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Todo ser humano tem consciência do passado [...]
em virtude de viver com pessoas mais velhas.
Provavelmente todas as sociedades que interessam
ao historiador tenham [sic] um passado, pois mesmo
as colônias mais inovadoras são povoadas por
pessoas oriundas de alguma sociedade que já conta
com uma longa história. Ser membro de uma
sociedade humana é situar-se em relação ao passado
[...], ainda que apenas para rejeitá-lo. O passado é,
portanto, uma dimensão permanente da consciência
humana, um componente inevitável das instituições,
valores e outros padrões da sociedade humana.
Eric Hobsbawm
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RESUMO
O Escritório Saturnino de Brito, criado em 1920 sob a orientação sanitarista do
engenheiro Saturnino de Brito, registra uma vasta atuação por todo o território nacional,
mesmo após o falecimento do fundador, em 1929, momento em que assumiu a presidência
o também engenheiro Saturnino de Brito Filho, comprometido em continuar a obra do seu
pai e em assegurar os seus princípios administrativos, técnicos e urbanísticos, até o início
da década de 1980, quando do fim daquela instituição. A escassez de estudos teóricos
acerca desse Escritório, aliada ao vulto das contribuições que prestou em inúmeras cidades,
orientou o enfoque deste estudo para a sua atuação em Natal, onde permaneceu entre 1935
e 1969, projetando, executando e administrando obras de saneamento e os serviços a ela
associados, perpassando por diversos contextos políticos, econômicos, sociais, culturais e
urbanísticos – periodizados, no trabalho, em três momentos. Pretende-se, portanto, analisar
como o Escritório Saturnino de Brito se comportou e se adaptou às mudanças conjunturais
que se desenrolaram em cada um desses momentos, e, mais especificamente, observar as
formas de intervenção adotadas – os princípios, os instrumentos e a abrangência –,
visando, assim, verificar a transição do ideário urbanístico sanitarista para o planejamento
urbano como estratégia desenvolvimentista em âmbito local.

ABSTRACT
The “Escritório Saturnino de Brito” (Saturnino de Brito Office), created in 1920
under the sanitaristic guidance of the engineer Saturnino de Brito, has a vast record of
works throughout the whole national territory, even after the death of its founder, in 1929 –
at which point his son, and also engineer, Saturnino de Brito Filho, assumed the head of
the company , with a compromise to continue his father’s work and assure his
administrative, technical and urbanistic principles – up until the early 1980s, when that
institution came to an end. The scarcity of theorical studies about this Office, alongside the
importance of the contributions it made in countless cities, oriented the focus of this study
on its performance in Natal, where it remained from 1935 to 1969, designing, executing
and managing sanitationist works and the services associated with them and going through
several political, economical, social, cultural and urbanistic contexts – periodicized in this
work into three moments. Thus, it is intended to analyze how the Saturnino de Brito Office
behaved and adapted itself to the conjunctural changes that unfolded into each of these
moments, and more specifically, to observe the forms of intervention adopted – the
principles, the instruments and the scope – aiming to verify the transition of the sanitaristic
set of urbanistic ideas into the urban planning as a development strategy on a local level.
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Dos encaminhamentos da pesquisa: justificativa, questões,
hipóteses, objetivos e estrutura do trabalho
Nessa transição de século e de milênio, emerge, em meio a uma suposta crise da
era do que foi chamado “otimismo ilimitado” no futuro,1 a valorização do passado,
revelando uma mudança nos valores e atitudes sociais e retratando uma nova relação entre
o homem e o espaço que ele habita – seja na escala mundial, até o âmbito regional e local.
Esse novo contexto corrobora o surgimento de uma série de reflexões e estudos voltados
para o passado que, ao colocarem o tempo como “a categoria de análise fundamental para
a compreensão do período atual” (ABREU, 1998, p. 2), buscam interpretar os fatos
históricos, remetendo-os à atualidade.
No Brasil, diferentemente do que ocorreu nos países centrais – onde o legado
histórico faz parte do presente e inspira o futuro –, dissociou-se o passado da idéia de
inovação e progresso, da esperança em um futuro melhor, negando e desconsiderando os
vestígios históricos (ABREU, 1998). Recentemente, no entanto, esse quadro vem sofrendo
modificações substanciais. Além das políticas de revitalização, preservação, recuperação e
restauração de paisagens urbanas características de períodos anteriores, instituídas pelas
administrações locais e estaduais em inúmeras cidades do país, ressalta-se a diversidade de
pesquisas, livros e trabalhos desenvolvidos que têm a história e o registro da memória das
cidades brasileiras como enfoque central. Nesse sentido, pode-se destacar as obras de
Leme (1999), Ribeiro e Pechman (1996); Déak e Schiffer (1999); Bresciani (2001), entre
outros, além dos artigos publicados nos anais dos Seminários de História da Cidade e do
Urbanismo – promovido a cada dois anos pela ANPUR2 –, que acabam por sistematizar
uma coletânea de estudos de casos, de diferentes autores, tratando das obras e dos seus
idealizadores, bem como do pensamento vigente em determinados períodos, nas várias

1
Como afirma Le Goff (1990, p. 14), essa crise desencadeou-se a partir de inúmeros acontecimentos
ocorridos ao longo do século XX, pois, apesar da revolução tecnológica e científica, intensificaram-se
também as guerras, as fomes, os holocaustos que, pensava-se, faziam parte do passado, aliados agora à
capacidade de auto-destruição, aos problemas ecológicos em escala mundial etc., decepcionando
sobremaneira a sociedade contemporânea e estimulando a revalorização do que já foi realizado pelos seus
antecedentes.

2

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional.
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cidades brasileiras. Embora o enfoque metodológico varie entre análises, narrativas e
estudos comparativos, as obras vêm enfatizar a importância deste tema na atualidade.
É consensual entre a vasta historiografia brasileira o fato de que a questão da
higiene – inicialmente evidenciada pela necessidade de combater as epidemias –, durante
um longo período ocupou o cerne do processo de configuração das cidades brasileiras,
determinando, além de modificações físicas no traçado urbano, novas relações, novas
formas de sociabilidade e novos hábitos de vida, a criação, dentro das esferas
administrativas, de instituições e leis voltadas ao espaço urbano. A preocupação com a
higienização originou, portanto, novas estruturas administrativas e novos instrumentos de
intervenção, fiscalização e repressão sobre o uso e a ocupação do espaço público e privado
das cidades. Afirmava-se, assim, a preponderância da ação pública, organizando e
sistematizando os meios técnicos e racionais de intervenção sobre o espaço urbano.
Os (novos) problemas urbanos, evidenciados principalmente quando as
epidemias prorrompiam e faziam grande número de vítimas, exigiram não
somente a formulação de novas palavras, saberes e campos de conhecimento
para se tornar compreensíveis, mas a reformulação ou mesmo a criação de
órgãos técnico-administrativos que pudessem enfrentá-los. Superando as velhas
estruturas herdadas da legislação administrativa e urbana portuguesa, esses
órgãos foram não somente campo de atuação, mas esferas privilegiadas de
legitimação de categorias profissionais que arrogariam para si a capacidade de
conduzir o processo de modernização do país (FERREIRA et. al., 2003c).

Inúmeros estudos têm se centrado no “... meio social, político, cultural e
profissional dos reformadores”, identificando “[...] os grupos profissionais, suas trajetórias
individuais e as instituições políticas mobilizadas” (RIBEIRO, 1996, p. 17), porém, a
questão da institucionalização do planejamento urbano e os fatores a ela agregados, como
a formação de um corpo de urbanistas permanente nas esferas administrativas e a
legitimação do planejamento e do urbanismo como instrumentos de ação governamental,
embora estudados, ainda não foram suficientemente contemplados pela historiografia
urbana brasileira.
Dentre aqueles estudos citados primeiramente – especialmente dos que tratam dos
reformadores, destacam-se várias iniciativas de sistematização e de análises acerca da
vasta atuação do engenheiro Saturnino de Brito por todo o Brasil, as quais ressaltam a
importância do seu legado sanitarista para a consolidação do urbanismo moderno
brasileiro. Destarte, todavia registra-se a ausência de análises ou pesquisas direcionadas à
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produção do Escritório Saturnino de Brito que, fundado por ele em 1920, atuou em mais
de cem cidades em todas as regiões do Brasil sob a presidência de Saturnino de Brito
Filho, continuador da obra do pai após o seu falecimento em 1929.
Em Natal, o Escritório permaneceu por mais de trinta anos, projetando,
executando e administrando as obras de saneamento, e assumindo, por vezes, a
responsabilidade de gerenciar o crescimento físico da cidade. Essa atuação, que teve início
com a elaboração do Plano Geral de Obras na segunda metade da década de 1930 –
conhecido e amplamente mencionado pela historiografia local –, teve a sua continuidade
assegurada ao longo das décadas de 1940, 1950 e 1960, fato que não foi levado em
consideração pelos autores que abordaram esse período da história de Natal. Entretanto,
registre-se os estudos desenvolvidos pelo Grupo de Pesquisa História da Cidade e do
Urbanismo,3 os quais foram sistematizados no livro “Uma cidade sã e bela: a trajetória do
saneamento em Natal (1850 – 1969)”, em vias de publicação, que retoma o processo
histórico de constituição urbana da cidade a partir das ações higienizadoras e saneadoras
do final do século XIX até a década de 1960. As análises contidas nesse livro sugerem
que, ao passo que na década de 1930, com a elaboração do Plano Geral de Obras, o
Escritório detinha o poder de antecipar e orientar o crescimento físico da cidade,
projetando-o em função da melhor solução do seu saneamento, a partir da década de 1940,
Natal passou a apresentar uma crescente urbanização e inúmeros “problemas urbanos”4, o
que, dentre outros fatores, o levou a participar do processo de legitimação do
planejamento urbano como instrumento de ação do Estado sobre as cidades. Cabe
destacar, entretanto, que, embora se reconheça a relevância dessa obra no sentido de
iniciar essa discussão, observa-se que algumas questões não foram suficientemente
contempladas, instigando o aprofundamento tanto das análises sobre a atuação do
Escritório em Natal, entre 1935 e 1969, como do próprio processo de urbanização da
cidade nesse período. Entre as várias questões levantadas a partir do citado trabalho,

3

Mais informações acerca do trabalho desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa História da Cidade e do
Urbanismo serão fornecidas no item a seguir, “Dos caminhos percorridos”.
4

Cabe ressaltar, aqui, que esses problemas urbanos nem sempre refletem as suas características essenciais,
mas são formulados a partir das necessidades estratégicas do poder público e da ideologia das elites
dominantes, como se verá ao longo deste trabalho.
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algumas – citadas a seguir – nortearam tanto o estudo realizado, cujos resultados são aqui
apresentados, como a própria estrutura desta dissertação.
1. De que forma o Escritório Saturnino de Brito, continuador do ideário
sanitarista de Saturnino de Brito, apreendeu e incorporou, em sua atuação em Natal, os
novos conceitos e práticas urbanísticas que emergiram no país, a partir da década de 1930,
e os traduziram em seus projetos e obras ao longo de sua trajetória de mais de trinta anos
nesta cidade?
2. Como o Escritório se comportou frente ao novo contexto marcado pelas altas
taxas de crescimento demográfico e de rápida expansão da cidade, pela consolidação dos
problemas urbanos e pela emergência de novos agentes que se firmaram no processo de
produção e gerenciamento do solo urbano?
3. De que maneira a institucionalização do planejamento na esfera administrativa
estadual, na década de 1960, influenciou a atuação do Escritório Saturnino de Brito?
Essas indagações suscitaram a definição de alguns pressupostos iniciais de suma
importância para o encaminhamento da discussão que este trabalho se propõe a realizar.
Na historiografia brasileira, encontram-se opiniões divergentes acerca da idéia de
transição do urbanismo para o planejamento urbano. Tais divergências remetem-se tanto a
aspectos temporais como locais. Contudo, de acordo com alguns autores que se mostram
concordantes, no Brasil – cuja maior influência no campo das análises das questões
urbanas veio da França –, pode-se observar que as duas terminologias, juntamente com os
princípios e os modos de intervenção imbricados, marcam, de uma forma geral, dois
momentos distintos. Um primeiro momento, entre fins do século XIX e início do século
XX, foi marcado pelas intervenções urbanísticas que, inicialmente pontuais, passam a
planos mais complexos. A partir de meados do século XX, identifica-se um segundo
momento, quando alguns elementos conjunturais fizeram emergir e se consolidar como
papel do Governo o planejamento urbano, incorporando novas questões na teoria e na
prática relativas ao espaço urbano. Neste quadro, a atuação do Escritório Saturnino de
Brito em Natal sugere a contínua atualização, ao longo dos anos, às teorias e às práticas de
intervenção sobre o espaço urbano, perpassando o urbanismo e o planejamento urbano,
sem se desvincular, todavia, dos princípios sanitaristas que orientaram a sua criação e a
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sua trajetória nas várias cidades brasileiras.5 O Plano Geral de Obras, elaborado entre 1935
e 1939 pode ser citado como marco de uma mudança de postura do Escritório, ao aliar os
princípios sanitaristas a novos elementos do nascente movimento modernista em
arquitetura e urbanismo, incorporando projetos arquitetônicos de estilo moderno e uma
proposta de expansão para a cidade, que primava pela criação de um bairro residencial
baseado nos conceitos de unidade de vizinhança e na trama de Radburn (MIRANDA,
1999) – desenvolvida nos Estados Unidos em 1929.
As conseqüências da instalação das bases norte-americana e brasileiras em Natal
durante a II Guerra Mundial, materializaram-se inicialmente em um intenso crescimento
populacional e de atividades urbanas que, a partir da segunda metade da década de 1940,
exacerbaram a carência de infra-estrutura e fizeram emergir os chamados problemas
urbanos. Nesse momento, a implantação e os serviços de saneamento atravessaram uma
grave crise, em função, dentre outros fatores, da ineficácia dos instrumentos urbanísticos
existentes, que relegavam o crescimento da cidade à ação dos produtores privados do solo,
culminando em uma ocupação acelerada e desordenada. No sentido de ordenar e gerenciar
a expansão urbana e, assim assegurar a eficácia das redes de água e de esgotos, o
Escritório sugeriu ao Governo Estadual a criação, em 1952, do Departamento de
Saneamento do Estado (DSE), órgão autárquico, que, além da ampliação dos serviços para
o interior do Rio Grande do Norte, ficaria responsável pela análise e aprovação dos
projetos para novos loteamentos e arruamentos da cidade, perfilando a atividade de
planejador urbano.
No entanto, na medida em que o planejamento, em sua vertente econômica, se
firma como técnica de administração pública, institucionaliza-se na estrutura
administrativa local e delineia os rumos do planejamento urbano, a problemática urbana
passa a ser interpretada e tratada a partir da perspectiva de um progresso econômico e,
mais especificamente, de preparação para a almejada industrialização. Nesse processo, o
saneamento – conforme era visto pelo urbanismo sanitarista – perde o seu lugar central
como orientador e norteador das ações públicas destinadas ao espaço físico da cidade, fato
que limitou sobremaneira os propósitos e as atividades do Escritório Saturnino de Brito.
5

Cabe ressaltar aqui que, embora se reconheça neste trabalho a relevância da atuação do Escritório
Saturnino de Brito em mais de cem cidades brasileiras, o objeto de estudo da pesquisa se concentra no
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Colocadas essas questões e hipóteses, o presente estudo tem por principal
objetivo compreender, de forma mais aprofundada, a atuação do Escritório Saturnino de
Brito em Natal entre os anos de 1935 e 1969, através da identificação e da análise, no
decorrer dessa trajetória, das diversas teorias e experiências urbanísticas e sua relação com
o processo de urbanização e de institucionalização do planejamento urbano da cidade.
Mais especificamente, pretende-se compreender os princípios que nortearam as atividades
do Escritório na cidade ao longo do período em estudo; os diversos contextos históricos do
processo de urbanização de Natal que delinearam as ações do Escritório; as propostas de
intervenção e gerenciamento do uso e ocupação do espaço urbano que se desenrolaram
entre as décadas de 1930 e 1960 em Natal, seus princípios, métodos, agentes e ações
concretas; e o lugar do Escritório e do urbanismo sanitarista na transição do urbanismo
para o planejamento urbano na prática e no ideário urbanístico local. Dessa forma, buscase dar novos elementos para suprir a escassez de estudos acerca do Escritório, de um modo
geral, e da sua permanência em Natal, em particular, e contribuir para o debate proposto
pela literatura que envolve a relação urbanismo e planejamento urbano no Brasil.
A fim de contemplar tais objetivos e as questões iniciais, esta dissertação foi
estruturada em duas partes distintas. Na Parte I, “Do Urbanismo ao Planejamento Urbano:
aspectos teórico-conceituais”, será apresentada a trajetória do pensamento, dos conceitos e
das ações urbanísticas desenvolvidos entre 1930 e 1970 no Brasil, que indicaram períodos
determinados, destacando o lugar e as contribuições do urbanismo sanitarista, sobretudo
no que se refere à atuação do Escritório Saturnino de Brito, nessa trajetória. Nesse sentido,
essa parte conta com dois capítulos: “Teoria e prática urbanística no Brasil (1930 – 1970)”
(Capítulo 1) e “Escritório Saturnino de Brito: Sanitarismo e Planejamento Urbano”
(Capítulo 2).
Na Parte II “Urbanismo e Planejamento Urbano em três momentos da
urbanização de Natal”, será evidenciada a relação entre as práticas urbanísticas –
abordadas na Parte I –, o processo de urbanização da cidade e as posturas e procedimentos
adotados pelo Escritório Saturnino de Brito, entre 1935 e 1969. A sistematização e análise
dos dados possibilitaram a identificação de uma periodização em três momentos, que
pontuaram a urbanização da cidade ao longo do período em estudo. Em cada momento
estudo de caso de Natal.
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serão destacados: o contexto histórico, as formas de intervenção sobre o espaço físico das
cidades, as instituições e instrumentos que viabilizavam e norteavam essas ações, e o lugar
e a participação do Escritório na produção e no gerenciamento do espaço urbano. A fim de
contemplar as análises propostas, a Parte II contará com três capítulos: “Primeiro
Momento: As idéias urbanísticas orientando o crescimento da cidade (1935 – 1939)”
(Capítulo 3), “Segundo Momento: Os problemas urbanos definindo as ações sobre a
cidade (1940 – 1960)” (Capítulo 4) e “Terceiro Momento: A institucionalização do
planejamento visando o desenvolvimento urbano (1961 -1969)” (Capítulo 4).

Dos caminhos percorridos: procedimentos, conceitos básicos,
fontes primárias e secundárias
Esta dissertação consiste em um desdobramento da pesquisa “Modernização e
configuração urbana: um estudo sobre as transformações da cidade de Natal (1889 –
1945)”, desenvolvida, desde 1998, pelo Grupo de Pesquisa História da Cidade e do
Urbanismo, do Departamento de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte, do qual faz parte a autora. As análises elaboradas pelo grupo vêm sendo norteadas
por três vertentes principais: as ações das elites e as transferências, traduções e
ressonâncias das idéias urbanísticas; a introdução de inovações técnicas e a estruturação
urbana; e as intervenções urbanísticas e as transformações no espaço físico da cidade.
Entretanto, estudos realizados acerca do saneamento6 – considerado como uma
inovação técnica que introduziu mudanças importantes na estrutura urbana, justificou
intervenções urbanísticas e se constituiu em um meio para concretizar o ideário da elite
política e intelectual da época –, apontaram para a criação de órgãos e para as mudanças
institucionais ocorridas entre 1935 a 1969. Esses órgãos, vinculados à administração e à
implantação dos serviços de água e esgotos e tendo à frente o Escritório Saturnino de
Brito, acabaram por influenciar a forma de gerenciamento da cidade, determinando,
também, implicações urbanísticas como restrições com relação à ocupação do solo urbano

6

Sistematizados no livro “Uma Cidade Sã e Bela: a trajetória do saneamento de Natal (1850 – 1969)”,
citado anteriormente.

INTRODUÇÃO

21

em Natal, suscitando, então, um novo eixo norteador, Instituições Públicas e
Planejamento Urbano que, relacionado às três vertentes iniciais da pesquisa, orientou a
elaboração desta dissertação.
No intuito de desenvolver e aprofundar as análises acerca desse eixo norteador, e
ainda de corresponder aos objetivos estabelecidos e contemplar as questões apresentadas,
prestando assim as contribuições almejadas, o trabalho orientou-se sobre alguns
procedimentos de estudo, listados a seguir:
1. Reconhecimento e análise dos conceitos de urbanismo e de planejamento
urbano, a partir de uma revisão bibliográfica, identificando os momentos em que os
diversos contextos históricos, princípios, métodos, agentes e formas de intervenção
marcaram a disseminação de cada um desses campos disciplinares, a fim de ilustrar a
transição do urbanismo para o planejamento urbano.
2. Estudo acerca do chamado “urbanismo sanitarista”, retomando as idéias e as
intervenções que caracterizaram essa prática, a fim de fundamentar a análise da atuação do
Escritório Saturnino de Brito em Natal.
3. Verificação e análise dos vários elementos que caracterizaram os contextos
históricos por que passou Natal no período em estudo, visando estabelecer uma
periodização baseada nas diferentes conjunturas econômicas, políticas, sociais e culturais e
que influenciaram diferentemente o processo de urbanização de Natal e a atuação do
Escritório.
4. Observação e estudo das diversas propostas e ações urbanísticas que se
desenrolaram ao longo do período em estudo, analisando os seus princípios, métodos,
agentes e formas de intervenção, além da repercussão na configuração urbana e no ideário
urbanístico local, no intuito de ilustrar a transição urbanismo/planejamento urbano nas
intervenções e no ideário urbanístico local.
5. Análise da atuação do Escritório Saturnino de Brito em Natal, entre 1935 e
1969, pontuando: os princípios que permitem identificar a vinculação ao urbanismo
sanitarista; as formas de atualização às diversas condições históricas e aos novos
princípios urbanísticos que emergiram ao longo do período; as formas de intervenção
sobre o espaço físico da cidade e o respectivo poder de implementação e influência sobre a
configuração urbana e no ideário urbanístico local.
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Para dar conta dessas análises, contou-se com algumas técnicas e instrumentos de
pesquisa, cujo inventário e sistematização podem contribuir para o embasamento e
operacionalização de futuros estudos no âmbito da história urbana e urbanística acerca da
cidade de Natal, bem como apontar para a importância das fontes e dos acervos utilizados
para a reconstituição histórica não só do processo de configuração urbana, mas da própria
evolução da cidade com relação aos aspectos políticos, econômicos, sociais e culturais,
prestando-se, portanto, para o desenvolvimento de inúmeros temas e objetos de estudo.
Cabe ressaltar que grande parte das informações utilizadas neste trabalho foram
coletadas e sistematizadas pelo Grupo de Pesquisa História da Cidade e do Urbanismo,
que dispõe, atualmente, de um vasto acervo que conta com publicações, documentos
oficiais, fotografias, mapoteca, registro de entrevistas, além de um banco de dados
informatizado (programa Word Access) contendo as informações levantadas na pesquisa
empírica nos jornais locais além de imagens e mapas digitalizados. Observa-se que, ao
mesmo tempo em que os estudos realizados e os dados obtidos pelo Grupo de Pesquisa
possibilitaram a elaboração desta dissertação, as análises aqui desenvolvidas e a coleta de
material inédito alimentarão o acervo documental e as pesquisas do Grupo, a partir da
descoberta de novas fontes e da indicação de caminhos para novas investigações.

Revisão bibliográfica
Essa etapa contou com um levantamento bibliográfico cujo principal objetivo foi
fundamentar teoricamente o trabalho. Realizou-se um apanhado em meio à produção da
historiografia urbana brasileira com enfoque nas definições, nos princípios e nas práticas
urbanísticas que se desenvolveram ao longo do período em estudo no Brasil, no sentido de
compreender as definições de urbanismo e de planejamento urbano, e ainda, identificar a
passagem do primeiro para o segundo, a fim de nortear a periodização proposta neste
trabalho e contribuir na elaboração da análise de cada momento.
Como urbanismo, tomando por base a definição estabelecida por Adauto Cardoso
(1997), entende-se
... um saber com pretensões científicas que emergiu no final do século XIX,
tendo como objeto a cidade como uma totalidade, que sistematizou e a
organizou num corpo único e numa intervenção sistemática e coordenada de
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todos os saberes e práticas que já se debruçavam sobre o urbano (CARDOSO,
1997, p. 13-14).

Cabe ressaltar o caráter preventivo e controlador do urbanismo, ao tentar
antecipar as transformações físicas das cidades em função do processo de urbanização.
As intervenções características do urbanismo foram substituídas, em meados do
século XX pela prática do planejamento urbano, entendido como o
... conjunto articulado de intervenções que se organiza no segundo pós-guerra, a
partir de um arcabouço de planificação territorial (regional e urbano) articulado
em torno de um sistema de planejamento coordenado pelo Estado central
(CARDOSO, 1997, p. 14).

O planejamento urbano se legitima como uma “... forma específica de ação – ou
de discurso –, do Estado sobre o espaço urbano, caracterizada por uma suposta visão geral
ou de conjunto” (VILLAÇA, 1999, p. 181), munida das noções de ordem, racionalidade e
eficiência, e enxergando a cidade, antes de mais nada, como um “... organismo econômico
e social, gerido por um aparato político-institucional” (VILLAÇA, 1999, p. 211-212).
Foram retomadas também publicações e artigos acerca dos princípios e das obras
elaboradas por Saturnino de Brito, a fim de embasar a análise da atuação do Escritório
Saturnino de Brito e o estudo da sua trajetória em Natal. As leituras, juntamente com a
análise de documentos e artigos escritos por Saturnino de Brito Filho, possibilitaram a
identificação do seu ideário e fundamentaram o conceito de urbanismo sanitarista que,
extrapolando a função de introduzir as redes de águas e esgotos, previa a intervenção e
ordenação do espaço físico a partir da racionalidade técnica das redes e dos equipamentos
sanitários, orientando-se, para tanto, na visão organicista da cidade e articulando as várias
dimensões urbanas – ambiental, estética, viária etc. – em função do seu saneamento.
Recorreu-se, ainda, a publicações da historiografia local, a fim de configurar os
diferentes quadros históricos políticos, econômicos, sociais e culturais que marcaram os
três momentos do processo de urbanização de Natal. Entendendo-se como “urbanização” o
processo de crescimento físico da cidade associado ao desenvolvimento econômico a
partir, sobretudo, da industrialização – ou da preparação da cidade com este fim.
Processo que, em que se pesem seus atributos de caráter adaptativo, constitui
essencialmente um processo de dominação, que tem no espaço sua variável
estratégica e que estabelece desde suas origens relações de complementaridade
assimétrica entre diferentes áreas e grupos sociais [...] apoiando-se, todavia,
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sempre, no controle e na organização social do trabalho (SCHERER, 1995, p.
65).

Em paralelo, foram utilizados trabalhos anteriores apresentados em congressos
científicos em co-autoria com outros pesquisadores, assim como teses, dissertações,
monografias e relatórios técnicos que tinham como referência o processo de constituição
do espaço urbano de Natal.

Pesquisa documental
Em virtude da escassez de fontes bibliográficas que abordassem o processo
histórico de formação e configuração urbana da cidade de Natal, recorreu-se a uma
pesquisa empírica e levantamento de dados em algumas fontes primárias e secundárias
junto a arquivos públicos e privados locais e arquivos situados em outros estados do país,
de suma importância para o trabalho, que, em grande parte, está contida no acervo
documental do Grupo de Pesquisa História da Cidade e do Urbanismo. Os arquivos e as
fontes de informação visitados e registrados, encontram-se sistematizados no quadro 1.
Quadro 1: Arquivos, fontes e documentos históricos catalogados.

Arquivos Públicos Locais
Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande Jornais locais de publicação à época;
documentos oficiais do Governo do Estado e
do Norte:
publicações avulsas.
Arquivo do Município de Natal
Jornais
locais
de
publicação à época;
Arquivo Público do Estado do Rio Grande do
documentos
oficiais
do
Governo do Estado e
Norte:
publicações avulsas.
Arquivo da Cúria da Catedral de Nossa Jornal “A Ordem”
Senhora da Apresentação:
Imagens e fotografias da cidade de Natal
Fundação José Augusto:
Jornais A República (Microfilmado), Diário de
Biblioteca Central Zila Mamede:
Natal (Microfilmado) e Tribuna do Norte
(Microfilmado).
Atas e relatórios de reuniões e atos da Câmara
Arquivo da Câmara Municipal de Natal:
Municipal
Arquivo da Assembléia Legislativa do Rio
Grande do Norte

Arquivos Privados Locais:

-
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Jornal Tribuna do Norte
Tribuna do Norte:
Jornal Diário de Natal
Diário de Natal:
Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande Relatórios técnicos e material cartográfico
do Norte:

Arquivos em outros Estados:
Publicações avulsas, Jornais locais.
Fundação Biblioteca Nacional (RJ):
Material cartográfico
Arquivo Nacional (RJ):
Laboratório Hidrotécnico Saturnino de Brito Publicações do Escritório Saturnino de Brito;
Relatórios técnicos; Material cartográfico.
(RJ):
Revistas e Boletins de Engenharia; Obras
Biblioteca do Clube de Engenharia (RJ):
Completas de Saturnino de Brito; Publicações
avulsas.
Arquivo Geral do Município de Vitória (ES)
Arquivo Público do Estado do Espírito Santo
Biblioteca Municipal Mário de Andrade (SP)
Biblioteca da Companhia Pernambucana de Teses e Dissertações acerca do Escritório
Saturnino de Brito
Saneamento – COMPESA (PE):
Fonte: Elaboração própria.

Nos arquivos foram catalogadas, consultadas e pesquisadas as fontes primárias
básicas do trabalho, como os jornais de circulação local no período de referência: Jornal A
República, O Diário de Natal, Tribuna do Norte, A Ordem, Folha da Tarde e Jornal de
Natal; algumas publicações avulsas; os documentos oficiais: Mensagens de Governo e
Leis e decretos de Governo; os relatórios técnicos das obras do Escritório Saturnino de
Brito (1935, 1937, 1939, 1952, 1964 e 1965); revistas e boletins do Clube de Engenharia;
além de um vasto material cartográfico. No tratamento e na análise dessas fontes foram
enfocadas as discussões, repercussões e críticas, por meio da divulgação sobre o que eram
e o que representavam as transformações urbanas, permitindo mapear a maior parte dos
acontecimentos, e indicando outras fontes de pesquisa e referenciando pessoas e datas.
Dadas a ausência de manutenção de alguns dos arquivos, as precárias condições
de armazenamento e conservação dos documentos, a falta de especialização dos
funcionários, bem como o descaso por muito tempo dirigido às fontes historiográficas da
cidade, grande parte das fontes pesquisadas não foram encontradas em sua totalidade,
existindo, portanto, algumas lacunas na continuidade do levantamento. Nesse sentido, o
Grupo de Pesquisa tem se preocupado com a organização do seu acervo documental, a fim
de subsidiar não apenas os trabalhos internos, mas possibilitar o acesso por parte de
interessados na temática da História Urbana.
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A fim de subsidiar e orientar futuras pesquisas historiográficas sobre a cidade de
Natal e ou estudos que demandem a consulta dessas fontes históricas, foram relacionadas,
a seguir, maiores e mais detalhadas informações sobre cada fonte pesquisada.

Documentos Oficiais do Governo do Estado:
Foram consultadas as Mensagens de Governo e as Leis e Decretos de Governo
referentes às décadas de 1930, 1940, 1950 e 1960, disponíveis no acervo do Grupo de
História da Cidade e do Urbanismo na forma de cópias xerográficas, em processo de
digitalização. Tais documentos, principalmente as Mensagens, revelam os acontecimentos
mais marcantes, os fatos de mais destaque que ocorreram no período de um ano. Cabe
ressaltar que registram, sobretudo, a ótica da elite dominante, evidenciando as prioridades
e realizações de cada governante. No trabalho de levantamento de dados empíricos,
revelaram-se instrumentos de suma importância, na medida em que a sua leitura permitiu
um mapeamento global das ações governamentais, orientando, assim, a pesquisa detalhada
nos jornais.
Com relação aos decretos, deles é possível extrair as informações acerca da
legislação vigente, e, mais especificamente, de contratos, desapropriações, regulamentos e
normalizações. A análise de tais informações subsidiou sobremaneira a identificação do
contexto histórico, das relações entre órgãos públicos e empresas privadas, dos hábitos da
população, da abrangência de ação do Estado, etc.

Relatórios Técnicos de Obras do Escritório Saturnino de Brito
Utilizou-se também dos relatórios do Escritório Saturnino de Brito, datados de
1935, 1937, 1939, 1952 e 1965. De suma importância para a realização do trabalho,
trazem, de forma sistematizada e sob a ótica do Escritório, o detalhamento das obras
propostas e concretizadas, ressaltando a sua necessidade e importância para o
desenvolvimento da cidade. A leitura desses relatórios, ao mesmo tempo em que permitiu
mapear as principais obras concretizadas e as propostas somente idealizadas durante a
atuação do Escritório na cidade, corroborou, a partir da interpretação de suas próprias
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palavras, a identificação e análise dos princípios sanitaristas que orientaram a sua
trajetória em Natal e no Brasil.

Material cartográfico
Registre-se aqui a riqueza do material cartográfico encontrado no Laboratório
Hidrotécnico Saturnino de Brito (HIDROESB) – que herdou todo o acervo de Saturnino
de Brito e do seu Escritório. Foram adquiridas, pelo Grupo de Pesquisa, as plantas
originais das propostas do Escritório durante todo o período em que esteve em Natal,
desde os projetos de 1935 a 1939, até as propostas para o loteamento do Jiqui, em 1965.
Esse material foi escaneado, copiado em papel sulfite, vegetal e poliéster, além de
digitalizado, compondo, juntamente com um vasto material gráfico e fotográfico, em um
banco de imagens (programa Acdsee). A análise dos projetos originais permitiu a
materialização e a visualização das propostas, além de revelar os estilos arquitetônicos, os
detalhes construtivos das obras e o impacto causado no espaço urbano da cidade,
informações que contribuem sobremaneira para a confirmação das hipóteses do trabalho.

Jornais locais
Os jornais, pesquisados dia-a-dia durante o período de referência deste trabalho,
consistiram nas principais e mais representativas fontes primárias consultadas. A fim de
sistematizar e direcionar o levantamento de informações nessas fontes de análise histórica
e, ao mesmo tempo, permitir a sua utilização por inúmeras pesquisas e estudos de
diferentes enfoques, foram pré-determinados assuntos e sub-assuntos (quadro 2) pelo
Grupo de Pesquisa, no sentido de obter um vasto conteúdo que corroborasse a
identificação e a caracterização do contexto geral político, econômico, social e cultural,
além do mapeamento dos principais acontecimentos e discussões da época.
Quadro 2: Relação dos assuntos e dos respectivos sub-assuntos que orientam a coleta de dados
empíricos

ASSUNTO

SUB-ASSUNTO

 Governo Municipal

Obras; Prefeito; Relatos; Legislação; Finanças.

 Governo Estadual

Obras; Governador; Relatos; Legislação; Finanças.
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 Plano Urbanístico

Projeto; Princípios; Autor.

 Reivindicações Populares

Transporte; Limpeza Pública; Energia Elétrica; Saneamento.

 Inovações Tecnológicas

Saneamento; Água; Energia
Melhoramentos no porto, telefone.

 Contexto geral

Culturais: personalidades, música; cinema, teatro, artes.

Elétrica;

Transporte;

Político: notícias de eleição, discussões.
Cientifico; Social; Venda de imóveis; Agricultura;
Educação; Econômico; Higiene; Costumes; Dados
estatístico-populacionais, Cidade, Arquitetura; Calamidades;
Turismo; Saúde – Doenças e Epidemias; Patrimônio;
Industria; meio ambiente; segurança pública, habitação.

 Governo Federal
Fonte: Acervo do Grupo de Pesquisa História da Cidade e do Urbanismo.

Durante a leitura dos jornais, as matérias que se encaixaram em algum dos
assuntos de interesse foram catalogadas em fichas padronizadas (anexo 1), que visam
registrar as informações sobre o levantamento (pesquisador, acervo, data), sobre as fontes
(título do jornal, data, número de edição), e, finalmente, acerca das matérias catalogadas
(assunto, sub-assunto, título, autor, resumo e/ou transcrição), de modo a facilitar a
consulta e o manuseio do material obtido. Com o objetivo de viabilizar e otimizar a
utilização desse material, paralelamente à coleta, as informações foram introduzidas em
um banco de dados informatizado – conforme citado anteriormente –, cujos campos de
preenchimento correspondem aos das fichas modelo de registro das informações.
Atualmente, esse banco de dados, alimentado constantemente, conta com mais de duas mil
fichas e atende a diversos trabalhos científicos elaborados pelos componentes do grupo de
pesquisa.
Todos os jornais locais que circularam regularmente durante o período em estudo,
independentemente do seu posicionamento político-ideológico, foram utilizados neste
estudo, quais sejam: Jornal A República, Folha da Tarde, Jornal de Natal e Tribuna do
Norte, Jornal A Ordem e Diário de Natal.
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Observa-se dentre os jornais, aqueles vinculados aos grupos dominantes, que
representam o principal veículo de publicação da atuação da elite política local, refletindo,
portanto, suas posturas, seus anseios e, principalmente, as necessidades e justificativas
atribuídas a determinadas ações. Dentre esses jornais, destaca-se A República, de grande
representatividade na imprensa local desde fins do século XIX, que, a partir da década de
1940, com o surgimento de outros periódicos e com a emergência de uma nova elite
política, foi perdendo sua posição de destaque chegando, inclusive, a ser extinto entre os
anos de 1951 e 1955. Transmitindo, desde a sua fundação, informações oficiais referentes
ao Governo do Estado, esse jornal se transformou, na década de 1960, em Diário Oficial.
A leitura desses periódicos permitiu mapear a maior parte dos acontecimentos de
destaque na vida urbana, como planos urbanísticos, introdução de inovações tecnológicas
no espaço urbano – saneamento, eletricidade, meios de comunicação etc –, além de fatos
políticos, sociais e culturais que permearam o contexto local à época. Cabe ressaltar que,
ao refletir a posição da elite dominante, esses jornais – não apenas A República –
preocupavam-se mais em evidenciar a importância e a necessidade das ações efetivadas,
sem, contudo, exprimir qualquer opinião crítica ou questionamentos propostos pela
oposição da época. No entanto, tal fato não invalida a sua contribuição para a pesquisa,
dada a riqueza de informações de que dispõem, e, uma vez que, mesmo representando as
idéias do poder constituído, davam indícios, ao noticiar e emitir opinião acerca de um dada
questão, da posição ou da oposição dos demais grupos.

Pesquisa de campo
Uma etapa de grande significado contou com a realização de entrevistas e
conversas informais com familiares dos principais personagens, com historiadores e com
profissionais ligados ao tema que, aliadas a fontes primárias específicas e complementares
referentes à atuação do Escritório em Natal, contribuíram para retomar os ideais contidos
nos projetos e propostas, complementando os dados e indicando novos caminhos e fontes
de informações. Tendo-se em vista a importância e, ao mesmo tempo, a vulnerabilidade
dessa técnica de pesquisa, justificou-se um breve aprofundamento acerca da introdução da
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história oral como método e como disciplina – suas contribuições e os questionamentos
atuais acerca da sua legibilidade e confiabilidade.
Sabe-se que, atualmente, de acordo com autores especializados no tema, como
Alberti (1999); Prins (1992), sem deixar de mencionar a importante coletânea de Ferreira e
Amado (2001); é consensual a emergência, a consolidação e o sucesso da história oral na
atualidade. No entanto, para alguns, trata-se de disciplina autônoma, e para outros, uma
técnica de pesquisa que subsidia a história, a antropologia e as ciências sociais aplicadas.
Com relação ao presente trabalho, a história oral foi utilizada como recurso metodológico,
no sentido de corroborar a identificação dos contextos econômico, político, social e
cultural do momento em estudo, além de apontar algumas particularidades acerca do
Escritório Saturnino de Brito e de aspectos técnicos do saneamento – objetivo que
determinou os roteiros das entrevistas realizadas – tanto pelo Grupo de Pesquisa como
individualmente pela autora desta dissertação. Dentre os entrevistados, cujas informações
detalhadas encontram-se no anexo 2, destacam-se Aluízio Alves, Lilian Dória, Luís
Marcelo Gomes Adeodato, Moacir Gomes da Costa, Moacyr Tavares Rolim e Saladino
Bentes Mangabeira Rocha.
As entrevistas, se utilizadas individualmente no trabalho, poderiam ter sua
validade questionada, em virtude de refletirem o ponto de vista particular do entrevistado,
podendo obscurecer e amenizar fatos importantes ou mesmo acentuar aspectos
secundários para o estudo. No entanto, os depoimentos foram comparados e contrapostos
tanto entre si, como relacionados aos demais documentos empíricos utilizados, de forma a
fundamentar e certificar a veracidade e o grau de intensidade das informações obtidas.
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Neste capítulo, como o próprio nome sugere, serão abordadas as diversas teorias e
práticas urbanísticas que se desenrolaram ao longo do período em estudo, ou seja, entre as
décadas de 1930 e 1970. No desenvolvimento do estudo, foram identificados, a partir da
releitura de trabalhos já realizados pela historiografia urbana brasileira, três momentos que
pontuam essa trajetória, por introduzirem novas formas de abordagem e novas soluções
para os problemas da cidade. Em cada momento, serão analisados os contextos históricos,
as influências e as formas de intervenção sobre o espaço urbano, pretendendo-se, assim,
ilustrar e ajudar a compreender a transição entre o urbanismo e o planejamento urbano no
Brasil.
No entanto, antes de trazer a discussão teórica acerca da evolução/transição do
urbanismo para o planejamento urbano, cabe discutir, brevemente, o momento de gênese
desses campos disciplinares como ciências modernas para entender seus fundamentos,
pressupostos, objetos e definições.

Acerca do surgimento do urbanismo
Diversos autores são consensuais em localizar a emergência do urbanismo como
disciplina autônoma, que se arrogava científica e racional, no contexto de industrialização
e de explosão demográfica nas cidades européias em meados do século XIX. Muito mais
do que uma disciplina, forjou-se como um campo disciplinar para o qual convergiram os
diversos estudos dos profissionais que vinham se esforçando para entender e ordenar o
crescimento até então nunca visto das cidades. O conhecimento e as formulações de
médicos higienistas, sociólogos, geógrafos e demógrafos somaram-se aos avanços técnicos
da engenharia e de uma arte urbana renovada para configurar esse emergente campo
disciplinar que tinha como objetivo controlar o crescimento e a transformação dos
assentamentos urbanos de forma científica e totalizante, regulamentar o uso do solo
urbano, pôr distinções claras entre os âmbitos público e privado e, por fim, resolver os
crescentes conflitos sociais por meio de um projeto de organização técnica da cidade
(CALABI, 2000, p.09-16).
Com a Revolução Industrial e o conseqüente surgimento de uma sociedade
urbana, emergiram também distintas terminologias e designações, a fim de dar conta da
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solução dos problemas oriundos da nova, diversa e complexa realidade que se formou
naquele momento. Se havia preocupações sistematizadas, inclusive em tratados, com a
configuração e o desenho das cidades, anteriormente elaborados – preocupações que se
materializavam, via de regra, em conjuntos de normas de composição arquitetônica, de
cunho essencialmente estético, funcional e construtivo –, não se pode confundi-las com
essa nova disciplina, oriunda do conjunto de transformações sociais, políticas, econômicas,
mas também da ruptura epistemológica que seria a base formativa da ciência (social)
moderna.
Como afirmou Gaston Bardet, um dos principais nomes do urbanismo moderno
francês no século XX e que atuou no Brasil no pós-segunda guerra:
O aparecimento do urbanismo entre as ciências, e dos urbanistas entre os
pesquisadores, foi, portanto a conseqüência de novos problemas colocados por
fenômenos cuja amplitude quase não conhecíamos exemplo na história. É
necessário não confundir as grandes realizações da Arte Urbana, que resolveu
magistralmente problemas que não eram nem da mesma escala, nem da mesma
complexidade, nem da mesma substância que os nossos, com as soluções do
Urbanismo [...] (BARDET, 1990, p.09).

Há, entretanto, alguns autores que não desconsideram a produção de estudos sobre
a cidade ainda no século XIX, que anteciparam o surgimento do “urbanismo” propriamente
dito, porém diferenciando-as sobremaneira das chamadas “artes urbanas” – as quais ainda
não se propunham a explicar a cidade como fenômeno espacial (KOLSDORF, 1985).
Impulsionadas pela Revolução Industrial, e incorporando um novo modo de pensar a
cidade, algumas investigações buscavam explicações para o então processo de
urbanização, gerando estudos que ecoam até a atualidade. Reside aí o primeiro momento
de reflexão sobre a cidade industrial, o chamado “pré-urbanismo” (CHOAY 2000), ou o
“utopismo” (BENÉVOLO, 19677 apud KOLSDORF, 1985).
Mediante esse contexto de emergência de uma nova realidade, marcada pela
expansão da sociedade industrial que promoveu a transformação dos meios de produção e
transporte e a ascensão de novas funções urbanas que proporcionam o rompimento de
velhos cenários da cidade medieval e da cidade barroca, a produção característica do préurbanismo, imbuída de forte caráter político, buscava por uma nova ordem – visando à
adaptação da cidade à sociedade que a habitava. Apesar de não se materializarem em

7

BENÉVOLO, L. Orígenes de la Urbanistica Moderna. Buenos Aires: Ed. Tenke, 1967.
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propostas concretas, algumas teorias então colocadas, como o progressismo, o culturalismo
e o marxismo científico, continuam no cerne de algumas reflexões e práticas atuais.
Apesar de incorporar, no seu processo de evolução e consolidação, algumas das
bases dos modelos pré-urbanistas – cujos conteúdos foram retomados e reavaliados –, o
urbanismo surgiu diferindo do pré-urbanismo em dois pontos principais: era, tanto com
relação à teoria quanto à prática, campo de atuação de profissionais especializados,
geralmente arquitetos; e, além disso, não se inseria numa visão global de sociedade,
consistindo em um “urbanismo despolitizado” (CHOAY 2000). Como conseqüência, teve
suas idéias aplicadas, e, ao invés de permanecerem na utopia, os seus técnicos
desempenharam, sobretudo, uma atividade prática. Atividade esta que deveria permitir ao
urbanista construir cidades em um ritmo intenso, correspondente ao novo contexto imposto
às “cidades modernas”, onde predominavam a velocidade, a novidade, a mudança e o
movimento. Disseminava-se, assim, a necessidade de fazer da cidade uma máquina de
produção eficiente, a partir de uma nova lógica produtivista que caracterizava a ordem
interna de cada fábrica. A organização da cidade em seu conjunto e a lógica de suas
relações internas passaram a ser consideradas imperativos.
Registra-se, portanto, o surgimento, entre fins do século XIX e início do século
XX, de inúmeras teorias sobre a cidade, as quais
pretendem, de uma forma mais ou menos velada, legitimar a propriedade
privada do solo urbano e a especulação sobre o mesmo, num momento histórico
de desenvolvimento do capitalismo, caracterizado, nessa sua ‘fase superior’,
[...], por uma urbanização acelerada à escala mundial (RAMON, 1977, p. 10).

Dentre essas teorias, destacam-se as elaboradas por Arturo Soria y Mata8 (1882),
Camilo Sitte9 (1898), Ebenezer Howard10 (1898) e Patrick Geddes11 (1910) – considerados

8

Soria y Mata acreditava que a raiz dos males do mundo encontrava-se na forma das cidades, e pensava,
contudo, que a forma era produto natural da função. Propõe assim, uma Ciudad Lineal, composta por uma só
rua de 500 metros de largura, onde se localizavam os serviços e a infra-estrutura, e cujos extremos poderiam
ser “Cádis e São Petesburgo, ou Pequim e Bruxelas” (RAMÓN, 1977).
9

Städtebau, de Camilo Sitte, é considerada por Choay (1985, p. 290), a primeira teoria significativa de
urbanismo publicada após a Teoría de Cerdà, afastando-se do aspecto da comodidade para “[...] situar-se
unicamente ao nível da beleza”. Tratava-se de “[...] descobrir as leis de construção do belo objeto urbano”,
definindo “[...] as estruturas específicas que conferem a uma paisagem construída tridimensional suas
qualidades visuais e cenestésicas” (CHOAY, 1985, p. 292).
10

Ebenezer Howard, em Tomorrow, a peaceful path to real reform, publicado em 1898, apresentava uma
visão abrangente da cidade e do urbanismo, apontando para a cidade-jardim como um modelo diferente de
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“[...] os primeiros a merecer o título de urbanistas” (RAMON, 1977, p. 10). Essas teorias
apresentam três conjuntos de traços comuns: autodenominam-se discurso científico,
afirmando a sua “[...] autonomia de um domínio próprio no vasto território, em
emergência, das ‘ciências humanas’; opõem duas imagens de cidade – uma negativa e
outra positiva; e, por fim, “relatam uma história em que o herói é o construtor” (CHOAY,
1985, p. 266).
Françoise Choay (1996), retomando o surgimento do neologismo “urbanismo” na
obra paradigmática de Cerdà – Teoría general de la urbanización (1867),12 considera que,
desde a sua criação, a palavra serviu para designar dois procedimentos diferentes:
De um lado, urbanismo designa uma disciplina nova que se declara autônoma e
se quer ciência da concepção das cidades. Ela postula a possibilidade de um
domínio completo do fato urbano e elaborou, para este fim, teorias
classificáveis em duas correntes: uma, dita progressista, visa ao progresso e à
produtividade; a outra, dita culturalista, centra-se em objetivos humanistas. No
entanto, a despeito de suas diferenças, as teorias dessas duas correntes se
fundem sobre um procedimento idêntico: análise crítica da cidade existente e
elaboração a contrario de um modelo de cidade que poderia ser construída e
reproduzida ex nihilo. [...].
De outro lado, e ao mesmo tempo, urbanismo designa também um outro
procedimento, pragmático e sem pretensão científica. Este já não visa,
sobretudo transformar a sociedade, mas procura, mais modestamente,
regularizar e organizar, com o máximo de eficácia, o crescimento e movimento
dos fluxos demográficos, assim como a mutação da escala dos equipamentos e
das construções induzidas pela Revolução Industrial (CHOAY, 1996, p. 10-11).

organização social, econômica e territorial, que implicaria em um novo ambiente residencial, com baixa
densidade e dotado de grandes espaços verdes.
11

Patrick Geddes, em sua Cidades em evolução, realiza uma exposição sistemática de teorias sobre a cidade e
seus problemas, originando uma nova maneira de formulá-los, sob enfoque essencialmente político
(RAMON, 1977). Assim, a contribuição de Geddes ao urbanismo foi embasá-lo com firmeza no estudo da
realidade, trazendo a análise detalhada das formas de assentamento dos sistemas econômicos locais em
relação às potencialidades e limitações do meio ambiente. Essa postura o conduziu a abandonar os limites
convencionais da cidade e considerar, também, a região natural (HALL, 1995). Amplia, assim o objeto
espacial do urbanismo desde a cidade ao âmbito do território em que ela se insere, configurando o que hoje se
chama “planejamento territorial e regional” (DE LÚCIO, 1993).

12

Cerdá não utilizou a palavra “urbanismo”, mas sim urbanización, dando-lhe dois significados precisos: um
que fala do processo social de produção do urbano e outro que já delimitava claramente o escopo, a
abrangência e a “ciência” do que viria a ser chamado de urbanismo no início do século XX. Nela, o
urbanismo designa, de um lado “um grupo de construções postas em relação e em comunicação tais que os
habitantes possam se encontrar, se ajudar, se defender [...]”, ao mesmo tempo em que consiste em um
“conjunto de conhecimentos, de princípios imutáveis e de regras fixas” que permitem organizar
cientificamente as construções dos homens (CHOAY, 1985, P. 267). Sua teoria atribui ao urbanismo a
associação do repouso e do movimento dos seres humanos – isto é, dos edifícios e das vias de comunicação.
Ressalta aí, a estreita relação com a arquitetura, como campos indissociáveis. Pretendendo dar um caráter
científico à nova ciência, recorre à história e à biologia no diagnóstico da cidade – redução do urbano ao
biológico – cidade como um corpo enfermo.
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Vale salientar que é justamente nessa atividade prática que reside a ascensão da
profissão do arquiteto, visto que, principalmente no urbanismo, essa categoria profissional
era a detentora do instrumento fundamental que permitiria visualizar o plano: o desenho.
Pois, se o urbanismo se pretendia científico, prevendo e estabelecendo o futuro da cidade,
o desenho seria o melhor meio mais eficiente para fazê-lo, na medida em que permitiria a
um público leigo visualizar, antecipando a imagem urbana do futuro.
O termo planejamento, por sua vez, surge também em fins do século XIX e início
do século XX, mais associado às práticas urbanísticas desenvolvidas nos países anglosaxões, e incorporando, de início, um plano regulador e o regulamento da edificação, ou
seja, um instrumento gráfico de ordenação espacial da expansão urbana e da estrutura
viária; e outro escrito, estabelecendo normatizações para a edificação (DE LUCIO, 1993).
Entre 1875 e 1910 salen a la luz en Alemania una serie de tratados sobre la
ciudad y el planeamiento urbano que suponen la cristalización y primera
formulación ordenada y rigorosa dos principios racionalizadores de la ciudad
industrial; los trabajos de Baumeister (1876), Stübben (1890) o Eberstadt
(1910), [...], estabelecen la primera aproximación cientifista de la disciplina, al
analisar los fenómenos urbanos y sus relaciones y proponer metodos
coordinados de intervención y técnicas concretas (DE LUCIO, 1993, p. 81).

Esses tratadistas introduziram, também, a idéia do zonning no processo de
planejamento, a partir do estabelecimento de usos, atividades ou tipologias edificatórias em
zonas específicas da cidade. Stübben, em particular, define cinco usos principais: comércio
(incluindo a grande indústria), negócios, artesanato, residência operária e residências
burguesas, chegando a detalhar as condições de localização de cada um deles. O zonning
consiste em um instrumento reincidente em inúmeras práticas urbanísticas que se
desenvolveram a partir de então, afirmando-se como
[...] auténtico instrumento de defensa de los valores del suelo y de
discriminación social, al evitar reglamentariamente que la aparición de usos,
tipologias y grupos sociales indeseables se interfieran y supongan uma amenaza
a la estabilidad funcional y social de determinados espacios urbanos (DE
LÚCIO, 1993, p. 84).

O zonning se confirma, ao longo dos anos, como meio para assegurar a
estabilidade e promoção dos valores do solo, e, “a pesar de los câmbios posteriores y
introducción de elementos que atenúan estas características sus principios continuan
presentes em lãs zonificaciones hasta hoy” (FERREIRA, 1996, p. 464).
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Embora o surgimento do planejamento urbano seja remetido ao final do século
XIX, como uma tentativa de superação da crise macroestrutural do capitalismo, o
planejamento só se afirma no século XX, relacionado ao Estado de bem-estar social
(MANNHEIM, 194213 apud SCHERRER, 1995, p. 65).

Três momentos da evolução do urbanismo no Brasil: do
urbanismo sanitarista ao planejamento urbano
No Brasil, desde as primeiras intervenções higienistas, da segunda metade do
século XIX e início do século XX, ao macroplanejamento das décadas de 1970/80,
observa-se a influência, ou mesmo a repetição, de padrões urbanísticos oriundos dos países
centrais. No entanto, esses padrões apresentam-se, de início, despolitizados e
desvinculados do contexto social em que foram gestados. Diferentemente, como afirmam
Ribeiro e Cardoso (1996), do que ocorreu no primeiro mundo, os reformadores brasileiros
não incorporaram a questão social como cerne da problemática urbana, mas giram, sim, em
torno de outros temas, principalmente daqueles referentes aos interesses das elites
dominantes, como a idéia de modernização e a construção da nacionalidade.
Na historiografia urbana brasileira, observa-se uma tentativa, por parte de vários
autores, em periodizar a prática urbanística no país, permeando desde a sua introdução até
a problemática atual. É o caso de Silveira e Vasconcellos (1984); Kohlsdorf (1985);
Ribeiro e Cardoso (1996); Villaça (1999); Déak e Schiffer (1999); Leme (1999, 2001),
além dos inúmeros estudos de casos específicos realizados em todo o país e reunidos nos
anais dos Seminários de História da Cidade e do Urbanismo e da ANPUR. Pretende-se,
aqui, não apenas trazer os principais aspectos dessas periodizações – que contribuem para
atingir os objetivos e elucidar as hipóteses do presente trabalho –, como confrontar os
termos utilizados para designar os diferentes momentos, contextos, princípios e métodos
que permearam a evolução do urbanismo no Brasil, além de assinalar a passagem para o
chamado “planejamento urbano”.
Embora a periodização da evolução do urbanismo no Brasil apresente-se de forma
consensual entre a maior parte dos autores, as terminologias utilizadas para designar esse

13

MANNHEIM, K. Libertad Y Planificación. México: Fondo de Cultura, 1942.
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campo disciplinar são, de forma geral, utilizadas indiscriminadamente. Destaca-se,
entretanto, o estudo de Leme (2001) no sentido de identificar e atribuir as nomenclaturas
que predominam em cada momento histórico, as quais, de acordo com Villaça (1999),
representam as mudanças de metodologia e de conteúdo dos respectivos planos, refletindo
o meio encontrado pelas elites para renovar a ideologia dominante e consolidar a sua
hegemonia, revelando-se, portanto, como um importante instrumento para a análise e
interpretação histórica da trajetória do urbanismo.
Villaça (1999) considera que o atual planejamento urbano, ou seja, a ação do
Estado no sentido da organização do espaço urbano, equivale ao que se chamava, nas
décadas de 1930 e 1940, de urbanismo. A princípio, portanto, não haveria diferença entre
os dois termos, o que leva vários autores a usarem, indistintamente, “urbanismo” e
“planejamento urbano”, embora abarquem arcos temporais amplos que dão conta das
primeiras intervenções sistematizadas no final do século XIX aos “superplanos” dos anos
1960, ou o movimento pela reforma urbana dos anos 1980. Já Souza (2002) reconhece que
a prática do planejamento urbano no Brasil remete-se, erroneamente, ao urbanismo
(principalmente o urbanismo modernista, na figura central de Le Corbusier), restringindose à alçada profissional do arquiteto-urbanista. Para o autor, “Urbanismo e planejamento
não são, portanto, sinônimos, nem o primeiro esgota o segundo [...]. Diversamente do
planejamento urbano em geral, o Urbanismo pertence, de fato e de direito, essencialmente,
à tradição do saber arquitetônico” (SOUZA, 2002, p. 58). Os instrumentos do urbanismo –
que consistem, principalmente, no zoneamento e nos índices de densidade e ocupação do
espaço – vinculam-se, fortemente, à dimensão física do planejamento urbano. No entanto,
considerando o planejamento uma atividade mais abrangente e de caráter interdisciplinar, o
urbanismo é, “[...] tão somente, uma entre as várias modalidades de planejamento urbano”
(SOUZA, 2002, p. 217). Rebeca Scherer (1995) aponta ainda para a vinculação do
planejamento urbano à crise do capitalismo e ao Estado de bem-estar social,
concretizando-se, principalmente, no segundo pós-guerra, e diferindo do urbanismo pela
intenção em generalizar os direitos sociais. “Isto é, o planejamento urbano teoricamente
implicaria também em ‘urbanismo para todos’, urbanismo democrático” (SCHERER,
1995, p. 69).
Emerge a questão de que, apesar de se assemelharem em essência, as
terminologias evidenciam uma evolução – e complementação – do contexto, do
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significado, da ideologia e dos propósitos do que se chamou, de início, urbanismo, que
tinham, e ainda têm, a modernização da cidade como principal objetivo.
Alguns autores da historiografia urbana brasileira tentaram periodizar a trajetória
das teorias e das práticas urbanísticas ao longo do século XX, no Brasil. Maria Cristina
Leme (2001), a partir do estudo das terminologias que designaram o urbanismo desde o
seu surgimento, aponta três momentos distintos: entre fins do século XIX e início do
século XX, os “Melhoramentos Urbanos”; nas décadas de 1920 a 1950, o “Urbanismo” –
destacando também nesse momento o “Urbanismo Modernista” –; e, a partir da década de
1950, o “Planejamento Urbano”. Já Flavio Villaça (1999), adota a periodização em duas
fases. A primeira, entre 1875 e 1930, caracterizada pelo chamado “Planejamento FísicoTerritorial”, englobando as obras de embelezamento e melhoramentos urbanos; e uma
segunda, a partir de 1930, denominada “Planejamento Urbano Latu-Sensu”, marcada pela
elaboração dos planos gerais e em seguida, pelos planos diretores. A seguir, será analisado
cada momento, de acordo com a periodização de Leme (2001), e incorporando as
considerações de Villaça (1999), Ribeiro e Cardoso (1996) e Sousa (2002).
Sobre a passagem do urbanismo para o planejamento urbano, que se tenta
assinalar neste trabalho, Rebeca Scherer (1995) afirma:
Uma característica essencial da modernidade era a transformação do urbanismo
em planejamento urbano, isto é, uma ação sobre o urbano que se apoiava numa
suposição de igualdade não apenas de direitos políticos e civis, mas,
essencialmente – e isto é o que o distingue – a generalização dos direitos
sociais. Isto é, o planejamento urbano teoricamente implicaria também em
‘urbanismo para todos’, urbanismo democrático (SCHERER, 1995, p. 69).

1º Momento: “Melhoramento Urbano” - a higiene como promotora do
progresso e da civilidade
O primeiro momento identificado que, de acordo com Leme (2001) e Villaça
(1999), estende-se do final do século XIX até 1930, é caracterizado pela realização de
inúmeros planos de melhoramentos e embelezamento e expansão, imbuídos da influência
do renascentismo francês, e refletindo o monumentalismo burguês e a negação ao
colonialismo (Villaça, 1999). As cidades, nesse período, tornavam-se o espelho do sucesso
das políticas agroexportadoras que sustentavam a economia do Brasil, ocupando a função
de centro decisório, político e administrativo.
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Refletindo ainda um processo de urbanização defasado historicamente com
relação às cidades européias, os centros urbanos brasileiros não apresentavam a
necessidade efetiva das intervenções corretivas e reformadoras – justificadas,
originalmente, em nome da crescente densidade populacional e do progresso industrial. No
entanto, apelava-se para a superação das configurações urbanas herdadas do período
colonial, tornando a cidade apta a centralizar as atividades econômicas e dotadas de um
novo desenho urbano que suportasse as novas funções e simbolizasse o desenvolvimento e
progresso econômico e a modernização do país.
Assim confirma-se o surgimento da primeira terminologia identificada por Leme
(2001), designada “Melhoramento Urbano”, referindo-se a uma ação planejada e pontual,
relacionada, sobretudo, a obras de saneamento, abertura de praças, alargamento e extensão
de vias. O combate às epidemias consolida-se, nesse momento, como principal justificativa
para as intervenções, fazendo-se tão fortemente presente, de forma que os médicos, ao
influírem decisivamente no âmbito do espaço urbano, caracterizaram-se como os primeiros
planejadores. No entanto, desprovida da racionalidade técnica necessária à implementação
e construção das obras, a atuação dos médicos limitou-se a analisar a cidade,
diagnosticando seus problemas e indicando as possíveis soluções – cabendo a
concretização aos engenheiros.
Nesse momento firmaram-se algumas influências que nortearam as operações de
melhoramentos urbanos, como os princípios higienistas e as idéias de Camillo Sitte. Os
problemas então em vigor nas cidades européias – como a questão da salubridade, do
embelezamento, e da necessidade de extensão dos limites urbanos – influenciaram e
norteiam as propostas desenvolvidas no Brasil à época. Assim, os chamados
“melhoramentos urbanos”, tomando como base o processo de crescimento das cidades
européias, foram incorporando, aos poucos, a idéia de previsão na atividade de
planejamento das cidades, transpondo os conhecimentos urbanísticos lá aplicados a uma
realidade local totalmente distinta.
Observa-se, ainda, a dicotomia entre duas formas divergentes de concepção dos
traçados da cidade: se por um lado as idéias de Camillo Sitte sugeriam a preservação e a
valorização dos traçados irregulares históricos, por outro, a reforma de Haussmann para
Paris incentivava a prática da “tábula rasa” e o delineamento de novos e planejados
traçados, simétricos, em substituição à antiga configuração colonial.
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A preocupação com a salubridade acabou por induzir a introdução de novos
espaços arborizados e livres na configuração física das cidades, considerados de suma
importância para a saúde da população. No sentido de incorporar materialmente essa
preocupação, emergem inúmeros programas de conservação dos parques existentes e obras
de reforma viária das áreas centrais, que imprimiram novos cenários, novos usos e novas
sociabilidades no espaço urbano de várias cidades do Brasil.
Assim, as operações caracterizadas como melhoramentos urbanos compreendiam
desde a formação de comissões especializadas, e vinculadas ao poder público, para uma
ação planejada – como as obras de introdução de saneamento –, até a abertura de praças e
obras de remodelação do sistema viário.
No Brasil, esse modelo amparava-se na remodelação das áreas urbanas centrais,
eleitas para constituir novos pólos de prestígio e poder, e na conseqüente
renovação da ocupação imobiliária. O saneamento dos centros urbanos, mote
dessas operações, priorizava a eliminação das habitações populares e demais
usos estigmatizados como inconvenientes e insalubres, substituindo-os por usos
comerciais, institucionais ou residenciais mais elitizados (CAMPOS, 2002, p.
135).

Essa elitização das áreas centrais era reforçada pela imposição de inúmeras
restrições e regulamentações, a partir da implementação dos códigos de postura e as
conseqüentes normatizações do espaço construído. Dentro dos princípios higienistas e
visando à salubridade das edificações e do espaço urbano, indicava-se as dimensões tanto
dos ambientes como das aberturas das habitações, segregando os moradores que não
podiam arcar com as mesmas e forçando-os a se deslocar para as periferias da cidade. A
materialização dessas prescrições, a cargo das Comissões de Melhoramentos, aliadas às
obras de retificação do sistema viário, implicava em demolições, alargamento e correções
de alinhamento, ocasionando a substituição gradual de casas de baixo padrão por prédios
de luxo, geralmente verticalizados.
Dessa forma, a realização dos planos de melhoramentos – e a efetivação das obras
neles apontadas – consolidou a atividade do engenheiro, acarretando uma ampliação no
mercado da construção civil e, conseqüentemente, um incremento no processo de
urbanização de inúmeras cidades.
De início restritos ao âmbito da administração municipal, à medida que se
difundiam por várias cidades e mobilizavam um grande volume de capital, atingindo maior
ressonância por todo o país, os planos de melhoramentos urbanos passaram,
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gradativamente, à esfera do Governo Estadual, devido, principalmente, à demanda de
maiores custos e de uma maior vultuosidade das obras.
Além da concretização efetiva das inúmeras ações propostas nos planos de
melhoramentos, que imprimiram uma nova fisionomia nos principais centros urbanos e
capitais do Brasil, outra importante contribuição desse momento, como conseqüência dessa
ação sistematizada e contínua dos engenheiros na provisão das obras de melhoramentos,
em especial do saneamento, foi a formulação e consolidação do chamado “urbanismo
sanitarista”. Extrapolando a função de introduzir as redes de águas e esgotos, a ação
concreta dessa vertente do urbanismo transformou o espaço físico de inúmeras cidades,
modernizando o traçado urbano a partir da racionalidade técnica das redes e dos
equipamentos sanitários.
O urbanismo sanitarista no Brasil teve, indubitavelmente, o engenheiro sanitarista
Saturnino de Brito como nome e autor mais produtivo e influente, mas, registre-se, não se
resume a ele – basta citar apenas os engenheiros Henrique de Novaes e Theodoro
Sampaio14 – e nem se extingue após o seu falecimento em 1929. Dentro dos princípios
elaborados e defendidos por Saturnino de Brito – conforme se verá mais adiante –, foram
antecipados inúmeros instrumentos das práticas urbanísticas posteriores e, mesmo do
planejamento urbano integrado – que serão detalhados posteriormente.
Foi sob a égide dos planos de melhoramentos que nasceu o planejamento
urbano (latu-sensu) brasileiro. [...].
Os planos eram elaborados, debatidos, contestados, adiados, apoiados,
recusados ou executados, revelando ser inegável que o planejamento (tal como
concebido na época) já se havia tornado uma atividade rotineira na
administração urbana (VILLAÇA, 1999, p. 193 - 196).

2º Momento: A legitimação do urbanismo como ciência de intervenção
sobre a cidade

14

Novaes foi prefeito de Vitória em duas ocasiões (1916-1920 e em 1945) e, dentre sua vasta obra, vale citar
os planos elaborados para Vitória (1917 e 1931) e para Natal (1924), todos influenciados pelo esforço da
tradição do urbanismo sanitarista em pensar a cidade de forma abrangente, global (Ferreira et al., 2003a);
Sampaio atuou durante muitos anos em São Paulo, mas foi em Salvador onde elaborou um importante plano
de ampliação e modernização das redes do saneamento da cidade em 1905 (Fernandes, Sampaio e Gomes,
1999).
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O momento imediatamente após a I Guerra Mundial é marcado pelos anseios de
modernização e de formação de uma identidade nacional, que acabaram por impulsionar a
“[...] construção do aparato da modernidade sobre o território nacional – suas edificações,
suas infra-estruturas, suas cidades” (CAMPOS, 2002, p. 194). Trata-se de um momento de
crescimento e ascensão das cidades para o desenvolvimento da economia brasileira, pois,
até então, predominava o ruralismo como representação da nacionalidade, ao mesmo
tempo em que as elites dominantes enxergavam as cidades como “[...] lócus da desordem
social e política, da improdutividade econômica” (RIBEIRO E CARDOSO, 1996, p. 58), e
a sua população como “classes perigosas”. No entanto, com a ascensão do café, a cidade
passa a ser referência para a atuação política e econômica das classes privilegiadas,
passando também a ser alvo de inúmeras intervenções na busca de uma nova imagem que
materializasse a nova condição da mesma elite e do Estado.
Assim,
Invocando a ciência e a técnica, que vão ganhar legitimidade à medida que a
cidade é representada como uma disfunção do corpo urbano, os urbanistas como
grupo profissional componente dessa intelectualidade puderam dar soluções aos
problemas urbanos, apelando unicamente para o seu arsenal técnico-científico,
passando ao largo de qualquer arranjo político e fazendo tabula rasa dos
elementos reformistas contidos nas ideologias urbanísticas que circulavam pelo
mundo e que aqui acabaram aportando. Esvaziadas do seu conteúdo reformista,
essas ideologias urbanísticas são transformadas em competentes ferramentas,
aptas a remediar os ‘distúrbios urbanos’ (PECHMAN, 2002, p. 403).

Confirma-se, então, a segunda terminologia, “Urbanismo”, que vai além de uma
prática profissional, consistindo em um campo disciplinar que engloba a arquitetura, a
engenharia e a sociologia, e que tinha a cidade como universo de intervenção. Para Villaça
(1999), o urbanismo, no Brasil, está associado ao embelezamento, à arquitetura e à arte
urbana. Impulsionados por um ideal de modernização não universal, os planos, ainda
pontuais, tendiam a mascarar a verdadeira realidade dos cenários urbanos, afastando o “[...]
populacho inculto das vistas da elite e dos estrangeiros” (RIBEIRO E CARDOSO, 1996, p.
59), e caracterizando, pois, modelos excludentes que produzem um espaço “público” para
usufruto exclusivo da elite.
A nova ciência viria fornecer os instrumentos para essa modernização, dando
especial destaque às obras de remodelação dos portos e das áreas centrais, de saneamento e
de criação de bairros residenciais destinados às camadas mais abastadas da população.
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Ocorre aí a transferência de modelos e princípios urbanísticos difundidos na Europa – e
justificados pelo crescente processo de urbanização e industrialização das cidades
européias – que, desvinculadas do seu contexto original, chegam ao Brasil destituídas do
seu contexto, do seu teor ideológico, da sua preocupação social e, sobretudo, da sua real
necessidade.
O urbanismo se legitimou como saber sobre a cidade, como saber técnicocientífico, independentemente de fazer vir à tona a questão da cidadania e do
direito à cidade [...].
[...] o urbanismo que aqui aportou veio aleijado de sua parte mais nobre, [...],
aquela que implementava a cidadania e legitimava o direito do trabalhador à
cidade.
Formou-se aqui um urbanismo disciplinador, normatizador, regulamentador,
que fazia cidades, mas não produz cidadãos (PECHMAN, 2002, p. 408 – 409).

Ao mesmo tempo em que o urbanismo pregava um modelo de cidade baseado nas
metrópoles européias, prenunciando e indicando o crescimento das cidades brasileiras, nos
meios intelectuais, em contrapartida, firmava-se o repúdio ao crescimento urbano e a
defesa da revalorização dos hábitos rurais. Essa posição anti-urbanista gerou inúmeras
críticas e questionamentos acerca do urbanismo, e da própria urbanização (CAMPOS,
2002). Respondendo a essas críticas dos chamados “ruralistas”, a partir da década de 1920,
mais especificamente, buscando legitimar e expandir o alcance e o reconhecimento do
urbanismo como campo disciplinar e de atuação profissional, a imprensa passou a
incorporar várias discussões e debates sobre a ‘ciência urbana’, levando à população os
princípios, objetivos, e, sobretudo, a necessidade não só do urbanismo, como do urbanista
e dos planos para a cidade. Antes restrito aos meios especializados, o urbanismo passa a
circular por todas as esferas da sociedade, arrogando-se científico e apolítico. As
discussões se ampliavam na proporção em que surgiam e se agravavam os problemas
urbanos, não só contemplando os equipamentos públicos, a questão da moradia, o
saneamento e a circulação, mas incorporando, sobretudo, “[...] uma concepção mais
conceitual e abstrata do sistema urbano em sua funcionalidade e racionalidade”
(PECHMAN, 2002, p. 408).
Considerando a prática urbanística que antecede os anos 1960 como “blueprint
planning”, ou mesmo “planejamento físico-territorial”, Souza (2002, p. 123) caracteriza-a
como “[...] uma atividade de elaboração de planos de ordenamento espacial para a ‘cidade
ideal’”, projetando-se uma imagem desejada em um futuro próximo, utilizando-se de um
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conjunto de diretrizes regulatórias e preocupando-se, essencialmente, com o traçado
urbanístico, com as densidades de ocupação e com o uso do solo. O Estado representava,
nesse momento, o principal – e único – detentor dos poderes de implementação desses
planos.
O Plano de Pereira Passos para o Rio de Janeiro (1906) consiste no ápice deste
período, no entanto, introduzindo uma mudança de prioridade na administração urbana: a
infra-estrutura sobrepõe o embelezamento; e as obras urbanas começam a perder o caráter
de visibilidade e notabilidade e voltam-se para a geração de condições de produção e
reprodução do capital. “Passa-se, assim, da ‘cidade bela’ para a ‘cidade eficiente’, da
cidade do consumo para a cidade da produção. Em ambos, entretanto, o interesse
imobiliário estará sempre fortemente presente” (VILLAÇA, 1999, p. 199).
Desenvolvidas principalmente por engenheiros, as intervenções desse momento
tratavam a cidade a partir de uma ordem técnica, com a idéia do plano como eixo central
nas discussões dos problemas urbanos. O processo de formulação e concepção desses
planos, partindo do diagnóstico, passando pelo planejamento e culminando com a
intervenção física, confirmavam esse enfoque técnico-racional. No entanto, a partir da
emergência do Movimento Moderno, principalmente com a Semana de Arte Moderna de
1922, uma nova vertente de urbanismo, que impunha o arquiteto como principal
interventor, passa a conviver com a atuação dos engenheiros, divergindo, porém, em
inúmeros aspectos.
O urbanismo monumental influenciado pelo movimento modernista, desenvolvido
a partir da arquitetura e da relação entre espaço construído e espaço livre, tinha por
principal objetivo o projeto de construção de novas cidades, fundamentada e amparada
pela introdução de tecnologia de ponta, e materializada em desenhos urbanos racionalistas,
tendo como figura central Le Corbusier. Ansiava, pois, por mudar a sociedade a partir das
transformações urbanas, vinculando a modernização da cidade aos preceitos de ordem e
higiene, de racionalidade e harmonia, tendo como eixo central a questão da velocidade.
Fortalece-se, também a partir do urbanismo modernista, a idéia do zoneamento
que perdura durante as várias modalidades de urbanismo e planejamento urbano, fazendose presente até a atualidade. Considerado o instrumento de planejamento por excelência
(SOUZA, 2002), surge, efetivamente, nas primeiras décadas do século XX na Europa e nos
Estados Unidos, e atinge o seu ápice no IV Congresso Internacional de Arquitetura
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Moderna (CIAM) realizado em 1933, quando se disseminou a separação rígida das funções
básicas do viver urbano – trabalho, habitação, lazer e circulação.
Embora os urbanistas modernistas perseguissem o zoneamento funcional e o
considerassem como principal promotor do ordenamento da cidade, observa-se que a
defesa da separação de usos emergiu antes, fortemente influenciada, de início, pelos
princípios higienistas, justificando-se em nome da higiene e da ordem e recorrendo a
imagens e metáforas da cidade como “[...] um ‘organismo doente’, carente da regeneração
a ser propiciada pela intervenção revitalizadora (e salvadora) do saber urbanístico, capaz
de adaptar o espaço urbano à ‘era da máquina’” (SOUZA, 2002, p. 254).
Apesar das inúmeras críticas fundamentadas no seu caráter segregador e
“funcionalista”, pretenciosamente neutro e tecnocrático – desvinculado dos reais
problemas sociais e promotor de um ideal de progresso e harmonia sociais a serem
alcançados a partir da reestruturação do espaço urbano, o zoneamento consiste no principal
legado do urbanismo modernista que permanece até a atualidade – ainda que suavizado
(SOUZA, 2002, p. 254).

3º Momento: Planejamento urbano como estratégia de desenvolvimento
econômico
O início de uma nova fase – iniciada na década de 1930 e marcada pela
tecnificação científica como base para a solução dos problemas urbanos – tem como
marcos o Plano de Avenidas de Prestes Maia para São Paulo, como o último plano de
melhoramento e embelezamento e o plano de Alfred Agache para o Rio de Janeiro, como o
primeiro superplano.
Durante o Governo Federal de Getúlio Vargas (1930 – 1950), pode-se observar,
de acordo com Ribeiro e Cardoso (1996), duas modificações na questão social, que
acarretam um novo diagnóstico: a primeira seria a consolidação de uma classe pobre vista
como obstáculo à modernização e à construção da nacionalidade; a segunda é a emergência
do Fordismo, imbuído de uma preocupação social e identificando as necessidades humanas
dentro do projeto nacional de Vargas. Acrescente-se, aí, o aumento e consolidação da
conscientização popular colocada por Villaça (1999), também como agente dificultador da
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legitimização e concretização dos anseios das elites, principalmente no que se refere ao
espaço urbano. Com uma visão de que a produtividade do trabalhador é proporcional à sua
qualidade de vida, desenvolvem-se inúmeras políticas sociais voltadas, principalmente,
para o problema habitacional.
Carregadas de um caráter antiurbanista, as propostas desse período, para Ribeiro e
Cardoso (1996), continuam a reproduzir o discurso higienista, evidenciando uma visão
organicista no diagnóstico da cidade, e, sobretudo, firmando o controle social sobre o uso e
o crescimento do espaço urbano, dentro dos ideais de embelezamento e monumentalidade.
Os planos, ao invés de influírem sobre as condições de vida da população, acabaram por
impor normas que não seriam cumpridas, criando, assim, “[...] um abismo entre a ‘cidade
real’ e a ‘cidade legal’” (RIBEIRO E CARDOSO, 1996, p. 65).
Para Villaça (1999), o “Planejamento Urbano”, terceira terminologia proposta por
Leme (2001), vem imbuído dos conceitos de ordem, racionalidade e eficiência,
incorporando, em decorrência da complexidade dos problemas emergentes a partir do
processo de industrialização, novos temas, novos métodos e novas categorias profissionais
que se destinam a estudar e planejar as cidades. Ou, como afirmam Ribeiro e Cardoso
(1996), não se trata mais da cidade, mas do urbano.
Sarah Feldman (1996) aponta, no seu estudo acerca do processo de
institucionalização do planejamento e do zoneamento em São Paulo, que a partir da década
de 1940 observam-se três vertentes de pensamento que influenciaram a atuação dos
urbanistas paulistanos, quais foram a de Prestes Maia, de Anhaia Mello e do Padre Lebret.
Prestes Maia revelava traços do urbanismo progressista15, defendendo a permanente
adequação da cidade às emergentes necessidades da sociedade, a partir do esgotamento das
suas potencialidades ainda intactas e de novos planos e novas obras. As idéias de Anhaia
Mello, por sua vez, apresentavam-se de forma contrária às de Prestes Maia; refletindo
influências culturalistas, apelava para a anti-metropolização, ou seja, para o controle e
retração do crescimento urbano como solução dos problemas da cidade. O Padre Lebret
apresenta uma inovação com relação aos outros urbanistas, pois incorpora a questão social
como centro do debate urbanístico, primando por uma abordagem regional da cidade e pela

15

Definido por Françoise Choay.
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contenção do crescimento, baseando suas intervenções na teoria do desenvolvimento
harmônico e equilibrado.
Paralelamente, a cidade passou a ser vista como um negócio rentável, revelando
outra matriz da urbanística moderna – a “raiz especulativa” (DE LÚCIO, 1993). Nessa
perspectiva, o urbanismo consistiria em um instrumento de suma importância na atribuição
ordenada e estável do espaço, e da sua mais-valia. Utilizava-se, para tanto, de dois
instrumentos básicos – o plano de extensão e o zoneamento. O plano asseguraria a partilha
ordenada e equacionada entre os proprietários do solo, enquanto que o zoneamento, ao
limitar a implantação de atividades indesejadas, converteu-se no instrumento básico para
estabilizar os valores do solo.
Consolida-se, nesse momento, o início de um “[...] novo ciclo de transformações
espaciais nas cidades que sucede ao ciclo de des-construção da cidade colonial”, que
corresponde “à implantação de uma modernidade metropolitana” (FELDMAN, 1996, p. 2).
Com o crescimento explosivo das cidades, o desenvolvimento econômico do país
voltado para uma perspectiva de industrialização, e o conseqüente surgimento de novos
problemas sociais e urbanos, emerge o “planejamento urbano integrado” propriamente dito
– pregando que a cidade não poderia ser encarada apenas do ponto de vista físicoterritorial, e que os problemas urbanos não deveriam se limitar à alçada da arquitetura e da
engenharia. Primando por uma interdisciplinaridade, a cidade passou a ser vista também
como um “[...] organismo econômico e social, gerido por um aparato políticoinstitucional” (VILLAÇA, 1999, p. 211-212).
Essa nova visão da cidade difere a prática do planejamento urbano do urbanismo
como intervenção puramente física. Para Souza (2002), no entanto, o planejamento e a
gestão urbanos devem ser reconhecidos como questões, sobretudo políticas,16 e não como
questões essencialmente técnico-científicas – diferindo-se também nesse ponto do
urbanismo. O mesmo autor reafirma a interdisciplinaridade do planejamento urbano:
Quanto ao planejamento e à gestão urbanos, eles são [...] ciência social aplicada,
e, como tal, devem ser interdisciplinares por excelência. Mais ainda que a
análise [...], a pesquisa social aplicada, com a qual se busca explicitamente
contribuir para a superação dos fenômenos tidos como problemáticos e
negativos, demanda intensa e coordenada cooperação entre saberes disciplinares
variados (SOUZA, 2002, p. 100).
16

O autor faz uma ressalva de que, se o planejamento se desvincular de uma análise crítica da realidade, será
“[...] simples pesquisa aplicada grosseiramente manipulada” (SOUZA, 2002, p. 96).
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Como conseqüência, surge o plano urbano representando uma ação de conjunto
que aborda os problemas urbanos na escala da cidade, da região ou do país, e que
contempla estudos históricos, pesquisas econômicas, propostas de reformulação e
expansão do sistema viário e de transporte, localização de atividades econômicas e
proposta de legislação. Nesse momento, cabe ao planejador o papel de ‘maestro’ de uma
equipe formada por geógrafos, economistas, sociólogos, etc. Reside justamente na
totalidade e na abrangência dos planos a sua principal deficiência – na medida em que, ao
abordar uma vasta gama de problemas sociais, menores as possibilidades de oferecer uma
solução capaz de atender a todos.
Assim, observa-se uma tendência de não efetividade dos planos, passando-se “[...]
do planejamento que era executado para o planejamento discurso” (FELDMAN, 1996, p.
7). A autora atribui essa mudança a incapacidade da elite – antes detentora e dominadora
do poder de intervir no espaço urbano da cidade para o seu próprio usufruto, privilegiando
as operações urbanas que a beneficiassem – em lidar com os novos e amplos problemas
abordados nos planos, oriundos do acelerado processo de ocupação do solo e o
conseqüente crescimento explosivo das cidades. Os planos não mais interferem na
configuração urbana das cidades.
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Este capítulo traz uma breve abordagem acerca da atuação do Escritório Saturnino
de Brito (ESB), com ênfase nos princípios e na ideologia que nortearam as propostas
elaboradas e implementadas ao longo de sua trajetória, remontando, para tanto, à sua
fundação, pelo engenheiro Saturnino de Brito.
Essa abordagem tem por maior finalidade permitir a compreensão das
contribuições do Escritório para a formação e consolidação do urbanismo no Brasil, além
de possibilitar o entendimento da sua posição e da sua postura adotada em meio ao
processo de transição do urbanismo para o planejamento urbano. Pretende-se ainda, a partir
deste capítulo, fundamentar a análise da atuação do Escritório Saturnino de Brito em Natal,
entre 1935 e 1969, perpassando pelos vários momentos do processo de urbanização da
cidade – que serão estudados na Parte II deste trabalho.
Cabe ressaltar que, em virtude da ausência de estudos e pesquisas destinadas à
trajetória profissional do Escritório, às suas propostas e obras idealizadas e concretizadas,
recorreu-se, para a elaboração deste capítulo, a publicações e artigos de Saturnino de Brito
Filho – como diretor do Escritório –, nos meios técnicos de divulgação, como a Revista do
Clube de Engenharia e congressos especializados.

Origens e princípios: Saturnino de Brito e a constituição do
urbanismo moderno no Brasil

A partir da proclamação da República e, sobretudo, nas primeiras décadas do
século XX no Brasil, consolida-se a afirmação do progresso e da civilização como destinos
irrefutáveis para a construção de uma nova sociedade. Discursos e paradigmas com
aspirações técnico-científicas firmaram-se em diversos campos do saber com o intuito de
combater a desordem e os padrões considerados arcaicos e limitados da ainda presente
ordem colonial. A cidade – com a intensificação das epidemias, crescimento dos índices
demográficos, adensamento e a precariedade ou inexistência de serviços de infra-estrutura
– passa, de fato, a ser tematizada. Os médicos foram os que inicialmente a adotaram como

PARTE I
Do Urbanismo Sanitarista ao Planejamento Urbano: aspectos teórico conceituais

ESCRITÓRIO SATURNINO DE BRITO

53

Sanitarismo e Planejamento Urbano

objeto de análise e investigação, sendo o higienismo “a expressão da primeira forma de
uma política urbana de enquadramento e controle da cidade” (PECHMAN, 2002, p.389).
Uma nova lógica de salubridade foi imposta. A circulação transformou-se na
palavra de ordem e a engenharia sanitária emergiu como uma solução técnica aos
problemas de insalubridade urbana, em função da ineficiência das medidas profiláticas
divulgadas pelos médicos (COSTA, 1997). As mudanças atingiram a estruturação física da
maioria das cidades brasileiras por meio da promoção de grandes obras de renovação dos
centros urbanos, implantação de redes de água e de esgotos e criação de novos espaços,
privilegiados do ponto de vista da estética e da salubridade.
Mais que do que justificativa para a reforma das cidades, a resolução de
problemas técnicos configurou-se como meio de inserção e divulgação das teorias
urbanísticas e, em alguns casos, de novos padrões construtivos e arquitetônicos. Pouco a
pouco, os projetos e as realizações da engenharia sanitária – e a abordagem abrangente da
cidade por ela propagada – materializaram e firmaram, no Brasil, não só o debate sobre a
urbanização, como também a conseqüente idéia de planejamento urbano (ANDRADE,
1992).
Cabe enfatizar que o desenvolvimento dos sistemas e das redes técnicas dos
serviços urbanos no século XIX, principalmente a do saneamento, ajudaram a dar forma ao
aparato das cidades modernas, configurando, assim, as suas primeiras características
(MELOSI, 2000, p.06-07); não apenas pela possibilidade de expansão da malha urbana –
provendo e estendendo os serviços e as redes aonde houvesse consumidores –, pela
introdução de novos hábitos cotidianos e valores ou pelas mudanças inseridas na habitação
do homem comum, mas principalmente pela concepção de reforma global de cidade.
[...] finalmente, a nossa engenharia já vem resolvendo os mais importantes
problemas da higiotécnica, saneando as nossas cidades, garantindo a vida,
poupando dores, estabelecendo o bem-estar, criando, em suma, a atmosfera
hígida da felicidade (BRASIL, 1944a, p. 10).

Assim, deve-se considerar que, para além da função técnica, as obras vinculadas
às redes do saneamento materializaram, de certa forma, o sentido de moderno, de
progresso e de civilidade. Projetadas para ocupar lugares significativos da cidade,
introduzindo novas visualidades e mesmo novos marcos urbanos em meio à configuração
da cidade tradicional, as estruturas de apoio do aparato técnico do saneamento tornaram
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visível o que a princípio estava invisível, tornaram palpável e presente no cotidiano parte
das fabulações do imaginário moderno.
O

urbanismo

sanitarista

brasileiro – que muitos afirmam, já
nasceu moderno – tem, na figura do
engenheiro

Saturnino

de

Brito

(Figura 01) o seu maior expoente. A
grande ressonância e influência de
suas obras e idéias (concretizadas em
dezenas de cidades brasileiras desde
fins do século XIX) possibilitaram a
criação de uma morfologia urbana
original cujo elemento norteador e de
maior destaque era o saneamento.17
Figura 01: Engenheiro Saturnino de Brito.
Fonte: REVISTA D.A.E., 1964.

A visão organicista da cidade e a crença na Teoria dos Meios18 fundamentaram a
concepção abrangente de Brito acerca da problemática do saneamento, cujo fim foi assim
descrito:
Determinar os modificadores ou as modificações dos agentes mesológicos que
podem restabelecer ou garantir a saúde dos indivíduos, a salubridade nas
cidades, e providenciar sobre a execução das medidas corretivas e preventivas
que alcancem este objetivo (BRASIL, 1943a, p. 32).

17

Ao longo de sua trajetória profissional, entre os anos de 1887 e 1929, quando do seu falecimento,
Saturnino de Brito desempenhou as mais diversas atividades, desde estudos para estradas de ferro até projetos
de saneamento – responsáveis pelo seu renome. Sua contribuição para o desenvolvimento da engenharia
sanitária no Brasil fez-se também por intermédio da participação em inúmeros eventos científicos, nacionais
e internacionais, divulgando suas técnicas e seus procedimentos projetuais. As diretrizes de trabalho e
administração, bem como os relatórios completos de suas realizações, encontram-se em suas “Obras
Completas”. Composta por vinte e três volumes, a coleção foi publicada entre os anos de 1942 e 1943, por
iniciativa do engenheiro Lourenço Baeta Neves, a partir de um projeto apresentado à Câmara de Deputados
(ALVARENGA, 1979). Cabe destacar que parte dos seus escritos teóricos e técnicos já haviam sido editados
em francês e permanecem ainda inéditos em língua portuguesa, como o importante Notes sur le Tracé
Sanitaire des Villes (Paris, 1916), tese apresentada à Association Générale des Hygienistes et Techniciens
Municipaux de France, etc., da qual Brito era membro de honra (FERREIRA et al, 2003).
18

A Teoria dos Meios, como explicita o próprio Saturnino de Brito, compunha-se das “[...] relações
recíprocas entre os seres vivos e os modificadores mesológicos” (BRASIL, 1943a, p. 32).
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Esse objetivo nortearia toda a atuação do engenheiro, ao considerar a influência de
todos os elementos que compõem o meio físico – quais fossem o ar atmosférico, os solos e
as águas, as edificações públicas e particulares, as ruas, praças, parques e jardins, o lixo, e
as redes de abastecimento d’água e de esgotamento sanitário –, sobre a saúde da população
e sobre a salubridade dos centros urbanos, justificando assim, seus planos gerais. Nesse
plano estaria inscrito o futuro das cidades, representando uma necessidade objetiva, como
ele mesmo afirmou, “[...] que se impõe ao técnico de saneamento, obrigando-o a exercer
uma atividade que caberia ao arquiteto urbanista ou ao planejador urbano”. Sobre tal
questão, acrescentava que “instintivamente, compreende-se que mais vale fazer algo nesta
orientação orgânica do que nada fazer e deixar a expansão das cidades depender do acaso,
dos caprichos dos proprietários e das administrações locais” (BRITO19 apud ANDRADE,
1996, p.294), demonstrando claramente a sua preocupação antecipada com a ação
especulativa sobre o solo urbano e com a conivência, o clientelismo e a omissão por parte
dos poderes públicos.
Além disso, influenciado pelas operações urbanísticas realizadas em escala
mundial – como a planta de L’Enfant para Chicago –, Brito chegava a detalhar
minuciosamente o traçado da cidade, estabelecendo legalmente formatos e dimensões de
vias, de quarteirões, de lotes, além das características dos passeios públicos e das
edificações. Revela-se aí muito do caráter normativo que vigorou durante as primeiras
décadas do século XX no Brasil, que ansiava, sobretudo, superar a imagem e as estruturas
do período colonial, e que concorreria, portanto, para a almejada modernização da
paisagem urbana.
Para o sucesso de suas intervenções, Saturnino de Brito pautava-se em um amplo
diagnóstico do local de intervenção que contemplava os vários aspectos da cidade, como a
topografia sanitária, a geologia, o traçado existente, a tendência de expansão, o clima, a
salubridade, a infra-estrutura, os índices demográfico-populacionais etc., reservando
especial destaque à higiene domiciliar, considerando-a de “[...] um valor sanitário superior
ao da higiene das ruas”, e apontando que “[...] a propaganda ou a educação do povo para

19

BRASIL. Ministério da Educação e Saúde. Instituto Nacional do Livro. (Org.). Notes sur lê Trace
Sanitaire dês Villes. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1944. (Obras Completas de Saturnino de Brito, v.
20).
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praticá-la deve ser empreendida” no sentido de viabilizar e assegurar a salubridade das
habitações (BRASIL, 1943a, p. 10).
Refletindo influências do Positivismo, acreditava na educação da população e no
saneamento corretivo e preventivo para assegurar a higiene pública e privada. Defendia,
portanto, a medicina como sacerdócio, e o médico como “[...] conselheiro das famílias e
dos governos, o curador das almas e dos corpos, o educador físico e moral da criança, sob a
inspiração feminina” (BRASIL, 1943a, p. 36), que levaria à população a educação
higiênica e a propaganda do saneamento, influenciando diretamente e aconselhando cada
morador, ao penetrar “[...] em todas as casas em que o sofrimento aparece, conhecendo os
defeitos de higiene que determinaram ou favoreceram o surto do mal [...]”. Na concepção
de Saturnino de Brito, esses médicos acabariam por “[...] levar a cada lar a educação e
orientação cívica para a submissão, sem perda de altivez, às acertadas decisões
administrativas” (BRASIL, 1943a, p. 35). Tal postura pode remeter ao caráter repressor e
invasor do higienismo – doutrina que, afirmava, vinha tentando introduzir no Brasil, ao
repetir as lições e os conselhos das principais autoridades no assunto, propondo
modificações para “[...] ser mais facilmente aceita em nosso meio social, pelas nossas
municipalidades, por demais apegadas a preconceitos [...]” (BRASIL, 1944b, p. 168).
Adotava também como premissa para elaboração e execução de seus projetos a
preocupação com a eficiência e economia, por meio da comparação entre materiais e,
principalmente, da realização de experiências que possibilitariam uma melhor
exeqüibilidade e qualidade da obra, bem como, a adoção de propostas adaptadas às
condições locais. Muitos dos equipamentos sanitários tornaram-se reveladores de novas
técnicas construtivas, embora mantendo estilos e padrões arquitetônicos historicistas.
Ademais, além das propostas técnicas de elaboração das redes, consideradas
principais no âmbito de atuação dos órgãos de saneamento, eram indicados nos planos, de
uma forma geral, intervenções e obras de melhoramento na cidade existente. Alargamentos
de vias e novos traçados, aterro e aproveitamento de áreas inundáveis, criação de parques e
bosques e construção de articulações viárias foram algumas das ações empreendidas que
imprimiram, também na cidade real, mudanças significativas em busca de um inovador,
ordenado e salubre traçado urbano. De responsabilidade do Governo Estadual, esses planos
gerais e de expansão viriam aglutinar, consolidar e materializar os princípios de Saturnino
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de Brito, prevendo-se revisões sistemáticas e atualizações em seu conteúdo no intervalo de
15 (quinze) anos.
Assumia, portanto, a função de urbanista, apontando para a necessidade de
“conciliar a prudência do senso prático com as aspirações do esteta, as utilidades e o belo
efeito, evitando os exageros da fantasia” (BRASIL, 1944c, p. 174). Tais princípios foram
aplicados cuidadosamente em suas propostas, sendo emblemático o projeto de expansão e
saneamento de Santos (1905 a 1910 – Figura 02), considerado por Carlos Andrade (1992,
p.137) a sua “mais importante obra urbanística construída”.

Figura 02: Planta do saneamento de Santos. Fonte: BRASIL (1943b).

O traçado regular definido pela presença marcante dos canais a céu aberto, com
passeios, passadiços e avenidas arborizadas, ensejaram a criação de uma nova cidade
pautada, sobretudo, em um moderno uso do espaço público. Os aparatos técnicos do
saneamento – antes ocultos e despercebidos – alçaram, de forma inovadora, concreta e,
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especialmente, visível, uma posição de destaque nessa paisagem. Reproduziram o nascente
vigor da técnica, da ordem e da racionalidade, atribuindo-lhes, ao mesmo tempo e de forma
conciliadora, novas aplicações e conceitos. A cidade que então se pensou técnica e sã, se
afirmou igualmente bela, artística e aprazível.20
No intuito de assegurar e regularizar a concretização e a manutenção dessa
paisagem sã e bela, Saturnino de Brito defendia a promulgação e efetivação, por parte do
Governo do Estado, de instrumentos jurídicos que assegurassem a expansão racional da
cidade e privilegiassem o interesse público e a ingerência do poder público na execução
dos planos. Após definidos os planos de expansão e de arruamento, ficavam proibidas as
modificações no traçado viário da cidade e a construção de edificações, sem a consulta
prévia da sua influência no pleno funcionamento das redes de água e de esgotos. De forma
a perpetuar os mecanismos legais, Brito advertia para uma revisão constante da legislação,
assessorada por engenheiros e legisladores – a exemplo do que era realizado em outros
países –, a fim de atualizá-la frente às novas necessidades políticas, econômicas e sociais
que se impusessem ao longo do tempo.
Assim, antecipando alguns dos instrumentos que foram adotados pelos planos
urbanísticos característicos da década de 1960 em diante,21 Brito discorria amplamente
acerca das especificações de materiais e dimensões do sistema viário, indicações de uso e
ocupação do solo, preocupações com o meio ambiente e com a paisagem natural do sítio de
intervenção, e ainda sugeria métodos de cobrança e tributação pelo uso do solo urbano.
Sobre este último aspecto, na tentativa de viabilizar a implementação das obras e efetivar a
normalização das edificações – pode-se citar o caso da cidade de Santos como exemplar –,
Saturnino de Brito tentava conciliar os interesses públicos aos particulares, apontando para
um futuro retorno financeiro – a partir da valorização dos imóveis originada pelos novos

20

Alguns de seus contemporâneos também trouxeram importantes contribuições para o campo da engenharia
sanitária brasileira. Theodoro Sampaio, com sua atuação em São Paulo e, principalmente, com a proposta de
ampliação da rede de abastecimento d’água e criação da rede de esgotos de Salvador, em 1905, foi um dos
que reforçaram a construção de uma paisagem urbana particular consubstanciada por meio da técnica e do
saneamento. Já Henrique de Novaes, cuja atuação incluiu cidades como Vitória, São Paulo, Rio de Janeiro,
Juiz de Fora, Fortaleza e Natal era propagador do ideário de Saturnino de Brito, concebendo os equipamentos
sanitários, em seus projetos – especialmente os reservatórios de água – como marcos, atribuindo-lhes uma
“[...] situação de destaque, tanto mais quanto convenientemente desenhadas são as obras de aformoseamento
urbano” (NOVAES, 1924, p.1).

21

Os planos diretores, os códigos de obras, as leis relativas ao meio ambiente etc. da atualidade trazem muito
do que foi proposto por Saturnino no início do século XX.
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serviços –, e atribuindo, assim, aos proprietários dos terrenos no perímetro beneficiado
pelas obras de saneamento e embelezamento uma “contribuição de melhoria (plus value)”
proporcional ao lucro obtido (BRASIL, 1944b, p. 187). Afirmava:
As propostas legislativas que fiz, submetendo-as aos competentes, procuram,
mais que outra qualquer lei dos países citados (monarquias e repúblicas),
conciliar interesses, de modo que todos concorram para o benefício coletivo, do
qual colhem a maior parte das vantagens justamente aqueles que tiverem os seus
terrenos valorizados (BRASIL, 1944b, P. 192).

A legislação que propôs de modo pioneiro para a cidade de Santos, que serviu
como base para as demais propostas urbanísticas por ele desenvolvidas, trazia, inclusive,
sugestões de procedimentos administrativos que viabilizassem a concretização de seus
princípios, reforçando a importância do papel do Estado na efetivação das leis e no papel
de indutor da realização dos planos gerais e de expansão em todas as cidades. Saturnino de
Brito concedia ao poder público, portanto, o direito de desapropriação de prédios ou zonas
edificadas para sanear; de demolição e modificação das ruas de acordo com a eficiência
das redes de água e de esgotos, reservando espaços para praças ou parques e loteando e
vendendo os terrenos a edificar. Dessa forma, modificava os instrumentos legais existentes
em função do saneamento, “[...] dando-lhe uma latitude antes desconhecida como
necessária” (BRASIL, 1944b, p. 188).
Em sua publicação ‘Le Trace Sanitaire des Villes’22, Saturnino de Brito expunha
as prescrições com relação ao traçado de novos bairros, especificando:
Em cada talvegue se traçará uma viela, ou rua, ou avenida, retificando e
canalizando o curso. As outras ruas serão retas ou curvas, de direção normal às
curvas de nível para o mais fácil esgotamento das águas de chuva e de esgotos
das habitações. As ruas para o trânsito fácil serão estudadas transversalmente a
estas últimas procurando o declive estipulado para o movimento de autos e
carroças. Os quarteirões serão alongados com comprimentos máximos de 250
metros e largura de 60 a 80 metros, porque os lotes darão frente apenas para as
ruas normais às curvas de nível. Os lotes serão de largura mínima de 12 metros
e comprimentos de 30 a 40 metros. Separando os quarteirões alongados poderão
ser traçadas vielas para pedestres. As vielas terão larguras de 3,5 a 5,0 metros,
as ruas de 9 a 15 metros, com calçadas para pedestres de 1,5 e 3,0 m
respectivamente, e as avenidas com duas faixas de trânsito desde 18 até 40
metros (SAMPAIO, 1952, p.13).

22

Esse trabalho de Saturnino de Brito foi publicado pela primeira vez pela Impriemerie Choix, em Paris, no
ano de 1916. Até hoje não foi traduzido para o português, e se encontra reproduzido no volume 20 –
dedicado ao Urbanismo – das Obras Completas de Saturnino de Brito, publicadas em 1943 pela Imprensa
Nacional, conforme já citado.
PARTE I
Do Urbanismo Sanitarista ao Planejamento Urbano: aspectos teórico conceituais

ESCRITÓRIO SATURNINO DE BRITO

60

Sanitarismo e Planejamento Urbano

Ainda de acordo com Geraldo Sampaio (1952), Saturnino de Brito determinava
índices com relação ao uso e ocupação do solo, os quais deveriam se adaptar às
peculiaridades do local de intervenção. De forma geral, prescrevia para os seus projetos de
parcelamento a seguinte distribuição de áreas: as ruas deveriam ocupar 26% da área; os
parques, playgrounds e equipamentos de uso público-institucional (Igreja e escola), 13%;
os lotes residenciais, entre casas e apartamentos, 56%; os lotes destinados ao comércio,
incluindo a feira e o mercado, 5%.23
Outra preocupação evidenciada pelo engenheiro faz referência à preservação das
características ambientais das cidades, apelando para a valorização do pitoresco natural,
dos bosques e da vegetação existente e dos horizontes naturais (o mar, as montanhas, os
vales dos rios), defendendo que estes últimos não deveriam ser interceptados.24
Por fim, os planos gerais de Saturnino de Brito, ao destacarem os canais de
drenagem das águas pluviais como elementos estruturadores do espaço urbano, aliando-os
aos demais aspectos da cidade, não só corroboravam a salubridade do meio físico, mas
indicavam a previsão do crescimento das cidades, objetivando e concretizando uma nova
paisagem urbana, palco de novas sociabilidades, limpa e ordenada, onde se destacavam os
equipamentos sanitários.
As amplas avenidas-parques, a concepção de inspiração sitteana de evitar
longas ruas retas, os canais a céu aberto, o isolamento das edificações no lote
(atendendo as demandas higiênicas relativas à insolação, iluminação e
ventilação), eram alguns dos princípios utilizados por essa corrente do
urbanismo, que romperia a contigüidade do espaço urbano colonial e, assim,
traduziria e conformaria a (sua visão de) cidade moderna (FERREIRA et al,
2003a).

23

Os índices referentes à distribuição do espaço público em planos de loteamentos ou de arruamentos foram
instituídos pela Lei Federal nº 6766 de 1979 – que determinava um mínimo de 35% de áreas públicas. Esses
índices só foram consolidados em Natal com o Plano Diretor de 1984 (Lei nº 3.175/84) que, utilizando como
base a citada Lei Federal, ampliou para 40% o percentual total mínimo destinado a áreas públicas (20% - vias
de circulação; 15% - áreas verdes; 5% - usos institucionais) (FERREIRA et. al, 2003a).

24

Essa prescrição, em Natal, foi determinante para a realização das propostas do Escritório Saturnino de
Brito incorporadas no Plano Geral de Obras (1935 a 1939), que considerou a adequação dos projetos às
peculiaridades ambientais da cidade. A preocupação com os “horizontes naturais” consiste em uma
importante diretriz do Plano Diretor da cidade de Natal (Lei complementar nº 7, de 5 de Agosto de 1994),
determinando o controle de gabarito nas áreas circundantes ao Parque das Dunas e ao litoral.
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Seus princípios – que revelam influências de teorias e propostas urbanísticas então
disseminadas na Europa, como as proposições de Camillo Sitte,25 as do movimento cidadejardim e as do nascente urbanismo moderno, a partir das formulações e propostas de
membros da Societé Française des Urbanistes – anteciparam inúmeras experiências
urbanísticas posteriores, como as de Lúcio Costa ou de Attílio Correia Lima, por exemplo
(ANDRADE, 1992; MOREIRA, 1997), bem como dos superplanos da década de 1960 e
1970. Constata-se, dessa forma, a importante contribuição de Saturnino de Brito para a
constituição do urbanismo e do planejamento urbano brasileiro.
Torna-se válido ressaltar, para fechar esse item, a ressonância dos princípios
sanitaristas de Saturnino de Brito em outros países, como França e Argentina. Tanto as
suas obras construídas quanto os seus escritos no Brasil, bem como a comunicação que
mantinha com Dr. Imbeaux, presidente da Association des Hygiénistes et Téchniciens
Municipaux, em Paris, o renderam reconhecimento internacional – embora nunca tenha
saído do Brasil –, tornando-o, ainda em 1905, membro de honra daquela associação. O seu
livro Notes sur le Tracé Sanitaire des Villes – dedicado ao Dr. Imbeaux – foi divulgado em
toda a Europa, merecendo o prêmio do “diploma de higiene” e da “menção de higiene”.
Em 1926, como corolário da importância que alcançou na França, o Governo daquele país
conferiu-lhe o grau de cavaleiro da Legião de Honra, na qualidade de savant et ami de la
France (BRITO FILHO, 1979). Essas passagens traduzem a consolidação e
reconhecimento do pioneirismo de Saturnino de Brito como promotor e impulsionador de
uma técnica sanitária própria, adequada aos problemas, às condições, às necessidades e ao
ambiente brasileiro.

Escritório Saturnino de Brito: urbanismo sanitarista e
planejamento urbano
Consolidando a sua experiência profissional de mais de 30 anos, Saturnino de
Brito fundou, em 1920, o Escritório de Engenharia Civil e Sanitária Francisco Saturnino de

25

O arquiteto austríaco Camillo Sitte, que muito influenciou as formulações teóricas e as realizações práticas
de Brito, é autor de uma das obras fundamentais da vertente culturalista do urbanismo moderno: A
Construção de Cidades segundo seus Princípios Artísticos (1889; a edição brasileira é de 1992).
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Brito, com o objetivo de prestar serviços de consultoria, projeto e construção de obras de
saneamento e engenharia hidráulica (ESCRITÓRIO..., [19--]), além de administração e
fiscalização de obras.
O caráter técnico daquela instituição foi estabelecido em uma “Circular de
Fundação”, documento publicado na plaqueta em comemoração aos seus 40 anos de
existência, que expunha, além dos encargos e funções que interessavam e seriam
desempenhadas, as esferas de atuação que não condiziam com o perfil da instituição:
Encarrega-se de:
Pareceres sobre projetos e serviços
Instruções e especificações para execução de trabalhos públicos e particulares
Estudos de campo, plantas e projetos; desenhos e cópias
Direção e fiscalização da execução de trabalhos
Fiscalização do fornecimento de materiais, no país e no estrangeiro
Servir como consultor técnico das repartições públicas federais, estaduais ou
municipais e nas obras de interesse geral executadas por empresas nacionais e
estrangeiras.
Não se encarrega de:
Construções por empreitada
Comércio em geral
Representações lucrativas de fornecedores ou fabricantes de materiais e
maquinismo
Animar ou explorar inventos privilegiados (ESCRITÓRIO..., [19--]).

Considerada uma das organizações de caráter puramente técnico pioneiras no
Brasil (REVISTA BRASILEIRA DE ENGENHARIA, 1929), o Escritório prestou, entre os
anos de 1920 e 1930 e sob a administração do seu fundador, serviços para inúmeras
administrações públicas, dentre as quais destacam-se: Governo do estado do Paraná
(1920); Governo do estado do Rio Grande do Sul (1920 – 1929); Prefeitura Municipal de
Uberaba (1920); Governo do estado da Paraíba (1922 – 1924); Prefeitura do Distrito
Federal (1922); Governo do estado de Sergipe (1923 – 1926); Prefeitura Municipal de São
Paulo (1924 – 1926); Governo do estado do Rio de Janeiro (1925 – 1929); Governo do
estado da Bahia (1926); Prefeitura Municipal de Poços de Caldas (1927); Prefeitura
Municipal de Pelotas (1927 – 1930); Governo do estado de Minas Gerais (1928).
O falecimento de Saturnino de Brito, em 1929, enquanto inspecionava as obras em
Pelotas, marcou a mudança da direção do Escritório, ao assumir o engenheiro Francisco
Saturnino de Brito Filho (Figura 03), sem significar, no entanto, alterações nos seus
procedimentos administrativos e técnico-projetuais. Nesse momento, o nome da empresa
então se redefiniu para Escritório Saturnino de Brito.
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Figura 03: Saturnino de Brito Filho. Fonte: REVISTA D.A.E (1964).

Brito Filho, formado em Engenharia Civil e de Minas, em 18 de junho de 1923
pela Escola de Ouro Preto, comprometeu-se em seguir os ideais que antes orientavam as
propostas de seu pai, pronunciando:
Queremos significar que a matéria de sua vida constituirá para nós o mais
poderoso estímulo para prosseguir na diretriz certa que fixou e prolongar
através do tempo a elevada iniciativa que tomou em benefício do
aperfeiçoamento das nossas cidades e da saúde de nossas populações
(ESCRITÓRIO..., [19--]).
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Além dos procedimentos, foi mantida boa parte do corpo técnico do Escritório,
que incorporava importantes nomes da engenharia sanitária nacional, como Geraldo
Sampaio, Povoa de Brito, Francisco de Gouveia Moura, Henrique Batista, Floro Dória, Rui
Buarque, e José Fernal. Além dos consultores Miguel Presgrave, Lourenço Baeta Neves e
A. C. de França Meireles.
O acerto da incomparável norma deixada por Saturnino de Brito e a
competência e exemplar conduta deste pessoal técnico conjugaram-se à reta
visão das nossas administrações públicas e das populações em geral, para se
consubstanciarem nas numerosas realizações de trabalho sob bases meramente
técnicas que levamos a termo (ESCRITÓRIO..., [19--]).

À frente do Escritório, Brito Filho deu continuidade às obras de seu pai,
realizando vários trabalhos junto às administrações estaduais e municipais, e atendeu, entre
as décadas de 1930 e 1940, ao Governo do estado da Bahia (fins de 1929 – 1936); Governo
do estado de Pernambuco (1930 – 1931 e 1933 – 1936); Governo do estado do Rio de
Janeiro (1938 e 1940 em diante); Prefeitura Municipal de Poços de Caldas (1933 – 1936);
Governo do estado do Rio Grande do Norte (1934 – 1939, e 1939 em diante); Prefeitura
Municipal de Itabuna (1934 – 1937); Cia. Industrial Piraí (1934 e 1940); Governo do
estado da Paraíba (1936 – 1938); Governo Federal (1936 – 1937); Departamento das
Municipalidades de S. Paulo (1938 – 1939); Prefeitura Municipal de Maceió (1938 –
1939); Prefeitura Municipal de Campo Grande (1938 – 1940); Governo do estado do Ceará
(1939 em diante); Prefeitura Municipal de Petrópolis (1940); Cia. Águas Termais de S.
Pedro, estado de S. Paulo (1939 em diante); Governo do estado do Amazonas (1941);
Governo do estado do Piauí (1941); Prefeitura Municipal de Parnaíba (1941); Prefeitura
Municipal de Campo Maior (1941); além de outros trabalhos menores. (ESCRITÓRIO...,
[19--]).26
Registram-se ainda, a administração dos serviços à frente da Comissão de
Saneamento de Maceió (1947 e 1951); estudos para o abastecimento d’água de Guarabira –
PB (1952); ampliação dos serviços de abastecimento d’água de Aracaju (1957 – 1959);
ampliação das redes em João Pessoa – PB (1967 – 1968); projetos de abastecimento d’água

26

A partir dos documentos até agora catalogados, não é possível identificar em quais cidades o Escritório
elaborou planos gerais e de expansão, indicando a análise dos projetos e propostas para outras cidades do
Brasil a serem desenvolvidas em futuros trabalhos.
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e administração dos serviços de Manaus – AM (1968 – 1969); administração dos serviços
(décadas de 1960 e 1970) (DÓRIA, [1976?], p.205).27

Figura 04: Mapa que ilustra as cidades em que o Escritório atuou. Fonte: ESCRITÓRIO... [19--].

27

Cabe destacar que esses serviços foram apenas os que Floro Dória estava envolvido. Certamente, muitas
outras cidades e estados foram contemplados pela atuação do Escritório entre as décadas de 1960 e 1970.
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Além dos serviços diretamente vinculados à introdução e administração das redes
de água e de esgotos, o Escritório atuava também como consultor e autor de projetos de
desenho urbano, como ilustra a proposta elaborada para a sede da Colônia Agrícola
Nacional de Goiás, em 1944. O próprio Brito Filho, em artigo publicado na Revista do
Clube de Engenharia, retomou o projeto, ressaltando a obediência aos critérios sanitaristas
tanto nas dimensões dos lotes como no traçado das vias de acordo com os princípios
sanitários, que, adaptando-se à topografia do terreno, proporcionavam um fácil escoamento
das águas servidas e das contribuições pluviais (REVISTA DO CLUBE DE
ENGENHARIA, 1959).
Em paralelo à elaboração e concretização dos projetos e propostas de cunho
sanitaristas citadas anteriormente, Brito Filho, a exemplo do seu pai, preocupou-se em
difundir, defender e legitimar os seus princípios, prestando uma vasta contribuição para o
avanço e especialização da engenharia brasileira, espelhando-se, para tanto, em suas
próprias obras construídas. Destacam-se a sua participação em inúmeros congressos
nacionais e internacionais, a sua atuação à frente de entidades profissionais – ocupando os
cargos de Presidente e Vice-Presidente do Clube de Engenharia, ao mesmo tempo em que
presidia também a Engenharia Editora S.A. e o Serviço de Atividades Culturais do Clube
de Engenharia; de Presidente da Federação Brasileira de Associações de Engenheiros
(FEBRAE); de membro da Unión Pan-Americana de Associaciones de Inginieros28
(UPADI); além da sua atividade docente como professor de Higiene e Saneamento das
Cidades na Escola Nacional de Engenharia.
Do seu pai, Saturnino de Brito Filho herdou o amor ao planejamento detalhado,
à minúcia descritiva, à engenharia a serviço do homem. Seus trabalhos são
numerosos. E a empresa que dirige, o Escritório Saturnino de Brito, é da maior
respeitabilidade nos planos nacional e internacional (REVISTA DO CLUBE
DE ENGENHARIA, 1976, p. 19).

A tese por ele apresentada, em 1941, ao Primeiro Congresso Brasileiro de
Urbanismo, por exemplo, remonta ao projeto de transformação e modernização gestado
desde o final do século XIX – pela geração da qual o seu pai fez parte – que falava não
28

Essa entidade, criada em 1949 no Rio de Janeiro, reunia associações nacionais de engenheiros de 25 países,
sendo 21 latino-americanos, visando, sobretudo, a promoção do intercâmbio de conhecimentos na área da
engenharia, promovendo conferências, congressos e encontros anuais. Em 1976, Brito Filho coordenou a
XIV Convenção da UPADI, que ocorria simultaneamente ao VII Congresso Pan-Americano de Ensino da
Engenharia e à II Exposição de Engenharia e Indústria, que tinham como tema “A Engenharia e o
Desenvolvimento Integrado nos Países da América” (REVISTA DO CLUBE DE ENGENHARIA, 1976).
PARTE I
Do Urbanismo Sanitarista ao Planejamento Urbano: aspectos teórico conceituais

ESCRITÓRIO SATURNINO DE BRITO

67

Sanitarismo e Planejamento Urbano

somente das cidades brasileiras, mas do próprio país, tendo como eixo as técnicas do
saneamento e as diretrizes da saúde pública. Vinculando estritamente a higiene à educação,
fez da metáfora do “corpo” nacional sua justificativa. Em um país de cidades insalubres e
povo doente, afirmava-se, o urbanismo sanitarista seria o meio para a introdução de
melhoramentos da qualidade de vida da população. Assim, ao discursar sobre A
Higiotécnica e o Urbanismo, Brito Filho (1941) retomou os preceitos e reafirmou o lugar e
a importância da abordagem abrangente sobre a cidade que marcara as formulações do
urbanismo sanitarista, a qual estava “filialmente” ligado. Começando pelo título, que
recupera o tema da parte inicial do texto sobre os Esgotos da Cidade de Saturnino de
Brito29, essa reafirmação passou pelo vínculo estrito dos planos de urbanismo às
necessidades técnicas das redes de saneamento, pela querela com os resultados da
“evolução pasteuriana” – que mudara o foco da atuação médica do ambiente para o
indivíduo –, pela relação entre o chamado organismo-cidade e o organismo-indivíduo ou
mesmo pelo reconhecimento da obra de seu pai como um conjunto de experiências
formativas do urbanismo no Brasil.
A atuação multifacetada de Brito Filho possibilitou a publicação de incontáveis
artigos referentes não só à engenharia sanitária em especial, mas estendendo-se, por vezes,
a assuntos mais abrangentes; ao mesmo tempo, permitiu a circulação do engenheiro por
diversos meios profissionais, alargando sua alçada de ação e promovendo o Escritório
Saturnino de Brito em âmbito nacional e internacional. Proporcionou ainda a atualização
de Brito Filho em meio às discussões contemporâneas acerca não só da engenharia, mas
dos campos afins e dos aspectos técnicos e culturais em geral. Como exemplo, pode-se
citar o artigo intitulado “Novidades eletrônicas na operação dos serviços técnicos” (BRITO
FILHO, 1956), onde discute e defende a utilização do computador na otimização de
inúmeros serviços a cargo da engenharia, a partir da programação de máquinas e do
cálculo de problemas complexos, publicado na Revista do Clube de Engenharia, em 1956.
Essa atualização refletiu-se não apenas na produção teórica do engenheiro, mas
também nos seus procedimentos técnico-projetuais – e o caso de Natal é exemplar –,
introduzindo, ao longo dos anos, inovações técnicas e elementos da arquitetura e do

29

A primeira parte desse texto intitula-se “Os problemas da higiotecnia” e é contemporâneo aos trabalhos de
Brito em Santos, na primeira década do século XX; foi republicado nas Obras Completas de Saturnino de
Brito (1943, p.13-36).
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urbanismo moderno em suas propostas, sem perder, no entanto, o mote sanitarista como
eixo central de suas intervenções. Esse mote sanitarista e o caráter reto impressos desde a
fundação do Escritório continuaram a determinar a racionalidade e a eficiência técnica das
obras, assim como os procedimentos administrativos característicos desde as primeiras
obras de Saturnino de Brito. O sistema de administração contratada30 – em detrimento dos
contratos por empreitada que se disseminavam pelo Brasil e que dispunham de uma maior
flexibilidade e conseqüente aceitação por parte das administrações públicas – continuava
estabelecido nos decretos contratuais que, ressalte-se, eram redigidos pelo próprio
Escritório, permanecendo inerente e intacto ao longo da atuação daquela instituição,
independente dos interesses políticos e econômicos locais – que gradativamente se
consolidavam no contexto político nacional. Reafirma-se, então, a fé positiva na
neutralidade do saber técnico posta em prática em suas atuações ao longo do país e gestões
politicamente “imparciais” que certamente corroboraram a sua permanência em inúmeras
cidades brasileiras e em Natal, em particular, onde atuou durante mais de 30 anos,
perpassando por vários contextos políticos e econômicos.
Floro Dória – que dedicou 51 anos de vida profissional ao Escritório Saturnino de
Brito, desempenhando a posição de Preposto em várias cidades do Brasil, e chegando a
ocupar o cargo de Inspetor regional do Escritório, assim resume a personalidade de
Saturnino de Brito Filho:
1) Não aparentava ser o que era: um dos maiores engenheiros sanitaristas da
América do Sul e alhures, reconhecido pelas maiores autoridades no assunto e
congressos internacionais. Elemento de destaque na Confederação SulAmericana de Engenheiros. Sua vida inteiramente dedicada à Engenharia.
2) Continuador obrigatório da grande obra iniciada pelo seu pai e patrono do
Escritório Saturnino de Brito.
3) Foi um grande chefe que soube sempre apoiar integralmente os prepostos do
ESB, nos diversos estados do país, dando-lhes cobertura na hora precisa,
sempre pronto a nos ouvir nos casos difíceis que se apresentavam; chegando-se
sempre a um bom resultado. Possuía conhecimentos jurídicos para discutir com
os elementos mais abalizados em matéria de Direito, e grande cultura geral.

30

Em entrevista realizada em 09 de abril de 2001, o engenheiro Marcelo Adeodato, preposto do Escritório
Saturnino de Brito em Natal durante a década de 60, afirmou que, pelo sistema de administração contratada,
cabia ao Escritório Saturnino de Brito a contratação e remuneração do pessoal técnico, operários e materiais
para os serviços de estudos e projetos. Ao governo, além das outras despesas – com estudos, medições,
indenizações, pessoal administrativo, caberia o pagamento ao Escritório da quantia equivalente a 10% do
valor total dos serviços – incluindo a arrecadação proveniente.
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4) Quem o acusasse injustamente ou menosprezasse um seu projeto, aguardasse
a resposta à altura e neste ponto ninguém o excedia ao meu ver. Era fora de
série (DÓRIA, [1976?], p.205).

Por outro lado, aponta para alguns aspectos controvertidos do seu chefe, assim o
definindo:
1) Na realidade, não era bom administrador. Era vaidoso, desconhecido,
vingativo e frio.
2) Aquecessível aos que não contrariassem os seus pontos de vista. CAUIRA,
com aqueles que trabalhavam elevando cada dia o conceito do Escritório.31
3) Mão aberta como relações públicas, para aqueles que futuramente pudessem
trazer-lhe vantagens, principalmente se fossem estrangeiros (DÓRIA, [1976?],
p.205 - 206).

O mau desempenho em matéria de administração, por parte de Brito Filho, a que
se refere Floro Dória foi confirmado pelo desencadeamento de uma séria crise financeira
enfrentada pelo Escritório a partir do momento em que cessaram os contratos para a
administração de repartições, em 1969, na medida em que a administração do Escritório
centralizou-se unicamente nas mãos do Presidente, contrariando as expectativas de
aumento na arrecadação daquela instituição – que passara a se dedicar unicamente à
elaboração de projetos, atividade de maior rentabilidade, de acordo com Floro Dória.
Essa crise acabou por desencadear sérios atritos no setor de projetos, acarretando,
em 1976, o afastamento de vários funcionários considerados de suma importância para o
Escritório, como Floro Dória e Geraldo Sampaio, este último considerado “[...] o eixo sob
o qual girou o Escritório Saturnino de Brito durante 46 anos” (DÓRIA, [1976?], p.205 206). O falecimento de Saturnino de Brito Filho, em agosto de 1978 no Rio de Janeiro,
somente apressou o fim da instituição, como pode-se comprovar a partir das palavras de
Floro Dória
Perdeu o Brasil, um grande engenheiro que dedicou toda a sua vida a
engenharia hidráulica e sanitária, levando consigo como programara em vida, o
Escritório Saturnino de Brito. Excluiu os continuadores da grande obra do seu
pai e patrono do Escritório, admirado e reverenciada a sua memória por todos
nós.
Nunca quis organizar uma equipe moça para continuar a obra de Saturnino de
Brito, preferindo sepultá-la consigo, pela vaidade encoberta que sempre o
acompanhou (DÓRIA, [1976?], p.224).

31

Floro Dória enuncia inúmeras situações em que insinua uma certo lado mesquinho de Brito Filho,
principalmente com relação aos funcionários do ESB.
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O Escritório permaneceu ativo, sob a direção do engenheiro Luis Marcelo Gomes
Adeodato – que também fora Preposto em Natal –, resistindo somente até os primeiros
anos da década de 80, quando já se apresentavam sucateadas as suas instalações. Nesse
momento, os acionistas resolveram, em Assembléia, vender os imóveis pertencentes à
sociedade em comandita por ações, rateando o capital arrecadado entre eles.
Termina, aí, a trajetória do Escritório Saturnino de Brito que, em mais de sessenta
anos de atividade, permaneceu nos meios técnicos e intelectuais, repercutindo nacional e
internacionalmente, mesmo quando, considerava-se, a vertente sanitarista já havia findado.
Cabe registrar, portanto, que se a atuação e a importância do engenheiro Saturnino de Brito
para a constituição do urbanismo moderno no Brasil já foi amplamente discutida no meio
acadêmico brasileiro, o mesmo não pode ser dito sobre a trajetória do Escritório fundado
por ele em 1920 – que permaneceu em atividade por mais de 60 anos. Continuador e
atualizador da tradição do chamado “urbanismo sanitarista” de seu fundador, é fato que, a
despeito da vasta atuação em dezenas de cidades de todas as regiões brasileiras, o
Escritório praticamente “desaparece” na historiografia urbanística nacional. Mais ainda,
registra-se a escassez de discussões e estudos acerca da ressonância ou da continuidade da
influência dessa tradição na consolidação do urbanismo no Brasil no período posterior a
1930 ou, muito menos, na introdução ou “passagem” para o planejamento urbano. Frente à
grande produção (teórica e prática) de Saturnino de Brito desde o final do século XIX até
1929, ano de seu falecimento, o “desaparecimento” súbito dessa vertente deveria causar
alguma estranheza e muitos questionamentos, pelo menos, na produção historiográfica
nacional.
À primeira vista um discurso conservador, fora do lugar, fin-de-siècle, com suas
palavras de ordem em torno da “salubridade urbana” e da metáfora da cidade como corpo
são, sabe-se que tais teses não eram meras peças de retórica. À frente do Escritório, Brito
Filho dirigiu e coordenou os estudos e a elaboração dos projetos que resultariam na
consecução das redes de saneamento de Natal na década de 1930 e de muitas outras
cidades, como Campina Grande-PB e Campo Grande-MT, nas décadas seguintes. Os
argumentos de sua tese eram reflexões sobre a vasta prática acumulada do Escritório e
sobre os princípios teóricos e filosóficos que a animavam. Discutindo o Saneamento do
Recife, cujas projetos e obras foram coordenados por Saturnino de Brito na década de
1910, Brito Filho diria que, apesar da abordagem integral do problema urbano – visto
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como um “problema higiênico” –, a cidade do Recife, mais de duas décadas após a
conclusão das obras, ainda não era uma cidade saneada. Sem um plano geral de
melhoramentos e expansão conjugando todos os esforços, que incluíam a reforma das
habitações e a educação do povo em hábitos civilizados de higiene, a salubridade urbana
não podia ser alcançada (BRITO FILHO, 1941, p.04-10). Daí se entende porque, mesmo
não contratado para tanto, o Escritório propôs um Plano Geral de Obras para Natal que
abrangia propostas de novos edifícios, melhoramentos urbanos, ordenamento e expansão
da malha urbana existente, e os submetiam aos imperativos técnicos da melhor solução
para as redes do saneamento da cidade (FERREIRA et al., 2003b).
Além disso, tomando o caso de Natal – que será analisado posteriormente no
trabalho – como exemplo, pode-se inferir que a atuação do Escritório Saturnino de Brito
perpassa pelos três momentos que pontuaram o quadro de formação e consolidação do
urbanismo no Brasil. Em um primeiro momento, caracterizando as primeiras ações de
Saturnino de Brito, observa-se a concretização de obras de melhoramentos urbanos,
restringindo-se ainda à introdução do saneamento. Com a elaboração do seu projeto para
Santos, Brito antecipa as práticas urbanísticas do segundo momento, já incorporando
preocupações com a eficiência viária e com a expansão da cidade. No entanto, a introdução
do urbanismo tal e qual a segunda terminologia abordada no trabalho consolida-se com a
elaboração do Plano Geral de Obras para Natal, já fundamentado em um amplo diagnóstico
e incorporando princípios do urbanismo moderno em paralelo às obras de saneamento.
Posteriormente, o Escritório assume ainda, funções que perfilavam o planejamento urbano,
com a criação do Departamento de Saneamento do Estado (DSE) e a ampliação de sua
ação à fiscalização e ao controle do espaço construído da cidade. Tendo como mote central
o saneamento da cidade, o urbanismo sanitarista de Saturnino de Brito, pode-se afirmar,
vai ser adaptado e reformulado ao longo dos anos, de acordo com as modificações nos
contextos políticos, econômicos, sociais e culturais, e sobretudo, técnicos e urbanísticos
que se firmam ao longo dos 60 anos de atuação do Escritório.

PARTE I
Do Urbanismo Sanitarista ao Planejamento Urbano: aspectos teórico conceituais

PRIMEIRO MOMENTO

74

As idéias urbanísticas orientando o crescimento da cidade (1935 – 1939)

Esse momento, que compreende a segunda metade da década de 1930, marca o
arremate das ações higienizadoras sobre a cidade que se desenrolaram desde meados do
século XIX até a década de 1930, e que foram retomadas e incorporadas na concepção do
Plano Geral de Obras, elaborado e implementado pelo Escritório Saturnino de Brito, entre
1935 e 1939. Ressaltando os princípios do Urbanismo Sanitarista e tendo o saneamento
como eixo norteador e elemento central das propostas de desenho urbano e da formulação
de instrumentos de regulação e ordenamento do crescimento da cidade, o Plano Geral de
Obras, ao introduzir, definitivamente, as redes de água e esgotos na cidade, acabou por
coroar todo um momento em que as tentativas se davam no sentido de higienizar a cidade,
evidenciando a idealização de uma cidade planejada e controlada, cujo processo de
urbanização deveria ser antecipado e orientado, de acordo com a melhor solução para as
redes sanitárias.
Assim, no intuito de melhor entender esse primeiro momento da urbanização de
Natal – definido pela periodização adotada no trabalho –, o presente capítulo tenta retomar
as condições históricas que permitiram a elaboração e a concretização do Plano Geral de
Obras, os princípios e as influências impressos em sua concepção, as instituições
envolvidas, o teor das propostas e as possíveis conseqüências para a configuração urbana
da cidade.
Para tanto, inicialmente será analisado o contexto político e econômico nacional e
local, a fim de identificar a forma de interpretação dos problemas urbanos no momento e,
ao mesmo tempo, apontar os fatores que nortearam, permitiram e impulsionaram a
elaboração e implementação do Plano Geral de Obras. Feito isso, dar-se-á início à análise
dessa intervenção, a partir do estudo das instituições que a viabilizaram e das balizas legais
que a direcionaram; do modo de apreensão e de reconhecimento das características e das
peculiaridades locais; e do detalhamento de cada projeto elaborado. Assim, pode-se
observar a vinculação do Plano ao ideário sanitarista do Escritório Saturnino de Brito, bem
como as suas contribuições para o ordenamento espacial do crescimento de Natal.
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Condições históricas: a higiene no cerne da problemática
urbana
A Revolução de 1930 e os anseios de higienização da cidade
De uma forma geral, com a Revolução de 1930, ocorreram inúmeras
transformações nas funções e na estrutura do Estado brasileiro, com a emergência de novas
classes sociais urbanas e com a reestruturação das relações entre Estado e sociedade. A
década de 1930 possibilitou, portanto, a criação das condições históricas para a
consolidação do “Estado burguês”, e do seu novo sistema de instituições políticas e
econômicas, além da afirmação dos valores sócio-culturais burgueses. Observa-se, então, a
transição do Estado oligárquico – caracteristicamente rural –, para o Estado Burguês, de
caráter eminentemente urbano, que acabou por impulsionar “[...] a passagem de uma
estrutura econômico-social provinciana e rural para uma outra, urbano-industrial”
(FERRARA, 2001, p. 285).
Ás cidades, foram atribuídas novas funções, transformando-as em espaço de
novas relações sociais e econômicas, principalmente em virtude do incipiente processo de
industrialização que gerara um ambiente urbano mais complexo, e, sobretudo, mais
independente da cultura agrária. Os novos grupos sociais que emergiram a partir desse
processo – a classe operária, a classe média e um empresariado industrial –, imprimiram-se
na configuração urbana dos principais centros do Brasil, promovendo também o
surgimento de novos espaços.
E assim consolidou-se uma vitória importante, ainda que parcial, da cidade
sobre o campo. Pouco a pouco, as classes sociais de mentalidade e interesses
caracteristicamente urbanos impuseram-se por sobre a mentalidade e os
interesses enraizados na economia primária exportadora (IANNI, 1977, p. 22).

Observa-se que, ao passo em que a industrialização era um processo almejado
pelas elites políticas e econômicas, o processo de urbanização era ainda indesejado, tendose em vista que, com um maior contingente populacional concentrado nas grandes cidades,
os problemas urbanos, embora já existissem, passaram a representar desconforto e mesmo
perigo para as classes sociais urbanas, principalmente para as elites, começando a ser
tematizados e debatidos. A cidade, por sua vez, configurou-se como alvo de análises e de
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intervenções reparadoras, dentro do programa de modernização levado a cabo por Getúlio
Vargas durante o Estado Novo.
No tratamento desses problemas urbanos, restrito principalmente à ação técnica e
corretiva do engenheiro – sob a forma de planos urbanos que discutiam e definiam tais
problemas a partir de uma nova ordem técnica baseada no diagnóstico, no planejamento e
na intervenção –, predominavam ainda as influências do higienismo, principalmente no
que se refere à concepção de cidade adotada. A metáfora organicista que norteou inúmeras
propostas e planos urbanísticos no início do século XX e que, ressalte-se, continuou a
orientar a atuação do Escritório Saturnino de Brito por toda a sua trajetória profissional,
implicava em estratégias de controle social fundamentadas em práticas de higiene
intimamente relacionadas com normas morais.
A analogia cidade x organismo vivo, ao prescrever a saúde e o movimento como
essenciais à vida humana, marcou um momento em que o urbanismo tinha como questões
centrais a higiene e a circulação, justificando assim, a realização de inúmeras obras de
saneamento e de reforma e ampliação do sistema viário como fundamentais para o
funcionamento da cidade (GUNN e CORREIA, 2001). Reconhecendo a importância do
indivíduo – seus hábitos e práticas sociais – para a eficiência das cidades, e considerando a
relação de interdependência entre o organismo humano e o organismo urbano, o
saneamento se impunha como promotor de novos hábitos de higiene pessoal. Dessa forma,
“a saúde e a circulação se articulam como questões básicas na problematização da cidade;
como pontos cruciais do bom funcionamento do ‘organismo urbano’ e dos organismos dos
seus habitantes” (GUNN e CORREIA, 2001, p. 240).
Justificaram-se, a partir desses pressupostos, as inúmeras obras de saneamento e
de estruturação do sistema viário e de transportes realizadas em várias cidades do Brasil,
como introdutores da civilidade, imprimindo nos cenários urbanos as condições de
salubridade, higiene e modernidade tão almejadas no processo de afirmação de uma
identidade nacional.
Ressalte-se ainda que, nesse momento, a classe dominante brasileira ainda
dispunha de uma proposta urbana, baseada nos seus próprios interesses, que era
apresentada com antecedência e, como forma de legitimação, debatida abertamente frente à
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população. Assim, dotada de poder de liderança na esfera urbana para executar as
intervenções que julgasse necessárias, a elite estimulou a concretização de obras que
privilegiavam áreas específicas da cidade, como a remodelação do centro, principalmente
no que se refere à reforma do sistema viário (VILLAÇA, 1999).
Consolidou-se, então, um ideal de cidade sã, salubre, moderna e, ao mesmo tempo
bela, adaptada às necessidades da elite e seus novos recursos tecnológicos – como, por
exemplo, o automóvel. A implementação e a efetivação dos planos e projetos de
remodelação e reforma, introdução de infra-estrutura e extensão, bem como a legitimação
dos instrumentos legais estabelecidos nas intervenções, eram propiciadas, nesse momento,
pelas baixas densidades das cidades, permitindo o controle e a ingerência por parte da
administração pública e das elites dominantes. Em paralelo, a classe proletária, que se
expandia a cada dia, permanecia à margem do processo de urbanização, segregadas nos
arrabaldes e na periferia, longe dos olhos do visitante e da elite, desprovidas de quaisquer
benefícios em meio às operações urbanísticas.

Natal, década de 1930: desenvolvimento econômico e obras de
saneamento
Antes de entrar na caracterização do contexto local na década de 1930, fez-se
necessária uma breve abordagem acerca das intervenções elaboradas e realizadas em Natal
entre fins do século XIX e início do século XX que traziam em suas concepções, de forma
direta ou indireta, a preocupação com a higiene e com a salubridade urbana. A partir dessa
abordagem, pretende-se melhor fundamentar não apenas a análise das condições históricas
que condicionaram a contratação do Escritório Saturnino de Brito, como também embasar
o estudo acerca do Plano Geral de Obras, na medida em que esse Plano retomou e
incorporou inúmeros aspectos contidos nas propostas que o antecederam.
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Antecedentes históricos: tentativas de higienização da cidade nas primeiras décadas do
século XX
Observa-se que, em Natal, o projeto modernizador das elites políticas e
econômicas culminou, desde a Proclamação da República, em inúmeras intervenções
urbanísticas e iniciativas governamentais, como é o caso das propostas de “reforma
urbana” realizadas durante a gestão da oligarquia Albuquerque Maranhão (1892-1913); do
Plano Geral de Obras de Saneamento de Henrique de Novaes (1924); e do Plano Geral de
Sistematização de Giacomo Palumbo (1929-1930) que se apresenta como a concretização
das transformações urbanas promovidas pelo prefeito Omar O’Grady (1924-1930).
Em meio às inúmeras ações concretizadas pela oligarquia Albuquerque Maranhão
durante os vinte e um anos em que permaneceu no poder, destaca-se a primeira intervenção
urbanística sistematizada – considerada pela historiografia local – que previa, já de acordo
com os ditames da ordem higienista, um novo bairro para Natal, a Cidade Nova (19011904 – Figura 05).

Figura 05: Bairro Cidade Nova, 1904. Fonte: FERREIRA et.al (2003).

Formalizada pelo técnico agrimensor Antônio Polidrelli, a proposta de desenho
urbano incorporava, também, preocupações relativas à questão sanitária, através da
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introdução de melhoramentos na área central, além da expansão da cidade. O novo traçado
ortogonal contrastava com a irregularidade da cidade colonial, estabelecendo os elementos
principais do sistema viário que viriam orientar, a partir do seu prolongamento, o futuro
crescimento de uma parte da cidade atual.
Posteriormente, em 1924, coube ao engenheiro Henrique de Novaes – como chefe
da Comissão de Saneamento de Natal (CSN) criada naquele mesmo ano –, elaborar os
projetos das redes de abastecimento d’água e de esgotos, além de estudar e projetar a
ampliação da cidade, resultando no Plano Geral de Obras de Saneamento de Natal (Figura
06). Revelando a sua filiação ao “urbanismo sanitarista” e praticando o discurso das elites
administrativas, Novaes propunha a reforma e expansão da cidade existente, buscando
elevar Natal a um patamar de destaque no cenário regional (FERREIRA et. al. 2003a).

Figura 06: Plano Geral de Obras de Saneamento de Natal - Blueprint, 1924. Fonte: Acervo HIDROESB.

Durante a gestão de Omar O’Grady, na segunda metade da década de 1920,
tomou-se partido de uma série de normatizações específicas, buscando adequar Natal à sua
posição de destaque no contexto de origem da aviação comercial. Utilizou-se, para tanto,
do urbanismo como forma de administração da cidade, retomando os princípios norteamericanos de gestão do espaço urbano e revelando a prioridade aos atributos físicos.
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Tendo como norteador o automóvel, promoveu-se a introdução de infra-estrutura básica,
principalmente no que se refere à eficiência do traçado viário, além da drenagem das águas
pluviais, da limpeza pública e do embelezamento urbano.
Dentre as inúmeras obras de modernização do espaço físico de Natal realizadas
por Omar O’Grady destaca-se a elaboração e efetivação parcial do Plano Geral de
Sistematização de Natal (Figura 07), elaborado por Giacomo Palumbo. Aliando o
monumentalismo barroco da Ècole de Beaux Arts ao ideário norte-americano, o plano
visava expandir o traçado poligonal do bairro Cidade Nova e implementar o zoning,
subdividindo e hierarquizando as áreas da cidade de acordo com funções específicas.
Nesse sentido, confirmou a tendência de bairro comercial na Ribeira, a de zona residencial
nos bairros de Petrópolis e Tirol, a de bairro operário no Alecrim e a de zona
administrativa em um trecho que limitava a Cidade Alta e a Ribeira, e ainda indicou a
localização de um bairro jardim na área entre o Potengi e Oceano Atlântico (FERREIRA
et. al., 2003a). Além disso, os mecanismos legais propostos durante a administração de
O’Grady (Lei nº 04, de 1929), que regulamentavam a ocupação e extensão da cidade e
normatizavam as edificações, atuaram como única baliza legal referente à produção do
espaço urbano de Natal até a década de 1960, quando foram substituídos pelo Código de
Obras do Município de Natal.

Figura 07: Plano Geral Sistematização de Natal, 1929. Fonte: DANTAS (1998).
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No entanto, contrariando as expectativas contidas nas propostas urbanísticas
dirigidas à modernização do espaço físico de Natal, a cidade chega à década de 1930
apresentando um quadro de precariedade higiênica e de saúde pública amplamente
divulgado e reclamado na imprensa local. Sofria, pois, com altos índices de mortalidade,
agravados pela ausência de sistemas eficazes de abastecimento d’água e de esgotos, de
programas de educação sanitária, e com a inadequação das habitações aos preceitos
higienistas de ventilação e iluminação.

Instabilidade política e crescimento econômico (1930 – 1935)
Essa precária situação em que se encontrava Natal motivou a idealização de
inúmeras ações sobre o espaço urbano, contradizendo o contexto político, então marcado
por constantes “turbulências” no cenário político evidenciadas por uma alta rotatividade de
interventorias e de gestões bastante atribuladas e de pouca duração, que evidenciavam as
dificuldades de consolidação das novas forças políticas em âmbito local naquele momento
(COSTA, 1995).32
Não era risonha a situação com que se defrontava o novo Governo.
Encontrávamo-nos em um passado período em o qual as paixões políticas
conseguiam dividir fundamente os homens, gerando quadros difíceis e
tormentosos, mais propícias às satisfações de outra ordem que ao esforço
construtor e à continuidade administrativa (GURJÃO e BRITO FILHO, 1991,
p.18).

Apesar da descontinuidade política e das mudanças por elas provocadas, não foi
interrompida a concretização de inúmeras obras públicas – especialmente ligadas à infraestrutura em geral e ao saneamento em particular – que foram iniciadas na década de 1920
e consolidadas nos anos 1930 (FERREIRA et al., 2000). Além de atender os anseios das
elites dominantes, essa continuidade de ações destinadas ao urbano pode revelar, por outro
lado, uma preocupação e o reconhecimento, por parte do poder público, da importância de
gerenciar e ordenar o crescimento da cidade, promovendo operações de “modernização” e

32

Por toda a década, a administração do Rio Grande do Norte passou por seis interventorias, sendo quatro
delas até o ano de 1933.
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estruturação urbana que se demonstravam em sintonia com o que se realizava em âmbito
nacional.
As iniciativas, tanto governamentais quanto privadas, continuavam a seguir as
propostas ditadas pelo Plano Geral de Sistematização de Natal. Deram-se também
inúmeras ações que visavam ampliar a infra-estrutura e os equipamentos urbanos, como a
construção da primeira vila operária, localizada no bairro do Alecrim; a construção do
hospital operário, também no bairro do Alecrim; a realização de obras de continuidade da
estrada de ferro central; a ampliação do mercado público; a construção da primeira
maternidade de Natal; a conclusão dos trabalhos nas docas do porto de Natal; e inúmeras
obras de calçamento, alargamento e prolongamento de ruas, dentre outros.
A efetivação de tais propostas foi viabilizada, principalmente, pelo crescimento
econômico que o Rio Grande do Norte apresentou no início dos anos 1930, a partir do
estabelecimento de políticas econômicas de incentivo à produção do setor algodoeiro,
desenvolvidas pelo Interventor Mário Câmara, atingindo a maior produção já registrada na
história do estado, e cujos saldos orçamentários dirigiram-se, em parte, às operações
urbanas. Essa situação financeira que dispunha o estado foi determinante na contratação do
Escritório Saturnino de Brito em 1935 para chefiar a então recriada Comissão de
Saneamento de Natal e executar os projetos das redes de água e de esgotamento sanitário
da cidade.
Embora o Escritório tenha sido contratado ainda no governo de Mário Câmara, o
início das obras só se deu em Janeiro de 1936, quando já havia assumido como Governador
eleito, o médico Raphael Fernandes Gurjão, juntamente com o Prefeito, engenheiro Gentil
Ferreira de Souza. A parceria médico-engenheiro, que implicava na consciência das causas
dos problemas urbanos e no conhecimento de suas soluções, aliada ao movimento
comercial de Natal que se apresentava em situação privilegiada frente às exportações –
tendo em vista que muitos capitais novos procuravam este centro de atividade “na prevista
certeza do seu florescimento e futuro” – (RIO GRANDE DO NORTE, 1936, p.57),
determinaram uma fase marcada pela construção de inúmeras edificações e remodelação
de outras, assim como pela introdução de importantes melhoramentos.
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Grande porto de exportação de algodão, peles, couros, caroço de algodão, torta,
óleo, açúcar, etc., Natal é, inquestionavelmente, uma cidade que ressurge, se
expande e aformoseia.
Sua invejável posição topográfica, sua vegetação, suas dunas recobertas de
verdura, seus arrabaldes e praias pitorescos dão-lhe, mui merecidamente, a fama
de formosa cidade.
O seu porto satisfaz, ao mesmo tempo, as exigências das navegações marítima e
aérea.
Com os requisitos que já possui, a cidade progride com rapidez apreciável e
faltam ainda dois empreendimentos valiosos para completar-lhe a aparelhagem
imprescindível para um desenvolvimento mais veloz e assentado em bases
fortes: o serviço de água e esgotos e um bom hotel (RIO GRANDE DO
NORTE, 1936, p.57).

A re-criação da Comissão de Saneamento de Natal
Nesse sentido, o então Governador do Estado Raphael Fernandes Gurjão, em
1936, muniu-se dos decretos 823, de 26 de Abril de 1935, e 844, de 20 de Maio de 1935,
criados ainda pelo Interventor Mário Câmara, para reafirmar a criação da Comissão de
Saneamento de Natal e regulamentar a contratação do Escritório Saturnino de Brito para a
elaboração das propostas e futura direção dos serviços de abastecimento d’água e de
esgotamento sanitário da cidade. A criação da CSN foi justificada pelo Governador:
A aglomeração urbana progredia, entretanto, a falta de solução para os
problemas de seu abastecimento e esgotamento tornava-se cada vez mais grave.
Em 1935, esse retardamento era de ordem tal que exigia a elaboração de novos
projetos. Estes e a respectiva execução foram contratados ao final do Governo
do ilustre Interventor Dr. Mário Câmara (GURJÃO e BRITO FILHO, 1991, p.
17).

Retomando os objetivos de sua criação em 1924, a Comissão de Saneamento de
Natal foi novamente instituída pelo Decreto n. 823, de 26 de abril de 1935, visando:
a) Estudar, projetar e organizar todos os serviços de abastecimento de águas e
esgotos sanitários da Capital do Estado.
b) Administrar tecnicamente e dirigir a construção das novas obras de
saneamento, constantes dos projetos que forem aprovados pelo Governo.
c) Adquirir pelo custo real, por compra, concorrência administrativa e contratos,
os materiais necessários à execução dessas obras (RIO GRANDE DO NORTE,
1935, p. 50-51).
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A direção da CSN, como previsto no decreto de sua criação, ficaria a cargo de um
escritório de engenharia especializado em serviços de saneamento, cuja escolha coube ao
Governo do Estado. Assim, pelo Decreto nº 844, de maio de 1935, foi firmado o contrato –
sob a forma de “administração contratada” com o Escritório Saturnino de Brito, ficando
este responsável pela administração da referida Comissão e pela elaboração dos projetos e
construção das obras de abastecimento d’água, das redes de esgotos e dos demais serviços
complementares ao saneamento da cidade. Algumas cláusulas do decreto descreviam, de
forma criteriosa, como os projetos deveriam ser elaborados, os prazos de entrega, a
abrangência da proposta e os princípios sanitários sobre os quais se deveria pautar.
A princípio, a interpretação do decreto de criação permite inferir que as ações
sanitárias a cargo da Comissão de Saneamento de Natal apresentavam-se desvinculadas
das questões urbanísticas. Entretanto, ao considerar o ideário sanitarista que norteou a
atuação do Escritório Saturnino de Brito,33 observa-se que a preocupação com a
configuração e a articulação do espaço urbano esteve presente em seus projetos,
afirmando-se "[...] sempre precários o saneamento parcial e a higiene fragmentária”, e
colocando-se “[...] os problemas em função do conjunto, nos complexos urbano e regional,
o que conduz logo a formular a higiotécnica e todos os sectores, integralmente” (BRITO
FILHO, 1941, p.1). Essa preocupação fundamentaria o Plano Geral de Obras,
introduzindo, dessa forma, propostas de melhoramentos e de expansão para a cidade como
parte integrante do seu saneamento, como será confirmado adiante.
Em 1937, porém, o Governo do Estado deu passos mais decisivos no sentido de
institucionalizar e consolidar os serviços de saneamento na esfera pública estadual, criando
a Repartição de Saneamento de Natal (RSN), por meio do Decreto n. 338, de 26 de
novembro de 1937. Estabeleceu-se, aí, uma nova base institucional de domínio público,
mais sólida e permanente. Essa repartição assumiu, gradativamente ao longo das décadas
seguintes, o planejamento, a execução e a administração dos serviços de saneamento do

33

Como visto no capítulo 02, o engenheiro Saturnino de Brito, falecido em 1929, é considerado expoente
máximo da vertente do urbanismo sanitarista pela sua atuação em inúmeras cidades do Brasil, realizando
obras de saneamento e abastecimento d’água. O seu legado sanitarista foi continuado pelo Escritório de
Engenharia Civil e Sanitária, fundado em 1920, o qual, após o seu falecimento, sob a direção de Saturnino de
Brito Filho, passou a se denominar Escritório Saturnino de Brito, conservando, além do ideário, os princípios
contratuais e administrativos e o quadro de funcionários.
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município, apresentando a composição técnica e desempenhando as funções determinadas
na legislação que regeu a sua criação:
Art.1º - É criada a Repartição de Saneamento de Natal, que terá a seu cargo a
manutenção dos serviços de abastecimento d’água e de esgotos sanitários da
capital, e arrecadação da respectiva renda.
Art.2º - A Repartição de Saneamento de Natal, será dirigida por um engenheirodiretor, e terá o pessoal administrativo e técnico que for necessário, admitido
livremente pelo Governo do Estado dentre o pessoal da atual Comissão de
Saneamento, e cujas atribuições e remunerações serão determinadas nos
regulamentos que se fizerem precisos para completa instalação e funcionamento
dos serviços (RIO GRANDE DO NORTE, 1938, p.132).

O Regulamento da RSN, estabelecido pelo decreto n. 449, de 9 de março de 1938,
regimentava desde a implantação, passando pela manutenção, arrecadação e gestão dos
serviços sanitários e, ao contrário da Comissão de Saneamento de Natal, trouxe algumas
preocupações com relação à normalização das edificações e a tentativa de regular a
expansão do espaço urbano de Natal a partir das redes de água e de esgotos existentes e/ou
projetadas. Tais aspectos podem ser confirmados pela transcrição dos seguintes artigos:
Art. 58 – A Repartição, por intermédio da secção de esgotos, fará levantar as
plantas dos prédios existentes, para sobre elas projetar o serviço sanitário,
ficando o proprietário obrigado a executar à sua custa as modificações indicadas
pela Repartição para a situação dos gabinetes respectivos em planta e altitude.
[...].
§2º - [...] a planta compreenderá o grupo de habitações existentes ou projetados,
[...], de modo que se possa julgar da vantagem da abertura de uma ‘viela
sanitária’ para facilidade e economia dos serviços dos esgotos.
[...]
Art. 88 – Os projetos organizados pela Prefeitura para novas ruas e arrabaldes
terão a colaboração da Repartição de Saneamento, sendo observadas, de um
modo geral, as prescrições da arte de traçar as cidades, no ponto de vista
sanitário, e, de um modo particular, os que devem ser atendidos para harmonia
entre o plano dos esgotos executados ou aprovados e o seu desenvolvimento
projetado (RIO GRANDE DO NORTE, 1939, p. 51 – 59).

Essas prescrições caracterizaram o embrião das que apareceriam detalhadas
posteriormente no Regulamento do Departamento de Saneamento do Estado (DSE), em
1953. Observa-se, nesse momento, que o saneamento corroborou a emergência de
preocupações relativas à normalização e fiscalização sobre o espaço urbano. O Plano Geral
de Obras – fruto da atuação do Escritório Saturnino de Brito à frente da Comissão e da
Repartição de Saneamento de Natal – poderia simbolizar o início do processo de ascensão
de uma ação planejada no trato das questões urbanas; ao mesmo tempo em que concretizou
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todo o ideal de modernização e higienização da cidade, promulgado desde a metade do
século XIX (FERREIRA et. al., 2003a).

Plano Geral de Obras (1935 a 1939): o sanitarismo delineando o
crescimento e a configuração urbana de Natal
De acordo com os princípios sanitaristas, o saneamento de uma cidade deveria ser
pensado de maneira global, conciliando os projetos das redes de água e de esgotos a outras
dimensões da cidade, como o sistema viário, os edifícios públicos, as habitações, sem
descurar dos aspectos estéticos, sociais, econômicos, culturais, e, principalmente, técnicos
das propostas. A higiene, associada a uma noção de progresso, nortearia as intervenções no
espaço urbano da cidade, promovendo e estabelecendo desde a abertura de vias, até a
construção de espaços públicos salubres e saudáveis.
Munido desses ideais, o Escritório propôs o Plano Geral de Obras que,
antecedendo as práticas do planejamento urbano que se consolidariam na década de 1960,
previu uma intervenção global e integrada e tratou, primeiramente, de realizar um amplo
diagnóstico da cidade, transformando todos os seus aspectos, fossem topográficos, sociais,
econômicos etc., em dados científicos. Só assim, pôde tornar palpável e manipulável a
realidade, sistematizando-a em um conjunto de “leis, conceitos e informações objetivas”
(SEVCENKO, 1989).
Dessa forma, ao chegar em Natal para assinar o contrato com o Governo Estadual
e realizar o levantamento e os estudos preliminares para a elaboração do projeto de
saneamento da cidade, vindo pela linha regular do avião do Sindicato Condor, o diretor do
Escritório, engenheiro Saturnino de Brito Filho, já iniciou o seu trabalho de investigação,
utilizando-se desse meio de transporte como instrumento de verificação do território. Esse
foi o ponto de partida para a elaboração, em 1935, do relatório do escritório, importante
documento que, ao caracterizar toda a cidade e sistematizar as informações, estudos e
análises, embasou a concepção do Plano Geral de Obras.
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A cidade sob a ótica sanitarista: o diagnóstico
As análises realizadas a partir da visão aérea da cidade (Figura 08), apontaram as
características fisiográficas de Natal, em particular, os seus limites (pelo rio Potengi, pelo
oceano Atlântico e pelo cordão de dunas fixas), como condição favorável à salubridade,
“[...] porque reduzem os ‘fundos da cidade’ arredores geralmente mal cuidados, si não
abandonados” (ESCRITÓRIO...,1935, p. 1). Do ponto de vista altimétrico, a cidade podia
ser dividida em dois planos principais, o tabuleiro arenoso, onde ficava a maior parte da
cidade; e uma estreita faixa entre esse e o rio Potengi, que configurava a zona da Ribeira.
Na área total, só havia uma depressão que cortava o tabuleiro: o vale do Baldo que, por sua
vez, apresentava dois pontos de acúmulo de água, formando a lagoa de Manoel Felipe e a
Lagoa Seca. As dunas que perlongavam a costa estavam consolidadas pela vegetação nelas
existente, o que despertava a atenção da municipalidade para a sua preservação,
assegurando, assim, que não se movessem ou invadissem a cidade.

Figura 08: Foto aérea de Natal, 1936. Fonte: ESCRITÓRIO... (1939).
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A área urbana da cidade compreendia, naquele momento, os bairros da Cidade
Alta, Ribeira, Alecrim, Tirol e Petrópolis, além de alguns povoados em suas proximidades
como Rocas, Passo da Pátria, Areia Preta e Quintas. O Relatório de 1935 trazia as
características particulares de cada um dos bairros, indicando formas de intervenção
específicas para as diferentes localidades. Assim, discutia uma melhor orientação para as
edificações no bairro do Alecrim e zonas suburbana e rural, de modo a permitir a
circulação dos ventos dominantes, da mesma forma que apontou para uma especial atenção
a ser dirigida ao o trecho entre a orla do tabuleiro e a zona baixa, cujas condições
higiênicas “[...] não podem deixar de ser as piores possíveis, em uma cidade sem esgotos.
É o que se pode facilmente verificar caminhando da cidade para o Baldo ao longo das
Estradas de Ferro” (ESCRITÓRIO..., 1935, p.2).
Os estudos anteriores, como o do geólogo norte-americano Ralph H. Soper,
forneceram conhecimentos acerca dos detalhes da formação do solo, apontando para a
necessidade de bem especificar o comportamento hidrogeológico das diversas formações
(ESCRITÓRIO...,1935), e evidenciando a necessidade de novas investigações que melhor
orientariam os projetos de captações subterrâneas e que se constituiriam de “importância
excepcional” para a realização das propostas – como os estudos do geólogo Glycon de
Paiva, do Departamento Nacional de Produção Mineral.
Associando o excelente estudo de Soper e a considerável experiência posterior
fornecida pelas perfurações da Inspetoria de Obras Contra as Secas, e valendose de suas observações próprias, o geólogo Glycon de Paiva elaborou um
trabalho de grande valor [...] Em tal trabalho o geólogo Glycon apresenta a
coluna geológica de Natal, e vários cortes geológicos, e uma planta geral.
Examina em seguida a competência das diversas formações da coluna, como
rochas reservatórios ou como lapas impermeáveis, definindo os horizontes de
água (ESCRITÓRIO..., 1935, p. 3).

A análise mostrou que, apesar da situação topográfica da maior parte da cidade
não ser muito favorável à salubridade, as condições geológicas corrigiam essa deficiência,
na medida em que permitiam a absorção das águas acumuladas, mesmo nas depressões
fechadas. Tal aspecto foi ressaltado pelo Escritório Saturnino de Brito (1935), ao afirmar
que era “[...] graças a essa geologia que uma cidade sem esgotos e servindo-se de poços
consegue a salubridade de que goza” (ESCRITÓRIO...,1935, p. 3-4). As dunas foram
apontadas como de suma importância para o equilíbrio ambiental da cidade, ressaltando a
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riqueza da qualidade e quantidade da água disponível no lençol profundo nelas situado,
cuja captação consistiria na principal fonte do abastecimento da cidade.
No intuito de realizar uma operação corretiva, mas também de caráter preventivo,
o Escritório baseou-se nas estatísticas demográfico-populacionais da cidade, estipulando a
população que a cidade teria depois de decorridos dez anos da implantação do plano:
63.000 habitantes, número que seria o parâmetro para a elaboração de todos os projetos.34
Estimou-se ainda que, mesmo aumentando a razão do crescimento, o projeto de
abastecimento d’água, que se daria a partir da captação das águas subterrâneas, permitiria a
extensão dos serviços gradativamente, à medida que a demanda fosse acrescida. Por essa
razão, optou-se por não encarecer demasiadamente as obras naquele momento, sem que
fosse utilizada uma previsão maior do que a indicada.
É importante salientar ainda que o Escritório, ao elaborar o Plano Geral de Obras,
retomou, incorporou e modificou as propostas e intervenções urbanísticas anteriores –
Cidade Nova (1901 – 1904), Plano geral de obras de Saneamento (1924) e Plano Geral de
Sistematização (1929 – 1930). Com essa preocupação, conservou o traçado reticulado da
Cidade Nova, referente aos bairros de Tirol e Petrópolis; o bairro operário, a avenida do
saneamento e a estação elevatória do plano de 1924, bem como o esquema básico do
sistema viário herdado do Plano Geral de Sistematização, inclusive o bulevar de contorno e
o parque que compreendia a área da Lagoa Manoel Felipe e o riacho do Baldo,35 como
enfatizou o próprio Escritório no Relatório de 1935:
Para orientar a sua expansão Natal já possui um plano de arruamento,
estabelecido em 1929 pelo arquiteto Palumbo. Este plano tem sido
rigorosamente mantido pelo atual Prefeito e é de louvar tal continuidade. Tornase sempre preferível possuir um plano, mesmo imperfeito, do que não se guiar
por norma alguma.
Salvo dois pontos, pensamos que é melhor manter o plano, em sua essência. Na
execução dos alinhamentos, far-se-ão adaptações aos casos locais. O terreno do
tabuleiro sendo peneplano, deixa de ser criticável o traçado em xadrez rígido,
que é o da cidade existente e que o plano conserva e prolonga. Do ponto de
vista sanitário, o único sulco importante a considerar na área urbana é o córrego

34

Essa estimativa baseava-se na taxa média de crescimento registrada nos anos anteriores, contudo, em
virtude do aumento demográfico ocasionado pela II Guerra Mundial, ficou aquém dos números verificados já
em 1943, que indicavam uma população de 85.000 habitantes (MELO, 1993), conforme será visto adiante.
35

A proposta de construção de um parque na Lagoa Manoel Felipe já havia sido elaborada pelo Engenheiro
Henrique de Novaes, em 1924, e incorporada no Plano Geral de Sistematização, em 1929.
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do Baldo, com as lagoas Manoel Felipe e Seca. Este aspecto do problema
urbano foi atendido pelo plano, que para a depressão do Baldo previu avenidas
com canal ao centro. Entre a rua Ceará Mirim, e avenidas Rodrigues Alves,
Alberto Maranhão, Prudente de Morais, Alexandrino de Alencar e Olinto Meira,
fica o grande parque do projeto Palumbo, a ser mantido. (ESCRITÓRIO...,
1935, p.7).

Contudo, previu alterar o plano de 1929 na “zona dos cômoros”, entre as Rocas e
36

a costa,

assim como na zona das estradas de ferro37. Na primeira, foram propostos um

Bairro Residencial e o aeroporto, que seria conectado aos aeroportos marítimo e terrestre.
Com relação à zona das estradas de ferro, o projeto de Palumbo previa uma avenida
litorânea38 e uma outra avenida que abrigava o coletor geral da rede de esgoto, e era
destinada também ao tráfego.
A planta topográfica da cidade, elaborada pelo engenheiro Henrique de Novaes,
em 1924, foi a principal base utilizada, retificando-se apenas alguns pontos em que havia
discrepância quanto aos nivelamentos. Ainda acerca dos projetos de Henrique de Novaes, o
Escritório Saturnino de Brito (1935, p. 24) ponderou que “[...] as obras não foram
executadas e hoje a cidade conta com 60 km de ruas, estando a previsão futura de 1924 já
praticamente atingida pela população presente. A latitude previsora tem forçosamente de
ser outra, exigindo imperiosamente novos estudos”. Apesar de considerar as análises e as
propostas de Novaes, enveredou-se os projetos por outros caminhos, dando continuidade à
proposta para a Lagoa Manoel Felipe, a localização do bairro residencial na chamada zona
dos cômoros (onde o plano de Novaes havia sugerido e esboçado um bairro operário e o
plano de Palumbo um bairro-jardim), a concepção de uma avenida do saneamento para
abrigar os coletores e o aproveitamento do coreto da Praça Leão XII como estação
elevatória.
Com relação aos serviços existentes, constatou-se que em 1935 a situação do
abastecimento d’água em Natal era crítica, disponibilizando água apenas uma ou duas
horas por dia, com fraca pressão, o que não permitia totalizar o volume mínimo para

36

O termo “zona dos cômoros” se refere ao terreno dunar situado nas proximidades do Forte dos Reis
Magos, atualmente, de propriedade do Exército.

37

Nas proximidades da atual comunidade do Passo da Pátria, situada às margens do rio Potengi.

38

Cuja construção foi adiada por tempo indeterminado, por necessitar do aterro e de um cais.
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“atender às necessidades domésticas, ainda mesmo se aplicados os mais rigorosos
predicados de economia” (ESCRITÓRIO...,1939, p.09). Frente a tal situação, resultado da
falta de investimentos públicos no sistema de saneamento, as obras do Escritório
apareciam como uma resposta à demanda crescente da população.
Toda a água consumida em Natal provinha do subsolo desde 1907, quando foram
iniciados os serviços de perfurações dos poços. Ao longo dos anos, contrariando as
iniciativas e os planos elaborados no sentido de sanear a cidade, foram perfurados apenas
quinze poços tubulares no Oitizeiro (próximo ao Baldo), de baixo rendimento mecânico.
Além desses poços, a cidade só contava com os “pequenos abastecimentos da Balaustrada
e dos Padres”

39

(ESCRITÓRIO...,1935, p. 19). Outros numerosos poços, na maior parte

construídos pela Inspetoria de Obras Contra as Secas (IFOCS), facultavam um
abastecimento individual, por moinhos de vento e processos primitivos de extração da água
(ESCRITÓRIO...,1935, p. 19).
Nos equipamentos públicos, como hospitais, colégios, cadeia, casas de saúde,
orfanato, asilo de loucos e hospital de lázaros, ou seja, onde mais se requeria abundância
no abastecimento d’água, apresentava-se a mesma carência, refletindo uma situação “cada
dia mais precária, reduzindo a um limite mínimo as construções na cidade, impedindo o
surto da indústria, e atrasando de maneira desoladora o progresso da capital, com o
encarecimento do custo da vida pelo preço exorbitante dos aluguéis das casas”
(ESCRITÓRIO...,1939, p. 9).
A qualidade da água distribuída era um outro fator que contribuía para agravar a
situação, considerando-se que determinava um acréscimo de males incalculável, na medida
em que a captação se fazia na margem do córrego Baldo, infestado pelas impurezas da
cidade. Por se situar abaixo do nível do córrego, o poço onde era feita a captação da cidade
drenava as águas contaminadas do Baldo; desse ponto, a água era distribuída para a
população, sem tratamento algum. “Assim, Natal era vítima de seu serviço de
abastecimento d’água, quer na quantidade, quer na sua qualidade” (ESCRITÓRIO...,1939,
p. 10).

39

Que seriam, respectivamente, no bairro de Petrópolis e parte do bairro da Ribeira.
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Com relação aos esgotos, o maior problema registrado era o destino das águas
residuais das habitações, que eram levadas a fossas absorventes, cujo desempenho foi
assim descrito:
Na zona alta de areia se mantinham em enganadora serventia, contaminando o
subsolo, e na zona baixa, onde o lençol d’água está a pouco mais de um metro
da superfície, obrigavam os proprietários a uma multiplicação do numero de
fossas, quintais havendo que não mais permitiam a construção de novos
elementos. Por toda a parte situações que atentavam contra a saúde pública, sem
respeito ou obediência aos ditames da higiene (ESCRITÓRIO...,1939, p. 10).

Essa era, em linhas gerais, a situação de insalubridade em que se encontrava Natal
segundo a avaliação do ESB, fato que, por si só, já justificava o projeto e a execução das
obras de saneamento e abastecimento d’água – parte integrante do Plano Geral de Obras.

O saneamento renovando a arquitetura e orientando a expansão da
cidade
Baseando-se nesse conjunto de informações e o aliando à interpretação da cidade
como um organismo vivo,40 o Escritório primou pelo bom funcionamento do sistema
circulatório como essencial para o crescimento urbano – fator que dependia,
principalmente, da eficiência dos sistemas que compunham o saneamento. Essa concepção,
ao condicionar a organização do espaço urbano à questão do saneamento, proporcionou a
articulação das várias partes da cidade e pensou sua reforma, expansão e embelezamento.
[...] um aspecto interessantíssimo do saneamento de Natal [...] é a orientação
urbanística que os novos serviços darão á nossa Capital. Não há dúvida de que o
saneamento abriu também, para Natal, a perspectiva de renovação e
engrandecimento.
Em futuro próximo, a nossa cidade, que justamente se orgulha de ser o ninho
preferido de todos os aviões que demandam do Atlântico Sul e a América do
Norte, muito poderá mostrar do seu progresso aos visitantes e tourists
(NATAL..., 1938, p.12).

Assim, foram incorporados os reincidentes anseios de modernização manifestados
pelas elites locais, enxergando e promulgando a introdução do saneamento como

40

Fazendo-se aí da analogia entre as redes de água e de esgotos – na cidade, e o sistema circulatório – no
organismo humano.
PARTE II
Urbanismo e Planejamento Urbano em três momentos da urbanização de Natal

PRIMEIRO MOMENTO

93

As idéias urbanísticas orientando o crescimento da cidade (1935 – 1939)

promotora do crescimento e do progresso da cidade, pois, além de possibilitar a atração de
indústrias, como o próprio Escritório Saturnino de Brito (1939) apontava, baratearia o
custo de vida da população – sem mencionar, é claro, os inúmeros outros benefícios que,
como apregoava o urbanismo sanitarista, uma rede de água e de esgotos eficaz poderia
proporcionar, influenciando até mesmo na educação da população e ensejando novos
hábitos de vida.
Tornando esta capital saneada e salubre, não realizais somente uma melhoria
real das condições sanitárias e não colocais apenas ao alcance da população um
elemento imprescindível à sua existência vital. Fazeis mais do que isto. Levais a
efeito um trabalho educativo e de alcance muito mais lato (GURJÃO e BRITO
FILHO, 1991, p. 22).

Nessa
foram

perspectiva,

retomados

os

princípios que marcaram a
obra de Saturnino de Brito –
para o qual a questão do
saneamento não se restringia
apenas ao aspecto sanitário,
mas se ampliava para toda a
organização do espaço físico,
articulando as várias partes
da cidade e pensando a
reforma,

expansão

embelezamento
urbano

em

do

e

espaço

função

da

racionalidade das redes de
água e esgotos, chegando-se
à concepção do Plano Geral
de Obras (Figura 09), que,
resumidamente, constou de:
Figura 09: Plano Geral de Obras, 1936.
Fonte: ESCRITÓRIO... (1939).
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a) anteprojeto de melhoramentos urbanos, compreendendo edifícios para o
Governo, aeroporto, bairro residencial, estação conjunta para as estadas de
ferro, avenidas na encosta do Tabuleiro;
b) projeto de abastecimento de água à cidade, para o presente e o futuro,
incluindo as captações, reservatórios e distribuição;
c) projeto de esgotos sanitários, compreendendo a rede coletora, tratamento e
descarga (ESCRITÓRIO..., 1939, p.13).

Cabe destacar que, não só para os estudos como para a implantação do Plano,
contou-se com o apoio das elites política e intelectual locais, que combinaram esforços,
tanto com relação à administração dos gastos públicos, quanto na divulgação dos ideais
sanitaristas que regeram a operação, através da publicação de artigos no Jornal “A
República” e nos demais periódicos locais. Além disso, o Governo Federal41, sob a
Presidência de Getúlio Vargas, prestou importante colaboração,42 viabilizando a captação
de recursos financeiros para a elaboração das obras, assim testemunhada por Francisco
Saturnino de Brito Filho:
Apraz-nos recordar a contribuição do Governo da República, sob a Presidência
do eminente Dr. Getúlio Vargas, concedendo a isenção e redução de direitos
aduaneiros para grande parte dos materiais, apoiando o Governo do Estado na
operação financeira que permitiu ocorrer a parte das despesas, e finalmente,
cooperando, pela Inspetoria de Obras Contra as Secas, para a abertura de poços
tubulares, cooperação resultante de contrato entre o Estado e o importante
organismo administrativo sob a chefia egrégia de Luiz Vieira (GURJÃO e
BRITO FILHO, 1991, p.21).

Observe-se que, o Plano Geral de Obras, parcialmente executado,43 contou, além
das propostas para as redes de água e esgotos, com um plano de melhoramentos e expansão
para Natal – o que ia além do previsto na legislação que criara a Comissão de Saneamento
de Natal e estabelecia as funções do Escritório Saturnino de Brito.
41

Cabe destacar que a ideologia e os princípios políticos de Getúlio Vargas eram assegurados por Raphael
Fernandes, no Rio Grande do Norte e em Natal, fator que levava o Governador a manter estreitos vínculos
com o Presidente da República, constituindo-se a sua gestão na mais duradoura do período intervencionista
no Brasil (1935 – 1943).

42

Colaboração esta imprescindível, se observada a queda sofrida pela produção do algodão a partir de 1936,
fato que levou o Governo do Estado a recorrer a empréstimos e financiamentos públicos, intermediados pelo
Governo Federal.

43

Das propostas indicadas, concretizaram-se apenas a rede de água e parte dos esgotos sanitários e o Edifício
Sede da Repartição de Saneamento de Natal (RSN). O restante dos projetos – excluindo-se os referentes aos
“Melhoramentos Urbanos” – e a respectiva ampliação das redes foram implementados ao longo das décadas
de 1940, 1950 e 1960, durante a permanência do Escritório Saturnino de Brito em Natal, gerindo e
administrando os serviços de saneamento da cidade.
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Abastecimento d’água
O projeto para a rede de abastecimento d’água foi orientado por inúmeros critérios
técnicos e urbanísticos estabelecidos desde a fundação do Escritório. Respeitando,
sobretudo, as condições ambientais locais, as propostas privilegiaram os aspectos da
economia, da exeqüibilidade e aplicabilidade, da funcionalidade e eficiência, além da
racionalidade técnica característica da obra de Saturnino de Brito. Propunha-se ainda, uma
legislação específica de modo a assegurar o pleno funcionamento das redes após a sua
implementação.
Dentro das preocupações ambientais, o Escritório procurou adaptar as soluções
para o abastecimento d’água de Natal às suas condições geológicas, apontando para a
riqueza do aqüífero subterrâneo e orientando os projetos para captação das águas profundas
do tabuleiro, que dispensava despesas onerosas com a construção de longas adutoras,
tratamento químico e filtração, culminando
a) – no apreciável barateamento da obra calculada em quantia superior a Mil
Contos;
b) – no seu mais curto tempo de execução;
c) – na qualidade do líquido que é excelente;
d) – na ampliação gradativa do número de poços à proporção que a cidade for se
desenvolvendo. (RIO GRANDE DO NORTE, 1936, p. 33).

De acordo com essa orientação, poder-se-ia, ainda, posteriormente, verificar a
tendência de exaustão do lençol freático da cidade, permitindo-se prever, desde então, a
adaptação de uma possível adutora proveniente das lagoas do Jiqui e de Extremoz,
mananciais apontados para a futura ampliação do abastecimento d’água da cidade.44
Assim, Natal teria sempre fácil e garantido o seu suprimento de água.
Fundamentado pelos estudos geológicos de Glycon de Paiva, o Escritório
estabeleceu as diretrizes para a captação de água em Natal: a partir do lençol subterrâneo e
com a utilização de poços independentes, dispostos a distâncias que variavam de 100 a 200
metros, dependendo do bairro. Como a captação era feita em encostas arenosas e nas

44

O Escritório, dando continuidade à sua atuação em Natal, propôs, entre as décadas de 1950 e 1960, a
captação na Lagoa do Jiqui, elaborando o projeto completo para a sua incorporação no abastecimento d’água
da cidade. Os documentos encontram-se atualmente no Laboratório Hidrotécnico Saturnino de Brito, no Rio
de Janeiro.
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margens da Lagoa Manoel Felipe, foi possível adotar manilhas de barro nas canalizações
de conexão, fator que baixou o custo do capital dispensado na obra.
Em suma, o projeto previu um volume de captação d’água capaz de atender a uma
população superior a 200.000 habitantes, apontando como mananciais a serem explorados:
as dunas, a lagoa Manoel Felipe, a lagoa Nova, Petrópolis e Baldo, e ainda prevendo para o
futuro a captação de águas superficiais nas lagoas do Jiqui e de Extremoz e a ampliação
dos serviços nas dunas e na lagoa Nova. Na Lagoa Manoel Felipe, em especial, “cuja
topografia e conjunto de Lago se prestam admiravelmente para a construção de parque,
realização sempre indicada em serviços dessa natureza” (ESCRITÓRIO..., 1939, p. 40), foi
pensado, juntamente com as obras que envolviam a perfuração de nove poços tubulares e a
construção das casas de poços e de bomba, o projeto urbanístico para um parque urbano,
incorporando os anseios já mencionados no Plano Geral de Obras de Saneamento de Natal,
de Henrique de Novaes e no Plano Geral de Sistematização de Natal, de Palumbo e
O’Grady.
Em meio aos elementos componentes do sistema de abastecimento d’água – que
compreendia a captação, o armazenamento e o tratamento da água nos reservatórios, a rede
de distribuição, as ligações prediais e, nos bairros de baixa renda, chafarizes –, destacam-se
os reservatórios como principal elemento de destaque na paisagem da cidade, ressaltando a
importância dos serviços de saneamento em meio à configuração urbana.

 Reservatórios

Outro fator condicionante das propostas do Escritório Saturnino de Brito era a
preocupação com as questões ambientais. No caso de Natal, em virtude de grande parte do
abastecimento d’água provir do subsolo, apontou-se para a necessidade de manter sempre
alimentado o lençol freático da cidade, preocupação essa que originou as propostas para os
parques urbanos ao redor dos reservatórios construídos R-1, R-2 e R-3. Os reservatórios,
ressalte-se, eram elementos tecnicamente indispensáveis para o bom funcionamento da
rede de abastecimento de uma cidade, “mantendo nesta a pressão constante e praticamente
uniforme para cada ponto, servindo de reserva para casos de acidentes e, finalmente,
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armazenando em período longo para distribuir em prazo curto” (ESCRITÓRIO..., 1939, p.
57). Em Natal, além dos três reservatórios, também foi prevista uma caixa em torre – todos
situados em terrenos de propriedade do estado.
O Reservatório R.1 (Figura 10),45 com capacidade de 500m3, localizado na Cidade
Alta, foi construído em concreto armado (grande parte de seu corpo principal e cobertura),
enterrado e com uma seção que permitia uma melhor distribuição das pressões sobre o
terreno. Apenas o muro que circundava o terreno foi construído em alvenaria de tijolo, com
argamassa de cimento. O R.1 era responsável pela alimentação da zona baixa da cidade, e
recebia as águas oriundas do recalque do Baldo por uma linha de ferro fundido.

Figura 10: Reservatório R.1. Fonte: FERREIRA et.al. (2003a).

Privilegiando os aspectos da estética e climatologia urbana, o Escritório apontou
para a composição de um jardim com canteiros gramados, avenidas e bancos de concreto
45

Esse reservatório existe até a atualidade, embora desativado, e localiza-se na esquina da Av. Deodoro com
a Manoel Dantas.
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armado, que, combinados com a vegetação existente, resultariam em um parque no terreno
do reservatório R.1. Nesse complexo encontravam-se dispostos, além do jardim, a casa do
guarda – em alvenaria de tijolo com argamassa de cal e cimento, coberta de telhas canudo,
piso de taco e mosaicos, instalações sanitárias e de luz, reboco externo a pó de granito e
mica – e o próprio reservatório.
O Reservatório R.2 (Figura 11),46 edificado em duas unidades no extremo da
Avenida Atlântica (atual Av. Getúlio Vargas), era o alimentador dos bairros oceânicos da
Praia do Meio e Areia Preta, bem como da zona alta de Petrópolis. Apresentando as
mesmas características do R.1, variava apenas no volume de água armazenada, de 320
metros cúbicos. A casa de manobras era subterrânea e compreendia todas as instalações
necessárias ao seu funcionamento.

Figura 11: Reservatório R.2. Fonte: FERREIRA et.al. (2003a).

46

Este reservatório situava-se logo após a subida da ladeira do Sol (em frente ao Novotel). Uma das unidades
ruiu e desabou na década de 70. A outra unidade foi transferida para dar lugar à duplicação daquela via, no
ano de 1982, quando também foi construída uma praça sobre o terreno do R.2, que perdura até hoje.
Atualmente, o reservatório encontra-se naquela mesma via, em frente ao Tribunal de Contas da União.
PARTE II
Urbanismo e Planejamento Urbano em três momentos da urbanização de Natal

PRIMEIRO MOMENTO

99

As idéias urbanísticas orientando o crescimento da cidade (1935 – 1939)

Situado numa posição privilegiada, o terreno adquirido para a construção do R.2
permitia uma visão panorâmica da orla marítima. Esse aspecto, aliado à preocupação
urbanística do Escritório Saturnino de Brito (que procurava tratar os equipamentos
necessários ao saneamento da cidade como elementos que compunham o seu espaço
urbano), levou à construção de um pavilhão em concreto armado “de modo a criar
excelente logradouro público” (ESCRITÓRIO..., 1939, p. 63). O pavilhão era composto
por oito “pára-soes” de concreto armado em meio aos gramados, por gabinetes sanitários,
serviços de água e luz, e cercado por um muro de arrimo.
O principal reservatório da cidade, o R.3 (Figura 12),47 foi construído no extremo
do bairro do Tirol, com capacidade de três milhões de litros e dividido em duas câmaras.
Seguia o mesmo padrão dos outros dois reservatórios, no entanto, em maiores proporções.
Seu corpo apresentava concreto armado, na parte enterrada, e alvenaria de tijolo com
argamassa de cimento, nas áreas externas. A cobertura, composta por abobadilhas de
concreto armado com juntas de dilatação. O terreno circundante foi transformado em
parque com grandes áreas gramadas e avenidas, conservando-se a vegetação existente,
composta principalmente de coqueiros, “o que veio tornar a paisagem extremamente
agradável” (ESCRITÓRIO..., 1939, p. 64).
O parque, cercado com estacas de concreto armado e arame liso, contava ainda
com a casa do guarda e uma caixa de concreto armado, com capacidade para 8 mil litros de
água, destinada ao abastecimento do próprio complexo.
Em virtude de receber as águas captadas dos principais mananciais da cidade –
Dunas, Manoel Felipe e Lagoa Nova – o R.3 era considerado o principal alimentador de
Natal, e contava, para tal, com uma linha distribuidora apropriada, disposta de maneira a
permitir a continuidade do abastecimento em caso de ruptura de um dos troncos
distribuidores.

47

O R3 encontra-se no terreno ocupado hoje pela Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte
(CAERN), ainda em funcionamento. Ao longo dos anos, foi acrescido de ampliações e novos equipamentos,
visando aumentar a sua capacidade. Em contrapartida, teve a sua área bastante reduzida, tendo-se em vista
que na proposta do Escritório se estendia até a Av. Alexandrino de Alencar.
PARTE II
Urbanismo e Planejamento Urbano em três momentos da urbanização de Natal

PRIMEIRO MOMENTO

100

As idéias urbanísticas orientando o crescimento da cidade (1935 – 1939)

Figura 12: Reservatório R.3. Fonte: FERREIRA et.al. (2003a).

No intuito de atender à
zona alta de Petrópolis, foi
indicada

e

efetivada

a

construção de uma caixa em
torre de forma cilíndrica e em
concreto armado48. A caixa,
que veio substituir uma antiga
já existente no local, (tida pelo
Escritório Saturnino de Brito
como de ordinária construção),
era em concreto armado com
acabamento externo em pó de

Figura 13: Caixa em Torre situada em Petrópolis.
Fonte: ESCRITÓRIO... (1939).

granito e mica.

48

Essa caixa d’água situa-se ao lado do Tribunal de Contas da União, na atual Av. Getúlio Vargas. Encontrase presentemente desativada, e em condições precárias de manutenção. Cabe ressaltar que nesse mesmo
terreno existe outra caixa em torre, construída ainda sob a responsabilidade do Escritório Saturnino de Brito,
na década de 1960.
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Apesar de se utilizar modelos considerados ultrapassados para a época, retomando
os reservatórios enterrados propostos ainda por Saturnino de Brito,49 os projetos dos
parques refletem uma intenção em promover novos cenários, novos usos e novas
sociabilidades nos espaços destinados ao saneamento da cidade. Dotados de um tratamento
estético/ paisagístico que aliava a vegetação nativa existente, composta principalmente por
coqueiros, a um mobiliário urbano adequado, como iluminação pública, pára-sois e bancos,
esses reservatórios consistiram no principal meio de ressaltar a importância das obras de
esgotamento sanitário e abastecimento d'água, ao mesmo tempo em que originaram
espaços públicos salubres, saudáveis e arborizados.
Esses micro-territórios, incorporados ao conjunto urbano por meio do sistema
viário, constituídos por praças, parques e jardins, confluem para a constatação de que o
plano de expansão da cidade conformava-se a partir da sobreposição das obras de
saneamento básico, localizando as principais reformas no ambiente construído nos locais
destinados aos poços de captação de água (e suas respectivas casas de bombas e de
guardas), aos reservatórios e às usinas elevatórias distritais.

Esgotamento Sanitário
O sistema de esgotamento sanitário projetado compreendia uma rede de 62
quilômetros de extensão, e atenderia, de início, somente à “parte mais populosa da cidade”
– Cidade Alta e Ribeira (RIO GRANDE DO NORTE, 1936, p. 32). Um aspecto
interessante do projeto desse sistema para Natal, embora considerado por Brito Filho50
(1938, p. 78) como “um desses muitos casos corriqueiros da técnica sanitária, sem
segredos nem originalidades”, resultou da comparação econômica entre “a solução de
depurar e lançar os esgotos no estuário do Potengi, próximo á foz do riacho do Baldo, e o

49

Cabe destacar que, à época, em outras cidades do país já eram construídos os reservatórios elevados, as
grandes caixas d’água em torre, de características modernas, como os exemplos de Luiz Nunes e Oscar
Niemeyer.

50

Em conferência pronunciada na cidade de Natal, e registrada pela Revista Municipal de Engenharia do Rio
de Janeiro – RJ, em janeiro de 1938.
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alvitre de emitir esses despejos para descarregá-los in natura no Oceano” (BRITO FILHO,
1938, p. 74).51
No entanto, “em face do programa de urbanização e conseqüentemente utilização
das praias” que emergiu em meados da década de 1930 e se consolidaria com os projetos
do Escritório Saturnino de Brito52, o engenheiro colocava que não mais poderia ser
mantido “o mesmo ponto de descarga, sendo necessário prolongar o emissário mais de
1.500 metros, para fazer a descarga próxima ao Forte dos Reis Magos” (BRITO FILHO,
1938, p. 74). Além disso, o custo dos materiais que seriam empreendidos na emissão dos
esgotos, bem mais onerosos na segunda metade da década de 1930, resultava em um
agravante para essa solução.
Após o levantamento do capital necessário para a efetivação do lançamento in
natura dos efluentes nas proximidades do Forte, em comparação aos gastos com a
depuração dos esgotos no Baldo, concluiu-se que, pela vantagem econômica apresentada,
dever-se-ia adotar a segunda opção. Além disso, a alternativa estava de acordo com os
ensinamentos de Saturnino de Brito, assim transcritos por Brito Filho (1938, p. 75): “Todas
as vezes que se verifiquem ou prevejam condições prejudiciais, recorrer-se-á á depuração”
(Figuras 14 -15).

Figura 14: Estação depuradora – projeto.
Fonte: ESCRITÓRIO... (1939).

51

Os estudos de Henrique de Novaes – realizados em 1924 – previam o lançamento dos esgotos in natura no
local dos recifes, entre a Praia do Meio e a barra do Potengi, proposta que, para Brito Filho, era justificada na
época em que foi elaborada.
52

Na medida em que o projeto do Escritório previa a remodelação de toda a área litorânea, situando o bairro
residencial e o novo aeroporto para a cidade de Natal naquela área.
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Figura 15: Estação depuradora – foto. Fonte: Acervo CAERN.

Ainda de acordo com as orientações do fundador do Escritório, o sistema adotado
para a realização do esgotamento sanitário de Natal foi o separador absoluto, com tanques
de lavagens automáticas em todas as cabeceiras dos coletores; poços de inspeção, visitas e
ventilação em todas as mudanças de grade e de rumo ou a distâncias determinadas;
diâmetros e declividades mínimas já estabelecidas pelos estudos realizados. A presença de
tais elementos acabaria por assegurar o pleno funcionamento da rede de esgotos.
A proposta previa a divisão da cidade em dezesseis distritos, sendo que três desses
funcionariam com elevação mecânica e os demais por gravidade. Os despejos eram
levados ao tratamento por meio de três coletores gerais (C.G.1, C.G.2 e C.G.3), e, após
essa etapa, seguiam para a descarga final no estuário do rio Potengi.
Os serviços inaugurados, cujas obras seguiram um rigoroso cronograma
constaram de: redes dos distritos D.1, D.2, D.3, D.5 e D.13; coletores gerais C.G.1 e
C.G.2; estação de elevação mecânica distrital do D.5; sifão do D.2; túnel; emissário do
D.5; estação depuradora; emissário geral; obras complementares da Avenida do C.G.1, e
Avenida do C.G.2. Sobre a estação depuradora localizada no Baldo, ressaltou-se o seu
vulto e a sua importância para a cidade na imprensa local:
Quanto à Estação Depuradora de Esgoto [...], situada um pouco abaixo do
Baldo, e nas proximidades da margem direita do Potengi, nada existe em todo o
país que se lhe avantaje, como técnica sanitária. É preciso considerar que ha 3
obras de grande vulto e importância a assinalar nesse serviço: o túnel da Av.
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Junqueira Ayres, Avenida do Contorno á margem do Potengi e a mencionada
Estação Depuradora de Esgotos. Quanto a essa Estação ela é principalmente
notável por ser a primeira da América do Sul, que utiliza em grande escala os
gases dos esgotos para gerar energia elétrica. Essa energia será utilizada depois
de alguns meses de funcionamento dos esgotos, para acionar as máquinas ali
instaladas e iluminar o parque e os edifícios (UMA VISITA..., 1939, p.1).

No entanto, serão detalhados apenas os projetos das avenidas que abrigavam os
coletores de esgotos e das estações elevatórias, por se configurarem como os elementos
mais significativos e de maior representatividade no espaço físico de Natal.

 Avenidas do C.G.1 e do C.G.2

As avenidas na encosta, principais vias de integração contidas na proposta – na
medida em que circundavam perimetralmente a cidade – surgiram a partir da necessidade
de conduzir os coletores gerais dos esgotos da área urbana edificada sobre o Tabuleiro para
o ponto de Depuração do Baldo. No total, foram projetadas três avenidas, com largura de
dez metros. A primeira seguia em extensão contínua desde Petrópolis até o Baldo –
Avenida do C.G.1 (Figura 16 –17); a segunda margeava o Baldo até a Avenida Hermes da
Fonseca – Avenida do C.G.2; e finalmente, a terceira partia do Baldo acompanhando a
encosta do Rio Potengi – Avenida do C.G.3. Apenas as duas primeiras foram construídas,
ficando a terceira para uma etapa posterior.

Figura 16: Avenida do C.G.1.
Fonte: Acervo CAERN.
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Figura 17: Escadaria no C.G.1.
Fonte: Acervo CAERN

Além de sua principal função – de dar leito aos coletores gerais – o Escritório
afirmava, em seu relatório de 1939, que as avenidas também possuíam importante função
urbanística, “embelezando a cidade, limitando higienicamente a orla do Tabuleiro, com a
destruição de numerosos casebres que ali existiam e foram derribados”. Também coube às
avenidas melhorar o acesso à cidade de Natal, articulando o seu comércio ao interior do
estado pela estrada de automóveis do Seridó, “sendo fácil para aí desviar todo o tráfego de
caminhões que se faz pelo centro da cidade” (ESCRITÓRIO..., 1939, p. 21). A abertura
das avenidas, nos trechos construídos, representou um “serviço de vulto, pelo movimento
de terras, escavações em piçarra e canga e pelo cubo dos muros de arrimo e obras de arte,
construídas com pedra granítica” (ESCRITÓRIO..., 1939, p. 22).

 Estações elevatórias

Valendo-se, de acordo com o ideário de Saturnino de Brito, do saneamento e do
embelezamento das cidades como os meios através dos quais seriam introduzidas
melhorias na qualidade de vida da população, foi dirigido a cada equipamento que
compunha a rede sanitária – como casas de guarda e de bombas e estações elevatórias –,
um tratamento específico, de modo a obter a visualidade e o destaque das obras em meio à
paisagem urbana de Natal.
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Apesar de conduzir suas obras entre a arte e a técnica, não se pode deixar de
mencionar que o principal critério aplicado às propostas era a exeqüibilidade, que, aliada a
uma extrema racionalidade técnica e econômica, culminou em uma repetição de padrões
arquitetônicos que se adequavam a cada localidade, viabilizando sobremaneira a
concretização efetiva de suas propostas em inúmeras cidades, de norte a sul do país. A
adoção dos padrões técnico-construtivos-formais, esboçados por Saturnino de Brito desde
as suas primeiras obras de saneamento realizadas ainda em fins do século XIX, foi a
principal responsável pelo distanciamento entre os modelos executados pelo Escritório e as
propostas de outros equipamentos ligados ao saneamento então desenvolvidas em âmbito
nacional.
No entanto, observa-se que, embora filiados a estilos historicistas – como o
ecletismo – os equipamentos sanitários foram, paulatinamente, sofrendo um processo de
simplificação construtiva, despojando-se da ornamentação demasiada e refletindo uma
regularidade e proporcionalidade dos planos, aspectos justificados em função da eficiência
e da aplicabilidade das propostas.53 Atendendo a essas necessidades, pode-se afirmar que, a
exemplo do que ocorreu em outras cidades, as propostas do Escritório para Natal
corresponderam, sobretudo, a uma “[...] resposta técnica variável conforme o lugar,
adaptando-se às condições locais, e uma padronização [...] das técnicas e equipamentos de
saneamento urbano” (ANDRADE, 1992, p. 204).
As estações elevatórias e casas dos guardas e de bombas obedeciam a uma
estandardização arquitetônica, também visualizada na adoção das tubulações, poços e
peças sanitárias utilizadas nas várias cidades do Brasil em que o Escritório atuou. No
entanto, apesar de seguir a uma rígida padronização, esses elementos da infra-estrutura
urbana também apresentavam preocupações estéticas, incorporando características distintas
que variavam desde a simetria, a volumes recortados e justapostos, a jogo de telhados,
utilização de platibanda e cobertura em telha cerâmica de quatro águas.

53

Um fato que bem ilustra esse processo de racionalização arquitetônica por que passaram as propostas de
Saturnino de Brito e do Escritório é a comparação entre uma estação elevatória localizada na cidade de João
Pessoa – PB, datada da década de 1910, e os projetos executados em Natal. É notória a simplificação
incorporada aos elementos da fachada, os quais apresentam-se quase que totalmente destituídos de adornos e
ornamentos.
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Ressalte-se que o monumentalismo e a solenidade característicos do estilo eclético
foram abjurados em função da eficiência e economia da obra, buscando-se sempre uma
maior facilidade de manutenção e de manuseio desses equipamentos. Como exemplo mais
significativo desses elementos, tem-se a Estação Elevatória do D.5 (Figura 18) localizada
na Praça José da Penha, no bairro da Ribeira, cujo destaque, apesar de suas singelas
proporções, foi obtido a partir da implantação no tecido urbano, inserindo-se em uma praça
de notável visibilidade, cujo entorno foi agenciado de forma a privilegiar a utilização e o
convívio por parte dos habitantes locais.

Figura 18: Estação Elevatória do D.5.
Fonte: ESCRITÓRIO... (1939)

O Plano de Melhoramentos
O plano de melhoramentos viria, de acordo com a postura sanitarista que orientou
a atuação do Escritório Saturnino de Brito, complementar e assegurar o bom
funcionamento presente e futuro das obras de saneamento. No caso específico de Natal, as
propostas procuraram suprir as principais carências locais, indicando equipamentos de
suma importância para o progresso social e econômico que, se concretizados, acabariam
por introduzir a tão ansiada modernização da cidade.54

54

Registre-se, aqui, uma outra forma de interpretação da justificativa para a elaboração do Plano Geral de
Obras. De acordo com Dulce Bentes Sobrinha (2001), as propostas contidas no plano de melhoramentos
podem-se inserir em uma perspectiva de preparação da cidade para a eclosão de uma possível segunda
Guerra Mundial, no sentido de confirmar a posição estratégica de Natal na rota do sistema aeroviário
nacional e internacional, e ampliar a sua importância em meio às conexões entre a Europa, a África e as
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Ao contrário das obras diretamente ligadas à infra-estrutura do saneamento –
caracterizadas anteriormente – os projetos dos novos edifícios indicados no plano de
melhoramentos incorporaram alguns elementos do debate contemporâneo da arquitetura
modernista. Contradizendo a postura conservadora associada a Saturnino de Brito Filho,55
foram introduzidas inovações nas técnicas construtivas, nos materiais empregados e,
principalmente, nos aspectos formais. Pode-se inferir, portanto, que essa “modernização”
consistiria em uma estratégia para destacar os equipamentos projetados no cenário urbano
da cidade – marcado, até então, por uma produção arquitetônica de estilo ainda eclético.
Para a elaboração dos projetos do Edifício Sede para a RSN, do Aeroporto e da
Estação Conjunta para as Estradas de Ferro, que fugiam à alçada do Escritório de Brito ao
representarem uma vanguarda arquitetônica ainda em processo de afirmação e
consolidação no país, foi contratado o Escritório F.F. Saldanha Engenheiros e Arquitetos,
cujo titular, arquiteto Francisco Firmino Saldanha, havia se formado na Escola Nacional de
Belas Artes do Rio de Janeiro, em 1931. Os seus projetos e obras revelam desde o início as
experimentações e o amadurecimento na composição formal e espacial vinculada à
arquitetura modernista brasileira. Não à toa, foi um dos representantes brasileiros, ao lado
de Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, José de Souza Reis, dentre outros, nos Congressos
Internacionais de Arquitetura Moderna (CIAMs) (SCHERER, 1986). Além dos projetos
em Natal, Saldanha foi autor dos edifícios-sede do Banco do Brasil em João Pessoa,
Fortaleza e Niterói, de propostas para habitação econômica (publicadas na revista “A
Casa”, na década de 1940), dentre vários outros projetos (FERREIRA et. al., 2003a).
No que se refere ao Grande Hotel, apesar de incorporado no plano de
melhoramentos, conservou-se o projeto já elaborado e detalhado pelo arquiteto francês
George Munier, que se distanciava, com relação aos aspectos formais, das demais
propostas, refletindo características peculiares ao protomodernismo – como se verá mais
adiante.

Américas. Nessa perspectiva, seriam essenciais equipamentos como o Grande Hotel e o aeroporto – projetos
englobados no plano do Escritório Saturnino de Brito.
55

Essa postura de Brito Filho pode ser discutida tanto a partir da análise de suas propostas como das
informações obtidas na entrevista (realizada em 9 de abril de 2001) com o engenheiro civil Luís Marcelo
Gomes Adeodato.
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Cabe considerar também que o Plano de Melhoramentos condizia com o
panorama arquitetônico geral no Brasil à época, que se apresentava oscilante entre a
vanguarda modernista e os estilos ainda remanescentes. A variedade de tendências
arquitetônicas refletidas nas propostas pode ser atribuída, também, à ausência de
profissionais especializados em arquitetura no corpo técnico permanente do Escritório,
pois, ao recorrer à contratação de profissionais autônomos e escritórios especializados para
a realização desse serviço, conciliou inovações nas concepções formais dos profissionais
contratados aos padrões já utilizados. Assim, pode-se identificar aspectos característicos de
três estilos marcantes nas várias propostas: o Ecletismo, o Modernismo, e a Modernidade
Pragmática (ou Protomodernismo).

 Edifício Sede da Repartição de Saneamento
O Edifício da Repartição de Saneamento56, projetado em dois pavimentos,
abrigava, no térreo, amplos salões onde se desenrolavam os serviços burocráticos do
saneamento e o atendimento ao público; no andar superior, funcionava o setor técnico. A
volumetria proposta apresenta interseção de planos e composição assimétrica das fachadas
– acentuada pela disposição das esquadrias e dos acessos principais (Figura 19).
Observa-se a utilização de inúmeras inovações quanto às técnicas construtivas,
confirmadas, principalmente, a partir dos novos materiais empregados, como o
revestimento das paredes externas em pó de mármore e marmorite (acabamento já utilizado
em obras de outros centros urbanos), as grandes lâminas em vidro que compunham a
fachada, e a laje plana em concreto armado impermeabilizado com camadas de feltro,
asfalto e piche, que formava um grande mirante com dois acessos laterais – funcionando
como um teto-jardim.

56

A análise deste exemplar baseou-se em estudos anteriores realizados pelo grupo de pesquisa, como Ferreira
et. al. 2000 e Dantas, 2000.
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Figura 19: Edifício Sede da Repartição de Saneamento. Fonte: FERREIRA et.al. (2003a).

Como única proposta modernista construída do plano de melhoramentos, o
Edifício sede da RSN representou um marco no quadro da arquitetura local da época,
considerando-se que consistiu no primeiro exemplar eminentemente modernista da cidade
(FERREIRA et. al., 2003b). A utilização de formas puras e de linhas simples, a ausência
quase completa de elementos decorativos nas fachadas, a simplicidade racional e a
ortogonalidade presentes nas elevações, a preocupação com o jogo de planos e volumes, os
novos materiais utilizados, e o “terraço-jardim” confirmaram o seu caráter singular no
cenário urbano de Natal.
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 Estação Conjunta para as Estradas de Ferro

No intuito de abrigar as estradas de ferro Central do Rio Grande do Norte e Great
Western, foi proposta a Estação Conjunta (Figura 20), de modo a minimizar as precárias
condições físicas e de funcionamento em que se encontravam essas estradas,
racionalizando aquele serviço. A concretização da proposta demandaria a realização de um
aterro em parte do rio Potengi – originando um cais que, interligado ao porto de Natal,
promoveria o desvio da passagem dos trens, eliminando a sua circulação pela rua Chile –
importante via de comércio local – e promovendo, conseqüentemente, considerável
melhoria no fluxo viário do bairro da Ribeira.

Figura 20: Estação de Ferro Central do RN. Fonte: FERREIRA et.al (2003a).
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Com relação às características formais, a exemplo do Edifício da Repartição de
Saneamento, a proposta da Estação, também elaborada pelo Escritório FF Saldanha,
apresentou inúmeras aspectos que a caracterizam como filiada ao modernismo. Embora
sem acesso ao detalhamento do projeto arquitetônico57, o que poderia esclarecer maiores
informações acerca dos materiais e dos detalhes construtivos, observa-se, a partir da
perspectiva volumétrica, que predominam as linhas puras e os volumes compactos, os
planos assimétricos compondo a fachada, demonstrando uma clara filiação racionalista.
Visualiza-se ainda a horizontalidade na disposição das aberturas (provavelmente em
vidro), que contrasta com a torre vertical lateral – configurando um jogo de planos
volumétricos na fachada –, bem como a utilização de elemento vazado na fachada, em uma
composição de superfícies onde predominam os cheios sobre os vazios.

 Aeroporto e Estação de Passageiros

A imagem de Natal como “caes da Europa” ou como “sala de visitas do Brasil”,
construída e enfatizada desde o final da década de 1920 como uma das justificativas
centrais para a modernização da cidade, foi retomada pelo Escritório para explicar a
importância e a necessidade de um anteprojeto para o aeroporto (Figura 21). A
concretização do projeto para esse equipamento, que contaria com as participações do
Departamento de Aeronáutica Civil, Governo do Estado ou Prefeitura, Serviço do Porto e
Governo Federal, demandaria os seguintes serviços: elevação dos recifes marítimos; aterro
da área entre esses recifes, o guia corrente da Limpa e a costa; construção da avenida beiramar passando no Forte dos Reis Magos, transformado em ponto de turismo regional;
revisão do projeto; e implantação do novo bairro residencial (FERREIRA et. al., 2003b).

57

Projeto esse que provavelmente nem chegou a ser finalizado em virtude dos escassos recursos financeiros
destinados à execução das propostas. A exigüidade dos recursos só permitiu a construção das redes de água e
de esgotos, os referidos equipamentos sanitários e o Edifício da Repartição de Saneamento, ficando as outras
propostas para um outro momento. Embora o Escritório tenha permanecido em Natal até fins da década de
1960, os projetos contidos no plano de melhoramentos não foram executados, e, sequer mencionados.
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Figura 21: Aeroporto e estação de passageiros. Fonte: FERREIRA et.al (2003a).

Em parceria com o Departamento de Aeronáutica Civil – que ficou responsável
pelo projeto das oficinas – o escritório F.F. Saldanha esboçou o anteprojeto para a estação
de passageiros do aeroporto, apresentando traços da arquitetura modernista. As formas
puras, compondo um conjunto de prismas retangulares e curvos e fazendo alusão ao
formato de um avião, refletem os preceitos do modernismo em arquitetura então vigentes.
Outros aspectos, como a laje plana de concreto armado, linhas predominantemente retas,
aberturas verticais, uso de elementos de argamassa armada e a torre como elemento
dominante na composição confirmam essa tendência.
Um fator peculiar à proposta diz respeito à sua implantação na malha urbana da
cidade. Ao situá-lo junto ao já referido bairro residencial, evidenciou-se a preocupação em
incorporar a edificação à malha urbana da cidade, conferindo-lhe imponência e destaque na
paisagem citadina, ao contrário do que se faz atualmente, quando os aeroportos são
afastados para a periferia da área urbana ou mesmo para municípios vizinhos por motivos
de segurança em relação ao intenso tráfego aéreo. Na mesma época, e dispondo do mesmo
princípio, fora proposto e construído o Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro,
inserido dentro do seu perímetro urbano. Incorporados ao desenho da cidade, esses
aeroportos eram mais do que um local de chegada e partida, tornando-se o símbolo de uma
inovação tecnológica para o momento, no caso, o avião (FERREIRA et. al., 2003a).
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 Grande Hotel

Contradizendo essa imagem de ‘caes da Europa’, Natal ainda não possuía na
década de 1930 um hotel dentro dos padrões de estética e higiene vigentes. Embora há
muito já se dirigisse esforços à construção do hotel, somente em 1935 foi adquirido o
terreno e encomendado o projeto ao arquiteto francês George Munier. Ocasionalmente,
integrou-se a proposta ao Plano Geral de Obras. O terreno, estrategicamente situado na
malha urbana da cidade, no centro da zona comercial e dos serviços telegráficos, portuários
e bancários, no cruzamento de duas artérias importantes no traçado da cidade – as
Avenidas Sachet e Tavares de Lira, sugerindo uma disposição poligonal da edificação,
ladeada por dois prismas retangulares que compuseram o conjunto do projeto (Figura 22).
O pavimento térreo abrangia 700 m2, constituindo-se de cinco quartos, salas de
bar e refeição, barbearia e salão de honra, administração e chapelaria, rouparia e
adega, sala de controle elétrico, galeria de passeio, cozinha, copa e gabinetes
sanitários. O primeiro pavimento compreendia um passeio externo, salas de
leitura e orquestra, dez quartos, despensa, rouparia e “salas higiênicas”. Já o
segundo e o terceiro pisos dispunham de duas salas de visita, oito apartamentos
de casal e oito de solteiros, quarenta quartos comuns e três quartos auxiliares,
dois quartos de rouparia e dois de banhos quentes, além da circulação de acesso
e instalações sanitárias (FERREIRA et. al, 2003a).

Figura 22: Perspectiva do Grande Hotel. Fonte: Acervo HIDROESB
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Distante de várias soluções da arquitetura modernista, o Grande Hotel apresenta
ainda a predominância do cheio sobre os vazios, um modo de inserção no lote que ocupa
toda a testada, a simetria acentuada pelo volume superior central que representa a
tendência de “coroamento” da edificação, e a ornamentação da fachada. A inovação ficou
por conta da utilização do concreto armado, do revestimento em pó de mármore, do uso do
elevador e do terraço jardim superior.
É importante destacar que, independentemente do partido e do estilo arquitetônico
adotado, as propostas do Escritório para Natal vêm reafirmar o papel da higiene e da
salubridade urbana na definição de uma nova paisagem, com a criação de espaços públicos
que proporcionariam novos usos e novas sociabilidades, e com a arquitetura dos seus
equipamentos sanitários, ora destacados no espaço físico da cidade.
Embora mantendo a forma, os materiais construtivos e a filiação estética dos
equipamentos diretamente vinculados à infra-estrutura do saneamento, retomando os
padrões técnicos e arquitetônicos desenvolvidos por Saturnino de Brito, o Escritório, ao
contratar os projetos indicados no plano de melhoramentos com o escritório F.F. Saldanha
– Engenheiros e Arquiteto, promoveu, ainda que indiretamente, a introdução da arquitetura
moderna em Natal. Cabe questionar e aprofundar o estudo no sentido de constatar se reside
ou não aí uma mudança de postura do Escritório Saturnino de Brito, uma renovação nos
seus procedimentos e práticas de projeto que perpetuaria em suas obras realizadas a
posteriori; se essa flexibilidade da suposta rigidez e do conservadorismo atribuído a
Saturnino de Brito Filho permaneceram ao longo de sua atuação posterior, ou se ficaram
restritas ao caso específico do Plano Geral de Obras para Natal.

O Plano de Expansão
Como forma de orientar o crescimento futuro da cidade, foi elaborada a proposta
de um bairro residencial, que ainda atenderia a dois objetivos: preencheria o vazio
existente entre o aeroporto proposto e o restante da cidade, e, ao ocupar o terreno dunar,
contribuiria ainda para a fixação das dunas, e, conseqüentemente solucionaria o problema
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da sua movimentação em direção ao rio Potengi, o que levava ao aterramento do seu leito e
dificultava o acesso dos navios ao porto.58
A proposta do bairro enquadrava-se nos princípios de Saturnino de Brito,
refletindo as preocupações sanitaristas, econômico-administrativas e estéticas que o
engenheiro unia em suas propostas. Constituindo para Sampaio (1952) um exemplo
significativo de concretização dos princípios urbanísticos de Saturnino de Brito, a proposta
determinava a ocupação de uma área com 450.000 metros quadrados e ruas de 9 metros
que culminavam em pequenas praças e vielas pelos fundos dos lotes, as quais permitiam
a

colocação

canalizações

das
e

a

“serventia cômoda” das
residências,

além

de

facilitar a circulação de
pedestres sem que fosse
preciso atravessar ruas de
tráfego de veículos. As
faixas

extremas,

marcadas em xadrez na
planta, foram reservadas
para o pequeno comércio,
e, na zona central, foram
localizados os parques,
jardins, a escola e os
campos

de

esporte

(Figura 23).
Figura 23: Bairro Residencial.
Fonte: FERREIRA et.al (2003a).

58

Questão de suma importância para a economia da cidade, tendo em vista que a maior parte da arrecadação
de rendas se devia ao movimento do Porto – importações e exportações - naquele momento.
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Em sua concepção e por seus aspectos físicos, a proposta muito se aproxima da
concepção dos arquitetos Clarence Stein e Henry Wright para Radburn,59 também limitada
à escala do bairro. Tais semelhanças se devem tanto à forma do traçado, quanto ao
zoneamento das atividades e à distribuição dos equipamentos dentro do bairro,
principalmente no que se refere à ocupação da área central, onde se concentrariam os
equipamentos públicos e comunitários, originando um espaço de convivência dos
moradores. Estes também seriam privilegiados, do ponto de vista da circulação, pelo
traçado viário adotado – que ao mesmo tempo em que permitia o tráfego de veículos,
protegia e desencorajava a penetração dos automóveis no interior da área, utilizando-se das
avenidas perimetrais de circulação como os próprios limites do bairro.

 A influência das Cidades-Jardim: Radburn e Unidade de Vizinhança

A conhecida trama de Radburn, desenvolvida pelos arquitetos Clarence Stein e
Henry Wright,60 surge como uma das principais ressonâncias, na América, do ideal de
cidade-jardim preconizado por Howard,61 restringindo-se, no entanto, à escala do bairro.
Esta concepção sofreu, ainda, as influências de Clearence Perry, principalmente no que se
refere ao conceito de unidade de vizinhança.62 Ansiava-se por uma cidade que seria palco
de “[...] uma grande renovação da confiança na vitalidade da vizinhança como unidade
política e moral” (HALL, 1995, p. 143). Essa idéia tentava retomar, através do
planejamento e desenho das cidades, as relações sociais entre vizinhos que existiam nos
antigos bairros.

59

Essa vinculação foi sugerida, primeiramente, pelo arquiteto João Maurício de Miranda, ao analisar a
evolução urbana de Natal entre 1599 e 1979 (MIRANDA, 1999).
60

Clarence Stein e Henry Wright, assim como Lewis Mumford, faziam parte da Regional Planning American
Association (RPAA), e defendiam uma linha de pensamento que tinha no seu escopo a preocupação social,
associando o planejamento urbano a políticas habitacionais.

61

Já mencionado anteriormente no trabalho.

62

Aos autores dos conceitos de unidade de vizinhança, afirma-se que mais interessavam as questões sociais e
a organização funcional da cidade (dimensão quantitativa e extensão da unidade habitacional, o
posicionamento e distribuição dos equipamentos e percursos), do que propriamente as referências dos
traçados aos espaços e à forma urbana (LAMAS, 1992).
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Em Radburn, é clara a subordinação a este ideal por parte dos seus pensadores e
concretizadores, de tal forma que Clarence Stein utiliza-se do conceito de unidade de
vizinhança, definindo-a como sendo uma
[...] área residencial que deve fornecer locais de habitação para uma população
que tem geralmente necessidade de uma escola elementar. A sua superfície
depende da densidade utilizada. [...] A unidade de vizinhança deve ser
delimitada por todos os lados por vias suficientemente largas para permitir ao
trânsito passar pela unidade sem a atravessar. Deve incluir um sistema de
pequenos parques áreas recreativas. Deve ser arranhado com um sistema
espacial de vias destinadas a facilitar a circulação no interior, desencorajando o
trânsito de passagem. (STEIN63 apud LAMAS, 1992, p. 317).

Ao conciliar o tráfego de automóveis à proteção dos moradores dos seus perigos e
inconvenientes, proporcionava o isolamento da habitação e favorecia o aproveitamento
coletivo dos espaços livres centrais – denominados the family neighborhood –, onde se
localizariam os equipamentos públicos, propiciando a convivência entre os moradores e a
realização das atividades comunitárias. Assim, como já afirmou Peter Hall (1995, p. 146),
as cidades inspiradas na trama de Radburn são “[...] inquestionavelmente as mais
importantes contribuições norte-americanas para a tradição cidade-jardim”.
O bairro residencial de Natal incorporou tais preocupações com as relações
comunitárias estabelecidas no conceito de unidade de vizinhança, visando, principalmente,
o bem-estar, e a convivência entre seus moradores – independentemente a que classe social
pertenciam, tendo-se em vista que, para Brito Filho, tanto poderia “[...] oferecer magnífica
zona de residência ou então se destinar a substituir o bairro das Rocas, mudando para aí a
população dos casebres que o compõem” (ESCRITÓRIO..., 1939, p. 18).
Ao adotar as ruas fundo-de-saco, o Escritório Saturnino de Brito conciliava o
ideário de cidade-jardim e os preceitos da unidade de vizinhança às condições sanitárias,
na medida em que o desenho das as ruas permitia uma maior facilidade no que se refere à
implantação das redes de coleta dos esgotos e abastecimento d’água, além de ser prevista a
declividade adequada do terreno.

63

STEIN, Clarence. Toward new towns for America.
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Figura 24: Detalhe rua fundo-de-saco.
Fonte: FERREIRA et. al. (2003).

O bairro residencial, como todo o Plano Geral de Obras, concorreria para
assegurar o crescimento ordenado da cidade, sem que os interesses particulares64
sobrepusessem o ideal de uma cidade salubre e ordenada. No entanto, o Plano Geral de
Obras não foi formalizado como lei, fator que provavelmente contribuiu para a não
implantação completa das propostas, ficando restrita a construção da rede de esgotos e do
sistema de abastecimento d’água.
Marco inicial da trajetória do Escritório no Rio Grande do Norte, cuja atuação
perduraria até 1969, o estudo acerca do Plano Geral de Obras permite, ainda que
brevemente, investigar as ressonâncias e permanências, ainda na década de 1930, de vários
fundamentos da cultura urbanística gestada na segunda metade do século XIX; bem como
das tensões que pontuaram as formulações sobre a modernização da sociedade brasileira,
marcadas também pela dicotomia que opunha a cidade da desordem e da doença àquela
outra, ideal, da ordem, civilidade e higiene. Ademais, possibilita ainda entrever o debate
sobre a renovação da arquitetura e do urbanismo brasileiros nesse período conturbado – as
primeiras décadas do século XX – em que a busca por procedimentos econômicos e
64

Os interesses particulares, na visão do Escritório Saturnino de Brito, eram os responsáveis por tornar a
cidade insalubre e desordenada.
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construtivos racionais convivia com uma arquitetura de cunho historicista, por exemplo;
em que a luta pelo “moderno” em arquitetura encontrou mais um campo de legitimação,
ou, pelo menos, de disputa, nas reformas urbanas lideradas pelos epígonos do chamado
“urbanismo sanitarista” no Brasil (FERREIRA et al, 2003b).
A partir da elaboração do Plano Geral de Obras, a chamada “maquinaria urbana”
conformou e definiu o desenho da cidade, submetendo a sua estrutura urbana e o seu
crescimento futuro à racionalidade do sistema de saneamento. Os elementos dessa
maquinaria não permaneciam escondidos na “cidade subterrânea”; foram pensados
também como partes do espaço urbano que o configuravam e o embelezavam, quer nos
parques e locais de lazer em torno dos reservatórios e lagoas de captação, quer na
arquitetura dos edifícios de apoio ou na defesa enfática da necessidade de grandes áreas
permeáveis para renovação do aqüífero subterrâneo, isto é, na defesa de grandes zonas
verdes, tanto no espaço público (parques urbanos) como no espaço privado (equilíbrio da
relação lote-edifício) (FERREIRA et al., 2003c).
Nesse sentido, visando destacar cada equipamento ligado ao saneamento, o plano
incorporou alguns elementos do debate contemporâneo da arquitetura e do urbanismo
modernistas e o traduziu nos projetos e obras, mantendo submetida à adequação dessas
renovações aos condicionantes técnicos dos sistemas, fosse para valorizá-los na
configuração do espaço, como no caso do edifício sede da Repartição de Saneamento de
Natal – marco pioneiro da arquitetura modernista na paisagem urbana da cidade – fosse
para otimizar a solução técnica, como na adoção da “unidade de vizinhança” para o novo
bairro residencial, cujas ruas em cul-de-sac se adequavam melhor a um sistema de
esgotamento semelhante ao que se conhece hoje como condominial (FERREIRA et al.,
2003a). Essa postura marcaria um momento de renovação dos procedimentos do Escritório
Saturnino de Brito, inovando nos aspectos arquitetônicos e urbanísticos.
Cabe ainda afirmar que, ao recuperar os projetos anteriores e incorporar as suas
diversas, e por vezes confrontantes, ideologias e princípios, ao mesmo tempo em que
focalizou a questão ambiental como central no projeto, o Plano Geral de Obras contribuiu
sobremaneira para a fomentar a discussão do papel do planejamento urbano e da relação
entre os interesses públicos e privados na construção do espaço urbano – temática
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fundamental na história do planejamento no Brasil. Por outro lado, questiona-se, poderia a
inauguração das obras de saneamento em 1939 marcar o fim da fase dos planos
urbanísticos? Pode-se observar que se iniciou aí um novo momento da história da cidade,
caracterizado pelo surgimento e intensificação de um mercado imobiliário que se
consolidou, principalmente, a partir do crescimento populacional ocorrido com a II Guerra
Mundial na segunda metade da década de 1940, evidenciando a cidade como um “negócio
rentável”, como se verá adiante.
A representação técnica da cidade empreendida pela engenharia sanitária a reduz
ou a prospera, na medida em que estabelece um novo modo de concebê-la, de observá-la,
de geri-la e, principalmente, de planejá-la? A paisagem criada pelo saneamento, com a
transformação de equipamentos técnicos em logradouros públicos, em parques e bosques
ou em espaços de reunião e diversão, não seria agradável aos olhos dos habitantes? De
qualquer maneira, das invisíveis estruturas subterrâneas das redes e serviços técnicos à
visibilidade dos equipamentos e edifícios de apoio, o saneamento, como mote principal da
atuação dos profissionais urbanistas, configurou a face moderna de muitas cidades
brasileiras no início do século XX (FERREIRA et. al, 2003b).
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O segundo momento do processo de urbanização de Natal identificado neste
trabalho compreende as décadas de 1940 e 1950, marcadas por uma fase de intenso
crescimento físico e populacional em que o que se considerava à época como problemas
urbanos eram os protagonistas, pois, ao se consolidarem e se agravarem progressivamente,
incutiram transformações na realidade urbana e, sobretudo, nortearam e condicionaram as
intervenções sobre o espaço físico da cidade. Esses problemas urbanos, de acordo com
Pechman (2002) foram “inventados” a partir da introdução do higienismo, quando as
cidades – entendido o seu caráter urbano – passaram a ser tematizadas e investigadas,
afigurando-se como objeto de intervenção do saber médico. Antes disso, ressalta o autor,
certamente havia aspectos nas cidades que poderiam ser interpretados como problemas,
entretanto, não deveriam ser encarados como problemas urbanos, em virtude da ausência
de uma vida e de uma sociedade eminentemente urbanas. Após a II Guerra Mundial, no
entanto, esses problemas urbanos se consolidaram, dando origem a novas formas de
intervenção sobre o espaço físico, fazendo emergir, em âmbito geral, o planejamento
urbano como forma de legitimação da ação política sobre o espaço físico das cidades.
Em âmbito local, em função do incipiente processo de urbanização por que passou
Natal desde a sua fundação até as primeiras décadas do século XX e da existência de
planos urbanísticos que nortearam e controlaram a sua expansão urbana e proveram os
elementos infra-estruturais básicos desde o início do século, as questões urbanas, até a
década de 1940, restringiram-se ao embelezamento, à higienização e à modernização da
estrutura viária. Entretanto, a partir da II Guerra Mundial e do espantoso crescimento por
que passou a cidade desde então, esses problemas deixaram de ser pontuais e restritos a
algumas áreas específicas (geralmente periféricas) ao mesmo tempo em que perderam o
seu caráter setorial, alastrando-se por toda a extensão urbana e abrangendo os mais
diversos setores da realidade citadina. É justamente nesse momento que foi geminada a
necessidade de uma intervenção planejada sobre a cidade que contemplasse a solução
desses problemas urbanos, o que culminaria, em um momento posterior, na adoção do
planejamento como forma de superação desse contexto de crise.
Observa-se que, na ausência de instrumentos efetivos de previsão, controle e
ordenamento da expansão da cidade por parte do poder público – tendo-se em vista que os
existentes tornaram-se obsoletos frente à nova configuração urbana de Natal e mediante os
novos problemas urbanos –, o crescimento se deu de maneira aleatória, segundo os
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interesses da produção privada do solo urbano e do crescente mercado imobiliário. Essa
falta de controle sobre o destino da cidade acarretou a disseminação e o agravamento de
precárias condições de higiene, habitabilidade, transporte e circulação, e, acima de tudo,
inúmeras dificuldades no acesso à terra e à habitação, principalmente no que se refere à
população de baixa renda.
Assim, pode-se inferir que as décadas de 1940 e 1950 assinalam, de modo geral,
não só a transição entre a era dos planos urbanísticos e a institucionalização do
planejamento urbano, como também marcam a passagem de uma cidade idealizada e
controlada pelos instrumentos urbanísticos para o urbano, ao assumir um novo significado,
sendo interpretada como a “[...] mobilidade horizontal – vertical, que socialmente
legitimava o crescimento industrial, oferecia perspectivas individuais e mesmo de classe
aos que saíam do campo em demanda das cidades [...]” (LAMPARELLI, 1978, p. 105). A
cidade, ou o urbano, adquiria, portanto, uma escala regional desprovida dos seus limites
físicos, tornando-se símbolo do desenvolvimento e do poderio financeiro do país. Esse
momento antecede e cria as condições para a institucionalização do planejamento urbano
que vai ocorrer efetivamente na década seguinte, como se verá no capítulo 5.
A fim de dar conta e ajudar a compreender essa transição, este capítulo estruturouse em três partes. Em um momento inicial, foram identificados e analisados os problemas
urbanos, contrapostos ao contexto em que se inseriam e às possíveis causas e
conseqüências da sua proliferação na cidade.
Na segunda parte, retomou-se a atuação do Escritório Saturnino de Brito que, com
a criação do Departamento de Saneamento do Estado (DSE) em 1952, assumiria um
importante papel sobre o gerenciamento e ordenamento da expansão da cidade, através da
análise e aprovação dos projetos de todos os novos loteamentos e arruamentos, em paralelo
à provisão e administração dos serviços de saneamento.
Por fim, foi realizada uma exposição das realizações administrativas de Djalma
Maranhão, em sua primeira gestão municipal, entre 1956 e 1958, principalmente no que se
refere às ações sobre o espaço urbano e às propostas de reforma na legislação urbanística –
as quais visavam remediar ou mesmo amenizar os problemas urbanos e que possivelmente
contribuíram para com o processo de institucionalização do planejamento urbano em Natal
e no Rio Grande do Norte.
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Processo de urbanização e problemas urbanos
O nacional-desenvolvimentismo e a urbanização das cidades brasileiras
Com a queda do período ditatorial de Getúlio Vargas em 1945 e o conseqüente
processo de redemocratização política, deu-se início no Brasil a uma fase de
transformações no âmbito político-administrativo, ainda não adaptado à democracia, ao
pluripartidarismo e aos movimentos populares (PONTUAL, 2001). Mais precisamente
após 1954, com a morte de Getúlio Vargas e a eleição de Juscelino Kubitschek, as
modificações atingiram uma maior abrangência, e, dentro da política nacionaldesenvolvimentista levada a cabo pelo novo Presidente da República, emergiam as
necessidades de crescimento e modernização das cidades, com vistas a subsidiar ao
processo de industrialização que se almejara.
Evidenciando um momento em que as preocupações eram essencialmente
econômicas (PONTUAL, 2001), condição que ecoava no processo de urbanização, tendo
em vista que a cidade refletia, sobretudo, os interesses econômicos das classes dominantes,
o papel da cidade foi adquirindo novas conotações. Do ponto de vista do sistema
produtivo, por exemplo, a cidade atingiu um alto patamar de importância, pois passou a ser
vista como a aglomeração das forças de trabalho, da infra-estrutura, das atividades
favoráveis ao desenvolvimento sócio-econômico, e, sobretudo, da acumulação de capital.
Por outro lado, do ponto de vista social, passou a ser evidenciada como o cenário do
processo de organização das classes trabalhadoras (COSTA, 1978).
Assim, como palco de inúmeras relações produtivas e sociais, a cidade se
expandiu no intuito de amparar e sustentar o processo de desenvolvimento nacional – que
tinha a industrialização como sua força motriz, principalmente após a II Guerra Mundial –,
transformando-se em urbano. A priori, a consolidação do urbano fez emergir outras
questões no cenário político e econômico, passando-se de uma concentração de atividades
predominantemente rurais para uma economia urbana evidenciada pelo comércio de terras
e pelo conseqüente surgimento do mercado imobiliário.
Essa “[...] hegemonia do processo econômico sobre a totalidade das condições de
vida da população” (COSTA, 1978, p. 85), culminou e ao mesmo tempo refletiu, dentre
outros fatores, a mercantilização do espaço que se conformou, principalmente, a partir dos
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interesses de agentes privados em detrimento dos interesses coletivos ou do poder público,
acarretando conseqüências negativas na produção do espaço urbano, como a precariedade
constante das condições de vida nas periferias urbanas; a impossibilidade de reversão do
déficit dos serviços públicos por parte das administrações públicas; sem falar no prejuízo
ao meio ambiente (COSTA, 1978). Assim, da cidade idealizada e pensada pelos urbanistas
e propagada e custeada pelas elites dominantes – onde o poder público detinha o controle,
a fiscalização e a ordenação do espaço urbano –, passa-se ao urbano, a uma escala regional,
em que a iniciativa privada promove as principais transformações físicas, e onde os
emergentes problemas urbanos se acumulam, em total prejuízo dos interesses coletivos.
Assim, no sentido de atender a essas transformações na cidade e no processo de
urbanização, criaram-se, nesse momento, as condições históricas para a introdução e
institucionalização do planejamento – inicialmente na esfera econômica. No intuito de se
tornar uma atividade técnica e consultiva permanente dentro dos órgãos administrativos, o
planejamento urbano surgiu, de início nas grandes cidades brasileiras, como orientador da
ação do Estado e da iniciativa privada nacional e estrangeira, pretendendo-se figurar como
provedor

da

segurança

social,

impedindo

a

disseminação

do

consumismo,

compatibilizando os interesses divergentes, garantindo liberdades constitucionais e os
valores democráticos, e, por fim, colocando o Brasil no mesmo plano das nações
desenvolvidas (PONTUAL, 2001, p. 126). Cabe mencionar aqui a interpretação do
planejamento como instrumento privilegiado na implantação dos direitos sociais, nos quais
se apóiam os Estados Nacionais no segundo pós-guerra, em termos de legitimação política
(SCHERER, 1995).
Como atividade de profissionais especializados, o exercício do planejamento
desvinculava o urbanismo da arquitetura e da engenharia, tendo a legislação como
principal estratégia de intervenção do poder público no controle do processo de uso e
ocupação do solo urbano. Em São Paulo, a criação do Departamento do Urbanismo (DU)
em 1947, marcou o início do processo de “[...] formalização, sistematização e
institucionalização do planejamento urbano” (PONTUAL, 2001, p. 18), processo esse já
evidenciado em um grande número de cidades do Brasil à época.
O crescimento das cidades e o processo de urbanização se proliferam em função
das iniciativas nacional-desenvolvimentistas difundidas por Juscelino Kubitscheck a partir
de 1956 – que atingiram seu apogeu com a inauguração de Brasília – a “cidade
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arquitetura”, evidenciando a negação aos planos científicos e, sobretudo, afigurando-se
como símbolo da prosperidade econômica e da superação do subdesenvolvimento
brasileiro.65

II Guerra Mundial, crescimento físico e demográfico e proliferação dos
problemas urbanos em Natal
Em âmbito local, a década de 1940 marcou um intenso desenvolvimento e
crescimento urbano, econômico e social proporcionado, essencial e principalmente pelo
papel desempenhado por Natal no contexto da II Guerra Mundial. A posição geográfica
estratégica da cidade, bem como a capacidade (ainda sub-aproveitada) do moderno sistema
de saneamento de que dispunha a cidade – recém implantado pelo Escritório Saturnino de
Brito –, dentre outros fatores, viabilizaram a construção da maior base norte-americana
fora dos Estados Unidos, acarretando não só inúmeras transformações físicas no espaço
urbano da cidade, mas promovendo também um intenso progresso econômico e novos
hábitos de vida para a população local (FERREIRA et. al., 2003a). De acordo com
historiadores locais, a cidade ganhou ares cosmopolitas, “modernizando” seu cenário com
as novas construções, com a circulação de veículos e com um grande contingente
populacional. Vale salientar que, “[...] essa cidade nova nascia de um processo de
modernização de origem externa, que trazia exteriorizações de modernidade ao mesmo
tempo em que preservava marcas do atraso; que produzia riquezas para alguns e mantinha
muitos excluídos [...]” (LIMA, 2001, p. 72), caracterizando, assim, um transitório e
efêmero quadro de “falso progresso” (CLEMENTINO, 1990).
O impacto imediato causado pelo acúmulo de tropas a partir de 1942 (Figura 25),
associado a um aparente “progresso econômico” evidenciado por novas ofertas de emprego
e pela intensa circulação de capital, revelou-se no grande aumento populacional,
comprovado pelo mais alto índice demográfico do século XX. Em 1940, de acordo com os
resultados do censo realizados naquele ano e publicados no jornal A República em 1942
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Em âmbito local, como se verá posteriormente, apesar do acelerado crescimento, e das suas conseqüências
para a configuração do espaço físico da cidade, incentivando, inclusive o surgimento de um mercado de
terras, o planejamento urbano tardou a se institucionalizar definitivamente na esfera administrativa local e
estadual – o que, certamente, contribuiu para uma expansão desordenada e desprovida de infra-estrutura,
marcada pelos interesses lucrativos por parte da iniciativa privada, e pelo paternalismo do poder público para
com esse setor de atividades, e, sobretudo, para o agravamento dos problemas urbanos.
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(QUANTOS..., 1942, p. 12), Natal possuía 54.000 habitantes, número que chegou, no
censo de 1950, a 103.215 habitantes – ou seja, um crescimento de quase 100% em uma
década.

Figura 25: Base aérea norteamericana – década de 1940.
Fonte: Acervo em processo de
catalogação.

Desvelou-se, aí, uma séria crise que abrangia desde o abastecimento de gêneros
alimentícios, passando pelo déficit habitacional, pela carência de equipamentos de infraestrutura básica como escolas, hotéis, hospitais, chegando até a problemas de segurança
pública – tudo isso aliado a uma incontrolável inflação, na medida em que a atração de um
grande número de imigrantes – dentre militares e civis – exacerbou, não apenas a carência
na infra-estrutura, mas, sobretudo, a de abastecimento d’água (ESCRITÓRIO..., 1952, p.2).
No sentido de atenuar tal situação, logo que instaladas as bases norte-americanas
na cidade, mobilizaram-se esforços para dotar a cidade da infra-estrutura necessária às
demandas de milhares de novos habitantes, visando, sobretudo, transformar uma “[...]
economia de paz, debilitada e desorganizada em uma economia de guerra capaz de atender
aos imperativos internos” (LIMA, 2001, p. 70). Paralelamente, promoveu-se a criação de
novas frentes de trabalho no interior do estado e em outras regiões, visando desviar parte
do fluxo imigratório dirigido a Natal (FERREIRA, 1996).
Apesar das iniciativas do poder público, a incapacidade de Natal em absorver as
diversas atividades geradas por sua função de sediar a base americana e comportar esse
novo contingente populacional revelou-se, efetivamente, a partir da indisponibilidade de
moradias. O grande número de despejos – publicados com freqüência na imprensa local – e
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o acelerado aumento de preço dos aluguéis, mostram o outro lado da “febre das
construções” que havia tomado a cidade nos anos 1940 (FERREIRA, 1996).
Nessa conjuntura, marcada pela emergência da construção civil, pelo crescimento
e diversificação do comércio frente aos novos hábitos de consumo e pelo incremento das
atividades de lazer, consolidavam-se, cada vez mais, as atividades eminentemente urbanas.
Assim, aliado à criação de novos empregos, ao aumento dos salários, à melhoria da
qualidade de vida de parte da população, e, sobretudo à acumulação de capital nas mãos de
comerciantes e proprietários rurais, esse contexto de transformações físicas, econômicas,
sociais e culturais por que passava a cidade ressaltou o setor imobiliário como
investimento lucrativo, para onde convergiam os capitais provenientes do comércio e do
setor agrário.66
Além disso, o grande número de imigrantes que procuravam por hospedagem em
pensões, hotéis e, sobretudo, por casas para alugar – contrapondo-se à precária oferta de
infra-estrutura e de moradia – contribuíram não só para impulsionar a construção de
habitações – confirmando o retorno financeiro que seria obtido com o mercado imobiliário
–, como para inflacionar os preços cobrados pela locação de imóveis, negligenciando a Lei
do Inquilinato (Lei de Arrendamentos Urbanos, 1942) que congelava o valor dos aluguéis.
Desse modo, contrariando um cenário nacional então caracterizado pela retração
do mercado imobiliário e pela crise no setor da construção – fatores acarretados,
respectivamente, pela referida Lei de Arrendamentos Urbanos e pelo alto custo dos
materiais de construção –, em Natal, observa-se um crescimento significativo do setor da
construção civil, bem como de empresas e comércios ligados a essa atividade.
Oportunamente, o aumento dos preços dos materiais de construção foi incorporado ao
valor dos imóveis, refletindo-se em uma alta inflação tanto na compra como na locação dos
mesmos, e aumentando ainda mais os lucros dos investidores.
Com a “febre das construções”, a paisagem urbana de Natal se transformava
rapidamente, incorporando novas, luxuosas e modernas edificações, além das vilas
militares. O Escritório Saturnino de Brito referiu-se ao desenvolvimento da cidade,
expondo em relatório elaborado em 1952:
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De acordo com Ferreira (1996) tal fato deve-se à ausência de indústrias no Estado e na capital, atividade
que só teria início por volta das décadas de 1970 e 1980.
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[...] não só em número de habitantes cresceu a cidade, mas também se requintou
o tipo de edificação, conforme exemplificam os edifícios para as repartições do
Ministério da Fazenda (4 andares), os da Caixa Econômica, do Banco do Brasil,
do Departamento de Educação, da prensa João Câmara, de novos Quartéis do
Exército e da Força Pública, do restaurante do SAPS, do Hospital Psiquiátrico,
além de numerosos postos de lavagem de automóveis, a maioria dos quais, na
zona baixa (ESCRITÓRIO..., 1952, p. 3).

Figura 26: Vista aérea – Lagoa
Manoel Felipe e Quartel do
Exército, década de 1940.
Fonte: Acervo em processo de
catalogação.

Por outro lado, denunciava-se já em 1942, em artigo publicado no jornal A
República, outra face da ação dos produtores imobiliários privados – movidos pela
necessidade do retorno financeiro – que transformavam indiscriminadamente e
desordenadamente a paisagem urbana de Natal. A ânsia pelo lucro nesse setor de atividade,
considerava-se, modificava e “empobrecia” o cenário urbano local com o surgimento de
edificações de baixos padrões construtivos e estéticos – inclusive em bairros considerados
nobres à época:
[...] Casas pegadas em grupos numerosos, lá estão se apertando no
aproveitamento vital de um terreno pequeno. Repetição de outros núcleos de
casas de que a cidade está, infelizmente, cheia. Necessitamos, realmente, de
vilas, de casas baratas para muita gente pobre que não tem onde morar. Mas
aquele trecho não podia [...] ser destinado a esses arranjos de construção.
Petrópolis [...] está sendo levado na onda dos vícios de oportunismo econômico,
num flagrante erro de apropriação. [...] É necessário notar que o espírito que
promove a construção das casas ‘baratas’, só tem realmente a finalidade da
ambição em detrimento da estética da cidade [...] (DANILO, 1942, p. 08).

Luís da Câmara Cascudo, evocando uma preocupação com a proteção dos
monumentos naturais de Natal – amplamente mencionada em momentos anteriores –,
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ilustra a ausência, por parte do poder público, de ações efetivas no intuito de orientar,
fiscalizar e controlar a produção privada do solo urbano em Natal, além de demonstrar
claramente a intensificação do mercado imobiliário evidenciada, principalmente, pela
intensa produção de habitações.
A paisagem, por ela própria, independente dos elementos da tradição, está
merecendo os cuidados e as defesas administrativas contra a maré da avidez
humana.
Se não existir uma barreira real, intransponível e segura, não haverá trecho de
paisagem, valorizando a visão da cidade do Natal, que resista ao desejo material
de transformá-la em lotes-de-casas. Ou perspectiva é deformada pelas
construções que interceptam o horizonte, cercando-nos com os muros cinzentos
dos edifícios incaracterísticos e modernos. [...]
[...]
Um passeio pela cidade do Natal evidenciará uma cidade cujas paisagens
circunsjacentes estão desaparecendo. [...]
A Praça Carlos Gomes, com aquele restinho de mata do Baldo, deve ser
defendida logo. Amanhã pode aparecer um camarada muito rico e transforma
aquele monumento natural em casas para alugar (CASCUDO, 1946, p. 3).

Pode-se afirmar ainda que esse quadro de “desenvolvimento e progresso
econômico” atingiu apenas uma parte da população, proporcionando um grande acúmulo
de capital nas mãos de poucos comerciantes, e, sobretudo, ressaltando e acentuando as
desigualdades sociais já existentes, tendo em vista que os benefícios não abrangiam todas
as classes sociais e tampouco todos os bairros da cidade.
O problema da mendicância em Natal, sempre foi uma constante preocupação
do poder publico. Várias tentativas foram feitas para resolvê-lo em definitivo,
mas dificuldades diversas vêm burlando essas nobres intenções. [...] Nos
últimos meses, em particular, a situação apresenta aspectos mais agravantes, em
face dos dolorosos efeitos de duas secas consecutivas e esmagadoras, que
trouxeram a Natal um grande número de desajustados sertanejos, e ainda pelas
conhecidas razões do nosso desenvolvimento, que atraíram outros tantos dos
vizinhos estados (O PROBLEMA..., 1943a, p. 03).

Comprovando a superficialidade do clima de “falso progresso”, destacava-se
ainda a situação higiênica em que se encontravam os bairros das Rocas, do Alecrim, do
Morro Branco e as localidades Canto do Mangue, Carrasco, Guarita, com suas “[...] tristes
e sujas taperas”, onde permaneciam visíveis “fezes sobre a terra e cacimbas ameaçadoras”,
caracterizando-se,

portanto,

como

“[...]

focos

potenciais

de

epidemias”

(SANEAMENTO..., 1944, p. 04).
Com o fim da Guerra e a saída dos militares de Natal, e o conseqüente declínio
das atividades de apoio direto ou indireto que dependiam da circulação de moeda gerada
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pela presença norte-americana – emergiu na cidade uma crise social e econômica
evidenciada, principalmente, pelo alto índice de desemprego. Tal situação seria amenizada
pela permanência de parte das bases militares brasileiras e pelos investimentos do Governo
Federal na cidade no período pós-guerra, o que afirmou a condição de Natal como cidadebase militar. Destarte, a partir da segunda metade da década de 1950, são reincidentes na
imprensa local registros das precárias condições de vida de parte da população, situação
agravada pelos longos períodos de estiagens que assolaram o Rio Grande do Norte e a
região Nordeste como um todo, nesse momento.
O movimento migratório provocado pelas secas, principalmente na segunda
metade da década de 1950, exacerbou a carência de infra-estrutura da cidade, ao mesmo
tempo em que contribuiu sobremaneira para a expansão urbana de Natal, gerando novas
formas de ocupação do solo urbano. Um exemplo significativo reside no surgimento do
bairro de Nova Descoberta, que, gradativamente, foi crescendo e elevando seus padrões
construtivos e, acarretando na substituição da forma de ocupação original.
Foram, assim surgindo novas casas, agora sob melhor orientação técnica. Hoje,
já são centenas de casas, muitas de boa feitura, dispostas em ruas bem traçadas.
Um metro de terreno está valendo muito dinheiro em Nova Descoberta. A falta
de luz elétrica não vem impedindo o seu crescimento, pois já existe uma linha
de ônibus indo até lá.
Casas comerciais, farmácias, escolas, estão funcionando, enquanto seu
perímetro urbano vai aumentando.
[...]
Quando outros verões vierem, os sertanejos famintos não mais terão a acolhida
primitiva que lhes deu Nova Descoberta. De lá, agora, serão banidos, também,
porque o bairro que fundaram na luta pela sobrevivência não mais apresenta as
casas rústicas que edificaram (LOPES, 1957, p. 05).

Problemas urbanos e continuidade das ações saneadoras
Cabe aqui retomar a criação da Repartição de Saneamento de Natal (RSN) em
1937 – fato marcante na trajetória do Escritório Saturnino de Brito – que estabeleceu novas
bases institucionais que fortaleceram a presença do Estado na gestão dos serviços de água e
esgotos não só na capital, como em todo o estado. A criação dessa Repartição, que assumiu
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um caráter mais político-administrativo,67 revela um vínculo estreito com o processo
nacional de centralização do poder – muito mais amplo, estabelecido com o Estado Novo
(1937-1945), que redirecionou o papel do Estado (FERREIRA et. al, 2003a).

Os primeiros anos da década de 1940 e as potencialidades dos serviços de
saneamento de Natal
A ressonância e o sucesso das “grandes obras de saneamento” inauguradas em
1939 continuaram a ecoar no início dos anos 1940, servindo de modelo, de acordo com os
jornais locais, para outras cidades do país. Freqüentes eram as notícias e artigos nos
periódicos locais enaltecendo a vultuosidade, operosidade e a perfeição das redes de
abastecimento d’água e de esgotamento sanitário implantadas e administradas pelo
Escritório Saturnino de Brito. Passado um ano da inauguração das obras, publicou-se:
Obra vultuosa [...], a mais relevante e a de maior significação de quantas têm
sido realizadas em nossa terra em benefício da coletividade e em favor dos
nossos foros de cidade em constante progresso e aumento do nível de
civilização, conforto e bem estar material [...]. Durante esse espaço de tempo
decorrido, vale ressaltar, nenhuma falha apresentaram os serviços a que nós
estamos referindo. [...] Tudo vem atestar, assim, a excelência do aparelhamento
utilizado, a competência técnica dos seus realizadores e a largueza de vistas do
plano delineado e objetivado, considerando [...] todas as possibilidades futuras
de desenvolvimento e densidade humana desta capital. [...] Imprescindível [...] a
administração operosa e produtiva dos aludidos serviços, conduzindo-os de
maneira louvavelmente benéfica e rétil [...] (HÁ UM ANO..., 1940, p. 05).

Entretanto, o sistema era ainda sub-utilizado e apenas parte das edificações havia
realizado as ligações. Tal fato demonstra, por um lado, a ignorância, por parte da
população local, da real necessidade e das contribuições que o saneamento poderia trazer
para a melhoria das condições de vida, ao mesmo tempo em que ilustra o alto custo das
obras e a precariedade da mão-de-obra local evidenciada pela incapacidade de realização
das obras necessárias à ligação. Com relação a esse aspecto, a Repartição de Saneamento
tratou de instruir tecnicamente alguns funcionários, a fim de capacitá-los a execução de tal

67

Vale ressaltar que a Repartição coexistia com a Comissão de Saneamento de Natal (CSN), que, por sua
vez, adquirira uma responsabilidade mais técnico-executora, conforme visto no capítulo 03. A empresa
responsável, tanto pela Repartição, como pela Comissão de Saneamento era contratada por um prazo máximo
de quatro anos. Esse contrato foi sendo renovado ao longo das administrações, consolidando a permanência
do Escritório Saturnino de Brito até 1969.
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função – o que, de certa forma, não acarretou grandes resultados, tendo-se em vista a
recorrência de artigos publicados nos jornais locais em que a Repartição apelava, não só
para a ligação das edificações à rede, como pela utilização de mão-de-obra especializada –
ou seja, dos aparelhadores do seu quadro técnico que demandavam um alto custo a ser
arcado pelos proprietários.
Nesse sentido, foi promulgado o decreto nº 75, de 18 de dezembro de 1940,
tornando “[...] obrigatória, a partir de janeiro de 1941, a ligação á rede de exgotos da
Capital, para todos os prédios de valor locativo superior a 4:000$”, e ressaltando o papel
dos proprietários – ao efetuar “[...] a parte que lhes cabe no saneamento urbano” – para o
pleno funcionamento dos sistemas (RIO GRANDE DO NORTE, 1940, p. 155). O decreto
prescrevia ainda que, progressivamente, todos os prédios deveriam fazer suas ligações,
pois delas e da situação sanitária observada e certificada pela Repartição de Saneamento,
dependeria a obtenção do “habite-se” para as novas, reparadas ou reocupadas edificações.
De maneira geral, ao longo dos primeiros anos da década de 1940, as ações
saneadoras – realizadas no âmbito da Repartição de Saneamento – tiveram sua
continuidade assegurada pelo Escritório Saturnino de Brito a partir de uma constante
preocupação em criar espaços saudáveis e integrados à paisagem. Esse cuidado norteou as
propostas de ampliação e manutenção dos serviços, ao mesmo tempo em que corroborou o
embelezamento e a melhoria das áreas beneficiadas pelo projeto de saneamento.
De acordo com os dados obtidos nos jornais locais e nas Mensagens de Governo,
em 1940, por exemplo, as vias que davam acesso às zonas de captação nas dunas
receberam ajardinamento e reflorestamento, visando à construção de novos parques nessas
localidades. Os trabalhos para criação de um parque nos arredores da lagoa Manuel Felipe
– proposta já apontada por Henrique de Novais, em 1924, e incorporada por Giacomo
Palumbo, em 1929 – foram continuados por meio de estudos hidrográficos para a
higienização da lagoa e de projetos para sua arborização (RIO GRANDE DO NORTE,
1941, p.67).
Os serviços de ampliação das redes de água e de esgotos primaram pela
implantação de novos ramais e novos coletores. No entanto, já começava a se evidenciar
uma certa discrepância quanto à prioridade no atendimento e na efetivação desses dois
serviços, privilegiando-se, notadamente, o abastecimento d’água. Foram acrescidas 346
penas d’água que, somadas às já instaladas, totalizaram 3.107 em toda a cidade. Nos
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“bairros pobres da cidade”, cuja população não tinha condições de custear a taxa de ligação
imposta pelo Governo, o abastecimento continuava a ser feito por meio de chafarizes, em
um número total de oito. Já as instalações domiciliares de esgotos, não apresentavam um
índice satisfatório de ampliação. Somente 338 prédios68, em toda a cidade, no ano de 1940,
possuíam a ligação (RIO GRANDE DO NORTE, 1941, p.68).
Em relatório apresentado ao Presidente da República Getúlio Vargas, o então
Interventor Federal no Rio Grande do Norte, Raphael Fernandes Gurjão, apresentou alguns
trabalhos desenvolvidos na própria capital visando baratear os novos serviços de
saneamento. Fez referência aos serviços de manutenção e substituição das redes, incluindo
a produção de material e peças utilizados nas obras locais. As tarefas executadas e os
produtos fabricados, sob a responsabilidade da Repartição de Saneamento de Natal, foram
assim listados no relatório:
MOLDAGEM: [...] peças de concreto para extensão da rede sanitária, estacas
de cimento armado, tampas de concreto, tubos e outras peças.
CARPINTARIA: [...] caixas para moldes, chafarizes de madeira, caixas de
madeira, escadas, cruzetas, armários, etc.
FERRARIA: [...] peças de ferro batido necessárias aos serviços, como sejam:
portões e grades de ferro, abraçadeiras, cantoneiras, caixas de ferro e outras
peças.
SERRALAHARIA: [...] turbinas para os poços profundos, mancais, eixos e uma
grande variedade de peças. [...] tem também como encargo fazer todo o reparo,
montagem e conservação dos vários aparelhos, máquinas e motores da
Repartição.
FUNDIÇÃO DE BRONZE: [...] Fabrica turbinas, buchas e mancais para as
bombas dos poços profundos [...].
FUNDIÇÃO DE FERRO: Fabricou centenas de peças de vários tamanhos,
caixas para fundição, tampas, discos, flanges, etc. (RIO GRANDE DO NORTE,
1941, p.69-70).

Entre as atividades de assistência social, havia, por parte da administração
pública, a preocupação em alojar os operários da Repartição de Saneamento, levando em
conta a proposta de criação de uma vila que se denominaria “Vila Operária Saneamento”.69
O Interventor Rafael Fernandes, em seu Relatório de Governo de 1940, descreveu a

68

Vale ressaltar que os dados estatísticos de 1934 já registravam um número de 4539 casas em Natal.

69

As informações coletadas até o presente momento não confirmam a concretização dessa vila. No entanto,
Saladino Rocha (em entrevista realizada no dia 08 de novembro de 2001) menciona que a preocupação com a
acomodação dos funcionários do saneamento era evidente, havendo casas isoladas destinadas a motoristas e a
outros funcionários da Repartição.
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proposta da citada vila, na qual é interessante destacar a confirmação dos princípios
higienistas na morfologia urbana e nas edificações:
Na rua Amaro Barreto existe excelente terreno de propriedade do Estado, no
qual pretendemos construir uma Vila Operária, especialmente destinada à
habitação dos operários do ‘Saneamento’, também zelosos e esforçados
cooperadores no êxito desse serviço.
São 6.435 metros quadrados de terreno, cujo levantamento topográfico, já
executado, permitiu plasmar um projeto para edificação de trinta casas.
[...]
Há a observação das essenciais exigências modernas sobre habitação operária,
entre as quais sobre-excedem as condições de arejamento, de luz e de higiene
domiciliar.
Há um parque central com o aproveitamento da arborização existente.
O projeto consigna, com grande acerto, as construções de prédios para uma
cooperativa de consumo e para uma escola.
É de justiça acentuar a segura direção que conduz os destinos da Repartição de
Saneamento, permitindo-lhe vida própria e saldo em seus balanços (RIO
GRANDE DO NORTE, 1941, p.70).

A proposta da vila fazia parte de um projeto mais abrangente que visava promover
a aquisição de casa própria por parte dos servidores públicos. No entanto, o Governo do
Estado só deu passos mais decisivos para a concretização dessa proposta em 1946,
autorizando, a partir do Decreto nº 655, de 13 de dezembro, a doação de um terreno situado
à rua Amaro Barreto, no bairro do Alecrim, à Caixa de Aposentadoria e Pensões dos
Serviços Públicos do Estado (CAP). Nesse terreno deveria ser construída a referida vila
operária, priorizando, com 50% das casas, os funcionários da Repartição de Saneamento.
A situação favorável e as potencialidades dos serviços de saneamento, naquele
momento, foram corroboradas por um relatório elaborado pelos americanos em 1941,
citado por Protásio de Melo (1993, p.29), no qual afirmava que a cidade era
“adequadamente servida por um sistema moderno de saneamento”. O plano que supria
Natal à época, capaz de atender a uma população de 50 mil habitantes, era usado por
apenas 7 mil pessoas, fato justificado pelo alto custo da ligação (MELO, 1993, p.29). No
entanto, essas boas condições do serviço de saneamento iriam mudar bruscamente, a partir
de 1942, com a instalação das bases aérea e terrestre, brasileiras e norte-americanas, em
Natal durante o período da II Guerra Mundial.
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O impacto da II Guerra e a 2ª etapa das obras de saneamento
Ao exacerbar a previsão dos índices populacionais que orientaram o
dimensionamento das propostas do Plano Geral de Obras, o intenso processo de
urbanização acarretado pela II Guerra Mundial evidenciou a incapacidade do Escritório de
Brito, principalmente em virtude da ausência de recursos financeiros, em manter e ampliar
os sistemas de águas e esgotos implantados em 1939.
As previsões feitas naquela época, entretanto, jamais poderiam ter o alcance do
grau de intenso progresso em que vivemos. Nem tampouco puderam os órgãos
competentes imaginar que as conseqüências de uma guerra viessem até nós com
uma influencia tão profunda em todos os ritmos das nossas atividades (O
PROBLEMA..., 1943b, p. 01).

O grande número de artigos tratando do problema do abastecimento d’água e das
redes sanitárias publicados nos periódicos locais demonstra que essas inesperadas
alterações no contexto local não passaram despercebidas pelo Escritório, que, à frente da
então Repartição de Saneamento de Natal, tentou se mostrar providente, propondo medidas
urgentes e paliativas, como a perfuração de novos poços em Lagoa Nova – obra para a qual
já se haviam voltado recursos por parte da administração local. No entanto, devido à
dificuldade de aquisição dos tubos para a perfuração dos poços, esse serviço não pôde ser
executado. Ao Escritório, nada restava fazer além de apelar, por meio da imprensa local,
pela compreensão e colaboração da população frente ao necessário racionamento de água:
[...] em face da circunstância especial em que nos encontramos e da inexistência
no comércio do País, de alguns materiais indispensáveis à conservação e
reparações de motores e bombas, fazemos um apelo à população em geral, para
que seja regrado o consumo desse precioso líquido, evitando desperdício inútil
que, apesar da rigorosa fiscalização mantida pela Repartição, existe e de
maneira assustadora. Há ainda a considerar o grande consumo para construções
de emergência, etc., e mais o de uma elevada produção adventícia. [...]
[...] OU ECONOMIZA-SE ÁGUA COMO ECONOMIZA-SE LUZ, OU
TEREMOS EM DIAS PRÓXIMOS ÁGUA RACIONADA, EM HORAS
ALTERNADAS [...] (DÓRIA, 1942a, p. 01).

Essa crise nos serviços de abastecimento d’água e de esgotamento sanitário e o
descontentamento da população tanto em relação à prestação dos serviços quanto no alto
preço da tributação cobrada, vêm demonstrar, além dos agravantes alheios à ação do
Escritório Saturnino de Brito, um aspecto negativo de suas propostas – o alto custo de
implantação das redes de saneamento. Esse aspecto constituiu-se como principal motivo
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para a falta de continuidade da ampliação e manutenção dos serviços, tendo em vista que
devido à vultuosidade de recursos mobilizados, impossibilitou a concessão de empréstimos
para a importação do material necessário.
Além disso, o avançado crescimento da cidade fugia ao controle do poder público
– que sequer dispunha de uma legislação específica que regulamentasse o uso e a ocupação
do solo –, aumentando a incidência dos interesses privados na configuração urbana de
Natal, fato que além de contrariar sobremaneira os princípios do Escritório Saturnino de
Brito acentuava a sua impossibilidade de ação e intervenção no espaço urbano da cidade,
permanecendo restrito à prestação – no momento ineficaz – dos serviços de água e esgotos.
Em artigo publicado em periódico local, a Repartição de Saneamento tentou se justificar
pelas precárias condições em que se encontravam os referidos serviços:
A Repartição de Saneamento de Natal acaba de divulgar uma nota sobre as
dificuldades do abastecimento d’água, esclarecendo aspectos que para o público
parecem às vezes indicativos de uma possível falta de organização, quando em
verdade expressam apenas um reflexo dos terríveis embaraços da hora em que
vivemos [...]. Ela procura levar ao conhecimento de todos as forças inalienáveis,
irremovíveis, que forçaram a circunstância em que nos encontramos [...]. Daí
podemos apreciar as imensas dificuldades surgidas, tanto mais quanto a
ampliação dos trabalhos verificou-se na mesma época em que ficamos na
impossibilidade de adquirirmos novos materiais para concertos ou reformas [...].
Estamos vivendo uma hora em que todas as atividades repontam sacrifícios e
abnegação em benefício do bem estar coletivo, [...] ou em benefício ainda, [...],
dos altos interesses nacionais. [...] uma economia no consumo d’água [...]
constitui um meio, um modo louvável, de contribuir em beneficio dos interesses
nacionais e do bem estar coletivo (EM TORNO..., 1943, p. 03).

A fim de orientar a população na contenção e economia de água, a Repartição de
Saneamento publicou algumas medidas, como a determinação e o respeito aos limites de
consumo impostos a cada classe de edificações anteriormente estabelecidos; a manutenção
adequada dos equipamentos particulares; a suspensão de lavagem de roupa em domicílio; o
fechamento das torneiras de jardins residenciais; a urgência no conserto de vazamentos nos
encanamentos, nas torneiras e nas caixas de descarga (DORIA, 1942b, p. 07).
Os apelos e justificativas do Escritório Saturnino de Brito eram constantes na
imprensa local, além de encaminhados periodicamente ao Governo do Estado, de acordo o
relatório datado de 1952, solicitando as providências cabíveis por parte da administração
pública. Apontou-se, então, para a suplementação das captações em Lagoa Nova como
uma possível solução que, naquele momento, remediaria a situação de precariedade do
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abastecimento d’água da cidade. No entanto, em virtude da “situação anormal do país”
aliada às dificuldades e à “[...] incompreensão de autoridades de que dependia tal
concessão (inclusive autoridades americanas)”, adiava-se “[...] a satisfação das
necessidades que, ao ser obtida, já se tornava insuficiente, dada a marcha dos
acontecimentos e o ritmo acelerado do crescimento”.70 O Escritório ressaltou ainda que
“mesmo quando o Governo concordava com certas despesas a incluir no orçamento da
Repartição, eram elas depois sistematicamente ‘cortadas’ no ajuste final da proposta
orçamentária do Estado” (ESCRITÓRIO..., 1952, p. 04).
Revela-se aí que as solicitações feitas tanto à população quanto à administração
local não estavam sendo atendidas, fato que não só agravava a ineficácia dos serviços e
demandava por novos apelos por parte da Repartição de Saneamento, como desvelava que
a questão do saneamento – que justificara inúmeras obras de intervenção sobre as cidades
desde o início do século XX – perdia progressivamente a sua relevância e não mais
ocupava o cerne das iniciativas político-administrativas, como demonstra o artigo
publicado no jornal A República:
Os primeiros pedidos feitos à população natalense [...] expunham todas as
dificuldades em que se achavam as autoridades competentes para a aquisição do
material indispensável à continuidade dos serviços de abastecimento d’água. Os
antigos materiais, sujeitos à ação de desgaste do tempo e funcionamento, por si
mesmos estavam a exigir reparos e substituições. [...] As grandes bases militares
que foram aqui estabelecidas, em construções de surpreendente amplitude,
exigiram um largo desdobramento dos trabalhos normais da Repartição de
Saneamento. [...]. E enquanto isso, os serviços d’água se faziam com o mesmo
material [...] (O APELO..., 1944, p. 03).

Essa difícil situação em que se encontrava o abastecimento d’água de Natal – que
ia de encontro ao ideário sanitarista do Escritório Saturnino de Brito – foi a possível
determinante da visita de Saturnino de Brito Filho a Natal, em 1945, para a inspeção dos
serviços. Ao lado de Floro Dória – chefe da Repartição de Saneamento –, o engenheiro
visitou todos os equipamentos e as instalações existentes, fato que ecoou positivamente na
imprensa local.
Apesar desse contexto de crise por que passavam os serviços de saneamento, o
Escritório Saturnino de Brito continuou à frente da RSN, privilegiado, de certa forma, pela

70

No relatório de 1952, o Escritório relembrou que as solicitações feitas ao Governo do Estado em janeiro de
1945 se repetiram em setembro de 1946, dezembro de 1949 e agosto de 1950.
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legislação que regia a sua contratação. Isso porque o prazo contratual de quatro anos era
articulado de forma que o último ano de cada contrato coincidia com o primeiro ano de
uma nova administração estadual, permitindo uma avaliação dos serviços por parte do
novo Governador.71 Assim, sempre ao término dos prazos contratuais, o Governo do
Estado emitia novos decretos concedendo licença para sua nova contratação. Esse sistema
possibilitou, no Rio Grande do Norte, uma continuidade dos projetos e das obras de
saneamento sob a responsabilidade do Escritório, apesar das mudanças políticas ocorridas
após 1945, com o fim do Estado Novo. O Decreto-lei nº 749, de 24 de novembro de 1947,
por exemplo, re-autorizou a contratação do Escritório para dirigir e administrar a
Repartição de Saneamento de Natal, mantendo as mesmas atribuições citadas em contratos
anteriores (FERREIRA et al, 2003a).
Frente à demanda elevada e à precariedade na oferta de serviços e equipamentos
urbanos, propôs-se a elaboração de projetos para ampliação das redes de abastecimento
d’água e de esgotos e as conseqüentes desapropriações de terrenos na cidade para
implantação de novas instalações. Assim, em 1951, no Governo de Jerônimo Dix-Sept
Rosado Maia, o Escritório Saturnino de Brito foi autorizado a elaborar propostas relativas à
2ª etapa do saneamento de Natal, ampliando seu raio de ação, nesse momento, aos
municípios de Mossoró e Caicó. A aprovação dos planos, o empréstimo para realização
dos serviços e o início das obras foram efetivados durante o Governo de Sílvio Piza
Pedroza, depois que esse assumiu a administração do Estado, em 12 de julho desse mesmo
ano, em virtude da morte de Dix-Sept Rosado. Cabe destacar que, de acordo com Santos
(2002), essa se tratou da maior operação de empréstimo já realizada com o Banco do
Brasil, revelando a importância dessas obras às populações dos municípios envolvidos.
Iniciou-se, em abril de 1952, a construção dos projetos de saneamento referentes à
2ª etapa, dando-se prioridade à execução dos serviços de abastecimento d’água, com uma
verba disponível de Cr$ 12.700.000,00. A não realização de obras de esgotamento sanitário
foi assim justificada pelo escritório: “No que se refere aos esgotos é fácil ver que dentro do
limite referido quase nada se torna possível fazer, cabendo assim ao futuro expandir tal
serviço” (ESCRITÓRIO..., 1952, p.05). Em virtude dessas imposições, registram-se apenas
algumas breves ampliações da rede de esgotos ao longo da década de 50, como a
71

Segundo o engenheiro civil Luiz Marcelo Gomes Adeodato, em entrevista concedida no dia 9 de abril de
2001.
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construção do coletor C.1 do distrito D.9 (Figura 27), na Av. Marechal Hermes da
Fonseca, e outras ampliações da rede de esgotos existente.

Figura 27: Construção do Coletor
C.1, década de 1940.
Fonte: Acervo CAERN.

Nesse momento, o Escritório volta a mencionar os serviços de ampliação das
captações em Lagoa Nova – ainda não concretizados – como possíveis atenuadores das
precárias condições do abastecimento d’água, pronunciando as condições em que se
encontravam os serviços naquela localidade:
Para se perceber a angústia de nossa administração basta referir que a adutora
de Lagoa Nova possui diâmetro de 450 mm, com capacidade para 6.000 m3 por
dia e o volume total ali captado nos poços é apenas de 4.500 m3 diários. Apesar
da situação poder se solucionar em grande parte com a instalação de dois novos
grupos motor-bomba e a perfuração de mais dois ou três poços não nos foi
possível obter os recursos para tal necessários, no valor de Cr$ 1.340.000,00
(ESCRITÓRIO..., 1952, p. 04).

Nas propostas de extensão das redes, foram incorporadas duas outras zonas da
cidade72: a Zona 4, correspondente ao Alecrim (da Av. Alexandrino de Alencar até os
limites da Cidade Alta) e às Quintas; e a Zona 5 (Figura 28), parte do atual bairro de Lagoa
Nova, as quais deveriam contar com os reservatórios elevados R4T (Figura 29) e R5T,
respectivamente. Foi indicada também a construção de extensões para a Zona 3, na Av.
Presidente Sarmento, 10 de Novembro; o D.10 na rua Areia Preta, Trairi, entre outras; para
a zona R.2T (torre – Figura 30), em algumas ruas do “alto Juruá”, e para a Zona R.2,
seriam executadas as redes dos bairros das Rocas e Av. Circular (ESCRITÓRIO..., 1952,
p.20 -21).

72

O projeto de 1939 previa três zonas para a cidade: Zona 1 (Ribeira), Zona 2 (Rocas e Santos Reis) e, por
fim, Zona 3 (Cidade Alta, Petrópolis, Tirol e Passo da Pátria).
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Figura 28: Abastecimento d’água de Natal, revisão, 1952. Fonte: FERREIRA et.al. (2003a).

Figura 29: Reservatório R.4-T
Fonte: FERREIRA et.al. (2003a)
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Figura 30: Reservatório R.2-T.
Fonte: FERREIRA et.al. (2003a).

Apontou-se para a construção das adutoras de Lagoa Nova a Carrasco, de Lagoa
Nova a Alecrim, de Manoel Felipe ao Baldo e a adutora do Rio Pitimbú. (ESCRITÓRIO...,
1952, p.20 -21). Além disso, previu-se a construção de uma Usina Elétrica para fornecer
eletricidade aos serviços de Lagoa Nova e das Dunas; a perfuração de poços em Lagoa
Nova; a ampliação do distribuidor tronco da Av. Prudente de Morais; e o esquema de redes
de água e de esgotos do bairro das Rocas, incluindo a Vila Ferroviária que ali se propunha
construir.
Apesar das inúmeras propostas e obras realizadas pelo Escritório Saturnino de
Brito a que se referia a 2ª etapa das obras de saneamento, não se conseguiu atingir as
demandas físicas e populacionais da cidade, que alcançava índices de crescimento
demográfico dentre os maiores do país. Nem mesmo a vultuosidade das obras compensou
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os anos em que o processo de urbanização da cidade permaneceu à revelia da intervenção
do poder público, exacerbando as carências de infra-estrutura e deixando a produção do
solo urbano a cargo da iniciativa privada. Assim, a crise nos serviços de saneamento
continuava.

A criação do Departamento de Saneamento do Estado (DSE) –
sanitarismo e planejamento urbano
A criação do Departamento de Saneamento do Estado (DSE), em 1952, insere-se
em um contexto marcado pela intensificação de discussões acerca das concepções
urbanísticas nos meios especializados, bem como pela institucionalização da profissão do
urbanista – com o surgimento, a partir da década de 1940, em algumas cidades do país, dos
Departamentos de Urbanismo. O planejamento se confirmava gradativamente como função
de governo e como técnica administrativa, difundindo-se a idéia de plano geral para a
cidade e de racionalização da máquina administrativa, a partir da criação dos grandes
departamentos, secretarias, conselhos técnicos e institutos centrais. Processo esse que se
consolidaria, sobretudo, nas décadas de 1950 e 1960, como se verá adiante.73
Em âmbito local, a ausência de um órgão de planejamento urbano na esfera
administrativa municipal e/ou estadual, contribuiu para o crescimento desordenado da
cidade, fato comprovado pela disseminação de inúmeros loteamentos e conjuntos
habitacionais aprovados de maneira aleatória sem que fosse exigidos quaisquer critérios ou
diretrizes urbanísticos, por vezes, promovidos pela própria Prefeitura Municipal.74 Os
efeitos dessa “negligência” por parte do poder público podem ser vistos até a atualidade,
tendo-se em vista que, a partir daí, evidenciou-se a discrepância entre o crescimento físico

73

Feldman (1996) aponta que, no caso de São Paulo, com a criação do Departamento de Urbanismo na esfera
municipal em 1947, são introduzidas novas práticas que consolidam o seu perfil normativo e estruturam o
novo saber – restrito ao corpo técnico do setor. Os planos passam a englobar alguns aspectos peculiares à
prática urbanística norte-americana das décadas de 1920 e 1930 que encontram em Anhaia Mello o seu
principal propugnador não só em São Paulo como no Brasil.

74

Os loteamentos eram aprovados e legalizados, porém não cumpriam normas ou regulamentações
urbanísticas específicas, e, na maioria das vezes não dispunham de um projeto de desenho urbano
(FERREIRA, 1996), o que foi confirmado pelo arquiteto Moacir Gomes, em entrevista realizada em
08/08/2003.
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da cidade e a oferta de infra-estrutura; sem mencionar, ainda, as disfunções ambientais
causadas pela ocupação indevida de certas áreas da cidade.
A gerência e controle do crescimento urbano de Natal restringiram-se à ação do
Departamento de Saneamento do Estado (DSE), que havia criado pelo Decreto n. 868, de
30 de dezembro de 1952, como resposta à sugestão do próprio Escritório Saturnino de
Brito,75 que apontou para a necessidade de transformar a Repartição de Saneamento de
Natal em uma autarquia (DÓRIA, [1976?], p.145). Esse Departamento, ao incorporar
outras cidades do estado do Rio Grande do Norte como Mossoró e Caicó – que contariam
com financiamentos provenientes do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e
da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) –, proporcionou a
ampliação da sua área de abrangência, e conseqüentemente, do poder e da influência do
Escritório para todo o Estado. Passou-se, assim, de uma atuação municipal fragmentada
para uma ação articulada em âmbito estadual, integrando as várias comissões de
saneamento municipais (FERREIRA et. al., 2003c).
Além disso, a transformação do órgão de administração dos serviços de
saneamento em uma autarquia estadual promoveu
[...] para os que conheceram a burocracia que cercava a ação da extinta RSN,
alguma vantagem, pois não era possível a aplicação do saldo de sua arrecadação
em benefício do próprio serviço e com a nova organização estará solucionando
o problema (EM FRANCO..., 1953, p. 01).

Ao DSE, caberia também a função de coordenar de maneira mais efetiva as
modificações nas habitações e na estrutura urbana de Natal, afigurando-se como órgão de
planejamento urbano, que, dirigido pelo Escritório Saturnino de Brito, manter-se-ia fiel aos
princípios sanitaristas herdados de Saturnino de Brito, ressaltando o saneamento como eixo
norteador das intervenções:
Art.106 – Os projetos de arruamentos e ruas novas, a cargo da Prefeitura, serão
feitos de acordo com os esquemas gerais projetados para as redes e água e
esgotos planejados.
§ 1º - Nos casos não previstos em tais esquemas, nenhuma abertura será feita
sem prévia aprovação do Departamento, a fim de se atenderem às condições dos
esgotos a estabelecer.
§ 2º - Os projetos organizados pela Prefeitura, para novos arrabaldes, não
compreendidos nos esquemas gerais, terão a colaboração do Departamento,
75

Por intermédio de seu representante em Natal, o engenheiro Floro da Costa Dória, que passara a dirigir a
Comissão de Saneamento de Natal a partir de 2 de maio de 1952, e, posteriormente, assumiu a Repartição de
Saneamento de Natal, substituindo o engenheiro Carlos Kock de Carvalho (DÓRIA, [1976?]).
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sendo observadas, de um modo geral, as prescrições da arte de traçar as cidades,
do ponto de vista sanitária e, de modo particular, as requeridas pela harmonia,
entre o plano de esgotos executados ou aprovado o seu desenvolvimento projeto
Art.107 – Os perfis das ruas, já esgotadas e por esgotar, não podem ser
modificados sem prévia consulta do DSE, a fim de serem atendidas as
condições de esgotos existentes e previstos.
[...]
Nenhum prédio novo ou reconstruído poderá ser habitado sem o certificado de
que já possui o serviço de novas instalações de água e esgotos (RIO GRANDE
DO NORTE, 1952, p.233).

Compensando a desatualização do obsoleto Código de Obras existente, o DSE
propunha uma detalhada normalização com relação às edificações, privilegiando os
ambientes mais diretamente vinculados às instalações sanitárias domiciliares. Prescrevia
normalizações com relação ao piso, às áreas mínimas, aos revestimentos de paredes, às
dimensões e especificações das aberturas, ao pé-direito e aos acessos e comunicação com
outros ambientes da edificação, apelando para o seu poder de fiscalização:
Art. 84 – As plantas para novas construções ou reconstruções de prédios
antigos, importando em demolições e construções de paredes, revestimento de
pisos e outras obras que possam interessar ao serviço sanitário, existente ou a
instalar, serão apresentadas pelos proprietários ao DSE antes de ser submetidas
a aprovação da Prefeitura realizando o DSE as modificações necessárias e
obrigatórias no plano apresentado com declarações de que a planta pode ser
aprovada (RIO GRANDE DO NORTE, 1953, p. 28).

É importante destacar que, enquanto em grande parte das cidades brasileiras
instituíam-se os Departamentos de Urbanismo, em Natal este modelo de repartição só veio
se concretizar, em esfera municipal, em fins da década de 1960, sob a denominação de
Assessoria Municipal de Planejamento (AMPLA). A criação desses órgãos específicos de
planejamento urbano e a saída do Escritório Saturnino de Brito somente neste período
levam a crer que a questão do saneamento como norteadora das propostas urbanísticas em
Natal perpetuou-se muito além do que em outras cidades do Brasil, iniciando o processo de
institucionalização de vários instrumentos urbanísticos na esfera administrativa estadual. O
Escritório, reunindo as funções de idealizador, promotor e administrador dos serviços de
água e de esgotos, acabou por centralizar, nesse momento, a função de planejador urbano.
Entretanto, mesmo após a criação do DSE, os serviços de saneamento e a
regulação do crescimento urbano de Natal a cargo daquele departamento continuaram
mergulhados em uma grave crise, fruto ainda do acelerado processo de urbanização por
que passava a cidade e da falta de interesse por parte do poder público em intervir sobre a
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ação do mercado imobiliário. Ainda se registravam problemas referentes à presença de
técnicos clandestinos que se diziam capazes de realizar a ligação das instalações
domiciliares, à precariedade dos chafarizes, além das dificuldades de liberação das
importações necessárias à obtenção do material necessário à ampliação das obras. A crise
nos sistemas abrangia grande parte dos bairros da cidade, como Rocas, Areia Preta,
Alecrim, Petrópolis etc, sendo evidenciada, constantemente, nos periódicos locais –
principalmente nos de oposição, como é o caso do artigo publicado na Tribuna do Norte:
[...] alegam os dirigentes do DSE que tudo decorre da deficiência do maquinário
existente e, não faz muito, culpou-se a CEXIM porque não concedia licença
para importação do material necessário ao re-aparelhamento do serviço de
abastecimento da cidade.
[...] Mas é justo que o cidadão que cumpre religiosamente os seus deveres para
com o Estado sofra os vexames da ausência do precioso líquido, apenas porque
há deficiência no Saneamento?
[...] nem sem água deixará o natalense de pagar a bem pesada taxa do DSE.
[...] Quando a coisa ocorre como em Natal, o melhor é vender carga d’água, no
lombo dos jumentos. Pelo menos a gente paga, mas vê pelo que está pagando
(MACEDO, 1953, p. 04).

Como resposta às críticas, o DSE fez publicar uma circular justificando a situação
dos serviços de água e esgotos, na qual atestava uma taxa de eficiência 99% satisfatória, o
que foi, novamente, criticado pelos veículos de comunicação locais:
Pelo que diz o boletim, a eficácia do serviço do DSE é de 99%, se
considerarmos o total de casas abastecidas (8.880), e o de casas que ficaram
sem água 89 em média, diariamente.
Não queremos, absolutamente, duvidar da palavra do chefe do DSE, que, apesar
de engenheiro, apresentou-se com uma dialética de advogado (WANDERLEY,
1953, p. 08).

Em paralelo, obras de vulto eram realizadas no interior do Estado; foram
realizadas obras de abastecimento d’água de Mossoró e Caicó (ambas inauguradas em
1953 – Figuras 31 – 32), além de aprovados os projetos para Angicos e Santana do Matos
(ABASTECIMENTO... 1953, p. 01). Em Mossoró foram construídos dois reservatórios
elevados de capacidade de 500 m3, a rede de distribuição, quinze poços nas margens do rio
Mossoró, além de uma usina elevatória e estação de tratamento d’água. Em Caicó, foram
construídas a rede de distribuição, usina, prefiltro, linha de recalque e decantadores, casa
de tratamento químico, filtros e reservatório de capacidade de 1 milhão de litros d’água.
Nessa última cidade, em virtude da existência do açude Itans, a conclusão das obras
ocorreria mais rapidamente do que em Mossoró. (PROVAVELMENTE..., 1953, p. 10).
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Figura 31: Abastecimento d’água de Mossoró. Fonte: FERREIRA et.al. (2003a).

Figura 32: Abastecimento d’água de Caicó. Fonte: FERREIRA et.al. (2003a).
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Ao longo da década de 1950 o Escritório permaneceu impossibilitado de realizar
uma operação global e preventiva no sentido de regularizar a situação das redes de
abastecimento d’água e esgotamento sanitário de Natal – assim como o fizera na década de
1930. Continuava, pois, a remediar o contexto de crise, realizando obras pontuais, e,
contradizendo, assim, todo o ideário sanitarista imbricado em suas propostas. Preço pago
em função do desenvolvimento econômico e pelas altas taxas de crescimento físico e
populacional da cidade – os quais, de acordo com Saturnino de Brito, deveriam ser
controlados pelo poder público – justamente o contrário do que aconteceu em Natal.
Registraram-se, em 1955, algumas iniciativas tomadas no sentido de melhorar o
funcionamento das redes, dentre as quais se destacam a perfuração de nove poços novos,
além da inauguração de um grande reservatório no bairro das Quintas (SERÃO..., 1955, p.
01). As ações assim repercutiram na imprensa local:
Dr. Floro Doria continua trabalhando em favor da instalação de novas bombas
que suprirão suficientemente, as penas estanguidas distribuídas nos diversos
ramais da cidade A situação calamitosa que era antes explicada com o aumento
da população e o ajardinamento excessivo dos prédios residenciais foi agora
elucidada[...]
[...] com a instalação das bombas chegadas da Norte América teremos, segundo
afirma o diretor do Saneamento [...] água perene para todos os quadrantes da
cidade, depois do sacrifício e das angústias de um prolongado período de férias
para os canos da serventia pública (PARAGUASSU, 1955, p. 04).

No ano seguinte, voltam a reincidir as reclamações referentes à taxação e às más
condições apresentadas pelos serviços de saneamento, registrando-se, inclusive, um
aumento de 100% das taxas d’água e de esgotos, autorizado pelo Governador Dinarte
Mariz (O NATALENSE..., 1956, p. 01). E as críticas não paravam por aí, chegando,
inclusive, a atingir pessoalmente o então diretor do DSE, engenheiro Floro Dória
Toda vez que chegam navios estrangeiros ou petroleiros aparece a falta dágua
nas torneiras da cidade. É que o Saneamento, irresponsavelmente, a vende a
essas embarcações, deixando o público sem o precioso líquido como está
acontecendo agora.
[...]
Apesar de paga essa água pelos contribuintes ela é vendida pela segunda vez
para lucro do Saneamento (FALTA..., 1957, p. 01).
Esses poços permanecem entupidos com o real e criminoso consentimento do
“dr.” Floro Dória, Diretor da Repartição de Saneamento, uma vez conservados
como seria do dever da empresa contratante do serviço de abastecimento d’água
dariam para suprir grande parte das necessidades da cidade, que continua
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gritando ao ouvido do Saneamento, que insensível e sadicamente assiste ao
clamor de toda uma população que se ressente da falta absoluta d’água.
[...]
[...] O Saneamento não fornece água para o povo se lavar, mas apenas para
molhar o sujo. E ainda por cima cobra uma taxa alta de um serviço coletivo que
não existe e não cumpre por negligência e irresponsabilidade (SADISMO...,
1957, p. 01).

Essas acusações que tanto denegriam a imagem do Escritório Saturnino de Brito
frente à população do Estado consistiram provavelmente no motivo que ocasionou a vinda
de Saturnino de Brito Filho a Natal, em 1957, chegando a prestar depoimento esclarecendo
os eventuais problemas por que passava o DSE (ESCLARECIMENTO..., 1957, p. 12). Na
ocasião, apontou para novas obras a serem realizadas, visando apaziguar os ânimos da
imprensa e da população, e sobretudo, melhorar a situação dos serviços. Propôs, portanto, a
construção da rede de esgotos do bairro das Rocas, a perfuração de poços nas Quintas e em
Lagoa Seca, a extensão dos serviços à Ponta Negra, e a construção do coletor geral de
esgotos C.G.3 – que se destinava ao saneamento do bairro do Alecrim. Tais obras,
aprovadas pelo Governador do Estado Dinarte Mariz em visita realizada junto a Brito Filho
e Floro Dória às obras de saneamento (O GOVERNADOR..., 1957, p. 08), contribuiriam
para amenizar o contexto de crise por que passava aquele Departamento.
Em 1959 foram dados passos mais decisivos, ampliando-se as redes de
abastecimento d’água em Natal, Mossoró, Caicó e Santana do Matos, a partir da
importação de 10 eletro-bombas, 10 bombas para poços profundos, 500 metros de varões
de aço para eixos, 100 metros de tubos de aço para perfuração de poços, além de 2 bombas
para Estação de esgotos da Ribeira.
Com a aquisição deste material especializado, o Departamento de Saneamento
do Estado vem conseguindo cumprir sua missão, abastecimento
satisfatoriamente, tanto nossa capital, como as cidades de Mossoró, Caicó e
Santana do Matos (AMPLIADO..., 1959, p. 03).

As obras realizadas representavam apenas um paliativo frente às circunstâncias de
dificuldade em relação à construção, à ampliação, à manutenção e à administração dos
serviços de água e esgotos a cargo do DSE. Além disso, observa-se que o saneamento, aos
poucos, foi perdendo espaço para outras inovações tecnológicas que se fizeram mais
eficazes para a atração de indústrias e para a valorização do solo urbano da cidade, quais
fossem as melhorias no sistema viário, a modernização do sistema de transporte, de
eletrificação e de telecomunicações, além da construção de habitações. Cabe ressaltar, no
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entanto, que em Natal, apesar da crise enfrentada pelo Escritório Saturnino de Brito a partir
da II Guerra Mundial, as obras construídas correspondem a grande parte da rede existente
na atualidade, confirmando a importância da permanência daquela instituição na cidade e
no Estado, promovendo, ainda que em condições limitadas, a implantação desses serviços
com qualidade e segurança.
Entretanto, a consolidação do mercado imobiliário na cidade76 – contrariando o
contexto de agravamento dos problemas econômicos e sociais – intensificada com o início
do processo de fragmentação de grandes glebas e com o surgimento de um mercado de
terras e da intensa ocupação e valorização do solo em Natal, coloca em xeque o controle e
a gestão do espaço urbano e dos serviços públicos, pensados e desejados pelo Escritório
por meio do DSE. Situação agravada tanto pelo aumento do poder do setor imobiliário na
ordenação física da cidade e na forma de definição do parcelamento e da trama viária,
como pela rapidez com que inúmeros loteamentos foram projetados e registrados ao longo
das décadas de 1950 e 1960.
Há de se considerar, porém, que o DSE, embora limitado em sua atuação sobre o
gerenciamento da expansão urbana de Natal, trazia, em sua constituição, as preocupações
ambientais, sociais e urbanísticas que nortearam e fundamentaram o urbanismo sanitarista
desenvolvido por Saturnino de Brito no início do século XX – promotor de grandes obras e
inúmeras modificações que modernizaram o espaço físico de várias cidades brasileiras.
Certamente, se dotado do devido poder de fiscalização e intervenção sobre a produção do
espaço urbano de Natal, ao se inspirar na prática sanitarista que norteou toda a sua atuação,
o Escritório seria capaz de idealizar uma ocupação mais ordenada e menos prejudicial ao
equilíbrio ambiental, além de menos agressiva aos interesses públicos e da sociedade em
geral.
No entanto, dentro desse contexto de emergência do urbano e de consolidação do
planejamento, o saneamento vai perdendo paulatinamente, ao longo desse momento, o

76

Isso se dá devido, entre outros fatores, à transferência de capital, tanto o agrário-exportador quanto
comercial urbano, acumulado durante o período da guerra para o mercado e promoção do solo urbano. Essa
sucessão de fatos consolida-se a partir de 1946, quando começaram a ser registrados, nos cartórios de ofício,
os primeiros loteamentos privados, tanto dentro do perímetro urbano quanto nas áreas suburbana e rural,
acentuando-se nas décadas de 50 e 60. Nesse período (de 1946 a 1969), “registraram-se 87,8% do total dos
222 parcelamentos realizados no município de Natal e inscritos no Registro de Imóveis, ocupando uma
superfície de 3.952,4 ha (71,3% da extensão parcelada até 1989) e em torno de 35% da área atual edificável”
(FERREIRA, 1996, p.142).
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lugar central no contexto das intervenções urbanas, passando a coadjuvante do
desenvolvimento econômico das cidades; e a higiene não é mais vista como propulsora do
progresso. O processo de industrialização passa ocupar o cerne das políticas públicas,
justificando as reformas, ampliações e a introdução de infra-estrutura nas cidades
brasileiras.

“Problemas urbanos” e os programas urbanísticos de Djalma
Maranhão
A 1ª administração municipal do Prefeito Djalma Maranhão, entre os anos de
1956 e 1959, destacou-se das gestões da época pelo empenho na concretização de inúmeras
obras que visavam o desenvolvimento não só físico, como econômico, social e cultural da
cidade, implementando uma série de ações dirigidas ao espaço urbano. Cabe destacar que o
referido Prefeito se demonstrou atualizado com os procedimentos administrativos e com
preocupações urbanísticas então em voga, chegando, pode-se inferir, mais próximo de uma
gestão participativa em que a população tomava conhecimento diariamente das ações da
administração local e expunha a sua opinião e as respectivas reivindicações.
Observa-se que, após a II Guerra, e o impulso causado na economia da cidade e
do Estado, emergiu um quadro de crise em que predominavam a inflação, a carência de
infra-estrutura e a permanência de mendigos (A CIDADE..., 1955, p. 01) – situação que foi
agravada pelos extensos períodos de estiagem por que passou a região Nordeste nos anos
de 1951, 1953, 1955 e 1958. Em virtude do intenso movimento migratório ocasionado
pelas secas, Natal foi a cidade que mais cresceu em número de habitantes no ano de 1959,
porém, o preço desse crescimento era deveras alto, tendo-se em vista o alto índice de
desemprego tanto na capital como por todo o interior do Rio Grande do Norte – chegando
a atingir 300 mil flagelados (DESEMPREGO..., 1959, p. 01).
Esse aumento populacional inesperado, desacompanhado de ações efetivas de
introdução de infra-estrutura, de equipamentos e de programas assistenciais, promoveu um
crescimento desordenado, acarretando o surgimento de “disfunções urbanas” no cenário da
cidade, como os assentamentos urbanos de Brasília Teimosa e Mãe Luiza, primeiros a se
caracterizarem como favelas. Ao mesmo tempo, o domínio dos produtores imobiliários
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privados sobre a configuração do espaço urbano se legitimava progressivamente, na
ausência de qualquer dispositivo urbanístico legal por parte do poder público que
orientasse os projetos para os novos parcelamentos e loteamentos.
Evidenciando preocupações com a questão urbana e reconhecendo os problemas
urbanos que assolavam Natal, Djalma Maranhão elaborou inúmeros programas que
acabaram por configurar uma ação sistematizada sobre o espaço físico da cidade. De cunho
eminentemente social – característica atribuída ao Prefeito –, esses programas
vislumbraram os mais diversos aspectos da cidade, vinculando-os ao desenvolvimento
econômico e os ampliando até as áreas periféricas, como se verá a seguir.
No entanto, antes de partir para a análise das ações de Djalma Maranhão, é
preciso destacar a sua intensa preocupação com a erradicação do analfabetismo, que
proporcionou o surgimento de inúmeras escolas espalhadas por toda a cidade, chegando-se,
no ano de 1957, ao número de 31 escolas construídas dentro do prazo de um mês (Figura
33). Essa iniciativa pioneira do Prefeito se consolidou na sua segunda administração (entre
1960 e 1964), quando assumiu maiores proporções e ficou conhecida como a campanha
“De Pé no Chão Também se Aprende a Ler”.
[...] é importante que se diga, desde logo, que a Campanha significou, além das
escolinhas e dos Acampamentos Escolares, a criação de bibliotecas populares,
de praças de cultura, do Centro de Formação de Professores, do Teatrinho do
Povo, da Galeria de Arte; significou a formação de círculos de leitura, a
realização de encontros culturais, a reativação de grupos de danças folclóricas, a
promoção de exposições de arte, a apresentação de peças teatrais, isto é,
redundou numa organização cultural da cidade, onde o povo participava
efetivamente e não apenas assistia como mero espectador (GERMANO, 1982,
p. 103).

Figura 33: Barracões que funcionavam
como escolas.
Fonte: GERMANO (1982).
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Anseios de industrialização
Apesar de a tendência à industrialização já ter se consolidado em âmbito nacional,
fomentando, a partir da década de 1950, o desenvolvimento das grandes cidades
brasileiras, no Rio Grande do Norte, e particularmente em Natal, apesar dos anseios por
parte do poder público, esse processo não se concretizou. No entanto, confirmou-se como
justificativa para inúmeras ações no espaço físico da cidade levadas a cabo por Djalma
Maranhão, estimulando, ainda que indiretamente, a construção de habitações, a introdução
de infra-estrutura e a expansão urbana de Natal. E, apesar de consistir em uma realidade
distante do contexto local à época, a industrialização era tema recorrente na imprensa, que
sempre apontava para novas perspectivas.
No campo industrial, o nosso Estado tem se postado à margem da estrada, pela
ausência total de meios e oportunidade para uma eficiente e proveitosa
aplicação de suas reservas e disponibilidades, não obstante contarmos com
inesgotáveis recursos em matéria prima, capazes de suprir as necessidades da
produção em alta escala.
[...] uma nova orientação está sendo traçada pelos homens de visão, à frente o
Governador Dinarte Mariz, no sentido de carrear a nossa região, a maquinaria e
aparelhagem exigidas na instalação dos parques industriais.
Já é tempo de ingressarmos numa nova fase, ficando-nos como Estado desperto
para as alvoradas da civilização e do progresso (INDUSTRIALIZAÇÃO...,
1956, p. 03).

A partir dos dados coletados até o presente momento, essas iniciativas não foram
efetivadas, e, apesar de várias visitas e estudos de viabilização realizados por industriais de
outras regiões que intentaram investir no Estado, a indústria tardou a chegar. Em artigo de
Garibaldi Dantas, publicado no jornal A República, pode-se verificar a situação em que se
encontrava a cidade com relação a esse aspecto:
[...] passada a animação dos dias de guerra, [...], Natal voltou a modorar, pois
lhe faltavam condições indispensáveis à sua transformação industrial
permanente [...].
Se os industriais de São Paulo, que hoje devem estar em visita a Natal souberem
captar as forças de trabalho que ali jazem, pouco aproveitadas; se as autoridades
federais derem ao braço humano esse potencial de energia elétrica que é a
alavanca que se levanta as montanhas do futuro o sonho do meu pai acalentado
há cerca de cinco decênios, não precisará de muito para ser a mais esplêndida
realidade (DANTAS..., 1957, p. 03).77

77

Em 1909, Garibaldi Dantas escrevera um artigo em que expunha suas perspectivas para Natal, após
transcorridos 50 anos, prevendo, dentre outros aspectos, a consolidação da industrialização.
PARTE II
Urbanismo e Planejamento Urbano em três momentos da urbanização de Natal

SEGUNDO MOMENTO

155

Os problemas urbanos definindo as ações sobre a cidade (1940 – 1960)

Contradizendo o contexto econômico da capital potiguar, era no interior do Estado
que girava o maior volume de capital, em virtude da exploração e comercialização dos
minérios radioativos – chelita e tungstênio – na cidade de Currais Novos. O Estado
figurava-se, em virtude dessa produção, como um dos grandes fornecedores desses
recursos para os Estados Unidos, ganhando destaque no cenário econômico nacional e
internacional. No entanto, em fins da década de 1950, a comercialização da chelita
começava a declinar, em virtude de uma reviravolta no comércio internacional ocasionada
pela entrada da China no mercado norte-americano (EM PÂNICO..., 1957, p. 01).
Paralelamente, algumas indústrias de pequeno porte iam se instalando na cidade,
sem revelar, no entanto, uma tendência consolidada. Dentre elas, destacam-se uma
indústria de móveis, localizada no Carrasco, e outra de lapidação de pedras preciosas –
cuja inauguração ecoou na imprensa local, confirmando um processo de “evolução social”
em que “[...] Natal apresenta [...] um cenário de iniciativas na vida econômica [...] de um
magnífico progresso”. A criação dessa última marcaria um contexto em que “[...] o subsolo
não é mais a riqueza desconhecida [...]. É neste momento um campo de exploração intensa.
[...]. Natal conta com uma nova indústria que transforma a pedra bruta em belos
exemplares [...]” (DANILO, 1946, p. 02).

Incentivo ao turismo
O reconhecimento das belezas naturais existentes e a ausência de infra-estrutura
necessária para a implantação de indústrias apontaram outros caminhos para o
desenvolvimento econômico de Natal. Portanto, tratava-se de adaptar a cidade à prática do
turismo, embelezando-a e dotando-a dos equipamentos de infra-estrutura básica
subsidiários àquele setor econômico. Em 1956, Djalma Maranhão tomou passos mais
decisivos e criou o Conselho Municipal de Turismo, promovendo, paralelamente, o I
Festival de Folclore em Natal – ocasião em que foram atraídos vários visitantes,
concretizando a intenção do Prefeito (A CIDADE..., 1958, p. 03).
As atenções se voltaram, nesse momento, aos atrativos turísticos existentes, como
as belas praias e a paisagem natural já tão admiradas (Figuras 34-35). O Prefeito Djalma
Maranhão, portanto, levou a cabo a tarefa de modernizar a cidade e torná-la aprazível e
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propícia à atividade turística, promovendo inúmeras ações de embelezamento do cenário
urbano, bem como de dotá-la de equipamentos necessários ao desenvolvimento do
turismo.78
Natal, para surpresa de muita gente, é uma das cidades do Brasil quem mais
cresce. [...]. Do último censo pra cá a cidade aumentou a população em 50%. Há
150 mil pessoas residentes na capital potiguar [...].
Além de uma cidade-porto, Natal é ao mesmo tempo, uma cidade-base militar.
Seu comércio é intenso, mas, não possui indústrias. Djalma Maranhão entende
que o industrialismo tem contra si um fator negativo: tarifas altas de
eletricidade. [...].
O futuro de Natal está no turismo, nas suas belas praias, na sua paisagem que
tanta atenção despertaram no soldado que durante a última guerra, lá estiveram
(NATAL..., 1956, p. 01).

Figura 34: Praia de Areia Preta
Fonte: CD Natal, 400 anos

Figura 35: Vista aérea de Ponta Negra
Fonte: CD Natal, 400 anos

78

Nesse momento, Ponta Negra já era apontada como um grande atrativo paisagístico, sendo alvo de
melhoramentos e da introdução de infra-estrutura básica, como, por exemplo, luz elétrica. Registrou-se ainda,
na imprensa local, a necessidade de um plano urbanístico para aquela praia, no entanto, até o presente estágio
da pesquisa, a efetivação desta intervenção não foi confirmada.
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Assim, conjugando esforços com o Governo do Estado, a cargo de Dinarte Mariz,
realizaram-se as obras do Aeroporto Augusto Severo em duas etapas distintas, concluindose a primeira em 1957, e inaugurando-se definitivamente já com o salão de passageiros e
um bar, em 1959. Além do aeroporto, na tentativa de suprir uma permanente carência da
cidade, foram realizados os projetos de um hotel de 15 (quinze) pavimentos e com 120
apartamentos (Figura 36), “[...] obedecendo a um sistema funcional e racional de
construção”, do Palácio das Secretarias de Governo, com 10 (dez) pavimentos (Figura 37),
e um plano contendo um novo traçado urbanístico para Natal, “[...] fazendo com que a
cidade se amplie dentro de um plano moderno com ruas amplas e ajardinadas dando uma
fisionomia agradável à cidade dos Santos Reis” (CONSTRUÇÃO..., 1957, p. 04).

Figura 36: Projeto do Hotel
Fonte: CONSTRUÇÃO...

(1957)

Figura 37: Projeto do Palácio
das Secretarias
Fonte: CONSTRUÇÃO...

(1957)
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Divulgou-se ainda a intenção de construção da Via Costeira, importante eixo do
sistema viário da cidade atual, sobretudo pelos seus atrativos paisagísticos e pela sua
vinculação com a atividade turística. Juvenal Lamartine, em artigo publicado no Jornal de
Natal, assim abordou essa idealização:
O Sr. Djalma Maranhão ilustre Prefeito de Natal, adotou um método de
administração altamente inteligente e democrático, dando contas, ao povo de
Natal, por intermédio de uma das estações difusoras desta capital, de seus
planos de serviços e autorizando-o a reclamar da Prefeitura o que julgar
acertado fazer para o bem de nossa capital.
[...]
Queremos chamar, ainda, a atenção do Sr. Prefeito para [...] a construção da
avenida mais bela de qualquer cidade do Norte do Brasil. Esta avenida [...]
partindo de Areia Preta, se dirija em linha quase reta à Ponta Negra, tendo o
Atlântico a leste e a bela cordilheira do morro no poente (LAMARTINE, 1956,
p. 04).

Obras de infra-estrutura
Dentro do propósito nacional de implantar e modernizar a infra-estrutura das
cidades com vistas à industrialização, observa-se nesse momento uma intenção de expandir
a infra-estrutura existente na cidade para toda a área urbana – fato que, certamente,
contribuiu e impulsionou para a disseminação dos loteamentos que se intensificou ao longo
da década de 1950 –, a partir da abertura de novas ruas e calçamento do sistema viário
existente; da construção, reforma, melhoria e arborização dos equipamentos de lazer, como
praças, parques infantis, quadras de esportes; da introdução de iluminação pública em
todos os bairros da cidade – inclusive nas áreas mais afastadas; da construção de
equipamentos coletivos básicos como mercados públicos e cemitérios. Além disso,
registra-se uma notória intenção em urbanizar os novos bairros que se consolidavam na
periferia da cidade, como a Praia do Forte, Mãe Luiza e Rocas, e das vilas de Parnamirim,
Ponta Negra, Redinha e Igapó, onde seria privilegiada a construção de praças ajardinadas,
postos médicos, postos de enfermagem, chafarizes, dentre outras propostas.
O programa de pavimentação viária elaborado e sustentado pela administração de
Djalma Maranhão, de grande ressonância na imprensa local, foi apontado à época como
uma revolução nos métodos de trabalho da edilidade, promovendo o calçamento de grande
parte das ruas da cidade, contando com a participação da população, já que “[...] o
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proprietário dá a pedra e a Prefeitura dá a mão-de-obra” (PLANO..., 1956, p. 01). A
revisão da nomenclatura das ruas e a introdução de uma moderna sinalização de trânsito
viriam complementar as obras de calçamento.
Por fim, como coroamento do “Plano Djalma Maranhão” – como ficaram
conhecidas as iniciativas de pavimentação da cidade –, foi encomendado ao historiador
Câmara Cascudo um livro sobre a história das ruas, avenidas e praças de Natal
(ONOMÁSTICA..., 1956, p. 08). Cabe ressaltar que não só o sistema viário intra-urbano
era privilegiado nessa iniciativa, mas também a abertura e melhoria nas estradas
intermunicipais e interestaduais.79
Previu-se ainda a construção, reforma e regularização dos passeios públicos
(também contando com a participação da população),80 a construção de abrigos, de parques
infantis, a ampliação e reforma das galerias de águas pluviais na Ribeira, a criação de uma
biblioteca pública do Estado, de uma discoteca, de um museu de arte popular para Natal,
do Teatro Sandoval Wanderley, o asfaltamento do centro da cidade, um plano urbanístico
para Santos Reis81 – dotando-o de uma proposta de desenho urbano e de infra-estrutura.
Outra obra de vulto foi a construção de um estádio municipal em Nova Descoberta (atual
Machadão), em terreno pertencente à viúva Manoel Machado,82 tendo-se formado,
inclusive, uma Comissão Construtora, que teria assessorias técnicas, administrativas,
financeira e de propaganda (DJALMA..., 1957, p. 06).
Esse momento é marcado ainda pela consolidação de inovações tecnológicas de
suma importância para o desenvolvimento da cidade em todos os aspectos, quais fossem o

79

Em 1957, já eram 55 (cinqüenta e cinco) ruas pavimentadas e 34 (trinta e quatro) estradas de barro abertas,
além de um superávit nas condições orçamentárias municipais.

80

Intenção que seria concretizada na década de 1960.

81

A urbanização da área que hoje compreende o bairro de Santos Reis e a comunidades de Brasília Teimosa
e do Vietnã é um anseio reincidente desde o início do século. O reconhecimento dos atributos físicos e
paisagísticos do lugar, além da sua proximidade ao centro da cidade, corroboraram, por parte do poder
público, inúmeras tentativas de ocupação ordenada e planejada. Desde a proposta de um “Bairro Operário”
de Henrique de Novaes (1924), do “Bairro Jardim” de Giacomo Palumbo (1929), do “Bairro Residencial” do
Escritório Saturnino de Brito (1935), passando pelas iniciativas de Djalma Maranhão e pela tentativa de
reurbanização no Plano Serette (1968 – como se verá adiante). No entanto, em virtude da não efetivação das
propostas, o crescimento do bairro se deu desprovido de uma diretriz norteadora, à revelia das preocupações
do poder público.

82

Cabe ressaltar que o procurador da proprietária, desportista João Cláudio Machado – a quem foi prestada
homenagem com a atribuição do seu nome ao estádio, prometeu uma doação do terreno, caso as obras fossem
iniciadas imediatamente.
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ônibus, a ampliação do sistema de telefonia e a extensão da rede elétrica – aspectos
vislumbrados pelas iniciativas do então Prefeito.83 Tais inovações possibilitavam também
um impulso à disseminação de diversas outras atividades no cenário urbano da cidade.
Favoreciam, dentre outros fatores, a criação e a consolidação de novos bairros
(Figura 38), a valorização do solo urbano e a intensificação do mercado imobiliário;
subsidiavam a atividade turística; além de consistirem em atrativos para a instalação de
indústrias na cidade. Cabe ressaltar aqui que, assim como o saneamento o era nas primeiras
décadas do século XX, a indústria se firma como a principal justificativa para as
intervenções no espaço urbano.84

Figura 38: Vista aérea do
bairro do Tirol em 1951.
Fonte: CD Natal, 400 anos.

Como resultado das ações urbanas de Djalma Maranhão, tem-se o exemplo de
Lagoa Seca, com seu “casario moderno”, abastecimento d’água, energia elétrica e
transporte coletivo, conforme descrito na imprensa local:
Cresce a galope, o bairro de Lagoa Seca, moderno Grupo Escolar, escolas
outras particulares e públicas, estabelecimento do Orfanato Padre João Maria,
panificadoras em bonito estilo e asseio íntimo, feira permanente de animais,
vida noturna com ‘footing’, além de outras novidades que o desenvolvimento
social propicia (LOPES, 1958, p. 02).

83

A ampliação da rede elétrica de Natal foi intensificada em fins da década de 1950 e início dos anos 1960,
quando se conseguiu, através da Operação Nordeste – efetivada pelo Governador do Estado Dinarte Mariz e
concluída por Aluízio Alves – trazer para a cidade energia proveniente da hidrelétrica de Paulo Afonso.
Antes disso, somente a iluminação era elétrica, e os demais equipamentos funcionavam à base do gás.

84

Essa tendência de industrialização, no entanto, contrariando as pretensões políticas, só veio ter início na
década de 1980.
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Programa habitacional
O déficit habitacional foi uma temática bastante recorrente nas décadas de 1940,
1950 e 1960, principalmente pelo alto crescimento demográfico por que passaram as
cidades brasileiras, ocasionado em grande parte pelo processo de desruralização da
economia e pela consolidação do urbano – que atraía uma grande demanda de população
operária para as cidades. Para alguns autores, como Cavalcanti (1978), a ênfase dada a esse
problema consistia muito mais em uma estratégia governamental que tinha objetivos
alheios à carência de moradias em si, atuando, sim, no sentido de promover e impulsionar
o mercado da construção civil, a partir do investimento e da absorção de mão-de-obra
nesse setor.
Em Natal, esse problema fora exacerbado pelo intenso crescimento demográfico
ocorrido durante a II Guerra Mundial, e pelo movimento migratório de escoamento rural
provocado pelos períodos de estiagem ocorridos no Nordeste ao longo da década de 1950,
agravando mais ainda a situação da capital potiguar. No entanto, o processo de urbanização
não acompanhou esse contingente de novos habitantes, de modo que se tornaram ainda
mais evidentes as carências de infra-estrutura e, sobretudo, de habitações.
De início, as ações no sentido de dotar a cidade de moradia restringiam-se ainda a
alguns órgãos isolados, como a Fundação da Casa Popular e as Caixas de Aposentadoria e
Pensão, e Institutos de Previdência.85
A Fundação da Casa Popular faz saber aos interessados, que continuam abertas,
na Prefeitura Municipal de Natal, [...] as inscrições para venda de casas
populares do conjunto residencial construído no Bairro das Quintas [...]. As
casas são em número de 74, todas dotadas de sala, dois quartos, cozinha,
banheiro, lavanderia e varanda, e possuindo ainda água encanada e instalação
elétrica [...]. As casas serão entregues aos candidatos classificados, sem
necessidade de qualquer pagamento a título de sinal ou entrada inicial, sendo as
módicas prestações mensais calculadas de acordo com a idade do interessado
[...] (FUNDAÇÃO..., 1948, p. 08).
[...] o I.A.P.T.E.C. concedeu uma verba de dois milhões de cruzeiros destinada
à aquisição de casas já construídas ou de terrenos para construções para os
associados, tendo aquela entidade, por seu alvitre, concedido nova verba para
pequenos empréstimos aos segurados [...] (NOVAS..., 1948, p. 01).

85

Somente a partir da década de 1960, com a criação do BNH em 1964, a habitação passou a ocupar o cerne
da política urbana (CAVALCANTI, 1978).
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Foi possível registrar uma vasta produção de moradia, dentre as quais se
destacam: um conjunto residencial para os servidores aéreos e de telecomunicações, no
Tirol (CASA..., 1953, p. 04); um complexo residencial no bairro do Tirol, com oito blocos
com doze e/ou dezesseis apartamentos, e de quarenta unidades residenciais, além de
equipamentos públicos como uma escola e um prédio para o serviço social (VAI
CONSTRUIR...,

1953,

p.

08);

uma

vila

ferroviária

no

bairro

das

Rocas

(CONSTRUÇÃO..., 1953, p. 01 – Figura 39); uma vila militar em Parnamirim, com trinta
residências em estilo moderno (NOVAS..., 1956, p. 08); uma vila naval com quatrocentas
unidades habitacionais em Igapó (VILA..., 1957, p. 12) etc. Registre-se a construção de
inúmeras vilas militares, dentro da premissa da ocupação militar na cidade.

Figura 39: Vila Ferroviária – planta utilizada pelo Escritório Saturnino de Brito.
Fonte: FERREIRA et.al. (2003a)

Uma iniciativa de vulto à época consistiu na construção da “Cidade Satélite”, ou
Cidade do Funcionário”, que, acompanhando uma tendência nacional de consolidação da
ocupação periférica dos núcleos urbanos, situava-se distante do centro de Natal,
funcionando como uma cidade autônoma, de autoria do arquiteto Moacir Gomes da Costa,
cujo projeto foi bem caracterizado em artigo publicado no jornal A República:
[...] Sendo uma cidade autônoma, há a necessidade da localização não apenas
das casas residenciais, mas de Escolas, Mercado, comércio local, jardins,
“playgrounds”, campos de esportes, igrejas, pronto socorro, creches. Tudo isso
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terá a sua localização adequada, a fim de que a cidade possa crescer amanhã
com um plano de urbanização.
[...]
A capacidade da cidade satélite está prevista para uns trinta mil habitantes.
Serão construídas cerca de mil e quinhentas casas, inicialmente. Para isso o
Governador assinará acordo com a Fundação da Casa Popular (PRIMEIROS...,
1957, p. 06).

Deve-se considerar que, apesar de proporcionar e impulsionar um crescimento
físico e econômico da cidade – acelerando, inclusive o início do processo de
verticalização,86 e possibilitando o rápido crescimento do setor da construção civil e o
contingente de mão-de-obra absorvido –, a vasta produção habitacional, desprovida de uma
fiscalização adequada por parte do poder público, gerou, por outro lado, a disseminação de
padrões arquitetônicos caracterizados por uma baixa qualidade construtiva e por precárias
condições de conforto, conforme mencionado anteriormente. Essa “negligência” por parte
da administração municipal consistira justamente na estratégia governamental de que fala
Cavalcanti (1978) em seu estudo sobre o caso brasileiro, que tratava de proporcionar uma
maior abrangência e uma maior liberdade de ação da construção civil, e, com isso,
desfrutar do crescimento econômico advindo desse setor.
Observa-se que a precariedade higiênica, formal e construtiva das edificações
construídas não passou despercebida pela população local, apontando para a situação do
bairro das Quintas, em particular, onde
[...] um grupo de ‘casas populares’ que foram construídas perto do matadouro
[...]. Algumas dessas casas estão desocupadas [...]. Ficam muito longe do centro
da cidade e não satisfazem as exigências mínimas de uma família operária
(WANDERLEY, 1953, p. 06).

Cabe ressaltar que o problema da habitação não se restringia às capitais e aos
centros urbanos mais populosos, mas também ao interior dos Estados brasileiros.
Reconhecendo tal situação, o Governo Federal dirigiu esforços para a elaboração de uma
política nacional de incentivo à interiorarização da produção de moradias – principalmente
na região Nordeste, alegando:

86

O incentivo à verticalização por parte da produção habitacional verifica-se, em Natal, a partir da
construção de inúmeros edifícios residenciais que, de início, apresentavam-se com apenas três ou quatro
pavimentos, e, gradativamente foram atingindo padrões mais altos, como o edifício de doze andares
construído pela empresa Santa Lúcia, na r. Princesa Isabel, dotado de garagem subterrânea e com setenta
apartamentos de três tipos e tamanhos diversos.
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Um dos problemas que mais afligem os agricultores nordestinos, é
inegavelmente, o da crise de habitação [...]
Construídas [...] para proteger os seus moradores da chuva e do sol, não
atendem essas casas às mais elementares necessidades que se exige de uma
moderna habitação, [...]
A moderna política social procura conceder ajuda em todos os setores vitais a
sobrevivência do homem do campo, e alguma coisa já foi iniciada nesse sentido,
esperando-se o maior proveito em benefício dessa população. [...]
[...] Nas grandes cidades e capitais esse aspecto em questão já foi abordado e
executado com relativo sucesso, sendo grande o número de casas populares
construídas e entregues [...]
Hoje, os benefícios dessa orientação estão sendo estendidos ao campo [...] Cabe
ao Instituto Nacional de Imigração e Colonização esse novo planejamento [...].
Autorizou o Presidente da República, a elaboração de um plano conjunto entre o
INIC e a Fundação da Casa Popular, [...] afim de serem construídas com a maior
brevidade [...] 3.000 casas destinadas a abrigar os que laboram nas atividades
agrícolas (CONSTRUÇÕES..., 1956, s/p).

Dentro dessa política, que também vislumbrava do Estado do Rio Grande do
Norte, foram construídas quinhentas casas populares nos vales do Assu e do Apodi. Em
cooperação com a Fundação da Casa Popular, e no intento de fixar o agricultor no interior
do Estado, o Serviço de Assistência Rural possibilitou a compra das residências com
baixas prestações mensais – comprometendo-se a estender esse benefício a outras zonas
rurais (SERÃO..., 1957, p. 01).

A proliferação dos loteamentos
A partir da década de 1940, como já visto, emergiu a possibilidade de novas
atividades econômicas que incluíam a produção do espaço construído, consolidando-se a
partir do desenvolvimento da atividade imobiliária como investimento lucrativo que
recebia os recursos financeiros oriundos da industria, do comércio e da produção agrícola.
Assim, ocorre a expansão de fundos previdenciários, das companhias de
capitalização, das caixas econômicas e das empresas de seguros que oferecem
crédito imobiliário, empréstimos hipotecários, e investem em construções, tanto
em grandes edifícios comerciais e residenciais para grupos ricos e abastados,
como em conjuntos populares e em terrenos. O capital incorporador se
consolida como nova fração de capital no processo de produção do ambiente
urbano (FELDMAN, 1996, p. 2).

Em âmbito local, as várias conseqüências deixadas pela ocupação norte-americana
durante a II Guerra Mundial abrangiam não apenas a criação de um setor de atividades
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relacionado à construção civil como o delineamento da estrutura e expansão física da
cidade, já que a instalação dos inúmeros equipamentos militares corroborou a consolidação
de vias de circulação e de articulação de áreas ainda pouco ocupadas. De acordo com
Ferreira (1996) a nova configuração física da cidade, aliada ao aumento da demanda por
moradias, à transferência do capital para o setor imobiliário, à elevação da renda familiar, à
existência de terras improdutivas na periferia da cidade e à pouca definição do perímetro
urbano, impulsionou a expansão física de Natal nesse momento. Esses fatores, ainda
segundo Ferreira (1996), tornaram a obtenção do solo a partir de aforamentos e a
fragmentação de grandes terrenos um investimento rentável, consolidando assim, o
surgimento do mercado de terras e do parcelamento privado do solo. A partir de 1946,
começam a ser registrados os primeiros loteamentos nos cartórios, processo que se
intensificou nas décadas de 1950 e 1960.87
Contrariando as preocupações ambientais e funcionais e comprovando o
crescimento deste setor econômico em Natal, eram comuns e recorrentes, nos jornais
locais, os anúncios de editais de concorrência para a construção de casas e de venda de
grandes terrenos – nos quais se destacavam a rentabilidade do investimento e as qualidades
do terreno, como se pode observar:
Vendem-se, nesta capital, os seguintes terrenos: em Lagoa Seca, na Av.
Presidente Bandeira, servido por bonde e ônibus um de mais de 7 hectares, com
uma grande casa de tijolo, cacimba d’água boa e permanente e mais de 100 pés
de coqueiros novos; outro no Tirol na Av. Marechal Hermes, junto e do lado do
Aero Clube, medindo 218 metros de frente por 100 de fundo, dando para a Av.
Afonso Pena; e outro na Av. Mipibu. Trata-se com o Dr. J. Lamartine, à rua
Trairi nº 558 (ÓTIMO..., 1946, p. 05).

Cabe ressaltar que, no caso de Natal em particular, a emergência do mercado
imobiliário gerou lucros não só para a iniciativa privada, mas também para os cofres
públicos municipais – já que grande parte das terras existentes na cidade pertencia ao
Município. Então, observa-se que o momento de intensificação dos loteamentos em Natal
coincide com um período de grandes realizações a cargo da administração municipal, para
onde era revertida a arrecadação obtida pela venda e aforamento dos terrenos do município
– como, por exemplo, a gestão de Djalma Maranhão. No entanto, havia, por parte do

87

Ferreira (1996) coloca que, entre 1946 e 1969, registraram-se 87,8% do total dos 222 parcelamentos
realizados no município de Natal e inscritos no Registro de Imóveis que compreendiam 71,3% da área
parcelada até 1989.
PARTE II
Urbanismo e Planejamento Urbano em três momentos da urbanização de Natal

SEGUNDO MOMENTO

166

Os problemas urbanos definindo as ações sobre a cidade (1940 – 1960)

Governo Federal, uma tentativa de desencorajamento da comercialização de áreas foreiras
da Prefeitura, a partir da taxação de um imposto federal sobre a venda e aforamento dos
referidos terrenos, estabelecido pelo decreto-lei nº 9330, datado de 1946. Tal imposto teve
grande ressonância na cidade, tendo em vista que toda a área urbana estava encravada em
terreno foreiro do Patrimônio Municipal, e que a taxação sobre sua comercialização em
muito atingiria os interesses financeiros dos políticos e do empresariado privado local (O
LUCRO..., 1953, p. 06).
Ao que se transparece a partir da imprensa local, essa lei foi, de certo modo,
negligenciada, chegando, em 1955, a se registrar uma grave denúncia por parte do próprio
Prefeito Djalma Maranhão contra o então Governador do Estado Silvio Piza Pedroza,
acusando-o de apropriação indevida de várias áreas pertencentes à Prefeitura, loteando-as e
fazendo uso das mesmas para o seu próprio usufruto e enriquecimento material.
[...] É a ânsia insaciável de multiplicar os seus milhões está montando um
império imobiliário, açambarcando terras por todos os meios. Tem a história das
terras de Ponta Negra, as vastas áreas do Carrasco e muitas outras. São
escândalos passados em julgado (MARANHÃO, 1955, p. 01).

Em paralelo, com o aval da Prefeitura, disseminaram-se loteamentos por toda a
extensão urbana e suburbana de Natal, ocasionando o surgimento e a consolidação de
inúmeros novos bairros, desprovidos, no entanto, da infra-estrutura adequada. Vários
foram os bairros surgidos, como, por exemplo, o “Boa Sorte”, situado além do Tirol, que
contava não apenas com a ocupação residencial, mas abrigava inúmeros serviços
distribuídos em pontos comerciais, farmácias, padarias, cinemas, clubes dançantes e
agremiações esportivas. A “Vila Popular” – no atual bairro de Mãe Luíza, também surgiu
nesse momento, quando, naquele local, “[...] diversas famílias desta capital e do interior
estão adquirindo lotes de terrenos para edificação de casas residenciais” (NASCE..., 1957,
p. 08).
É válido registrar que alguns loteamentos eram realizados e comercializados pela
própria Prefeitura Municipal, como o que foi idealizado na Praia do Forte, cuja renda
obtida seria revertida para a urbanização de Mãe Luiza, bem como para o plano de
pavimentação das ruas da cidade. Esse loteamento, caracterizando-se como uma entre
poucas exceções, foi projetado por profissionais especializados, sendo dotado de vários
equipamentos públicos e com a previsão de introdução de infra-estrutura básica.
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Assim é que o Edil natalense já se encontra de posse do esboço do estudo,
concluído, de urbanização da Praia do Forte, cuja planta inclui ruas de
penetração, ruas de acesso, zonas de proteção, parque infantil, escolas
maternais, escola primária, quadras de esportes, parque de estacionamento,
centro comercial, igreja, comércio auxiliar e lotes residenciais, além de áreas
arborizadas, como oásis de verduras em meio às residências.
A capela terá capacidade para duzentos fiéis e o terreno está dividido em
duzentos e sessenta e sete lotes.
Pode-se adivinhar na Praia do Forte – neste planejamento do Prefeito Djalma
Maranhão que teve o estudo a cargo dos arquitetos Arialdo Pinto e Moacir
Gomes um bairro aristocrático do futuro, e muito próximo (PRAIA..., 1956, p.
01). 88

Outro loteamento promovido pelo poder público foi o chamado “Monte Carlos”,
situado nas imediações de Santos Reis, cujo anúncio ressaltava a proximidade ao centro
urbano de Natal, e as facilidades advindas dessa localização, além da implantação
privilegiada, entre a cidade e o oceano:
[...] o novo loteamento que a Prefeitura acaba de abrir no aprazível bairro de
Monte Carlos, próximo a Circular, vem solucionar o problema daqueles que, à
falta de maiores recursos ainda não puderam possuir um terreno em local tão
promissor como o que vem anunciado pela edilidade.
Este loteamento consta de cerca de cem terrenos bem situados, com duas
modalidades de aquisição, sendo uma à vista, por vinte e um contos em média e
outra em forma de dez prestações mensais, mediante uma entrada.
O novo loteamento localiza-se em área de rápida valorização, com vantagem de
ficar entre o mar e Petrópolis, com transporte perto a dez minutos da cidade
(MONTE..., 1957, p. 08).

Além dos já citados, há ainda um loteamento no bairro das Quintas, destinado a
aforar aos servidores públicos municipais terrenos para a construção da casa própria
(OPORTUNIDADE..., 1958, p. 06), e o loteamento de Mãe Luiza, assim anunciado na
imprensa local:
Nasce uma Cidade entre Natal e Ponta Negra, Mãe Luiza / Cidade Satélite.
‘Plante dinheiro comprando seu lote! [...]
Informações: Prefeitura
Mais uma iniciativa do PREFEITO DJALMA MARANHÃO (NASCE..., 1958,
p. 06).

88

Em entrevista realizada no dia 08/08/2003, o arquiteto Moacir Gomes da Costa afirmou que a proposta
urbanística para o bairro da Praia do Forte restringiu-se à elaboração do projeto para um centro esportivo e de
lazer.
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Instrumentos urbanísticos: reforma legislativa e o Conselho Municipal de
Urbanismo
Contrariando o acelerado processo de urbanização e o crescimento físico de Natal,
não houve, por parte da administração pública, ações efetivas no sentido de promover,
orientar e controlar a expansão da cidade, continuando-se, em plena década de 1950, a ter
como parâmetros as indicações urbanísticas prescritas em 1929, quando da elaboração
Plano Geral de Sistematização pelo arquiteto Giacomo Palumbo. Essa legislação, restrita a
prescrições sobre o traçado urbano e deveras desatualizada frente à nova configuração
urbana de Natal, não mais atendia às necessidades locais, deixando ao acaso o intenso
processo de loteamentos na cidade, como se pode ver em artigo publicado na imprensa
local:
O Plano Palumbo tem sofrido algumas alterações, pouco felizes e é hoje, diante
do desenvolvimento que tomou a nossa cidade, incompleto, necessitando
prolongá-lo em várias direções sobretudo na de Parnamirim, para onde a cidade
terá forçosamente, de se estender, assim como ampliado para a Redinha, [...],
afim de que desde já, as construções ali sejam orientadas de modo a não
prejudicar a sua beleza natural (LAMARTINE, 1956, p. 04).

Como resposta a esse problema e visando consolidar e efetivar a participação
pública no desenvolvimento da cidade, em nome do “bem-estar da população”, Djalma
Maranhão incentivou, em 1956, a corroborar a criação de um Conselho Municipal de
Urbanismo. Tal Conselho, composto por profissionais especializados, atuaria como órgão
consultivo da administração municipal, elaborando e regulamentando uma legislação que
privilegiasse os aspectos urbanísticos da cidade, intentando consolidar uma identidade
urbanística própria e contando com a participação direta da população.89
Compreendendo que somente com um trabalho sistematizado, de
aperfeiçoamento dos conhecimentos relativos à ciência da organização das
cidades, e que somente assim poderá a municipalidade criar a atmosfera de que
necessita para a implantação dos princípios urbanísticos e esclarecer a opinião
pública nesse terreno, é que o atual governador da cidade fará funcionar o
Conselho Municipal de Urbanismo (SILVA, 1957, p. 5).

89

A atuação desse órgão, de acordo com a imprensa local, deveria ser pautada no ideário de Cidade-Jardim
propugnado por Ebenezer Howard, incorporando as questões sociais imbricadas na concepção da unidade de
vizinhança, na descentralização urbana, no direito à habitação, na existência de espaços verdes etc.
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Essas intenções inserem-se no contexto geral por que passava o planejamento
urbano no Brasil, em que as iniciativas tendiam ao controle e ao desencorajamento do
processo de urbanização, considerado, naquele momento, nocivo e principal responsável
pelos problemas que assolavam a população dos grandes e médios centros urbanos.
Com relação à normalização da habitação, especificamente, Djalma Maranhão
empreendeu esforços na tentativa de criar novas leis e revisar as existentes, propondo-se, e
contratando profissionais para esse fim, a reformular o código de obras de Natal, a fim de
torná-lo condizente com as “[...] necessidades do progresso arquitetônico de uma cidade
moderna como é Natal”, contribuindo para a melhoria do panorama arquitetônico local, em
que as edificações
[...] não se enquadram em absoluto, nas normas arquitetônicas adotadas nos
grandes centros [...], o Prefeito Djalma Maranhão, com o intuito de dotar a
cidade de Natal, com um Código de Obras à altura do seu progresso e ao mesmo
tempo evitar que mais tarde se reflitam em sua urbanização os erros que hoje
ocorrem, designou uma comissão afim de elaborá-lo na qual se sobressaem dois
nomes, o engenheiro Antônio Tejo e o arquiteto Arialdo Pinho (REUNIDOS...,
1956, p. 08).
[...] o novo código surge também para reparar uma das maiores deficiências de
nossa Prefeitura: as construções sem licença. De agora em diante, [...] não se
poderá mais construir em Natal, sem licença. Sem alvará de permissão da
edilidade e notificar a construção – a mesma será paralisada. [...] Com essa
exigência, outros a acompanharão, como por exemplo, a construção só poderá
ocupar 60% da área do terreno; no tocante às vilas populares, apenas seis casas
os podem construir conjugadas, duas a duas. Só assim [...]acabaremos com
verdadeiros cortiços que criminosamente se levantam, em nossa terra
(SALVO..., 1955, p. 01).

Em virtude das infrutíferas iniciativas de Djalma Maranhão, a única tentativa
efetiva de fiscalização das edificações partiu do Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura (CREA), que tratou de viabilizar análises e as conseqüentes intervenções sobre
as habitações – impondo modificações e especificações a serem obedecidas nos projetos,
bem como embargando os casos mais precários. A iniciativa do CREA foi
automaticamente condenada e regulada pela administração local, alegando que a população
carente não tinha condições de arcar com as exigências referentes aos padrões construtivos.
Ultimamente vem o CREA multando ou embargando as pequenas construções
de proprietários reconhecidamente pobres, que edificam a custa de muitos
sacrifícios, pequenas casas de residência, que, antes não careciam de
fiscalização daquele conselho por não se incluírem na sua legislação (O
PREFEITO..., 27/03/1958, p. 06).
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A partir de então, propôs-se a sistematização do controle e da fiscalização por
parte do poder público a partir de órgãos técnicos próprios, de modo a “[...] evitar-se a
construção de [...] ‘barracões arquitetônicos’. Para os pobres que não podem contratar os
serviços profissionais de um engenheiro, a Prefeitura designará um dos seus construtores
[...]” (CASAS..., 1958, p. 06). No entanto, a efetivação dessa iniciativa não foi mencionada
na imprensa local, não podendo ser comprovada até o presente estágio do levantamento de
dados.
A não concretização das tentativas de reforma legislativa, pode-se afirmar,
demonstra o fato de que, ao passo que anteriormente o poder público promovia
efetivamente as intervenções no espaço físico da cidade, destarte as intenções e
preocupações em relação ao ordenamento e regulamentação da ocupação do solo e da
produção imobiliária, registra-se a ausência de qualquer instrumento de fiscalização e
controle da produção do solo –, delegando aos interesses privados a função de principais
norteadores e concretizadores da feição urbana da Natal de então. Fator que foi agravado
pela ausência de instituições de urbanismo na esfera da administração municipal ou mesmo
estadual – fato que já era realidade nas grandes cidades do país –, bem como à inexistência
de uma legislação específica para esse fim.
Assim, como destaca Ferreira (1996)
Ante la omisión de la administración local, aprovechando la ausencia de planos
urbanísticos, el agente parcelador transforma terra rústica en urbana, promueve
la ocupación desordenada del territorio urbano, pone una gran cantidad de suelo
en expectativa e acentúa el proceso de valorización diferenciada del suelo
urbano (FERREIRA, 1996, p. 142).

A partir do exposto, pode-se concluir que, embora a historiografia local considere
o período compreendido entre a inauguração das obras de saneamento em 1939 e a
elaboração do Plano Urbanístico e de Desenvolvimento de Natal em 196790 como um
período sem planos, há de se considerar alguns instrumentos e idealizações no campo
urbanístico que orientaram, mesmo que parcialmente, o processo de urbanização de Natal,
como a continuidade dada ao Plano Geral de Sistematização de Natal, a criação do DSE e a
ampliação da atuação do Escritório Saturnino de Brito para além dos serviços de
saneamento, e as iniciativas de Djalma Maranhão em modernizar a cidade. Entretanto,
90

Que será mencionado posteriormente no trabalho.
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frente ao acelerado processo de crescimento da cidade e dos problemas urbanos que se
avolumavam abundantemente, prejudicando e limitando sobremaneira a efetivação das
ações, esse momento deixa a desejar no que se refere à intervenção do poder público no
sentido de prever e gerenciar a expansão da cidade, tratando-se de remediar uma situação
já consolidada.
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De acordo com a periodização adotada neste trabalho, o terceiro momento do
processo de urbanização de Natal compreende a década de 1960, quando, tanto em âmbito
nacional como local, ocorre a institucionalização definitiva do planejamento nas esferas
econômica, administrativa e urbana, a partir, principalmente, das perspectivas de
industrialização. Foram criados, então, os instrumentos e as instituições viabilizadoras
desse emergente planejamento urbano, configurando novas formas de intervenção sobre as
cidades e evidenciando novos agentes promotores das ações urbanas.
Nessa perspectiva, este capítulo surgiu no intuito de elucidar o processo que
envolveu a institucionalização do planejamento urbano nas esferas administrativas locais,
e, ainda, discutir o lugar do saneamento – antes norteador do crescimento e das
intervenções sobre a cidade – nesse momento de transformações políticas, econômicas,
sociais e de mudanças substanciais na disciplina urbanística.
Dentro do objetivo principal do capítulo, foram identificados e relacionados,
inicialmente, os fatores que promoveram e corroboraram a institucionalização do
planejamento de uma forma geral, quais sejam a consolidação e o agravamento dos
problemas urbanos oriundos das décadas anteriores; a disseminação de discussões acerca
do planejamento urbano e a sua consolidação como campo de conhecimento e prática
profissional tanto nos meios acadêmicos como nos escritórios especializados; e, sobretudo,
o “desenvolvimentismo” político e econômico como principal diretriz das administrações
públicas, que primava pelo desenvolvimento da atividade industrial como promotora do
progresso econômico.
Essa primeira parte do capítulo subsidiou a caracterização e a análise do processo
de institucionalização do planejamento nas estruturas política, econômica e administrativa
local, impulsionada pelas iniciativas desenvolvimentistas difundidas a partir de 1961, pelo
então Governador do Estado Aluízio Alves. Os princípios e as diretrizes adotadas nesse
momento serviram como base para a criação de inúmeras instituições na esfera estadual e
para a elaboração, em 1961, do I Plano de Desenvolvimento Econômico e Social, o qual
foi continuado e complementado pelo II Plano de Desenvolvimento, já no governo do
Monsenhor Walfredo Gurgel, a partir de 1966.
Influenciado pelas estratégias desenvolvimentistas de caráter econômico, foi
elaborado, em 1967 e pelo arquiteto Jorge Wilheim, o Plano Urbanístico e de
Desenvolvimento de Natal, visando, sobretudo, a preparação da cidade, principalmente no
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que se refere aos aspectos da infra-estrutura básica, do sistema viário e da questão
habitacional, a uma possível atividade industrial – ainda incipiente não apenas na capital,
mas no Estado de uma maneira geral. Embora não tenha sido implementado em virtude de
fatores políticos, a idealização do plano e a estrutura institucional proposta – na qual era
prevista a Assessoria Municipal de Planejamento (AMPLA) como viabilizadora e
implementadora do projeto –, proporcionaram a institucionalização do planejamento
urbano em Natal, instituindo o embrião dos posteriores órgãos de planejamento em âmbito
municipal.
No entanto, observa-se no final do capítulo que, ao mesmo tempo em que se
desencadeou esse processo de institucionalização do planejamento, o Escritório Saturnino
de Brito, à frente do DSE e, posteriormente, do Departamento de Águas e Esgotos (DAE) –
últimas instituições estaduais caracterizadas como autarquia (tendo-se em vista que as
demais prestadoras de serviço já se haviam tornado companhias estaduais de economia
mista), perdia, ao longo da década, sua autonomia à frente dos serviços de saneamento e do
gerenciamento do crescimento e da configuração urbana de Natal. Em virtude não só de
uma nova e burocratizada estrutura organizacional – pautada na viabilização da captação
de recursos financeiros –, mas também por conflitos políticos com as lideranças locais, os
princípios sanitaristas e a metodologia de trabalho que nortearam a trajetória do Escritório
por mais de 40 (quarenta) anos de atividades ficaram à margem dos novos formatos e
objetivos dos planos urbanísticos que emergiram a partir de então. Na nova estrutura
setorizada dos planos, o conceito de saneamento que inspirou a prática do Escritório,
dentro de uma visão totalizante e integradora dos vários aspectos da cidade, reduziu-se a
uma obra de infra-estrutura, destituindo-se dos valores arraigados ao longo dos anos a
partir da vertente sanitarista do urbanismo.
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Fatores que contribuíram para a legitimação do planejamento
Consolidação e agravamento dos problemas urbanos
Ainda ecoando o rápido e intenso aumento físico e demográfico impulsionado
pelo contexto da II Guerra Mundial e pelas crescentes migrações oriundas dos períodos de
longas estiagens, as cidades brasileiras, e as da região Nordeste em particular, chegam à
década de 1960 refletindo os problemas urbanos que se instalaram a partir de um processo
de urbanização desordenado, marcado pela falta de intervenção do poder público, pela
sobreposição dos interesses privados aos interesses coletivos e, sobretudo, pela ineficácia
das ações dirigidas ao urbano frente à nova configuração das cidades.
Ao mesmo tempo, observa-se que, a partir de 1960, intensificou-se o
desencadeamento de várias decisões políticas e de programas que, vislumbrando um
desenvolvimento econômico com base na industrialização, “[...] levantaram grandes ondas
para as quais as cidades serviram de quebra-mar” (SANTOS, 1984, p. 103). Nesse
momento,
O desenvolvimento imaginado com e às custas das cidades, vai acumulando
nelas os seus reflexos. No início dos anos sessenta aparecem, enfim, as
condições para conciliar o que antes só podia ser enfrentado de forma
imperfeita. Há recursos financeiros, aliados a uma formidável concentração de
decisões, segundo um modelo autoritário (SANTOS, 1984, p. 106).

O mercado passou a articular a configuração física das cidades; e o urbano – em
sobreposição ao conceito de cidade – torna-se uma questão condicionante do
desenvolvimento econômico, político, social e cultural do país. Ocorre aí uma dicotomia
que iria permanecer até por volta da década de 1970: simultaneamente aos anseios de
desenvolvimento econômico, de industrialização e de modernização das cidades –
condições propícias ao acelerado processo de urbanização –, esse processo era visto com
receio, na medida que os indesejados porém progressivos problemas urbanos eram
considerados disfunções do crescimento. Termos como “inchaço das cidades”,
“megaencefalia urbana”, “migrações desordenadas”, “congestão”, entre outros, surgiram
para designar o caráter antiurbano que se manifestava em algumas esferas da sociedade
(RIBEIRO e CARDOSO, 1996).
Nas grandes cidades, cujo crescimento explosivo se desenvolveu nas últimas
décadas desacompanhado de políticas públicas de ordenação e controle, confirmou-se a
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formação do conceito moderno de “Área Metropolitana”, como um novo caráter do urbano
em que a cidade se converte em uma nova realidade, mais complexa e menos visivelmente
perceptível, que, ao englobar os núcleos rurais próximos, sofre um contínuo processo de
expansão dos seus limites físicos (DE LÚCIO, 1993). As zonas periféricas que se
consolidaram a partir da formação dessa ”área metropolitana” passaram a abrigar os
conjuntos habitacionais operários que migraram das proximidades do centro para as áreas
afastadas em virtude do baixo preço dos terrenos e no intuito de acompanhar a
transferência das indústrias para a periferia, retratando e ao mesmo tempo reforçando o
“caos urbano” que tomara conta dos grandes centros, e evidenciando ainda a falta de
controle e de fiscalização do processo de urbanização, apresentando-se desprovidos de
infra-estrutura básica e das mínimas condições de habitabilidade.
Assim, de acordo com Del Rio (1990), surgem, a partir da década de 1960, as
primeiras críticas acerca da qualidade do ambiente urbano produzido tanto pelo poder
público quanto pela iniciativa privada. As críticas se estendem também às intervenções
urbanísticas que difundiam os programas de remodelação dos centros das cidades iniciados
a partir da II Guerra Mundial, que deixavam as áreas mais populosas e mais carentes de
infra-estrutura à margem das políticas públicas.

Legitimação do planejamento urbano como campo disciplinar e prática
profissional
Em paralelo à disseminação desses problemas urbanos, intensifica-se, mais
efetivamente a partir da segunda metade da década de 1950, o debate acerca do
planejamento urbano em duas esferas de atuação: nas faculdades de urbanismo, com uma
abordagem eminentemente teórica, e nos escritórios das autoridades locais e dos
consultores, que visavam uma atividade prática de planejar contemplando os problemas
urbanos. Caminhando simultaneamente, essas correntes do planejamento urbano pareciam
permanecer em sintonia, ao longo das décadas de 1950 e 1960, quando “[...] parecia que
finalmente se havia forjado um elo completo e satisfatório entre o mundo da teoria e o
mundo da prática” (HALL, 1995, p. 381).
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Formalizando-se dos pontos de vista científico, teórico e prático, o planejamento
urbano se consolidou e se institucionalizou como forma de gestão eficiente e racional da
cidade – agora entendida como o urbano –, evidenciando, sobretudo, um processo
imediatista com a função essencial de remediar os problemas já consolidados. A cidade
ideal, antecipada, controlada, ordenada, salubre, ficou definitivamente para trás. A partir de
então, o urbano passou a ser enxergado como um organismo técnico, econômico e social,
extrapolando as esferas da arquitetura e da engenharia, ou seja, ultrapassando os seus
aspectos físicos. As novas concepções do urbano se refletem nas formulações de idéias e
práticas urbanísticas que se desenvolveriam a partir de então – originando novas teorias,
novos formatos de planos e projetos para as cidades; esses se arrogando essencialmente
técnicos e apolíticos.
No campo ideológico, o planejamento urbano que se dissemina e se consolida ao
longo da década de 1960 é pautado em tentativas de superação das operações de
remodelação urbana (disseminadas durante a primeira metade do século XX), passando à
implementação de planos integrados tanto do ponto de vista interdisciplinar, como do
ponto de vista espacial, integrando a cidade em sua região. De acordo com Villaça (1999,
p. 212), esse “planejamento integrado” tratou-se de uma reação ao determinismo físico
atribuído aos planos anteriores. Entretanto, visando dar conta de todos os problemas em
que se encontravam mergulhadas as cidades, os planos foram se tornando cada vez mais
abrangentes, e, conseqüentemente, mais distantes de uma prática efetiva, permanecendo
apenas no papel.91 Tal fato evidencia, ainda, o distanciamento entre a dimensão política do
planejamento e os planos elaborados, em decorrência de uma crença absoluta no poder e
no alcance do saber técnico.
[...] quanto mais complexos e abrangentes tornavam-se os planos, mais crescia a
variedade de problemas sociais nos quais se envolviam e com isso mais se
afastavam dos interesses reais da classe dominante e portanto das suas
possibilidades de aplicação. Quanto mais problemas os planos abordavam,
maior o fosso que passa a separá-los das questões que realmente preocupam a
classe dominante e para as quais ela tinha e queria proposta (VILLAÇA, 1999,
p. 214).
91

De acordo com Villaça (1999), o plano Doxiadis, elaborado para o Rio de Janeiro pelo Escritório Doxiadis
Associates, Consultants in Urban Development and Ekistics – sediado em Atenas –, inaugura a fase dos
“superplanos”, que atingiria o ápice durante os anos de atuação do SERFHAU, criado em 1964. Esse plano,
para o autor, “[...] não era para ser usado” (VILLAÇA, 1999, p. 215). O mesmo autor afirma ainda que os
“superplanos são peças da mais pura tecnocracia, elaborados por especialistas de escritórios privados”
(VILLAÇA, 1999, p. 216).
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Desenvolvimentismo político e econômico e institucionalização do
planejamento
No âmbito político-econômico, o Brasil chega à década de 1960 enfrentando
sérias crises que se desencadearam a partir de um quadro de instabilidade política
instaurado pela renúncia do Presidente da República Jânio Quadros (25/08/1961), seguida
pela mudança do Parlamentarismo para o Presidencialismo e pelo conseqüente Golpe
Militar de 1964. Arcava-se, ainda, com a crise econômica que se desencadeou como
resultado das políticas desenvolvimentistas difundidas por Juscelino Kubitscheck desde
1955, contribuindo para a redução do índice de investimentos, a diminuição da entrada de
capital internacional, a queda da taxa de lucro e o aumento da inflação (que se tornara o
problema econômico central do período). Tais problemas demandavam por planos e
programas de desenvolvimento econômico que contemplassem todo o território nacional,
visando, sobretudo, a industrialização do país. Paralelamente, o aumento das contradições
entre as classes sociais tanto urbanas como rurais gerou um quadro de intensa politização e
organização das massas camponesas, principalmente no Nordeste; nas cidades,
proliferavam os movimentos sociais de reivindicações salariais, com a organização política
da classe média e do operariado e, principalmente, dos estudantes universitários. Os
problemas econômicos e sociais se intensificavam, gerando uma multiplicidade de medidas
sem resultado efetivo que distanciavam gradualmente o poder público da solução desse
contexto de crise acentuado pela própria política de desenvolvimento econômico que se
desencadeara na década anterior (IANNI, 1977).
É nesse panorama geral que o planejamento emergiu como orientador das ações
públicas, como instrumento de Governo que permite o disciplinamento da ação do Estado e
o aumento da eficiência na utilização dos recursos nacionais (IANNI, 1977), consolidandose como técnica administrativa, e, sobretudo, como meio de fortalecimento do poder
executivo, que se introduz a partir da esfera econômica, penetrando progressivamente nos
outros campos de atuação do Governo. De acordo com Scherer (1995), “[...] a
especificidade do planejamento consiste em buscar argumentos para a legitimação da ação
política, diferentes daqueles predominantes nas etapas prévias ao capitalismo monopolista”
(SCHERER, 1995, p. 65-66). No que se refere ao planejamento urbano, em particular,
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observa-se, ainda segundo a autora que “[...] o Estado nesta linha aparece como um árbitro
e o espaço é tratado a partir de processos de integração e redistribuição, para aproximar o
atrasado do moderno, em todas as escalas da estrutura urbana” (SCHERER, 1995, p. 62).
O planejamento em geral, assim como o planejamento urbano, passam, então, a se
afigurarem como uma “[...] força produtiva complementar, ao lado da força de trabalho,
capital, tecnologia e divisão do trabalho” (PONTES et. al., 1994, p. 24). Ao mesmo tempo,
fortalecem a intervenção do Governo nas políticas públicas econômicas, sociais e urbanas
que se desenvolveram a partir de então.
[...] na medida em que se institucionaliza o processo de planejamento, tende a
crescer a capacidade de informação, diagnóstico, avaliação, decisão e execução
do governo [...]. [...] a adoção de um plano global e a sua execução envolvem
necessariamente a hegemonia do Executivo. Mas envolvem, em particular, o
fortalecimento do órgão de planejamento, em face ao conjunto de órgãos do
governo. [...] desenvolve-se e consolida-se a tecnoestrutura por meio da qual se
concretiza a hegemonia do Poder Executivo (IANNI, 1977, p. 215).

Os anseios de industrialização e a sua implementação efetiva corroboraram uma
mudança estrutural no modo de enxergar e promover a infra-estrutura econômica e social.
Como forma de concretizar essa transformação, foram criados órgãos regionais e estaduais
de planejamento, além de instituições bancárias e creditícias. Na região Nordeste, em
particular, duas instituições se destacaram pelas políticas e programas empreendidos com
vistas à superação do subdesenvolvimento econômico: o Banco do Nordeste do Brasil
(BNB), criado em 1952, e a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste
(SUDENE), criada em 1959. Esta última, mais especificamente, subsidiou a criação de um
sistema de planejamento na esfera estadual, “[...] envolvendo uma programação sistemática
de investimentos públicos; implantação de técnicas orçamentárias de acordo com padrões
federais e a modernização administrativa estadual” (TINOCO, 1988, p. 4-5).
Para assegurar o cumprimento dessas medidas, a SUDENE desfrutava de
ingerência política a partir da elaboração de planos diretores para os estados da região
Nordeste. Entretanto, além dos órgãos de planejamento nacionais, outros agentes
intervieram no processo de planejamento estadual, como organismos internacionais e
instituições regionais e estaduais.
Com a ascensão dos militares ao comando do país, a partir do Golpe Militar de
1964, o Governo Federal passou a acumular o controle completo de todas as ‘variáveis’
políticas para formular e implantar uma política econômica planificada; para tanto, foi
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criado, ainda em 1964, o Ministério do Planejamento, com o objetivo de coordenar os
órgãos de planejamento regionais. Nesse momento, foram então elaborados planos que
perfilavam o planejamento, dentre eles, pode-se mencionar o Plano Estratégico de
Desenvolvimento (PED/1968 – 70); o Plano Decenal de Desenvolvimento Econômico e
Social (1967–73); e o Plano de Ação Concentrada (PAC/1969), em que também foram
contemplados aspectos como a educação, habitação, obras públicas, comércio exterior etc.
Assim,
O objetivismo tecnocrático agora predomina na formulação da questão urbana,
a serviço do nacional-desenvolvimentismo. O projeto de constituição da nação
desloca-se para o eixo econômico. Essa ideologia consegue, todavia, articular
esse projeto com uma prática de modernização acelerada baseada na
internacionalização da economia (RIBEIRO e CARDOSO, 1996, p. 65).

A fim de viabilizar essa política econômica espacial, observa-se, nesse momento,
a criação e reformulação de órgãos públicos e a elaboração, por parte da administração
pública, de planos diretores e projetos e programas no âmbito da habitação – privilegiando
a ação da iniciativa privada na implementação das propostas. Nesse sentido foram criados,
em 1964, o Banco Nacional de Habitação (BNH)92 e o Serviço Federal de Habitação e
Urbanização (SERFHAU), evidenciando, por um lado, a preocupação, por parte do
Governo Federal, com a necessidade de atuação direta sobre as cidades, ampliando-se para
além da provisão de habitação. Por outro lado, a criação desses órgãos proporcionou o
crescimento do mercado imobiliário a partir da remuneração do capital privado e da
criação de empregos na construção civil; a disseminação de projetos de urbanização que,
subordinados à questão habitacional, tinham por principal finalidade a correção dos déficits
de moradias; e a introdução, nas instituições públicas, do tecnocratismo burocrático.
De acordo com Cavalcanti (1978), as políticas habitacionais desenvolvidas pelo
BNH, mais especificamente, contribuíram sobremaneira para a legitimação dos interesses
particulares na produção do espaço urbano, ao transferir para a iniciativa privada a decisão
sobre a localização, o tipo de construção, a forma de pagamento e os meios de captação
dos recursos para a construção dos conjuntos habitacionais.
Ao abandonar o Plano Habitacional a uma economia de mercado, o BNH é
instrumento ágil para alargar as diferenças sociais, as áreas de desigualdades,
92

O BNH, criado em 1964, “com finalidade de dar suporte ao desenvolvimento do Plano Nacional da
Habitação, evolui a partir de 1967, para se transformar na principal base financeira do desenvolvimento
urbano do país” (MONTEIRO, 1974, p.5).
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privilegiando uma camada da população que pode competir dentro desta área de
mercado (CAVALCANTI, 1978, p. 181).

Em 1966, com a regulamentação do SERFHAU, passa-se à elaboração e execução
de políticas nacionais na esfera do planejamento local integrado, com ênfase ao
desenvolvimento regional, que também se estendem às administrações municipais. Dessa
maneira, surgem os “Planos Locais Integrados” que englobavam os vários aspectos
econômicos, sociais, físicos e institucionais, dando um tratamento multidisciplinar aos
problemas municipais, e que, na prática, enfatizavam os aspectos físico-urbanísticos
(TOLOSA, 1978). Apareceram aí as primeiras tentativas reais de abordar a questão urbana
de forma integrada, a partir da ordenação e sistematização do SERFHAU como agente
financiador de planos.
Em suma, o momento que se iniciou com os anos 1960 e se estendeu até a década
de 1980 marcou o “ápice de uma intenção técnico-burocrata de uso dos meios urbanos [...]
As cidades serviram de anteparo, de contraponto para todas as intervencionices grandiosas,
justificadas pelo progresso do país” (SANTOS, 1984, p. 108).

A institucionalização do planejamento na esfera pública
estadual
No Rio Grande do Norte, assim como no Nordeste, o início dos anos 1960 foi
marcado por um quadro de conflagração social oriundo das grandes e prolongadas
estiagens, por inúmeros conflitos contra a dependência econômica, política e cultural,
contra o latifúndio e pela reforma agrária. Paralelamente, observa-se uma crescente
expectativa de desenvolvimento no estado, visando suplantar as dificuldades econômicas
da década anterior por meio de propostas que pretendiam “reformular os processos
administrativos, dinamizar a administração pública e criar as condições básicas para iniciar
a industrialização” (HISTÓRIA..., 1998, p.4).
O planejamento estadual encontrava-se a cargo da SUDENE que, além de prestar
assistência técnica, normativa e financeira aos estados, estabelecia as diretrizes da política
regional por meio de Planos Diretores (1961-63, 1963-65, 1966-68, 1969-75), nos quais,
mediante à infra-estrutura básica deficitária e à carência de recursos humanos e financeiros
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do Estado, priorizou-se a aplicação de investimentos públicos nas obras de infra-estrutura
produtiva e em capital social básico, com vistas ao desenvolvimento da atividade
industrial.

Continuidade nas ações em âmbito municipal: a 2º gestão de Djalma
Maranhão
O Prefeito Djalma Maranhão, eleito pelo voto popular em 03 de outubro de 1960,
volta à administração municipal de Natal, em sua segunda gestão que se estendeu até 1964,
quando foi deposto em função do Golpe Militar. Deu-se, assim, continuidade às suas
realizações físicas e administrativas e aos programas sociais, no sentido de melhorar e
ampliar a infra-estrutura local e viabilizar o processo de industrialização na escala
municipal.
Foram
ainda

os

seguidos

programas

de

pavimentação e asfaltamento
do

sistema

viário,

de

uniformização dos passeios
públicos, de erradicação do
analfabetismo (Figura 40), de
melhoria
transporte

no

sistema
público,

de
de

ampliação da rede elétrica da
cidade, dentre outras ações.

Figura 40: Barracão em que funcionavam as escolinhas de
alfabetização. Fonte: GERMANO (1982)

Será no próximo dia 4, às 11 horas, na rua João Pessoa, o início da ‘Era do
Asfalto’ em nossa Capital.
Ao completar o primeiro aniversário de sua administração o Prefeito Djalma
Maranhão dará início a esse importante melhoramento. A primeira rua a ser
asfaltada será a João Pessoa, principal artéria da Cidade Alta, devendo,
posteriormente, serem pavimentadas novas artérias de Natal, dentro da grande
meta do Prefeito Djalma Maranhão denominada ‘ERA DO ASFALTO’ (DIA
4..., 1961, p. 1).
Também no dia 5, [...] será lançada a campanha sob o ‘slogan’ ‘O
CALÇAMENTO PARA O SUBÚRBIO’, campanha que visa levar aos rincões
mais distantes de nossa Capital a pavimentação a paralelepípedos.
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Carrasco, Quintas, Rocas e Santos Reis são bairros onde já foram iniciados os
trabalhos [...]. (O CALÇAMENTO..., 1961, p. 1).

A erradicação do analfabetismo em particular, a partir da campanha “De pé no
chão também se aprende a ler”, ganhou forças na década de 1960, recebendo incentivo
também por parte do Governo do Estado, e se consolidando com a construção de barracões
e de bibliotecas populares nas periferias da cidade. Inúmeros eventos culturais foram
estimulados pelo Prefeito, primando pela valorização do Folclore e do patrimônio histórico
e cultural local, criando e reformando, para tanto, os museus da cidade e construindo o
“Teatro Popular”. A construção de parques, praças, playgrounds e quadras de esporte viria
complementar as ações sociais de Djalma Maranhão.
No entanto, um projeto que merece real destaque desenvolvido pelo Governo
Municipal foi a reforma urbana e a regularização fundiária realizada em Brasília Teimosa e
Mãe Luiza. A partir de um decreto assinado em 15/06/1962, Djalma Maranhão, baseandose nos dispositivos da Constituição Federal, da Lei Orgânica dos Municípios e da Lei
Federal de Desapropriações, declarou de utilidade pública e interesse social os terrenos de
Brasília Teimosa e de Mãe Luíza, estabelecendo sua desapropriação e a distribuição dos
mais de mil lotes para famílias de baixa renda. O artigo no jornal revela as preocupações
implícitas na proposta de reforma fundiária do Prefeito Municipal, que foi amplamente
apoiada e amparada pelo Governador do Estado, Aluízio Alves, ao mesmo tempo em que
demonstra a inexistência, ou pelo menos atualizações, de diretrizes e parâmetros
urbanísticos que norteassem o crescimento da cidade, mantendo-se como orientação ainda
o Plano Geral de Sistematização de Natal, elaborado em 1929.93
O PREFEITO MUNICIPAL DE NATAL, usando das atribuições que lhe são
cenferidos [...] e ainda
CONSIDERANDO a necessidade de defender o Plano Geral e Sistemático de
Urbanização da Cidade, [...] Plano Palumbo [...];
CONSIDERANDO ser vital para a consecução desses objetivos a preservação
da orla marítima, pois as praias se constituem parte fundamental da sistemática
urbanística de Natal;
CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Natal promoveu loteamentos
de terrenos nas datas de 27 de Dezembro de 1954 e 23 de Janeiro de 1958, sem
93

O Plano Geral de Sistematização era seguido sobretudo em sua proposta de desenho para a cidade, no
entanto, não se estendia ao estabelecimento de diretrizes e mecanismos legais de regulação do espaço urbano.
De acordo com o arquiteto Moacir Gomes da Costa (em entrevista realizada no dia 08/08/2003) que atuou em
Natal nesse momento, a cidade permanecia, ainda na década de 1960 e apesar das tentativas de Djalma
Maranhão, desprovida de uma legislação urbanística que orientasse e restringisse o seu crescimento e o uso
do solo urbano.
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que até hoje tenham sido atendidas as exigências das respectivas leis
autorizativas e dos títulos posteriormente expedidos;
CONSIDERANDO que muitos lotes [...] já aforados foram ocupados [...] sem
que os proprietários [...] adotassem quaisquer providências para resguarde dos
seus possíveis interesses, prejudicando com essa omissão o Plano Urbanístico e
Habitacional da Cidade;
CONSIDERANDO que, com as sucessivas e desordenadas invasões [...]
Brasília Teimosa constitui hoje um problema eminentemente social;
CONSIDERANDO que as condições de moradia em Brasília Teimosa passaram
a constituir problema social de reconhecida gravidade pelos seus aspectos de
salubridade e higiene (EM BRASÍLIA..., 1962, p. 1).

Observando tais diretrizes, Djalma Maranhão deu seguimento à desapropriação
dos terrenos, não com a intenção de segregar os favelados, mas sim, de regularizar a
situação dos habitantes em relação à ocupação dos terrenos. Dessa forma, os lotes seriam
entregues – gratuitamente e em caráter de usufruto – a famílias que tivessem a sua
condição de pobreza comprovada, garantindo a ocupação normalizada, impedindo a
negociação dos lotes por parte de seus ocupantes e permitindo a transferência de
propriedade de pai para filho (GERMANO, 1982).
Essa atitude, tomada pelo prefeito, difere do que tem se constituído em norma
comum das administrações municipais, quais sejam: desalojar as populações
pobres das áreas ‘nobres da cidade’ e confiná-las em lugares distantes,
expulsando-as sempre para as periferias (GERMANO, 1982, p. 91).

Outro programa levado a cabo pelo Prefeito foi a construção de casas populares
para os funcionários municipais. Dentro desse programa destaca-se a o conjunto
construído, com recursos exclusivos da Prefeitura, no bairro das Quintas, contando com
dez casas que dispunham de três quartos, sala, copa, cozinha, instalações sanitárias, quintal
e jardim. Depois dessa experiência, ainda de acordo com Germano (1982), a Prefeitura
elaborou planos que foram submetidos à análise do Ministério do Trabalho, da SUDENE e
do BID, sem conseguir, no entanto, os financiamentos necessários à sua implementação. O
autor ressalta que a oposição que Djalma Maranhão fazia à Aliança para o Progresso
(USAID) certamente contribuiu para o veto dos financiamentos ocasionando a interrupção
do programa habitacional.
À frente de uma administração marcada pela identificação com os problemas
populares, Djalma Maranhão priorizou inúmeros projetos de assistência à população, como
a construção e o equipamento de vários mercados e feiras públicas (desde a sua primeira
gestão), as frentes de calçamento, a abertura de estradas de barro, a construção de inúmeras
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quadras de esporte, de parques infantis, de bibliotecas populares e de chafarizes, a
Campanha de Pé no Chão Também se Aprende a Ler, a criação das maternidades
populares programadas – as quais não foram implementadas em função do Golpe Militar
de 1964, quando Maranhão foi deposto.
Considerado um planejador nato, porém intuitivo,94 Djalma Maranhão muito
propôs, mas pouco concretizou em relação às suas propostas urbanísticas e à reformulação
legislativa. No entanto, não se pode deixar de mencionar a importância que teriam as
propostas do Prefeito para a configuração urbana de Natal, caso tivessem sido efetivadas.
As reformas legislativas e os projetos urbanísticos, ainda que não efetivados, muito
contribuem para identificar as idéias modernizadoras que regiam a administração de
Djalma Maranhão. No entanto, de acordo com o arquiteto Moacir Gomes da Costa, sua
maior contribuição para o espaço urbano de Natal consiste na avenida beira-rio, cujo
projeto, demonstrando uma visão antecipada de um dos maiores problemas viários da
cidade na atualidade, já previa uma integração com a Zona Norte de Natal, a partir de uma
perimetral que atravessaria o rio Potengi pela Ponte de Igapó. Embora essa proposta não
tenha sido concretizada, ficando restrita a construção da avenida – que até hoje não
desempenha a importância prevista quando foi planejada, observa-se o pioneirismo e a
capacidade de previsão de Djalma Maranhão.

O desenvolvimento econômico e a industrialização no cerne das políticas
públicas: o I Plano de Desenvolvimento (1961 – 1965)
De um modo geral, a partir da década de 1960, o poder público voltou-se à
superação do longo período em que o desenvolvimento econômico do Rio Grande do
Norte se dava de maneira aleatória – na ausência de uma ação planejada nesse sentido –,
contribuindo para o aumento das discrepâncias sociais, acentuando as precárias condições
de vida de grande parcela da população, e, sobretudo, anulando a função do Estado como
agente propulsor do desenvolvimento (FERREIRA et. al., 2003a).
Ao assumir o Governo do Estado em 1961, Aluízio Alves adotou o
desenvolvimento econômico como meta, e o planejamento como meio para atingi-lo.

94

Segundo Moacir Gomes da Costa, em entrevista realizada no dia 08/08/2003.
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Dessa forma, logo que eleito e mesmo antes de assumir o Governo, proporcionou o
treinamento de um grupo de profissionais na SUDENE, para compor o primeiro núcleo de
planejamento do Estado. Criou, em fevereiro de 1961, pelo decreto nº 3804, o primeiro
órgão de planejamento do Rio Grande do Norte, a Comissão Estadual de Desenvolvimento
(CED) – transformado em Conselho Estadual de Desenvolvimento em maio de 1962 (lei nº
2796) –, ao qual caberia a elaboração do I Plano de Desenvolvimento Econômico e Social95
(1961 – 1965), de acordo com as diretrizes técnicas da Comissão de Estudos para a
América Latina (CEPAL) e da SUDENE. Além do plano, medidas de política econômica e
diretrizes básicas para o planejamento das atividades administrativas foram implementadas
visando à modernização da máquina administrativa – à época, caracterizada por um
ineficaz aparato institucional e por repartições ultrapassadas e defasadas –, contando,
inclusive, com a contratação de empresas consultoras provenientes de outros estados
(TINOCO, 1988). Ansiava-se, nesse momento, por uma nova estrutura que viabilizasse a
captação de investimentos externos para, só assim, superar o sub-desenvolvimento
econômico e social em que se encontrava o Estado.
O próprio Aluízio Alves (2001), ressalta que o início do planejamento no Estado
deu-se a partir da reunião dos países americanos, em Punta Del Leste, e do conseqüente
surgimento da Aliança para o Progresso (USAID). Com o assassinato do presidente
Kennedy, iniciou-se a desmobilização da USAID; no entanto, de acordo com o então
Governador – que mantinha estreitas relações com o Governo norte-americano, “o projeto
que eu obtivera do próprio Kennedy, que me recebeu em Washington, e aprovado como
‘pioneiro’ pelo Conselho de Ministros, na gestão do Primeiro Ministro Tancredo Neves,
pôde continuar até o golpe militar de 1964” (ALVES, 2001, p. 123), quando foi acusado de
‘comunista’ e os seus diretores foram presos e o seu arquivo procurado.
O I Plano de Desenvolvimento, pautado em um amplo diagnóstico, objetivava
superar a situação em que se encontrava o Rio Grande do Norte, que atravessava um
quadro de estagnação econômica, de impossibilidade de crescimento econômico em
virtude da precariedade da infra-estrutura existente, de escassez de recursos e de um baixo
95

Por não terem sido encontrados os documentos originais e nem a Mensagem de Governo do ano de 1961 –
quando foi apresentado o I Plano de Desenvolvimento, a descrição das propostas do referido plano foi
baseada no relatório elaborado por Dinah dos Santos Tinoco, intitulado “Planejamento Estatal no Rio Grande
do Norte – 1961 – 1979”, elaborado em 1988. No entanto, as informações foram complementadas com
matérias publicadas nos periódicos locais e no livro de Aluízio Alves, “O que eu não esqueci”.
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nível de renda da população. Assim, de acordo com as metas do plano, foram priorizadas
as obras de infra-estrutura, como a ampliação e a modernização da rede elétrica urbana e
rural, a recuperação e expansão da rede viária do Estado, a complementação e extensão da
rede de telefonia, além do desenvolvimento de ações de cunho social, como o programa
habitacional e programas educacionais e de saúde pública. Entretanto, apontava-se, para a
realização de tais ações era necessário elevar o capital social básico do Estado, o que se
daria a partir do incremento da atividade agropecuária, com ênfase na produção de algodão
e de alimentos. Só assim, poder-se-ia alcançar o crescimento produtivo e estimular a
iniciativa privada, corroborando, em um segundo momento, a implantação do programa de
industrialização – voltado, principalmente, para a pesca, para a extração mineral e para a
indústria salineira –, e finalmente, o Estado atingiria certo grau de independência em
relação às atividades primárias (TINOCO, 1988).
Como meio encontrado para a mobilização dos recursos necessários à
implementação do I Plano de Desenvolvimento, Aluízio Alves realizou financiamentos
junto a organismos nacionais e internacionais, e, paralelamente, criou o Fundo de
Desenvolvimento Econômico e Social (FDES), pela lei nº 2795, de maio de 1962, cujos
objetivos orientavam-se no sentido de garantir efetiva e permanentemente a participação
do Estado na promoção dessa política de desenvolvimento econômico e social, contando
inicialmente, com numerários oriundos da arrecadação do Imposto sobre Vendas e
Consignações. O FDES administrava e concentrava os recursos próprios do Estado –
correspondentes a uma exigência dos órgãos financiadores nacionais e internacionais para
a concessão de empréstimos ao Governo do Rio Grande do Norte.
A promoção de obras de infra-estrutura que acompanhassem, e ao mesmo tempo
subsidiassem, o crescimento da economia estadual, dar-se-ia a partir da elaboração de
planos setoriais, que contavam com novos órgãos, criados especificamente para implantar
e administrar os serviços, priorizando-se, de início, três aspectos principais: energia
elétrica, rede rodoviária e de telecomunicações.
Em

relação

ao

primeiro

aspecto,

foi

elaborado

pela

Comissão

de

Desenvolvimento Econômico um plano de eletrificação urbana e rural, objetivando o
barateamento da energia elétrica – cujo alto custo era considerado um grande empecilho
para a industrialização do Estado –, contando, para sua implantação com convênio junto ao
Governo Federal. Previu-se, na ocasião a criação da Companhia de Serviços Elétricos do
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Rio Grande do Norte (COSERN), que não só viabilizaria a implantação do plano como
administraria os referidos serviços. Em 1963, após inúmeros esforços e alguns avanços no
setor da eletrificação, alcançou-se o patamar almejado no plano, quando chegou ao Estado
a energia elétrica proveniente de Paulo Afonso.
Já no tocante ao Plano Rodoviário Estadual, foram seguidas as mesmas diretrizes
estabelecidas no Plano Rodoviário Federal, visando integrar as diversas regiões do país, e,
sobretudo, ligar as áreas potencialmente econômicas aos eixos de escoamento, além de
realizar reparos nas rodovias existentes. Nesse sentido, deu-se início à elaboração e à
concretização de inúmeras obras por parte do Departamento Estadual de Estradas e
Rodagens, inicialmente, ligando Natal às cidades do interior e às zonas periféricas da
cidade, como Ponta Negra, Pirangi, etc.
O Plano de Telecomunicação, por sua vez, contou com a criação da Companhia
Telefônica do Rio Grande do Norte (TELERN) – sob a forma de companhia de economia
mista – e orientou suas propostas em duas etapas: na primeira fase, seriam privilegiadas
dez cidades do Estado, através de uma estação central em Natal e uma estação repetidora
na Serra de Santana; em um segundo momento, realizar-se-ia a ligação entre o sistema
local e outros Estados da região Nordeste, como Paraíba, Pernambuco e Alagoas, além da
região Sul e de Brasília.
Em paralelo às obras de infra-estrutura básica, deu-se seguimento às ações de
implementação de infra-estrutura social. No campo da educação e da saúde promoveu-se a
construção e reconstrução de escolas e hospitais, ao mesmo tempo em que foram
contratados e treinados os profissionais das áreas, sem mencionar a elaboração do
Programa de Desenvolvimento Cultural – viabilizado pela criação da Fundação José
Augusto (lei nº 2885, de abril de 1963). Essa fundação aglutinava a Faculdade de Filosofia
Ciências e Letras de Natal, a Faculdade de Jornalismo Eloy de Souza, o Instituto Juvenal
Lamartine de Pesquisas Sociais, a Biblioteca Pública do Estado, o Museu de Arte e o
Museu de História.
Mais especificamente com relação às realizações referentes à educação e à
habitação que contavam com a colaboração da USAID, ao final do mandato de Aluízio
Alves registrou-se a construção de mil salas de aula, a conclusão dos cursos de treinamento
de quatro mil professores leigos, a instalação do primeiro Curso de Administração do
Estado, a finalização do conjunto habitacional Cidade da Esperança (Figura 41), e, já em
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funcionamento, a Estação Rodoviária Presidente Kennedy, inaugurada em 1962 (Figura
42). Nesse momento,
Vieram a Natal o Senador Bob Kennedy, irmão do Presidente assassinado, sua
mulher Ethel, com uma carta carinhosa da viúva Jacqueline Kennedy, e os
livros do marido por ela autografados, para inaugurar o Instituto Kennedy, que
se destinaria à formação de professores, no Programa de Educação (ALVES,
2001, p. 123).

Figura 41: Cidade da Esperança. Fonte: Acervo em processo de catalogação.

Figura 42: Estação Rodoviária Presidente Kennedy. Fonte: CD Natal, 400 anos.
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A criação da Companhia de Águas e Solos do Rio Grande do Norte (CASOL), em
1963, privilegiou o programa de Abastecimento D’água, com o objetivo de identificar os
lençóis de água profundos do Estado, perfurar poços e construir açudes púbicos e
particulares. O material necessário à realização dos trabalhos da CASOL foi obtido a partir
de um convênio firmado entre o Governo do Estado e Israel, chegando apenas em 1964,
quando se iniciaram os serviços daquele órgão.
Um programa que merece real destaque em meio às propostas do I Plano de
Desenvolvimento foi o Plano de Habitação Popular do Rio Grande do Norte, que previa,
inicialmente, a construção de três mil casas em todo o Estado. Para o desenvolvimento
desse plano, foi criada, em 1963, a Fundação da Habitação Popular (FUNDHAP), cujos
objetivos foram enumerados na imprensa local à época:
A Fundação de Habitação Popular foi o órgão criado pelo governo do Estado a
fim de amenizar as conseqüências naturais do problema habitacional.
[...] objetivos mais urgentes daquele órgão [...]: 1) Atender parte do ‘déficit’ de
habitações das camadas de baixa renda; 2) Contribuir para a estabilização dos
custos locativos e melhoria na oferta regular de casas; 3) Possibilitar que o
incremento da renda resultante da estabilização dos gastos ‘percapita’ com
habitação seja dirigido para a elevação dos padrões de vida; 4) Controlar a
execução de uma experiência pioneira cujos efeitos, a curto prazo permitirão,
formular um programa habitacional dinâmico, que reduza as pressões
originárias desse setor (SÉRGIO, 1965, p. 2 - 5).

Dentro dos programas habitacionais desenvolvidos pela FUNDHAP, destaca-se a
construção do conjunto residencial operário “Cidade da Esperança”, com recursos
provenientes da SUDENE e da USAID, que contava com quinhentos e setenta casas
destinadas a operários de baixa e média renda, e cento e vinte pelo Instituto de Previdência
do Estado (IPE),96 para atender aos funcionários públicos mais necessitados. O projeto
urbanístico da “Cidade da Esperança”, cujo desenho espelhava-se nas superquadras de
Brasília, contava com equipamentos públicos e coletivos, como parques e playgrounds,
além de um centro comunitário. Cabe ressaltar que inúmeros outros programas
habitacionais foram levados a cabo pela Caixa Econômica Federal, pelos Institutos de
Previdência, pois, apesar das iniciativas desencadeadas nas décadas de 1940 e 1950, o
déficit habitacional continuava a configurar um problema para a cidade de Natal.

96

Esse órgão, criado em meio ao programa de Assistência Social do Governo do Estado em 1962, objetivava
prestar serviços de assistência médica, auxílio natalidade, pensão, pecúlio e assistência financeira.
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Aluízio Alves assim descreve enumera as realizações do período, orientadas pelo I
Plano de Desenvolvimento:
Fizemos o Comando da Esperança de Touros, o 1º Plano de Telefonia do
Estado, com a criação da TELERN, o 1º Plano de Previdência dos Servidores,
criando o IPE, o 1º Plano de Poços e Açudes, com a criação da CASOL, e
vários outros para agricultura, pecuária, crédito móvel (ALVES, 2001, p. 125).

Além dos inúmeros planos e programas, foi enfatizada, por Aluízio Alves, a
importância da atividade turística para o desenvolvimento econômico do Rio Grande do
Norte e da capital, que encontrava-se até então impossibilitada pela ausência de
equipamentos para esse fim. Para tanto, o Governador viabilizou a construção do Hotel
Internacional dos Reis Magos (Figuras 43-44), com recursos provenientes da iniciativa
privada e mediante concorrência pública. Com a inauguração do referido hotel, em 7 de
setembro de 1965, “começava o turismo no Rio Grande do Norte, com a presença da maior
massa popular já reunida em Natal” (ALVES, 2001, p. 12).

Figura 43: Hotel Internacional dos Reis Magos. Fonte: CD Natal, 400 anos.
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Figura 44: Hotel Internacional dos Reis Magos à noite. Fonte: CD Natal, 400 anos.

Em paralelo a construção do hotel, foi criada, em 1964, a Superintendência de
Hotéis e Turismo (SUTUR), pela lei nº 4284, de setembro do mesmo ano. Sobre essas
realizações, o Governador comentou:
Quando assumi o Governo em 1961, turismo no Nordeste era Salvador,
Fortaleza, Recife. Mais tarde, Maceió. Em Natal, a palavra turismo não existia
no dicionário administrativo. Criei a Superintendência de Turismo [...]. Planejei
a construção de hotéis em Natal, Mossoró, Angicos, Olho D’água dos Borges,
em Caraúbas e em Caicó (ALVES, 2001, p. 120).97

Como forma de assegurar e complementar a realização do I Plano de
Desenvolvimento foi efetuada também uma reforma na estrutura administrativa estadual,
então considerada arcaica e inoperante. Para tal, foi firmado contrato com a empresa de
consultoria Planejamento e Assessoria Administrativa Ltda. (PLANASA), de São Paulo,
responsável pela elaboração da “Atualização Administrativa do Estado do Rio Grande do
Norte”, cujo principal objetivo era implantar uma nova estrutura no executivo estadual que

97

Observe-se aí, que o Governador Aluízio Alves desconsidera a iniciativa anterior levada a cabo por Djalma
Maranhão quando criou o Conselho Municipal de Turismo, em 1956, antecipando a importância dessa
atividade para a cidade de Natal.
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possibilitasse a atualização e a adaptação do Governo Estadual a um novo formato que
viabilizasse a execução dos programas governamentais, enquadrando-se, assim, nos
ditames do desenvolvimento (TINOCO, 1988).
Em meio à reformulação administrativa, previu-se a substituição do Conselho
Estadual de Desenvolvimento pela Assessoria de Planejamento, Coordenação e Controle
(APCC), vinculada diretamente ao Gabinete do Governador, juntamente com a Casa Civil
e a Casa Militar. Foi proposta uma nova estrutura hierárquica em que o planejamento entra
como atividade central do poder público estadual, como norteador e orientador das ações
governamentais e dos vários órgãos da administração pública.
A partir do exposto, pode-se inferir que Aluízio Alves – como governador do
Estado entre 1961 e 1965 –, criou as condições para a introdução e consolidação do
planejamento como instrumento da administração pública, corroborando não só uma
mudança na interpretação da problemática do Estado e no modo de sistematização das
ações do poder público, como instituindo novos órgãos, novos programas e novos
dispositivos legais que centralizariam, regeriam e orientariam a ação do Governo Estadual
nas mais diversas atividades. A partir do campo econômico, gemina-se o embrião do
planejamento no Rio Grande do Norte, que, posteriormente – como se verá adiante –, será
expandido à esfera do urbano.

Proposta de continuidade: Walfredo Gurgel e o II Plano de
Desenvolvimento
Findo o Governo de Aluízio Alves, foi eleito em 1965, o Governador Monsenhor
Walfredo Gurgel, quando se observa a consolidação efetiva do planejamento como técnica
de Governo, assegurada pela continuidade aos princípios político-administrativos e às
diretrizes econômicas iniciadas pelo seu antecessor e divulgada nos documentos oficiais da
época. Na Mensagem apresentada à Assembléia Legislativa pelo Governador em 1966, por
exemplo, pontuavam-se as ações e o papel da administração pública no processo de
desenvolvimento econômico do Estado:
O planejamento racional da administração, indispensável à ação governamental,
para ordenar e disciplinar os gastos públicos e coordenar as atividades dos
demais setores, tem sido a nossa preocupação constante, proclamada [...] em
nossas Diretrizes Básicas de Governo, onde afirmamos ‘A participação do
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Governo na vida econômica do Estado será rigorosamente planejada,
obedecendo a critérios e prioridades a serem estabelecidas no II Plano de
Desenvolvimento (RIO GRANDE DO NORTE, 1966, p. 17).

Reafirmava-se, assim, o papel centralizador que o Governo do Estado vinha
assumindo, gradativamente ao longo da década de 1960, no que concerne à promoção do
desenvolvimento do Rio Grande do Norte, competindo-lhe “[...] preparar a infra-estrutura
básica da economia e incentivar os investimentos privados”, a partir de uma “[...] política
desenvolvimentista que dê ênfase à industrialização e à melhoria do setor agrícola,
aumentando sua produtividade” (RIO GRANDE DO NORTE, 1966, p. 17-18).
A partir da Assessoria de Planejamento, Coordenação e Controle (APCC), foram
adotadas medidas complementares que, considerava-se, gerariam “[...] efeitos imediatos na
Política Desenvolvimentista” (RIO GRANDE DO NORTE, 1966, P. 18), dentre as quais
destacava-se a política de incentivos à iniciativa privada, visando à consolidação de um
parque industrial próprio do Rio Grande do Norte – que se encontrava, ainda, à margem do
progresso e desenvolvimento industrial nacional e regional. Essa política primava pela
intervenção do Estado no sentido de modernizar a infra-estrutura indispensável à
implantação das indústrias, como energia elétrica, telecomunicações, habitação popular,
saneamento básico, educação, saúde, fomento agropecuário, estradas etc; além da
viabilização de incentivos fiscais e financeiros aos empresários, a partir da concessão de
financiamentos através do Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social (FDES) e da
participação direta do Estado, também por meio do FDES, no capital necessário à
implantação das empresas.98
Ainda com a finalidade de viabilizar a captação de investimentos privados para o
setor industrial do Estado, o Governo firmou convênio com o Banco do Nordeste e com a
SUDENE para a realização de um levantamento acerca das demandas de consumo de
produtos industrializados na cidade de Natal, e sobre o desenvolvimento do comércio local
por vias internas. Nesse sentido, propôs também a criação de uma Sociedade de Economia
Mista, “[...] instrumento dos mais indicados, pela sua flexibilidade” (RIO GRANDE DO
NORTE, 1966, p. 19), para impulsionar o processo de industrialização do Estado.
Com tais medidas, esperamos reunir elementos para definir as oportunidades
industriais que o Estado oferece, trabalho de real importância para o
98

De acordo com a Mensagem de Governo, o Estado tinha a possibilidade de reverter o capital investido em
ações que poderiam, oportunamente, ser repassadas a terceiros.
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Planejamento Global e, em especial, para orientação do investidor privado (RIO
GRANDE DO NORTE, 1966, p. 19-20).

Observa-se ainda, a preocupação com a capacitação e especialização profissional
dos funcionários públicos, tornando-os aptos à realização das novas funções demandada
pelas emergentes atividades características do planejamento econômico – fator que
possibilitou o encaminhamento de dois técnicos da Assessoria de Planejamento para a
realização de cursos de aperfeiçoamento da Comissão de Estudos Para América Latina
(CEPAL).
Ciente de que “todo administrador moderno, consciente da importância da
Educação e da Cultura, deve promover os meios indispensáveis a estende-las a quantos
integram antigas e novas gerações” (RIO GRANDE DO NORTE, 1966, p. 63), o
Governador criou ainda o Serviço Cultural, ligado à Secretaria de Educação, que ficaria
responsável pela edição de trabalhos, conferências, congressos, exposições e concessão de
bolsas de estudo para escritores e artistas; além da promoção de solenidades cívicas e dos
festejos populares, da defesa do folclore, do levantamento do patrimônio histórico do
Estado e da valorização dos museus locais.
Com relação ao programa habitacional do Governo, levado a cabo pela
FUNDHAP,

procurou-se

minimizar

o

déficit

habitacional

que

se

acentuara

progressivamente desde a década de 1940 – considerado “[...] fator de desestímulo às
novas indústrias” (RIO GRANDE DO NORTE, 1966, p. 73). Firmaram-se, para tanto,
convênios com a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), com o
Banco Nacional de Habitação (BNH) e com o Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID), para a construção de 2.450 unidades residenciais. Cabe salientar que esses
programas de implementação de infra-estrutura e os projetos sociais de educação, saúde e
habitação que se inseriam nos Planos de Desenvolvimento vinculavam-se muito mais ao
anseio de atração e disseminação da atividade industrial a qualquer custo, afigurando-se
como aspectos necessários à preparação do espaço para o capital, do que às preocupações
com o bem-estar da população.
Ainda sob a administração do Monsenhor Walfredo Gurgel, a elaboração e
aprovação do projeto de lei referente ao Código Estadual de Saúde. De caráter normativo,
observa-se nas cláusulas do Código uma certa preocupação com a ocupação e o uso do
solo urbano que, como visto anteriormente, permaneciam a cargo da iniciativa privada –
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segundo seus próprios interesses e fins lucrativos. O projeto de lei tentou, portanto,
restringir as áreas de ocupação por conjuntos habitacionais, justificando-se pelas
necessidades sanitárias:
Art. 8º - A autoridade sanitária competente participará, obrigatoriamente, da
regulamentação do zoneamento ou urbanização do Estado.
S 1º - Para a aprovação dos projetos de loteamento de terrenos que tenham por
fim estender ou formar núcleos urbanos, será ouvida sempre a autoridade
sanitária que expedirá autorização, se satisfeitas as exigências regulamentares
em vigor.
S 2º - Após a publicação deste Código, fica proibida a instalação de núcleos
habitacionais de qualquer espécie, em áreas que não ofereçam garantia no
sistema de recolhimento de dejetos, coleta de lixo e outros detritos que possam
oferecer perigo à saúde da comunidade (GURGEL, 1967, p. 02).

As premissas de mudança na estrutura econômica justificaram e foram
sistematizadas com a elaboração do II Plano de Desenvolvimento, estabelecendo metas que
acelerariam o processo de elevação da renda do Estado, integrando-o ao desenvolvimento
regional e nacional. Assim, privilegiando as diretrizes administrativas e econômicas de
incentivo ao processo de industrialização do Estado – já estabelecidas no I Plano de
Desenvolvimento Econômico e Social elaborado por Aluízio Alves –, foi apresentado, em
1967, o II Plano de Desenvolvimento, contemplando desde os aspectos de infra-estrutura a
prescrições quanto ao bem-estar social e à educação da população.
Atribuindo o desenvolvimento econômico do Estado à industrialização – que por
sua vez era condicionada à existência de alguns serviços básicos –, o Plano traçou algumas
metas no que concerne à introdução de infra-estrutura, no sentido de proporcionar uma
oferta racional de serviços. Investiu, portanto, na ampliação da rede elétrica, no intuito de
promover a integração do sistema de eletrificação de duas regiões de grande importância
econômica para o Estado, permitindo um melhor aproveitamento do potencial produtivo e
levando a energia elétrica para mais 46 municípios. A partir do aumento da capacidade e
da oferta de energia, esperava-se não só melhorar as oportunidades de industrialização
como elevar a capacidade de operação da COSERN, com o aumento progressivo do seu
capital.
Com relação à programação do setor rodoviário, no sentido de oferecer uma
melhor condição de tráfego, e, conseqüentemente, maiores perspectivas para o escoamento
da produção do Estado, o plano previu a construção de inúmeras novas estradas, ampliando
a rede rodoviária em mais de 118Km e pavimentando rodovias já existentes. Integraria,
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assim, novas áreas potencialmente econômicas e possibilitaria o escoamento das produções
para Natal – principal centro consumidor e exportador, incrementando não só o comércio
como o próprio tráfego rodoviário.
Tendo-se em vista as precárias condições que se encontrava o serviço de
telecomunicações no Rio Grande do Norte e as dificuldades apresentadas em virtude desse
aspecto, estabeleceu-se uma ação voltada para a integração regional do sistema, além de
sua expansão interna, visando, sobretudo, o aumento das relações comerciais –
incrementando o volume dos negócios internos e privilegiando os centros produtores. Para
tanto, além da ampliação dos serviços para os centros mais populosos do Estado – Natal,
Mossoró e Caicó –, previu-se a ligação com o Ceará, que proporcionaria um maior e mais
rápido intercâmbio comercial entre os estados, beneficiando sobremaneira a economia
local.
No que se refere ao saneamento básico, tendo-se em vista que “[...] o baixo padrão
sanitário existente no Estado tem contribuído acentuadamente para o rendimento
inadequado do trabalho, constituindo sério obstáculo ao desenvolvimento econômico da
comunidade” (RIO GRANDE DO NORTE, 1967, s/p), o Governo Estadual, em conjunto
com outros organismos federais e internacionais, direcionou esforços para a elaboração e
concretização do programa de abastecimento d’água e de esgotamento sanitário,
beneficiando os centros mais populosos. Pretendia-se, assim, atingir a meta de expansão da
rede d’água para 100% e da rede de esgotos para 75% da população de Natal, além de
melhorar as condições sanitárias do interior do Estado, estendendo-se a novos municípios
ainda carentes desses serviços.
No entanto, como “igualmente mereceram atenção do Governo os programas que
visam diretamente a oferecer melhores condições de vida ao homem” (RIO GRANDE DO
NORTE, 1967, s/p), o plano procurou atender também as necessidades dos setores de
saúde, habitação popular, ação social, previdência social e segurança pública, indicando,
dentre outros serviços, a ampliação da rede hospitalar do Estado, a construção de casas
populares tanto em Natal como no interior do Estado, além da eliminação de “habitações
sub-normais” – o que se considera atualmente como favela.
As propostas envolvidas no plano seriam concretizadas a partir da adoção de uma
metodologia pré-estabelecida, que definia e especificava detalhadamente as metas que
seriam atingidas em cada aspecto contemplado, e seguiriam um minucioso cronograma
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orçamentário – dentro dos objetivos incorporados no ideal de planejamento econômico e
administrativo que precederia e nortearia a futura introdução e institucionalização do
planejamento urbano em Natal e no Rio Grande do Norte.
Cabe destacar que a elaboração de um amplo diagnóstico do Rio Grande do Norte
fundamentou não só as diretrizes propostas, como o “Plano de Investimentos do Governo
Estadual” – referente ao quadriênio de 1967 a 1970. A constatação de que 90,76% do
território norte-rio-grandense encrava-se no chamado “Polígono das Secas”, e que, em
contrapartida, o suporte de sua economia encontrava-se no setor agrícola, apontou-se para
a necessidade de investimentos em outro setor de atividade – a indústria, cujo índice de
contribuição para a renda estadual apresentara um suave, porém esperançoso, crescimento
entre 1950 e 1962, representando “[...] uma tendência de expansão [...] [ou mesmo] o
início de um processo de industrialização desencadeado no Estado” (RIO GRANDE DO
NORTE, 1967, s/p).
Dentro dessa realidade, é que o ‘Plano de Investimentos do Governo’ orientouse para duas grandes linhas de ação: uma a curto e médio prazo, que visa à
elevação imediata da renda interna e à melhoria do homem e outra, a longo
prazo, como o objetivo de modificar a estrutura econômica do Estado (RIO
GRANDE DO NORTE, 1967, s/p).

Nessa perspectiva de mudança da estrutura econômica do Rio Grande do Norte
em que a indústria emerge como promotora do progresso financeiro, o plano previu a
concentração de grande parte dos recursos nos programas de infra-estrutura, bem-estar
social e incentivo à produção – a partir do incremento às atividades do setor agrícola, que,
afirmava-se, elevaria sobremaneira a renda do Estado, atingindo, assim, as metas
estabelecidas a curto e médio prazo.
Na ação a longo prazo, que enfatizava a industrialização como meio de amenizar
ou mesmo acabar com a vulnerabilidade econômica do Estado frente aos efeitos das secas,
previu-se uma “[...] política agressiva de incentivos à iniciativa privada, através da
Companhia de Fomento Econômico do Rio Grande do Norte (COFERN), com o principal
objetivo de atrair investimentos para o setor industrial” (RIO GRANDE DO NORTE,
1967, s/p). Para o financiamento do programa foi criado o Fundo de Expansão da
Produção, administrado pela própria COFERN.
Com esse impulso inicial, partiu-se para a aceleração do processo
desenvolvimentista, através de uma política dirigida para o incentivo à
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industrialização e à melhoria do setor agrícola, pelo aumento de sua
produtividade.
O Plano Quadrienal de Investimentos consistiu em mais uma etapa para a
racionalização das atividades governamentais, quer disciplinando os gastos
públicos ou coordenando o desenvolvimento de outros setores da economia
[...]
A ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, órgão central de planificação
estadual e executor dessa política, oferecerá os elementos de coordenação e
controle, necessários ao rendimento adequado dos investimentos que serão
realizados (RIO GRANDE DO NORTE, 1967, s/p).
Quadro 3: Programas englobados no Plano de Investimentos do Governo e os respectivos volumes
de investimento (em percentual e em valor absoluto)

Programa desenvolvido

Percentual de recursos

Valor em NCR$

Conservação, melhoria e ampliação da
infra-estrutura

29,17%

47.709.752,50

Incentivo à produção (incluindo os
programas de educação e cultura)

25,81%

42.214.217,08

Bem-estar social
assistência social)

(habitação,

saúde,

41,93%

68.579.702,52

Reaparelhamento
Estado

administrativo

do

3,09%

5.053.929,90

100,00%

163.557.602,00

Total

Fonte: Elaboração própria com base em Rio Grande do Norte (1967).

Cabe ressaltar que o II Plano de Desenvolvimento teve sua continuidade
assegurada e sua metodologia aprimorada ao longo dos anos seguintes, incorporando e
efetivando gradativamente os conceitos de “planejamento global”, “planejamento regional”
e “planejamento integrado”, e aumentando, assim, a intervenção do Estado no processo de
desenvolvimento e integração econômica do Rio Grande do Norte na região e no país.
Porém, cabe lembrar que os planos de desenvolvimento restringiam-se a objetivos e metas
econômicas, acarretando reflexos secundários e involuntários no espaço físico da cidade.
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O Plano Urbanístico e de Desenvolvimento de Natal:
planejamento urbano como estratégia desenvolvimentista
Em paralelo à implementação do II Plano de Desenvolvimento, pode-se afirmar, e
seguindo, também, as tendências desenvolvimentistas, ocorreu a elaboração do Plano
Urbanístico e de Desenvolvimento de Natal, em 1967, pelo Escritório Serete S.A.
Engenharia, em conjunto com o Escritório Jorge Wilheim Arquitetos Associados –
responsável pelos aspectos urbanísticos. Contratado pela Prefeitura Municipal sob a
administração de Agnelo Alves, o plano se inseria em um contexto de ditadura militar
marcado, em âmbito nacional e local, pela busca da modernização da esfera pública, pela
centralização

do

processo

de

decisão,

pela

racionalização

do

programas

de

desenvolvimento, aliados a uma forte repressão social e política. Ao mesmo tempo,
corroborou a institucionalização definitiva do planejamento urbano na esfera
administrativa municipal, ao apontar para a importância da contribuição de profissionais
locais para assessorar na formulação do diagnóstico e das propostas, delineando a
formação de um “Grupo de Acompanhamento Local”.
Dentro da visão totalizante, regional e integrada do planejamento urbano dos anos
1960, o plano visava contemplar e solucionar o contexto de crise em que se encontrava a
cidade, já se ressentindo dos problemas urbanos típicos de uma urbanização na qual o
crescimento demográfico (constante desde a década de 1940) estava desacompanhado da
criação de atividades econômicas absorvedoras de mão-de-obra e que se concretizava no
déficit habitacional, na ocupação “irregular” de terras públicas e privadas e na insuficiente
infraestrutura e serviços urbanos. Para tanto, o Plano Urbanístico e de Desenvolvimento de
Natal incorporou procedimentos e diretrizes característicos da cartilha de então, como a
realização de um amplo diagnóstico da realidade local, a indicação de propostas de
intervenção física como a hierarquização viária, determinações referentes ao uso e à
ocupação do solo, zoneamento, além de projetos complementares para um novo centro
modelo, um centro administrativo e de um centro viário ferroviário.
O plano de Natal [...], com 201.000 habitantes e previsão de um aumento para
277.990 em 1980, [...] apresentou uma inovação básica; trata-se do primeiro
plano brasileiro a propor claramente o urbanismo como estratégia
desenvolvimentista. A própria proposta de serviço feita à Prefeitura, fugia da
itemização costumeira enfatizando programas de ação de potencialidade
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geradora. Natal foi, assim, nossa primeira experiência em um urbanismo
conscientemente estratégico (WILHEIM, 1969, p. 202).

O amplo diagnóstico que fundamentou a intervenção contou com estudos e
análises acerca das condições locais no que concerne aos aspectos físicos, à vida urbana, às
atividades de subsistência, ao mercado, aos aspectos administrativos, à situação
educacional, ao abastecimento, ao lazer e aos índices de desemprego, a fim de identificar,
principalmente, as estruturas básicas de Natal e os principais aspectos da vida urbana da
cidade. A partir do estudo desses aspectos, identificaram-se os principais norteadores do
plano: as carências estruturais, os sistemas típicos e o melhor ou pior aproveitamento das
estruturas existentes, demonstrando quais os sistemas que não contavam com um suporte
físico e quais as estruturas ociosas.
Pensamos que esta poderá resultar num diagnóstico dinâmico, encaminhando,
destarte, propostas urbanísticas humanas e objetivas. Percebe-se, portanto, que o
método adotado para a análise e diagnóstico, parte pragmaticamente dos
objetivos do plano, a saber: a transformação da realidade física de Natal, com o
fito de torna-la cada vez mais adequada a uma rica, intensa e criativa vida
urbana (WILHEIM, 1969, p. 203).

Confirmaram-se, então, os reflexos da urbanização acelerada e desordenada que
se desencadeou após a II Guerra Mundial, identificando-se desequilíbrios na configuração
urbana da cidade, com sistemas sobrecarregados em áreas específicas – como Cidade Alta,
Alecrim e Ribeira, onde se concentravam as atividades comerciais e institucionais –,
enquanto outras regiões, que consolidavam vazios urbanos, mantinham sua infra-estrutura
e suas potencialidades ainda sub-utilizadas. Além das conseqüências da II Guerra,
alarmavam-se também os resultados do movimento migratório oriundo das secas, como as
ocupações irregulares da favela Padre João Maria, a invasão de Brasília Teimosa e o
surgimento do bairro de Nova Descoberta; esses novos núcleos não chegaram a promover
novas estruturas urbanas, evidenciando sua condição de “marginalidade urbana” e
demandando por intervenções sistematizadas.
Estruturado a partir das funções predeterminadas da cidade – habitação, trabalho,
lazer e circulação –, o diagnóstico apontou ainda, no quesito da subsistência, para a
ausência de espaços de convivência na malha urbana da cidade, como praças, parques,
largos e locais adequados de parada de transportes, elementos considerados de suma
importância para garantir a eficiência do homem no trabalho. Sobre os edifícios que
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sediavam as atividades administrativas, identificou-se um intenso fluxo, tanto por parte dos
funcionários públicos como pelos visitantes, carecendo, portanto, de uma nova estrutura
física que atendesse a essas demandas e ainda ressaltasse “a imagem de centro urbano e
civilizado, imagem esta às vezes obscurecida pelos hábitos rurais e atrasos de
equipamento” (WILHEIM, 1969, p. 211). Assim, foi elaborado o projeto para um centro
administrativo, concentrando as atividades administrativas locais, bem nos moldes de
Brasília.
As recomendações físicas estabelecidas pelo plano, que se pretendia afigurar
como uma estratégia para o desenvolvimento urbano de Natal, receberam um peso
específico, tendo-se em vista o impacto que causariam para os habitantes da cidade. Esse
caráter palpável das intervenções físicas permitiria a transmissão à população do sentido e
dos objetivos do plano urbanístico, passando este de uma abstração a um postulado ideal
no momento em que uma de suas prescrições se traduz em uma realidade física. Assim,
[...] mesmo as recomendações e ordem sócio-econômica tornam-se realidade
tangível para o povo apenas quando traduzidas em termos físicos (tributação
traduzida em pavimentação, iniciativa econômica traduzida em fábrica nova
etc.). (WILHEIM, 1969, p. 214).

Essa tática de implementação e propagação das propostas – materializando-as em
transformações concretas no espaço urbano da cidade – unia-se ao fato de que, como o
próprio Jorge Wilheim considerava, o governo municipal reunia uma maior capacidade de
realização no campo físico do que nos demais, permitindo uma ação direta e mais
abrangente. As recomendações físicas e a regulamentação e materialização das mesmas
sob a forma de lei e de desenhos caracterizariam um plano integrado.
Tendo-se em vista as diretrizes gerais apontadas pelo diagnóstico, o plano
desenvolveu-se a partir de cinco objetivos analisados e avaliados pela Assessoria
Municipal de Planejamento (AMPLA), primeiro órgão de planejamento urbano na esfera
do poder público municipal, criado especificamente para amparar, orientar e assegurar a
concretização efetiva das propostas do Plano Urbanístico e de Desenvolvimento de Natal.99
O primeiro objetivo consistia em obter uma racionalidade linear em relação às estruturas
urbanas, a partir da adoção de um traçado ortogonal marcado pelo paralelismo das
99

Em função da não implementação do Plano Urbanístico e de Desenvolvimento de Natal, a AMPLA
reduziu-se a uma instituição meramente burocrática, sem ações efetivas sobre o espaço urbano de Natal.
Posteriormente, esse órgão transformou-se em Secretaria Municipal de Planejamento (SEMPLA).
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principais vias e do estabelecimento de um zoneamento funcional que dispunha as áreas de
predominância de uso em faixas paralelas, evitando a formação de ilhas e setores fechados.
O plano pretendia ainda, manter uma “coesão urbana” – considerada como a
continuidade de ocupação e distribuição harmoniosa da população – mediante o aumento
de densidade e a redistribuição de alguns bairros, visando, sobretudo, o aproveitamento
racional das estruturas urbanas, diminuindo a retenção especulativa e as densidades
excessivas de algumas áreas da cidade. Para tanto, apontava para o preenchimento
ordenado, seguindo a legislação proposta no plano, dos vazios urbanos localizados nos
bairros de Petrópolis, Tirol e Lagoa Seca.
O terceiro objetivo era integrar os diferentes núcleos habitacionais – Alecrim,
Cidade Alta e a favela de Mãe Luiza, que se apresentavam isolados e auto-suficientes,
integrando os seus moradores aos sistemas e à vida urbana da cidade. Em quarto lugar,
apontava-se para a conservação da beleza natural de Natal, buscando-se criar uma
paisagem urbana típica da cidade, prevendo-se a criação de alguns marcos de referência no
horizonte urbano e, para isso, estimulando: “a) massas de edifícios ao longo da faixa que
encerra as principais atividades e comércio; b) um edifício-torre como núcleo do novo
centro comercial modelo, na Cidade Alta” (WILHEIM, 1969, p. 216). Propunha-se,
também, a sinalização, mobília e o paisagismo diferenciado nos diversos trechos da trama
viária, no intuito de facilitar a localização do transeunte.
Por fim, o plano visava fortalecer a imagem de Natal como capital do estado e
região – através de programas de incentivo econômico, educacional e cultural,
equilibrando os fatores do desenvolvimento, a partir do fortalecimento do setor secundário
da economia e do aprimoramento do setor terciário – mais característico de Natal.
Tais objetivos seriam materializados, principalmente, a partir de duas propostas
principais: remodelação no sistema viário e zoneamento funcional. Com relação à primeira
proposta, previu-se uma rígida hierarquização e a melhoria do sistema viário existente, no
sentido de permitir uma maior racionalidade da trama urbana e da expansão da cidade,
tendo-se em vista a importante “[...] capacidade de indução de desenvolvimento de uma
melhoria em determinada estrutura viária” (WILHEIM, 1969, p. 217-218).
A fim de proporcionar uma integração entre as várias partes da cidade com a
maior liberdade de deslocamento e de incentivar a localização das principais atividades
educacionais, sanitárias e públicas, propôs-se a implantação do “binômio viário” –
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composto por duas vias paralelas que funcionariam como um sistema, uma abarcando o
tráfego veloz e outra de predominância do trânsito lento. Entre as duas vias, conformar-seia a zona comercial, com previsão para estacionamento. No entanto, respeitando esse
“binômio viário”, a hierarquização do traçado respeitaria e partiria, principalmente, das
características do sítio, das estruturas existentes e da linearidade prevista.
A hierarquização resultante compreendia as vias de pedestres, ruas, avenidas
arborizadas casa-trabalho, avenidas residenciais, avenida comercial, avenida de contorno,
avenidas de ligação, autopista ou rota, sendo cada uma delas indutora de diversas
atividades – comerciais, institucionais, residenciais etc.
Com relação ao zoneamento funcional, propôs:
[...] o uso do solo do setor segundo predominâncias de uso, utilizando fatores
de correção a fim de obter uma coexistência funcional, - sempre com o objetivo
de reencontrar uma riqueza na vida urbana, caracterizada pela superposição de
sistemas (atividades), sempre dentro de um contexto moderno (WILHEIM,
1969, p. 224).

Seguindo as orientações e a linearidade previstas no binômio viário, resultou-se na
disposição de diversas faixas paralelas – que seguiriam a tendência de expansão da cidade
(norte – sul) –, situando-se, na primeira faixa, cujo eixo era o próprio binômio viário, a
zona de predominância comercial; na segunda, as zonas de predominância residencial com
suas vias interbairros e as avenidas arborizadas casa-trabalho; na terceira faixa, aos pés das
dunas paralelas ao mar, as zonas verdes de utilização urbana. Apesar de Natal não
apresentar ainda uma tendência consolidada à industrialização, previu-se uma área
específica para essa atividade.
Dentro dos objetivos do plano, procurou-se dar ênfase a uma política de
adensamento do solo, estabelecendo, para tal, algumas diretrizes a serem seguidas pelo
Governo Municipal, como medidas políticas, medidas tributárias e, sobretudo, estímulos
legais e fiscais à iniciativa privada. Com isso, pretendia-se adensar algumas áreas
específicas da cidade, principalmente ao longo da faixa comercial e na Avenida Getúlio
Vargas – onde seria “[...] acentuado o ‘diálogo’ físico entre a cidade alta e a cidade baixa
[...];a beleza desta posição, de vista incomparável sobre praia e mar, – torna-se apropriada
para prédios de bom padrão” (WILHEIM, 1969, p. 227).
Alguns projetos especiais complementares – que poderiam contar com
financiamento do SERFHAU, foram apontados como forma de assegurar a implantação
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das recomendações físicas, dentre os quais se destacam: o projeto de um novo centro
modelo; a remodelação do setor representativo da Cidade Alta; a proposta para um centro
viário e ferroviário; a transferência do mercado do Alecrim; a urbanização da favela Mãe
Luiza; e a transposição da favela Brasília Teimosa. Além disso, revelando uma
preocupação imbricada também nas operações urbanas realizadas em âmbito nacional, o
plano estimulava as políticas de cunho habitacional, em conjunto com a Cooperativa
Habitacional (COHAB) e com o BNH.
Para a implantação do plano, invocou-se a participação efetiva da Assessoria
Municipal de Planejamento, que assumiria funções importantes de organismo local de
planejamento, além da divulgação dos benefícios, das perspectivas e propostas contidas no
plano, a partir de
Um filme documentário, altamente motivador, e cuja projeção ao ar livre para
audiências pequenas e repetidas, acarretaria, ao mesmo tempo, o debate
(necessário à tomada de consciência) e a recreação (tão solicitada por todos)
(WILHEIM, 1969, p. 245).

Destaque-se, que em paralelo à elaboração do plano, a AMPLA deveria ampliar
sua atuação no que concerne à execução de algumas obras e diretrizes complementares e
necessárias à correta implementação e à prosperidade do plano, como forma de dar
continuidade ao processo de planejamento de Natal. Dentre as indicações destacam-se o
projeto de drenagem da Ribeira, projeto de remodelação do centro (Cidade Alta), projeto
do centro comercial modelo, incluindo um hotel, projeto da via de contorno e das
adaptações da via comercial, projeto viário do baldo – tudo isso de acordo com as
diretrizes e os objetivos estabelecidos pelo plano.100
Em virtude da cassação do mandato do então Prefeito de Natal, Agnelo Alves –
responsável pela contratação dos profissionais para a elaboração do plano – o Plano
Urbanístico e de Desenvolvimento de Natal não chegou a ser implementado; entretanto, o
fato de sua elaboração ter contado com a participação dos profissionais locais, sendo
alguns vinculados a órgãos públicos da cidade e à Escola Estadual de Engenharia, acabou
por afigurar-se como a primeira ação concreta que marca o início da formação de um
quadro técnico de planejadores local.

100

De acordo com Bentes Sobrinha (2001), o projeto do hotel teria sido retomado anos depois, já na década
de 1970, com a construção do Ducal, na Cidade Alta.
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Ao propor o “Urbanismo como estratégia de desenvolvimento”, incorporando
ainda aspectos funcionais do urbanismo moderno, ultrapassa a fase do urbanismo e
ingressa na fase do planejamento urbano, contemplando elementos “[...] físico-espaciais
que constituem um plano diretor, além de metas relacionadas com o desenvolvimento
social e econômico do município. Trata-se, propriamente, de um plano diretor de
desenvolvimento integrado, que adota o planejamento estratégico como forma de
operacionalização” (LIMA, 2001, p. 97 – 98).101

A questão do saneamento em meio à institucionalização do
planejamento urbano
Crise dos serviços nos primeiros anos da década de 1960
Contrariando as intenções que impulsionaram a criação do DSE em 1952, as
crises nos serviços continuaram, a ampliação das redes sanitárias não mais alcançou o
crescimento da população. De acordo com a avaliação realizada em 1960, divulgada em
nota oficial do Departamento de Saneamento do Estado do Rio Grande do Norte (SOUZA,
2001), a situação do abastecimento d’água era precária, produzindo-se diariamente 13
milhões de litros, enquanto que o consumo superava os 20 milhões de litros. De acordo
com o então Governador do Estado, Aluízio Alves,102 ao assumir a administração estadual
encontrou uma situação insustentável do abastecimento d’água de Natal, que se dava na
maioria das ruas de forma alternada, um dia sim, outro, não. – solução encontrada pelo
DSE para não promover o racionamento ou mesmo o corte do fornecimento d’água. Além
disso,
A estação de depuração paralisada há quatro anos ‘por economia’. Não era de
espantar, assim, que a mortalidade infantil apresentasse, em 1960, índices
sinistros: de cada 1.000 (mil) crianças que nasciam, 428 (quatrocentas e vinte e
oito) morriam no primeiro ano de vida, segundo o Ministério da Saúde
(ALVES, 2001, p. 80).
101
As prescrições do plano foram retomadas e incorporadas na elaboração do primeiro Plano Diretor de
Natal, formalizado em 1974, de autoria do arquiteto Moacir Gomes da Costa, que optou por retomar algumas
propostas e instrumentos de regulação do uso e da ocupação do solo já estabelecidos em 1967, chegando,
para tanto, a entrar em contato com o próprio Jorge Wilheim. (Informações obtidas em entrevista realizada no
dia 08/08/2003, com Moacir Gomes da Costa).
102

Em entrevista realizada em 22/07/2003.
PARTE II
Urbanismo e Planejamento Urbano em três momentos da urbanização de Natal

TERCEIRO MOMENTO

207

A institucionalização do planejamento visando o desenvolvimento urbano (1961 -1969)

Observa-se, ainda, outro fator revelador e ao mesmo tempo incentivador da
decadência do poder de ação do DSE, ainda sob a presidência do Escritório Saturnino de
Brito, não só na fiscalização e no controle do crescimento da cidade, mas nos próprios
serviços de saneamento. Na imprensa local, começam a aparecer outros órgãos públicos –
como a própria Prefeitura Municipal de Natal e o Conselho Estadual de Desenvolvimento
– levando a cabo estudos e projetos de abastecimento d’água para a cidade, serviços que
anteriormente ficavam concentrados sob a alçada do DSE, demonstrando uma subutilização das potencialidades do Departamento, ou, por outro lado, atestando a ineficácia
do mesmo.
Na tarde de ontem o Governador Aluízio Alves baixou ‘aviso’ ao Conselho
Estadual de Desenvolvimento dando prazo até o dia 25 do corrente para aquele
órgão apresentar um Plano de Abastecimento D’água de Natal.
Do grupo de trabalho para estudar o assunto deverá constar 1 engenheiro
sanitário pelo Serviço Cooperativo de Saúde, 1 contador do Departamento de
Assistência aos Municípios além de elementos de assessoria econômica e
jurídica do Conselho Estadual de Desenvolvimento.
O resultado do estudo a ser elaborado pelo CED será apresentado ao Banco
Internacional de Desenvolvimento com vistas a negociações para a realização
da obra (PLANO..., 1961, p. 04).

A partir da adoção e da institucionalização do planejamento econômico e urbano
na esfera administrativa local, o saneamento passou de propulsor do progresso e da
civilidade – em um momento em que a cidade ideal era a cidade sã, bela e higiênica,
pensada a partir das suas redes de água e de esgotos –, a coadjuvante no processo de
industrialização, configurando-se, ainda, como empecilho à formação de um parque
industrial local – na medida em que as ações saneadoras realizadas ao longo das décadas
de 1940, 1950 e 1960 não atenderam as demandas que emergiram na cidade nesse período,
distanciando-se, progressivamente, de uma situação satisfatória. Constantes continuavam
as acusações e reclamações nos jornais locais contra o DSE, alarmando-se uma situação
crítica que se confirmava progressivamente a partir da segunda metade da década de 1940.
Dentro das premissas que nortearam as propostas do I Plano de Desenvolvimento,
o Governador Aluízio Alves fez elaborar o plano de emergência, com recursos precários e
próprios do Estado, que promoveu a perfuração de 8 (oito) novos poços, acabando com o
racionamento, a re-ligação da estação de tratamento e um aumento de 2.000 (dois mil)
metros na rede de esgotos. No entanto, em vista do crescimento espantoso da cidade nos
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últimos anos, tais medidas foram apenas remediadoras, requisitando de um projeto mais
amplo – que deveria contar com recursos externos. Assim, foi encomendado ao Escritório
Saturnino de Brito um plano de ampliação das redes de abastecimento d’água e de esgotos
que garantisse a sua extensão a 100% (cem por cento) dos prédios de Natal; e, para a sua
concretização, foi pleiteado um empréstimo junto ao BID. Aluízio Alves foi, pessoalmente,
a Washington apresentar o projeto e defender o financiamento para a execução de 68 mil
metros de rede d’água e 46.482 metros de rede de esgotos, e ainda a perfuração de 15
poços tubulares na Lagoa do Jiqui, a construção da linha de alta tensão, de uma nova
estação de tratamento e de uma usina de recalque. Após a aquisição dos recursos
necessários, o Governador voltou a Natal e, em reunião com a diretoria do Escritório em
Natal, mediante a presença de técnicos do estado, Prefeito e Vereadores, discutiu a
prioridade de implantação dos serviços por bairro. Na ocasião,
Veio a devastadora surpresa: muitas ruas, de vários bairros, não estavam
contempladas. Explicação do Escritório: fora usado mapa de Natal de 1950, o
último elaborado, e quando aquelas ruas não existiam.
Diante do fato consumado, surgiu a proposta fácil: atualizar o mapa e pedir um
aditivo no empréstimo.
Não aceitei [...] (ALVES, 2001, p. 81).

A solução encontrada para remediar tal situação foi a priorização do
abastecimento d’água – que seria levado a 100% da população em detrimento da rede de
esgotos, que abrangeria apenas 50%. A trajetória do Escritório Saturnino de Brito em
Natal, a partir de então, ressentir-se-ia dessa passagem, principalmente no tocante ao seu
preposto e então diretor do DSE, Floro Dória.
Em paralelo, observa-se a emergência de um fator agravante nesse contexto de
crise: os desentendimentos políticos e pessoais entre o Governador do Estado, Aluízio
Alves, e o Diretor do Saneamento, Floro Dória – em parte devido à falha descrita
anteriormente.103 A imparcialidade e neutralidade política pretendida pelo Escritório
Saturnino de Brito à frente do Departamento do Estado começa a ser posta em xeque,
afigurando-se como um entrave às práticas “clientelistas” e eleitoreiras desenvolvidas pelo
Governador.

103

De acordo com Aluízio Alves, em entrevista realizada em 22/07/2003, o então diretor do DSE, Floro da
Costa Dória, não aceitou o fato de ter sido o responsável pelo prejuízo à implantação completa dos projetos
para o abastecimento d’água e de esgotamento sanitário.
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O Governador A. Alves sempre voltado para o seu colégio eleitoral, pretendeu
‘GARROTEAR’ a Direção do DSE por ser apolítica, com notinhas no Diário
Oficial, para efeito eleitoreiro, colocando-me em conflito com os contribuintes e
operários do DSE, mas enganou-se redondamente (DÓRIA,>1976?@,p.157).
Vês por outra, o Governador querendo fazer media junto aos seus eleitores,
mandava publicar uma notinha no Órgão Oficial, dizendo que o DSE precisava
atender melhor o consumidor, sabendo que não tínhamos condições de atender
aos apelos da população, inclusive porque ele Governador, alegava não ter
meios de ajudar financeiramente ao DSE (DÓRIA,>1976?@,p.159).

Nesse momento, para atender aos interesses políticos de Aluízio Alves, o DSE
passou a sofrer inúmeras pressões, principalmente a partir da imprensa local e pela
escassez de verbas, que tinham por principal objetivo a interferência direta do Governador
em suas ações, mediante a perda de sua autonomia de organização autárquica. Entretanto, o
posicionamento de Floro Dória, refletindo toda uma orientação profissional dentro dos
moldes do Escritório, iam de encontro aos anseios e pedidos particulares de vários
personagens políticos, gerando uma série de mal-entendidos e acarretando uma certa
“perseguição” às ações do DSE. Esses desentendimentos levaram ao seu afastamento da
direção do Departamento em 1965, assumindo, em seu lugar, o engenheiro Luís Marcelo
Adeodato.104
No

entanto,

apesar

das

divergências

acima

mencionadas,

foi

dado

prosseguimento, ao longo da primeira metade da década de 1960, à execução dos projetos
de ampliação das redes de água e de esgotos, estendendo-os também a inúmeras cidades do
interior como será visto adiante.

O I Plano de Desenvolvimento e a terceira etapa das obras de saneamento
Atendendo as metas estabelecidas nos Planos de Desenvolvimento, várias cidades
do interior do Estado foram alvo de estudos e propostas elaboradas ainda pelo Escritório
Saturnino de Brito para a implantação das redes de abastecimento d’água e de esgotos
sanitários – contando com verbas provenientes da SUDENE e do DNOCS. Já em 1960

104

Floro Dória recebeu a notícia do seu afastamento da direção do DSE ao regressar de viagem a serviço
dessa instituição. Saturnino de Brito, ao comunicar tal fato, ressaltou que o Governador do Estado pediu
pessoalmente, para que ficasse como diretor o seu substituto, engenheiro Marcelo Adeodato, o qual,
coincidentemente, é casado com uma prima de Aluízio Alves.
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foram iniciados os estudos e levantamentos da planta topográfica da cidade de Nova Cruz
– como primeira etapa para a elaboração dos projetos sanitários daquele município, bem
como a indicação da ampliação dos serviços d’água de Caicó. Posteriormente, em 1966,
encontravam-se em andamento no DSE os projetos das redes sanitárias de Nova Cruz, São
José do Mipibu, Florânia, Cruzeta, São Rafael e Martins.
Em paralelo, as obras de saneamento na capital do Estado visavam remediar a
crise em que se encontravam os serviços e suplantar as novas demandas. Em 1963, a
realização de convênios com a Aliança para o Progresso e com o Banco Interamericano de
Desenvolvimento, permitiu o reforço do abastecimento d’água de Natal, possibilitando
uma ampliação dos serviços que supriria, segundo a previsão da época, as necessidades
locais até 1980 (RIO GRANDE DO NORTE, 1963). Propôs-se, então, a terceira etapa dos
projetos de saneamento e abastecimento d’água de Natal (Figura 45), incorporando
inúmeras obras relatadas pelo Escritório em 1964.

Figura 45: Revisão do abastecimento d’água de Natal, 1961. Fonte: Acervo HIDROESB.
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Dentre os serviços executados, observam-se: a rede de água no bairro das Quintas;
reformas e ampliações nos reservatórios existentes (Figuras 46-47); reforço no
abastecimento d’água da Ribeira (Figura 48), incluindo a construção de uma sub-adutora
entre os reservatórios que abasteciam o referido bairro; esquema de abastecimento para
Morro Branco e Nova Descoberta (Figura 49), incluindo o reservatório R-5 e utilizando
recursos do programa de verba do BID. No que se refere aos esgotos, foi indicada a
construção dos Coletores Gerais C.G.2 (ampliação) e C.G.3 (Figura 50), e dos Distritos de
Esgotos D.6, D.9, D.13, D.14 e D.15.

Figura 46: Ampliação do Reservatório R.1. Fonte: FERREIRA et.al (2003a).
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Figura 47: Ampliação do Reservatório R.3. Fonte: FERREIRA et.al (2003a).
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Figura 48: Ampliação da rede d’água do bairro da Ribeira.
Fonte: FERREIRA et.al (2003a).
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Figura 49: Abastecimento d’água dos bairros de Morro Branco e Nova Descoberta.
Fonte: FERREIRA et.al (2003a).
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Figura 50: Construção do Coletor Geral C.G.3.
Fonte: FERREIRA et.al (2003a).

As iniciativas levadas a cabo pelo então Governador do Estado Aluízio Alves
foram realmente efetivadas e atingiram os seguintes resultados:
Ampliou os serviços de abastecimento d’água em Natal, Mossoró e Caicó,
implantando o sistema em Angicos e Santana do Matos. Instalou o serviço de
mini-abastecimento em 30 municípios. Em Natal, no ano de 1965, com relação
ao serviço de água os prédios atingidos por esse benefício chegavam à casa dos
100%. O sistema de esgotamento, na capital, atingia, em 1960, apenas 10% dos
edifícios e, em 1965, quando Aluízio deixou o governo, o índice já alcançava
75% dos edifícios[...] (HISTÓRIA..., 1998, p.8).

No entanto, registre-se que uma das principais ações efetivadas na década de 1960
foi a elaboração de projetos para a captação e distribuição de água da Lagoa do Jiqui
(Figura 51) concretizados por meio de um convênio firmado entre o Governo do Estado e o
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS). Esses projetos,105 contando
com o financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), implicavam
em usinas elevatória e elétrica (Figura 52), casa de tratamento e filtro (Figura 53), linha
adutora, dentre outros equipamentos, e acarretariam a duplicação da oferta de água, que
passaria de 13 milhões para 26 milhões de litros, além de disponibilizar 40 milhões de
litros a serem captados posteriormente (SOUZA, 2001).

105

A captação d’água na Lagoa do Jiqui havia sido prevista desde 1924 pelo engenheiro Henrique de Novaes,
constituindo-se como uma fonte alternativa de captação de água fora do limite urbano.
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Figura 51: Cidade Campestre do Jiqui – abastecimento d’água. Fonte: FERREIRA et.al (2003a).

Figura 52: Cidade Campestre do Jiqui – usina. Fonte: FERREIRA et.al (2003a).
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Figura 53: Cidade Campestre do Jiqui – estação de tratamento.
Fonte: FERREIRA et.al (2003a).

Cabe destacar que os serviços realizados no Jiqui não se restringiram à captação e
adução de água, na medida em que o Escritório foi ainda requisitado a intervir no projeto
do loteamento “Cidade Campestre do Jequi”,106 em 1964, determinando algumas
prescrições para o desenho do arruamento no sentido de melhor adequar o traçado às redes
de água e de esgotos projetadas. Percebe-se, nessa ocasião, que o poder de fiscalização do
DSE sobre o crescimento da cidade diminuía, à medida que o número de loteamentos
aumentava, sem que fossem analisados e avaliados em sua totalidade. Fato que reflete não
uma situação específica do Departamento de Saneamento, mas um contexto geral de
impotência, ou mesmo de negligência, do poder público frente ao crescimento da cidade à
luz dos interesses privados. Em carta ao Governador do Estado, Aluízio Alves, Francisco
Saturnino de Brito Filho demonstrou-se ciente das limitações impostas ao DSE e expôs o
seu descontentamento diante da situação, argumentando:
Inicialmente pedimos vênia para observar que todas as terras marginais à lagoa
do Jiqui foram adquiridas pelo Estado com a finalidade de assegurar a posse e
106

A “Cidade Campestre do Jiqui” foi pensada, ainda no Governo de Aluízio Alves, com o intuito de
melhorar o abastecimento de Natal com produtos hortigranjeiros, e compreendia cinema, piscina, vila
olímpica, escolas, restaurantes, quadras esportivas, mercadinho, playground, ancoradouro de lanchas,
terminal rodoviário, biblioteca e Igreja (FUNDAÇÃO, 1981, p.55-56).
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proteção da referida lagoa para captação d’água daquele abastecimento e que,
portanto, qualquer plano de urbanização deveria antes ter sido oficialmente
submetido à apreciação do Departamento de Saneamento do Estado, o que não
aconteceu, tendo a companhia Crescinort S.A. feito elaborar um plano
urbanístico à revelia daquele Departamento.
Somos, assim, agora chamados para remediar o que na ordem natural das coisas
deveria haver sido orientado pela engenharia sanitária (ESCRITÓRIO..., 1964,
f.1).

Nesse sentido, o Escritório indicou algumas providências a serem tomadas,
principalmente com relação ao redesenho da trama proposta, dirigindo especial atenção à
questão do adensamento do solo e proibindo terminantemente a subdivisão dos lotes, bem
como revelando a preocupação com uma concepção de morfologia urbana vinculada ao
saneamento, vista naquele momento pelo urbanismo sanitarista como algo que ultrapassava
o limite do sistema de água e esgotos, expondo uma questão ecológica mais próxima às
discussões e concepções atuais (FERREIRA et. al, 2003a).
Dentro desses princípios sanitaristas, o Escritório sugeriu a abertura vielas
sanitárias no interior dos quarteirões como forma de facilitar a coleta dos esgotos e das
águas residuais; a proibição da construção de casas na faixa de terra situada entre as vielas
sanitárias e a Lagoa do Jiqui – a qual deveria ser destinada a jardins ou ao plantio de
pomares ou hortas; a modificação no traçado com vistas a aproveitar as instalações
sanitárias existentes, bem como a reserva de áreas em local de maior altitude para a
construção de um reservatório; e, por fim, de modo a assegurar as condições de higiene e
de moradia, previu a construção da rede de esgotos sanitários antes da edificação das casas.
Dessa forma, o projeto de loteamento resultante (Figura 54), concluído em
novembro de 1965, apresentava uma área total de 500 hectares, divididos em 300 lotes de
grandes dimensões. Contava ainda com terrenos específicos destinados às atividades
comercial, esportiva e recreativa – prevendo, inclusive, a implantação de um clube –, além
das já citadas áreas verdes, com jardins e pomares, importantes não só para proporcionar
melhores condições de vida como para o equilíbrio ambiental do local – na medida em que
permitiam o reabastecimento e freavam a poluição da lagoa.
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Figura 54: Cidade Campestre do Jiqui – loteamento. Fonte: FERREIRA et.al (2003a).

Cabe considerar, entretanto, que a intervenção do DSE sobre o loteamento
“Cidade Campestre do Jiqui” configurou-se como uma exceção mediante o acelerado
processo de crescimento urbano e de proliferação de loteamentos em Natal. Da mesma
forma que o urbanismo sanitarista vai perdendo espaço dentro do contexto nacional e local
das intervenções urbanísticas, o Escritório também teve a sua autonomia e o seu poder de
ação limitado ao longo dos anos, como se pode comprovar no decorrer deste estudo.

A reforma administrativa de 1964 e a criação do DAE
Em meio à reforma administrativa promovida a partir do seguimento das leis 3088
(17/02/1964) e 3148 (09/10/1964), que transportaram a atividade do planejamento de uma
secretaria autônoma para órgão diretamente vinculado ao Governador – com modificações
em sua estrutura jurídica, a condição de autarquia atribuída ao DSE, de início, foi
conservada, bem como a sua estrutura.
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No entanto, observa-se a mudança da nomenclatura do referido departamento,
passando a se denominar Departamento de Águas e Esgotos (DAE). Pode-se inferir,
portanto, que a modificação da nomenclatura veio acompanhada naquele momento, por um
re-direcionamento dos princípios daquele departamento – que continuava tendo à frente o
Escritório Saturnino de Brito, então chefiado em Natal pelo engenheiro Luís Marcelo
Gomes Adeodato, mas que passava a integrar um sistema de cooperação com outros órgãos
– públicos ou particulares –, para a execução das redes de esgotamento sanitário. Essa nova
face da atuação do DSE foi confirmada na Mensagem de Governo apresentada pelo
Governador Walfredo Gurgel em 1968, quando se mencionou a elaboração de um Plano
Estadual de Abastecimento D’água e Rede de Esgotos, que promoveria “[...] uma maior
racionalização na execução das obras de saneamento, de modo que evite duplicação de
ações dos órgãos que atuam semelhantemente na região” (RIO GRANDE DO NORTE,
1968, p. 46), denunciando a coexistência de organismos promotores dos referidos
serviços.107
Por outro lado, o fato de não terem sido encontrados documentos oficiais que
registrassem os termos dessa transição – nem em meio às mensagens de Governo e às Leis
e Decretos referentes ao ano de 1964 e nem no relatório correspondente à própria reforma
– leva a crer que se tratou de uma modificação superficial e sem grandes implicações
estruturais. Entretanto, se interpretada em sua essência e por outro ângulo, a nova
denominação vem consolidar as tendências que surgiram e se confirmaram ao longo dos
anos 1940, 1950 e 1960, de que, proporcionalmente à disseminação dos “ditames do
desenvolvimento”, observou-se a redução progressiva do conceito de saneamento aos
aspectos físicos das redes de água e de esgotos.
Em nome desse “desenvolvimento”, as preocupações ambientais, urbanísticas e
sociais imbricadas não só na vertente sanitarista como em várias intervenções que
predominaram na primeira metade do século XX, foram deixadas para trás. Resta-nos
constatar que os planos urbanísticos elaborados nas primeiras décadas do século XX – e o
sanitarismo em particular –, cuja grande parte foi efetivada e imprimiu modificações e
contribuições no cenário de inúmeras cidades, destituíram-se de seus pressupostos e ideais,

107

Esse sistema de cooperação certamente ia de encontro à filosofia do Escritório Saturnino de Brito – já que,
de acordo com os princípios firmados desde a fundação do Escritório, o poder público deveria ser o principal
provedor e administrador dos serviços básicos de saneamento.
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e gradativamente, foram substituídos pelas ações de um planejamento urbano mais
preocupado com questões econômicas e administrativas, do que propriamente com o
desenho e a configuração da cidade ou mesmo com as questões sociais e com o bem-estar
da população.

A criação da CAERN marcando o fim da atuação do Escritório
Saturnino de Brito em Natal
A convergência de esforços dos poderes públicos local, estadual e federal no
sentido de melhorar a infra-estrutura em escala regional, articulando convênios e
financiamentos com órgãos federais e internacionais para esse fim, impulsionou
sobremaneira a ampliação dos serviços de abastecimento d’água de Natal durante os anos
1960. Já se apresentavam dotados de rede d’água, no fim dessa década, os bairros do
Alecrim, Lagoa Seca, Petrópolis, Tirol, Lagoa Nova, Barro Vermelho, Rocas, Dix-SeptRosado, Santos Reis, Nova Descoberta, Ribeira, Quintas, Cidade Alta, Morro Branco etc.
Os serviços de esgotamento sanitário, por sua vez, em virtude do alto custo que
demandavam as obras – como alegavam os órgãos governamentais, não acompanharam o
ritmo da implementação do abastecimento d’água, restringindo-se a 50% da área urbana da
cidade.
Entretanto, em 1967, a elaboração de uma política estatal mudou radicalmente os
rumos da instituição administradora dos serviços de saneamento no Rio Grande do Norte.
Ao buscar “equacionar de forma permanente o problema” do saneamento, o Governo
Federal formulou o Plano Nacional de Saneamento (PLANASA) e o Ministério do Interior,
órgão responsável por esses serviços, delegou poderes para sua implementação ao Banco
Nacional de Habitação (BNH).
Entre os vários fatores apontados como entraves à solução do problema de
saneamento estava a existência de um grande número de órgãos no país, que atuavam de
forma desordenada. Essas foram as condições fundamentais que justificaram a
implementação do PLANASA no estabelecimento de uma base institucional que
viabilizaria o Sistema Financeiro do Saneamento criado para mobilizar esforços e recursos
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necessários à sua execução. Esse sistema era composto por órgãos e agentes normativos,
gestores financeiros, promotores e executores.
A Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste passou a coordenar, na
região, a aplicação dos recursos destinados ao saneamento básico provenientes do
PLANASA. Dentro dessa política econômica e administrativa, a criação da Companhia de
Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN) pela Lei Estadual n.º 3.742, de 26 de
junho de 1969, no Governo do Monsenhor Walfredo Gurgel (1966–1971), em substituição
ao DAE, possibilitava a prestação de serviços públicos de águas e esgotos sanitários em
todo o território do estado, delegando poderes para contrair empréstimos em entidades de
crédito e contratar pessoas físicas ou jurídicas, visando à realização dos serviços, obras e
instalações a seu cargo. Dessa forma, a CAERN consolidaria a política nacional de
estímulo à criação de Companhias Estaduais de Água e Esgotos, consideradas
fundamentais, nessa nova estrutura, para aglutinar os sistemas já existentes e facilitar a
liberação de recursos por meio do PLANASA. As perspectivas de criação de uma nova
instituição com essas características exigiram uma atitude do Escritório frente à sua
continuidade na prestação dos serviços de saneamento, o que resultou no seu afastamento
no final da década de 1960.
Cabe questionar se, diante da conjuntura político-administrativa que definia um
momento de mudanças, a estrutura organizacional que sustentara a implantação
e gestão dos serviços de água e esgotos em Natal e no Rio Grande do Norte,
desde 1935, não se encaixaria mais. Ao mesmo tempo, será que o próprio perfil
administrativo e o ideário do Escritório – que não coadunavam com as posturas
impostas e adotadas por esse novo modelo de administração e por princípios e
preceitos técnicos que se mostravam divergentes, e que foram postos em xeque
por várias vezes ao longo de sua atuação em Natal – consistiram nos principais
corroboradores da sua saída de Natal? As divergências abarcavam fatores
referentes tanto a aspectos técnicos quanto a questões políticas, como a
contratação de novas empresas que introduziam elementos arquitetônicos
inovadores nas instalações verticais do saneamento, contrapondo e evitando a
repetição dos desenhos ditos ultrapassados; o não surgimento de propostas
alternativas renovadoras nos sistemas de esgotamento sanitário, considerados
tecnologicamente caros e elitistas para um país pobre; a visão técnica
desvinculada da política, ao indicar, em Natal, seus próprios dirigentes por
critérios técnico-profissionais, confrontando-se aos crescentes interesses
pessoais e políticos das elites locais; a consolidação de um novo grupo com
progressivos poderes na ordenação física da cidade – os produtores imobiliários
e os proprietários de terras – e a não compreensão do planejamento como um
instrumento político de gestão do urbano, em que se colocam em jogo os vários
interesses no uso e ocupação do solo (FERREIRA et al, 2003a).
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Um fator que parece ter sido determinante para o fim da atuação do Escritório em
Natal foi a recusa ao convite para participar, como acionista, da CAERN.108 As
informações fornecidas pelos entrevistados109 apontam que esse acontecimento demonstrou
o apego, por parte do Escritório, a um “desatualizado” modelo de administração
contratada, frente à nova burocracia e aos contratos por empreitada que a base institucional
implantada requeria.
No entanto, talvez mais do que essa nova estrutura burocrática, o cerne da questão
estava no abandono de uma visão totalizante do planejamento da cidade que marcara,
desde o início, as propostas do Escritório. Constituída a partir da ótica de um sistema
financeiro, essa nova estrutura consolidava a dispersão, em vários órgãos e instituições
específicas, da provisão e administração dos elementos que compunham o saneamento –
em seu significado original, formulado pelo urbanismo sanitarista –, resultando em uma
interpretação fragmentada dos diversos aspectos da cidade, em que o conceito de
saneamento reduziu-se à dimensão física das redes de abastecimento d´água e de
esgotamento sanitário. Como resultado físico dessa nova postura diante da realidade
urbana, consolidou-se a adoção da diferenciação funcional do território e o zoneamento do
uso do solo, instrumentos retomados pelo Plano Urbanístico e de Desenvolvimento de
Natal, que se convertiam em um processo de setorização da cidade, contrariando,
sobremaneira, os princípios do Escritório Saturnino de Brito.

108

Floro Dória, em seu livro (DÓRIA,>1976?@,p.178), menciona essa não aceitação; no entanto, não esclarece
os motivos e acrescenta que Saturnino de Brito Filho “[...] prontificou-se a ajudar o Governo nesta
transformação”, se referindo à Sociedade que estava para ser criada.
109

Em entrevistas realizadas com Moacyr Rolim (20/07/2001) e Lilian Dória (31/08/ 2001).
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Atualmente, vêm sendo apontadas e discutidas as reais funções, o alcance e a
eficácia das práticas de um planejamento urbano, que, passado um período (1960 – 1970)
de crença absoluta na possibilidade de domesticação do crescimento da cidade e da
previsão harmônica do seu futuro, encontra-se podado e atrofiado em seus objetivos
essenciais. Essa atrofia, além de permitir o acúmulo e a acentuação dos problemas urbanos,
fez emergir uma visão de antiplanejamento, pautada, sobretudo, na crítica às posturas
impositivas e ao zoneamento extremamente racional – presentes no cerne da ideologia do
planejamento urbano desde a sua gestação – que, no Brasil, sob a égide de um Estado
autoritário instituído pela ascensão dos militares ao Governo Federal, desconsideraram a
cidade em seus conflitos e diversidades. As críticas a este tipo de planejamento pautam-se
no fato de que, “[...] a correção das chamadas ‘disfunções urbanas’ com ênfase em seus
aspectos físicos, bem como a busca da cidade ideal, contrastam no seu cotidiano com a
dinâmica da cidade real” (ATAÍDE e FERREIRA, 2003, p. 1). Mais recentemente, graças
aos movimentos da sociedade civil, essas práticas vêm mudando e incorporando às
emergentes necessidades urbanas, originando uma nova visão de cidade e novas formas de
intervenção sobre e para ela trazidas pelo Estatuto da Cidade – Lei Federal nº 10.257, de
2001 – que,
reconhecendo os conflitos, estabelece regras de gestão da coisa pública (de
responsabilidade do Estado e da sociedade), deixando entrever a garantia do
acesso de todos à terra urbana e ao meio ambiente social e ecologicamente
equilibrado, sem prejuízo do interesse coletivo (ATAÍDE e FERREIRA, 2003,
p. 7).

Mediante esse contexto de crise e de reformulação do planejamento urbano,
ressalta-se uma realidade urbana em que pesam as gritantes carências de infra-estrutura –
principalmente no que se refere ao saneamento –, o problema habitacional, o esgotamento
dos recursos naturais, os inúmeros problemas ambientais, a degradação dos vestígios
históricos, a ineficácia dos sistemas viário e de transportes, o estabelecimento de
ocupações irregulares, a disseminação das favelas, sem mencionar os graves problemas
sociais e econômicos, que geram e são gerados por esse contexto. Essa situação que se
estende às mais diversas cidades brasileiras, indiferentemente da região e do
desenvolvimento econômico, pode ser interpretada como uma conseqüência da falta de
uma intervenção sistemática e global sobre o urbano em que fossem dosados os diversos
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interesses econômicos, políticos e sociais representativos dos que produzem e consomem o
espaço.
Estas questões presentes na cidade contemporânea incitam aprofundar o
conhecimento do passado e ajudam a interpretar os fatos históricos. Neste sentido, o debate
sobre a problemática urbana de Natal instigou o retorno ao processo histórico de
constituição e de institucionalização do planejamento urbano e da urbanização da cidade.
Apesar das inúmeras tentativas de previsão, controle e gerenciamento do crescimento
urbano, desenvolvidas ao longo do século XX, a forma como os problemas foram
equacionados e como as propostas foram idealizadas, nem sempre geraram soluções
concretas que dessem conta da cidade real.
Nessa reconstituição histórica, o Escritório Saturnino de Brito, imbuído dos
princípios sanitaristas, aparece como um agente que, em ação conjunta com a
administração pública, esteve à frente da provisão e da gestão do saneamento de Natal, e
que, por vezes, assumiu, de certa forma, uma função de planejador urbano, concentrando a
atividade de antecipação e ordenação do crescimento da cidade.
Ao retomar a atuação do Escritório Saturnino de Brito em Natal, relacionando-a
às questões do urbanismo e do planejamento urbano e ao processo de urbanização da
cidade, evidenciou-se a importância da inserção do Escritório em pesquisas e estudos de
caso sistematizados, e do registro, na historiografia brasileira, acerca dessa instituição de
vasta atuação por todo território nacional e de participação ativa nas instituições e nos
eventos especializados até o seu fechamento, no início da década de 1980. Certamente, na
trajetória do Escritório está impressa parte importante do processo de constituição do
planejamento no Brasil.
Se a matriz modernista da qual fez parte e a fé positiva na neutralidade do saber
técnico devem ser criticadas nesse repensar, não se pode pôr de lado,
acriticamente, todo um conjunto de experiências de uma abordagem
compreensiva110 sobre a cidade, que incorporava as especificidades ambientais e
locais em cada plano idealizado e concretizado, quer total ou parcialmente
(FERREIRA et. al, 2002a).

Simultaneamente, o trabalho aborda questões relevantes para a complementação
na historiografia local que, se por um lado tentou mostrar a evolução urbana de Natal

110

No sentido original do inglês “comprehensive”, abrangente, vasto, compreendendo e incluindo tudo o que
é necessário, no caso, ao plano da cidade.
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priorizando, na maioria dos casos, o enfoque específico nas intervenções urbanísticas
sistematizadas ao longo do século XX, acabou obscurecendo as tentativas de continuidade
administrativa e de institucionalização dos planos como instrumentos de intervenção e
gerenciamento dos “destinos” da cidade, como é o caso da atuação do Escritório Saturnino
de Brito. As respostas às incógnitas sobre todo esse período responderam por um momento
fértil da história local, quando se acreditava firmemente na possibilidade de se destacar a
cidade dentro do cenário urbano regional, nacional, e por vezes, internacional.
A partir do exposto, é possível retomar e analisar o ideário urbanístico, as
intervenções no espaço físico que intentaram elevar Natal ao patamar das grandes cidades
nacionais, em que os instrumentos urbanísticos e do planejamento urbano se confirmavam
como a estratégia privilegiada da administração pública, e assim colaborar na
fundamentação das atuais discussões acerca da problemática urbana da cidade e das
políticas administrativas municipais e estaduais.
Mais especificamente, a particularidade da atuação do Escritório reside em sua
trajetória profissional por mais de sessenta anos, perpassando por mais de cem cidades no
Brasil, participando ativamente dos principais eventos nacionais e internacionais de sua
área e se atualizando às novas questões técnicas e conceituais no âmbito da engenharia
sanitária e do urbanismo, ao mesmo tempo em que permaneceu fiel ao urbanismo
sanitarista que fundamentou a sua criação e toda a trajetória profissional. Sob a presidência
de Saturnino de Brito Filho, continuador da obra de Saturnino de Brito, seu pai, o
Escritório deu prosseguimento às suas atividades, mesmo quando, afirmava-se, o
urbanismo sanitarista já era findo. Tornando-se, a cada dia, uma instituição reconhecida
pelos seus princípios e capacidade técnica, além da sua idoneidade ética ressaltada por
todos os que presenciaram a sua atuação, Brito Filho. Mesmo em se tratando de um
momento no qual pesavam as dificuldades de locomoção e de comunicação entre as várias
partes do país, estruturou o seu Escritório de modo a permitir a sua ramificação, mediante a
presença efetiva, nas inúmeras cidades em que atuou, preparando técnica e eticamente os
prepostos e funcionários (também sócios do Escritório), e confiando-os a tarefa de
representar aquela instituição, fazendo juz a todos os princípios nele arraigados.
Além disso, embora não tenha se afigurado como objeto central desse estudo,
pode-se apontar que as atividades do Escritório no Brasil têm muito a revelar sobre o
processo de urbanização das inúmeras cidades por que passou, fosse através da realização
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de estudos, projetos, fiscalizações, consultorias, construções ou da administração de
repartição, tendo-se em vista o reconhecimento de cada local de intervenção, mencionados
nos seus detalhados relatórios, os quais, dentro da ótica sanitarista, sistematizavam e
analisavam minuciosamente os principais aspectos das cidades. Assim, constata-se a sua
contribuição no registro da memória de inúmeras cidades, mesmo quando não chegou a
uma ação efetiva sobre o espaço urbano, consolidando-se, pode-se dizer, como a empresa
privada de âmbito nacional de maior conhecimento da realidade urbana brasileira, poucas
vezes encontrada na história desse país.
No caso particular de Natal, o estudo sobre o Escritório evidenciou os distintos
momentos históricos por que passou a cidade ao longo de três décadas, como também
apontou para as mudanças de posturas e de práticas técnico-administrativas que pontuaram
a trajetória daquela instituição. Nessa trajetória merece destaque a fé positiva na
neutralidade do saber técnico – que marcou os princípios do engenheiro Saturnino de Brito
e do Escritório do qual foi fundador –, posta em prática em suas atuações ao longo do país,
e a imparcialidade política, a qual acreditavam ser possível, e que certamente corroborou a
sua permanência em Natal, atravessando os vários contextos sociais, políticos e
econômicos, e, sobretudo, um quadro marcado por uma política oligárquica, clientelista e,
em certos momentos, populista e eleitoreira, conhecido da história do Rio Grande do
Norte.
Em um primeiro momento, o Plano Geral de Obras, apesar de demonstrar
claramente a fidelidade ao ideário sanitarista de Saturnino de Brito, marcou a renovação
dos procedimentos por parte do Escritório, a partir da introdução de projetos cuja
concepção vinculava-se à da vanguarda modernista, em substituição aos estilos já
ultrapassados à época, além de se mostrar atualizado em relação às práticas urbanísticas
então em voga, refletindo influências das proposições de cidades-jardim difundidas na
América do Norte. O plano que, almejava-se, influenciaria até mesmo a educação da
população ao ensejar novos hábitos de vida, consolidou não só os princípios sanitaristas
imbricados nas propostas do Escritório como todo um momento em que a higiene,
associada a uma noção de progresso e de civilidade, norteou as intervenções no espaço
urbano, promovendo e estabelecendo desde a abertura de vias, até a construção de espaços
públicos salubres e saudáveis, consolidando, assim, os anseios de “cidade ideal”
propugnados pela elite local. Em meio às análises acerca do Plano Geral de Obras, algumas
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questões ainda se fizeram emergir: quais os motivos que levaram à não implementação e
legalização do Plano, restringindo-o à construção das redes de água e de esgotos? Por que,
mesmo dispondo de prescrições que privilegiavam todos os aspectos e particularidades da
cidade, indicando, inclusive diretrizes de ocupação para a sua futura expansão, o poder
público optou por permanecer fiel ao Plano Geral de Sistematização elaborado em 1929 e
regulamentado pela lei nº4, de 1929?
Justamente a falta de implementação e legalização desse instrumento efetivo de
previsão, controle e ordenamento da expansão da cidade por parte do poder público –
tendo-se em vista que os existentes já haviam se tornado obsoletos frente à nova
configuração urbana de Natal e mediante os novos problemas urbanos que emergiram a
partir da década de 1940 e ao longo da década de 1950 –, o crescimento da cidade se
desenvolveu segundo os interesses da produção privada do solo urbano e do crescente
mercado imobiliário – o que contrariava sobremaneira os princípios que nortearam a
atuação do Escritório Saturnino de Brito. Essa falta de controle sobre o destino da cidade
acarretou a disseminação e o agravamento de precárias condições de higiene,
habitabilidade, transporte e circulação, dentre outros aspectos, fazendo com que, na
tentativa de amenizar essa situação, o Escritório Saturnino de Brito, com a criação do
Departamento de Saneamento do Estado (DSE) em 1952, assumisse institucionalmente um
importante papel sobre o gerenciamento e ordenamento da expansão da cidade, propondose a analisar e aprovar os projetos de todos os novos loteamentos e arruamentos, em
paralelo à provisão e administração dos serviços de saneamento.
Observa-se que, contrariando as tentativas de fiscalização e de ação concreta
sobre o espaço urbano de Natal promulgadas na criação do DSE, a transição da cidade
ideal pensada pela elite desde o início do século XX, que fundamentou a elaboração do
Plano Geral de Obras, para a cidade dos problemas urbanos que se estruturou de forma
desordenada e a partir dos loteamentos promovidos pela iniciativa privada após a segunda
metade da década de 1940, marcou um segundo momento da urbanização de Natal, em que
a diminuição do poder de intervenção, ou mesmo a conivência para com os novos
produtores privados da cidade na sua ânsia por rendas e lucros, por parte da esfera pública,
limitou a ação do Escritório Saturnino de Brito. Assim, perdendo sua influência sobre o
espaço urbano da cidade, o Escritório foi, progressivamente, destituindo-se, na prática, dos
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princípios que nortearam toda a sua trajetória, ficando restrito à implantação e
administração dos serviços de água e de esgotamento sanitário.
A transição do urbanismo para o planejamento urbano no ideário urbanístico e nas
intervenções no espaço físico de Natal – à luz do que acontecia em âmbito nacional –,
visualizada a partir da análise da atuação do Escritório Saturnino de Brito por mais de
trinta anos na cidade, materializou-se em diferentes formas de abordagem dos problemas
urbanos, em distintas práticas e instrumentos urbanísticos, e em diversas formas de ação
sobre o uso e ocupação do solo urbano, nas quais o saneamento, paulatinamente, perde o
seu lugar central nas propostas de modernização da cidade. Emergia, então, a questão
econômica como diretriz fundamental no delineamento das questões relativas ao urbano; a
cidade, agora, preparava-se para ser locus da produção – da indústria. Para tal, deveria ser
tratada para ser facilitadora da reprodução do capital e da força de trabalho. Nesse
processo, na medida em que o planejamento urbano, através dos seus instrumentos, firmase como uma atividade legitimadora do poder público, as ações governamentais se
sobrepõem à atuação do Escritório Saturnino de Brito, que representava um ideário
humanista, considerado, neste momento, arcaico e conservador, deixando-o à margem do
processo de organização e de gerenciamento da produção urbana.
Dessa forma, pode-se concluir, a partir do caso específico de Natal, que os
mesmos princípios – no que se refere tanto à forma de interpretação, tratamento e
intervenção na cidade, como às questões ético-profissionais – que fizeram com que o
Escritório Saturnino de Brito fosse reconhecido e atingisse o seu apogeu com a realização
de inúmeras obras de saneamento básico em todo o Brasil, principalmente na primeira
metade do século XX, levaram-no, em fins da década de 60, a se distanciar da gestão
daqueles serviços, com a criação da CAERN, em 1969. Essa empresa, com uma estrutura
“moderna” – conforme se dizia à época –, assumiu, exclusivamente, os serviços relativos
ao abastecimento d’água e ao esgotamento sanitário, e não mais o saneamento em sua
completude. Destarte, a atuação do Escritório em Natal evidencia a permanência da
vertente sanitarista do urbanismo e ressalta a sua contribuição para o processo de
constituição do planejamento urbano em âmbito nacional e local; processo este que acaba
por destituí-lo do seu poder de intervenção sobre a cidade. Cabe considerar, no entanto,
que a partir do momento em que o poder público assume essa função, com a
institucionalização definitiva do planejamento urbano na esfera administrativa estadual, a
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cidade passa a se ressentir da ação do mercado imobiliário e da falta de instrumentos de
regulação e ordenamento do solo. Assim, aspectos que eram contempladas pelo urbanismo
sanitarista, principalmente no que se refere às preocupações ambientais e à visão da cidade
como um todo, de “forma holística”, conforme o sanitarismo apregoava, foram
desconsideradas em nome de uma abordagem fragmentada e setorizada da realidade
urbana, o que, direta ou indiretamente, originou a atual conjuntura urbana das cidades –
conforme foi exposto anteriormente.
Por fim, cabe destacar a relevância dos arquivos e fontes para esta análise que,
embora relegados ao descaso, muito têm a contar e a ensinar sobre o nosso passado. Tais
fontes primárias afiguraram-se como a principal base de dados desta dissertação, seja sob a
forma de jornais e de documentos oficiais, ou mesmo como os relatórios e mapas,
fornecendo informações essenciais para a elaboração das análises e indicando
possibilidades para estudos futuros. A realização deste estudo, superadas as dificuldades e
reconhecido o papel dessas fontes, vem afirmar a importância dos estudos históricos para o
entendimento da cidade atual, da sua forma, dos seus problemas e das deficiências que
foram se constituindo e se consolidando no decorrer dos anos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

233

ABASTECIMENTO d’água para Angicos e Santana dos Matos. Tribuna do Norte, nº
927, p. 01, 13/06/1953.
ABREU, Maurício de A. Sobre a memória das cidades. In: SEMINÁRIO DE HISTÓRIA
DA CIDADE E DO URBANISMO, 5, 1998, Campinas. Anais... Campinas: PUCCampinas, 1998. 1CD.
A CIDADE infestada de mendigos e vagabundos. Jornal de Natal, nº 1026, p. 01,
25/01/1955.
A CIDADE em foco: turismo em Natal. A República, nº 282, p. 03, 21/06/1958.
ALBERTI, Verena. História Oral e Arquivos. In: SILVA, Zélia L. da. (org). Arquivos,
Patrimônio e Memória: trajetórias e perspectivas. São Paulo: Editora UNESP: FAPESP,
1999. p. 31 – 40.
ALVARENGA, Octavio M. Grandes vultos da engenharia brasileira: Saturnino de
Brito. Rio de Janeiro: Clube de Engenharia, 1979.
ALVES, Aluízio. O que eu não esqueci: reminiscências políticas (1933-2001). Rio de
Janeiro: Leo Christiano Editorial, 2001.
AMPLIADO o serviço de abastecimento d’água em Natal e três cidades do interior deste
Estado. A República, nº 158, p. 03, 31/01/1959.
ANDRADE, Carlos R. M. de. A peste e o plano: o urbanismo sanitarista de Saturnino de
Brito, 1992. Dissertação (Mestrado em estruturas Ambientais Urbanas) - Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo.
_____. Camillo Sitte, Camille Martin e Saturnino de Brito: traduções e transferências de
idéias urbanísticas. In: PECHMAN, Robert.; RIBEIRO, Luiz. C. de Q. (Org.). Cidade,
povo e nação: gênese do urbanismo moderno. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
1996. p. 287-310.
ATAÍDE, Ruth e FERREIRA, Angela L. de A. Acesso à moradia x interesse ambiental:
um novo desafio para a norma urbanística. In: SIMPURB, 8, 2003, Recife. Anais...
Recife: AGB, 2003. (Trabalho inédito)
BARDET, Gaston. O urbanismo. (Trad. Flávia C. F. Nascimento). Campinas: Papirus,
1990.
BENTES SOBRINHA, M. Dulce P. Patrimônio Público, Gestão do Território, Direito
ao Meio Ambiente. Os bens da União e dos estados na implantação hoteleira e turística
no litoral leste do Rio Grande do Norte, 2001. Tese (Doutoramento) - Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo.
BRASIL. Ministério da Educação e Saúde. Instituto Nacional do livro. Esgotos: parte
geral. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1943a. (Obras Completas de Saturnino de Brito,
v. 2).
_____. Abastecimento de águas: parte geral, tecnologia e estatística. Rio de Janeiro:
Imprensa Nacional, 1943b. (Obras completas de Saturnino de Brito, v.3).
_____. Memórias Diversas. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1944a. (Obras
Completas de Saturnino de Brito, v. 18).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

234

_____. Urbanismo: a planta de Santos. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1944b. (Obras
Completas de Saturnino de Brito, v. 21).
_____. Urbanismo: traçado sanitário das cidades, estudos diversos. Rio de Janeiro:
Imprensa Nacional, 1944c. (Obras completas de Saturnino de Brito, v. 20).
BRESCIANI, Maria S. (Org.). Palavras da cidade. Porto Alegre: Editora da
Universidade/UFRGS, 2001.
BRITO FILHO, Francisco S. de. A higiotécnica e o urbanismo. Rio de Janeiro:
Americana, 1941. Tese apresentada ao Primeiro Congresso Brasileiro de Urbanismo.
_____. Observações e comentários. Novidades eletrônicas na operação dos serviços
técnicos. In: Revista do Clube de Engenharia. Rio de Janeiro: Editora do Clube de
Engenharia, nº 242, p. 38, 1956.
_____. O problema do destino dos esgotos em Natal. Revista Municipal de Engenharia,
Rio de Janeiro, v. 5, n. 1, p. 73-87, jan. 1938.
_____. Saturnino de Brito e os técnicos estrangeiros. In: ALVARENGA, Octavio M.
Grandes vultos da engenharia brasileira: Saturnino de Brito. Rio de Janeiro: Clube de
Engenharia, 1979. p. 249 –272.
CALABI, Donatella. Storia dell’urbanistica europea. Torino: Paravia Scriptorium,
2000.
CAMPOS, Cândido M. Os rumos da cidade: Urbanismo e Modernização em São Paulo.
São Paulo: Editora SENAC São Paulo, 2002.
CARDOSO, Adauto L. O Urbanismo Moderno e a questão da natureza, 1997. Tese
(Doutoramento) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São
Paulo.
CASA própria para os aeroviários / O Governo doou o terreno à CAPSATC. Tribuna do
Norte, nº 799, p. 04, 03/01/1953.
CASAS populares. A República, nº 223, p. 06, 08/04/1958.
CASCUDO, Luís da Câmara. Proteção aos monumentos naturais. A República, nº 73,
29/09/1946, p. 3).
CAVALCANTI, Marly. Confrontações políticas e o planejamento urbano habitacional em
debate. In: TOLEDO, Ana P. de; CAVALCANTI, Marli (orgs). Planejamento urbano
em debate. São Paulo: Cortez e Moraes, 1978. p. 177-187.
CHOAY, Françoise. O Urbanismo. São Paulo: Perspectiva, 2000.
_____. A regra e o modelo. Sobre a teoria da arquitetura e do urbanismo. (Trad. Geraldo
Gerson de Souza). São Paulo: Perspectiva, 1985.
_____. Destinos da cidade européia: séculos XIX e XX. In: RUA (Revista de Urbanismo
e Arquitetura). n. 6. Salvador: UFBA, 1996. p. 8 – 21.
CLEMENTINO, Maria do L. Complexidade de uma urbanização periférica, 1990.
Tese (Doutoramento) – Departamento de Ciências Sociais, Universidade Federal do Rio
Grande do Norte, Natal.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

235

COMISSÃO de Saneamento de Natal: a inauguração do túnel da Av. Junqueira Aires. A
República, Natal, n. 2069, p.12, 16/01/1938.
CONSTRUÇÃO do Palácio das Secretarias e de um moderno Hotel: em nossa capital o
dr. João Kahir – observando o terreno e estudo da planta – Visita ao Governador Dinarte
Mariz. A República, nº 98, p. 04, 03/05/1957.
CONSTRUÇÃO nas Rocas da Vila Ferroviária / Assinado o contrato entre a Sampaio
Correia e a ECIL. Tribuna do Norte, nº 896, p. 01, 07/05/1953.
CONSTRUÇÕES rurais. A República, nº 42, s/p, 19/08/1956.
COSTA, Homero. A insurreição comunista de 1935: Natal, o primeiro ato da tragédia.
São Paulo: Ensaio,1995.
COSTA, Luís C. Aspectos político-administrativos do planejamento urbano. In:
TOLEDO, Ana P. de; CAVALCANTI, Marli (orgs). Planejamento urbano em debate.
São Paulo: Cortez e Moraes, 1978. p. 79 – 102.
COSTA, Maria C. L. Do higienismo ao ecologismo: os discursos sobre o espaço urbano.
In: SILVA, José B. da, (Org.). A cidade e o urbano. Fortaleza: EUFC, 1997. p. 153-161.
DANILO. Bairros – Petrópolis. A República, n º 3227, p. 08, 11/02/1942.
_____. Nova indústria da cidade. A República, nº 233, p. 02, 18/04/1946.
DANTAS, Ana Caroline de C. L. O Plano Geral de Obras: o ideário de Saturnino de
Brito na Natal dos anos 30. 2000. Monografia (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) –
Departamento de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio Grande do
Norte, Natal.
DANTAS, Garibaldi. “Natal daqui a 50 anos”. A República, nº 142, p. 03, 28/06/1957.
DANTAS, George A . F. Natal, “Caes da Europa”: o Plano Geral de Sistematização no
contexto de modernização da cidade (1929-1930). 1998. Monografia (Graduação em
Arquitetura e Urbanismo) – Departamento de Arquitetura, Universidade Federal do Rio
Grande do Norte, Natal.
DÉAK, Csaba. e SCHIFFER, Sílvia. R. (Orgs.). O Processo de Urbanização no Brasil.
São Paulo: Edusp, 1999.
DEL RIO, Vicente. Introdução ao Desenho Urbano no processo de planejamento. São
Paulo: Pini, 1990.
DE LÚCIO, Ramon. L. Ciudad y urbanismo a finales del siglo XX. Valência: Servei de
Publicaciones de la Universitat de Valéncia, 1993.
DESEMPREGO atingirá 300 mil flagelados. Jornal de Natal, nº 1992, p. 01, 20/03/1959.
DIA 4: Início da ‘Era do Asfalto’. Folha da Tarde, nº 610, p. 1, 31/10/1961.
DJALMA Maranhão construirá o Estádio Municipal. Em solenidade hoje às 17 horas, o
Prefeito da cidade nomeará a Comissão Construtora do Estádio... Localizar-se-á em Nova
Descoberta. Jornal de Natal, nº 1537, p. 06, 02/02/1957.
DÓRIA, Floro da C. Minha passagem pelo Escritório Saturnino de Brito: engenharia
civil e sanitária, 1924 – 1976. [S.l..:s.n.], [1976?].

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

236

_____. Repartição de Saneamento de Natal / Esclarecimentos e advertência à população.
A República, nº 3458, p. 01, 25/07/1942a.
_____. Repartição de Saneamento de Natal / Aviso a população. A República, nº 204, p.
07, 07/07/1942b.
EM BRASÍLIA Teimosa e Mãe Luiza: reforma urbana e agrária! Prefeito Djalma
Maranhão assinará decreto hoje. Folha da Tarde, nº 722, p. 1, 15/06/1962.
EM FRANCO andamento os trabalhos de ampliação do abastecimento d’água de Natal /
A reportagem da tribuna em contato com o eng. Floro Doria. Tribuna do Norte, nº 813,
p. 01, 21/01/1953.
EM PÂNICO a economia do Rio G. do Norte: A China Comunista vendeu aos Estados
Unidos a sua produção de chelita, dorçando a queda de preço desse minério – Mais de
60.000 mineiros às vésperas do desemprego – como falou à imprensa o Governador
Dinarte Mariz. A República, nº 16, p. 01, 19/07/1957.
EM TORNO do abastecimento d’água. A República, nº 102, p. 03, 09/05/1943.
ESCLARECIMENTO do dr. Saturnino de Brito a nossa reportagem: Declarações sobre o
problema do abastecimento d’água e as obras de saneamento – retificações a tópicos
publicados na edição de 22 de janeiro p. passado. A República, nº 27, p. 12, 03/02/1957.
ESCRITÓRIO SATURNINO DE BRITO. Carta ao Governado do Estado do Rio
Grande do Norte Aluízio Alves. Rio de Janeiro, 10 de junho de 1964.
_____. O Escritório Saturnino de Brito em quarenta anos de atividade 1920 – 1960.
Rio de Janeiro: [s.n.], [19--]. Folheto publicado em comemoração ao 40º aniversário do
Escritório Saturnino de Brito.
_____. Relatório do saneamento de Natal. Natal, 1935.
_____. Relatório do saneamento de Natal. Publicação comemorativa da inauguração das
obras. Natal, 1939.
_____. Saneamento de Natal, 2ª etapa. Natal, 1952.
FALTA água na cidade porque o saneamento vende a navios: irresponsabilidade de sua
direção e apelo ao Judiciário. Jornal de Natal, nº 1704, p. 01, 07/10/1957.
FELDMAN, Sarah. Planejamento e Zoneamento: São Paulo 1947 – 1972. São Paulo:
Universidade de São Paulo/ Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 1996. (Tese,
Doutoramento).
FELDMAN, S. O zoneamento ocupa o lugar do plano: São Paulo, 1944 – 1961. In:
Encontro Nacional da ANPUR, 7, 1997, Recife. Anais... Recife: Associação Nacional de
Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional, 1997, p. 667 – 684. v. 2.
FERNANDES, Ana; SAMPAIO, Heliodório, e GOMES, Marco A. A. de F. A
constituição do urbanismo moderno na Bahia, 1900-1950: construção institucional,
formação profissional e realizações. In: LEME, Maria C. da S. (coord.). Urbanismo no
Brasil – 1895-1965. São Paulo: Studio Nobel; FAUUSP; FUPAM, p.167-182, 1999.
FERRARA, Lucrécia D. A construção do Império. In: BRESCIANI, Maria Stella. (Org.).
Palavras da cidade. Porto Alegre: Editora da Universidade/UFRGS, 2001. p.285-302.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

237

FERREIRA, Angela L. de A. De la producción del espacio urbano a la creación de
territorios en la ciudad: um estudio sobre la constitución de lo urbano en Natal, Brasil.
1996. Tese (Doutorado em Geografia Humana) - Universidad de Barcelona, Barcelona.
FERREIRA, Ângela L. de A.; DANTAS, Kleyne R. de S.; EDUARDO, Anna R. B. e
DANTAS, Ana Caroline de C. L. Dois olhares, duas propostas e uma solução:
contribuição para o estudo do meio ambiente urbano em Natal/RN. In: SEMINÁRIO DE
HISTÓRIA DA CIDADE E DO URBANISMO, 6., 2000, Natal. Anais ... Natal: PPGAU,
2000. 1 CD.
FERREIRA, Angela Lúcia A., EDUARDO, Anna Rachel B., DANTAS, Ana Caroline de
C. L., DANTAS, George Alexandre F. O Escritório Saturnino de Brito em Natal
(1939-1969): Urbanismo e Gestão da Cidade. Natal: Departamento de Arquitetura de
UFRN, 2002a. (Projeto de Pesquisa enviado ao CNPq).
FERREIRA, Ângela L. de A.; DANTAS, Ana Caroline de C. L.; EDUARDO, Anna R. B.
De “bairro-jardim” à “favela”: uma trajetória de idéias e propostas urbanísticas. In:
SEMINÁRIO DE HISTÓRIA DA CIDADE E DO URBANISMO, 7, 2002, Salvador.
Anais... Salvador: UFBA, 2002b, 1 CD.
FERREIRA, Angela Lúcia A., EDUARDO, Anna Rachel B., DANTAS, Ana Caroline de
C. L., DANTAS, George Alexandre F. Uma Cidade Sã e Bela: a trajetória do
Saneamento de Natal entre 1850 e 1969. Natal: CAERN, 2003a. (Livro em vias de
publicação)
FERREIRA, Angela Lúcia A., EDUARDO, Anna Rachel B., DANTAS, Ana Caroline de
C. L., DANTAS, George Alexandre F. A paisagem criada pelo saneamento: propostas
arquitetônicas para a Natal dos anos 1930. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE
ARQUITETOS, 19, 2003, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: IAB-RJ, 2003b. 1CD.
FERREIRA, Angela Lúcia A., EDUARDO, Anna Rachel B., DANTAS, Ana Caroline de
C. L., DANTAS, George Alexandre F. De repartições, comissões e departamentos:
caminhos da institucionalização do planejamento urbano em Natal. In: ENCONTO
NACIONAL DA ANPUR, 10, 2003, Campinas. Anais... Campinas: ANPUR, 2003c.
1CD.
FERREIRA, Marieta de M.; AMADO, Janaína (orgs.). Usos e abusos da história oral.
4.ed. Rio de Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas, 2001.
FUNDAÇÃO da Casa Popular: Venda de Casas. A República, nº 211, p. 08, 19/09/1948.
FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO. Cidade Campestre Jiqui. In.: _____. Eduardo Gomes.
Natal: Fundação José Augusto/ Centro de Pesquisa “Juvenal Lamartine”, 1981, p.55-56.
GERMANO, José. W. Lendo e aprendendo: a campanha De Pé no Chão. São Paulo:
Autores Associados: Cortez, 1982.
GUNN, Philip; CORREIA, Telma de B. O urbanismo: a medicina e a biologia nas
palavras e imagens da cidade. In: BRESCIANI, M. S. (Org.). Palavras de Cidade. Porto
Alegre: Ed. Universidade/UFRGS, 2001. p. 227 – 260.
GURGEL, Walfredo. II Plano de Desenvolvimento. Natal: Governo do Estado do Rio
Grande do Norte, 1967.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

238

GURJÃO, Rafael F.; BRITO FILHO, Francisco. S. R. de. Saneamento de Natal.
Mossoró: Vingt-Un Rosado, 1991. (Coleção Mossoroense, série B, n. 941).
HALL, Peter. Cidades do amanhã. Trad. Pérola de Carvalho. São Paulo: Perspectiva,
1995.
HÁ UM ANO, na data de ontem, o Governo do Estado inaugurava o Saneamento e
Abastecimento d’água de Natal. A República, nº 2729, p. 05, 14/05/1940.
HISTÓRIA do Rio Grande do Norte. Natal: Tribuna do Norte: Fundação José Augusto,
n.12, 1998.
HOBSBAWM, Eric. Sobre História. (Trad. Cid Knipel Moreira). São Paulo: Companhia
das Letras, 1998.
IANNI, Octavio. Estado e Planejamento Econômico no Brasil (1930 – 1970). 2.ed. Rio
de Janeiro: Ed. Civilização Brasileira, 1977.
INAUGURADAS, ontem, as grandes obras de Saneamento de Natal. A República, Natal,
n. 2442, p. 2, 14 maio. 1939.
INDUSTRIALIZAÇÃO e Progresso. A República, nº 24, p. 03, 28.07/1956.
KOHLSDORF, Maria E. Breve Histórico do Espaço Urbano como Campo Disciplinar. In:
FARRET, R. L. (org) et al. O espaço da cidade: contribuição à análise urbana. São
Paulo: Projeto, 1985. P. 15-72.
LAMARTINE, Juvenal. Conversa com o Prefeito. Jornal de Natal, nº 1328, p. 04,
09/03/1956.
LAMAS, J. M. R. G. Morfologia Urbana e Desenho da Cidade. Lisboa: Fundação
Calouste Gulbenkian, 1992.
LAMPARELLI, Celso M. Metodologia do planejamento urbano. In: TOLEDO, Ana P.
de; CAVALCANTI, Marli (orgs). Planejamento urbano em debate. São Paulo: Cortez e
Moraes, 1978. p. 103 – 114.
Le Goff, Jacques. História e memória. Campinas: Editora da Unicamp, 1990.
LEME, Maria C. da S. (coord.). Urbanismo no Brasil 1895-1965. São Paulo: Studio
Nobel; FAU - USP; FUPAM, 1999.
_____. Urbanismo: formação de um conhecimento e de uma atuação profissional. In:
BRESCIANI, Maria S. (Org.). Palavras da cidade. Porto Alegre: Editora da
Universidade/UFRGS, 2001. p. 77-93.
LIMA, Pedro A. de. Natal século XX: do urbanismo ao planejamento urbano. Natal:
EDUFRN, 2001.
LOPES, Ivanaldo. A seca e um bairro nascido às pressas: Nova Descoberta! diziam os
sertanejos sedentos e famintos. Os marcos de um lado, Capim Macio e o Tirol – agora, já
existem boas casas. A República, nº 101, p. 05, 31/10/1957.
_____. Desenvolvimento de um bairro. A República, nº 246, p. 02, 06/05/1958.
MACEDO, F. A. de. Flagrantes / Lata d’água na cabeça... Tribuna do Norte, nº 1032, p.
04, 17/10/1953.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

239

MARANHÃO, Djalma. Posto de Observação. Jornal de Natal, nº 1016, p. 01,
15/01/1955.
MELO, Protásio P. de. Contribuição norte-americana à vida natalense. Brasília: [s.n.],
1993.
MELOSI, Martin V. The Sanitary City: Urban Infastructure in America from Colonial
Times to the Present. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2000.
MIRANDA, João M. de. Evolução urbana de Natal em 400 anos, 1599 – 1979. Natal:
UFRN/Ed. Universitária, 1999.
MONTE Carlo, Bairro do Futuro: Novo loteamento da Prefeitura – Lotes acessíveis à
classe média. A República, nº 133, p. 08, 15/06/1957.
MONTEIRO, José R. de A. P. do R. O abastecimento d’água nos países em
desenvolvimento. Rio de Janeiro: Secretaria de Divulgação do BNH, 1974. p. 5.
MOREIRA, Fernando D. A formação do urbanismo moderno no Brasil: as concepções
urbanísticas do engenheiro Saturnino de Brito no Brasil. In: PADILHA, N. (Org.). Cidade
e Urbanismo: história, teorias e práticas. Salvador: Mestrado em Arquitetura e Urbanismo
da FAUFBA, 1998.
NASCE, nesta capital um novo bairro: Situa-se entre Natal e Ponta Negra – cem casas
aproximadamente. A República, nº 116, p. 08, 24/05/1957.
NASCE uma cidade. A República, nº 186, p. 06, 22/02/1958.
NATAL e o saneamento. A República, Natal, n. 2070, p. 12, 18 jan. 1938.
NATAL uma cidade que cresce vertiginosamente. Jornal de Natal, nº 1425, p. 01,
23/10/1956.
NOVAES, Henrique de. Comissão de saneamento de Natal. A República, Natal, n.109,
p.1, 17 maio, 1924.
NOVAS construções na aeronáutica em Parnamirim. A República, nº 09, p. 08,
11/07/1956.
NOVAS realizações no I.A.P.T.E.C./ Construção de cento e cinqüenta casas para
operários – Verbas para pequenos empréstimos – Nova sede – Hospitais e ambulatórios
serão instalados – Outras notas. A República, nº 220 ,p. 01, 28/09/1948.
O APELO da Repartição de Saneamento. A República, nº 42, p. 03, 20/02/1944.
O CALÇAMENTO em marcha para o subúrbio. Folha da Tarde, nº 610, p. 1,
31/10/1961.
O GOVERNADOR Dinarte Mariz visita as obras de saneamento. A República, nº 16, p.
08, 22/01/1957.
O LUCRO na venda de terrenos foreiros / Está sujeito ao imposto federal criado pelo declei nº 9330 de 1946. Tribuna do Norte, nº 827, p. 06, 06/02/1953.
O NATALENSE pagará cem por cento mais elevadas as taxas d’água e esgotos. Jornal
de Natal, nº 1489, p. 01, 14/11/1956.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

240

ONOMÁSTICA da cidade do Natal. Um livro sobre as ruas, avenidas e praças da cidade
do Natal. A República, nº 21, p. 08, 25/07/1956.
OPORTUNIDADE para o serviço municipal adquirir seu próprio terreno: Loteamento
autorizado pelo Prefeito Djalma Maranhão. A República, nº 176, p. 06, 08/02/1958.
O PREFEITO examinará embargos de construções pelo C.R.E.A. A República, nº 215, p.
06, 27/03/1958.
O PROBLEMA da mendicância em Natal – O serviço E. de Reeducação e Assistência
Social procura soluciona-lo. A República, nº 76, p. 03, 04/04/1943a.
O PROBLEMA do abastecimento d’água em Natal. A República, nº 108, p. 01,
16/05/1943b.
ÓTIMO emprego de capital. A República, nº 73, p. 05 29/09/1946.
PARAGUASSU. Cartas à mesa. Jornal de Natal, nº 1024, p. 04, 26/01/1955.
PECHMAN, Robert M. Cidades estreitamente vigiadas: o detetive e o urbanista. Rio de
Janeiro: Casa da palavra, 2002.
PLANO de Abastecimento D’água de Natal vai ser estudado pelo Conselho de
Desenvolvimento. Folha da Tarde, nº 598, p. 04, 10/10/1961.
PLANO para o calçamento da cidade. Jornal de Natal, nº 1314, p. 01, 17/02/1956.
PONTES, Beatriz S. et. al. Estado e Planejamento Urbano: na prática a teoria é outra.
Natal: Coleções Humanas Letras, 1994.
PONTUAL, Virgínia. Uma cidade e dois prefeitos: Narrativas do Recife nas décadas de
1930 a 1950. Recife: Editora da UFPE, 2001.
PRAIA do Forte - Bairro Aristocrático de Natal. Jornal de Natal, nº 1377, p. 01,
8/05/1956.
PRIMEIROS passos para a construção da cidade do funcionário: Algumas impressões do
arquiteto dr. Moacir Gomes da Costa sobre o grandioso plano de construção da cidade
satélite. A República, nº 65, p. 06, 18/09/1957.
PRINS, Gwyn. História Oral. In: BURKE, Peter (org.). A escrita da história: novas
perspectivas. (Trad. Magda Lopes). São Paulo: Editora UNESP, 1992, p. 163 – 198.
PROVAVELMENTE em março a inauguração do abastecimento d’água de Caicó / O
saneamento de Mossoró previsto para este ano / Prosseguem ativamente os serviços da
Comissão de Saneamento – Ficarão sob o controle do D.S.E. Tribuna do Norte, nº 817,
p. 10, 25/01/1953.
QUANTOS habitantes tem Natal? A República, nº 3199, p. 12, 13/01/1942.
RAMON, Fernando. Habitação. Cidade. Capitalismo. Teorias e ideologia urbanística.
(Trad. Emanuel Cirne e C. Queiroz). Porto: Publicações Escorpião, 1977.
REUNIDOS, ontem, Prefeito, Vereadores e engenheiros. Acompanhando o progresso da
cidade – Louvável trabalho do Eng. Antônio Tejo e arq. Arialdo Pinho. A República, nº
22, p. 08, 26/07/1956.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

241

REVISTA BRASILEIRA DE ENGENHARIA. Rio de Janeiro: Escola Polytechnica do
Rio de Janeiro, n.3, 1929.
REVISTA DO CLUBE DE ENGENHARIA. 27 anos depois de fundada, a UPADI
reúne-se na cidade de sua origem. Rio de Janeiro: Editora do Clube de Engenharia, nº
405, p. 19, 1976.
_____. Morto na batalha do Novo Brasil: Bernardo Sayão [por Juscelino Kubitscheck,
Apolônio Sales, Saturnino de Brito Filho e Moacyr Leão]. Rio de Janeiro: Editora do
Clube de Engenharia, nº 272, p. 20 – 23, 1959.
REVISTA D.A.E. Engenheiro Francisco Saturnino Rodrigues de Brito. São Paulo:
Departamento de Água e Esgotos de São Paulo, Secretaria dos Serviços e Obras Públicas,
1964. Número especial em Homenagem ao Patrono da Engenharia Sanitária Brasileira.
RIBEIRO, Luís. C. de Q. e CARDOSO, Adauto. L. Da cidade à nação: gênese e evolução
do urbanismo no Brasil. In: RIBEIRO, L. C. de Q. e PECHMAN, R. (Orgs.). Cidade,
povo e nação: gênese do urbanismo moderno. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
1996. p. 53-78.
RIBEIRO, Luiz C. de Q. Transferências, empréstimos e traduções na formação do
urbanismo do Brasil. In: RIBEIRO, Luiz C. de Q; PECHMAN, Roberto (Orgs). Cidade,
povo e nação: gênese do urbanismo moderno. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
1996. p. 15-21.
RIO GRANDE DO NORTE. Decreto n. 823, de 26 de abril de 1935. Cria a Comissão de
Saneamento de Natal. Decretos do governo, Natal, p. 50-54, 1935.
______. Mensagem apresentada pelo governador Raphael Fernandes Gurjão (1935 –
1943) à Assembléia Legislativa do Estado, em 1º de Setembro de 1936. Natal: Imprensa
Oficial. 1936.
______. Decreto n. 338, de 26 de novembro de 1937. Crêa a Repartição de Saneamento de
Natal e dá outras providencias. Atos Legislativos e Decretos do Governo, Natal, p. 132,
1938.
_____. Decreto n. 449, de 9 de março de 1938. Baixa o Regulamento Geral para os
Serviços da Repartição de Saneamento de Natal. Decretos do Governo. Natal, p. 41 - 71,
1939.
_____. Decreto n. 75, de 18 de dezembro de 1940. Declara obrigatória, a partir de janeiro
de 1941, a ligação à rede de esgotos da Capital, para todos os prédios de valor locativo
superior a 4:000$. Decretos do Governo, Natal, p. 155, 1940.
_____. Relatório apresentado ao Exmo. Snr. Dr. Getúlio Vargas (Presidente da
República), pelo Dr. Rafael Fernandes Gurjão, (Interventor Federal no Rio Grande do
Norte), 1940. Natal: Oficinas do D.E.I.P., 1941.
_____. Lei n. 868, de 30 de dezembro de 1952. Cria o Departamento de Saneamento do
Estado e dá outras providências. Atos Legislativos e Decretos do Governo, Natal, p. 233,
1952.
_____. Decretos nºs 2.370 e 2.371, de 5 de junho de 1953. Aprova e manda executar o
regulamento e o Regimento Interno do Departamento de Saneamento do Estado. Natal:
Departamento de Imprensa, 1953.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

242

_____. 2ª mensagem apresentada à Assembléia Legislativa do Rio Grande do Norte
pelo Governador Aluízio Alves. Natal: Departamento de Imprensa, 1963.
_____. 1ª mensagem apresentada à Assembléia Legislativa do Rio Grande do Norte
pelo Governador Walfredo Gurgel. Natal: Departamento de Imprensa, 1966.
_____. 2ª mensagem apresentada à Assembléia Legislativa do Rio Grande do Norte
pelo Governador Walfredo Gurgel. Natal: Departamento de Imprensa, 1967.
SADISMO do Dr. Floro Dória: cerca de dez poços do Saneamento completamente
obstruídos. Suplício chinês na Rua Coronel Estevão – teima a direção do Saneamento em
não atender aos reclames da população - - Crime e disedia imperam naquela Repartição.
Jornal de Natal, nº 1705, p. 01, 08/10/1957.
SALVO melhor juízo... Vai acabar a ‘mamata’ na Prefeitura. Jornal de Natal, nº 1018, p.
01, 18/01/1955.
SAMPAIO, Geraldo F. Saneamento de uma cidade: apontamentos para projetar de
acordo com os ensinamentos de Saturnino de Brito. Rio de Janeiro: Oficinas Gráficas do
S.G.E., 1952.
SANEAMENTO e Pobreza. A República, nº 261, p. 04, 25/11/1944.
SANTOS, Carlos N. F. dos. Metrópoles e outras cidades brasileiras: bem antes de 60,
muito depois de 80. In: Espaço e Debates, nº 13, 1984. p. 113 – 116.
SANTOS, Paulo. P. dos. Evolução Econômica do Rio Grande do Norte (século XVI ao
XXI): 500 anos de história do RN. 2. ed. Natal: Departamento de Imprensa do Estado,
2002.
SCHERER, Rebeca. (1986) Apresentação. In: LE CORBUSIER. A Carta de Atenas. São
Paulo: HUCITEC; Edusp, 1993.
_____. Notas sobre a formação do planejador. In: _____. Notas sobre planejamento e
método. São Paulo: FAUUSP. Cadernos de Pesquisa do LAP, nº10, nov./dez. 1995.
SERÃO construídas no Rio Grande do Norte: quinhentas casas populares nos vales do
Assu e do Apodi: programa de fixação do homem à gleba – serão vendidas em módicas
prestações mensais que não ultrapassam Cr$ 400,00 – O Serviço de Assistência Rural
também construirá, em colaboração com a Fundação da Casa Popular noutras zonas
rurais. Jornal de Natal, nº 1566, p. 01, 15/03/1957.
SERÃO INAUGURADAS AS NOVAS INSTALAÇÕES D’ÁGUA/ Funcionarão nove
poços recém perfurados... Grande reservatório nas Quintas. Jornal de Natal, nº 1087, p.
1, 19/04/1955.
SÉRGIO, Ivan. “Cidade da Esperança” é realidade. A Ordem, nº 5628, p. 2 – 5,
02/01/1965.
SEVCENKO, Nicolau. Literatura como missão: tensões sociais e criação cultural na
Primeira República. 3. ed. São Paulo: Brasiliense, 1989.
SILVA, Expedito. Vamos pensar na Cidade-Jardim de Howard: evitaria as excessivas
concentrações humanas. Todos têm direito a um lar decente e acessível às escolas e ao
local de trabalho. Jornal de Natal, nº 1513, p. 5, 03/01/1957.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

243

SILVEIRA, I. M. e VASCONCELOS, V. M. N. Repensando o Urbanismo. In:
TURKIENICZ, B. (Org.). Cadernos Brasileiros de Arquitetura – Desenho Urbano I.
Brasília: UnB, 1984. p. 77-86.
SOUZA, Itamar de. Nova História de Natal :Natal no Século XX. Diário de Natal, Natal,
n. 2, 22 maio 2001.
SOUZA, Marcelo. L. de. Mudar a cidade: uma introdução crítica ao planejamento e à
gestão urbanos. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002.
TINOCO, Dinah dos S. Relatório Final: Planejamento Estatal no Rio Grande do Norte –
1961/1979. Natal: Programa de Pós-Graduação em Administração, 1988.
TOLOSA, Hamilton C. Política urbana e redistribuição de renda. In: TOLEDO, Ana P.
de; CAVALCANTI, Marli (orgs). Planejamento urbano em debate. São Paulo: Cortez e
Moraes, 1978. p. 19 - 46.
UMA VISITA da imprensa às obras de Saneamento de Natal. A República, Natal, n.
2435, p. 1, 6 maio, 1939.
VAI CONSTRUIR o IAPC um grupo residencial no Tirol. Tribuna do Norte, nº 864, p.
08, 36/03/1953.
VILA Naval de 400 casas em Igapó: solução da Marinha de Guerra visando o
aproveitamento de vários hectares de terra da Armada – Espera-se para breve o início dos
trabalhos. A República, nº 106, p. 12, 11/05/1957.
VILLAÇA, Flávio. Uma contribuição para a história do planejamento urbano no Brasil.
In: DÉAK, Csaba. e SCHIFFER, Sílvia R. (Orgs.). O Processo de Urbanização no
Brasil. São Paulo: Edusp, 1999, p.169-243.
WANDERLEY, Rômulo C. O que se vê nas Quintas. Tribuna do Norte, nº 818, p. 06,
27/01/1953.
_____. Reclamem e a água jorrará. Tribuna do Norte, nº 1058, p. 08, 19/11/1953.
WILHEIM, Jorge. Urbanismo no Subdesenvolvimento. Rio de Janeiro: Editora Saga,
1969.

245

ANEXO 1

Modelo de ficha para a coleta de dados empíricos nos jornais
locais
Jornal:
Pesquisador:
N.º do jornal:
Título da matéria:
Autor:
Assunto:
Sub-assunto:
Transcrição:

Acervo:
Data Pesq.:
Ano:

Página:

Status da ficha:
Data:
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ANEXO 2

Informações acerca dos entrevistados
1.

Aluízio Alves – ex-Ministro da Integração, com carreira política
atuante no Rio Grande do Norte. Foi Governador do estado pela
primeira vez em 1961, quando realizou diversas obras de
infraestrutura e criou companhias e instituições de serviço público.

2.

Lilian Dória – filha do Engenheiro Floro da Costa Dória, engenheiro
que atuou junto ao Escritório Saturnino de Brito.

3.

Luís Marcelo Gomes Adeodato – engenheiro civil, membro (de abril
de 1955 até o início da década de 1980) e Presidente (após o
falecimento de Brito Filho) do Escritório Saturnino de Brito.

4.

Moacir Gomes da Costa – arquiteto que atuou em Natal nas décadas
de 1950 e 1960 e que participou ativamente da elaboração do primeiro
plano diretor de Natal, em 1974.

5.

Moacyr Tavares Rolim – administrador, primeiro Presidente da
CAERN, no período entre 02 de setembro de 1969 a 16 de março de
1971.

6.

Saladino Bentes Mangabeira Rocha – técnico administrativo que
iniciou a sua atuação desde outubro de 1964, quando ainda vigorava o
DSE Com a criação da CAERN, foi absorvido no quadro de
funcionários, prestando serviços junto à diretoria da empresa em
tempo integral.

