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“En pocos sitios del mundo la vida es tan dura y al par tan desprovista de todo
halago para vivirla. Cuesta indecibles sacrificios transportar el agua, conservar una
planta que dé la flor más humilde, criar un perro, un conejo, un cerdo.
Yo procedo del otro extremo de la república. Nací en tierras verdes, de grandes
arboledas selváticas. Tuve una infancia de lluvia y nieve. El hecho solo de enfrentarme a aquel desierto lunar significaba un vuelco en mi existencia. (...). La tierra
desnuda, sin una sola hierba, sin una gota de agua, es un secreto inmenso y huraño.
Bajo los bosques, junto a los ríos, todo le habla al ser humano. El desierto, en cambio, es incomunicativo. Yo no entendía su idioma, es decir, su silencio”
Pablo Neruda

Resumo

A presente dissertação é o resultado de uma ampla investigação teórica,
associada a um trabalho académico elaborado no ano 2010 na Pontificia
Universidad Católica de Chile.
Centra-se nos assentamentos mineiros do norte do Chile, na sua história,
arquitetura e planeamento urbano.
Numa primeira fase, analisam-se casos paradigmáticos de cidades projetadas
no contexto do modelo da cidade ideal para assim compreender o surgimento das
Company Towns, cidades cujo único fim é a rentabilidade da sua indústria, o que
permite entender o surgimento destes assentamentos chilenos que estão sujeitos às
extremas condições climáticas do deserto mais árido do mundo.
Com maior profundidade analisa-se o caso da cidade María Elena, objeto de
estudo desta dissertação e que representa a última cidade salitreira que ainda se
rege através dos princípios básicos das Company Towns – cidades cuja empresa
é proprietária dos solos, casas, equipamentos e ao mesmo tempo, entidade
empregadora da maioria dos seus habitantes.
Temos como principal objetivo criar uma linha histórica que permita levar à
compreensão absoluta das condições atuais em que se encontra María Elena para
poder avaliar e propor um futuro em que a cidade seja autossuficiente, tanto a
nível arquitetónico como cultural, social e económico.

Abstract

This dissertation is the result of an extensive theoretical research, associated
with the academic work made by myself in 2010, at the Pontificia Universidad
Católica de Chile.
It focuses on mining settlements in Northern Chile, through their history,
architecture and urban planning.
Firstly, I analyse the paradigmatic cases of cities designed in the context of
the ideal city model, for better understanding of the emergence of Company
Towns, cities whose sole purpose is the profitability of Industry, which allows us
to understand the appearance of these Chilean settlements which are subject to the
extreme climatic conditions of the driest desert in the world.
With greater depth, I analyse the case of the settlement María Elena, which is
the main object of study of this dissertation, and represents the last nitrate town
still governed by the basic principles of the Company Towns - towns in which “The
Company” owns all land, homes, equipment and at same time, is the employer of
most of its inhabitants.
My main goal is to create a storyline that brings the absolute understanding
of the current living conditions that María Elena is enduring at this point, and to
propose a future in which the city would be self-sufficient, both architecturally and
culturally, through social and economic development.
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Introdução

Um ano de intercâmbio em Santiago do Chile, na Pontificia Universidad
Católica de Chile mudou definitivamente a minha vida. Esta cidade não só fez
parte de uma experiência inolvidável como também passou a ser a minha primeira
casa.
Após este ano de experiências académicas que enriqueceram e complementaram
o meu percurso de estudante da Faculdade de Arquitetura da Universidade do
Porto, mudei-me de “malas e bagagens” para este lindo país, não só por acreditar
que é um país de oportunidades, mas também por crer que Santiago é uma cidade
maravilhosa.
Durante os dois semestres na PUC, tive a oportunidade de conhecer um novo
método de ensino, uma nova maneira de ver a universidade e uma nova forma de
encarar a arquitetura. Para além de um projeto na cordilheira dos Andes, mais
especificamente em Farellones, onde nos era pedido projetar um condomínio
habitacional numa estância de ski, participei também num projeto no deserto de
Atacama.
O Taller de ejecitación: Diseño y sostentabilidad en el desierto de Atacama
foi uma experiência que jamais esquecerei. Começou com uma visita ao referido
deserto, onde conhecemos a oficina salitreira de María Elena, objeto do nosso
estudo. Este taller (ou workshop, como diríamos em Portugal) tratou-se de
um projeto de investigação que tinha como objetivo aproximar-se da noção de
integração disciplinar e tecnológica, tendo em conta as restrições impostas pelas
condições climáticas extremas e a escassez de recursos energéticos no deserto
de Atacama, mais especificamente na cidade de María Elena. O trabalho foi
desenvolvido em duas partes: a primeira, em trabalho de grupo, que consistia
numa proposta de melhoramento da cidade ao nível das suas indústrias, propondo
que este sistema não dependesse unicamente da indústria mineira; a segunda
parte, individual, consistiu no desenvolvimento de um dos temas abordados na
fase anterior, que no meu caso foi o desenvolvimento do espaço público situado
nuns pátios triangulares existentes na cidade, dotando-os de vários elementos
que, promovendo a sua regeneração, possibilitasse vencer o atual carácter de
abandono: comércio, sombra, água e luz; todos eles inscritos num sistema onde a
sustentabilidade e a autossuficiência, são factores primordiais.
Foi precisamente por esta experiência, somada a três viagens realizadas
ao deserto e ao meu fascínio por este país que surgiu o objeto de estudo desta
dissertação. Foi impossível não me deixar encantar pelo tema do desenvolvimento
urbano e demográfico, neste que é o deserto mais árido do planeta, onde a vida
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parece impossível e onde a “topografia está mais perto da lua do que qualquer
outra coisa que a arquitetura possa ter enfrentado antes”1 .

O homem e o lugar
O deserto é amplo e esta condição de natureza imensa obriga o homem a
um sentimento indeterminado, pois ao dispor de excesso de espaço livre, carece
de referências claras à imediação e ao remoto. Observar uma paisagem tão vasta
como a do deserto de Atacama, de aparência dura e composta por pedras e areia,
faz-nos pensar nas condições do habitar nesse lugar e refletir criteriosamente sobre
o papel da arquitetura como um elemento que torna possível a vida humana, uma
vez que, aqui, o homem se sente desamparado e necessita fundar um lugar que lhe
permita ter pontos localizáveis.
Perante esta situação, a arquitetura tem o poder de estabelecer referências
definidas que fazem com que o homem passe da desorientação ao domínio. Os
traçados sobre a paisagem ao mesmo tempo que definem pontos fixos, dividem a
superfície em áreas. Assim, finalmente, o homem pode mover-se e orientar-se na
amplidão e pode reger-se pela faculdade que tem de se situar e de situar as coisas
nela.
A arquitetura, através da técnica, é intensificadora e desnaturalizadora do
contorno na medida em que “faz mundo qualitativamente, pois faz com que tudo
aquilo que é dado, adquira limites”2 .
A desmistificação do deserto demorou décadas. Apresentou-se ao homem como
um lugar vazio; podia parecer um lugar difícil para a vida, mas era habitável e o
homem, como habitante por natureza, lentamente iniciou a proeza de demonstrar
que o mais seco dos desertos do planeta era também um lugar acolhedor.
Existe uma inquietude em definir e consolidar uma certa identidade nesta

1 . ALONSO, Pedro. Deserta. Ecología e industria en el Desierto de Atacama. Santiago: ARQ
ediciones, 2012.
2. MORALES, J.R. «Arquitectónica II, La Arquitectura, técnica y arte.» Tese de Licenciatura,
Facultad de Arquitectura y Bellas Artes, Escuela de Arquitectura, Pontificia Universidad Catolica de
Chile, Santiago, 1988.

zona do país. Neste sentido, o imenso território do Norte Grande3 sustenta
um património onde se fundamentam múltiplas leituras através das obras de
arquitetura que demonstram uma permanente preocupação com a qualidade de
vida num contexto tão hostil.
Aí, debaixo do sol, o homem enfrentou em solidão o deserto, que o acolheu
com todos os seus recursos de dissuasão: a húmida neblina, o frio da noite, o calor
sufocante do sol, as cores cinzentas das suas ladeiras, a dureza das suas crostas,
a imensidão e os remoinhos. No entanto, a solidão faz com que o homem medite,
abre-lhe a criatividade, transforma as dificuldades em ideias; o medo abre todos os
sentidos e o assombro original transforma-se em conhecimento.
É interessante como em poucas décadas, o pampino (habitante da “pampa”4)
conseguiu decifrar o que era o caliche e o salitre, o extrair e o lixiviar. Não havia
tradição nem gerações anteriores, muito menos havia alguém especializado, nem
sequer as ferramentas ou as máquinas de elaboração.
O Chile tem sido um país mineiro desde os seus princípios, gerando um
assentamento no território que o tem transformado e tem realizado operações de
construção de acampamentos, cidades, instalações industriais e infraestruturas,
principalmente na zona do norte do Chile.
Qualquer análise sobre a atividade mineira no Chile é uma aproximação à
estrutura que tem sustentado a economia do país durante os últimos 150 anos.
Assim como as épocas de esplendor do século XIX se explicam pela extração de
prata e salitre, desde meados do século passado, o desenvolvimento produtivo
nacional tem estado fortemente influenciado pela extração do cobre. Este metal é
hoje a consolidação da Gran Mineria5, sendo o pilar e um grande impulsionador

3 . Norte Grande é uma das cinco zonas em que a CORFO (Corporación de Fomento de la Producción
de Chile) dividiu o território chileno em 1950.
4. Pampa: Nome das grandes planícies incultas da América do Sul, geralmente pastagens de gramíneas,
com raros arbustos e árvores. Dicionário Priberam.
5. La Gran Minería del Cobre en Chile, GMC define-se como: “(...) empresas produtoras de cobre
da Grande Mineria são as que produzam, dentro do país, cobre blister, refinado com fogo ou
electrolitico, em qualquer forma, em quantidades não inferiores a 75000 toneladas métricas anuais
mediante a exploração e beneficio de minerais de produção própria ou dos seus filiais associados.
República de Chile, Articulo N1 de la Ley 16624 del 20 de Abril de 1967, com modificações .
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das transformações sociais que têm tentado melhorar a qualidade de vida tanto das
pessoas como das cidades da zona norte do Chile, onde se concentram a maioria
dos assentamentos6 mineiros.
A exploração do salitre e do cobre envolveu a aplicação de um conjunto
de intervenções que por si só representaram industrialização: utilização de
máquinas, linha de produção, separação de operações, de procedimentos e de
tarefas racionalmente estabelecidas e espacialmente organizadas, e a participação
de um grande volume de mão-de-obra em todas as minas. Pelo facto de até então
não existir ocupação humana na zona do deserto de Atacama, estas instalações
industriais estavam vinculadas a assentamentos obreiros criados expressamente
com esse fim.
Ao mesmo tempo, habitar o deserto insere-nos também diretamente na
temática da resposta arquitectónica ao meio ambiente. Esta relação entre
arquitetura e clima nasce da íntima necessidade do homem se refugiar.

O homem e a “cidade”
Nestes enclaves urbanos da exploração mineira aplicaram-se critérios de
planificação urbanística, dispuseram-se sectores de habitação, zonas de lazer,
criaram-se edifícios públicos (escolas, igrejas, hospitais, etc), abriram-se ruas e
distribuíram-se praças. É interessante observar que as construções foram feitas
conforme plantas específicas de cada uma, nada se deixou ao acaso. Empregaram-se
materiais do lugar, tais como a terra e a pedra, e também outros de tecnologia
avançada trazidos do estrangeiro como o aço, betão armado, chapa quinada
de zinco, madeira compactada, bem como sistemas construtivos como o ballon

6 . Para designar os centros de produção foi assumido o termo genérico “assentamento”, que inclui
o conjunto das instalações residenciais, industriais e mineiras e de um modo mais específico, o termo
“acampamento”, referindo-se ao conjunto dos edifícios de casas, equipamento e espaços públicos
organizados numa trama e que assume uma determinada morfologia ao dispor-se no território.
Portanto, é possível afirmar que não se tratam de cidades – pelo menos não no sentido tradicional.
Quando muito, e nisto radica o interesse do caso de estudo, constituem manifestações de um modo
excepcional de fazer cidade. São uma “exceção à regra”.

frame7 ou outros com base na estandardização e na pré-fabricação.

O homem e a máquina
Apesar da linha de produção aparecer como o princípio ordenador da
arquitetura industrial, esta tem a capacidade de reconhecer o homem como
objetivo final do projeto.
A escala e a continuidade das minas impõem um confronto direto com a
magnitude da máquina. A dimensão do homem parece insignificante comparada
com a dimensão das ferramentas. Nas cidades do deserto, corpo artificial e corpo
humano não possuem escalas intermédias. Aqui ganham importância somente os
requerimentos espaciais do primeiro, ficando para o homem apenas o papel de
potencial controlador dos instrumentos no dia-a-dia produtivo.
Tendo em conta que o problema básico, neste sentido, é que a presença do
corpo humano se tenha tornado quase invisível na vasta geografia artificial e
natural da indústria, cabe à arquitetura o labor de devolver ao homem a condição
de domínio sobre a máquina e a paisagem.

Metodologia
O primeiro capítulo, Da Arte à Técnica, surge do estudo do desenvolvimento
histórico dos modelos de cidade ideal nos últimos séculos. Mais do que uma
detalhada lista de todos os modelos ideais que têm existido, é um destaque daqueles
que se têm considerado paradigmáticos, tanto pelo seu contributo ideológico,
como a nível da arquitetura.
Este capítulo estruturar-se-á em função das diferentes caras e papéis que têm
tido estes modelos ao longo do tempo, partindo desde a utopia religiosa até à
Cidade Industrial nas suas formas atuais.

7 . Ballon Frame: tipo de construção em madeira característico dos EUA, que consiste na substituição
das vigas e pilares de madeira tradicionais por uma estrutura de ripas mais finas e numerosas, que são
mais maleáveis e podem cravar-se entre si. Este sistema permite a construção de edifícios (geralmente
vivendas de 1 ou 2 pisos) mais ligeiros e fáceis de construir.
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O segundo capítulo, Habitar o Deserto, procura fazer uma síntese histórica
sobre a vida no deserto de Atacama, onde serão abordados temas relevantes
que marcaram definitivamente a situação atual do território. Abrangem-se as
diferentes fases do seu desenvolvimento, desde a época pré-colombiana, passando
pelo auge do salitre e do cobre, principal fator da ocupação do território. Não se
pretende um estudo muito vasto deste tema, uma vez que existe uma bibliografia
relativamente ampla sobre a história da mineira no Chile.
Por fim, o terceiro capítulo alude à cidade de María Elena e está dividido em
duas partes. A primeira parte, trata de uma descrição da formalização da teoria
de cidade ideal, modelo para o qual a cidade foi pensada. Aqui, pode entender-se
as origens da sua malha ortogonal, a forma dos seus edifícios, a localização dos
seus lugares públicos, bem como a razão social da setorização dos seus bairros.
A segunda parte, Cidade de María Elena: Plano de ação, é o fruto da reflexão de
todos os capítulos anteriores e do trabalho realizado durante o workshop “Diseño
y sostentabilidad en el desierto de Atacama”. Trata-se da análise da situação
atual de María Elena, que abandona o carácter de cidade privada marcada por um
estado de abandono, obsolescência e de perda de população e que caminha rumo
à independência, transformando-se numa cidade autossuficiente, que não depende
da indústria mineira nem dos seus donos para poder seguir transversalmente.
A maioria da informação apresentada nesta parte do capítulo provém
da experiência pessoal, tanto no que diz respeito à viagem realizada a María
Elena, como ao trabalho aprofundado durante os cinco meses (Agosto 2010 –
Dezembro 2010) que durou o workshop. Aqui, muitos dos docentes e das pessoas
envolvidas no projeto traspassaram informação aos alunos verbalmente e através
de apresentações powerpoint. O professor Doutor Pedro Alonso, a Arquiteta
Francisca Astaburuaga e a Arquiteta Lia Aliga foram elementos importantíssimos
na elaboração desta dissertação devido à sua total e absoluta entrega aos alunos,
fornecendo-lhes toda a informação e documentos de que dispunham.
As citações utilizadas na presente dissertação encontram-se em português,
foram traduzidas das suas respetivas línguas originais para que haja uma
continuidade textual e assim, uma melhor compreensão dos temas abordados.

I
Da Arte à Técnica
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001: Vista em perspectiva do Templo de Salomão, segundo
Melchior Küsel.

002: Jerusalém, Ilustração de Beato de San Severo.

003: Jerusalém (segundo o plano da biblioteca de Cambrai).

Capítulo I - Da Arte à Técnica

A Cidade de Deus e a Cidade da Máquina
Desde sempre, o objetivo da criação de uma cidade ideal tem sido a procura
pelo bem-estar, tanto terreno como espiritual. A aplicação deste conceito tinha
como principal objetivo suprir as deficiências dos assentamentos humanos dessa
época, base também de todos os modelos de “paraísos”. O paraíso religioso e o
paraíso tecnológico, dos quais derivaram a Cidade de Deus e a Cidade da Máquina,
respetivamente.
O modelo da Cidade de Deus nasce de uma visão religiosa. É importante
relembrar que as primeiras cidades estavam estritamente ligadas aos palácios e aos
templos e foram estes que serviam de modelo para as primeiras cidades “cultas”.
Não é então de estranhar que os exemplos, Templo de Salomão e Jerusalém Celeste,
nasçam da ideia de cidade ideal como a Cidade de Deus.
Os dois exemplos referidos são prova que desde cedo se cria o conceito de
isolamento e separação, que divide o mundo sagrado intramuros do profano
extramuros. Aqui o espaço alcança um status que será de primordial importância
para o posterior desenvolvimento das cidades.
Vemos erguer-se pela primeira vez a ideia de bem-estar espiritual, que foi
adquirido através da implantação de um paraíso na terra. A ideia paradisíaca
destes modelos perdura nos posteriores e foi entendida sempre como “paraíso
fechado” o que significa, tal como refere Eugénio Garcés8 , por um lado, um paraíso
para poucos e por outro, o isolamento de tudo o que represente contaminação
externa que altere o equilíbrio. É a oposição do Cosmos, o espaço sagrado e
organizado, de criação divina, que define antologicamente o “Mundo”, ao Caos,
o espaço desconhecido, caótico, povoado de espetros, demónios e estranhos, o
“outro Mundo”9.
A secularização destes modelos efetiva-se a partir do Renascimento onde a
cidade é a Cidade do Homem. Aqui, dá-se a imposição do racionalismo à vida
individual e coletiva. A cidade parte de princípios estéticos e é considerada como

8 . GARCÉS, Eugenio, Marcelo COOPER, e Mauricio BARROS. Las ciudades del cobre. Santiago:
Ediciones Universidad Católica, 2007.
9 . ELIADE, Mircea. «O sagrado e o profano.» ibpan. Editado por Martins FONTES. 1992. [online]
http://ibpan.com.br/site/images/stories/Downloads/Estudos_Biblicos/O%20Sagrado%20e%20
o%20Profano.pdf
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uma “obra de arte”. Vê-se funcionar a teoria cosmológica das proporções junto à
noção clássica de simetria, misturando a mística com a razão.
A cidade perfeita10 deveria ser circular, forma de bases cósmica e metafísica,
que simbolizava, por analogia, a esfera da criação divina, sem começo nem fim.
Assim, o círculo aparece em todos os projetos de cidades ideais, inclusive no de
Palmanova, que data de 1593, e que foi criada por Vincenzo Scamozzi (15521616) na Itália. Esta cidade adquiriu bastante importância por ser considerada a
primeira cidade ideal levada à prática11.
A verdadeira e grande mudança, no que diz respeito à forma e à ideologia da
cidade ideal, dá-se na Revolução Industrial com o surgimento de um novo
propósito: a máquina. A cidade do século XIX é uma cidade profana, a Cidade da
Máquina, que herda muitas coisas da Cidade de Deus. Os seus fins são diferentes,
mas os ideais e os métodos que lhes servem de base permanecem. O conceito de
paraíso assume um caráter exemplar e ideal e o conceito de bem-estar transformase num bem-estar material, que busca o conforto para todos os habitantes.
Assim, o que rege as novas cidades ideais e que passa a ser a necessidade
imperativa da cidade secular é o bem-estar económico, que se baseia na busca de
serviços e sobretudo conforto na habitação.
“Père Laugier, no seu Essai sur L’architecture (...) expressa que estava mais
preocupado com o conforto do que com o esplendor das casas, ajustado à posição
social dos seus habitantes (...) a função deveria basear-se no conteúdo e, ao mesmo
tempo, criava a forma”12 . Deste modo, reforça-se a ideia de bem-estar do indivíduo
e não nos aspetos sociais globais.
A novidade de uma aproximação puramente funcional à comodidade e o
progresso é uma das principais diferenças entre a Cidade de Deus e a Cidade da

10 . A cidade ideal na época do renascimento foi objeto de projetos de vários arquitetos, entre eles
Piero della Francesca (1415-1492), Alberti (1404-1472), Filarete (1400-1469) e Leonardo da Vinci
(1452-1519).
11 . ROSENAU, Helen. La ciudad Ideal. Su evolución arquitectónica en Europa. Madrid: Alianza,
1999.
12 . ROSENAU, Helen. La ciudad Ideal. Su evolución arquitectónica en Europa. Madrid: Alianza,
1999.

Máquina. Nesta, instrumentalizam-se muitos dos conceitos presentes na Cidade de
Deus para um fim económico que será tão determinante que ficou inscrito com o
nome de Company Town, Cidade Industrial ou Cidade da Indústria, onde a nova
entidade reguladora é a companhia, a empresa ou a indústria.

Modelos do século XVIII e XIX
O desenvolvimento e crescimento das cidades foi impulsionado pela
industrialização, mais do que por qualquer outro factor.
A Revolução Industrial, que surge em Inglaterra a meados do séc. XVIII e que
rapidamente se expande para o resto dos países mais desenvolvidos da Europa
Ocidental gera um enorme crescimento demográfico e a aglomeração da população
– citando apenas dois problemas.
Os modelos governamentais da época estavam moldados para assentamentos
agrários e para uma economia rural, obviamente resultando inadequados para a
nova e crescente sociedade industrializada.
A grande maioria destas indústrias situavam-se nas cidades, provocando
graves problemas de superlotação, poluição e deterioração da qualidade de vida.
“As famílias que abandonavam o campo e afluíam aos aglomerados industriais
alojavam-se tanto nos espaços disponíveis dos bairros antigos como nas novas
construções levantadas na periferia, que muito rapidamente se multiplicaram
formando novos e extensos bairros em torno dos núcleos primitivos.”13 Isto
traduziu-se numa grande crise do meio e dos transportes que apenas pôde ser
solucionada através da criação de cidades residenciais de diferentes tipos que
tinham a capacidade de resolver os problemas gerados pela aglomeração, falta
de luz natural, de sol e de higiene. Cidades como Liverpool, Manchester, Londres,
Edimburgo, Lille, Lyon e Paris são exemplos da indigência proclamada nos bairros
construídos com demasiada urgência.
“Desgraçadamente, no que diz respeito a este tema, os seres humanos apresentam características que se parecem notavelmente às do porco: se pusermos um destes animais numa pocilga asseada e bem iluminada, o porco conservar-la-á limpa,
mas quando se limita ao abandono e à podridão, adaptar-se-á a estas condições.

13 . BENÉVOLO, Leonardo. Orígenes de la urbanistica moderna. Buenos Aires: TENKE, 1967.
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Quando se vêm ameaçados por falta de alimentos e de teto, os homens e as mulheres derrotados vivem em qualquer ambiente.”14
Nessa sequência, nascem pela primeira vez as fundações urbanísticas
organizadas em função dos centros de trabalho, as cidades industriais, constituídas
pela fábrica - núcleo central do novo organismo urbano - e o slum15.

-

Depois da Revolução Francesa16 , o barroco foi substituído pela arquitetura
“revolucionária”, que mudou drasticamente o conceito de espaço. Os novos ideais
surgidos depois da revolução foram impulsionadores de uma nova arquitetura que
atendia às necessidades de todas as pessoas, independentemente da sua condição
social. Esta arquitetura, formalmente, passou a ser autónoma e megalómana,
baseada em figuras geométricas simples e caracterizada por fortes contrastes entre
luzes e sombras.
Claude Nicolás Ledoux (1736-1806) pertenceu a duas épocas, à dos arquitetos
pré e pós-revolucionários. Foi, juntamente com outros arquitetos do momento,
responsável por uma nova consciência social de carácter individual, assente não
só em requerimentos funcionais mas também em princípios morais e emocionais,
provenientes dos ideais revolucionários. Foi o primeiro arquiteto que iniciou, de
forma consciente e em busca de grandes objetivos, a mudança desde o barroco à
arquitetura moderna.
Em finais do século XVIII existiram duas teorias contraditórias: uma de cidade
aberta e outra de cidade fechada, como é o caso das Salinas de Chaux.
“A maior parte destes projetos, mesmo os puramente técnicos, tinham as
suas raízes firmemente implantadas, com bases de carácter ideológico, as quais

14 . MUMFORD, Lewis. La cultura de las ciudades. Buenos Aires: Emecé Editores, 1945.
15 . Em inglês, slum significa bairro pobre, miserável.
16 . A Revolução Francesa (1789-1799) foi a mudança política mais importante e teve um grande
impacto, não só na França mas também em toda a Europa. Dela surgiram vários ideais revolucionários
baseados em três conceitos: Liberdade, Fraternidade e Igualdade.

correspondiam ao nascimento do socialismo moderno.
Mas esta conexão durou somente até 1848, o momento em que o movimento
operário começou a organizar-se em oposição aos partidos da burguesia; na
realidade, as experiências do planeamento daquele tempo foram influenciados por
um amplo espectro de tendências ideológicas, desde o comunismo igualitário de
Cabet ao Neocatolicismo francês.”17
Se bem que o interesse deste tema remonta à cidade ideal, devemos fazer uma
breve abordagem à cidade de Chaux, uma vez que constitui o último projeto de
cidade ideal que foi capaz de sobreviver até aos dias de hoje.
A maioria dos projetos de cidades utópicas18 tiveram formas geométricas
regulares, tais como circunferências, estrelas ou quadrados, muitas delas inspiradas
na antiguidade clássica. No entanto, as Salinas de Arc-et-Senans, cruciais para a
libertação das energias visionarias de Ledoux, foram projetadas com uma forma
elíptica, apesar de que no primeiro projeto os edifícios deveriam estar agrupados
formando um quadrado em torno de um pátio central19, pensando no trajeto
que percorrem os astros ao redor do sol20 , fonte originária da arquitetura para
Ledoux. Este projeto foi realizado parcialmente e a direção das construções ao
serviço da indústria ocupam o eixo menor da elipse, enquanto que as vivendas dos
empregados estão situadas no perímetro desta.
A geometria da malha e a dos seus edifícios seria o que regularia a pequena
cidade de Chaux, destinada a trabalhadores do sal, onde Ledoux criou um

17 . BENÉVOLO, Leonardo. Orígenes de la urbanistica moderna. Buenos Aires: TENKE, 1967.
18 . O termo “utopia” foi criado por Thomas Moore (1478-1535) e refere-se à representação de um
mundo idealizado que se apresenta como uma alternativa ao Mundo que já existe. Surge aquando
da publicação da sua obra Utopia (1516), a qual imaginava um país perfeito sem injustiças ou
desigualdades sociais. Utopia era uma ilha de 3x30 km, constituída por 54 cidades. A presença de
água, jardins e grandes cinturões verdes é uma característica comum a todas elas, bem como a prática
da agricultura por parte dos seus habitantes.
19 . KAUFMANN, Emil. De Ledoux a Le Corbusier. Origen y desarrollo de la arquitectura autónoma.
Barcelona: Gustavo Gili, 1982.
20 . FERNANDEZ, Federico. «El vistazo de Ledoux.» Revista Ciencias da Universidade Nacional
Autonoma de México, nº 52 (1998): 38-39.
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004: Vistas de Chaux.

005: Planta da cidade de Chaux.

complexo repertório de equipamentos e casas, nos quais ensaiou uma nova
linguagem arquitetónica, desprendendo-se da história e da tradição e exaltando a
sua ideia de arquitetura pura, atenta à perfeição dos volumes. Projetou um edifício
para satisfazer cada uma das necessidades sociais: uma escola, um mercado, um
panaretheon para ensinar a nova moral, um edifício pacificador ou tribunal onde
se discutiam os conflitos à luz das leis, uma oikema ou casa dos prazeres, um
templo religioso, um fábrica e outros edifícios públicos. Chaux é um lugar onde
“o trabalho, a indústria e a segurança seriam a base da felicidade coletiva”21.
A arquitetura funcional e utilitária de Ledoux provoca emoções e sentimentos,
através da utilização desinibida das formas e das linguagens, das luzes e sombras.
Aqui, as hierarquias estão bem definidas, tal como em todas as cidades ideais.
Existe um ponto central ao qual se subordinam todas as áreas e onde a ideia
de “patrão” está latente na Casa do Diretor. Esta aparece disposta como ponto
central de toda a cidade e como lugar privilegiado de observação, no sentido de
possibilitar a vigilância, para que tudo funcionasse com precisão. Tem-se presente
a ideia de controlo que é possível somente num microcosmos de reduzida escala
como é o caso. “Aqui e ali as paredes das naves do sal e das casas dos trabalhadores
mostravam relevos grotescos de elementos de água, que não só simbolizavam a
solução salina da qual dependia a empresa, mas indicavam também que o sistema
produtivo e a força do trabalho tinham uma classificação similar em todo o
processo.”22
Podemos ver então, que Ledoux procura unidade, através do uso das partes e
não do todo. Isto deve-se a que estavam presentes os ideais liberais da Revolução
Francesa, que representavam precisamente o contrário do esquema fortificado do
antigo regime. Presenciamos nesta obra de Ledoux a desintegração da unidade
barroca23.
Neste sentido, nos finais do século XIX produz-se uma ruptura com o passado

21 . FERNANDEZ, Federico. «El vistazo de Ledoux.» Revista Ciencias da Universidade Nacional
Autonoma de México, nº 52 (1998): 38-39.
22 . FRAMPTON, Kenneth. Historia Critica de La Arquitectura Moderna. Barcelona: Gustavo Gili,
2009.
23 . KAUFMANN, Emil. De Ledoux a Le Corbusier. Origen y desarrollo de la arquitectura autónoma.
Barcelona: Gustavo Gili, 1982.
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006: New Lanark.

007: Vista Alegre, Portugal.

no que diz respeito ao desenvolvimento de um novo modelo de planeamento.
Contudo, a continuidade formal é mantida e, desta forma, Vitruvio ainda aparece
como mestre, se não é em prática, pelo menos em teoria.
No caso da obra de Ledoux, a dependência ideológica estava estabelecida antes
da realização do modelo ideal, isto é, a ideologia e a dependência da mesma, são
factos estabelecidos já anteriormente. Por isso mesmo, esta dependência tem como
correlação um paternalismo político que o dirigente deve assumir. Já o mesmo não
podemos dizer das propostas dos socialistas utópicos24 Owen, Fourier e Godin.

-

Robert Owen (1771-1858), tem uma proposta que se baseia na igualdade
e responsabilidade de cada cidadão, para contribuir na força de trabalho da
comunidade. A sua forma e função abarcam todos os aspetos sociais propostos
nas ideias socialistas de Owen, baseado na sua teoria das sociedades utópicas, de
que o caráter do indivíduo se forma a partir do contexto onde se insere. Como
solução à pobreza, Owen propunha transformar a produção e o consumo em ações
colectivas. A importância do seu plano é que com ele surge o primeiro indício de
consciência pelas dificuldades organizacionais produzidas pelo progresso.
Owen projeta New Lanark como modelo de respeito à dignidade humana e
ao desempenho funcional. É a materialização de todas as crenças do seu autor.
Modelou uma cidade ideal onde o lugar de trabalho está perto da residência, onde
existe vida em comum para as crianças a partir de uma certa idade e quartos
individuais para as famílias com até dois filhos de menos de três anos de idade.
Aqui, Owen busca o bem-estar para as pessoas, que viviam em comunidade, através
de uma vida assente na agricultura e na manufatura.
Dentro do contexto das cidades ideais criadas pelos grandes utopistas do
século XIX, existe um caso em Portugal de relevante importância e que simboliza
a materialização de uma utopia realizada, a Vista Alegre.

24 . O termo “socialistas utópicos” foi inventado por Karl Marx para se referir a um grupo de
pensadores sociais cuja atitude, desde o ponto de vista do método dialético, era acientífica e utópica,
que se apoiava nas esperanças da melhora das condições de vida das classes trabalhadores como
consequência da boa vontade e da iniciativa individual. (ROSENAU, 1999)
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008: Planta Vista Alegre. Equipamentos a azul e habitação a cinzento.

O seu fundador, José Pereira Pinto Basto (1774-1839), dono de uma grande
fortuna e de família com tradição fabril, comprou, na margem esquerda da ria
de Aveiro, conselho de Ílhavo, a quinta da Ermida (a 7 de Março de 1812) e
posteriormente, as terras da Vista Alegre (a 26 de Outubro de 1816), com o
objetivo de aí implantar a sua fábrica de porcelanas.
Apesar de que não existem registos históricos que possam justificar a escolha
deste lugar, num país onde a maioria das fábricas e comerciantes se encontravam
em Lisboa ou no Porto, podem presumir-se alguns aspetos que tenham levado
à preferência por uma zona tão isolada25. Assim, pensa-se26 que possa ter sido
pela existência de grandes quantidades de lenha nas imediações o que facilitaria
o seu uso na indústria. Em segundo, para aproveitar a energia do vento através
da construção de mais moinhos, para além dos que já existiam. E finalmente,
devido às facilidades de transporte, uma vez que o terreno se encontrava próximo
da ria, permitindo por essa via o transporte, tanto de mercadorias como de
matérias-primas.
Para dar inicio às atividades fabris, e uma vez que não existiam povoações nas
imediações, foi necessária a busca de mão-de-obra. Pinto Basto contratou operários
e aprendizes provenientes de muitas cidades de Portugal27. Estes transformaram-se
nos primeiros habitantes de Vista Alegre.
A construção dos primeiros edifícios datam de 1824. No centro deste pequeno
núcleo urbano havia um terreiro em volta do qual se ergueram algumas edificações
que contribuíram para a criação de uma comunidade tradicional (ou pelo menos
essa era a intenção). Dentro destes edifícios estavam as instalações fabris, as
oficinas, a casa das merendas, a escola, a casa da administração e a primeira fase
da casa dos operários. Pensa-se que existiam cerca de 50 casas unifamiliares,
de pequenas dimensões e a estas tinham acesso os trabalhadores da fábrica, os
indivíduos nascidos na Vista Alegre e também as pessoas que se casavam com

25 . Onde não existe registos de assentamentos humanos anteriores a essa data.
26 . ALMEIDA, Olga Maria. «Utopias Realizadas: De New Lanark de Robert Owen à Vista
Alegre de Pinto Basto.» Tese, Universidade do Porto. Porto: Faculdade de Arquitetura da
Universidade do Porto, 2010. [online] http://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/55238/2/
TESEMESOLGAALMEIDA000124431.pdf
27 . Curiosamente, quase nenhum provinha de Ílhavo.
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009: Vista Alegre, 2013.

010: Creche da Vista Alegre, 2013.

011: Igreja da Vista Alegre, 2013.

algum dos trabalhadores. Os cuidados com a higiene e a saúde estiveram presentes
desde o principio da sua fundação e as casas de banho públicas, onde todos os
habitantes tinham a obrigação de tomar banho, como medida de prevenção contra
as pestes presentes na Europa e em Portugal durante esses anos, localizavam-se
num edifício de madeira que tinha sido construído junto à ria.
O conjunto urbano da Vista Alegre refletia uma sociedade bastante estratificada.
Segundo o indicado no artigo28 Vista Alegre Fábrica de Porcelana: um caso de
Arquitetura Sustentável, as casas dos trabalhadores estavam distribuídas por ruas
consoante a sua categoria, motivo pelo qual se geram diferentes grupos sociais.
Aqui, a fábrica é o ponto de união entre todos os elementos das diferentes classes.
À semelhança do que aconteceu em todas as outras Company Towns, este foi o
fator primordial, juntamente com a criação de uma comunidade, que permitiu a
sobrevivência da fábrica, uma vez que era necessidade absoluta a fixação dos seus
trabalhadores neste lugar que não lhes era familiar.
Na Vista Alegre fomos capazes de presenciar um processo que foi desde o
“nada” até à criação de uma comunidade autossuficiente. Aí, em busca do
bem-estar, os seus habitantes e fundadores criaram uma quinta, de onde provinham
os alimentos, uma cooperativa, uma corporação de bombeiros, uma cantina, uma
escola, uma creche, um museu, uma equipa de futebol, uma banda de música, uma
companhia de teatro, uma moeda própria, uma capela, uma santa padroeira, um
exército e uma padaria que garantia o fornecimento dos alimentos essenciais a
preços competitivos.29
“Numa fábrica que cria arte parece ter de a consumir e neste caso cria-se um
sistema sustentável. Na Vista Alegre cultiva-se a ideia de um lugar mágico, envolto
em secretismo. Esta ideia revela-se muito importante para a construção do modelo

28 . CAMPOLARGO, M.C., e M.T.S.P.F.D. FONSECA. Vista Alegre Fábrica de Porcelana: um caso
de Arquitetura Sustentável. Porto: FAUP, 2010. [online] http://www.conpadre.org/_themes/c2010_
papers/paper_46.pdf
29 . ALMEIDA, Olga Maria. «Utopias Realizadas: De New Lanark de Robert Owen à Vista
Alegre de Pinto Basto.» Tese, Universidade do Porto. Porto: Faculdade de Arquitetura da
Universidade do Porto, 2010. [online] http://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/55238/2/
TESEMESOLGAALMEIDA000124431.pdf
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012: “Phalanstère” de Fourier.

013: “Phalanstère” de Fourier.

014: Familisterio de Godin.

social, perdurando até hoje.”30
A Vista Alegre foi fundada segundo os pressupostos de Owen, e ainda hoje,
durante as visitas31, afirmam que são a única “cidade empresa” no mundo que
ainda funciona em esses mesmos princípios. Vêem-se bastantes coincidências entre
o modelo de Pinto Basto e o de, já referido anteriormente, New Lanark, de Robert
Owen. Ambos estavam moldados para a educação e assentavam na vontade
paternalista de realizar um modelo que obedeça aos princípios da vontade utópica
da realização de uma sociedade capaz de adquirir o bem-estar através de uma vida
assente no trabalho. Ao mesmo tempo, existiam várias regras presentes nos dois
modelos: a penalização do alcoolismo, o banho obrigatório e a penalização dos
maus-tratos às mulheres.
“Enquanto Owen acreditava no comunismo paternalista, Fourier procurava
a comunidade de consumo e produção, mas sem preocupar-se pela igualdade.”32
Charles Fourier (1772-1837), por outro lado, propunha uma comunidade
assente em falanges: agrupações de sete a nove pessoas que substituem a família
e se agrupavam por afinidade laboral, artística, ou outra. O “phalanstère” estava
pensado para 1620 pessoas, era uma espécie de hotel gigantesco onde foi adotada
a forma de “pátio” com três lados já anteriormente vista no trabalho de Owen.
Estava estratificado e admitia diferentes qualidade de alojamentos: para as crianças,
os pobres, a classe média e os ricos.
A vida comunitária proposta por Owen e Fourier, faz-nos concluir três coisas33
de relevante importância: em primeiro lugar, que a vida em comunidade proposta
nestes esquemas é uma ameaça para a individualidade das pessoas; em segundo, a
procura pela igualdade social implica a falta de hierarquias, sem uma clara presença

30 . CAMPOLARGO, M.C., e M.T.S.P.F.D. FONSECA. Vista Alegre Fábrica de Porcelana: um caso
de Arquitetura Sustentável. Porto: FAUP, 2010. [online] http://www.conpadre.org/_themes/c2010_
papers/paper_46.pdf
31. Informação dada pela docente Doutora Clara Vale.
32 . ROSENAU, Helen. La ciudad Ideal. Su evolución arquitectónica en Europa. Madrid: Alianza,
1999.
33 . Algumas das ideias também esboçadas em GARCÉS, Eugenio. «Los campamentos de la mineria
de cobre en Chile (1905-2000). Los casos de Sewell, Chuquicamata, Potrerillos, El Salvador, Saladillo,
San Lorenzo, Hotel Pabellón del Inca, Los Pelambres.» FONDECYT, Santiago, 1999.
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da autoridade; e por fim, o facto de estes projetos terem sido fomentados com base
no desenvolvimento agrícola é por si só um erro, numa época em que, sem duvida,
a industrialização é o paradigma. Já no que diz respeito ao caso português, a Vista
Alegre, podemos dizer que foi um caso de sucesso, apesar de se basear nos mesmos
princípios dos modelos utópicos de Owen e Fourier. A única diferença é que o meio
produtivo do caso de Portugal é industrial e não agrícola.
O Familisterio de Godin (1817-1888), por outro lado, também teve êxito,
porque assentou em importantes inovações: a natureza industrial mais do que
agrícola e a negação a uma vida em comunidade, onde cada família tinha a sua
própria casa.
Assim, podemos concluir que o verdadeiro fracasso incontestável nestes
esquemas foi a ideologia por trás deles, apesar de que a nível de planificação,
regularização e morfologia, foram exemplos para futuras propostas arquitetónicas.

O caso americano
É importante referir os casos ocorridos em EUA, porque é nele que se produz
uma maior mudança ideológica nas cidades ideais.
Por um lado existe uma liberdade religiosa na América do Norte que vai
permitir que cada religião seja livre para criar o seu próprio paraíso. Este dado é de
relevante importância uma vez que implica a libertação dos conteúdos ideológicos
nos modelos utópicos europeus. Agora, as cidades surgem mais como modelos do
que como utopias. São uma alternativa crítica da realidade urbana que vieram
substituir. Ao mesmo tempo, neste caso, as primeiras comunidades americanas
formaram-se através da chegada ao continente de utopistas pioneiros europeus.
A sociedade norte americana, devido à falta de tradição urbanística, apoderou-se
do sistema europeu de cidade utópica, transformando-o na hora da sua aplicação
neste novo território.
Por fim, sabemos também que a maioria dos modelos utópicos têm um
forte sentido religioso ou ideológico e que provavelmente a sua origem radique
no assentamento romano que sempre teve uma grande conotação militar e ao
mesmo tempo cosmogónica; é produto de uma imposição onde não importam
as tradições nem a história do território conquistado. Ao contrário, no caso
americano, o modelo é uma idealização, é a possibilidade de criar algo ideal na
“terra prometida”; as tradições são absorvidas e incorporadas no modelo. Assim,
as novas cidades americanas baseadas nos modelos europeus, as Company Towns,
não foram a implantação de uma nova cidade colonial, mas sim a idealização de

uma nova comunidade perfeita.
Se as comunidades ideais de maior sucesso34 são de índole cosmogónica ou
ideológica, então surge a pergunta de como puderam as Company Towns substituir
o motivo religioso ou social e foram capazes de permanecer no tempo?
A resposta parece óbvia. São cidades com propósitos totalmente diferentes,
onde a ideologia agora ocupa um lugar secundário. Dá-se a transformação da
religião em ética do trabalho. A fé religiosa é desviada para a fé da produção e
do trabalho, “a mina para os mineiros é a nova deusa, fonte do seu sustento e
inspiração”35 .
Existem alguns casos bastante importantes no que diz respeito aos modelos de
cidades ideais americanas. Entre eles está Lowell.
O seu nome deriva do seu criador, Francis Cabot Lowell (1775-1817), que
ao dar-se conta de que a fábrica não podia subsistir sem a comunidade, construiu
esta cidade no século XIX. O conceito de Lowell era tão simples quanto funcional.
O distrito fabril estava situado entre o rio e um canal que trazia a água para
os moinhos. Havia uma rua, e entre essa rua e o canal estavam as casas dos
trabalhadores. Os edifícios de equipamento também se relacionavam com esta
rua, que constituía a coluna vertebral da cidade.
O mais interessante de Lowell, a cidade, é que as suas características se
verão posteriormente refletidas em muitas Company Towns. Podemos destacar
entre elas, a localização da área industrial em função dos recursos, neste caso o
rio; adjacente à área industrial estão as residências dos trabalhadores e somente
depois vêm os serviços. Estes são evidentemente desvalorizados, pois estas novas
cidades querem fazer desaparecer por completo a ideia de “governantes externos”,
só assim funciona na perfeição a cidade ideal, já que facilita a criação de uma
sociedade livre da “contaminação externa”. Assim, juntamente com o isolamento
que também é um pré-requisito para todas as cidades ideais, transforma a empresa
no único governante, que deve satisfazer todas as necessidades dos seus habitantes.

34 . Como as analisadas anteriormente, antes da Revolução Industrial. O Cosmos, espaço sagrado,
era o oposto do Caos – espaço profano, estrangeiro, que se encontrava fora dos limites da cidade.
35 . GARCÉS, Eugenio. «Los campamentos de la mineria de cobre en Chile (1905-2000). Los casos
de Sewell, Chuquicamata, Potrerillos, El Salvador, Saladillo, San Lorenzo, Hotel Pabellón del Inca,
Los Pelambres.» FONDECYT, Santiago, 1999.
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015: Planta de Lowell, Massachusetts: 1832.

016: Planta de Pullman, Illinois: 1885.

O solo é considerado como um bem produtivo e explorável o que contribui
para a ideia de desenraizamento dos seus habitantes. Aqui não se procura a
transcendência no habitar, mas sim uma transitoriedade dentro dos limites do
conforto. Desta forma, se o solo é explorável e não é possível de se capitalizar,
remetemo-nos à ideia de um processo com um fim e com objetivos precisos, enquanto
durem os recursos. Se desaparece a company, obrigatoriamente desaparece a town.
Outro caso americano de importância é Pullman, criada por George Pullman
(1831-1897) no estado de Illinois. Esta constitui uma exceção numa época em
que os empresários americanos andavam à procura, nos modelos europeus, de
exemplos mais modernos para os seus assentamentos industriais. Neste caso, a
planificação foi mais longe do que se tinha visto até esse momento. Por um lado
conseguiu valorizar as casas através da atribuição de um aspeto mais digno do que
nas anteriores cidades, onde as casas geminadas pareciam autênticos “barracões”.
Na imagem 010 pode observar-se a sua qualidade: a malha básica não é uma
novidade, no entanto, o tratamento das ruas, conformadas por casas, representam
uma inovação.
“O jovem Richard T. Ely (...) estava impressionado com a sua combinação de
regularidade e variedade quando escreveu as suas impressões em 1885: «Unidade no
projeto e uma inesperada variedade impressionam-nos à medida que caminhamos
pela cidade. Existem relvados sempre da mesma largura a separar as casas da rua.
Estão tão bem aparados e verdes que é quase imperceptível esta regularidade da
forma. Embora as casas estejam construídas em grupos de duas ou mais, e até
mesmo em blocos, não têm qualquer semelhança com barracas. »”36
Dado o sucesso desta medida, começaram as críticas no que diz respeito ao
facto da empresa ser a única governante e proprietária de todo o assentamento,
uma vez que os trabalhadores manifestavam interesse em adquirir os imóveis.
Assim, e perante a insatisfação da sociedade em geral, a companhia deu início a um
processo de venda das casas que tinham sido construídas para os seus operários, o
que terminou por ser o motivo da sua total e irremediável queda. A má publicidade
gerada depois do sucedido, convenceu os restantes donos de indústrias de que
Pullman era um mau exemplo, voltando assim a ser aplicado o modelo de cidade
industrial tradicional, tal como foi Lowell.
Isto leva a pensar que talvez as Company Towns não sejam projetos urbanos,
mas sim projetos industriais, onde é mais importante uma via para o transporte da

36 . REPS, John W. The Making of Urban America, A history of city planning in the united states.
New jersey: Princetown University Press, 1965.
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matéria-prima do que uma rua ou uma avenida. Os primeiros ataques às Company
Towns surgem do facto de serem consideradas “anti-urbanas” ou “anti-históricas”,
acusações que provavelmente eram corretas apesar de serem consequentes com o
modelo ao qual correspondem.
“A Company Town converte-se numa grande montagem, disposta com um
fim muito especifico, só que esta montagem não tem espectadores, é um cidade
fantasma, e quanto mais inadvertida passe, melhor, menor intervenção externa
em todo o sentido. Talvez as Company Towns atuais sejam o que sempre foram:
«cidades fantasma». A única presença real era a máquina, o centro produtivo, que
sem dúvida era a vida, coração e razão de ser destas cidades.”37

-

O desenvolvimento dos assentamentos mineiros no Chile, que veremos em
seguida no segundo capítulo da presente dissertação, pode relacionar-se com um
conjunto de antecedentes e referências que se criaram em torno da Revolução
Industrial e que dão origem à cidade industrial e à, até agora referida, Company
Town.

37 . GARCÉS, Eugenio. «Los campamentos de la mineria de cobre en Chile (1905-2000). Los casos
de Sewell, Chuquicamata, Potrerillos, El Salvador, Saladillo, San Lorenzo, Hotel Pabellón del Inca,
Los Pelambres.» FONDECYT, Santiago, 1999.
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017: Pucará de Quitor, San Pedro de Atacama.

018: Machuca, Chile.

019: Igreja, Machuca, Chile.

Capítulo II - Habitar o Deserto

Identidade
No território do deserto de Atacama, os espanhóis passaram séculos a
tentar adaptar-se à solidão e às dificuldades impostas pelas grandes distâncias,
ao contrário do que aconteceu inicialmente com as primeiras formas de vida das
primitivas culturas que aí foram capazes de adaptar-se e de se impor ao meio. Estes
povos, denominados pré-colombianos38 , desenvolveram, durante milhares de anos,
culturas que souberam aproveitar os escassos recursos que o deserto oferecia e, ao
mesmo tempo, criaram sistemas simbólicos e políticas bastante complexas.
Patricio Gross, no seu livro Arquitectura en Chile39, denomina a arquitetura
desta época como “arquitetura da pedra, do barro e da palha”. Ao contrário dos
fortificados Pucará40 , há uma irregularidade na organização física e espacial das
casas, uma vez que estes povos não tinham qualquer preocupação com a sua defesa
devido à sua localização no deserto, onde poucos se atreviam a passar. Os casarios
estruturavam-se sempre respeitando a topografia, as restrições que impõe o vento
e as orientações privilegiadas pelo sol. (Exemplo Machuca, perto de San Pedro de
Atacama)
A rua principal destes primeiros assentamentos humanos no norte do Chile é
a que conduz à aldeia e esta vai-se unindo, por meio de passagens, às outras vias
paralelas, criando um traçado espontâneo que se enriquece com os desníveis e
onde circulam animais e gente.
Somente muito depois da chegada dos espanhóis é que se estabeleceu a
indústria, a de nitrato de sódio que, apesar dos grandes esforços, se impôs com
êxito às duras condições do território.

38. Época pré-colombiana é o nome dado à etapa histórica do continente americano que está
compreendida entre a chegada dos primeiros seres humanos até ao domínio político e cultural dos
europeus (no caso do Chile, dos espanhóis) sobre os povos indígenas americanos.
39 . GROSS, Patricio. Arquitectura en Chile. Santiago: Editora Nacional Gabriela Mistral, 1978.
40 . Pucará alude a todas as fortificações realizadas pelos aborígenes das culturas andinas centrais,
desde o atual Equador até ao centro do Chile e noroeste argentino.
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020: Mapa do Chile.

O Chile é um país com uma forma peculiar, marcado por grandes contrastes
tanto no sentido transversal como no longitudinal. A transição das características
físicas e a sua consequência na distribuição demográfica e económica, apresentam
grandes diferenças.
O Chile Continental41 abarca uma superfície de mais de 750 000 km2 . De
norte a sul, as suas quinze regiões somam um total de 4 270 km ao longo de todo
o meridiano 70o. Em contrapartida, a sua extensão transversal não ultrapassa os
370 km (parte mais larga) em Mejillones na segunda região, e chega somente a 90
km na sua parte mais estreita, em Illapel na terceira região.
No território chileno, a ocupação tem estado fortemente ligada aos fatores
naturais, onde as características geográficas cumprem um papel primordial. Entre
estes factores é importante destacar os diversos climas do Chile, que definem três
zonas populacionais: o extremo sul, caracterizado por uma intensa humidade, a
zona central de clima ameno onde se concentra aproximadamente 92% de toda a
população chilena e o extremo norte, de clima seco, constituído maioritariamente
pelo deserto de Atacama.
Chama-se deserto a uma região onde ocorrem poucas precipitações
atmosféricas. O resultado disto são grandes superfícies de solo sem vegetação42 .
Também se caracteriza pela grande amplitude das temperaturas do ar, isto é, uma
considerável diferença entre a temperatura mínima e a temperatura máxima.
Durante o dia, o sol aquece com grande intensidade a nua superfície do solo e
durante a noite este devolve grande parte da energia recebida, provocando um
elevado arrefecimento do ar. No caso do deserto do Atacama, as oscilações
térmicas são as mais altas do mundo, chegando durante o dia a 40ºC e durante a
noite aos 0ºC. Esta aridez e diferença térmica devem-se ao facto de a Cordilheira
Andina não permitir a entrada de ar tropical proveniente da Amazónia, assim
como ao facto de a Cordilheira da Costa não permitir a entrada de ares húmidos
provenientes do oceano Pacífico.
“Sobre a aridez extrema do deserto do norte do Chile, escreveu Trewartha
(1961): No deserto chileno reina a intensidade de aridez que -até onde se sabe- não
se apresenta em nenhum outro deserto da Terra.”43

41 . Território que se encontra no continente americano. Exclui-se território no continente antártico e
as ilhas do Oceano Pacífico, como o arquipélago de Juan Fernández e a Ilha da Páscoa.
42. Não se incluem nesta definição de “Desertos de gelo”
43 . ALONSO, Pedro. Deserta. Ecología e industria en el Desierto de Atacama. Santiago: ARQ
ediciones, 2012.
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021: Mapa da Radiação Solar Global.

022: Rio Loa.

023: Rio Loa.

Ora, num lugar onde as precipitações44 são mínimas e as variações de
temperatura são máximas, a água transforma-se num bem escasso.
É nesta zona que se encontra o maior rio do Chile, o Rio Loa, que tem cerca
de 440 km de extensão e que faz o seu percurso desde a alta cordilheira andina
até ao Oceano Pacífico. Dele surgiram vários oásis que permitiram a fixação das
comunidades indígenas desde os princípios do povoamento deste território e que
agora se transformaram em património cultural. Entre eles estão Lasana, Chiu
Chiu, Calama e Quillagua.
Na costa, não existem rios de grande caudal, motivo pelo qual as cidades são
abastecidas através de grandes reservatórios de água proveniente do Alto Loa45.
Esta é levada através de condutas subterrâneas que, no caso de Antofagasta, podem
chegar aos 300 km de distância.
O deserto sugere “a ideia de ser um vestíbulo para a eternidade”46 . O silêncio,
a quietude e a imensidão espacial são as suas características. A cor do solo,
suavemente encarnado, com pedaços muito claros e o azul do céu, tonalizam
toda a paisagem do deserto. Para uma total compreensão da vida humana que se
desenvolveu aqui, é necessário ter em conta este carácter de completa solidão que
domina esta região.
Aqui, as forças elementares mostram-se nuas. Em qualquer outro lugar que
não este, o vestígio deixado pela violenta atividade orogénica vê-se disfarçado e
coberto por vegetação e finalmente pela atividade do Homem – ao contrário do
que se passa no norte do Chile onde, por mais indústrias e povoações que possam
existir, jamais se pode mudar a paisagem. Não obstante, está cheio de marcas, não
existe centímetro que não tenha sido marcado por um homem ou animal, uma e
outra vez, uma ocupação e outra, desde os tempos pré-colombianos. Ainda assim,
a sociedade do salitre foi a que deixou a maior quantidade de marcas e as mais
recentes.
Provavelmente, as marcas mais notórias da presença do homem e da mulher
no deserto são as ruínas dos acampamentos mineiros, os restos da indústria que
são os que melhor representam quase violentamente esta relação entre o homem

44. Existem, nesta região, áreas onde jamais foram registadas precipitações.
45 . Reserva Nacional Alto Loa.
46. BERMÚDEZ, Oscar. Historia del Salitre: desde sus origenes hasta la Guerra del Pacifico. Santiago:
Ediciones Pampa Desnuda, 1963.
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024: Lugar da Implantação da Oficina Salitreira Pedro de Valdivia.

025: Pampinos.

026: Pampinos transportando o caliche numa carreta.

e a natureza. Todas estas marcas e outras, são indicadores claros da epopeia do
salitre que aí se viveu; se forem olhadas e analisadas, percebemos que não deixam
dúvidas acerca da magnitude desse fenómeno económico, social e tecnológico.
Do território nacional chileno, 40% é deserto ou semideserto47. Dele fazem
parte cerca de 180 000 km2. Segundo o Censo 2002, a povoação do extremo norte
não seria mais de 900 000 habitantes, tendo uma densidade de 5 hab/km2. Hoje
em dia estes números aumentaram consideravelmente, produto do crescimento
mineiro que tem atraído muitas empresas e famílias a numerosos centros de
extração, especialmente de cobre. De facto, confirmou-se, depois do censo de 2012,
que esta foi a região com maior incremento populacional.
O deserto de Atacama foi o “diamante” que seduziu milhares de pessoas,
vindos de todos os pontos do planeta: chilenos do Norte Chico48 , do centro e
do sul, peruanos, bolivianos, argentinos, norte-americanos, espanhóis, italianos,
ingleses, alemães, jugoslavos, chineses e até portugueses! Foram hipnotizados pelo
feitiço e pela ilusão da aventura e da riqueza fácil. Assim, uma grande massa de
homens e mulheres foi incorporada a este território tão inóspito.
Muitos, abandonaram a atividade agrícola que lhes era tradicional para se
mudarem com as suas famílias para o deserto; muitos ainda eram solteiros, outros
estavam recém-casados ainda sem filhos. Todos foram atraídos por melhores
expectativas económicas e, muitas vezes, seduzidos por promessas enganosas
ou compromissos que nunca se cumpriram. Deixaram a sua terra, renunciaram
ao único trabalho que sabiam fazer e protagonizaram uma massiva migração
associada a uma transformação radical do regime laboral, o que deu origem à
primeira geração proletária do país, base da classe trabalhadora industrial. A
região de Atacama e a de Tarapacá foram rapidamente povoadas e transformadas
em enclaves capitalistas do século XIX e os habitantes conseguiram rapidamente
construir uma cultura, apesar de que não lhes era familiar esse meio. Ao deserto
deram-lhe o nome de “pampa” e assim, transformaram-se em “pampinos”.
É bastante comum cometer o erro de confundir pampa com deserto. O primeiro

47 . O Chile conta, para além dos 105 000 km2 do deserto de Atacama, com 1 250 257,6 km² de
território Antártico, onde vivem de apenas 130 pessoas (44 civis e 86 militares).
48. O Norte Chico é uma das cinco zonas geográficas em que a CORFO dividiu o Chile em 1950.
Os seus limites são o Rio Copiapó, a norte, e o Rio Aconcagua, ao sul. Limita a norte com o Norte
Grande, a Este com a Argentina e a sul com a Zona Central do Chile. Está formada pela parte sul da
Região de Atacama, a Região de Coquimbo e a zona norte da Região de Valparaíso.
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significa, como já foi referido, uma extensão de terreno “vazia”, onde a vida parece
impossível. O segundo, por outro lado, alude precisamente ao espaço configurado
por pessoas provenientes de vários lugares do mundo, que construíram o deserto, o
habitaram, lhe deram um nome, se enraizaram, se projetaram e se apropriaram da
paisagem desértica, dando origem a um gentilício transversal dentro das culturas
do trabalho: o pampino.
Atualmente, a grande maioria dos pampinos, que trabalham nas minas, vive
com a família em cidades -principalmente Arica, Iquique, Antofagasta e Calama-,
e durante o período de trabalho habita em acampamentos ou hotéis especialmente
projetados para os operários das empresas mineiras.

Indústria mineira no norte do Chile
Para entender a situação atual da indústria mineira no Chile, é imprescindível
analisar a evolução histórica que tem sofrido, partindo desde a época pré-colombiana
onde pirquineros49 indígenas escavaram minerais de cobre com ferramentas
primitivas de pedra até ao que chegou a ser a maior economia nacional.
Em segundo lugar, todo o processo económico e produtivo pelo qual se iniciou
a extração de minerais traz como consequência a criação de infraestruturas para
albergar aos seus trabalhadores, tendo-se criado, com o conceito Europeu e dos
EUA, na Revolução Industrial e através das Company Towns, verdadeiras cidades
mineiras; até à segunda etapa da pré-fabricação, com o conceito de Hotéis Mineiros.

Evolução histórica
Houve um grande período da História do Chile em que as atividades agrícola e
pecuária dominaram a economia. Contudo, é a atividade mineira a que atualmente
constitui a maior fonte de criação de riqueza do país e a que tem um espaço central
na constituição da identidade nacional e da cultura económica.
Foi a partir do século XIX que os efeitos do espetacular desenvolvimento
mineiro se estenderam a todas as áreas de atividades, sendo a partir de 1830 que o
Chile vê a possibilidade de construir um futuro a partir da indústria mineira.

49. Em castelhano, pirquinero é uma pessoa que realiza o trabalho de extração de mineral de forma
artesanal e geralmente de maneira independente.

Esse primeiro ciclo esteve ligado à exploração de cobre e prata no Norte Chico.
Se bem que este dado tenha mais relevância histórica do que económica -uma vez
que o consumo do cobre era bastante menor a nível mundial-, é a primeira vez que
Chile se instala como ator mineiro estratégico na História Mundial.
O segundo ciclo de bonança, que tem a ver com o descobrimento de novas
minas, internacionalizou ainda mais a indústria mineira chilena com o “boom” de
Caracoles50 , que era explorado por chilenos, apesar de se encontrar em território
boliviano.
Ainda que estes marcos não passem de pequenos ciclos de reduzida importância
económica, contribuíram de maneira definitiva para a rutura com a ideia de que o
Chile era um país carente de recursos.
“A importância económica do recurso e o consequente domínio da zona norte
do Chile, sul do Peru e província litoral da Bolívia resultou decisiva, a tal ponto
que a área passou a ter uma transcendência fundamental no desenvolvimento dos
acontecimentos posteriores”.51

O salitre52 (1880-1930)
As principais características do salitre, que determinavam a sua crescente
procura e preço, tinham a ver com condições geopolíticas e geoeconómicas que se
perfilavam no mundo durante o século XIX.
O nitrato, nome pelo qual o salitre também é conhecido, era o elemento
fundamental para o fabrico de explosivos. Por outro lado, os avanços na medicina
e a crescente urbanização fomentaram uma forte explosão demográfica, obrigando
os países de todo o mundo a procurar a melhor forma de fazer render os seus
campos para alimentar a população cada vez mais numerosa. O fertilizante dessa
dessa época era o salitre.
Ao mesmo tempo que se geravam extraordinárias condições que asseguravam

50. Região mineira da Bolívia.
51 . GARCÉS, Eugenio. Las ciudades del Salitre. Santiago: Orígenes, 1999.
52. Mistura entre nitrato de sódio (NaNO3) e nitrato de potássio (KNO3).
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027: Situação geográfica antes e depois da Guerra do
Pacífico.

uma procura constante de nitrato, o Chile saía vitorioso da Guerra do Pacífico53.
As grandes minas das províncias de Tarapacá e Antofagasta, que já tinham sido
exploradas por capitais chilenos na década de 60, possuíam ainda duas importantes
vantagens corporativas: primeiro, grandes depósitos com alto conteúdo de
nitrato; e segundo, uma distância ao mar inferior a 80 km. Desta feita, o Chile
transformou-se na maior produção de nitrato do mundo.
A exploração do salitre e a sua industrialização permitiram a ocupação e
organização do território através de oficinas salitreras, caminho-de-ferro e portos.
Construíram-se numerosas instalações industriais, edifícios de equipamento e de
habitação. Teceu-se uma extensa rede ferroviária que conectava todas as oficinas
com os estabelecimentos portuários do litoral que permitiam a exportação do
mineral para o resto do mundo. Desenvolveram-se represas e barragens sobre o
Rio Loa, a captação de água subterrânea e a primeira central solar do mundo que
permitia dessalinizar a água do mar (1872)54.
“… a década dos anos 70 constitui o período mais interessante na história
do salitre. Introdução do capitalismo nalguns sectores da indústria, começo do
transporte ferroviário, melhoramento nos métodos de trabalho na pampa, extensão
das explorações a novos territórios, povoamento de zonas antes desabitadas,
ocorrem nesses poucos anos”55.
A ocupação e organização do vasto território do deserto de Atacama foi
produto desta dispersão humana, económica e técnica e desenvolveu-se através
da construção de cerca de 70 oficinas salitreiras que eram industrialmente geridas
por diversas empresas nacionais e internacionais.
Entre 1880 e 1930 as exportações do salitre constituíram o fator mais

53. Guerra do Pacífico (1879-1883): Conflito bélico entre o Chile e as forças conjuntas do Peru
e Bolívia do qual Chile saiu vitorioso e onde o Peru perde a Região de Tarapacá, e a Bolívia se vê
obrigada a ceder a Região de Antofagasta, perdendo a possibilidade de uma saída soberana ao mar.
54. No ano de 1872, na localidade de Las Salinas (uma ex estação do caminho-de-ferro que unia
Antofagasta à Bolívia) o engenheiro sueco Carlos Wilson construía a primeira central do Mundo
que permitia dessalinizar a água do mar. Numa superfície de 4757 m2, num terreno de 7896m2 e
junto a uma mina de salitre, Wilson conseguiu produzir aproximadamente vinte mil litros de água
dessalinizada por dia. (ALONSO, 2012)
55 . VIROLLI, Maurizio. Por amor a la patria. Un ensayo sobre el patriotismo y el nacionalismo.
Madrid: Acento, 1997.
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028: Mapa das oficinas salitreiras agrupadas em cantões.

importante da economia chilena56 , no entanto, com o cessar dos conflitos bélicos,
a crise de Nova Iorque em finais da década de 1920 e o descobrimento do nitrato
artificial depois da segunda guerra mundial, a indústria mineira do salitre decaiu
fortemente, deixando milhares de minas paralisadas, que se converteram num
conjuntos de ruínas abandonadas e saqueadas no meio do deserto, com algumas
exceções: Chacabuco -trabalhou até 1938-, Santa Luísa -operou até 1943-,
Alemania -até 1973-, Pedro de Valdivia -ativa até 1996- e María Elena que constitui
a única oficina salitrera que sobrevive até aos dias de hoje.
Atualmente, embora algumas destas estruturas tenham conseguido fazer
parte do Património da Humanidade, como é o caso de Humberstone, Santa
Laura e Chacabuco, a maior parte da história do salitre encontra-se complemente
abandonada; são verdadeiras “aldeias fantasma” que se deterioram cada dia mais
num território tão extremo como o do norte do Chile.

Ocupação do deserto de Atacama
O deserto de Atacama foi base de muitos assentamentos mineiros que se
caracterizavam principalmente por ser autónomos e por estarem distribuídos de
acordo com os recursos, isto é, em lugares propícios para a exploração mineira.
Assim, pode dizer-se que a autonomia é a principal e mais particular característica
dos assentamentos mineiros, possível de observar-se em quase todos.
Os cantões, caracterizados por serem “circunscrições geográfico-políticas”57,
eram formados por um conjunto de salitreiras que estavam sempre conectadas a
um porto e associadas a uma ferrovia.
Outro factor de extrema importância na ocupação do deserto de Atacama
foram os meios de transporte, especialmente as ferrovias uma vez que era através
deste meio que se fazia a gestão das matérias-primas durante o processo industrial
e também o transporte do produto final até aos portos, onde posteriormente seguia
rumo a diferentes países do mundo.
Adicionalmente, podemos também referir a importância do aparecimento de
cidades relacionadas com a indústria do salitre tais como as cidades ao serviço

56. Em 1910, a indústria mineira ocupava mais de 400 000 pessoas e exportava 2 336 000 toneladas
métricas.
57 . GARCÉS, Eugenio. Las ciudades del Salitre. Santiago: Orígenes, 1999.
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029: Comboio transporta salitre até ao porto.

031: Mapa de Tocopilla da “Armada de Chile”
(1921).

030: Mapa do norte do Chile de 1906. Mostra a vermelho
o caminho-de-ferro entre Tocopilla e El Toco e o de Taltal.

032: Barcos carregados de salitre partem do porto
de Tocopilla.

de Pampa Unión, que hoje se encontram desaparecidas, a aldeia ferroviária de
Baquedano e as cidades portuárias de Tocopila, Antofagasta, Mejillones, Caleta
Coloso e Talta.
O objeto de estudo desta dissertação, a cidade salitreira de María Elena, está
situada no cantão El Toco. Os primeiros descobrimentos de salitre nesta região
remontam a 1870.
Como Oscar Bermúdez clarifica no seu livro Historia del Salitre: desde la
Guerra del Pacífico Hasta la Revolución de 1891, o caminho-de-ferro foi construído
em 1889 e a sua extensão de 88 km permitiu a união entre o cantão e o porto de
Tocopilla. Este transformou-se no maior porto de salitre do norte do Chile com a
construção de María Elena e Pedro de Valdivia, depois de 1926.
As oficinas salitreras que operaram no cantão foram, entre outras: José
Francisco Vergara (1919-1931), com 1902 trabalhadores; Prosperidad (19091931), com 1250 trabalhadores; San Andrés (1893-1931), com 1100 trabalhadores;
Los Dondes (1923-1930), com 1231 trabalhadores; e Coya Sur (1912-1931),
com 1000 trabalhadores58 , todas elas operavam segundo o sistema Shanks. Cabe
mencionar finalmente María Elena e Pedro de Valdivia, onde operava o sistema
Guggenheim59.

Assentamentos mineiros
O desenvolvimento da indústria mineira, como foi referido anteriormente,
teve como consequências o avanço de um conjunto de operações de infraestrutura
que incluiu a construção de obras industriais, vivendas, infraestruturas portuárias,
etc., para ocupar o território de nascente a poente, em função do posicionamento
dos recursos mineiros, muitas vezes situados em lugares pouco propícios para o
assentamento humano.
Se antigamente os assentamentos tradicionais estavam cingidos aos rios e às
áreas favoráveis para o cultivo, agora, sob o império da produção industrial, o ponto
de partida é estabelecido pela zona de extração do mineral e da sua elaboração.

58. GARCÉS, Eugenio. Las ciudades del Salitre. Santiago: Orígenes, 1999.
59 . Sistemas de produção de salitre, Shanks e Guggenheim, consultar Anexo 1.
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Como menciona Max Aguirre60 , este é o novo axis mundi do assentamento.
Tomando em conta estas considerações, “uma oficina salitrera constituía
uma espécie de claustro de produção. A vida dos trabalhadores, empregados,
administradores e das famílias que os seguiam estava comprometida com
esse objetivo. Podemos estabelecer um paralelo entre as primeiras fundações
monásticas no meio do território culturalmente inóspito da Europa medieval e
estes enclaves com fins e condições muito diferentes, mas igualmente sujeitos a
um rígido plano de ação para enfrentar as carências, animados pela força, que
pareceria sobre-humana, por prostrar as limitações, dominar a natureza e chegar à
autossuficiência”, comenta Max Aguirre.
As condições de vida dos trabalhadores das minas de salitre durante os primeiros
anos do apogeu do nitrato, sem referir os administradores nem os donos, podiam
ser qualificadas de brutais e primitivas61. Os operários da mina eram obrigados a
levantar as suas cabanas com os materiais que tinham ao alcance. Estas construções
eram pobres e careciam de comodidade, consistiam em barracas construídas com
paus e chapas, à semelhança do que acontecia também nos portos, sujos casebres
eram construídos de madeira ou calamina62 de ferro ou zinco.
Segundo indica Cecilia Osorio, na sua tese de licenciatura em história, Conflictos
entre nacionalidades en el Mundo del Salitre: 1860-1880, os acampamentos da
década dos anos 70, podiam ter duas ou três ruas, onde se distinguiam claramente
dois espaços: um estava constituído pelo edifício da administração da empresa
mineira e as casas dos empregados e administradores. Geralmente estas casas eram
de madeira, bem construídas e limpas, procurando o máximo de comodidade
para os seus moradores; o outro setor, o acampamento dos operários, era uma
realidade completamente diferente. Estas eram de calamina ou adobe, com dois ou
três quartos muito pequenos, chão de terra, pouquíssimos móveis e quando havia
cozinha, se é que se lhe podia chamar cozinha (geralmente só quando se tratava de

60. AGUIRRE, Max. «La Arquitectura Moderna en Chile: El cambio de la arquitectura en la primera
mitad del siglo XX. El rol de la organización gremial de los arquitectos (1907-1942) y el papel de las
revistas de arquitectura (1913-1941).» Tese, Escuela Técnica de Arquitectura de Madrid, Universidad
Politécnica de Madrid, Madrid, 2004.
61 . OSORIO GENNET, Cecilia. Conflitos entre nacionalidades en el Mundo del Salitre: 1860-1880.
Tese Licenciatura em História, Santiago: Pontificia Universidad Católica de Chile, 1998.
62 . Termo utilizado pelos mineiros para designar a mistura que aparecia frequentemente de
hemimorfita, carbonato de zinc e hidroxicarbonato de cinc.

uma família), era formada por um par de vasos. Nos acampamentos dessa época
ainda não havia serviços higiénicos, luz elétrica, nem outro tipo de comodidades.
Ao longo dos anos, à semelhança do que acontece nas cidades tradicionais, as
empresas mineiras têm desenvolvido estratégias de adaptação às circunstâncias, o
que provocou a evolução, através das novas tecnologias de construção, das formas
dos assentamentos, das tipologias, dos materiais, da quantidade e da qualidade das
casas e dos equipamentos.
Com o objetivo de alcançar resultados eficazes de produção, as empresas
estrangeiras encarregues da gestão das cidades mineiras do norte do Chile
implantavam-nas em territórios mineiros somente para que atendessem a três
funções fundamentais: produtiva, residencial e de equipamento, sempre sob o
controle absoluto das indústrias63 . Estas empresas instalam-se no território apenas
temporariamente, dada a sua dependência do mineral explorado não renovável.
No entanto, este sistema de acampamentos tem sido fortemente criticado por
levar a cabo, nos últimos anos, um processo de transferência dos habitantes para
cidades maiores, o que traz como consequência o abandono e o desmantelamento
destes acampamentos, deixando somente em funcionamento a parte industrial –
até que se dá o inevitável fim do material explorado. Foi o caso de Chuquicamata,
onde transferiram todos os seus habitantes para Calama, a 16 Km de distância. É
interessante o caso desta mina de cobre porque, privilegiou-se a indústria, ao invés de
se privilegiar a população. Desalojaram-se todos os seus habitantes, simplesmente
porque era mais rentável descarregar o entulho resultante da exploração do cobre
sobre as casas do acampamento, do que levá-lo para um lugar mais afastado. Este
processo afetou a um total de 18000 pessoas que pertenciam a cerca de 3400
famílias.
Esta situação não é muito diferente da de outros assentamentos mineiros
como Santa Laura, Potrerillos, Oficina Puelma e Pampa Unión onde nem sequer
a indústria prevaleceu. Foram completamente desmantelados e deixados no
esquecimento.

63 . As condições de isolamento destes assentamentos provocaram que as oficinas salitreiras se
transformassem em verdadeiras aldeias, onde o abastecimento de água, alimentos e alojamento
dependia exclusivamente da empresa. É interessante o facto de, entre os anos 1880 e 1924, se pagasse
o salário dos trabalhadores com fichas salitreiras. Estas, importadas pelos ingleses, eram uma espécie
de moedas e podiam ser usadas somente na mercearia da oficina salitreira da empresa empregadora.
Em 1924 foi completamente proibido o seu uno no Chile, apesar de que continuaram vigentes
durante muitos anos mais.
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033: Acampamento mineiro El Salvador.

034: Mapa de El Salvador, Chile.

Contudo, em menor quantidade, existem cidades que têm conseguido perdurar
no tempo e converter-se em “verdadeiras cidades”, como o caso de El Salvador
cujo “desenho curvo foi realizado para evitar a monotonia evidente em muitos
acampamentos organizados em forma de quadrícula de xadrez”64. O acampamento
foi construído sobre um anfiteatro natural onde o terreno se eleva desde o ponto
focal do semicírculo até aos limites e onde atualmente vivem aproximadamente
7000 habitantes das quais apenas 1800 são trabalhadores da área mineira.

-

As cidades mineiras do norte do Chile constituem formas extraordinárias
de urbanidade. São cidades excecionais construídas num território inóspito.
Representam alternativas e têm sido complemento da sociedade e das cidades
tradicionais. 65
Podem resumir-se a seis as características que lhes conferem este caráter
excecional: a) em primeiro lugar, a sua qualidade de propriedade privada; b) a falta
de autonomia funcional (além dos próprios horizontes produtivos associados à
indústria); c) a falta de permanência no tempo; d) a escassa heterogeneidade social,
onde a população principal e maioritária é constituída por mineiros e as suas
famílias, criando uma pirâmide social restringida a relações laborais desenvolvidas
pela empresa mineira; e) a reduzida variedade de atividades e funções que
acontecem nos acampamentos; f) e por fim, o isolamento e as características do
solo, topografia e clima, que não são favoráveis ao desenvolvimento de outras
atividades tais como a agricultura.
Assim, cada um dos casos das cidades mineiras corresponde a uma organização
urbana e produtiva que oscilou, e tem oscilado, entre a referência de modelos
urbanos internacionais e a adequação a determinadas situações topográficas,
ambientais e funcionalidades locais.66

64 . GARCÉS, Eugenio. «Las ciudades del cobre y las variaciones del Company Town.» Em
Laboratorio Internacional de Paisajes Culturales. Barcelona, 2005.
65. GARCÉS, Eugenio, Marcelo COOPER, e Mauricio BARROS. Las ciudades del cobre. Santiago:
Ediciones Universidad Católica, 2007.
66 . GARCÉS, Eugenio. «Las ciudades del cobre y las variaciones del Company Town.» Em
Laboratorio Internacional de Paisajes Culturales. Barcelona, 2005.
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Quando se visita um destes acampamentos, tem-se a sensação de que não é
aquele o nosso lugar, devido às fortes características industriais e ao sentimento
de abandono perante o “infinito” deserto. É bastante notória a diferença entre os
dias festivos, tais como feriados ou festas religiosas, onde toda a população sai à
rua para poder disfrutar das atividades urbanas e os dias de trabalho normais, em
especial durante as horas em que os mineiros se encontram na mina e a restante
população protegida no interior da habitação, deixando as ruas completamente
desertas. No ar pairam somente as memórias e o silêncio.
A condição patrimonial destes assentamentos tem-se verificado somente
quando estes já se encontram desabitados, quando já se iniciaram os processos
de desmantelamento das suas instalações ou quando já foram entregues a saques
sistemáticos, como aconteceu já com algumas oficinas salitreras. A consciência
nacional tem sido muito parca em relação ao valor patrimonial destes assentamentos,
como também no que diz respeito ao tributo da indústria mineira na formação da
identidade nacional. 67
A diversidade e a complexidade que caracterizam os diferentes assentamentos
mineiros são, naturalmente, remetida para a problemática habitacional.
Desde os inícios das Company Towns, tanto nos tempos da antiga mineira
até aos modelos contemporâneos da mineira privada, uma das qualidades que
tem sido constantemente observada na habitação mineira é a uniformidade. Esta
obedece a propósitos funcionais, no entanto, permite uma segunda visão: “... a
modernização permitiu, entre outras coisas, fazer do mundo um lugar acolhedor
para a administração comunal regida pelo estado; e a premissa para isto foi pôr
o mundo transparente e legível para o poder administrar”68. O autor desta frase
refere-se a transparência política, social e urbana. Estas duas últimas constituem
uma série de instrumentos, regulações e ordenamentos que procuram dar critério
e método ao contexto urbano do homem moderno.
Ordem, regularidade, uniformidade e homogeneidade são elementos da cidade
industrial, onde a planta é lei e o edifício depende da planimetria inicial: por um
lado, estas unidades continuam a ser de quem as construiu (a empresa mineira),
não há trespasse de propriedades, nem venda, o destino é sempre o mesmo; quem
as constrói, também as destrói. E por outro, nada escapa à planificação. A mesma

67 . GARCÉS, Eugenio, Marcelo COOPER, e Mauricio BARROS. Las ciudades del cobre. Santiago:
Ediciones Universidad Católica, 2007.
68. BAUMAN, Zygmunt. La Globalización, consecuencias humanas. 1999.

relação que tem uma cartografia com o território é aqui refletida entre a planimetria
e o edifício. “É muito mais fácil impor o monopólio se o mapa precede o território;
se a cidade desde a sua criação e durante toda a sua história, é uma mera projeção
do mapa sobre o espaço”69.
Sabemos que company se refere a indústria e town a cidade. Também sabemos
que naturalmente a indústria ganha maior importância, uma vez que se trata do
propósito da construção destes assentamentos. Assim, a habitação transforma-se
no complemento essencial do complexo industrial. Adquiriu uma vasta liberdade de
projeto, que não é possível nos edifícios industriais, e permitiu o surgimento de uma
rica variedade de tipologias, desde a unidade urbana completa dos assentamentos
tradicionais, casa, indústria e equipamento, até ao hotel mineiro, que veremos em
seguida neste capítulo e que representa a otimização do assentamento mineiro.

-

Todas estas experiências que nasceram dos primeiros acampamentos no Chile
têm feito com que os novos empreendimentos privados e estatais procurem uma nova
apresentação do problema do abandono e da tipologia dos futuros assentamentos.
Foi assim, através da busca de uma nova conformação de assentamentos, que se
criaram os conceitos de Villa ou Hotel Mineiro, nos quais se abrange pontualmente
o problema da desocupação, mas que não assume as formas características dos
acampamentos tradicionais.
Villa Minera San Lorenzo da empresa Mineria Escondida é considerado como
um dos acampamentos pioneiros, uma vez que foi através deste projeto que se
implementou o conceito de Hotel Mineiro, onde se propôs uma mudança radical
na definição e na tipologia do acampamento típico. Situado a 1550 km a norte da
capital chilena, corresponde a um acampamento de operação e serve para albergar
os trabalhadores durante o processo de extração e industrialização do mineral,
neste caso, o cobre. Segundo Eugenio Garcés70 , é a materialização física da política
que enfrentou com uma nova perspetiva a habitação e os serviços para o grupo
dos trabalhadores, ao qual denominaram “grupo de Solteiros” e que se organizam

69. BAUMAN, Zygmunt. La Globalización, consecuencias humanas. 1999.
70. GARCÉS, Eugenio. «Los campamentos de la mineria de cobre en Chile (1905-2000). Los casos
de Sewell, Chuquicamata, Potrerillos, El Salvador, Saladillo, San Lorenzo, Hotel Pabellón del Inca,
Los Pelambres.» FONDECYT, Santiago, 1999.
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035: Villa Minera San Lorenzo.

037: Rua em San Lorenzo.

039: Pabellón del Inca, vista aérea .

036: San Lorenzo: interior dos quarteirões.

038: Vista exterior dos módulos habitacionais.

040: Planta Pabellón del Inca.

042: Quarto para duas pessoas.

041: Pabellón del Inca. Interior dos módulos.

043: Quarto para uma pessoa. Executivos.

por turnos. O turno 4 por 4 consiste em 4 dias de trabalho e 4 dias de descanso em
Antofagasta, cidade na qual se encontram as famílias dos mineiros. Piscinas, salão
de jogos e ginásio foram alguns dos espaços recreativos criados para combater a
monotonia durante os 4 dias de trabalho. Estes espaços são interiores e não têm
nenhum tipo de relação com o exterior.
No entanto, um dos melhores exemplos de um Hotel Mineiro é o do Portal
del Inca, localizado a 2000 km a norte de Santiago do Chile e que faz parte da
empresa Compañia Minera Doña Inés de Collahuasi.
Esta empresa, em conjunto com os arquitetos Correa3, fez uma proposta
de mudança tendo como base os modernos conceitos já inseridos na Villa San
Lorenzo. Com o fim de minimizar a falta de conforto físico e psicológico que
derivam das condições ambientais desérticas em altura71 e de promover o convívio
entre chefes, trabalhadores e operários, interagindo de maneira positiva com o
ambiente circundante, foi necessário assumir novas fronteiras na disposição dos
espaços e das funções.
Oferece tudo o que é necessário para a vida pessoal na mina: alimentação,
descanso e distração; incorpora vegetação no interior, que contrasta com a
paisagem exterior do deserto, montanhas e salares72 . Os quartos foram projetados
em pavilhões longitudinais, o que permite aos trabalhadores fazer o trajeto pelo
edifício para chegar até à cantina. Durante esse trajeto, cruzam os jardins interiores
situados em espaços de pé direito triplo com iluminação zenital e os lugares de
dispersão são climatizados, permitindo o convívio entre as pessoas. O conjunto
apresenta uma estruturação cruciforme, com um edifício de três abas destinadas
aos dormitórios e uma quarta aba, separada das anteriores, de serviços.
Eugenio Correa, arquiteto do atelier Correa3, conta que “há muitos anos,
em 1968, fui arquiteto da Anaconda Copper Mining Company e foi-me atribuído
um dormitório num acampamento mineiro. Para ir à casa de banho a meio da
noite tinha que abrir a porta e sair ao exterior com frio. Assim era como se vivia
nesse momento. À hora de almoço comíamos uma sanduíche porque nos dava

71. As condições climáticas desérticas em altura podem provocar vários efeitos na disposição física
e psicológica do ser humano devido à falta de oxigénio, à variação das temperaturas e à pressão
atmosférica.
72. Salar é um lago superficial cujos sedimentos são sais (boratos, cloruros, nitratos, sulfatos, etc)
e que se formam devido à evaporação, uma vez que há pouco ingresso de água – devido à falta de
precipitação.
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preguiça de ir à cantina”73. Foi com base nesta experiência que concebeu, anos
mais tarde, o hotel mineiro Portal del Inca, em Collahuasi. Hoje em dia, Correa3
tem 19 projetos em diferentes etapas de desenvolvimento e nos últimos 15 anos
tem projetado cerca de 626000 m2 de alojamentos mineiros com cerca de 23000
quartos em total.
É interessante o exposto no artigo Los nuevos asentaminetos mineros da
revista La Mineria Chilena, quando o arquiteto refere que o trabalhador mineiro
de hoje não se pode comparar com o mineiro de outrora, que agora é uma pessoa
mais especializada, mais exigente e com mais necessidades de tecnologias, serviços e
comodidades, o que obriga a subir o nível das instalações que os alojam. Fernando
de Laire, doutor em sociologia, especialista em temas laborais e assessor dos
vice-presidentes de Recursos Humanos de Collahuasi e BHP Billiton-Pampa Norte,
tem analisado este fenómeno e explica que “contar com atividades e infraestruturas
para encher o «vazio» dos períodos de descanso durante a jornada, constitui um
desafio permanente (para as empresas mineiras). (…) É necessário compreender
que quem vive na cidade tem a clara possibilidade de quebrar com a rotina, de
fazer a separação entre o tempo e o espaço de trabalho com o tempo e o espaço
de descanso. Nas minas isso é impossível, motivo pelo qual a dupla monotonia/
encerramento é um desafio tremendo”. Laire comenta também que hoje em dia
existem comodidades que os trabalhadores de turno, ou solteiros, assumem como
básicas, tais como televisão por cabo e ligação à internet. Facebook ou Messenger
“são especialmente valorizadas pelo mineiro para poder estabelecer contacto com
as famílias”.
“O novo assentamento mineiro desmantela a ideia urbanística das Company
Towns (...) e passámos a projetar um novo tipo de assentamento, onde se deixa
de lado a condição urbana para se focar na ideia do edifício complexo”, explica
Eugenio Garcés74 , no sentido em que agora uma instalação oferece, num só lugar,
as atividades residenciais e de distração. No caso das Company Towns falávamos
de casas e equipamentos, hoje, com os novos edifícios complexos, falámos de
dormitórios e serviços.

73. Anónimo «ARQUITECTURA EN FAENA: Los nuevos asentamientos mineros.» La Mineria
Chilena, 2011: 196-198. [online] http://www.mch.cl/revistas/index_neo.php?id=1735
74 . Anónimo «ARQUITECTURA EN FAENA: Los nuevos asentamientos mineros.» La Mineria
Chilena, 2011: 196-198. [online] http://www.mch.cl/revistas/index_neo.php?id=1735

Os casos de estudo apresentados revelam uma problemática que vai além da
sua composição física, mas que se associa diretamente à sua eficácia em formar
cidades, tal como as conhecemos.
Falamos de assentamentos, de acampamentos, de villas e de hotéis, mas no
entanto não sabemos ao abrigo de que conceito os podemos registar.
Eugenio Garcés, doutor da Pontíficia Universidad Católica de Chile, que já
foi e continuará a ser bastante referido na presente dissertação por ter sido um
dos principais investigadores do tema até ao dia de hoje, expõe75 que Le Corbusier
(1887-1965), durante o Quarto Congresso Internacional de Arquitetura
Moderna (CIAM), atribuiu quatro funções essenciais associadas ao habitar
coletivo do homem: habitar, trabalhar, cultivar o corpo e o espírito e circular. A
cidade é “uma comunidade de considerável magnitude e elevada densidade de
população que alberga uma grande variedade de indivíduos especializados em
tarefas não agrícolas, incluindo entre estes uma elite culta”76 . No caso do norte
do Chile, segundo a teoria de Eugenio Garcés, a ideia de assentamento parece
mais adequada para definir um conjunto complexo de funções e edificações
de casas, equipamentos e instalações industriais, organizadas por sistemas de
traçados que lhe permitem a sua organização interna, ao mesmo tempo que a
articulação com o resto dos elementos e centros povoados do território. O hotel
mineiro, que marca uma clara ruptura com os casos tradicionais, é visto pelo
autor como uma máquina de habitar.

Arquitetura mineira
Este ponto serve como conclusão e resumo dos anteriores. Como já se
mencionou, a evolução que tem tido a indústria mineira, tanto a nível dos
processos de produção como do desenvolvimento da infraestrutura a ela anexa,
como é o exemplo dos acampamentos mineiros, resultou da existência de duas
etapas distintas que ficaram marcadas pela arquitetura, o projeto e a implantação.
A primeira etapa consiste no projeto arquitetónico dos primeiros
assentamentos mineiros e baseia-se principalmente na construção de cidades

75. GARCÉS, Eugenio. «Las ciudades del cobre y las variaciones del Company Town.» Em
Laboratorio Internacional de Paisajes Culturales. Barcelona, 2005.
76. Sjoberg Morris, 1984, referido em GARCÉS, Eugenio. «Las ciudades del cobre y las variaciones
del Company Town.» Em Laboratorio Internacional de Paisajes Culturales. Barcelona, 2005.
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044: Oficina José Santos Ossa.

046: Oficina Aníbal Pinto.

048: Oficina María Elena.

045: Oficina Aconcagua.

047: Oficina Francisco Puelma.

049: Oficina Pedro de Valdivia.

ideais, onde a forma urbana está relacionada com as cidades industriais da Europa
e dos EUA. Uma estrutura que se adapta ao terreno existente e à marcação dos dois
eixos principais da cidade.
Em María Elena77, por exemplo, trata-se de um esquema concêntrico, que
parte de um quadrado, que é a praça, dividido por diagonais, onde são visíveis os
obstáculos que se impuseram na aplicação teoria e à prática, sendo o resultado
uma variedade de formas geométricas desconformadas.
Em termos de materiais, a madeira foi o principal material usado para a
construção dos acampamentos desta primeira etapa, onde geralmente foi utilizado
o sistema de Ballon Frame, que consiste numa trama de madeira unida por pregos
e onde os pés direitos se estendem desde o sobrecimiento78 até às vigas superiores.
Algo bastante diferente acontece na segunda etapa da arquitetura mineira no
norte do Chile, onde o projeto arquitetónico nasce dos problemas do abandono
que acontecem quando os materiais de extração (cobre, salitre, ouro, prata) se
esgotam, originando o fim do acampamento ou da cidade mineira e a consequente
mudança dos habitantes para cidades maiores.
Foi por este motivo que se começou a usar uma nova forma de criar
assentamentos mineiros, que fossem momentâneos, para que, uma vez terminado
o processo de extração, pudessem ser desmontados facilmente. Assim, utiliza-se
o sistema de pré-fabricação, cuja implantação no terreno se dá em superfícies
artificialmente aplanadas e onde é gerado um esquema de união entre os diferentes
módulos de dormitórios e serviços.
Disto resulta a inexistência de um plano urbanístico prévio, devido à
implantação “fictícia” a que são submetidos estes módulos. Assim, dentro desta
tipologia de assentamentos, diferenciam-se 3 grandes áreas, marcadas pela
sua forma: a) por pátios, onde se conformam agrupamentos de dormitórios
concêntricos e onde as atividades em comum se desenvolvem noutra construção,
gerando um deslocamento pelo exterior dos recintos, que podem ser semicobertos
ou estruturas completamente fechadas; b) por filas, nos quais se geram organizações
alinhadas de dormitórios, todas com a mesma orientação, onde uma está composta

77 . Este tema será referido com mais detalhe no Capítulo III
78. Utilizado em lugares sísmicos, é uma espécie rebordo de betão armado ou em blocos que tem
dupla função: amarrar todo o conjunto da casa para que o assentamento seja uniforme e isolar as
paredes da humidade natural do terreno.
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050: Hotel Pabellón del Inca. Empresa: Collahuasi. Salamanca IV
Região.

051: Hotel Mina. Empres: Pelambres. Salamanca, IV Região.

052: Alojamiento Guggenheim. Empresa: SQM S.A. María Elena, II 053: Alojamiento Pampinos.
Empresa: SQM S.A. María
Região.
Elena, II Região.
054: Hotel Veladero. Empresa: Barrik. San Juan, Argentina.

055: Hotel Villa San Pedro. Empresa: Escondida. An- 056: Hotel Esperanza. Empresa: Mineria
Esperanza. Antofagasta, II Região.
tofagasta, II Região.

057: Alojamiento
Barriales. Empresa:
Pascua Lama. Alto
del Carmén, Vallenar.

058: Alojamiento los Anillos. Empresa: Pascua Lama. San Juan, Argentina.

pelos espaços comuns e onde se destaca a cantina; c) e por fim, a forma à qual
chamam “grande estrutura”, que é uma modalidade mais moderna e atual e que
consiste numa grande estrutura onde os dormitórios, os espaços de recreação e os
escritórios se encontram no mesmo recinto, um grande espaço interior que alberga
os trabalhadores.
Geralmente estes sistemas pré-fabricados possuem uma série de alternativas de
agrupamento, uma vez que são módulos que se podem localizar aleatoriamente.
Por isso mesmo, a planificação urbanística e também a construtiva realizam-se
na fábrica, onde existem várias empresas dedicadas ao ramo dos sistemas
pré-fabricados e que entregam infraestrutura mineira através das tecnologias
informáticas avançadas: otimizam a qualidade, economia e rapidez.
As condições geográficas, sociais e culturais da época em que eram construídos
os assentamentos são os fatores responsáveis pela diversidade de tipologias
empregues no decorrer dos anos. Este assentamentos tornam-se assim num
caso de estudo de elevado interesse, uma vez que são verdadeiros laboratórios
arquitetónicos manipulados por empresas privadas com arrojadas ideias urbanas,
com novas formas e técnicas de construção que procuram combater as adversas
condições de vida em climas extremos, como é o caso do deserto de Atacama.
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059: Neuf-Brisach

060: Utopia

061: Cidade Industrial, Tony Garnier

062: Letchworth

Capítulo III - María Elena

1ª Parte: A Cidade Ideal
O objeto de estudo deste capítulo é o assentamento mineiro de María Elena
que, de entre as mais de 300 oficinas salitreiras que existiram entre os séculos XIX
e XX no deserto de Atacama, representa o último baluarte da epopeia do salitre,
não só no Chile, mas em todo o mundo.
Quando surge, María Elena configura-se como uma intervenção associada ao
conceito de cidade ideal, modelo de uma cidade perfeita que se traz e se instala
no meio do nada, resultado do sonho de um grupo de aventureiros americanos
permitindo que onde antes não existia nada, agora apareça uma cidade pensada
para funcionar de maneira autónoma. É o resultado da complementaridade entre
a maneira de conceber o utópico e a condição inabitável do território: um projeto
“sem lugar” que se executa num lugar “sem vida”. Tem numerosos antecedentes
no âmbito das cidades ideais, na tradição utópica e em modelos construídos,
associados com alguns casos paradigmáticos como Neuf-Brisach, em França
(cidade renascentista), Utopia de Thomas Moore, a Cidade Industrial de Tony
Garnier (cidade industrial) e por fim, Letchworth, fundada por Ebenezer Howard
a norte de Londres (cidade jardim).
María Elena surge da necessidade de alojar aos trabalhadores da indústria
salitreira, num lugar desabitado e sem história arquitetónica. Teoricamente, tratase de uma Company Town, cujo conjunto urbano e o complexo arquitetónico estão
completamente integrados, com edificações destinadas aos alojamentos (solteiros,
famílias, operários, técnicos, profissionais e estrangeiros) e a serviços produtivos,
que são capazes de brindar autonomia e autossuficiência. Nasce de um projeto
norte-americano79 com uma planta geométrica e impõe-se à geografia através do
seu traçado octogonal. Atualmente encontra-se confinada no meio de um cemitério
de antigas oficinas que foram fechadas e abandonadas depois do esgotamento da
jazida do material que se explorava nas suas minas. Tornou-se nessa altura, em
ponto de convergência para os habitantes das oficinas vizinhas de Vergara, Pedro
de Valdivia, Coya e Baquedano, entre muitas outras.
Desta maneira, três questões de elevado interesse caracterizam esta cidade: a) a
sua localização no deserto que constitui paisagem e elemento contentor de vida; b)
o facto de ser uma cidade “inventada” no meio do nada, com a lógica das utopias
do século XIX; c) e a sua situação atual, de incerteza no que diz respeito ao seu
futuro.

79 . A nacionalidade do projeto aparece na legenda do plano original de 1920, no museu histórico
de María Elena.
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1. María Elena
2.

2. Coya Sur

3.

063: Cantão El Toco Sul

3. Pedro de Valdivia

Contexto geográfico, histórico e administrativo
É no cantão de El Toco que se localiza María Elena, na zona norte do deserto
do Atacama, vizinha do Rio Loa. Nela veem-se alguns aspetos fundamentais da
atividade da exploração do salitre, como a estruturação produtiva do território,
a construção de cidades novas, a fundação de portos e o progresso dos meios de
transporte, particularmente da ferrovia.
Os limites do cantão El Toco, cujos primeiros descobrimentos de salitre datam
de 1870, estão definidos pelo Llano de la Paciencia, a sul, a Pampa Negra, a norte,
com um comprimento total de 100 km, e o Rio Loa a oriente.
María Elena está localizada a 1200 metros acima do nível do mar, a 8 km
a poente do Rio Loa, a 70 km do porto de Tocopilla, ao qual se liga através de
estrada e ferrovia, e a sua distância da capital chilena, de onde atualmente chega
a maioria das mercadorias necessárias para o dia-a-dia dos seus habitantes, é de
1556 km. Ao mesmo tempo, está ligada com Coya Sur – onde se encontram os
poços de evaporação solar -, com as ex-oficinas Vergara e Pedro de Valdivia e com
a Ruta 5 Norte, também conhecida como Panamericana.
A história desta cidade remonta a 1924, ano em que a empresa Guggenheim
Brothers adquiriu um importante número de minas de salitre que pertenciam à
oficina Coya Norte, assumindo o domínio da Anglo-Chilean Nitrate & Railway
Co., facto que assegurou o controlo da ferrovia que unia o cantão com o porto de
Tocopilla. Segundo Eugenio Garcés, em 1925 deu-se início à construção da fábrica
e do acampamento, supervisionada pelo engenheiro A. Wilcox, de acordo com
um projeto feito em Nova Iorque. As primeiras obras foram concluídas em 1926
e no dia 22 de novembro desse mesmo ano, a nova fábrica Guggenheim iniciou
as suas atividades, com a capacidade de produção de 600 000 toneladas métricas
anuais, quatro vezes mais do que a capacidade da fábrica de Chacabuco, a maior
do sistema Shanks80.
A repercussão da crise económica de 1929 no Chile obrigou, no assentamento
de María Elena, a parar os trabalhos de exploração da mina entre novembro de
1932 e agosto de 1934. Da fusão da empresa Anglo-Chilean Nitrate & Railway Co.
com Lautaro Nitrate Co.Ltd, proprietária da oficina Pedro de Valdivia, surge uma
nova empresa denominada Compañia Salitrera Anglo-Lautaro, que se transforma
mais tarde, em 1968, na empresa estatal Sociedad Química y Minera de Chile

80 . Consultar Anexo 1.
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(SOQUIMICH), privatizada em 1988, durante a ditadura81, em favor da atual
empresa SQM S.A. Hoje, SQM S.A. é líder mundial nas suas três áreas de negócio
principais: adubos, iodo e lítio. Conta com escritórios comerciais em mais de 20
cidades, o que lhe permite a concretização de negócios em cerca de 100 países da
Europa, América, Asia e Oceânia.
SQM S.A. é proprietária do conjunto urbano de María Elena, isto é, do solo
e das construções dispostas sobre este: instalações industriais, equipamentos
e casas. No entanto, o estado territorial é peculiar, dado que a Municipalidad
de María Elena partilha o espaço urbano com a empresa. Durante muitos anos,
as relações laborais entre a empresa e os seus trabalhadores associaram a casa
com o posto de trabalho, incluindo a permanência no lugar e os benefícios
sociais dados mediante os equipamentos disponibilizados. É indubitável que tal
situação influiu decisivamente na personalidade do pampino -como gostam de
ser chamados os habitantes de María Elena-, nos seus modos de vida e nas suas
condutas relacionadas com o habitar, resultado da forte dependência e arraigo que
estabelece o habitante com o seu lugar de residência, inclusive num assentamento
isolado em pleno território desértico.
É bastante complexa a atual situação administrativa da cidade. São três
as autoridades que exercem o controlo: SQM S.A., Conselho de Monumentos
Nacionais e o Município de María Elena.
Em primeiro lugar, a empresa é proprietária do assentamento e assume a
direção da administração e manutenção da cidade. Dos 4593 habitantes82 , 1475
fazem parte do grupo de trabalhadores de SQM S.A., 146 desempenham a função de
supervisores e 602 a de operários. A empresa tem a seu cargo as áreas residenciais,
áreas verdes, equipamentos e zonas de lazer. Mesmo que um habitante da cidade
tenha a intenção de adquirir a casa onde vive, não o pode fazer - uma vez que todos
os terrenos e casas são propriedade da empresa SQM S.A., situação que por si só é
estranha e que provoca um claro desleixo (apesar dos esforços da companhia por
manter o assentamento em boas condições) por parte do povo em relação a toda
a cidade – o ser humano não tem o ímpeto de remodelar, melhorar ou estimar um
bem que não é seu. Esta situação chega a tais proporções que até pequenos arranjos
como por exemplo, desentupir os canos, são feitos pela companhia. Não existe o

81 . A propósito de este tema, é interessante referir que durante a ditadura militar vivida no Chile
(11 de Setembro de 1973 – 11 de Março de 1990), muitos presos políticos foram levados para as
salitreiras abandonadas no norte do Chile, devido ao seu isolamento e carácter privado.
82 . Censo 2012, 38,4% menos habitantes que no censo de 2002 (7456 habitantes).

carinho intrínseco pela casa e pelo lar como no resto das cidades “normais” e isso
está à vista de qualquer pessoa que visite a cidade. Há o sentimento de que se está
numa maqueta e que somente o seu autor a pode, e a quer, modificar.
Como consequência da sua condição de assentamento mineiro, María Elena
conta com todos os serviços básicos (água potável, luz e saneamento básico)
disponibilizados pela companhia aos seus habitantes mediante três formas: a) não
se cobra a luz, água nem aluguer aos imóveis cujos residentes sejam trabalhadores
da empresa; b) aos particulares, cobram-se serviços a um preço equivalente ao
50% do valor real e um aluguer que corresponde a aproximadamente 100 euros;
c) aos particulares com benefícios, normalmente prestadores de serviços de curto
ou médio prazo, concedem-se de maneira gratuita, somente no caso de não
incorrerem em excessos83. Apesar da eficaz cobertura destes serviços, concede-se
maior prioridade à área industrial, devido a esta corresponder ao principal uso da
cidade, afetando os habitantes através de cortes de água ou de eletricidade sem
aviso prévio, gerando sérios problemas tais como a suspensão das aulas nas escolas,
problemas higiénicos, a impossibilidade de poder continuar os serviços laborais e
muitos outros de diversas índoles. SQM S.A. é também a responsável pela recolha
do lixo gerado pela população e pelo seu depósito num aterro sanitário localizado
a alguns quilómetros da cidade. Sob o ponto de vista humano, a companhia
desenvolveu diretrizes que uniformizaram certos padrões de conduta e relações,
que criaram bases de um sentimento de união, o que implica responsabilidade e
expressa interações, valores, ideias, interesses e formas de pensar.
Em segundo lugar, retomando o tema da administração da cidade, o Conselho
de Monumentos Nacionais estabelece o importante controlo e restrições das áreas
consideradas de valor patrimonial e histórico, tendo passado os edifícios cívicos do
assentamento a ser considerados Património Nacional em 1999 e em 2008 María
Elena recebe o título de Zona Típica84.

83 . No caso da luz, é gratuita até 150 KW e da água até 21 m3. Acima desses montantes, deve pagarse o valor real dos serviços.
84 . Uma Zona Típica ou Pitoresca é, de acordo com o ordenamento legal patrimonial do Chile e da lei
No. 17.288 (Lei sobre Monumentos Nacionais): “(...) conjuntos de bens imóveis urbanos ou rurais,
que formam uma unidade de assentamento representativo da evolução de uma comunidade humana
e que se destacam pela sua unidade estilística, pelos seus materiais ou técnicas construtivas; que
têm interesse artístico, arquitetónico, urbanístico e social, constituindo assim áreas vinculadas pelos
edifícios e a paisagem que as emoldura, destaca e relaciona, conformando uma unidade paisagística
com características ambientais próprias, que definem e conferem identidade, referência histórica e
urbana numa localidade, aldeia ou cidade”.
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065: Yorkship Village.

064: María Elena, vista aérea.

1.

2.

066: María Elena, planta original. 1. Bairro Americano. 2. Acampamento dos trabalhadores.

Por último, a administração municipal tem autorização para desempenhar
o seu papel somente através de acordos estabelecidos com a empresa, sendo a
sua principal estratégia a habilitação e o investimento em espaços públicos como
praças, estádios e edifícios para a instalação de escritórios do serviço público.

A cidade ideal – formalização da teoria
O conjunto urbano de María Elena apresenta uma disposição parecida
à da cidade industrial de Yorkship Village de 1918, em Nova Jersey, EUA, que
é composta por um núcleo central octogonal cruzado por diagonais e rodeado
de ruas com um aspeto mais orgânico, característico da cidade jardim. Na zona
superior do conjunto, encontram-se as instalações industriais. Este esquema
repete-se em María Elena e podemos supor85 que o seu projeto foi baseado nele,
uma vez que coincidem cronologicamente e funcionalmente –ambos se tratam de
assentamentos industriais.
Assim, da malha urbana de María Elena -cujo nome deriva de Mary Ellen
Condon, esposa do primeiro administrador da mina, Elías Cappelers-, nascem
duas formas de agrupamento residencial adjacentes: o bairro americano (nome
atribuído devido ao elevado número de norte-americanos que aí residiam) e o
acampamento dos trabalhadores. Esta separação funcional, morfológica e
figurativa, entre a “população de supervisores” e a “população dos operários”
-possível de observar também noutras cidades referidas anteriormente como as
Salinas de Chaux-, expõe o estado estratificado e hierarquizado em que estava
disposta a população e significa que, à data da criação do assentamento, os
mineiros não eram considerados como parte integrante da empresa. O conjunto
conformado pelo acampamento dos operários tem uma trama em forma octogonal
que se baseia num esquema concêntrico iniciado por um quadrado central e que
é dividido pelas diagonais. Possui quatro lados maiores e quatro menores que são
um terço dos outros. Dos lados menores, surgem duas diagonais que convergem
sobre uma praça que se encontra no centro desta composição; dos lados maiores,
eclodem dois pares de eixos paralelos, tangentes à praça, definindo os seus quatro
lados. Ao mesmo tempo, o bairro americano, que assume o caráter da cidade

85 . Seminário Taller de Investigación: Company town y Assentamientos mineros en Chile (18751999). Primeiro semestre de 2000.
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067: Estilo Neocolonial de María Elena.

jardim de Ebenezer Howard86 , tem uma malha irregular que está de acordo com
a topografia do terreno, cujas casas se implantaram separadas umas das outras
e onde a arborização, com espécies nativas, lhes confere privacidade sem ter de
recorrer a muros nem vedações. Utilizou-se o estilo neocolonial, que remonta à
antiga Califórnia Mexicana, para o tratamento de todos os edifícios, tanto os
de equipamento em volta da praça –à exceção do teatro- como os do resto do
acampamento e assume uma identidade figurativa que, com o decorrer dos anos,
se pode relacionar com a arquitetura nacional87.
Em relação à utilização deste estilo é interessante a interrogação que faz Braulio
Morera no livro Deserta: “Pergunto-me se a utilização deste estilo deriva de lógicas
de duplicação de técnicas e soluções – por exemplo, a criação de um limite urbano
particular – provenientes de assentamentos anteriores por parte dos investidores da
Guggenheim Brothers” ou se está “relacionado com o uso de limites previamente
utilizados em oficinas salitreiras de outras companhias ou instalações Guggenheim
nos Estados Unidos e México”. Neste contexto, o argumento exposto em “Una
Arquitetura de la negatividad”88 de Max Aguirre, parece-me uma boa resposta, ao
afirmar que a eficácia da máquina, referindo-se ao conjunto de indústria e cidade, é
resultado de um processo de mistura e ajuste de estilos importados, soluções locais
e diálogos culturais que nascem da necessidade urgente de eficácia e rapidez na
fundação da oficina salitreira.
O ordenamento territorial na comuna tem-se limitado devido à sua condição
de acampamento mineiro de propriedade privada, o que dificulta o zonamento da
cidade através de um Plano Regulador. No entanto, foi construído segundo uma
certa lógica de localização que apontou, como já foi referido, a uma segmentação
social de classes, realidade que hoje não existe uma vez que os trabalhadores de
cargos mais elevados já não habitam a cidade. Assim, existem hoje dois sectores
onde vivem apenas os trabalhadores administradores da empresa: villa El Bosque
e Henry Sur. O resto do assentamento constitui o lar das famílias, solteiros,

86 . Ebenzer Howard (1850 – 1928), famoso urbanista britânico criador do modelo de cidade jardim
que consiste num centro urbano projetado para uma vida saudável, de trabalho e que tem um
tamanho que seja possível uma vida social.
87 . O estilo neocolonial foi aplicado em numerosas residências em Santiago, algumas de elas
projetadas pelos reconhecidos arquitetos Costabal y Garafulic.
88 . AGUIRRE, Max. «Una arquitectura de la negatividad. La modernidad de la arquitectura de
las salitreras.» ARQ n.57

(2004): 61-63. [online] http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_

arttext&pid=S0717-69962004005700016&lng=es&nrm=iso
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068: Indústria e o caminho-de-ferro.

069: Indústria e acampamento.

operários, empreiteiros, funcionários municipais e outros.
As instalações produtivas correspondem a um projeto industrial que não se
justifica aprofundar na presente dissertação89. Não obstante, é importante referir
que estão posicionadas no lado norte do octógono e separadas do acampamento
através das ferrovias. Os cachuchos90 e a fábrica granuladora destacam-se na
paisagem pela sua envergadura.
É interessante a maneira como foi projetada a cidade. A forma octogonal
do acampamento dos mineiros, em comparação com os caminhos irregulares e
arborizados do bairro americano, é vista, à semelhança de muitas outras cidades
do mundo, como uma clara intenção de demonstração de poder, como afirma
Matthew Gandy, “No séc. XX, as campanhas coloniais tinham como objectivo
impor novas formas de relações de poderes (…) o dilema dos padrões de vida”91.
María Elena e a sua malha urbana são um exemplo disso.
A conciliação da teoria com o programa, do projeto com a construção, das
referências históricas com aspetos técnicos e da utopia com a realidade, imagina-se
que tenha sido complicada. Adaptar um tipo urbano com forma octogonal num
lugar tão específico e especial como o deserto de Atacama apresenta-se como um
tarefa difícil, evidenciada nas primeiras etapas de construção através de lacunas
apresentadas entre a construção e os planos.92
No que diz respeito à habitação, o conjunto das 179693 vivendas organizou-se
de três maneiras: a) casas em banda e geminadas; b) à volta de um pátio, os “buques”
e c) a casa isolada (bairro americano). As casas geminadas (em pares), situadas ao
lado da Plaza de Armas - praça central e principal de María Elena - e conformadas
por pequenas unidades têm as suas fachadas viradas para a rua e para os pátios. A
forma mais frequente, no entanto, é o agrupamento em banda constituído por 4 ou

89 . Para uma informação mais completa sobre o processo extrativo ver Anexo 1.
90 . Tanques de lixiviação.
91 . Citado em ALONSO, Pedro. Deserta. Ecología e industria en el Desierto de Atacama. Santiago:
ARQ ediciones, 2012.
92 . GARCÉS, Eugenio. Las ciudades del Salitre. Santiago: Orígenes, 1999.
93 . GARCÉS, Eugenio. Las ciudades del Salitre. Santiago: Orígenes, 1999. (Refere-se à quantidade
de casas construídas no inicio do acampamento. Hoje em dia existem, segundo o Plan de Desarrollo
Comunal da Municipalidad de María Elena, 2689 casas)
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072: Casa isolada (bairro americano).

073: Casas em banda.
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6 casas e que está associada com o seu par (uma segunda linha de casas paralela)
através de uma passagem/ruela interior, o que lhe confere uma característica de
bloco estreito e comprido que muitas vezes se viu obrigado a assumir ângulos para
se poder adequar ao octógono estabelecido pela malha. Em segundo lugar, temos as
casas à volta dos pátios, os “buques”, que fazem parte do conjunto de vivendas que
alojavam os trabalhadores solteiros, sendo, portanto, constituídas por dormitórios
organizados num edifício de tamanho considerável e com uma identidade urbana
significativa. Em espanhol, a palavra buque significa navio e é essa a razão de assim
terem denominado estes edifícios, pela sua forma comprida e de tamanho similar a
uma embarcação. Alguns destes edifícios acabaram por ser ocupados por famílias,
perdendo assim o caráter que lhes tinha sido atribuído. Os que permanecem até aos
dias de hoje como residência dos trabalhadores solteiros da mina foram vedados
com muros altos que restringem o acesso, em atenção ao alegado caráter bravo
dos seus residentes94. Finalmente, e como já foi explicado anteriormente, as casas
que constituem o bairro americano são isoladas, tanto do resto da cidade como
também umas das outras, o que destaca o conceito diversificado e estratificado
posto em prática através da experiência norte-americana.
Atualmente, através das platibandas e das diversas morfologias das vivendas,
podemos observar claramente as quatro tipologias de casas que tinham sido
projetadas para ser concedidas mediante o posto ou a atividade de cada um na
empresa. Ainda que a cada casa correspondesse a uma só família, estas tinham
diferentes tamanhos e padrões de qualidade e estavam destinadas aos diferentes
bairros, dependendo da densidade. Às casas que não faziam parte de nenhuma das
quatro tipologias, deram-lhe o nome de casas discordantes. Estavam geralmente
posicionadas nos limites do octógono e faziam parte de uma estratégia de
crescimento da cidade. (Ver imagem 073)
Os principais materiais utilizados95 na construção destas vivendas são o betão
armado, a pedra, o tijolo, painéis pré-fabricados de contraplacado de madeira,
madeira e tabiques, gesso cartonado e até latas, cartões e plásticos. Não obstante,

94 . O regime de solteiros, apesar de ter sido benéfico economicamente para empresa, no sentido de
não assumir a responsabilidade pela família dos trabalhadores, trouxe problemas de índole social
comprovados pelo aumento do número de violações na cidade, obrigando inclusive à mudança da
escola para uma área mais afastada do buques.
95 . Informação apreendida durante o workshop.
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Natália Jorquera Silva96 afirma que, apesar da grande concentração de sal na
terra da região, o que resulta numa péssima solução para o adobe97, o mesmo
foi igualmente utilizado, e que devido à diminuta pluviosidade e à aplicação de
um sistema misto de construção, puderam erguer-se edifícios tão resistentes, que
duram até aos dias de hoje. Defende que os edifícios de equipamento dispostos à
volta da Plaza de Armas foram construídos através de um sistema que consiste
em estruturas de madeira ou metálicas embebidas no interior de grossos muros de
adobe.
O cuidado de SQM S.A. na conservação do estado original destas vivendas é
uma atitude a aplaudir, uma vez que tem resguardado a identidade de María Elena
ao longo dos anos e evitado que esta perca a sua essência e, apesar das ampliações
feitas pelas habitantes às casas onde vivem, as intervenções têm sido controladas
no que diz especial respeito às fachadas, capazes ainda de conservar o seu carácter
de corredores urbanos, de sombra e de espaço público.
Quanto às ampliações que as casas foram sofrendo ao longo dos anos, -apesar
de que é discutível a forma como foram feitas- estas vieram permitir a utilização
adicional dos pátios (principal lugar escolhido para serem erguidas), espaços
que, depois de devidamente sombreados, possibilitaram o seu uso intensivo
e proporcionaram superfícies controladas e disponíveis para os usuários que
necessitavam complementar o seu mundo doméstico com um espaço exterior mais
ameno em oposição à extensão do deserto de Atacama.
A arquitetura em climas extremos deve dar resposta às questões climáticas
e de relação interior/exterior. Deve ser aberta e flexível e reforçar a qualidade
das paisagens únicas. No caso de María Elena, deparamo-nos com deficiências
de projeto que são consequência da artificialidade que lhe impregnaram desde o
princípio. Neste sentido, e à semelhança das ampliações realizadas nas casas, os seus
habitantes desenvolveram estratégias que possibilitaram a adaptação da cidade às
suas necessidades básicas, que passaram por elementos de sombreamento, bancos,
plantas e pavimentos, não só nos edifícios privados e coletivos, como também
nos espaços públicos. Apesar disso, recordando a viagem que fiz a María Elena, a

96 . JORQUERA SILVA, Natalia. «Patrimonio Industrial en Tierra Cruda: la Salitrera de María Elena,
un Modelo Constructivo Mixto.» digitAR, nº 1 (2013): 22-31. [online] https://impactum.uc.pt/en/
artigo/patrimonio_industrial_en_tierra_cruda_la_salitrera_de_mar%C3%ADa_elena_un_modelo_
constructivo
97 . Espécie de tijolo feito de massa de barro (argila e areia) misturada com palha e seco ao sol. No
norte do Chile, as casas de adobe constituem o património de muitas famílias.
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088: Planta da igreja de San Rafael.

primeira imagem que tenho é de, às 3 da tarde, não haver absolutamente ninguém
a caminhar na rua, à exceção do nosso grupo, que estava desesperado por poder
encontrar um lugar com sombra e onde nos fosse possível sentar a comer um
gelado. Contudo, e tal como em muitas outras cidades do mundo, podemos dizer
que María Elena foi alvo de uma apropriação por uma arquitetura de cariz Popular,
nas intervenções informais feitas pela população ao longo dos anos.
Relativamente à localização de alguns edifícios de equipamento na malha
urbana, devido aos seus usos variados e às suas dimensões diferentes, resultam
algumas situações mal resolvidas e incoerências no que diz respeito à formalização
concreta da malha urbana octogonal. Ainda assim, pode notar-se que há uma
clara intenção de posicionamento dos edifícios mais representativos e de caráter
de uso quotidiano - como o mercado, mercearia, igreja, escola principal, edifício
dos sindicatos, sanitários públicos, teatro, filarmónica, museu e a biblioteca -, no
centro da cidade, estando posicionados em torno da Plaza de Armas.
A igreja dedicada a San Rafael, que atualmente funciona diariamente e faz
parte da identidade de María Elena, foi projetada e construída em 1926. Situa-se no
eixo diagonal nascente-poente e o constitui um conjunto no qual se integra a casa
paroquial. Na entrada tem ornamentações com motivos que evocam ao barroco
colonial e que estão em concordância com o estilo neocolonial do conjunto.

089: Igreja de San Rafael. Alçado principal.

091: Igreja de San Rafael. Vista lateral 1.

090: Igreja de San Rafael. Vista da fachada traseira.

092: Igreja de San Rafael. Vista lateral 2.
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A Escola Principal é considerada um dos edifícios mais emblemáticos de María Elena.
Inaugurada em 1926, é composta por um piso e ocupa um quarteirão completo. A sua fachada,
que conforma o limite visual e físico da Plaza de Armas a nascente caracteriza-se pela sua simetria a eixo com a praça e pelos dois volumes que sobressaem, correspondendo um à parte onde
estudavam as mulheres e o outro à parte masculina da escola. As cores fortes da composição
e o seu estilo neocolonial são também elementos que a caracterizam. No seu interior existe
um pátio ladeado de pilares dispostos em posição que continha, segundo indica a planta de
1955, um campo de basquetebol, vestiários e uma zona de sombra feita através de canas à qual
lhe chamavam “sombra de caña”. Todo o conjunto do pátio foi rigorosamente adequado à
perpendicularidade que tem com o sol do Trópico de Capricórnio. Atualmente -e com muita
pena por parte daqueles onde nesse local lhes foram ensinados os primeiros valores, a ler e a
escrever-, encontra-se em desuso devido aos danos sofridos durante o terramoto de 2007.

093: Escola Principal. Alçado principal.

094: Escola Principal. Alçado lateral 1.

095: Escola Principal. Alçado lateral 2.

096: Escola Principal. Alçado traseiro.

097: Planta da Escola Principal de 1955.

098: Planta da Escola Principal.

O Mercado, construído em 1927, está situado no lado oposto à escola, na
Avenida Prat. É formado por uma planta rectangular de 1800 m2 e por um só
piso. Está fechado exteriormente, sendo no interior que se realizam as atividades
comerciais. Estes espaços, ou lojas, estão dispostos nos lados mais compridos do
retângulo, criando uma galeria que tem uma cobertura de madeira e metal sobre a
qual se colocaram canas. Esta característica faz do mercado um lugar agradável e
ventilado; a sombra permite aos habitantes permanecer aí, juntando-se em grupos
para realizar as suas compras ou simplesmente para conversar.

099: Mercado, alçado principal.

100: Mercado

101: Mercado. “Libreria” e “La Casa de los
Regalos”.

102: Planta do Mercado.
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O edifício do teatro está situado no lado sul da Plaza de Armas e servia para a
exibição de filmes, tal como está mencionado no documento M. E. Memorandum
Bienestar No. 535-35 de 9 de Maio de 1935 “Estreavam-se mais de seis filmes
semanais, os mesmo que se exibiam nos portos, mas a preços reduzidos”. Este
edifício distingue-se dos restantes de arquitetura neocolonial, já que apresenta uma
certa modernidade de reminiscência Arte Deco. A fachada principal, simétrica, é
constituída por três grandes portas e por três volumes, dois dos quais -os dos
extremos- se sobressaem pelo seu tamanho. No volume do lado direito podemos
observar a figura de um operário com uma máquina perfuradora e no volume do
lado esquerdo, um mineiro com a sua pá. Todo edifício foi construído em betão
armado à exceção da cobertura semicircular que é de estrutura metálica.

103: Teatro. Alçado principal.

104: Teatro. Vista lateral.

105: Teatro. Alçado traseiro.

107: Planta do Teatro.

106: Teatro. Alçado lateral.

108: Detalhe da decoração exterior do
Teatro.

O hospital (onde se entregam os medicamentos porque não existe farmácia),
começou a ser construído em 1925 e foi ampliado em 1950. À semelhança dos
restantes edifícios, este também apresenta uma arquitetura de estilo neocolonial e
tem uma planta rectangular de um só piso. Atualmente conta com 100 camas e 20
salas, entre as quais se encontram salas de cirurgia, de medicina e de maternidade.
No interior do volume existem vários pátios e ao seu redor está bastante arborizado,
o que permite um melhor controle da temperatura interior. Pela sua necessidade
de isolamento e silêncio, juntamente com outros clubes de menor procura social,
encontram-se na área entre o bairro americano e o acampamento dos trabalhadores.

109: Hospital. Alçado principal.

110: Hospital. Alçado lateral 1.

111: Hospital. Alçado lateral 2.

112: Hospital. Alçado traseiro.

113: Planta do Hospital.
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114: Placa do antigo Estádio de María Elena

115: Infraestrutura viária.

116: Corte Avenida O’Higgins.

As instalações desportivas, por sua vez, implantam-se nos limites da cidade,
mais especificamente nos eixos nascente-poente tangentes à praça. No que concerne
especificamente ao estádio de futebol, há um dado que pode ser interessante: em
novembro de 2011, a Municipalidad de María Elena, através da adjudicação do
terreno por parte de SQM S.A. e de fundos monetários do governo chileno, deu
início à construção de um novo equipamento, em substituição do antigo estádio
de María Elena. Este conta com vedação nos seus limites, relva sintética, placar
marcador electrónico, pista de atletismo, galerias para 3000 pessoas, torres de
iluminação e camarins. Todos estes elementos podem parecer, à primeira vista,
normais num estádio; no entanto, e no que diz respeito à cidade de María Elena,
à conservação da sua identidade - referida anteriormente - e à sua envolvente,
este edifício veio a indiciar e de certa forma impor uma nova era de evolução que
pode, ou não, levar à perda da identidade e da essência arquitetónica da “última
salitreira” (sinal disto pode ser a destruição da antiga e mítica placa de sinalização
do antigo estádio de María Elena, sem a devida autorização do Consejo de
Monumentos Nacionales).
Daqui podemos retirar uma conclusão: por um lado, SQM S.A., proprietária,
busca a manutenção do património, tratando de conservar ao máximo o carisma
desta cidade excepcional. Por outro, de parte da Municipalidad denota-se uma
“sede” de progresso e de evolução que pode, à semelhança de Calama, transformar
María Elena numa cidade onde a história e a atualidade de juntam tão inadequadamente que chega a ser considerada a cidade mais feia do país!98
Quanto à infraestrutura viária, María Elena está caracterizada por ruas
de extensas dimensões, tanto no comprimento como na largura, que gera um
distanciamento entre as casas e que afeta o uso do espaço privado e público. O
conjunto urbano mostra uma carência de hierarquia dos eixos que permitem
identificar e potenciar, por exemplo, ruas de comércio, de serviço e de áreas
patrimoniais, com a exceção da Avenida O’higgins, que tem o papel de acesso
principal à cidade, onde foi desenvolvida uma divisão central com vegetação e
uma elaborada formalização dos passeios. É possível também reconhecer as vias
estratégicas, tais como ruas de serviço usadas pela empresa SQM S.A., para o
traslado das suas matérias e operários sem ter de entrar à cidade (mesmo que
não sejam respeitadas). Retomando o tema do cuidado em relação à cidade, na

98 . A qualquer chileno a quem se pergunta “Qual é a cidade mais feia do Chile?”, responde
“Calama”, mesmo que nunca a tenha visitado. É uma espécie de “mito” nacional, que facilmente se
pode comprovar quando se visita a cidade. Apesar de que “feio” é um adjetivo bastante ambíguo, a
minha opinião pessoal, depois de já ter visitado a grande maioria das cidades chilenas, está de acordo
com este “mito”.
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117: Plaza de Armas.

118: Detalhe da Plaza de Armas.

120: Planta “Guggenheim”.

121: Vista exterior “Guggenheim”.

122: Planta “Pampinos”.

Pampinos
Guggenheim
119: “Pampinos” e “Guggenheim”.

123: Vista exterior “Pampinos”.

intenção de manter a sua identidade, este pode ver-se nesta instância também,
uma vez que SQM S.A., juntamente com o Conselho de Monumentos Nacionais,
não permitem a construção de passeios para os peões, alegando que assim será
destruído o seu espírito.
“O conceito de praça, transformou-se no tempo e chegou até nós com uma
conotação diferente da que significou para os habitantes da antiga Polis, da cidade
medieval e da urbe Barroca, entre outros”99. No seguimento desta afirmação,
é importante referir que os espaços públicos e a praça de María Elena, em
conformidade do que expõe Guadalupe Tamayo, têm características diferentes das
praças tradicionais de fundação espanhola, muito presentes no Chile, quanto à
capacidade de reunião e à imagem simbólica.
A Plaza de Armas encontra-se sobre uma plataforma que se eleva 70
centímetros sobre a altura da rua e representa um quadrado de 72 metros de
lado dividido por eixos pedonais diagonais e centrais a cada um dos lados, que
representam o prolongamento as ruas da malha octogonal, transformando-a no
nó de convergência destas. O sistema de galerias dos edifícios à sua volta é o
que possibilita a vida pública e concede a sombra que se procura no meio do
deserto. Por um lado, a abertura constante do edifício do mercado permite a livre
circulação, o que proporciona a vida social do centro da cidade; e por outro,
o edifício do mercado, como já foi referido anteriormente, proporciona a vida
comercial de María Elena.

Pós-terramoto
No dia 14 de Novembro de 2007 um sismo de 7.7 graus na escala de Richter
abalou as regiões de Tarapacá e Antofagasta, onde as cidades mais afetadas foram
Tocopilla e María Elena. Por momentos, chegou-se a pensar o fecho definitivo de
María Elena devido ao grave estado em que ficou a maioria dos seus edifícios, no
entanto, em 2008, quando foi declarada Zona Típica, SQM S.A. “repensou” a
situação. Foi a partir deste acontecimento que se desenvolveu um plano de ação
para a recuperação e valorização da cidade, com o intuito de restaurar e melhorar
os edifícios afetados pelo terramoto, bem como a construção de novas instalações
para os trabalhadores da empresa. Este projeto esteve a cargo do escritório de
arquitetura Correa3, mencionado no capítulo anterior.

99 . TAMAYO, Guadalupe. «La plaza.» Faculdad de Arquitectura y Urbanismo, Universidade Central
de Venezuela, Caracas: Tese, 1985.
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125: Piscinas de evaporação, vista aérea.

124: Vista aérea da zona.

126: María Elena e deserto, vista aérea.

1.

2.

3.

4.

128: “Pintar María Elena”. Paleta de cores por quadrante.

127: Piscinas de evaporação, vista aérea.

A primeira operação foi o restauro da Casa de Directores e a reabilitação
patrimonial do Club de Superiores, situado no bairro americano. No sentido
de maximizar as áreas periféricas que se encontravam bastante deterioradas
pelo terramoto, Correa3 desenvolve novos projetos para estas, que foram
construídos entre 2008 e 2009: o conjunto “Pampinos” para os operários e o
conjunto “Guggenheim”, que inclui infraestrutura desportiva e recreativa para os
supervisores. (Imagem 119)
A terceira operação, a meu ver a mais interessante dada a complexidade do
tema, foi a chamada “Pintar María Elena”. Tal como indica o seu nome, consistia
num plano de reabilitação das fachadas de 1000 casas cujo objetivo era dar uma
nova cor a cada um dos quatro quadrantes em que foi dividida a cidade. Para isto,
e através de fotos aéreas, escolheu-se uma vasta gama de tonalidades presentes
tanto no conjunto urbano como no deserto adjacente. As cores contrastantes e
complementares foram eleitas com o objetivo de conferir identidade aos bairros.
As quatro cores finais foram escolhidas por meio de votação dos habitantes o
que faz com que a maioria esteja de acordo e em conformidade com a cor do seu
bairro.
Esta medida de reabilitação, sem querer tirar o valor às outras, parece-me
muito cativante por dois motivos: primeiro porque para criar dinâmicas de cidade
e incorporar novas atividades, é necessário hierarquizar e setorizar o território; e
segundo porque confere-lhe cor, identidade pampina e quebra a monotonia para
quem caminha pelas largas ruas de María Elena uma vez que a homogeneidade das
casas e das ruas impedia a caracterização de bairros e sectores.
Todas estas ações de resgate do património urbano e residencial tomadas por
SQM S.A. - em conformidade com tantas outras -, permitiram a recuperação de
grande parte dos bens de cidade, valorizando assim o seu património económico,
urbano, arquitetónico e histórico.
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129: Evolução histórica de María Elena

Conclusões
Através da observação da malha urbana de María Elena é possível compreender
o funcionamento do acampamento, obter elementos que explicam carências,
debilidades e potencialidades.
No que diz respeito à existência de lugares sem ocupação dentro do
acampamento, damo-nos conta de um crescimento orgânico, não planificado,
que contrasta com a malha organizada e octogonal do “centro histórico”. Ao
mesmo tempo, de maneira indireta, surge nestes lugares a possibilidade de contar
com terrenos passíveis de incorporar novos programas, tanto no interior do
acampamento como nos anéis que definem os seus limites.
A indústria e o assentamento são atualmente atividades contrapostas: a zona
operativa conforma um anel que circunscreve a zona patrimonial. A remoção
prolongada da crosta do caliche no seu entorno cria um cinturão de solos roçados
e inabilitados que são tanto improdutivos como intransitáveis e que impedem o
crescimento natural de María Elena na direção do deserto.
Em termos dos bairros existentes neste momento em María Elena, confirmam
uma obsolescência da malha urbana rígida e octogonal. Também verificamos que
o acampamento não tem hierarquia, dada a estrutura urbana homogénea que
apresenta desde as suas origens.
Depois de conhecer María Elena, descrita em todos os pontos apresentados
anteriormente, fica a questão100 : Pode María Elena, nas condições de funcionamento
que apresenta atualmente, considerar-se uma cidade?
Podemos ver que o modelo sobrepõe administrações privadas e públicas, que
os espaços públicos são pouco eficientes quanto ao uso e ao projeto, que as zonas
industriais estão dispersas na cidade e que o acampamento tem diversas deficiências
no que diz respeito ao abastecimento de água e eletricidade. Também a nível social,
pode observar-se uma fragilidade evidente, devido ao facto de que todos os seus
habitantes, permanentes ou temporários, vivem em função de uma só indústria e
de um só objetivo. Estas problemáticas fazem com o modelo do acampamento não
responda às necessidades atuais de uma cidade.

100 . Responsável pela criação do plano de desenvolvimento estratégico desenvolvido por Correa3 –
apresentado no seguinte subcapítulo.
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2ª Parte: Cidade de María Elena: Plano de Ação

Crise administrativa
Geralmente considera-se o deserto de Atacama como o lugar mais seco do
mundo. De facto, este deserto tem presenciado o abandono de várias cidades
mineiras, como já foi referido anteriormente, sempre perseguidas pela condição de
aridez extrema. Para além das condições climáticas, María Elena é a última cidade
privada do mundo que se baseia na exploração do salitre, uma “cidade empresa”
que segue um modelo de produção obsoleto que depende das operações comerciais
de uma única companhia, SQM S.A.
“Ficou para trás o demiurgo que fundou a utopia. María Elena chegou a
um ponto de não-retorno e este alvéolo no meio do deserto transforma-se em
matéria-prima da lembrança e do mito do paraíso que algum dia se viveu. A figura
de Company Town desapareceu (há muito tempo) do deserto de Atacama e do
resto do planeta, já que uma empresa não pode assumir os custos de vida dos
habitantes que não integram atividades laborais na sua fábrica. À semelhança da
cidade vizinha, Pedro de Valdivia, María Elena está na iminência de sofrer um
irremediável abandono por parte da empresa.” 101
Posto isto, quais são os caminhos legítimos a tomar, entre extinguir a obra
humana e anular as memórias – o “fim” – ou preservar María Elena em função
dessas memórias, transformando-a assim numa cidade independente?
Atualmente, María Elena está marcada por um estado de gradual abandono,
obsolescência e contínuo decréscimo da população, o que gera uma profunda
incerteza e alimenta a especulação sobre o seu futuro. A escassez de água e energia
e o relativo isolamento do assentamento, associados a conflitos sociais internos
derivados, em grande parte, ao facto de que o mesmo é propriedade privada
mas possui “alcaide” e está sujeito à administração do estado, são elementos que
agravam a sua situação de prevalência na posteridade.

101 . TORRENT, Juan Carlos, e Pablo BOWN. «Identidad, transformación y retórica patrimonial en
una ciudad minera del desierto de Atacama, Chile.» Desacatos, nº 33 (Maio - Agosto 2010): 151-165.
[online] http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1405-92742010000200010&script=sci_arttext
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Por obsoleta e de acordo com os protocolos ecológicos, María Elena deveria
desmantelar-se. Este é o primeiro cenário possível102 .
Por outro lado, María Elena, representa a epopeia do salitre chileno e é dona
de um grande valor patrimonial. Deve manter-se ativa por vários motivos, tanto
por estar perto das reservas de lítio, sais e outros minerais como também por
pertencer a um território que contém muita mais riqueza: é o lugar do mundo
com maior radiação solar, o que possibilita a exploração de energias renováveis,
permitindo assim a sua permanência.
Em face disto, e em resposta ao dilema acima mencionado, SQM S.A. propôs
em 2010, às autoridades competentes103 , um programa de ativação de um processo
de regularização de María Elena, para que esta deixe de ser acampamento
mineiro, se transforme numa cidade que não dependa do salitre e possa manter-se
independente no futuro.
Reconsiderar o seu tamanho, repensar os seus limites e a sua relação com
o deserto e rever os espaços abertos, os caminhos e as antigas infraestruturas
industriais, são temas fundamentais para imaginar possíveis quadros e formas
para María Elena.
Para tal, SQM S.A. contratou a empresa Castro & Tagle104 , encarregando-a
de todas as operações. Em Maio de 2013, tive a oportunidade de conversar
pessoalmente com Luz Maria Apillaga, chefe de trabalhos, que me contou, entre
muitas outras coisas, que a única maneira de garantir que María Elena pudesse ter
unidades independentes, que as suas ruas fossem públicas105 e tivesse as áreas verdes
que correspondessem à normativa, seria através de um processo de loteamento da

102. Rodrigo Pérez de Arce em ALONSO, Pedro. Deserta. Ecología e industria en el Desierto de
Atacama. Santiago: ARQ ediciones, 2012.
103 . MINVU – Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
104 . Departamento de desenvolvimento imobiliário. http://www.castroytagle.cl/
105 . Atualmente todas as ruas são privadas à exceção da rua Pedro Montt, que é um bem nacional
de uso público. São considerados desta maneira todos os bens nacionais cujo uso pertence a todos
os habitantes da nação (ruas, praças, pontes, caminhos, o mar adjacente e as suas praias). – definição
retirada de http://www.sii.cl/documentos/circulares/2010/circu15_anexo1.pdf

cidade. São lotes de “construção simultânea”106 , como lhe chamam, apesar dos
edifícios já estarem erguidos, aos quais foram feitos os respetivos levantamentos
e a subdivisão dos terrenos para poder depois levar a cabo a cedência obrigatória
à Municipalidad: áreas verdes, de desporto e lazer; equipamento; e circulação.
Terminado todo este processo e depois da aprovação do Conselho de Monumentos
Nacionais e do MINVU107, a SQM S.A., que ainda seria proprietária de todos os
edifícios, poderia começar a vendê-los ou a cedê-los.

% a ceder
Densidade
(hab/ha)

Àreas verdes, desporto e
lazer

Equipamento

Até 70

0,1 x densidade

0,3 x densidade - 0,1

Vias

Até 30%
Sobre 70

0,003 x densidade x 6,79

0,002 x densidade + 1,06

(caso de
María Elena)

(com um máximo de 10% do

(com um máximo de 4% do

total do lote)

total do lote)

tabela 1: Percentagens da cedência obrigatória.

No entanto, surgem problemas que originam a grande crise administrativa
pela qual está a passar neste momento María Elena. Se depois do terramoto e da
declaração de Zona Típica havia a certeza absoluta de que María Elena se iria
tornar independente, agora já não é assim. “Continua a haver a necessidade, mas

106 . Obras de edificação que se executam conjuntamente com a subdivisão e as obras de urbanização
do solo, cujas autorizações e receções definitivas parciais ou totais se concedem e cursam,
respetivamente, de forma conjunta.
107 . Que ainda não está concluído neste momento, uma vez que o MINVU não aprova muitas das
normas propostas pelo Conselho de Monumentos Nacionais (CMN). Por exemplo: No assentamento
de María Elena não existem, nem nunca existiram, passeios nem nenhum tipo de divisão com a rua.
Dada esta característica, o CMN não permite a construção dos mesmos no intuito de fazer prevalecer
uma característica que faz parte da identidade do assentamento. Por outro lado, o MINVU alega
não poder receber uma cidade que não tenha passeios, já que a lei explica explicitamente que é
obrigatória a sua existência.
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já não há tanta pressa”, explica Luz Maria. Há gente que não quer que María
Elena deixe de fazer parte de SQM S.A. e há outra a quem isso interessa. Há
diferentes posições, não há consenso.
Em relação à Municipalidad, por um lado, a mesma quer que lhe sejam cedidos
os melhores terrenos; quer, sempre e quando consegue fundos do estado, construir
novos edifícios (quase sempre fora do contexto patrimonial de María Elena, como
o novo estádio e o edifício da Municipalidad); quer que a instituição prevaleça
como entidade administrativa mas, ao mesmo tempo, questiona constantemente
a sua capacidade para poder gerir serviços tão importantes como o lixo, a água
potável, o saneamento, a limpeza das ruas e a iluminação urbana, até agora
providenciados por SQM S.A. mas que em qualquer outra cidade do mundo são
responsabilidade absoluta das Municipalidades, ou Câmaras Municipais, como
diríamos em português.
Por outro lado, os moradores têm também gerado entraves ao processo de
desvinculação, porque, se bem que haja gente que quer ser dona da sua própria
casa, a maioria reclama o direito de viver nas mesmas condições em que se encontra
neste momento, às quais se habituou desde que nasceu. Há muita ignorância no
que diz respeito às posteriores adaptações que poderão fazer, ou não, nas suas
propriedades, uma vez que pensam que por fazer parte de uma Zona Típica
ou Pitoresca não poderão intervir nas suas novas casas. É também importante
não esquecer que SQM S.A. vende a água potável a todos aqueles que não são
trabalhadores da mina e à Municipalidad a um preço inferior ao seu valor normal.
Com a desvinculação, todos os habitantes e instituições passariam a pagar o seu
valor real. Ora, se por um lado é bom para María Elena tornar-se independente,
por outro lado, sairá muito mais caro aos seus habitantes que, por isso, mantêm a
dúvida sobre o seu desejo de se tornarem independentes.
A existência de outras empresas mineiras com interesse em comprar o
acampamento de María Elena108 tem também provocado à SQM S.A. uma grande
hesitação sobre a atitude a tomar já que deixaria de ser o seu acampamento para
passar a alojar trabalhadores de minas que estão perto deste. Isto poderia também
provocar uma perda de pessoal, se estas empresas chegassem a oferecer melhores
condições de trabalho. No fundo, à companhia interessa-lhe mais não perder os
seus trabalhadores e a sua gente do que ser proprietária do acampamento.

108 . Oferecendo o triplo de dinheiro aos futuros proprietários. No fundo, querem convencê-los a
comprar as casas à SQM S.A. por um preço inferior ao seu valor real garantindo que depois lhes
pagarão ao triplo.

É certo que María Elena, enquanto cidade, ganharia muito através destes
loteamentos que iriam gerar novas áreas verdes. Sabendo que a Organização
Mundial de Saúde recomenda 9 m2/hab. de áreas verdes109, e observando os lotes,
podemos ver que a nova cidade cumprirá essa proporção, e inclusive a ultrapassará,
apesar da sua localização no deserto mais árido do mundo110. Aliás, Luz Maria
Alpillaga informou-me, que “María Elena será uma cidade que vai cumprir com
todas as áreas verdes e também com todas as outras percentagens que pede a
norma. Transformar-se-á, nesse sentido, numa cidade perfeita!”.

Existentes
Propostas

130: Àreas verdes existentes e propostas por Castro & Tagle.

Analisando o referido nos parágrafos anteriores, não é fácil visualizar uma
solução concreta que seja favorável a todas as partes deste processo.

109 . Inseridas numa rede cujos espaços verdes estejam a 15 minutos de distância uns dos outros
(400m).
110 . Nestas áreas verdes serão plantadas árvores nativas como o Pimiento, Algarrobo, Tamarugo e
Chañal, que necessitam de ser regadas somente uma vez por mês.
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131: Pasaje Orella. Alçado principal

132: Pasaje Orella. Alçado lateral 1.

133: Pasaje Orella. Alçado lateral 2.

134: Pasaje Orella. Alçado traseiro.

135: Planta e alçado da “Pasaje Orella”.

Neste sentido, a transição de um acampamento privado a uma comuna
pública requer um enfoque consensual no futuro e nos pontos relevantes a tratar
atualmente, para que sejam exequíveis todos os objetivos.
Para poder entender a pergunta “De que maneira pode María Elena
sustentar-se sem a administração de SQM S.A.?”111, é necessária a implementação
de uma metodologia, aparte da regularização dos solos, que passa por começar
a reconhecer quais são os pontos fortes e as debilidades de María Elena e, não
menos importante, as ameaças, os temores reais dos seus habitantes relativamente
à eminente desvinculação da empresa. 112

Vantagens
A primeira parte do plano de independência de uma cidade passa por admitir
os seus pontos fracos e reafirmar os pontos fortes. Assim, uma das fortalezas de
María Elena é que o seu espaço físico tem uma importante componente histórica e
cultural a preservar, já que é o último assentamento de onde se extrai salitre, depois
de terem sido fechadas todas as restantes oficinas salitreiras. Nesse sentido, como
já foi referido, o Conselho de Monumentos Nacionais declarou María Elena como
Zona Típica e Pitoresca em 2008, reafirmando assim a valorização patrimonial
deste território. No entanto, ao ser um acampamento de SQM S.A., a empresa
acabou por ser responsável pelo património tangível e intangível da zona.
Os habitantes do lugar têm valorizado alguns espaços físicos determinados.
Por exemplo, a escala pedonal da cidade permite-lhes cruzar de um lado ao outro
do assentamento sem ter de usar nenhum tipo de transporte. Valorizam também
a Pasaje Orella, como um lugar possível de potenciar para funções de hotelaria e
assim fomentar o turismo na zona.
Adicionalmente, no assentamento podem ver-se diversas expressões artísticas
e culturais que dão conta de uma profunda identificação dos habitantes com
o espaço e as suas tradições. Exemplos destas são a festa da Tirana Chica113, o
aniversário da comuna (19 de Novembro) e a comemoração do fecho de Pedro

111 . CORREA3. Plan de Desarrollo Estrategico. María Elena 2030. Santiago: Correa3, 2010.
112. Para tal foi analisado o documento Plan de Desarrollo Estrategico. María Elena 2030. elaborado
por Correa3 e que foi fornecido a todos os alunos do workshop como documento de apoio.
113 . Danças religiosas que celebram a Virgen del Carmen.
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136: Festa da Tirana Chica em María Elena.

137: Festividades pátrias no acampamento de María Elena.

138: Club de futebol de pampinos de Maria Elena.

de Valdivia (8 de Maio). Estas expressões manifestam-se num sentido colectivo
de preocupação pelas mudanças que podem produzir-se no assentamento. No
entanto, também pode observar-se que a comunidade espera que o seu território
possa beneficiar com o progresso e com isso, ter melhor qualidade de vida. Nesse
mesmo sentido, a população residente tem expressado o seu interesse em manter o
valor do “pampino” como potencial fator na revitalização de María Elena.
Por estas razões, María Elena tem-se transformado num lugar de interesse
para diversos organismos públicos, tal como já foi referido, como a Municipalidad
e o Governo Regional, que têm tido em conta o seu desenvolvimento e que este seja
de acordo com os interesses da comunidade. Ao mesmo tempo, o acampamento
goza de uma autonomia e independência no que diz respeito aos serviços e aos
abastecimentos, o que permite que o desenvolvimento possa ser sustentável.

Oportunidades
O assentamento está situado numa zona de elevada conetividade com as
cidades vizinhas, tais como Calama e Tocopilla, além de estar próxima a rotas e
estradas com elevada afluência e grande valor turístico como a de San Pedro de
Atacama e as Rutas Salitreras114.
Se atualmente já não se explora o salitre em María Elena como outrora,
continua a ser mantida a infraestrutura, convertida num símbolo da herança
histórica e patrimonial do assentamento. Junto com isso, existe um alto empenho
por parte das autoridades e da comunidade em que o acampamento possa aumentar
o seu nível de desenvolvimento, mas ao mesmo tempo preservando a imagem do
passado. Exemplo disto é que os habitantes da zona pediram expressamente para
se preservar a Zona Típica e Pitoresca e a pavimentação das ruas mais importantes
do assentamento, sobretudo as que se associam aos eixos comerciais e ao centro
cívico.
Por outro lado, o processo de desvinculação da empresa privada SQM
S.A. constitui uma oportunidade relevante para a elaboração de um plano de
desenvolvimento próprio. Isto afirma-se porque, entretanto, o sustento laboral
maioritário estaria ainda presente, o qual não invalida que com o tempo não se

114 . http://www.chile.travel/es/donde-ir/desierto-de-atacama/antogafasta-calama/lugar/rutasalitrera.html
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diversifiquem as atividades e as oportunidades de trabalho para os habitantes da
zona.

Debilidades
María Elena conta com uma ampla variedade de factores que impedem o seu
progresso. Uma debilidade latente no plano é que existe uma grande quantidade
de interesses, por parte dos diferentes organismos que a gerem, que se impedem
mutuamente, o que dificulta o desejado progresso de María Elena. Nesse sentido,
tem-se produzido, como já foi referido anteriormente, uma constante tensão entre
os organismos públicos e a empresa privada. Os seus objetivos não vão na mesma
direção, o que obriga que seja necessário produzir uma conjunção de interesses
comuns.
Outras debilidades do assentamento são a sectorização e segmentação nos
espaços dedicados à produção laboral, afetando assim a unidade e o funcionamento
sustentável de María Elena. Ao mesmo tempo, não se tem conseguido constituir
uma hierarquia clara no assentamento, o que dificulta a compreensão do território.
Assim, é produzida uma experiencia ligada somente à funcionalidade e à memória
dos seus habitantes.
Existe também uma carência importante de espaços públicos de qualidade
para a comunidade, e no que toca aos que já existem, podemos observar diversas
deficiências. Na sua planificação inicial, a atenção virou-se exclusivamente para o
“funcional”, sem ter em conta a importância dos lugares de lazer e de reunião dos
seus habitantes. O referido anteriormente afeta diretamente à população que aí
reside, uma vez que se produz uma marginalização das crianças, mulheres e idosos,
que não trabalham na mina. Também se vê como uma debilidade o facto de não
existirem espaços de sombra habilitados para enfrentar o rigoroso clima local.
No que diz respeito às casas, os habitantes expressam de que não se têm
observado melhoras, o que em situações mais graves, tem provocado o abandono
de vivendas devido ao seu mau estado e, ao mesmo tempo, as pessoas não têm
oportunidade de ampliar as suas casas, uma vez que não é legalmente permitido.
Além do referido nos parágrafos anteriores, o problema chegou até à rede de
esgotos que, segundo os habitantes, se encontra a menos de 4 metros debaixo das
suas casas, o que provoca que muitas vivendas comecem a ceder, assim como os
problemas no sistema elétrico que por si só já é obsoleto.
Finalmente, a falta de serviços hoteleiros e de alojamento faz com que não seja
possível fomentar corretamente o turismo na zona.

Ameaças
Seguindo a análise realizada por Correa3, verificamos que constitui uma
ameaça a fragilidade económica do assentamento, o que poderia eventualmente
produzir o fecho eminente de María Elena, unindo-se assim à lista de salitreiras
que fecharam as suas portas no passado. Nesse sentido, a concentração laboral
tem-se convertido num elemento perigoso que poderá provocar a emigração da
população para outras cidades, situação de difícil solução. Sabemos que é ainda
mais complicado quando são os jovem a abandonarem o assentamento, já que este
grupo etário é o responsável pela projeção das cidades no tempo.
Por outro lado, o assentamento não tem dado sinais de desenvolvimento
nos últimos anos, no que diz respeito à habitação, ao fomento do desporto,
nem ao combate da delinquência e da toxicodependência de alguns sectores da
cidade. A nível humano, as principais fragilidades são a existência de população
maioritariamente adulta e a coexistência de solteiros e famílias num mesmo espaço
urbano. Esta última, como expliquei anteriormente, devido ao rude caráter dos
indivíduos solteiros aliado ao típico machismo pampino115.
Para melhor podermos referir os temores da população perante a desvinculação
de SQM S.A., e segundo a informação que nos forneceu pessoalmente a Arquiteta
Lia Aliaga116 , Correa3 e SQM S.A. fizeram reuniões com os pampinos - focous
group - e com os elementos da administração da Municipalidad de María Elena.
Dentro da lista de temores está a incerteza sobre o momento em que SQM S.A.
se desvinculará definitivamente do assentamento. Expressam ter medo de que a
comunidade perca o acesso ao desporto, acesso que tinham com maior frequência
e qualidade antes do inicio do processo de desvinculação. Assim, estão-se a criar,
de maneira autónoma, novas formas de produção que os ajudem a enfrentar o
futuro em matéria de gastos. Os eleninos expressam também temor pela carência
de infraestruturas que permitam sustentar outras economias.
Aos olhos da Municipalidad, vêem-se como ameaças a falta de políticas

115 . É de senso comum, e geralmente aceite, que os homens do Norte são machistas, tal como os da
Ilha da Páscoa.
116. Ex Ajudante dos docentes Doutor Pedro Alonso e Arquiteta Francisca Astaburuaga no workshop
em que participámos em 2010 na Pontíficia Universidad Católica de Chile, “Diseño y sostenibilidad
en el desierto de Atacama” e Arquiteta no escritório Correa3, ao qual foi encomendado o Plan de
Desarrollo Estatégico María Elena 2030 por parte de SQM S.A.
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VANTAGENS

•
•
•
•

•

•
•
•

É a última cidade do salitre;
É Zona Típica e Pitoresca
desde 2008;
Conservação praticamente
original;
Interesse por parte do
estado no futuro do
assentamento;
Investimento disponível
para o desenvolvimento de
projetos públicos;
Assentamento
funcionalmente autónomo;
Equipamento ativo;
Forte identidade pampina.

DEBILIDADES

•
•
•
•
•
•
•

OPORTUNIDADES

•
•
•
•
•
•
•
•

Alta conetividade viária;
Inserido numa zona de rotas
turísticas;
Zona Pitoresca e identidade
pampina;
Património tangível e
intangível;
Projeção futura por parte de
SQM S.A.;
Presença do administrador
privado no assentamento;
Interesse consensual para
conservar e potenciar o
assentamento.

Administração diversificada:
pública e privada;
Assentamento dividido por
setores e bairros de trabalho;
Desuso do centro da cidade;
Falta de hierarquia e de
sinalização;
Espaços públicos de baixa
qualidade;
População maioritariamente
adulta;
Coexistência de solteiros e
de famílias no assentamento.

AMEAÇAS

•

•

•
•
•
•

Dependência do salitre,
ao nível laboral (mono
economia);
Tendência para o
despovoamento por falta de
oportunidades;
Ampliações informais;
Falta de existência de um
plano regulador;
Mudança de administração;
Pouca diversidade etária.

públicas que permitam a realização de projetos habitacionais e que ajudem a
fomentar a habitação social. Por outro lado, como não existe regulamento do
fornecimento elétrico, ocorrem constantes cortes de luz. Este problema explica-se
através da falta de um sistema operativo para o acampamento e de um organismo
que se dedique à gestão desse sistema. Além disso, o facto de existirem deficiências
nos serviços de limpeza dos espaços públicos e a falta de um aterro próprio, são
também questões pelas quais os eleninos se sentem ameaçados.
Por estas razões, é vital o papel de um plano de desenvolvimento integral
que beneficie a comunidade e que a convença a permanecer em María Elena. A
integração de novas atividades pode fazer com que se logre potenciar o grau de
identificação dos habitantes com o lugar onde vivem. Para isso é estritamente
necessário o trabalho em conjunto dos organismos públicos e assim amortecer os
efeitos políticos, incentivando a que as pessoas se interessem por um projeto que
mudará radicalmente a estrutura do lugar.
Na procura de uma planificação responsável, é de grande relevância ter em
conta as consequências sociais e territoriais que se possam produzir. Uma decisão
assertiva e consciente deve ter a capacidade de fixar a atenção dos chilenos em
María Elena e no beneficio dos seus habitantes.
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Estratégias
Através da análise das vantagens, oportunidades, debilidades e ameaças
apresentadas no documento realizado por Correa3, foram estabelecidas diversas
soluções para as situações de conflito e estratégias para fomentar as ocorrências
que têm gerado bem-estar.
Como ponto de partida, deve mencionar-se a inegável importância da ajuda
de SQM S.A. Não há soluções que não passem pelo trabalho em conjunto com a
empresa. Isto só é válido se efetivamente se procura que não aconteça em María
Elena o mesmo que passou nas restantes salitreiras que terminaram fechadas e
despovoadas.
O processo de desvinculação, se não é posta enfâse na solução dos problemas,
vai trazer consigo uma eminente quebra do assentamento, gerando um importante
vazio. Os seus habitantes não vão retroceder na qualidade de vida ao não contar
com os serviços que a empresa lhes fornece até agora, por isto, deve procurar-se
criar um novo tipo de vínculo entre a empresa e o assentamento, com o fim de
diversificar as oportunidades de trabalho dos eleninos. A dificuldade reside em
como gerar corretamente a transformação de um território dedicado à indústria
mineira a um assentamento humano.
No workshop que realizamos na Pontificia Universidad Católica de Chile,
denominado, como já foi referido, Diseño y Sostenibilidad en el Desierto de
Atacama , a primeira parte do trabalho – em grupo - consistia em criar uma série
de diagramas que “pela primeira vez” deram forma visível aos diferentes atores e
elementos do deserto, assim como as suas relações recíprocas.
O primeiro diagrama, BAU (Business as Usual), foi-nos pedido pelos docentes
Doutor Arquiteto Pedro Alonso e Arquiteta Francisca Astaburuaga, para podermos
identificar e explicar a maneira como os diversos atores (arquitetónicos, urbanos,
políticos e tecnológicos) interagem e operam na forma linear e convencional. Por
outras palavras, deveria representar os vários mecanismos com que funciona
María Elena na atualidade.
O segundo diagrama, DIT (Diagrama de Integración Tecnológica ou
Technological Integration), representa uma proposta de como os atores poderiam
operar dentro de María Elena. A criação deste diagrama foi considerada um
projeto em si, como esboço de uma visão crítica dos modelos predominantes, com o
objetivo de introduzir novos ciclos através de tecnologias e indústrias alternativas.
A passagem de um diagrama BAU a outro DIT permite imaginar novos
cenários para futuras indústrias, pensadas como novos programas para ativar o

território. Apesar disto, as tecnologias que ajudariam estas indústrias não seriam
em si novas, no sentido da introdução de um sistema de inovação técnica de
ponta, mas sim na maneira como poderiam interagir entre si a partir de novas
formas de montagem e combinação, substituindo desta maneira as infraestruturas
industriais desarticuladas e obsoletas, que funcionam à base de combustíveis
fosseis. O diagrama DIT foi desenvolvido, junto com a análise das suas respectivas
tecnologias, a partir de quatro categorias essenciais: energia, água, lixo e transporte.
O interesse destes diagramas não estava, então, nas tecnologias em si, como foi
referido anteriormente, mas sim nas suas combinações, que permitiram perceber
de que maneira María Elena poderia, num cenário hipotético, sobreviver sem que
fosse SQM S.A. a única indústria vigente no assentamento.
Desta maneira, através do diagrama BAU, com base no modelo que sustenta
na atualidade María Elena, podemos concluir e advertir que esta cidade não poderá
sobreviver de nenhuma maneira, que não seja sob o controle de SQM S.A.
Para poder colocar María Elena num cenário futuro e também para poder
elaborar o diagrama DIT, que permitiu propor uma independência a nível
industrial, é necessário, em primeiro lugar, estabelecer novos vínculos entre a
empresa e o assentamento, para poder gerar novas oportunidades de trabalho,
uma vez que a principal preocupação perante a desvinculação surge com a quebra
do ciclo de trabalho e do ciclo social. A complexidade radica em como definir os
alinhamentos sobre os quais guiar a transformação.
É importante, em primeiro lugar, começar por entender que a empresa privada
e o assentamento mineiro são entidades separadas que se gerem e administram de
forma autónoma. No entanto, têm uma relevante relação, sobretudo nos aspectos
que derivam do investimento.
Em segundo lugar, devem ser analisados os objetivos dos habitantes na zona
e que esperam de María Elena, porque somente desta forma se poderão elaborar
dinâmicas sustentáveis no tempo. É por isso estritamente necessário que se
propiciem e desenvolvam novas economias à escala dos objetivos da comunidade.
Portanto, é preciso ir em busca de um modelo económico alternativo ao que
tem sido liderado por SQM S.A. Este deve ser autónomo e independente, e deve
implantar-se através de um processo parcelar. Isto pode ser atingido através de
“inversões base” na primeira fase quando a empresa privada deixe de ter um papel
fundamental na geração de postos de trabalho.
O fortalecimento do turismo não deve ser a única solução para a independização
de María Elena, uma vez que para poder gerar uma escala de trabalho suficiente
é necessário mais tempo. Por essa razão, o turismo deve ser apenas considerado
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139: BAU de María Elena.

CALAMA
CALAMA

TOCOPILLA
TOCOPILLA

MARÍA ELENA

GASCO
ABASTIBLE
LIPIGAS

CSP

TOCOPILLA
TOCOPILLA

MARÍA
MARÍA ELENA
ELENA

ECOAG

TOCOPIL

SEMENTES

CSP

BANCO DE
GERMOPLASMA

BIOBUTANOL
E BIODIESEL

BASE DE
TRATAMENTO
DE LIXO

800.000
litros/dia

1.500.000.000 litros/mês

SALITRE

GASCO
ABASTIBLE
LIPIGAS

454 litros de
Bio-diesel / dia

500 espécies
4.000 toneladas
por ano

200 toneladas por ano

BASURA NO RECICLABLE
10.760.400.000 KWh/mês

ALIMENTOS

PLANTAS,
FLORES
E FRUTOS

SING

204.521 KWh/mês

MUNDO

CSP

MARÍA ELENA
Instituições
Educacionais

INVERNADEROS

HOTEL

TURISTAS

Concentrated Solar Power
Estufas
ALGAS

ECOAGUA
TOCOPILLA

SEMENTES

Reciclagem

BANCO DE
GERMOPLASMA

800.000
litros/dia

00 litros/mês

E

454 litros de
Bio-diesel / dia

500 espécies
4.000 toneladas
por ano

200 toneladas por ano

MARÍA ELENA

OS

PLANTAS,
FLORES
E FRUTOS

10.760.400.000 KWh/mês

204.521 KWh/mês

BASURA NO RECICLABLE

CSP

INVERNADEROS

ECOAGUA
TOCOPILLA

HOTEL

17 %

SQM

454 litros de
Bio-diesel / dia

PLANTAS, FLORES E
FRUTOS

560 litros de Bio-butanol/dia

TURISTAS

SANTIAGO
4.000 toneladas
por ano

or ano

E FRUTOS

E

CALAMA

cantina

BIOBUTANOL
E BIODIESEL

ARAMARK

SANTIAGO

BIOBUTANOL
E BIODIESEL

BASE DE
TRATAMENTO
DE LIXO

TURISTAS

PLANTAS, FLORES E
FRUTOS

CSP

560 litros de Bio-butanol/dia

SQM

CALAMA

SANTIAGO

BASE DE
TRATAMENTO
DE LIXO

Fábrica dessanilizadora
780.000 litros/dia

17 %

192.714 KWh/mês

CO DE
OPLASMA

NUEVA VICTORIA
BAQUEDANO
SIERRA GORDA
PEDRO VALDIVIA

SQM

cantina

Instituições
Educacionais

CALAMA

SQM

560 litros de Bio-butanol/dia

TOCOPILLA

CALAMA

17 %

192.714 KWh/mês

PLANTAS, FLORES E
FRUTOS

2520 KWh al mes

ECOAGUA

MUNDO

INVERNAD

TURISTAS

Fábrica de Bio-diesel (Algas)
y Bio-butanol (Basuras)

Eletricidade
Turistas

Concetrated Solar Power
Concentrated Solar Power

Bio-butanol

Estufas
Estufas

Bio-diesel
Bio-diesel
NUEVA VICTORIA
BAQUEDANO

Bio-Butanol

Fábricadessanilizadora
dessanilizadora
Central
SIERRA GORDA

Vidro
e metal
reciclado
Vidro
e Metal
Reciclados

Reciclagem
Reciclagem

Plantas
e flores
Plantas
e Flores

Central
Bio-diesel
(Algas)
Fábricadede
Bio-diesel
(Algas)
e Bio-butanel (lixo)
y Bio-butanol (Basuras)

Sementes
Sementes

PEDRO VALDIVIA

ALGAS

BIOBUTANOL
Y BIODIESEL

BIOBUTANOL
Y BIODIESEL

ARAMARK

780.000 litros/dia

“Compost”
Compost
TURISTAS

Turistas

Turistas
Turistas

Bio-Butanol
140: DIT de María Elena.
Bio-diesel
NUEVA VICTORIA
BAQUEDANO
SIERRA GORDA
PEDRO VALDIVIA

SQM

cantina

ALGAS

780.000 litros/dia

Vidro e Metal Reciclados
Plantas e Flores
Sementes

123

BIOBUTA
Y BIODIE

TURIST

Indicadores urbanos atuais:
María Elena

Ideal

Hospedagem

Turismo ativo

Áreas Verdes

Hospedagem
Área Industrial

Área de María Elena

Área Industrial
Estudantes de María Elena

Ideal

Educação Técnica

Indicadores urbanos propostos:
María Elena

Ideal

Hospedagem

Turismo ativo

Áreas Verdes

Hospedagem
Área Industrial

Área de María Elena

Área Industrial
Estudantes de María Elena

Educação Técnica
141: Indicadores Urbanos

Ideal

como uma das várias economias a potenciar, apesar de existir o consenso de que o
património histórico e cultural é um atrativo elemento do assentamento. De facto,
o município tem investido no desenvolvimento desta área e, com isso, começou-se
a impor como a instituição que finalmente assumirá as responsabilidades sobre o
futuro da cidade.
Para gerar estas novas economias, Correa3, a pedido de SQM S.A. elaborou
cinco projetos possíveis de desenvolvimento que foram denominados por: 1)
Bairro industrial, 2) Cidade Sustentável, 3) Especialização técnica, 4) Turismo
Patrimonial e 5) Inovação do Espaço Público.
Cada um destes modelos urbanos propostos no plano estratégico pretende
posicionar novas normas urbanas de interesse, com o fim de complementar
a passagem do acampamento salitreiro a uma cidade. Esta estratégia permite
também medir as condições urbanas atuais, ao mesmo tempo que propõe projetos
de inovação para suprir tais deficiências.
Para todos os projetos foram também criadas etapas de implementação que
definam as prioridades de cada um e as coloquem segundo a sua viabilidade e
urgência.
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142: Bairro industrial.

Projetos

Bairro industrial
Como primeira medida dentro desta linha de desenvolvimento contempla-se
separar os territórios destinados à produção industrial com os de carácter patrimonial. O limite esta definido pela atual linha que define qual é a Zona Típica.
Sobre o que se denomina Bairro industrial, pode-se mencionar que a ação
da empresa privada é fundamental para o desenvolvimento de María Elena,
portanto, é necessário que exista um espaço adequado para as suas funções,
como a localização de armazéns e o alojamento dos empregados contratados
temporariamente, entre outras. Ao mesmo tempo, é imprescindível que existam
vias de acesso para a realização destas atividades industriais e que não afetem o
turismo nem os espaços dedicados à habitação. Estas vias devem também servir
para conectar os alojamentos dos empregados contratados com os seus lugares de
destino na indústria.
Este projeto desenvolver-se-ia em quatro etapas, começando em primeiro lugar,
pela busca da resposta às necessidades imediatas de localização dos alojamentos
dos operários e, em segundo lugar, pelo ordenamento territorial que deve estar em
concordância com a libertação da Zona Típica da área de operações.
Durante a terceira etapa, consolidar-se-ão as estradas e o acesso associado
ao novo bairro industrial, terminando finalmente por alicerçar uma zona de
estacionamentos para autocarros, camiões e carros particulares, dentro do bairro
industrial, mas perto do centro histórico, para que se possam prestar serviços às
atividades turísticas e desportivas.
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143: Cidade sustentável.

Cidade sustentável
Neste projeto procura-se o desenvolvimento das energias renováveis, sobretudo
tendo em conta que se pode dar um uso eficiente à elevadíssima radiação solar da
zona. Tal como tem expressado o Ministério da Energia, o desenvolvimento destas
zonas quanto às suas capacidades energéticas ainda não foi explorada.
Neste sentido, é importante referir que um dos temas que foram profundamente
estudados no workshop e que também é abordado no livro Deserta117, é a questão
das energias renováveis no deserto de Atacama, uma vez que se espera que a
necessidade energética do Chile duplique até ao ano 2015118.
Em teoria, tal como explica Francisco Förster, esta necessidade adicional de
energia poderia satisfazer-se mediante o uso de energia solar concentrada - CSP119. Esta
tecnologia deve implementar-se no deserto de Atacama do Chile, uma vez que é uma
região com alta necessidade devido à indústria mineira e é uma zona com elevadíssima
exposição solar. A área necessária para satisfazer toda a exigência de eletricidade do
Chile é aproximadamente de 40 000 hectares de deserto, que é 2,5 vezes maior que o
terreno para as centrais hidrelétricas propostas no sul do Chile, no entanto, neste caso,
acrescentaria valor ao terreno, ao invés de simplesmente inundá-lo.

117 . ALONSO, Pedro. Deserta. Ecología e industria en el Desierto de Atacama. Santiago: ARQ
ediciones, 2012.
118 . FÖRSTER, Francisco. Energia Solar Concentrada em ALONSO, Pedro. Deserta. Ecología e
industria en el Desierto de Atacama. Santiago: ARQ ediciones, 2012.
119 . CSP: consiste na obtenção de energia térmica do sol – termosolar – a grande escala, para a
produção de eletricidade. As instalações de CSP, concentram a radiação solar mediante espelhos
móveis para produzir calor, o qual se usa para gerar vapor de água e ar quente para o funcionamento
de instalações eléctricas convencionais. Existem duas formas de concentração de radiação direta:
linear e pontual. A primeira tem menos graus de liberdade e alcança menores temperaturas que a
concentração pontual. Para ambas formas foram desenvolvidas tecnologias que se descrevem em
seguida: 1) Tecnologia de torre (pontual): utiliza um campo de espelhos móveis que se orientam para
concentrar, até 600 vezes, a radiação solar num receptor que se situa numa torre de captação. O
calor é absorvido por um líquido calor-portador, que produz vapor que move uma turbina com um
gerador eléctrico. 2) Tecnologia cilindro-parabólica (linear): mediante filas de espelhos refletores que
seguem a trajetória solar, concentram-se os raios solares em tubos refletores situados na linha focal
dos cilindros parabólicos. Os tubos contêm um óleo especial que se aquece até 400 graus celsius,
que é bombardeado até um permutador de calor para produzir vapor, que faz girar uma turbina
conectada a um gerador eléctrico.
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144: CSP, em torre.

145: CSP, cilindro-parabólica.

Este projeto procura também entregar soluções para a comunidade, intervindo
no espaço público através de sombreamento, feiras e circuitos para fomentar o uso
da bicicleta, assim como o uso de sistemas bioclimáticos nos espaços públicos.
Está dividido em quatro fases que passam, em primeiro, pela implementação
das ciclovias; em segundo pela incorporação de energias renováveis nos edifícios
de equipamento, nas casas e nos espaços públicos onde se pretende gerar uma
harmonia entre o mobiliário urbano e os captadores de energia que de alguma
maneira poderiam dotar de carácter os eixos hierárquicos e as praças, sem que isto
signifique um maior custo para o Município.
Assim, pretende-se que a cidade se torne independente da indústria não só no
que diz respeito à eletricidade mas também a água potável120 e o saneamento.

120 . A criação de uma planta de CPS poderia permitir o funcionamento de, por exemplo, várias
fábricas de dessalinização da água do mar na costa do Norte do Chile, o que traria muito maior
abundância de água nesta zona.
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146: Especialização técnica.

Especialização técnica
Este ponto ganha importância porque ao não haver oportunidades educacionais
na zona, uma grande quantidade de jovens migra para poder continuar os seus
estudos. Por esse motivo, propõe-se o reforço da educação técnica especializada,
através da criação de uma área de investigação dos produtos que elabora a SQM
S.A. no assentamento (áreas de investigação em adubos, salitre, lítio, iodo e outros)
e também de um polo de desenvolvimento da agricultura do deserto121.
A localização das novas atividades de investigação dever-se-ia localizar perto
dos centros educativos existentes, permitindo assim a criação de um novo polo de
valor em María Elena.
As três etapas deste projeto consistem, como referido anteriormente, na criação
de uma área de investigação de pequena escala e em promover a investigação
aplicada em María Elena nas restantes universidade da região e, finalmente, pensase na instalação de um centro de educação na cidade, um instituto de especialização
técnica que venha a consolidar as opções nesta linha de projetos e gerar dinâmica
associada aos produtos e oportunidades do lugar.

121 . Cultivar o deserto pode parecer impossível, mas não é. De facto, é necessário começar a criar
consciência para isto, uma vez que as mudanças climáticas estão a provocar uma redução das
precipitações e um aumento das temperaturas globais. Em países como a Somália, Nigéria, Egito,
Israel e Chile, já podem ser observadas inovações e o uso de técnicas simples para o desenvolvimento
desta prática. Uma das técnicas que pode ser usada é, por exemplo, o uso de estufas hidropónicas,
que consiste na utilização de soluções minerais, em vez de terra, como meio de crescimento da planta
- está comprovado que qualquer planta pode crescer em hidroponia. Os seus maiores benefícios são
que a água pode ser utilizada várias vezes, não é necessário um solo fértil e não depende das estações
do ano, uma vez que se desenvolve em estufas.
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147: Turismo patrimonial.

Turismo patrimonial
Para colocar María Elena em posição de enfrentar o futuro, será necessário
atentar, como referido anteriormente, na criação de uma área de investigação de
pequena escala, em promover a investigação aplicada em María Elena nas restantes
universidade da região e, finalmente, pensa-se na instalação do pampino.
Segundo o indicador (imagem 141), podemos verificar que o assentamento não
conta com as infraestruturas necessárias para se converter numa cidade turística de
média escala. Para tal, o plano de desenvolvimento propõe estudar a relocalização
e o aumento de hospedagens e serviços necessários para que tal seja possível.
Este projeto contempla a realização de circuitos turísticos no centro cívico de
María Elena que sirvam como expressão do valor histórico e cultural dos edifícios
declarados monumentos nacionais, casas e outros sectores do assentamento. Ao
mesmo tempo, a infraestrutura industrial que já não tenha funcionalidade prática
será reutilizada para passar a fazer parte desse património. Isto pode também
fortalecer-se através da criação de novos museus, não só nos edifícios considerados
patrimoniais mas também nas próprias casas dos eleninos.
Ao mesmo tempo, é urgente a criação de uma infraestrutura hoteleira de
acordo com as necessidades do assentamento, uma vez que dessa forma poder-se-á
fomentar o turismo, muito importante para a cidade.
Este projeto foi dividido em cinco etapas de implementação. A primeira, a cargo
da Municipalidad, do Conselho de Monumentos Nacionais e do SERNATUR122 ,
consiste na criação de trajetos turísticos -através do reconhecimento dos
monumentos e da instalação de sinalização-, com a participação ativa da
comunidade e de investidores privados.
A segunda etapa passa pela valorização da estação de comboios e pela
colocação em prática dos trajetos turísticos. Uma vez ultrapassada esta fase, pode
passar-se então à etapa número três, que consiste em começar a desenvolver o
equipamento hoteleiro e os serviços associados ao turismo. Depois, procurar-se-ão
formas de integração com os circuitos regionais, a fim de posicionar María Elena
como um dos maiores pontos atrativos da Região de Antofagasta.

122. Serviço Nacional de Turismo do Chile
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148: Inovação do espaço público.

Inovação do espaço público 123
O projeto Inovação do Espaço Público tem diversas características tais
como a geração de novas áreas verdes. Neste sentido, é proposta a criação de
espaços controlados, delimitados e que tenham a função de produzir sombra.
Concretamente, tratam-se de intervenções com arborização nos eixos principais e
da construção de “oásis” no interior de alguns quarteirões.
Segundo me contou Lia Aliaga durante a nossa primeira conversa em Maio de
2013, Correa3 propôs a SQM S.A. este modelo tendo como base o meu trabalho
pessoal Pátios verdes de María Elena, realizado durante o workshop Diseño
y sostentabilidad en el desierto de Atacama, explicado em seguida na presente
dissertação, no subponto intitulado Pátios verdes de María Elena – uma experiência
pessoal.

123. Este projeto vai em direção oposta à do apresentado por Castro & Tagle, que propõem que nos
pátios sejam construídas ampliações das casas existentes.
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149: Projetos.

Metodologia de libertação do acampamento
Após a apresentação dos cinco projetos que constituem o plano de
desenvolvimento estratégico de María Elena, surge a necessidade da criação de
um processo de implementação dos diferentes ciclos e etapas. Este processo deve
consistir num adequado processo de traspasse e libertação dos elementos urbanos
que constituem o acampamento.
Assim, Correa3 propõe um método gradual e contínuo, que permite, ao mesmo
tempo, validar e por à prova a nova administração e o funcionamento de María
Elena enquanto cidade. As duas primeiras etapas deste processo apresentam-se
como fundamentais, já que são responsáveis por demonstrar as capacidades da
nova administração.
A primeira etapa abarca a libertação das ruas e avenidas, ou seja, os bens de
usos públicos. Estas passarão a estar a cargo da Municipalidad que começará a ser
responsável pela limpeza, iluminação, manutenção e definição dos perfis propostos
tanto no plano de desenvolvimento como no projeto de loteamento de Castro &
Tagle.
A segunda etapa, quase em simultâneo com a primeira, consiste na libertação
dos espaços públicos e das áreas verdes, das praças e dos pátios verdes de María
Elena, podendo estes ser concessionados.
A terceira etapa, por sua vez, baseia-se no traspasse, por parte de SQM S.A.
à Municipalidad, do equipamento desportivo e da infraestrutura turística, bem
como dos serviços locais necessários para que o assentamento possa viver como
cidade. Desta libertação espera-se o resultado de um incentivo à população e a
novas empresas, para que prestem mais serviços à cidade.
Por fim, e uma vez que estejam asseguradas as condições urbanas, de
equipamento, serviços e espaço público mínimas, o vínculo entre SQM S.A. e
o acampamento pode dar-se por terminado através da passagem (por venda ou
cedência) das habitações de María Elena que podem começar a pertencer tanto a
trabalhadores da empresa como a novos habitantes.
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150: Implantação.

152: Estado atual dos pátios.

153: Estado atual dos pátios.

151: Planta Geral.

Pátios verdes de María Elena – uma experiência pessoal
A motivação para a criação deste projeto, desenvolvido por mim durante o
workshop Diseño y sostentabilidad en el desierto de Atacama, realizado entre
Agosto de 2010 e Dezembro de 2010, partiu da particularidade destes espaços,
que estão localizados dentro dos quarteirões que já existem. São 8 pátios em forma
triangular e um em forma retangular que foram trabalhados durante todo um
semestre para que fosse possível a criação de oásis em María Elena.
Estes recintos encontram-se atualmente num estado de degradação
elevadíssimo, com ampliações mal feitas e desproporcionais. O seu potencial
foi completamente menosprezado apesar de serem lugares onde se podem criar
espaços de muito interesse, não só público, mas também privado, como espaços de
cultura, comércio, trajetos turísticos, espaços de lazer e outros.
O objetivo é atribuir uso a estes pátios, através do reconhecimento das suas
fragilidades, bem como as da cidade: falta de atividades culturais; falta de recolha
do lixo; falta de sombra e falta de espaços de descanso e lazer. O meu objetivo é
fazer uma diferenciação entre o espaço público e o privado e criar áreas de sombra
que fossem acolhedoras, uma vez que a cidade conta com poucas árvores e tem
ruas demasiado amplas.
Assim, e através da aprendizagem obtida durante a disciplina XL Nueva
Escala Urbana: Grandes Proyectos Urbanos, a cargo do professor Luis Eduardo
Bresciani124 , pude começar por entender e reunir as justificações públicas para a
criação de espaços verdes numa cidade. Entre elas, está o reforço da comunidade
e da qualidade de vida, e também a redução da criminalidade; a interação entre
diferentes zonas e distintos bairros, o restauro ecológico e a atenuação das
medidas de descontaminação, a valorização da propriedade privada em 15%125 e
criação de processos de renovação imobiliária e por fim, a saúde, com espectativa
de aumentar em 25% o número de pessoas que faz desporto126 , havendo assim
poupanças na saúde pública.

124 . Arquiteto da Pontificia Universidad Católica de Chile e Mestre em Urban Design, pela
Universidade de Harvard. Chefe do programa de Mestrado em Projeto Urbano da Pontifica
Universidad Católica de Chile e Director de Planificação Urbana em URBANA E&D.
125. Dados norte-americanos.
126. Estudo americano mostrado numa aula de XL Nueva Escala Urbana: Grandes Proyectos
Urbanos.
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154: Pimiento.

155: Algarrobo.

156: Chañar.

157: Espino.

158: Brea.

159: Copiapoa.

160: Áreas verdes propostas.

161: DIT

Também através da disciplina XL pudemos avaliar quais são os factores de
êxito destes espaços. O primeiro é a fruição: estes espaços devem atrair as pessoas
e criar necessidades de ocupação por parte da população. O acesso, próximo dos
usufrutuários e um solo fértil são fatores chave para a localização destes espaços –
no caso de María Elena, não podemos dizer que é um solo fértil, mas ainda assim
temos a certeza que permite o desenvolvimento das espécies nativas127. O projeto
destes áreas verdes, como os parques, por exemplo, é também muito importante
na hora de determinar o seu êxito. Deve incluir ampla variedade de atividades e
áreas, trajetos seguros e agradáveis e deve integrar as infraestruturas das cidades.
Por fim, o financiamento destas áreas deve também ser revisto com atenção, uma
vez que os custos de manutenção afetam o seu desenvolvimento, mais do que os
de construção128.
Em seguida, e à semelhança do que já tinha acontecido no trabalho de grupo
para a cidade de María Elena, elaborei o diagrama DIT do projeto, onde inseri
como fonte de água, para regar os pátios, o projeto da nossa companheira, Inês
Soares, que consistia, resumidamente, na criação de um parque de piscinas com
algas que possibilitam a filtração das águas utilizadas na lida diária dos eleninos,
transformando-a em água útil para regar.129

127. Existem varias espécies nativas no deserto de Atacama. Dentro das árvores podemos destacar o
pimiento e o algarrobo; dentro da espécie dos arbustos o chañar, espino, cuerno de cabra, retamilla
e outros; dentro das flores e ervas a brea, pata de guanaco, philippiamra e carbonillo e finalmente,
dentro dos catos, o copiapoa.
128 . No trabalho pessoal do workshop, averiguamos os custos de construção e manutenção de áreas
verdes, tanto no Chile como em María Elena. Assim, os 17 746m2 de áreas verdes que propõe o nosso
projeto teriam um valor aproximado de construção de USD $ 16 060 946, aproximadamente USD
$9 050 460/ha (11 876 330€ e 6 692 398€/ha) e o custo anual de manutenção seria de USD $ 174
780, aproximadamente USD $ 98 490/ha (129 241€ e 72 828€/ha)– dados baseados em informação
fornecida em XL Nueva Escala Urbana: Grandes Proyectos Urbanos.
129 . “O objetivo é fazer um trajeto pedonal com sombra por María Elena, proporcionando rotas
de água que se encontram à superfície somente quando passam por baixo da sombra. É necessário
sombreamento de uma área extensa para que a cidade seja apelativa e habitável. A intenção é
unificar María Elena com uma intervenção de trajeto pedonal que começa no parque de algas. Um
circuito fechado. As águas residuais da cidade vão para filtração para evitar os maus cheiros e em
seguida para a piscina de algas que as limpa (produção de algas para a extração de óleo e obtenção
de biocombustíveis - as algas purificam as águas residuais e alimentam-se de luz solar e CO2).
Em seguida, uma bomba envia a água ao ponto mais alto da cidade onde parte um circuito de
distribuição para regar, arrefecer e humedecer os espaços públicos. Finaliza novamente na área de
filtração. Depois deste trajeto, tudo se repete.” Inês Soares.
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162: Metodologia - vivenda tipo

163: Metodologia - comércio tipo

164: Metodologia - equipamento tipo

Com isto, pude dar início à análise de cada um dos pátios envolvidos no
projeto. Aqui, indaguei sobre os seus usos atuais e, no sentido de poder conferir-lhe
um novo destino, fiz o reconhecimento da zona em que se localizavam e os acessos
que tinham. Desta maneira, cheguei a um consenso que me permitiu criar três
tipologias de pátios: público, privado e misto. Por outras palavras, todos os pátios
serão de uso público, no entanto as construções que os rodeiam é que podem ter
diferentes usos, o que finalmente constitui o fator que leva as pessoas a quererem
visitá-los.
Neste sentido, para as edificações, foi criada uma metodologia, estabeleceram-se regras para as edificações de habitação, para as de comércio e para as de
equipamentos, serviços e escritórios.
Para a habitação-tipo, mantém-se a fachada e o espaço interior, que foi
alterado ao longo dos anos, transformando-se num rectângulo em detrimento da
forma inicial em “u”. Propõe-se a vedação do espaço privado exterior através da
plantação de arbustos com altura não superior a um metro, medida que também
pretende ajudar ao controle da construção dos acrescentos que vemos hoje por
todo o assentamento. Ao mesmo tempo projeta-se um desnível, que coloca o pátio
triangular interior um metro abaixo do nível da rua. Desta maneira, manter-se-á
garantida a privacidade de cada casa, uma vez que não é possível olhar desde fora
para dentro.
Para a criação dos edifícios-tipo de comércio, propõe-se o retorno à forma
original na qual foram projetados e construídos, mas com algumas adaptações, tais
como a abertura de janelas maiores que serviriam de montras. Estas, posicionadas
nos cantos exteriores (que dão para a rua) têm o objetivo de “convidar” as pessoas
a entrarem nos pátios. Propõe-se também um sombreamento, com a construção
de pérgulas em madeira uma vez que a sombra total no deserto é demasiado fria e
desconfortável. Este espaço estaria destinado às pessoas para caminharem ou para
permanecerem e desfrutarem das novas esplanadas que aí seriam criadas.
Também se pretende criar edificações-tipo de equipamento e escritórios,
privilegiando a forma original do edifício e também propondo janelas maiores,
no entanto de forma mais controlada do que na situação anterior. O pátio em
“U” fecha-se com o mesmo estilo do sombreamento utilizado para o comércio,
criando uma vedação transparente que serve para salvaguardar a privacidade e a
tranquilidade dos trabalhadores desses equipamentos e escritórios.
No desenvolvimento do projeto e na apresentação final à comissão de júris,
apresentei três pátios nos quais apliquei estas regras. No entanto, em seguida na
presente dissertação, será referido somente um, o pátio 7.
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165: Implantação pátio 7.

166: Usos do pátio 7.
Amarelo - Habitação;
Vermelho - Comércio;
Cor-de-Laranja - Equipamento.

167: Imagem 3D: planta do pátio 7.

O pátio 7 é o maior dos propostos e foi escolhido como elemento de estudo
com um caráter múltiplo, apresentando também edificações de habitação, comércio
e de equipamento.
Conjugam-se as metodologias criadas e tenta-se projetar um espaço que
conserve a privacidade das casas, sem que estas se fechem para o espaço público.
Projetam-se também trajetos comerciais e ao mesmo tempo, espaços de estar,
relacionados com o comércio. A água é inserida para possibilitar o gotejamento
das árvores nativas propostas no projeto e, ao mesmo tempo, para refrescar o ar,
através da evaporação. Aqui cria-se um sombreamento que acompanha todo o
curso da água assim como as zonas de descanso e lazer.

168: Planta do pátio 7.
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Considerações finais
Desde sempre os arquitetos têm demonstrado um particular interesse na
inserção das suas criações na paisagem. O encontro com o céu permite destacar um
dos elementos essenciais da sua identidade, a silhueta. Em María Elena podemos
dizer que o céu é o único elemento paisagístico que se destaca, por isso é tão
fascinante esta cidade. Só ela existe, entre o chão e o céu.
A indústria mineira do norte do Chile não só foi um indubitável apoio à
modernidade do país como também contribuiu para a construção e estruturação
de um dos territórios mais inóspitos, a partir da edificação de assentamentos, da
criação de novos meios de transporte, infraestruturas e de portos. A aplicação de
modelos utópicos, europeus e americanos, criados durante Revolução Industrial,
permitiu o surgimento de novas formas e conteúdos, de uma nova cultura e de uma
nova sociedade que antes era quase inexistente.
Apesar da proximidade e dos laços entre os seus habitantes, as cidades do
mundo sempre têm estado divididas espacial e socialmente, o que gera tensão, mas
ao mesmo tempo criatividade e mobilidade social. María Elena pode romper ou
proporcionar condições de convivência, motivo pelo qual é urgente que se criem
elementos geradores de boas energias para se poder viver harmoniosamente dentro
do espaço urbano, transformando-o em algo agradável e aberto ao uso coletivo.
Para que cada cidadão se possa sentir parte da cidade e estar disposto a assumir
um compromisso com ela, é necessário comprometer a sua permanência através de
valores éticos e estéticos, com uma maior e equitativa oferta de bens e de serviços
e um habitar mais seguro, com espaços que respondam efetivamente às aspirações
dos habitantes.
Construir um novo modelo de cidade é sinónimo de clarificar um conceito
cujo conjunto de critérios e parâmetros permita resolver os interesses desiguais
através de mecanismos de gestão democrática e reconhecer os conflitos é o
caminho para resolver legitimamente os problemas. María Elena deve pensar-se
como uma cidade construída por todos os seus atores: setor público, empresários,
profissionais, técnicos, operários e todos os habitantes. No entanto, nesta nova
proposta de cidade, a Municipalidad e o Estado apresentam um papel fundamental
bem como Castro & Tagle, empresa responsável pelo urbanismo e habitações desta
nova cidade. A eles, cabe tomar as decisões, construir indícios de sustentabilidade
urbana, identificar as prioridades e desenvolver uma linguagem comum para
melhorar o entendimento entre os órgãos administrativos e os habitantes.
María Elena deve partir de uma base real e começar a reflexionar sobre o que
pode chegar a ser a nova cidade, própria e irrepetível, identificando ações concretas
que vão mais além das necessidades imediatas. Pensar na nova cidade significa
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reconhecer as suas debilidades, reconhecer as causas que as desencadearam e
propor sistemas compatíveis com as necessidades sociais, económicas e ambientais
da sua população.
Vejo a desvinculação de SQM S.A. como uma nova oportunidade para este
assentamento. Uma oportunidade que muito poucas cidades têm, reviver.
Existe também uma conjetura que foi pouco explorada na presente dissertação
e que por si só poderia ser resultado de uma nova tese. Que aconteceria se
deixamos que María Elena acabe? Quais seriam as consequências do esgotamento
dos minerais explorados na mina?
Considerar a hipótese de deixar María Elena acabar, através de um processo
devidamente acompanhado, permite dar-lhe um fim digno. Isto significa que há a
possibilidade de a transformar tanto num monumento a uma época da civilização
chilena como num marco da arquitetura e urbanismo. À semelhança do que
aconteceu nas cidades Maias e Incas, que foram resultado do fim da sua sociedade
e que agora são destinos turísticos e arqueológicos, e também a muitas outras
ex-salitreiras que hoje são consideradas Património Mundial da Humanidade,
María Elena poderia incorporar-se dentro de uma das rotas do turismo no norte
do Chile. Neste sentido, é importante referir que San Pedro de Atacama, localizado
apenas a 200 km de distância de María Elena, representa um dos lugares com
maior afluência de turistas em todo o país. Apresenta uma completa infraestrutura
hoteleira e vários serviços turísticos que permitem a permanência dos visitantes.
Ao mesmo tempo, tem o património arqueológico e étnico mais importante do
Norte Grande e como medida de fomento do turismo foram criados projetos de
agroturismo e de turismo comunitário, apoiados por instituições governamentais,
que proporcionam uma experiencia diferente a quem visita esta povoação do
deserto.
Assim, reconsiderando a pergunta exporta anteriormente, qual seria o futuro
de María Elena se a indústria mineira deixasse de existir? Existem infinitas
possibilidades para este problema. Uma delas seria deixar tudo como está, deixar
o tempo passar, deixar que as casas ganhem a cor do deserto e que as memórias se
esvaneçam com o vento. Outra seria transformá-la, como foi mencionado antes,
num monumento à epopeia do salitre.
Ambas soluções significam um dano à cultura social de María Elena. Sem a
indústria não há trabalho e sem trabalho não há vida, especialmente num lugar
onde não é propícia a agricultura nem a pecuária. Por isso, a transferência dos
seus habitantes a outros centros laborais seria inevitável. Este é um problema de
importante escala, apesar de ser bastante frequente no meio da indústria mineira
chilena, como aconteceu no caso de Chuquicamata, e ainda que este desafio seja

mais de índole sociológica, não deixa de ter importante relevância na arquitetura
do lugar.
Nunca foi objetivo desta dissertação traçar um desfecho absoluto para a
cidade de María Elena. Não podemos prever nem concluir o futuro. Não existe
uma fórmula única que possa responder a todas as questões colocadas por esta
cidade, que por si só já é complexa, tanto pelo seu isolamento absoluto como pela
sua história e arquitetura.
María Elena é tão excepcional no seu caráter quanto deficiente na sua
qualidade de cidade. Por isso, dá vontade de a cuidar e de contribuir para o seu
desenvolvimento. Por este motivo, e outros também já referidos, é que o Taller de
ejecitación: Diseño y sostentabilidad en el desierto de Atacama se tornou numa
experiencia inesquecível, tanto a nível profissional como pessoal.
Resta-me finalmente destacar novamente a importância do Doutor Eugenio
Garcés na sua contribuição para a imortalização da história da arquitetura do
deserto do Atacama. Sem os seus estudos não existiriam registos escritos sobre este
tema e portanto, não seria possível a elaboração desta dissertação.
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169: Explosão da calicheira.

170: Perfuradoras.

Anexo 1 - Sistemas de produção de salitre

O presente anexo é uma explicação técnica dos três sistemas pelos quais passou
a produção de salitre no decorrer do tempo. A informação apresentada foi retirada
do livro Las Ciudades del Salitre1.
Durante o séc. XVIII, o interesse pela extração de salitre relacionou-se com
o fabrico de pólvora, cuja demanda cresceu frente à necessidade espanhola de
fornecer os seus portos localizados na costa do Pacífico, desprovidos de mercadoria
para enfrentar os navios ingleses que percorriam o litoral.
Tadeo Haenke (1761-1817), um alemão que viveu no Peru, encontrou a
fórmula para converter o nitrato de sódio em potássio, necessário para o fabrico
de pólvora fina. Isto desencadeou, nessa época, o interesse por produzir salitre
em grandes quantidades, o que levou, até 1810, à construção dos sete ou oito
estabelecimentos pioneiros que operaram com o sistema chamado Paradas, no
nordeste de Iquique.

Sistema de Paradas
Este sistema caracterizou-se pela lixiviação dos caliches2 , moídos com um
martelo grande, em reservatórios com capacidade para 400 a 900 litros, montados
em grandes fornos de tijolo onde se aplicava fogo vivo. A mistura de caliche com a
água ficava a ferver durante horas, enquanto os operários do reservatório mexiam
o caldo com um pau, até que o líquido ficava saturado de nitrato. De seguida, o
caldo resultante passava a outros recipientes de clarificação e eram imediatamente
transferidos para bandejas de cristalização, onde se obtinha o salitre por evaporação
solar.
Cada uma destas oficinas de Paradas chegou a possuir oito pares de
reservatórios e a sua capacidade de produção final podia chegar aos 20000
quintais (1000 toneladas). Uma das modernizações pela qual passou o sistema
consistiu na utilização de reservatórios de 4500 litros, cujo conteúdo se aquecia,
não por aplicação direta de fogo mas sim mediante uma rede de tubos em ferro,
anilhada e com pequenos buracos - disposta no final de cada reservatório -, pela
qual circulava vapor de alta pressão até que terminasse a ebulição do caldo.

1 . GARCÉS, Eugenio. Las ciudades del Salitre. Santiago: Orígenes, 1999.
2 . Caliche - Nitrato de sódio natural.
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171: Carregamento dos atrelados do comboio. María Elena.

172: Elevador. María Elena.

173: Central de granulação. María Elena.

174: Vista parcial. María Elena.

175: Perfuração da calicheira.

176: Tanques de lixiviação.

177: Cristalização.

Sistema Shanks
Desenvolvido pelo inglês James Humberstone (1850-1939), a partir do uso
de vapor de água este sistema abriu portas à consolidação das oficinas salitreiras
que evoluíram dos acampamentos provisórios do sistema de Paradas a autênticos
assentamentos industriais.
As minas começavam com os tiros de dinamite que permitiam abrir a calicheira,
rompendo a dura crosta do deserto. Em seguida, procedia-se à trituração do
material obtido, mediante barras de aço e martelos de 25 libras, que permitia a
sua seleção e carga, a carretas, para ser posteriormente transportada de comboio
até à fabrica. Aí, procedia-se à redução do material, até um tamanho de uma ou
duas polegadas, mediante maquinas moedoras (chancos), para passar aos tanques
de lixiviação (cachuchos), onde era tratado por meio de um processo de lavagem
sistemática, em circuito fechado. Os cachuchos aqueciam-se através da disposição
de seis a oito bobinas alimentadas por vapor de água a pressão, proveniente das
caldeiras. Os caldos circulavam pelo conjunto de cachuchos conectados mediante
sifões, introduzindo os de menor densidade sobre os mais densos e possibilitando,
desta maneira, uma lavagem quase perfeita. O liquido era finalmente extraído e
conduzido a grandes tanques planos dispostos sobre estruturas de madeiras, para
a cristalização por ação solar direta.
Terminada a operação de cristalização e de secagem ao sol, procedia-se ao
enchimento dos sacos de juta, de 130 a 140 quilos, para o transporte aos portos.
Nos cachuchos ficavam sedimentos que deviam extrair-se antes de iniciar a
seguinte operação, trabalho que realizavam operários especializados. Lutavam
pelos restos que eram levados posteriormente às tortas de rípio3. O tamanho destas
alcançou uma magnitude tal, que configurou uma paisagem muito característica
das áreas do salitre, sinalizando até aos dias de hoje, em conjunto com as chaminés
das caldeiras, a presença de oficinas no território.
A necessidade de combustível para alimentar as caldeiras, tanto do sistema
Paradas como do de Sharks, acabou praticamente com a Pampa del Tamarugal e
com a espécie de planta conhecida como llareta, nativa da América do Sul.

3 . Montes que se formavam através da acumulação dos resíduos dos cachuchos.
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178: “Oficina de María Elena”.

Sistema Guggenheim
O sistema Guggenheim foi desenvolvido baseando-se no processo industrial
de lixiviação em frio para o beneficio dos minerais de baixa lei4. Experimentouse a elaboração de salitre na oficina Cecilia a partir de caliche de até 7% de lei,
com muito bons resultados. Esta operação esteve sob a direção do engenheiro
norueguês Elías Anton Cappelen Smith (1873-1942) – fundador de María Elena.
O processo consiste na extração mecanizada de grandes quantidades de caliche,
que é moído antes de proceder à sua lixiviação a baixas temperaturas e onde se
cristalizam as soluções fortes através do arrefecimento e granulação. Este sistema
continua a ser aplicado, praticamente sem variações, na oficina de María Elena.
Tal como no sistema Shanks, começa-se com a explosão do subsolo calicheiro
e posteriormente o carregamento dos vagões ferroviários de 30 toneladas,
mediante o uso de pás metálicas. O material transportado é descarregado dos
vagões ferroviários por uma máquina que o coloca nos moinhos, que procedem à
sua trituração até ao tamanho de peia polegada, após três etapas.
As finezas resultantes (25%) são separadas do polvo de rechazo5 e ambos são
misturados com água até obter uma polpa que se bombeia para um recipiente
que tem o poder de conferir-lhe riqueza, chegando a uma concentração de 130
gramas por litro de nitrato. A mistura enriquecida é bombeada até aos tanques
de lixiviação, onde se incorpora os grandes cachuchos de 7500 toneladas de
capacidade. A solução circula pelo conjunto com o fim de elevar a concentração
que chega, no final do processo, a cerca de 330 gramas por litro. Posteriormente, o
concentrado é enviado aos poços de evaporação, que permite a sua cristalização.
O salitre cristalizado tem o inconveniente de absorver a humidade com muita
facilidade, motivo pelo qual é fundido e granulado por gravidade desde uma torre
de 45 metros de altura, de onde se deixa cair em jorros finos que, arrefecidos pelas
correntes de ar, se solidificam em forma de grãos. Mais tarde, o salitre granulado é
transportado para o seu embarque no porto de Tocopilla.

4 . Minerais de baixa lei são aqueles que têm elevado grau de impureza.
5 . Pó proveniente do deserto, tradução: pó de rejeição.
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