurar maior 
eficiencia ao ensino e urn espirito autenticamente 
universitario., ministra ja cursos de Medicina, Direi
to, Administragao, Economia, Arquitetura e Urba
nismo e Letras Brasileiras. Ha tambem cursos de 
P6s-Graduagao e cursos de Extensao Cultural. 

Censo Escolar 
SEGUNDo os resultados preliminares do censo escolar 
realizado em 1964, a populagao alfabetizada do Dis
trito Federal atingia em 1.0 de novembro daquele 
ano o total de 154 541 pessoas, correspondente a 
76% dos habitantes com idade a partir de 7 anos 
Oimite inicial da escolaridade). Revelou tambem o 
levantamento que existiam na nova Unidade Fede
rada, naquela data, 7 119 meninos e meninas nas
cidos em 1957, 6 878 em 1956, 6 227 em 1955, 6 379 
em 1954, 5 713 em 1953, igualmente 5 713 em 1952, 
4 847 em 1951 e 4 421 em 1950, dos quais nao fre
qtientavam escola, respectivamente, 42%, 23 % , 17%, 
16%, 15%, 15%, 16% , e 19 %, isto e, em conjunto, 
21 % das crian<;as entre 7 e 14 anos. Cabe ressaltar 
que na cidade de Brasilia propriamente dita 
(Plano-Pil6tol eram bem menos as criangas que nac. 
estudavam: 12% a percentagem global. 

Apurou ainda o censo que o Distrito Feder?! 
conta com 190 predios escolares: 62 na zona rural; 
46 no Plano-Pi16to.; 30 em Taguatinga; 7 no Nucleo 
Bandeirante ; 10 em Gama: 9 em Sobradinho; 4 em 
Planaltina; Velhacap, CandangoHl.ndia e Invasao do 
!API, 3 em cada; 2 em Braslandia: e 1 em Paranoa. 

Quanta ao corpo docente, foram encontrados 
1 232 prdess6res, dos quais 1 149 regiam classe. 
Desses, 1 060 eram normalistas (970 com o sP-e;undo 
ciclo do curso, 90 com o primeiro ciclo; 17 com 
curso p6s-colegiaD e 172 eram nao normalistas 
(55 e 89 haviam concluido, respectivamente, o pri
meiro e o segundo ciclo; 28 tinham instrugao pri
maria). 

Ensino Primario 
HAVIA, em 1964, 145 unidades de ensino elementar, 
dedicando-se 31 ao ensino infantil (jardim de in
fancia) e 114 ao ensino nrimario fundamental. Per
tenciam a particulares 17 unidades de ensino infan
til e 39 de ensino fundamental; a municipalidade 14 
e 75 unidades, respectivamente. Nos jardins de in
fancia havia 118 profess6res e 3 012 alunos (1445 
meninosl ; nas escolas primarias, 1 261 mestres e 
39 645 estudantes (19 506 meninos) . 
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Uma da s supcrquadras da cidade 

Ensino Media 

MINISTRAVAM ensino medio, em 1964, 35 unidades 
escolares de ensino secundario (24 ginasiais e 11 
colegiais), 9 de ensino industrial (7 e 2), 7 de ensino 
comercial (1 e 6), 5 de ensino normal, 2 de ensino 
agricola (1 e 1) e 1 de secretariado, perfazendo 59 
unidades (33 ginasiais e 26 colegiais) . A participa
r;ao da iniciativa privada no ensino media ja era 
ponderavel, quanto ao numero de unidades escola
res - 40,7% do total pertenciam a particulares -
mas os estabelecimentos da municipalidade tinham 
maior numero de aluno.s - 13 071 ou 77 % do total 
(16 925 alunos). 

Segundo os curso.s, o corpo discente assim se 
distribuia: secundario, 11335 estudantes (67 % ) ; 
industrial, 3 108 (18,4 % ) ; comercial, 1132 (6,7 % ) ; 
agricola, 241 (1,4 % ); normal, 1050 (6,2%); secre
tariado, 59 (0,3% ) . Do total de aluno.s, 6 975 eram 
do sexo feminino . 0 corpo docente abrangia ao todo 
940 profess6res, 677 das escolas publicas e 263 dos 
estabelecimentos particulares. 

Ensino Superior 

NA UNIVERSIDADE de Brasilia funcionavam em 1964 
1 curso de Direito, Administrar;ao e Economia, com 
23 professores e 204 alunos; 1 de Arquitetura e Ur
banismo, com 19 professores e 61 alunos; 1 de Letras 
Brasileiras, com 32 professores e 55 alunos ; 1 de 
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Jornalismo, com 33 alunos; 1 de Biblioteconomia, 
com 4 professores e 28 alunos; 1 de Matematica, 
com 7 professores e 30 estudantes; 1 de Medicina, 
com 6 professores e 52 alunos; 1 de Engenharia, com 
57 alunos; 1 do Institute Central de Artes, com 22 
professores e 54 alunos; 1 de Geologia, com 10 alu
nos; 1 de Cifmcias Biol6gicas, com 6 profess ores e 24 
alunos; 1 de Fisica, com 5 profess6res e 46 alunos; 1 
de Quimica, com 5 profess6res e 9 estudantes; 1 de 
Musica, com 14 profess6res e 10 alunos; 1 de Co.mu
nicagao Visual e Artes Industriais, com 22 profess6-
res e 17 alunos; 1 de Cinema, com 1 professor e 24 
alunos; e 1 de Psicologia, com 34 estudantes. A 
participagao feminina nesses cursos era de 18,5%. 

Ha via, tam bern, uma Faculdade de Servigo 
Social, de propriedade particular, com 15 profess6-
res e 50 alunos, dos quais 42 do sexo feminine. 

Bibliotecas 

Fu.NCIONAVAM 23 bibliotecas (14 especializadas), com 
urn acervo total de 419 023 volumes, em 1964. No 
movimento de leitura, registraram-se 74 104 consul
tas locais e 55 622 emprestimos a domicilio, durante 
o ano. 

Esporte, Diversao e RecreafaO 

As AssociAQ6Es desportivo-recreativas, em 1964, com 
urn total de 16 087 associados, eram em nu
mero de 24. 

Os principais clubes da cidade sao o Clube dJ 
Congresso, late Clube, o Cota Mil, o J6quei Clube, 
Motonautica, Touring Clube, Rotary Clube, Country 
Clube, Clube de Regatas Guara, Gremio Esportivo 
Brasiliense e urn Clube Unidade de Vizinhanga (o 
primeiro instalado). 

Em 1965, havia no Distrito Federal 9 cinemas: 
3 situados no Plano-Pi16to (Cine Brasilia, com 1 400 
lugares, Cine Bruni, com 800 e Cine-Teatro. Cultura, 
com 531), 2 em Taguatinga, 2 no Nucleo Bandeiran
te, 1 em Sobradinho e 1 em Gama. 

Estao em construgao o Teatro Nacional, urn 
estadio para futebol e outros esportes e o Cine 
Atlantida. 

Radiodifusao e Radiotelevisao 

QuATRo sao as radiodifusoras em funcionamento: 
a Radio Nacional de Brasilia, do Governo da Uniiio; 
a Radio Educadora de Brasilia, do Ministerio da 
Educagao e Cultura; e as Radios Alvorada e Planal
to, particulares. Sao tres as emissoras de televisao: 
TV Nacional, do Governo da Uniao; TV Brasilia 
e TV Alvorada, ambas de propriedade particular. 
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Imprensa e Livros 

Ax.EM Dos Diarios Oficiais da Uniao., do Congres
so e da Justic;:a, sao editados em Brasilia 2 jornais 
diarios, 1 folheto informative e 2 revistas, uma 
mensa! e outra quinzenal. Urn dos diarios tern tira
gem superior a 10 mil exemplares e o outro, supe
rior a 5 mil. 

Ha uma edit6ra, 8 tipografias e 15 livrarias. 

Festejos Populares 

JA ESTA se tornando tradigao, na nova Capital, a 
Festa do Candango, na qual se apresentam barracas 
dos diversos Estados da Federac;:ao e de paises es
trangeiros, com pratos tipicos e atrac;oes folcl6ricas. 
Realiza-se no mes de junho. 

ASPECTOS SOCIAlS 

Sat/de 

0 PLANO medico-hospitalar constitui tambem uma 
experiencia nova no Brasil. Inspirado nos modernos 
conceitos de saude publica, considera o individuo 
primordialmente na sua condigao de municipe, sem 
outro vinculo de carater assistencial , e coordena as 
diversas atividades preventivas, curativas e de rea
bilitac;:ao, de forma a assegurar assistencia de eleva
do nivel pelo menor custo, evitando a dispersao 
prejudicial e onerosa que caracteriza esses servigos 
na maioria das comunidades brasileiras. 

A assistencia hospitazar e para-hospitalar, no 
Distrito Federal, e prestada por 19 estabelecimentos, 
sendo 15 oficiais (6 municipais e 9 federais) e 4 
particulares. Dos estabelecimentos referidos, 8 acei
tam internamento de doentes. 

Os leitos disponiveis totalizavam, em 1964, 759 
unidades, assim distribuidas, segundo a especializa
gao: clinica geral, 102: cirurgi.a , 1111; traumatologia 
e ortopedia, 89; obstetricia, 184; doengas transmis
siveis agudas, 26; pediatria, 87; doengas mentais e 
nervosas, 60; tuberculose, 25; outras especiali
dades, 35. 

0 corpo clinico e auxiliar ccmpreendia, em 31 
de dezembro de 1964, 372 medicos, 22 dentistas, 11 
farmaceuticos, 3 nutricionistas, 12 assistentes so
ciais, 56 tecnicos de laborat6rio, 161 enfermeiros e 
138 auxiliares de enfermagem. 

Quanta aos servir;os ojiciais de saude, funciona
vam 3 estabelecimentos da Uniao e 2 da Municipa
lidade. Contavam com 16 medicos, 2 dentistas, 16 
enfermeiros, 12 atendentes, 104 guardas e 77 outros 
auxiliares, em 31 de dezembro de 1964. 
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Ao todo 357 medicos exercem a profissao no novo 
Distrito Federal; dent.istas, ha 125; farmaceuticos 
68; enfermeiros e auxiliares de saude 369. Sessenta 
e nove sao as farmacias e drogarias existentes. 

Assisthzcia Social 
No c~MPO da assistench social, destaca-se a Funda
gao do Servigo Social, da Prefeitura de Brasilia, com 
16 centro.s sociais espalhados nas cidades-satelites e 
28 lactarios dispersos nos nucleos populacionais de 
menor densidade demografica, alem de outros 6r
gaos, como o seu Servigo Juridico, o Lar do Menor, 
etc. Os centros socials dedicam-se principalmente a 
atividades de assistencia mectico-dentaria e a lac
tantes, recreativismo, escotismo e ensino de artes 
domesticas e culinarias. 

conta, ainda, com 7 casas de assistencia a inffm
cia, mantidas po.r entidades particulares, e 1 asilo 
para velhos, situado na cidade-satelite de Planaltina. 

Religiao 
0 cULTo cat6lico romano possui 25 igrejas, 22 cape
las publicas e 10 capelas semipublicas, distribuidas 
em 24 par6quias. Os protestantes contavam com 74 
templos e 85 sal6es; os espiritas, com 11 centros. 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS E POLITICOS 

FinanfaS Pt/blicas 
A RECEITA arrecadada pela Uniao, no Distrito Fede
ral, atingiu, em 1964, o montante de 86,4 bilh6es de 
.cruzeiros, contribuindo a renda tributaria com 
30,1 bilh6es para a formagao desse total. 0 impasto 
de renda participou com 1,9 bilhao de cruzeiros. 

0 orgamento de Brasilia para 1965 previa recei
ta de 116,9 bilh6es de cruzeiros (4,0 de renda tribu
taria) e fixava o mesmo volume de despesa. No total 
correspondente a receita estao incluidos 55,4 bilh6es 
de contribuigao da Uniao a Prefeitura e a 
NOVACAP. 

Representa fao Politica 
0 PODER Legislative Municipal sera exercido pela 
Camara do Distrito Federal, composta de vinte
vereadores a serem eleitos pelo po,vo por ocasiao das 
eleig6es para o Congresso Nacional. segundo dispu
nha a Lei 3 751, de 13 de abril de 1960. Esta situagao 
foi modificada pela Emenda Constitucional n.0 3, 
artigos 2.0 e 3.o: 

"Art. 2.o - 0 Distrito. Federal sera administra
do por urn Prefeito, nomeado pelo Presidente da 
Republica com aprovagao do Senado F~deral e ter~ 
Camara eleita pelo povo., com as fungoes que a Ie1 
federal lhe atribuir. 
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Art. 3.o - Compete ao Congresso Nacional 
fixar a data das primeiras elei~6es de representan
tes do Distrito Federal ao Senado Federal, a Camara 
dos Deputados e a Camara do Distrito Federal, e 
exercer, ate que esta se instale, a fun~ao legislativa 
em todos os assunto.s da competencia do Distrito 
Federal". 

Quanto ao Executive o art. 4.0 esclarece: "E 
permitido ainda ao Deputado ou Senador, com pre
via licen~a de sua Camara, exercer o cargo de 
Prefeito do Distrito Federal". 

Compareceram as urnas, em 6 de janeiro de 
1963, na vota~ao s6bre o referendo parlamentarista, 
48 637 eleitores de Brasilia. 

CENTRO DE TURISMO 
PEL<> seu tra~ado, pela sua arquitetura, pela propria 
beleza do extemo plana Ito. onde se encontra, B1•asilia 
e, toda ela, urn magnifico centro de turismo. Entre 
os edificos que mais atraem a atenc.ao dos forastei
ros, destacam-se os palacios e a catedral, ja focali
zados no capitulo sobre arquitetura. Mas ha outros 
elementos que merecem tambem referenda: 

Marco da Cidade - Erigido nas proximidades 
de Planaltina, em 1922, por ocasiao das comemora
g6es da Independencia do Brasil. 

Lago Paranoa - Elemento caracteristico na 
paisagem da nova capital. Tern cerca de oitenta 
quilometro.s de perimetro, Ian~ura maxima dp cinco 
quilometros (aproximadamente a distancia Rio-Ni
ter6i, na Baia de Guanabara) e profundidade que 
atinge ate trinta metros. Disp6e de condic6es 
excelentes para a pratica de esportes nauticos e 
apraziveis locais para passeios e excursoes. 

Barragem do Paranoa - Construida para 
represamento das aguas do ribeirao. do mesmn nome 
e forma~ao do lago. Com usina hidreletrica de 
27 000 HP. 

Catetinho - Primeira residencia presidencial 
~m Brasilia. Localizado na margem esquerda da 
rodovia Brasilia-Bela Horizonte e tombado pelo 
Servigo de Patrimcnio Hist6rico. 

Plataforma Rodovitiria - E a maior obra da 
nova capital. Fica no cruzamento do Eixo Monu
mental com o Eixo Rodoviario. Apresenta quatro 
pianos: no primeiro encontra-se o tunel que liga 
as pistas de alta velocidade ; no segundo, as esta
c6es de embarque e desembarque de coletivos; no 
ierceiro, lojas, restaurantes, agencias bancarias, 
etc.; finalmente , no plano superior, agencias de 
passagens, areas rara estacionamento de t lixis e 
carros de passeio. Elevadores, escadas e escadas-ro
Iantes interligam os diversos pianos. 
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Ermida Dom Bosco - Erguida em memoua a 
uma visiio profetica de Sao Joao Bosco s6bre a 
cria<;ao de Brasilia. Situada a margem do Lago 
Paranoa, em pitoresco recanto de onde se avista 
belissima paisagem. 

Parque zoobotanico - No caminho do Nucleo 
Bandeirante. Com aves e snimais curiosos e areas 
reservadas para todos os tipos de flora. 

Cruzeiro de Brasilia - Local onde se celebrou 
a primeira missa da nova Capital, a 3 de maio de 
1957. Situado no pc.nto mais alto do Eixo Monumen
tal, proporcior.a magnifica visao panoramica da 
cidade. 

Conch,a. Acustica - Com capacidade para cinco 
mil pessoas, localizada entre o late Clube e o 
Brasilia Palace Hotel. 

Museu de Brasilia - Repo.sitorio de material 
informativo s6bre a historia e a construcao da nova 
metropole. Fica na Prac;a dos Tres Pod~res. 

Artes plasticas - Diversos monumentos, entre 
os quais se destacam "Os Guerreiros", de Bruno 
Gic.rgi, na Prac;a dos Tres Poderes; as "Iaras", de 
Cheschiatti, em frente ao Palacio da Alvorada, 
"Ritmo", de Maria Martins, nos jardins do mesmo 
palacio; "Cabec;a do Presidente Kubitschek", na 
parede externa do Museu da Cidade, e o monu
mento ao Infante Dom Henrique, fundador da Es
cola de Sagres, na zona destinada as embaixadas. 
A pinacoteca da residencia presidencial apresenta 
magnificos trabalhos de arte moderna, assinados 
por pintores nacionais e estrangeiros como Porti
nari, Pipper, Bradley, Milton Dacosta, Djanira e 
outros. Belissimos, tambem, os vitrais e a porta da 
capela do Palacio da Alvorada, de Athas Bulcao, e 
a decorac;ao da capela Nessa Senhora de Fatima, de 
Alfredo Vol]:i. 

0 Departamento de Turismo do Distrito Fede
ral criou o seguinte "slogan": 

Brasilia est a crescendo . Estive la e vi. 

FONTES 
As INFORMA<;:6Fs divulgadas neste trabalho foram , 
na sua maioria, comniladas e fornecidas pelo Ser
vic;o de Coleta do Distrito Federal, em Brasilia. 

Utilizados os volumes "Antecedentes Histori
cos" da Colec;ao Brasilia do Servi<;o de Documenta
<;ao da Presidencia da Republica, bern assim dados 
procedentes dos arauivos de documentagao munici
pal da Diretoria de Documentac;ao e Divulga<;ao 
(Secretaria-Geral do CNE), e de outros orgaos do 
sistema estatistico nacional. 

Aproveitada, tambem, parte do texto da 
1.a edi<;ao, preparado pelo redator Antonio Ignacio 
Ferreira Santos. 
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IBGE - CONSELHO NACIONAL J>E ESTATlSTICA 

Presidente: Gen. Aguinaldo Jose Senna Campos 

Secretario-Geral: Sebastiiio Aguiar Ayres 

COLE<;AO DE MONOGRAI'Ii\S 
(4." serie) 

300 - Sao Mateus, ES. 301 - Videira, sc. 302 - Pirassunun
ga, SP. 303 - Lenf)ois Paulista, SP. 304 - Atibaia, SP. 305 -
Aguas da Prata, SP. 306 - Cordeiro, RJ. 307 - Umbnze1ro, 
PB. 308 - Assare, CE. 309 - Penapolis, SP. 310 - Areia, PB. 
311 - Tres I.agoas, MT. 312 - Rio J,argo. AL. :n3 - Uba
jara, CE. 314 - Jaguaruana, CE. 315 - Ipaur;u, SP. 316 -
Pitangui, MG. 317 - Rebouc;as, PR. 318 - Cajuru, SP. 319 -
Araxa, MG (2." edi«;ao). 320 - Porto de Pedras, AL, 321 -
Belem, PA. 322 - Sao Jose do Rio Pardo, SP. 323 - Vi
<;osa, MG. 324 - Joinvile, SC (2." edic;iio). 325 - Brasilia, DF 
(2.a edi<;iio) 

Acabou-se de imprimir, no Servic;o Gnifico do 
IBGE, aos 20 dias do mes de abril de mil 
novecentos e sessenta e seis. 



• A idi:i<t d.1 iulaiul'iZfl(iio d,t Capit,tl g,mhou 
f&n;.t de.rde .1 Inconfidellci.l J\fincirct. 

• BrdJili<~ jui ithtttglli'tldtt ,z 21 de abril de 
1960. CMn tl!ll largo t>ltti/O de atoJ civico.r. 

• l'ufJitl.t,·iio: tzaJJott df) 12 700 httbit,wtes em 
i11lbo d, 1')57 f>cml 300 000 em 1965. 

• Pl,lllej<~mutto urballistico c jcirtlo twquitctollica 
t[-m f>roicrtlo mrmdial. 

EJifkio Jo Congresso Nacional - Estatua da Justi~a 




