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Apresentação

Em 1970 foi criado, no âmbito do Ministério das Minas e Energia, o 
Projeto Radar na Amazônia - Projeto Radam. Sua fi nalidade inicial era de, 
com o uso do sensoriamento remoto por radar, efetuar um minucioso 
levantamento dos recursos naturais disponíveis em uma ampla área da 
Amazônia brasileira, compreendendo cerca de 1 500 000 km2 ao longo do 
curso da Rodovia Transamazônica. As atividades de aerolevantamento 
tiveram início no ano seguinte, tendo como principal desafi o a captação de 
imagens e informações de boa qualidade, considerando-se as características 
climáticas da região amazônica. A metodologia logo se mostrou adequada 
e o sucesso inicial impulsionou a expansão da área originalmente abrangida 
pelo Projeto. Em pouco tempo, toda a Amazônia Legal brasileira passou a ser 
monitorada pelo Projeto Radam.

Após uma avaliação dos resultados obtidos no primeiro quinquênio do 
projeto, o governo optou por avançar rumo a uma nova etapa, expandindo 
defi nitivamente a área de cobertura do Radam. Em 1975 o Projeto foi estendido 
a todo o Território Nacional, sendo a partir de então intitulado Radambrasil. 
Durante os 10 anos seguintes, uma equipe que chegou a contar com mais de 
700 profi ssionais — geólogos, geógrafos, naturalistas, biólogos, engenheiros 
fl orestais, agrônomos e cartógrafos, entre outros especialistas — desenvolveu 
um minucioso trabalho de levantamento de dados, tendo entre seus mais 
importantes resultados a produção de 38 volumes da Série Levantamento 
de Recursos Naturais. Esse trabalho conteve relatórios e mapas temáticos na 
escala 1:1.000.000 sobre geologia, geomorfologia (relevos), pedologia (solos), 
vegetação e uso potencial da terra. Além disso, o Projeto também proporcionou 
o mapeamento de áreas com potencial para exploração mineral, estudos sobre 
recursos hídricos, a produção de cartas planimétricas para uma vasta área da 
Amazônia e ainda a elaboração de cartas-imagem na escala 1:250 000, estas 
cobrindo diferentes regiões do país.

Em 1985, a coordenação do Radambrasil foi transferida para o âmbito 
do IBGE, que absorveu todo o acervo técnico e o corpo de profi ssionais do 
projeto. Desde então, a experiência e expertise desse grupo foram somadas 
aos trabalhos produzidos pela Diretoria de Geociências, proporcionando 
o alargamento das suas áreas de atuação, a incorporação de novos eixos 
temáticos e o desenvolvimento de novas metodologias, tendo como resultados 
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a produção de diversos manuais técnicos, estudos sobre o meio ambiente, além de 
trabalhos de mapeamento geomorfológico e de vegetação.

O Radam/RadamBrasil, portanto, constituiu um trabalho sistemático e de 
grandes dimensões, desenvolvido no intuito de se conhecer e retratar a realidade 
física e biótica do país. Apresenta-se como uma das maiores e mais signifi cativas 
iniciativas do Estado brasileiro no campo dos estudos de mapeamento integrado do 
território nacional, sendo inegável, em função de tal importância, que sua história 
mereça ser registrada e sua memória devidamente preservada. O presente volume 
da Série Memória Institucional surge justamente com este objetivo. Trata-se de uma 
proposta de trabalho em parceria entre a Coordenação de Recursos Naturais e Estudos 
Ambientais, da Diretoria de Geociências — DGC/CREN, e a Gerência de Biblioteca e 
Acervos Especiais, do Centro de Documentação e Disseminação de Informações — 
CDDI/GEBIS, que tenciona prestar uma contribuição para a construção e divulgação de 
conhecimento acerca deste importante marco das geociências brasileiras.

David Wu Tai

Coordenador-Geral do 
Centro de Documentação e Disseminação de Informações
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A literatura científi ca aborda o conceito de memória a partir de distintos 
vieses. Tomada, por um lado, como a faculdade humana de reter e recuperar 
informações, é objeto privilegiado de estudos em várias áreas do conhecimento, 
passando pela psicologia, a psiquiatria, a biologia, as neurociências, entre 
outras. Considerada, de outra forma, a partir de sua dimensão coletiva, torna-
se particularmente alvo das atenções de pesquisadores oriundos das ciências 
sociais, incluindo os historiadores. É justamente dessa memória social, esse 
constructo que refl ete percepções da realidade — aquilo que revela e omite, 
que seleciona e descarta, que permite e proíbe, e que funda identidades — que 
trataremos nessa breve refl exão.

O interesse da historiografi a pelas relações entre história e memória ganhou 
forte impulso nos últimos cinquenta anos, muito em função da emergência do 
campo da história das mentalidades. O sucesso dos trabalhos desenvolvidos por 
autores como Philippe Ariès, Jacques Le Goff , George Duby e Robert Mandrou, 
a partir dos anos 1960, incentivou a proposição de novos tipos de abordagem 
historiográfi ca, abrindo-se espaços para a incorporação da memória ao rol de 
objetos passíveis de exploração.1 Decerto as resistências não estiveram ausentes, 
refl etindo uma percepção até então dominante na historiografi a, pautada em uma 
absoluta oposição entre história e memória — geralmente alimentada por um 
suposto confl ito entre objetividade e subjetividade no ofício historiográfi co. Aos 
poucos, e graças a importantes contribuições teórico-metodológicas,2 as discussões 
sobre os papéis e signifi cados da memória foram enriquecidas e complexifi cadas, 
legitimando-se a sua aceitação como matéria a ser problematizada.

* Historiador. Gerência de Biblioteca e Acervos Especiais, Memória IBGE.
1 Não é possível afi rmar que os referidos autores se apresentem como pioneiros nos estudos sobre as men-

talidades, mas é a partir de seus trabalhos que tal linha de pesquisa se desenvolve e se populariza. Alguns 
exemplos de trabalho importantes: (1) ARIÈS, P. História da morte no Ocidente: da idade média aos nossos 
dias. Tradução de Priscila Vianna de Siqueira. Rio de Janeiro: F. Alves, 1977. 180 p. (Ciências sociais); (2) LE 
GOFF, J. O imaginário medieval. Lisboa: Estampa, 1994. 367 p. (Nova história, 13); (3) DUBY, G. As três ordens, 
ou, O imaginário do feudalismo. Lisboa: Estampa, 1982. 383 p. (Imprensa universitária, 22); (4) MANDROU, 
R. Introduction à la France moderne, 1500-1640: essai de psychologie historique. Paris: A. Michel, 1961. 400 p. 
(L’Évolution de l’humanité. Bibliothèque de synthèses histories).

2 Podemos citar como marcos importantes as seguintes obras: (1) LA RÉPUBLIQUE. In: NORA, P. (Org.). 
Les lieux de mémoire. Paris: Gallimard, 1984. tome 1. (Bibliothèque ilustrée des histories); (2) ROUSSO, H. Le 
syndrome de Vichy: de 1944 à nos jours. 2. ed. rev. Paris: Seuil, 1990. 414 p. (Points. Histoire, 135); (3) HALBWA-
CHS, M. A memória coletiva. Tradução de Beatriz Sidou. São Paulo: Centauro, 2004. 222 p.

Múltiplos olhares sobre o projeto 
Radam/RadamBrasil

Leandro M. Malavota*
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Para que isto se tornasse possível, um exercício fundamental foi o abandono do 
pressuposto da materialidade do passado, da presunção da possibilidade de reproduzi-
lo objetivamente, tal qual ele teria acontecido — em suma, a ideia de “verdade 
histórica”. No novo paradigma conceitual, o discurso historiográfi co passa a ser visto 
não mais como um desvelamento do passado, mas como uma criação do presente. O 
historiador, embora pautado em práticas e métodos específi cos, lança seu olhar sobre o 
passado a partir do lugar social em que está inserido, isto é, o presente, sendo sempre 
conduzido por questões e valores próprios ao seu tempo. Embora comprometido com a 
objetividade, o historiador não tem como se desprender totalmente da subjetividade, da 
dimensão interpretativa de seu olhar particular. Logo, a história se apresenta como uma 
construção. E assim como a história não pode ser descartada como narrativa legítima, 
à memória, construção de outro tipo, não pode ser negado tratamento análogo. A 
memória se torna, de tal modo, “objeto de uma história possível” (NORA, 1993, p. 11).

Não podemos deixar de ressaltar as diferenças existentes entre ambas as categorias. 
Tanto memória quanto a história são criações do intelecto humano, porém produzidas 
a partir de procedimentos distintos. A história está sempre atrelada a um método, a 
um rigor prático e a uma linguagem específi ca, fatores que caracterizam e delimitam 
o campo profi ssional do historiador (CERTEAU, 1982). Ainda que invariavelmente 
submetida a uma dimensão subjetiva, pauta-se sempre na busca pela objetividade. 
Já a memória não se sujeita a tal imposição. Ela é essencialmente afetiva, passional, 
mutável. Não tem nenhuma obrigação com a verdade, embora busque se impor como 
tal. A memória notadamente refl ete visões de mundo, percepções da realidade, formas 
singulares de ver, agir e pensar.

Além de profundamente subjetiva, a memória também apresenta uma natureza 
confl ituosa. Constitui um campo de disputas por excelência, instrumento de ação 
política, de intervenção sobre a realidade. Ela é seletiva; envolve silêncios, omissões, 
esquecimentos. É uma obra erigida a partir de um trabalho intelectual de organização. 
Essa seleção do que deve ou não ser lembrado, dos fatores que compõem a narrativa, 
funciona como um verdadeiro processo de moldagem do real (POLLAK, 1992). Se por 
vezes a construção da memória é um fenômeno que, em seu nível individual, dá-se 
espontânea e inconscientemente, ele só se completa, contudo, no nível social, onde essas 
memórias individuais se consolidam e se estruturam, ganhando coesão. É o que Michael 
Pollak conceitua como de “enquadramento da memória”, isto é, o exercício de escolha 
dos fatos, lugares e personagens a serem lembrados por uma dada comunidade de 
sentidos e transmitidos de geração a geração, incluindo-se as representações e valores 
que deles emanam (POLLAK, 1989, p. 9).

Portanto, é justamente nessa dimensão coletiva que a memória adquire 
determinados signifi cados. Ali ela se torna uma expressão de experiências vividas por 
um dado grupo social, estas cuidadosamente selecionadas em função de um objetivo. 
Com isso, busca-se construir e projetar a imagem desse grupo, isto é, a forma pela qual 
essa coletividade se defi ne e deseja ser visto pelos outros, os não pares. Enfi m, essa 
memória enquadrada se apresenta como ferramenta por excelência para a construção e 
reprodução de elementos identitários. Ou em outras palavras,

Podemos portanto dizer que a memória é um elemento constituinte do sentimento de 
identidade, tanto individual como coletiva, na medida em que ela é também um fator 
extremamente importante do sentimento de continuidade e de coerência de uma pessoa 
ou de um grupo em sua reconstrução de si (POLLAK, 1992, p. 204).

Considerando o conceitual até aqui exposto, ressaltamos de antemão que ao 
desenvolvermos um trabalho sobre a memória do Projeto Radam/RadamBrasil não 
pretendemos nos manter irremediavelmente atrelados ao rigor dos acontecimentos. 
Propomo-nos a privilegiar os olhares que sobre eles lançaram os atores históricos. 
Tratamos aqui, portanto, de uma “reconstrução psíquica e intelectual que acarreta 
de fato uma representação seletiva do passado, um passado que nunca é aquele do 
indivíduo somente, mas de um indivíduo inserido num contexto (…)” (ROUSSO, 2005, 
p. 94). Não nos preocupamos igualmente com a análise social desse passado, embora 
esta também seja uma tarefa própria ao ofício do historiador. Tampouco nos prestamos 
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ao exercício de “enquadramento” da memória ibgeana, nos termos descritos por Pollak, 
no intuito de consolidar uma história institucional ofi cial. Deixamos a tarefa para quem 
o queira fazer, embora duvidemos de que a pena do historiador, por si só, seja revestida 
de sufi ciente autoridade para que exerça o monopólio da narrativa e da interpretação. 
Preferimos conceber o conhecimento histórico como resultado de uma relação dialógica 
entre o historiador, os agentes históricos e os públicos da história, substrato da 
interação entre distintas percepções.3 E o mesmo pensamos acerca da construção de 
laços identitários. Propomo-nos aqui a refl etir sobre as leituras e releituras feitas pelas 
pessoas que tomaram parte dos fatos ora narrados, representações expressas em um 
discurso mediado pela memória. Obviamente, é preciso notar que fato e representação 
não deixam de manter relações entre si, não se desprendem totalmente um do outro. 
O que queremos (e devemos) reforçar, no entanto, é que a representação não constitui 
uma reprodução mimética do fato, embora só possa existir em função deste último. São, 
portanto, fenômenos distintos, ainda que umbilicalmente ligados4.

Entre as distintas formas de acesso a essas representações do passado, destacamos os 
depoimentos orais. O Projeto História Oral do IBGE, inaugurado em meados dos anos 1980, 
conta hoje com mais de 250 horas de entrevistas, (gravadas em áudio ou em vídeo) prestadas 
por servidores ativos e inativos do IBGE, além de personalidades importantes nas áreas 
prioritárias de atuação da fundação, a saber, as ciências estatísticas e as geociências. Não nos 
furtamos a afi rmar que esta documentação constitui um dos ativos mais ricos e socialmente 
relevantes que a instituição possui. Em meio a esse acervo, identifi camos um bom número de 
considerações e comentários acerca do Radam/RadamBrasil. No conjunto de depoimentos, 
são inúmeros os temas e aspectos que se mostram interessantes: o contexto de criação 
do Projeto, no auge da ditadura militar e do paradigma de planejamento econômico; os 
mecanismos de recrutamento de pessoal; as expectativas dos jovens profi ssionais acerca 
dos desafi os na Amazônia; o cotidiano dos trabalhos de campo; as amizades construídas; 
o ineditismo da radargrametria; os perigos e os acidentes de percurso. Em função da 
diversidade de aspectos abordados, optamos por nos ater a algumas das temáticas mais 
recorrentes: o processo de absorção do Radambrasil pelo IBGE; a inserção dos profi ssionais 
do Radambrasil nas atividades do IBGE; as contribuições por eles trazidas ao novo órgão. 
Embora sem a intenção de imergir profundamente nessa refl exão, teceremos sobre eles 
alguns breves comentários.

O processo de incorporação do pessoal e do acervo técnico do Radambrasil 
ao IBGE, que se desenvolveu entre 1985 e 1986, foi sem dúvida uma matéria bastante 
presente nos depoimentos observados. A constatação corrobora a identifi cação do 
referido acontecimento como um marco importante da história institucional5. Decerto 
as representações mostram-se por vezes díspares, variando quase sempre conforme 
o cargo ocupado à época por cada um dos entrevistados. Em geral, quanto mais alto 
o nível hierárquico do entrevistado, maior o volume de referências e detalhes por ele 
fornecido, até mesmo pela maior possibilidade de acesso ao fl uxo de informações que 
compõe o processo decisório. Edson de Oliveira Nunes, que no período era Secretário-
Geral Adjunto da Secretaria de Planejamento da Presidência da República, e que pouco 
tempo depois acabaria se tornando presidente do IBGE6, teceu algumas considerações 

3 Tivemos a oportunidade de discutir algumas de nossas convicções, traduzidas na linha de trabalho seguida pela Memória 
IBGE, em trabalho recente. Para maiores detalhes, ver MALAVOTA, Leandro M. História, memória e seus usos: por que 
falar sobre os Indicadores Sociais? In: SIMÕES, André; ALKMIN, Antônio Carlos (orgs.). Indicadores Sociais: passado, 
presente e futuro. Rio de Janeiro: IBGE, 2017, p. 7-16. Uma discussão bem mais densa acerca do conceito de autoridade 
compartilhada pode ser encontrada em FRISCH, Michael. Shared Authority: Essays on the Craft and Meaning of Oral and 
Public History. Albany, NY: The Sunt Press, 1990.

4 Embora partilhemos de tal interpretação, cabe ressaltar que ela não é ponto pacífi co na historiografi a. Para algumas cor-
rentes, o passado é inacessível ao historiador, por ser uma experiência não passível de reprodução. Logo, sendo impossível 
a observação daquilo que aconteceu, isto é, a verdade dos acontecimentos, o fato histórico na realidade não existe, mas 
somente as suas representações, isto é, as versões e percepções do passado. Como consequência, toda operação historio-
gráfi ca é fundamentalmente fi ccional. Nesse sentido, história, memória e literatura teriam uma natureza análoga. Sobre o 
assunto, ver PORTELLI, Alessandro. O massacre de Civitella Val di Chiana (Toscana, 29 de junho de 1944): mito e política, 
luto e senso comum. In: FERREIRA, Marieta M; AMADO, Janaína. Op. cit., p. 103-30.

5 A Memória IBGE, em um exercício de síntese histórica, procurou identifi car os principais marcos da história do órgão em 
uma linha do tempo publicada em sua página <www.memoria.ibge.gov.br>, no portal do IBGE na Internet. O objetivo 
deste trabalho foi o de apresentar ao público não especializado uma narrativa histórica simplifi cada e atrativa, amparada 
em recursos digitais e imagéticos.

6 Edson de Oliveira Nunes foi presidente do IBGE entre 28 de novembro de 1986 e 13 de abril de 1988.
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interessantes sobre os bastidores políticos da transferência. Segundo ele, na medida em 
que o Radambrasil terminou o mapeamento de todo o Território Nacional, já em fi ns 
do Governo Figueiredo (1979-1985), tiveram início nos estratos mais altos da burocracia 
governamental discussões sobre o futuro do Projeto. Por um lado, surgiram rumores 
sobre a sua extinção; por outro, discutiu-se a sua continuidade como órgão autônomo ou 
ligado a outra instituição já existente. No alvorecer do Governo Sarney (1985-1990), coube 
à Secretaria de Planejamento da Presidência da República — ou mais especifi camente, 
ao próprio Secretário-Geral Adjunto, por delegação de competência do então titular da 
pasta, o Ministro João Sayad — encontrar uma solução para aquela questão.

Bom eu não sabia o que era o Radam e aí comecei a perguntar às pessoas. E a cada vez que 
eu me informava eu fi cava mais assustado, porque comecei a ser procurado por coronéis, 
capitães, generais, cartógrafos de toda natureza. Todos pedindo audiência, pedindo pra 
falar comigo, os generais, os coronéis e tudo mais. E ainda me mandavam falar com gente 
da Aeronáutica, porque tinha aerofotogrametria, tinha interpretação de imagem de saté-
lite, etc. Por outro lado, tinha o pessoal do Luciano Coutinho [Secretário Executivo do Mi-
nistério da Ciência e Tecnologia], que também não entendia bem o que era Radam, mas 
me procurava e dizia: “Edson, pelo amor de Deus, pare com esse negócio de Radam, o 
Renato Archer [Ministro da Ciência e Tecnologia] quer isso” […]. Botar no CNPq, eu acho 
que era isso, botar como um dos Institutos do CNPq […]. Conversei, conversei, conversei 
e tomei a decisão. Convenci a Seplan a tomar a decisão. E os coronéis e generais ajuda-
ram o Radam a ir pro IBGE. Fomos a reuniões de comando, eles fi caram agradecidos, e aí 
comecei a fazer a interação com o IBGE, com o Edmar Bacha [presidente do IBGE] e com 
o João Sayad [Ministro do Planejamento] (NUNES, 1998).

Um aspecto assinalado por Edson Nunes é que a inserção do IBGE pareceu ser a 
solução mais adequada para a maior parte dos atores com os quais interagiu. A mesma 
opinião é partilhada por Charles Curt Mueller, à época Diretor de Agropecuária, 
Recursos Naturais e Geografi a do IBGE7. De acordo com Mueller,

A questão foi decidida no nível mais alto, pela Presidência junto com o Ministério do 
Planejamento. O Radam estava encerrando a sua missão original, de fazer o mapeamento 
dos recursos naturais da Amazônia, e estava tentando se constituir como instituição sepa-
rada. Mas o governo na época não via isso com bons olhos e achava que o Radam deveria 
ser dissolvido ou incorporado a uma agência. Aí pareceu lógico que esta agência fosse o 
IBGE, que há tempos já atuava na área de recursos naturais, etc. Um dia fui chamado pelo 
Edmar Bacha [então presidente do IBGE] que me disse: “o Ministro Sayad e eu decidimos 
fazer um esforço no sentido de incorporar o Radaao IBGE”. Tem certo grau de lógica, não 
foi uma coisa aleatória (MUELLER, 1999).

Se observarmos esta transferência para o âmbito do IBGE a partir do olhar dos 
técnicos do Radambrasil, em sua maioria sem acesso aos bastidores do processo de 
tomada de decisões, as impressões são similares. Sidney Gonzalez, geólogo do Projeto 
desde 1978 e até hoje servidor ativo do IBGE, interpreta a migração como um resultado 
de decisões governamentais, tendo com base a percepção de que o IBGE seria o lugar 
mais conveniente para receber o pessoal e o acervo do projeto, considerando a fi nalização 
dos trabalhos de mapeamento sistemático do território.

O Projeto Radam estava já acabando, no fi nal de 1985, e havia uma intenção do governo 
de não perder a equipe técnica, que acho que na época tinha mais de 600 e tanto profi s-
sionais, entre geólogos — como eu sou — engenheiros agrônomos, pedólogos, biólogos, 
muitos geógrafos, entre outros técnicos. Nesse meio tempo, o governo federal entendeu 
que o melhor local para a colocação de seus técnicos era o IBGE (GONZALES, 2017).

Ainda que a compreensão de que o IBGE era a instância mais apropriada para 
receber o Radambrasil pareça bem consolidada entre os entrevistados, nada indicava 
que este processo pudesse se dar sem tensões ou difi culdades. Uma vez defi nido o IBGE 
como instância a que o Radambrasil seria integrado, era preciso viabilizar, na prática, 
essa inserção. Até onde nosso olhar pôde alcançar, todos os depoentes fi zeram algum 
tipo de menção acerca de fatos relacionados à entrada, distribuição e adaptação dos 
recém-chegados. Um primeiro tipo de difi culdade por eles identifi cada foi a defi nição 
das linhas de trabalho a serem desenvolvidas nos diversos segmentos da Diretoria de 
Geociências. Na opinião de Mauro Pereira de Mello, por exemplo, embora o ingresso 

7 Charles Mueller também foi presidente do IBGE entre 3 de maio de 1988 e 18 de abril de 1990.
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do pessoal do Radambrasil pudesse agregar bastante valor aos trabalhos do IBGE, o 
momento em que essa integração se dava era bastante delicado. Isso porque, no alvorecer 
da Nova República, o IBGE passava por um processo de ampla discussão acerca de sua 
organização, função e missão, consubstanciada em uma reforma administrativa em 
curso. Na condição de Diretor de Geociências no período de absorção (MELLO, 1999) do 
Radambrasil, o engenheiro cartógrafo observou: “[...] foi uma temeridade absorver um 
projeto dessa importância naquele instante em que nós não tínhamos nem claro que papel 
teria um novo IBGE, o IBGE que resultaria desse processo de absorção” .Argumenta 
que procurou contribuir para uma solução sobre a questão do Radambrasil, quando 
consultado no âmbito da Comissão Nacional de Cartografi a — Concar. E que via no IBGE 
uma instância adequada para receber o projeto. No entanto, não ignorava que o processo 
exigiria muito planejamento, trabalho e cuidado. Especialmente naquilo que dizia respeito 
ao funcionamento da área de geociências. Em sua visão, os trabalhos desenvolvidos 
no âmbito do Radambrasil — que envolviam especialmente o levantamento de dados 
sobre recursos naturais — não se enquadravam totalmente às atividades que o IBGE 
desempenhava. A proposta que defendia baseava-se no atrelamento entre as pesquisas 
sobre recursos naturais e os estudos ambientais, além de uma maior integração entre a 
geografi a física e a geografi a humana no IBGE. Para isso, não seria necessário, em sua 
opinião, absorver todo o quadro do Radambrasil, mas somente parte dele. O fato desta 
proposta não ter prevalecido, no seu entender, teria colaborado para a emergência de 
confl itos e resistências no processo. O IBGE precisou adaptar a sua estrutura e encontrar 
meios para conciliar formas diferentes de se trabalhar, uma já desenvolvida dentro do 
órgão e outra trazida pelo pessoal do Radambrasil.

Isso foi um descaminho administrativo muito grande [...]. Para mim, pessoalmente, foi 
um processo muito desgastante. Eu tornei clara a minha posição e tive que gerir um pro-
cesso a que eu era contrário, e era conhecida a minha posição. Isso me trouxe um desgaste 
muito grande junto ao pessoal [do Radambrasil]. Tanto que eu levei muito tempo para 
conseguir mudar a minha imagem junto a essa equipe técnica. Hoje conto com o respeito 
de todos, mas foi complicado (MELLO, 2004)..

Marilourdes Lopes Ferreira detalha um pouco mais em seu depoimento alguns 
desses desencontros iniciais entre as expectativas dos técnicos mais antigos do IBGE 
e dos recém-ingressos. No seu entendimento, o pessoal do Radambrasil desenvolvia 
levantamentos sistemáticos de recursos naturais e muitos tinham o interesse em dar 
continuidade a esse tipo de trabalho. Contudo, para muitos dos profi ssionais do IBGE 
esse tipo de atividade não se enquadrava às funções cumpridas pela fundação. Para 
eles - e a depoente se inclui nesse grupo - o IBGE deveria atuar como planejador e 
coordenador de um sistema de informações sobre recursos naturais, não necessariamente 
como executor de levantamento dos dados, posto que a atividade já era desempenhada 
por outras instâncias governamentais.

Era muito difícil pensar aquela diretoria [de Geociências] naquele momento porque tinha 
todo aquele pessoal incorporado do Radam, cuja incorporação acontece mais ou menos 
nessa época. São pessoas que vêm com os medos de estar numa casa nova, em reforma. 
Eram especialistas, profi ssionais temáticos [...], tudo muito compartimentado, mas a pro-
posta da reforma não era essa. A proposta era de um trabalho mais articulado. E aí tem 
muita resistência. E elas não se resumiam ao campo da discussão e das ideias, elas iam 
além, para o campo político, para busca de apoios de fora [...]. Era um processo muito 
complicado. E aí o Mauro [Pereira de Mello] tem um papel importante [...]. Ele entendia 
que tinha uma área de recursos naturais cujo papel dentro do IBGE não era o de repetir 
o Radam. [...] A incorporação desses técnicos e do acervo enriquece o IBGE, soma ao 
IBGE, mas o IBGE não vai reproduzir esse trabalho. Aqueles profi ssionais têm que olhar 
a questão dos recursos naturais sob o ponto de vista de sua interseção com a questão 
ambiental. Nós não fazemos pesquisa mineral, pesquisa de solo nem levantamentos. A 
integração disso foi muito dura e o Mauro bateu pesado para garantir que não se tivesse 
uma atividade diferenciada, não se compartimentasse (FERREIRA, 2003).

Em suma, uma percepção que parece bem consolidada na maior parte dos 
depoimentos consiste na difi culdade inicial da integração do pessoal do Radambrasil 
ao IBGE e uma relativa falta de entendimento entre as partes, agravando-se o quadro 
pelas indefi nições típicas a um momento de transição política e administrativa. Para 
além das alegadas diferenças nas fi losofi as de trabalho e das difi culdades levantadas 
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pela necessidade de ajustes organizacionais, outros aspectos são ainda lembrados por 
distintos depoentes como fatores geradores de insatisfações. Cita-se, por exemplo, a 
ocupação de cargos de chefi a por alguns dos técnicos recém-chegados ao IBGE, em 
detrimento do pessoal estabelecido na casa havia mais tempo. Nota-se também 
interpretações de que a chegada dos novos técnicos, geralmente jovens, teria tirado 
espaço dos geógrafos mais antigos do IBGE, que a partir de então deixaram de ocupar 
funções de maior visibilidade. Afi rma-se, ainda, que tal situação teria alimentado o 
estranhamento inicial entre as partes, por vezes consubstanciado na formação, nas 
relações cotidianas construídas no ambiente de trabalho, de grupos separados, ainda 
que não abertamente hostis entre si.8

Se na narrativa do pessoal mais antigo do IBGE a incorporação do Radambrasil 
apresenta-se como um processo delicado e confl ituoso, para aqueles que ora chegavam 
as representações não parecem muito distintas. Trento Natali, geógrafo do Radam 
desde 1974, afi rma que ao entrar no IBGE, em março de 1986, assumiu o comando 
da Divisão de Geomorfologia, da Superintendência de Recursos Naturais e Estudos 
Ambientais - Supren, cuja organização reproduziu a divisão básica existente no 
Radambrasil. Segundo o entrevistado, a despeito da importação do modelo houve um 
esforço para integrar o trabalho desenvolvido pelo pessoal do Radambrasil à linha que 
era seguida pelo IBGE, buscando-se articular o meio natural com o socioeconômico. 
Isso não signifi ca, contudo, que tal integração tenha sido de pronto bem-sucedida. 
Argumenta que esse processo foi longo e demandou um árduo trabalho, intermediado 
por fi guras-chave com bom trânsito em ambos os grupos. Lembra, então, que a primeira 
estratégia visando a essa aproximação foi a formulação de projetos integrados.

Nós [do Radambrasil] éramos especialistas em determinados tipos de levantamentos 
temáticos, e não tínhamos a preocupação de entender o processo, a dinâmica dessa 
natureza e as transformações proporcionadas pelo homem, ou seja, a relação sociedade–
natureza. Ter ao nosso lado o Departamento de Geografi a nos dava a oportunidade para 
que isso efetivamente acontecesse. Na minha avaliação, até aquele momento, isto não 
estava acontecendo. Tínhamos alguns problemas internos que deveriam ser solucionados. 
Com o passar do tempo, percebemos que estas duas áreas atuavam de forma separada, e o 
desafi o era iniciar o processo de articulação através de um contato direto com as pessoas. 
Minha afi nidade com o pessoal da área de geografi a colaborou para que isso acontecesse. A 
Marilourdes Lopes Ferreira, geógrafa e diretora-adjunta da DGC, me ajudou bastante neste 
processo de integração. As primeiras iniciativas que fi zeram esta articulação acontecer 
foram através dos projetos integrados. Podemos citar como exemplos o Projeto de Proteção 
do Meio Ambiente e das Comunidades Indígenas — Pmaci, o Projeto do Diagnóstico 
Ambiental da Amazônia Legal e o Programa Nossa Natureza. Assim, naturalmente, 
essas inter-relações começaram acontecer. Acho que este foi o fator fundamental para que 
pudéssemos fazer um entrosamento entre as equipes que tratavam do mapeamento do 
quadro natural e a equipe da parte socioeconômica (NATALI FILHO, 1998).

Outros depoimentos reforçam essa sensação de que a harmonização entre as partes 
deu-se de forma lenta e paulatina. Pessoas que entraram no IBGE após a chegada do 
Radambrasil por vezes não compreendiam os motivos das difi culdades na integração. 
Bruni (1999), por exemplo, comenta que já havia observado um processo semelhante 
no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama, 
órgão formado a partir da fusão de quatro diferentes instituições, cuja agregação, 
contudo, houvera se mostrado mais harmônica. Com base em tal percepção, salienta 
que uma de suas iniciativas como Diretor de Geociências, cargo que ocupou de 1992 a 
1994, foi atuar no sentido de concluir esse processo de assimilação. Na visão de outros 
entrevistados, foi preciso aos recém-ingressos um constante reforço do discurso de 
que não queriam ocupar o espaço dos mais antigos. O tempo teria contribuído para a 
consolidação do processo.

Mas não apenas os confl itos são constantemente lembrados. Outro aspecto 
frequente nos depoimentos se relaciona às contribuições prestadas pelo pessoal 
do Radambrasil ao IBGE. Ressaltamos que mesmo nos relatos mais críticos as 
contestações à capacidade dos profi ssionais do Radambrasil ou ao valor dos trabalhos 

8 É o que afi rma, por exemplo, o Geógrafo Edmon Nimer, em entrevista concedida à Memória IBGE em 2002. Ver: NIMER, E. 
Edmon Nimer: depoimento. Rio de Janeiro: IBGE, 2002. 1 arquivo de vídeo (122 min.), formato WMV. Entrevista concedida 
a Francisco Freire; Roberto Schmidt e Vera Lucia C. Abrantes em 17 set. 2002.
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por eles produzidos são praticamente inexistentes. Da mesma forma, a importância da 
incorporação do acervo técnico não é questionada. As polêmicas, conforme pudemos 
observar, concentraram-se em outros aspectos. Mas a percepção de que o Radambrasil 
contribuiu para o enriquecimento da área de geociências do IBGE parece bem evidente, 
inclusive para profi ssionais de fora do ambiente ibgeano. É o que encontramos, por 
exemplo, no relato de Alceo Magnanini, um dos mais renomados biogeógrafos do País. 
Acompanhando de fora as atividades da fundação, entende que a chegada do pessoal 
do Radambrasil, em 1986, contribuiu para mudanças metodológicas e procedimentais 
dentro do IBGE, incentivando-se abordagens de natureza holística, englobando distintas 
dimensões dos fenômenos geocientífi cos (MAGANINI, 1998). A opinião é partilhada 
pelo Geógrafo Alfredo Porto Domingues, que em seu depoimento afi rma que a chegada 
dos profi ssionais do Radambrasil foi uma experiência bastante interessante para a 
equipe da Supren, agregando novas metodologias e dinâmicas aos trabalhos até então 
desenvolvidos. Em sua avaliação, a interação entre profi ssionais com práticas distintas 
acabou sendo bastante positiva, lucrando com isso o IBGE (DOMINGUES, 1997).

Ainda no calor do processo de absorção do Radambrasil, o Geógrafo Gelson 
Rangel de Lima chamou a atenção para certa carência no IBGE, àquela altura, de 
trabalhos que abrangessem de forma integrada diferentes aspectos do Território 
Nacional (clima, vegetação, geomorfologia, fauna, recursos minerais, atividades 
econômicas, etc.). Salientou que esse era um de seus mais antigos desejos e que outros 
colegas manifestavam o mesmo entendimento. Nesse sentido, Rangel apontava que a 
incorporação do pessoal do Radambrasil, com a sua expertise em distintas áreas da 
geografi a física, poderia contribuir em muito para a viabilização desse tipo de trabalho, 
permitindo a abertura de uma nova fase nos trabalhos do IBGE, com a produção de novos 
tipos de mapas e atlas. Sua expectativa, portanto, era bastante otimista (LIMA, 1986). 
O mesmo sentimento pode ser notado no depoimento do Geógrafo Orlando Valverde. 
Segundo ele, o Regime Militar houvera inaugurado um período de decadência dos 
estudos sobre geografi a física no IBGE, com o encerramento dos trabalhos de campo, 
por exemplo. Afi rma, contudo, que a chegada do pessoal do Radambrasil proporcionou 
uma reanimação dos trabalhos sobre recursos naturais e o meio ambiente.

O que o IBGE produz hoje? Ele é um banco de dados muito efi ciente, graças aos 
recenseamentos, às pesquisas econômicas e sociais; graças à estatística de amostragem que 
se desenvolveu. Mas, a geografi a, se ela não tivesse tido recentemente alguma infl uência 
trazida pelo pessoal do Projeto Radam, que foi incorporado ao IBGE em 1985, em cujo grupo 
estava a Teresa Cardoso da Silva, geomorfóloga, cria de Jean Tricart e colega de trabalho 
de Milton Santos, na Bahia [...]. Essa incorporação foi muito benéfi ca, pois a geografi a 
física voltou a ter espaço nos projetos do IBGE, principalmente nas demandas do governo 
federal e das agências de desenvolvimento regional como Sudam [Superintendência do 
Desenvolvimento da Amazônia] e Sudene [Superintendência do Desenvolvimento do 
Nordeste] para diagnósticos socioambientais integrados. E nisso a capacidade de Teresa 
Cardoso era inconteste (VALVERDE, 1989). 

Em depoimento posterior, Valverde reiterou esse posicionamento, acrescentando 
a importância da retomada das pesquisas de campo como metodologia de trabalho. 
Destaca o já citado Projeto Pmaci como exemplo (VALVERDE, 1998). Cabe ainda apontar 
que há também quem opine que a absorção do Radambrasil permitiu a defi nitiva 
consolidação da área de recursos naturais e estudos ambientais no IBGE, embora esta 
tivesse sido criada ainda na década de 1970.

Além dos depoimentos orais, outra forma de acesso às representações do Radam / 
RadamBrasil são os registros textuais. O acervo bibliográfi co do IBGE conta com 
inúmeros textos técnicos produzidos no âmbito do Projeto, conteúdos que materializam 
uma das dimensões pelas quais a memória pode se manifestar. Material também bastante 
interessante são as narrativas de experiências pessoais. Contudo, até onde nossa pesquisa 
conseguiu alcançar, esse tipo de conteúdo não parece tão farto9. Nesse sentido, pretendemos 
que a presente obra possa contribuir para o avanço desse tipo de produção. Os textos 
aqui oferecidos foram concebidos como testemunhos, como relatos individuais, que por 

9 Dentre os parcos exemplos encontrados, destacamos o livro produzido pelo Geólogo Mário Ivan de Cardoso de Lima. Ver: 
LIMA, M. I. C. de. Projeto Radam: uma saga amazônica. Belém: Paka-Tatu, 2008. 132 p.
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serem expressos por meio da escrita se diferem, em natureza e essência, dos depoimentos 
orais. Um outro tipo fonte, que reproduz um discurso construído e organizado através 
de instrumentais distintos, porém igualmente profícuo como forma de representação da 
memória, também portador de valores e simbolismos.

Este 24º volume da Série Memória Institucional busca abrir oportunidade para 
uma refl exão sobre as motivações, funções, realizações e serviços prestados pelo 
Radam / Radambrasil, a partir da ótica dos profi ssionais que dele tomaram parte. O 
objetivo principal desse trabalho, reiteramos, não é construir uma história do Projeto, 
estruturada e “ofi cial”, mas dar voz a esses atores históricos e contribuir para que 
essas memórias sejam preservadas. Nossa viagem por esse universo de representações 
tem início com o texto intitulado Descobrindo o caminho das rochas amazônicas, 
produzido pelo Geólogo Mario Ivan Cardoso de Lima. Partindo de uma breve discussão 
histórica, o autor tece comentários sobre os primeiros tempos de funcionamento do 
Radam, classifi cando o Projeto como um dos maiores esforços até então feitos pelo 
Estado brasileiro no intuito de conhecer e mapear os ecossistemas amazônicos, bem 
como garantir a mensuração de seus recursos naturais. Efetua ainda uma minuciosa 
discussão sobre aspectos técnicos do sensoriamento remoto, ressaltando a importância 
e a complexidade do processo de construção de metodologias de trabalho, em um 
período em que o conhecimento no campo da radargrametria ainda era incipiente. 
Brinda também o leitor com riquíssimas histórias vividas durante os trabalhos de 
campo, transitando entre experiências exitosas, curiosas e dramáticas. Por último, 
efetua um balanço dos serviços prestados pelo Projeto Radam/RadamBrasil ao País, 
ressaltando o seu pioneirismo e o seu legado.

Em seus Apontamentos radanianos, Bernardo de Almeida Nunes igualmente 
oferece ao leitor um amplo panorama das atividades do Projeto. Relatos sobre os 
trabalhos de campo, incluindo as difi culdades dos deslocamentos na Amazônia, 
bem como os sustos e infortúnios dos sobrevoos; reminiscências sobre o cotidiano da 
Divisão de Geomorfologia; o reconhecimento do valor do trabalho em equipe. Da onça 
Fabiana aos ilustres Professores Getúlio Vargas Barbosa, Jean Tricart e Teresa Cardoso, 
somos apresentados a uma gama de personagens que nos ajudam a compreender, por 
dentro, como foi construído, passo a passo, um trabalho de dimensões gigantescas. 
Uma história vivenciada, “de carne e sangue”, na feliz expressão do historiador Carlo 
Ginzburg (1991, p. 171), onde os indivíduos não se apagam em meio à análise de um 
processo histórico nem o fator humano submerge em um suceder de fatos, causas e 
consequências.

Em Fragmentos históricos Radambrasil, Pedro Furtado Leite discorre sobre 
as origens dos projetos de desenvolvimento para a região amazônica, tecendo breves 
comentários sobre a criação da Superintendência do Plano de Valorização Econômica 
da Amazônia - SPVEA (1953), 13 anos depois substituída pela Superintendência do 
Desenvolvimento da Amazônia - Sudam. Evocando a atmosfera do início dos anos 
1970, insere a criação do Projeto Radam em um conjunto de iniciativas tomadas 
pelos governos militares tendo em vista a ocupação da região amazônica e sua plena 
integração ao restante do Território Nacional. Efetua ainda uma refl exão acerca de 
aspectos diversos do Bioma Amazônia, bem como sobre as ações desenvolvidas pela 
Divisão de Vegetação, com ênfase para a metodologia de trabalho ali desenvolvida. 
Nessa tarefa, não esquece de homenagear os profi ssionais que compuseram aquela 
equipe. E também não se exime de contar histórias interessantíssimas ocorridas durante 
os trabalhos de campo, além de dividir algumas das análises desenvolvidas ao longo de 
sua trajetória profi ssional.

Virlei Álvaro de Oliveira, por sua vez, nos apresenta o seu olhar particular em 
O Projeto Radam/RadamBrasil e a pedologia nacional, tecendo comentários acerca 
do recrutamento, treinamento e iniciação dos pedólogos do projeto, curiosamente 
chamados de “facas novas” quando ainda recém-chegados, descrevendo 
sucintamente a rotina desses profi ssionais. Cita algumas das difi culdades para 
orientação e deslocamento na mata, bem como para a coleta e classifi cação de 
material. Posteriormente, descreve um pouco de sua trajetória, iniciada em 1976, com 
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relatos sobre campanhas, acampamentos, viagens e contatos com a gente amazônica. 
E também com a fauna local, especialmente os “piuns”. Ao fi m, rende loas a seus 
companheiros da Divisão de Pedologia, engenheiros agrônomos (em sua maioria), 
geógrafos e geólogos. As lembranças dos tempos de Radam se mostram vivas no 
texto, explicitando as marcas deixadas pelo projeto na vida do autor.

O volume também é composto por um conjunto de documentos produzidos 
no âmbito do Radam/RadamBrasil, cujo conteúdo nos ajuda a compreender o seu 
desenrolar ao longo de 15 anos. Em função das limitações e características deste projeto 
editorial, optamos por reproduzir um conjunto reduzido de textos, selecionados por 
representarem distintas etapas das atividades do Radam/RadamBrasil (implantação, 
expansão, maturação e conclusão).

Esta obra constitui o resultado de um trabalho conjunto envolvendo profi ssionais 
da Memória IBGE e da Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais — CREN 
do IBGE. Mais uma profícua parceria, portanto, entre o Centro de Documentação 
e Disseminação de Informações e a Diretoria de Geociências. Agradecemos a todos 
os ibgeanos e ibgeanas que contribuíram para que esta iniciativa pudesse ter êxito. 
Acompanha o lançamento do livro a realização do VI Painel Memória IBGE, evento 
temático cujo objetivo é criar um ambiente propício ao congraçamento, à celebração e 
à troca de saberes e experiências. A proposta, enfi m, é de reunir especialistas e demais 
interessados nos assuntos concernentes à área de recursos naturais e estudos ambientais, 
sejam ou não ibgeanos, em um esforço de refl exão coletiva. Além de abrir oportunidade 
para se prestar o devido reconhecimento a todos os que ajudaram a construir a história que 
está sendo contada. O evento contará ainda com uma exposição temática e a apresentação 
de um vídeo de curta duração, reafi rmando a importância dos recursos audiovisuais 
como elementos de comunicação e divulgação de conteúdos históricos. 

Convidamos o leitor, enfi m, a uma viagem no tempo. A uma profunda imersão 
no ambiente do Projeto Radam/RadamBrasil, a seu universo de representações. Não 
propomos aqui, contudo, narrar uma história particular, estanque, independente. Ao 
contrário, concebemos o Radam/RadamBrasil como um episódio rico e ilustrativo 
da História do Brasil, tomando-o como uma das mais signifi cativas iniciativas de 
intervenção do Estado brasileiro sobre o seu território, no sentido de conhecê-lo, 
mensurá-lo e, consequentemente, exercer sobre ele o seu controle. Por último, mas não 
menos importante, também o concebemos ― e na presente refl exão buscamos o tempo 
todo afi rmá-lo ― como uma parte importantíssima da história do IBGE. Fazemos nossas 
as palavras do Geólogo Sidney Gonzalez:

Uma vez que todos nós, a partir dessa data, somos do IBGE, não existe mais Projeto 
Radam; o que existe é um conjunto de pessoas que querem colaborar para o desenvolvi-
mento da área de recursos naturais do IBGE (GONZALES, 2017).

A história do Projeto Radam/RadamBrasil é também a história do IBGE. E vice-
versa. Histórias convergentes, inextrincáveis, unidas irremediavelmente a partir de 1986. 
Nem uma delas é completa na ausência da outra. Essa é, afi nal, a ideia que inspira e 
fundamenta esse trabalho. Esperamos que o leitor compartilhe desta mesma percepção.
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Descobrindo o caminho
das rochas amazônicas

Mário Ivan Cardoso de Lima*

Primeiros Passos
O Projeto Radar na Amazônia - Projeto Radam constituiu-se em um dos 

maiores esforços do governo brasileiro (Ministério de Minas e Energia) no 
sentido de mapear e perscrutar os ecossistemas amazônicos, em outubro 29 
outubro de 1970, cujos resultados signifi cativos provocaram a extensão para 
o restante do Brasil sob a denominação Radambrasil em agosto de 1975. Em 
1985, foi incorporado à estrutura do IBGE através de Decreto n. 91.295, de 
31.05.1985. Sua extinção ocorreu em 3 de fevereiro de 1986.

Pelo fato de ser funcionário da Companhia de Pesquisa de Recursos 
Minerais - CPRM, criada em outubro de 1971, à disposição do Departamento 
Nacional da Produção Mineral - DNPM, fui indicado para participar do 
Projeto Radam em fevereiro de 1972. Meus primeiros contatos com as imagens 
de radar de visada lateral foram pouco amistosos, em razão de desconhecer as 
técnicas metodológicas de trabalho com um sensor da faixa das micro-ondas, 
haja vista que a minha experiência era com as fotografi as aéreas verticais 
da faixa do visível, cujas respostas são extremamente díspares. Os primeiros 
mosaicos que me deram oportunidade de operar com este sensor foram os 
das Folhas SB.22-Z-B (Marabá) e SB.23.V-A (Serra da Cangalha), a primeira 
envolvendo o Cráton Amazônico com uma miscelânea de rochas ígneas e 
metamórfi cas de idade Proterozoica, enquanto a segunda pertencente a Bacia 
Paleozoica do Parnaíba com sedimentos pouco deformados em uma região 
que já foi objeto de meu estágio de campo pela Petrobrás, nos idos de 1966. 
A primeira folha interpretada foi usada como teste para publicação onde 
tive que me basear em dados parcos da literatura geológica da região cujos 
dados eram duvidosos, haja vista o péssimo exemplo ocorrido com a região 
da Serra dos Carajás. Ao passo que a segunda serviu como experiência em 
razão dos trabalhos de campo que estavam sendo projetados para a região. 
Na interpretação de ambas folhas faltava, como sempre, uma orientação 
metodológica, uma vez que o radar de visada lateral era um sensor ainda 
desconhecido no campo da interpretação imageológica.

A propósito, tive a oportunidade ímpar de participar de um curso de 
sensoriamento remoto na Zona do Canal, na República do Panamá, América 

* Geólogo Mário Ivan Cardoso de Lima - IBGE/Gerência de Recursos Naturais - Unidade Estadual do Pará
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Central, patrocinado pelo Inter American Geodetic Survey - IAGS, no período de fevereiro 
a abril de 1972, que me deu à luz  muitos conhecimentos sobre interpretação de imagens de 
sensoriamento remoto e uma grande contribuição aos trabalhos desenvolvidos pelo Radam/
RadamBrasil culminando com minha tese de doutorado em 1995, pela Universidade 
Federal do Pará - UFPA (LIMA, 1995b), e dois livros técnicos (LIMA, 1995a, 2017).

Nesta primeira fase pioneira, fase Radam, onde as metodologias e logísticas de 
campo, escritório e laboratório foram implantadas, merece destaque o profi ssional na 
pessoa do geólogo Roberto da Silva Issler (in memoriam), egresso da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul - UFRGS, que foi o grande líder na colocação da “pedra fundamental” 
da geologia da Amazônia, graças a sua cultura geológica como um todo e expertise em 
geotectônica e metalogênese. Como também o Diretor da Divisão de Geologia, Guilherme 
Galeão da Silva (in memoriam), egresso do então Instituto de Desenvolvimento Econômico-
Social do Pará - idesp, pela sua liderança na consecução das diferentes etapas de trabalho.

Fonte: FOLHA SC.20 Porto Velho: geologia, geomorfologia, pedologia, vegetação, uso potencial 
da terra. Rio de Janeiro: Projeto Radambrasil, 1978. p. 176. (Levantamento de recursos naturais, 
v. 16). Disponível em:  <htt ps://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=
detalhes&id=281400>. Acesso em: ago. 2018.

Foto 1 – Geólogo Roberto Silva Issler em trabalhos de campo na região 
de Pimenta Bueno (RO)

Fonte: FOLHA SC.20 Porto Velho: geologia, geomorfologia, pedologia, vegetação, uso potencial 
da terra. Rio de Janeiro: Projeto Radambrasil, 1978. p. 174. (Levantamento de recursos naturais, 
v. 16). Disponível em: <htt ps://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=
detalhes&id=281400>. Acesso em: ago. 2018.

Foto 2 – Geólogo Guilherme Galeão da Silva , Diretor da Divisão de Geologia - 
Digeo na Fase Radam, em trabalhos de campo na região de Pimenta Bueno (RO)
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Os primeiros trabalhos de campo foram realizados essencialmente na Bacia do 
Parnaíba e cercanias, uma vez que uma parte da Região Nordeste foi incluída na primeira 
área de levantamento, tendo como foco principal estudar a viabilidade para depósitos de 
carvão. Os trabalhos foram executados na região envolvendo os Estados do Maranhão e do 
Piauí, principalmente, para checar a credibilidade das imagens na relação imagem/terreno.

Uma empresa norte americana, Earth Satellite Co., foi contratada para prestar 
assistência técnica, na preparação de especifi cações e na aquisição de dados terrestres, 
inspeção e aceitação das imagens e dos mosaicos fi nais. Uma companhia brasileira, Lasa 
Engenharia e Prospecções S.A., associada com a Aero Service and Corporation, dos Estados 
Unidos da América do Norte, foi contratada para executar os voos, estabelecer os controles 
de terra e construir os mosaicos semicontrolados.

Por sugestão dos técnicos do Projeto, a Earth Satellite Co, elaborou um curso sobre 
terrenos pré-cambrianos, ministrado pelo geólogo canadense Mellville Erskine, em meados 
de 1973. Tal curso constou de uma seleção dos principais trabalhos executados em terrenos 
pré-cambrianos no mundo e distribuiu para a equipe do Projeto, incluindo-se os geólogos 
da CPRM, que estavam fazendo estágio. O material era bem volumoso, com cerca de 600 
páginas, copiadas frente e verso. O objetivo do curso era mostrar o status quo dos escudos 
pré-cambrianos do mundo, em especial o canadense, sul-africano e o australiano, tendo 
sempre uma conotação econômica. O signifi cado desse importante curso é que a CPRM 
— hoje estatal, mas na época uma companhia mista — por ele se interessou e o geólogo 
M. Erskine ministrou o mesmo curso na cidade do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro), ainda 
naquele ano. Um importante fruto dessa iniciativa foi colhido com a introdução nas lides 
brasileiras dos terrenos do tipo greenstone belt, bastante comuns na África do Sul e grandes 
responsáveis pelos depósitos auríferos da região de Barbeton e outros bens minerais. Logo 
depois, nos eventos nacionais de geologia começaram a surgir várias estruturas similares 
em território brasileiro, em especial nos Estados da Bahia, de Minas Gerais, de Goiás e do 
Pará, e hoje são potenciais portadoras de bens minerais de valor econômico, em especial o 
ouro. Como exemplo podemos citar as regiões de Crixás (Goiás), da Serra dos Carajás, de 
Pau D’Arco e da Serra do Inajá (Pará), de Serrinha, da Contendas-Mirante (Bahia), do Rio 
das Velhas e de Fortaleza de Minas (Minas Gerais), dentre outras..

Metodologias 
Por ser o radar de visada lateral um sensor ainda sem uso na aplicação de 

recursos naturais, inexistiam, deste modo, compêndios voltados a fornecer subsídios à 
interpretação do tema geologia, em especial. Necessitava-se, pois, estabelecer uma linha 
metodológica que pudesse ser seguida pelos técnicos do Projeto Radam como um todo. 
Por já existirem manuais técnicos que abordavam a interpretação de fotografi as aéreas 
no tema geologia, procurou-se primeiramente, adaptar tais procedimentos ao sistema de 
radar. Os resultados não foram favoráveis em virtude da diferença entre as geometrias 
de tais sensores, resoluções espaciais e radiométricas; como também devido à diferença 
na resposta da interação onda de radar/alvo. Isto devido ao fato das fotografi as aéreas 
situarem-se na faixa do visível e as imagens de radar na faixa de micro-ondas do espectro 
eletromagnético. Foi tentado, portanto, um método denominado de sistemas homogêneos 
(land system), que consistia em individualizar nos mosaicos, zonas isomórfi cas, ou 
seja, regiões com padrões de textura e tom idênticos ou similares, a fi m de que fossem 
selecionados alvos no terreno e caracterizados nos trabalhos de campo o seu signifi cado 
no que tange aos temas abordados. Tal procedimento foi adotado devido à riqueza 
em texturas radargráfi cas evidenciada nas imagens de radar. Em que pese os esforços 
demonstrados pela equipe, observou-se uma grande ambiguidade na identifi cação e 
correlação de feições do terreno, muitas vezes, completamente díspares em termos de seu 
signifi cado real dentro do tema. 

Por ser um tema já tradicionalmente trabalhado na época, década de 1970, já 
existiam trabalhos na região amazônica, projetos com fotografi as aéreas criados pelo 
DNPM, do Ministério de Minas e Energia, como os projetos Araguaia, Médio Tapajós 
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e Rondônia, apesar dos resultados pouco alvissareiros. Tentou-se então aplicar os 
princípios fotogeológicos clássicos como o cognominado de “chaves de interpretação”, 
no sentido de serem estabelecidos padrões na identifi cação das diferentes feições do 
terreno que pudessem indicar a verdadeira origem daquilo que estava sendo pesquisado, 
fundamentado em padrões de textura e tom. Tal metodologia enfrentou difi culdades, 
vez que os compêndios que tratavam do assunto enfocavam unicamente fotografi as 
aéreas verticais, faixa do visível do espectro eletromagnético, enquanto que as imagens 
de radar evidenciavam outras respostas, porquanto se situa na faixa das micro-ondas, 
cujos resultados, se não diametralmente opostos, são pelo menos díspares. Em outras 
palavras, o radar evidenciava resultados inerentes de propriedades dielétricas e da 
geometria dos alvos do terreno, ao passo que as fotografi as aéreas estavam relacionadas a 
propriedades da estrutura molecular desses alvos. De outro modo, as resoluções espacial 
e radiométrica eram bem distintas, com vantagens para as fotografi as aéreas em ambas. 
Tal método ia ao encontro de sistemas homogêneos (land system), implantados no Radam, 
como dito acima, uma vez que se destinava a delimitação de zonas homólogas. Contudo, 
em vista de ambiguidade das feições, como também devido ao resultado negativo obtido 
nas verifi cações de campo, procurou-se outra saída. Tornava-se necessário estabelecer 
uma inter-relação entre a imagem e o terreno. Em virtude do levantamento geológico em 
escala de detalhe de algumas áreas da Bacia do Parnaíba, região dos Estados do Maranhão 
e do Piauí, realizado pela Petrobrás, procurou-se correlacionar algumas informações 
factuais dessa região que pudesse subsidiar a interpretação geológica com imagens de 
radar. De algum modo houve um avanço no melhor conhecimento da utilização das 
imagens de radar, o qual foi enriquecido com os trabalhos de campo, em vista do número 
signifi cativo de vias de acesso, como também nos sobrevoos a baixa altura. Neste caso 
foi possível correlacionar com melhor propriedade, àquilo que se observava nas imagens 
com as feições do terreno, fato que enriquecia em muito o aprendizado. No entanto, 
tal experiência não poderia ser simplesmente transferida para a região amazônica 
propriamente dita, em vista de sua ambiência geológica distinta e desconhecida, 
associado à presença de extensa cobertura vegetal de fl oresta ombrófi la, intenso 
intemperismo, capas lateríticas e persistente cobertura de material recente (colúvios e 
elúvios) em determinadas áreas. Considerando-se a carência de informações geológicas e 
a escassez de vias de acesso não naturais e o ressalto das imagens de radar no que tange 
ao realce das feições estruturais, advogou-se a utilização de um método denominado 
de estilos tectônicos (tectonic style), baseado em feições, principalmente, estruturais na 
delimitação de unidades em que os termos bandeada, não bandeada e intrusivas foram 
a tônica da legenda. Assim sendo, foram defi nidos alguns estilos tectônicos como 
Bacajá, Carajás, Ipitinga, dentre outros. Tal classifi cação foi abandonada uma vez que 
as mesmas não eram relacionadas temporalmente, os dados estruturais no terreno eram 
escassos, inexistiam dados sobre os tipos litológicos e que com o desenvolvimento dos 
trabalhos seriam criadas uma infi nidade delas, dada a difi culdade em correlacioná-las. 
Superada a fase de estilos foi possível através de rigoroso controle de pontos e seções 
amostradas — quer pelo Radam, quer por outras fontes —  chegar à identifi cação das 
unidades litoestratigráfi cas que o método e a escala permitiram. Isto acompanhado por 
um maior conhecimento na utilização das imagens de radar, graças aos trabalhos de 
helicópteros e sobrevôos a baixa altura, assim como informações de cunho petrográfi co, 
geocronológico e litoquímico. Em última análise: a partir do momento que se conseguiu 
ler os elementos radargráfi cos mostrados pelo sensor radar, dominou-se a metodologia. 
Por outro lado, o avanço do conhecimento geológico da região amazônica, através de 
órgãos governamentais e companhias privadas, permitiu a visão de conjunto necessária 
a uma integração que envolveu, como não poderia deixar de ser, os dados de territórios 
além de nossas fronteiras nacionais. Ao ressaltar as formas de relevo, as imagens de radar 
de visada lateral foram de grande aplicabilidade no tema geologia. Isto devido ao fato de 
que na maioria das vezes, tais formas relacionam-se a morfolitoestrutura geológica e essa 
correspondência ajuda sobremaneira, tanto a interpretação estrutural quanto a litológica, 
facilitando a interpretação estratigráfi ca. Para tanto foi necessária a observação in loco 
dos alvos, favorecido pelos trabalhos de helicópteros na interação imagem/terreno e pela 



Descobrindo o caminho das rochas amazônicas             

visão sinóptica proporcionada. Os parâmetros utilizados foram às formas de topo, tipo de 
encosta, padrões de drenagem, grau de dissecação, e feições planares, lineares e tabulares. 
As distorções inerentes às imagens de radar de visada lateral como encurtamento de 
pendentes e layover (sobreposição) foram minimizadas pela geometria do sensor GEMS 
1000 utilizado, no que concerne aos ângulos de incidência, com algumas implicações 
desfavoráveis no discernimento de terrenos planos envolvendo água e terra (LIMA, 
1995a). Já a questão das sombras extensas em regiões de forte relevo, foram patentes 
apenas na região da Serra do Imeri, noroeste do Estado do Amazonas, com altitudes em 
torno de 3 000 metros, com máximos nos Picos da Neblina e 31 de Março, pontos mais 
altos do Brasil. No restante do Brasil aplicou-se o mesmo para a Região Sudeste, no que 
tange às Serras do Mar e da Mantiqueira. O Pico da Bandeira, na Serra do Caparaó, é um 
exemplo bem prático. A estereoscopia de apenas 10% serviu em alguns casos para dirimir 
dúvidas bem como na confecção dos mosaicos. Como produto desse extraordinário 
esforço, ao autor, com base na experiência adquirida publicou pelo IBGE uma linha 
metodológica sobre imageinterpretação geológica ou radargeologia (LIMA, 1995a), a 
qual foi de imediato objeto de uma tese de doutorado (LIMA, 1995b). Nesta implantou a 
metodologia Sistemática de Elementos Radargráfi cos - SER inédita em termos mundiais 
e recentemente revisada (LIMA, 2017).1

Trabalhos de campo
Um dos principais desafi os enfrentados pela equipe do Projeto Radam na região 

amazônica foi, indubitavelmente, o modus operandi da “verdade terrestre” em uma região 
tão inóspita e impérvia, com carência de vias de acesso, em especial nos interfl úvios, 
desabitada e densa fl oresta ombrófi la impenetrável. Trabalhar na região amazônica 
apresenta implicações diretas no que tange ao acesso através de rios e igarapés. No 
entanto, a distância dos grandes centros de apoio, a presença inevitável de cachoeiras, 
comunidades indígenas — por vezes hostis — e doenças tropicais prejudicaram bastante 
tal planejamento. Tudo isso grandemente difi cultado pela ausência de uma experiência 
anterior, ou seja, o caráter pioneiro desse tipo de trabalho. Teve então a equipe Radam 
que desenvolver sua forma de investigar a região, através do espírito de equipe e de 
criatividade, que deveriam afl orar nas horas mais difíceis de sua caminhada. O que 
aconteceu na realidade. Assim sendo, estabelece-se duas principais etapas de campo a 
fase Radam e a fase Radambrasil, uma vez que foram bastante distintas em decorrência 
das regiões enfocadas, a primeira na Amazônia e a segunda no restante do Brasil, embora 
tenha ocorrido uma gradação entre ambas, como soe acontecer em tais situações..

Fase Radam 
Para a realização o trabalho de campo em uma região com tão parca infraestrutura 

tornou-se necessário a seleção das denominadas bases de apoio, para que servissem 
de suporte para tais trabalhos. A escolha tinha que obedecer alguns requisitos básicos: 
ser uma cidade, distrito, vila, povoado ou fazenda que dispusesse de campo de pouso 
que permitisse a aterrissagem de aviões de grande porte, ou então oferecesse segurança 
para aeronaves pequenas, com vistas ao abastecimento de combustível e mantimentos; 
posicionamento geográfi co privilegiado, com atuação em um raio de ação em torno de 
200 km e, obviamente, atendendo em grande parte os alvos selecionados nos trabalhos de 
escritório.  Por sua vez, o sobrevoo a baixa altura revestia-se de importância por fornecer 
uma visão sinóptica e de mais fácil correlação dos alvos anteriormente reportados. Em 
outras palavras, a equipe Radam estava, em verdade, descobrindo como utilizar tão 
importante sensor pelas suas características favoráveis de utilização na Amazônia e 
circunvizinhanças, mas um grande desconhecido em termos mundiais, pelo seu emprego 
ser pioneiro. No entanto, o ambiente ainda não era amazônico nesta fase inicial, uma 
vez que atuou essencialmente os Estados do Maranhão e do Piauí (Foto 3). As equipes 

1 Id. Radargeologia: sistemática de elementos radargráfi cos. Belém: [s.n], 2017.
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de geologia e pedologia enfocaram mais os perfi s em rodovias, ao passo que as equipes 
de vegetação e geomorfologia deram ênfase aos sobrevoos a baixa altura. Aliás, tal 
procedimento foi posteriormente mantido pela equipe de geomorfologia em razão da 
escala trabalhada, como seja estabelecer os distintos parâmetros das formas de relevo 
pesquisadas. Nesta fase aprendeu-se muito em termos de imagens de radar, em especial 
sua resposta com relação aos diversos alvos do terreno. No entanto, o desafi o maior 
estaria nas próximas etapas. 

Para tal foram utilizados helicópteros Fairchild Hiller para a execução da operação 
junto a uma companhia aérea. No entanto, persistiram alguns problemas como, por 
exemplo, a questão das clareiras naturais e a bruma existente pelo desmatamento que 
difi cultou sobremaneira a navegação. Na verifi cação dos alvos geológicos observou-se 
uma grande incidência de tipos litológicos em relação a outros. Por exemplo, dominavam 
os granitóides, sedimentos e lateritos, isto por que são esses litotipos que exibem clareira 
natural, em condições de segurança, para um pouso de helicóptero. Também foram 
perdidas muitas horas de voo, sem que fosse encontrada uma clareira natural para 
pouso, mesmo fora da área de interesse indicado pelo imageintérprete. Outro fato é 
que os rios de maior ordem eram, na verdade, um outro ponto de checagem importante 
(Foto 4), mesmo se sabendo que as grandes dúvidas, ainda, eram os interfl úvios. 

Foto 3 – Trabalho de campo do autor em rodovias com a caminhonete Rural Willys, 
chamada de “ronca”, por conta do barulho do motor em Carolina/Balsas (MA) 

Fonte: Acervo do autor, 1973.

Fonte: Acervo do autor, 1974.

Foto 4 – Trabalho de campo do autor em barco no Rio Madeirinha (AM), cuja orientação 
era indicada pela bússola, tendo como referência imagens de radar
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Para superar os problemas mencionados anteriormente, a contratação de auxiliares 
técnicos especializados que haviam trabalhado no Esquadrão Aeroterrestre de Resgate 
e Salvamento, da Força Aérea Brasileira - FAB, no período 1974-1975, proporcionou 
um grande avanço, em descidas de rapel, fato tão comum hoje como esporte radical, 
porém, na época, restrito às forças armadas. Nesse ínterim, enquanto as equipes de 
rapel não eram defi nidas o próprio técnico verifi cava seus alvos, acompanhado de um 
auxiliar técnico especialista. Caso as condições fossem favoráveis, este podia pular do 
helicóptero e limpar a área para o pouso (Foto 5).

Para que a operação rapel alcançasse pleno êxito foi necessária a presença de 
especialistas oriundos do Esquadrão Aeroterrestre de Resgate e Salvamento, da FAB, 
responsáveis pela disseminação desta técnica. A grande maioria dos escolhidos, os 
chamados “rapelistas”, eram pessoas que possuíam alguma experiência anterior, 
como no caso de paraquedistas, ou mesmo da vida militar. Além da técnica de rapel 
tinham que preparar a área para a abertura de clareiras. Tornou-se imperiosa portanto 
a contratação de helicópteros mais apropriados, tipo Bell Jet-Range, Bokow, Allouett e , 
Sikorsky e o Bell UH-1H Iroquois.

Com a implantação da fase rapel, as clareiras abertas eram visitadas pela 
equipe técnica, em sua maioria, com pouso no heliporto aberto. Houve, contudo, uma 
fase em que os técnicos eram deixados na mesma através da utilização de guincho, 
como aconteceu quando da utilização do Sikorsky. Esta representou uma evolução 
muito grande em termos de trabalhos de helicópteros, pois a equipe Radam foi se 
aprimorando cada vez mais na utilização de tal técnica, graças ao uso continuado em 
distintas situações amazônicas, no que tange ao relevo e tipo de fl orestas, já que esta não 
é homogênea em toda a sua extensão. No entanto, o clímax dessa fase de operações de 
campo ocorreu quando foi celebrado convênio com o então Ministério da Aeronáutica 
para a utilização de equipes do Esquadrão Misto de Reconhecimento e Ataque para 
operação com helicópteros tipo “sapão” (Bell UH-1H Iroquois), utilizados pelos Estados 
Unidos na guerra do Vietnã. Esta fase foi responsável pela combinação de experiências 
entre as equipes de apoio, equipes temática e a organização dos militares, no sentido de 
aprimorar a execução das diversas. 

Fonte: Acervo do autor, 1976.

Foto 5 – Trabalho de campo do autor (à direita) e presença do auxiliar de campo 
(à esquerda) em helicóptero Fairchild Hiller-FH1100 com pouso seguro em um 

lajedo do Rio Iriri (PA)
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Praticamente, em 1977, o Projeto Radam, já com a denominação Radambrasil, 
encerrou suas atividades na região amazônica, levando consigo um conjunto de 
experiências em trabalhos de campo utilizando barcos, aviões e principalmente 
helicópteros, na abertura de clareiras e a prática de rapel, hoje bem mais difundida 
através da mídia. A experiência adquirida com os helicópteros foi de grande valia, 
sendo posteriormente utilizada em programas específi cos como na identifi cação de 
anomalias radiométricas na região do Rio Demini (Amazonas), bem como quando da 
execução de projetos em convênio com outras instituições, como aconteceu em 1982 com 
o extinto Grupo Executivo para Região do Baixo Amazonas, com os trabalhos sendo 
desenvolvidos na Serra do Iratapuru, Rio Preto e Rio Cajari, no Estado do Amapá, e zona 
lindeira com o Estado do Pará; Rio Madeirinha, no Estado de Rondônia; dentre outros.

Paralelamente aos trabalhos de helicópteros foram realizados levantamentos 
de campo, denominados internamente de operações, em rodovias e rios, objetivando 
utilizar a logística dos helicópteros no caso de alguma necessidade, em especial quando 
de acidentes. Através dessa fi losofi a, inúmeros rios amazônicos foram percorridos, 
em alguns casos, em operações integradas envolvendo técnicos de vários temas, com 
as embarcações carinhosamente denominadas de “baleia” e “piranha”. A primeira, 
quando do levantamento em rios sem cachoeiras, com a equipe abrigada em barco de 
maior tonelagem (20 a 25 t) com uma série de barcos menores, as “piranhas”.

Fase Radambrasil
Esta fase envolvendo o restante do Brasil, embora a mudança da Fase Radam 

para Esta fase envolvendo o restante do Brasil, embora a mudança da fase Radam para 
Radambrasil tenha ocorrido em 1975, apenas no papel, restringiu-se a trabalhos em 
rodovias, em virtude de uma malha viária mais densa e de boa trafegabilidade. Os 
trabalhos utilizando helicópteros foram esporádicos e restritos a áreas ou projetos 
específi cos frutos de convênios de cooperação técnica. Como adendo podemos 
mencionar que ainda foram trabalhadas nesta fase regiões dos Estados do Piauí, de 
Tocantins e do Paraná com helicópteros, porém em áreas muito restritas. Por sua vez, o 
acampamento com barracas constituiu-se em uma prerrogativa da fase Radam.

Nesta fase, o objetivo principal era a região situada entre as rodovias, em especial 
aquelas de relevo mais proeminente. No entanto, o sobrevoo nunca foi abandonado, 
como um todo, pelas equipes de geomorfologia, vegetação e uso potencial da terra. 
Acidentes aconteceram, ceifando vidas, apesar das condições de segurança serem bem 
melhores daquelas na região amazônica propriamente dita, a exemplo do que ocorreu 
nos Estados do Rio de Janeiro e de Goiás. Por questões óbvias, o acidente mais comum 
passou a ser nas rodovias, no entanto com óbitos muito restritos. Esta fase serviu 
para aprimorar os conhecimentos adquiridos na Amazônia, embora em ecossistemas 
distintos, haja vista a possibilidade de verifi cações in loco serem mais frequentes, como 
também pela viabilidade do estabelecimento de comparações com o que já existia, o que 
praticamente não ocorreu na fase Radam.

Alguns acontecimentos relevantes
Xis da Serra da Mocidade (Roraima)

Em fevereiro de 1975, estávamos na segunda base que seria a Aldeia Catrimani, 
missão religiosa dirigida pelo padre Giovanni, disposta cerca de 150 km a sudoeste da 
cidade de Boa Vista (Roraima). Nesta região ocorre uma vegetação ombrófi la densa e 
com grande incidência de zonas serranas, com cerca de 2 000 m de altitude, dentre as 
quais a Serra da Mocidade. Não conseguimos pousar com o helicóptero na citada serra, 
em clareira natural, no topo da mesma, em determinado dia, devido à velocidade dos 
ventos, alta temperatura e zonas de turbulência. Optamos por checar outro alvo no dia 
seguinte, de manhã bem cedo, quando não enfrentaríamos tais adversidades. Decolamos 
por volta das 5h30min da manhã da missão e pousamos perigosamente no vale de 
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um rio, no encontro do xis, representado pela interseção de duas megafraturas, bem 
evidenciadas nas imagens de radar. O pouso foi difícil e só tive tempo de rapidamente 
descer do helicóptero coletar várias amostras, tirar medidas estruturais e retornar de 
imediato, haja vista que o helicóptero tinha o perigo de escorregar o skid e com isso 
fi caríamos preso por ali. A saída não foi muito fácil; apesar da baixa temperatura já 
havia evidências de turbulência. Coletamos rochas vulcânicas e o objetivo de ir até o xis, 
provocado por duas fraturas quilométricas, seria o de encontrarmos um tipo litológico 
distinto, tipo kimberlito, mas faltou-nos mais infraestrutura no sentido de perscrutar 
melhor tal alvo. De qualquer sorte a etapa foi vencida.

Almoço em Boa Vista
No mesmo dia do item anterior fi zemos outros pontos de helicóptero. Depois 

retornamos a Aldeia Catrimani, para reabastecimento e checagem de novos alvos. 
Como trabalhávamos, na época, com clareiras naturais, uma operação programada 
para duas horas poderia se estender um pouco mais. Foi o que aconteceu, quando 
checamos um dique de extensão quilométrica, já próximo da cidade de Boa Vista. Neste 
momento, fui informado pelo piloto que teríamos que abastecer nessa cidade, em razão 
da impossibilidade de retorno a Missão Catrimani. Como era quase 12h, aproveitei 
a oportunidade e fui almoçar em um dos restaurantes de Boa Vista, onde encontrei 
alguns colegas geólogos.  Depois do almoço retornamos a Aldeia Catrimani e fi zemos 
mais alguns pousos de helicóptero, aproveitando clareiras naturais, como aconteceu na 
Serra do Mucajaí, dentre outros. Da Aldeia Catrimani, a equipe seguiu para as Aldeias 
Toototobi e Surucucus, quando retornamos à cidade de Belém (Pará). Logo após minha 
chegada a Belém fui informado pelo meu chefe imediato da existência de uma denúncia 
contra mim. Tal denúncia era a de que eu tinha realizado o almoço mais caro do País, 
uma vez que fui almoçar em Boa Vista utilizando o helicóptero como meio de transporte. 
De imediato providenciei o relatório de voo onde foi constatado que naquele dia de 
trabalho eu havia voado cerca de 7 horas, considerando as duas incursões, e que havia 
checados oito alvos. Em resumo, foi na verdade um dia muito produtivo e o fato de 
ter almoçado em Boa Vista foi apenas circunstancial. De qualquer sorte, foi um dia de 
muito trabalho e que me trouxe uma boa lição de vida, haja vista que eu não esperava 
ter sido tão mal interpretado, com implicações diretas para a minha vida profi ssional.

Geologia em Aldeia Yanomami (Roraima)
Com base na Serra das Surucucus (Roraima) não conseguíamos clareiras naturais 

devido o relevo acidentado. Assim procedendo, selecionei alguns alvos, objetivando 
fazer a minha geologia, e convidei o missionário Bob para fazer a visita a algumas aldeias 
com as quais não tinha contato em razão da distância das mesmas em relação à Missão 
Surucucus. Íamos unir o útil ao agradável. Segui com Bob de helicóptero para o nosso 
primeiro alvo que se situava a sul da Serra do Uafaranda. Bob providenciou alguns 
tecidos, de preferência de cor vermelha, para que os silvícolas pudessem andar vestidos e 
presentes tipo espelho, pente etc. Seguimos no rumo nordeste e 30 min depois estávamos 
pousando na citada aldeia. De imediato fomos cercados por inúmeros índios (Foto 6). 
Bob, de pronto, conversou com eles e explicou que estava ali fazendo uma visita e que eu 
era um estudioso em pedras e que gostaria de estudar as ali existentes. Ao conversar com 
os anciões e chefe da aldeia o que me chamou bastante atenção foi o fato da existência de 
pelo menos dois índios cegos, fato explicado pela oncocercose, transmitido pelo pium, 
conforme declarações de Bob. Feito isso, segui com Bob por um caminho com vistas a um 
igarapé e seu lajedo e fomos acompanhados pela aldeia toda, principalmente os homens. 
De quando em vez, chegava um índio me trazendo uma “pedra”, para que eu “avaliasse”. 
Cerca de uma hora chegamos a um extenso lajedo onde permaneci por algum tempo 
coletando amostras, tirando medidas estruturais, descrevendo os litotipos e batendo 
fotos de rochas e de meus irmãos Yanomamis. Após todas essas atividades dentro do 
projeto geologia de aldeias, fi nalmente, no fi nal da tarde, nos preparamos para retornar 
a Base Surucucus. Quando já estávamos no helicóptero um índio de cerca de 23 anos, 
porte médio, peitou em altos brados o missionário Bob. Não entendi aquela atitude uma 
vez que tínhamos, até aquele momento, sido bem tratados. Então perguntei ao Bob o que 
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havia acontecido. Bob explicou-me que o índio estava reclamando um número maior 
de presentes pelo fato dele ter carregado a maior “pedra”. Ou seja, daqueles que me 
levaram uma amostra, tal índio foi a que levou a maior e deste modo devia merecer um 
maior número de presentes. Bob não titubeou e deu a ele mais tecidos, um espelho e uma 
tesoura. Estava ali concluído o meu primeiro alvo dentro da geologia de aldeias, em razão 
da total ausência de clareiras naturais no interfl úvio daquela região, tão ínvia, inóspita e 
ainda tão desconhecida. Foi sem dúvida uma contribuição a geologia da região e chamou-
me a atenção o fato de um índio “ter reclamado pelos seus direitos” em uma situação que 
envolve um trabalho de campo, em condições inusitadas, de especialistas de um projeto 
que trouxe tantas informações sobre a Amazônia brasileira.

Anomalia radiométrica na Serra das Surucucus
Em julho de 1976, quando de meu segundo contato com a região noroeste de 

Roraima, tive a oportunidade de rever a beleza daquela região habitada por índios 
Yanomamis, na Serra das Surucucus, onde existiam dois campos de pouso, um no topo da 
serra e outro na base, onde fi cava a Missão Religiosa de Surucucus. Ficamos acampados 
no campo de pouso de cima, retratado por um platô formado por sedimentos do Grupo 
Roraima, bastante conhecido pelos geólogos que trabalhavam no Escudo das Guianas 
por ser portador de importantes depósitos de diamantes em seus conglomerados basais 
e possibilidades de abrigarem teores de urânio em alguns de seus níveis estratigráfi cos. 
Acompanhado do geólogo Ewerton Reis Pereira e um auxiliar técnico fi zemos o perfi l 
autoportado, com um cintilômetro cedido pela Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. 
- Nuclep, com cerca 2 km de extensão. O background do perfi l era de 20 a 40 cps (ciclos 
por segundo) típico de rochas sedimentares. No entanto, já na meia encosta do platô 
houve um acréscimo substancial chegando ao pique de 2 000 cps, nas proximidades de 
um igarapé. Tal fato caracterizou-se com uma anomalia o que posteriormente provocou 
a realização de novos perfi s e a utilização de um gamaespectômetro DISA 300 A, que 
discriminava se a radioatividade era proveniente de U, Th ou K. No local da anomalia 
foram feitas trincheiras para um melhor estudo chegando a valores de 10 000 cps, 
especialmente de Th./U = ½. Talvez por se situar em região indígena, as pesquisas não 
foram levadas adiante, mas de qualquer maneira provocaram a ida do então Ministro 
de Minas e Energia do Governo Geisel (1974-1979), Shigeaki Ueki, e sua comitiva. Pela 
primeira vez o Projeto Radam conseguiu chamar atenção do governo federal sobre 
o excelente trabalho que estava realizando na Amazônia. Prova disso é que depois a 
região foi invadida por garimpeiros em busca de ouro e cassiterita.

Fonte: Acervo do autor, 1975.

Foto 6 – Trabalho de campo do autor em aldeia  indígena Yanomami com vistas a 
afl oramentos de rochas em Serra Parima (RR)
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Acidente em Cucuí (Amazonas)
No fi nal de abril de 1975 desloquei-me para Manaus (Amazonas), por via aérea 

comercial, para trabalhos de campo na região noroeste do Estado do Amazonas, mais 
especifi camente no Distrito de Cucuí, pertencente ao Município de São Gabriel da 
Cachoeira (Amazonas). Lá chegando, já no aeroporto observamos a presença de um 
acampamento dos militares do Esquadrão Misto de Reconhecimento e Ataque. Por 
ordem superior estavam acampados no aeroporto de Cucuí, que não tinha acesso por 
terra com a cidade, em razão da estrada estar sem condições de trafegabilidade. O 
transporte era feito por helicóptero UH-1H (“sapão”), com duração de 3 min. Após 
dia trabalhoso, no qual fi zemos cheques nas Serras de Tunuí e do Caparro, retornamos 
à base Cucuí no fi nal da tarde, por volta das 16h. Lá pelas 17h tal helicóptero teve que 
prestar socorro a uma equipe de rapel que estava na encosta da Serra Pico da Neblina, 
na abertura de clareira, em razão de um pequeno acidente. No entanto, foi obrigado 
a retornar, em razão da grande nebulosidade na área. Em vista disso o retorno à base 
já se deu por volta das 18h, passando a se envolver com todo aquele translado dos 
militares para refeições, do aeroporto até Cucuí, como costumava acontecer, porém 
naquela situação, bem mais tarde, em vista da incursão até o Pico da Neblina. Por 
volta das 19h, no retorno dos militares para o aeroporto, em uma noite bem escura, 
chuva fi na, aconteceu o inevitável: o helicóptero caiu no Rio Negro ceifando a vida 
de oito militares. Foi realmente um dia negro!!! Passaram-se cerca de sete dias até o 
retorno às atividades normais e tivemos que acompanhar desde o resgate dos corpos 
até seu translado para suas cidades de origem. Por ironia do destino, morreram oito 
militares que primavam por trabalhar com segurança, mas por questões adversas, 
pura fatalidade, representou o maior acidente de helicóptero do Projeto Radam.

Dormida em uma Aldeia Tucano
Na minha estada em Cucuí, aconteceu que em uma das incursões, no fi nal de 

abril de 1975, tivemos que dormir em uma aldeia abandonada, pois o tempo fechou 
quando nos aproximávamos desta base. A propósito, a região em lide apresenta um 
dos mais altos índices pluviométricos da Amazônia com cerca de 3 000 mm anuais. Em 
5 de maio tivemos um dia de trabalho bastante atribulado, uma vez que visitamos o 
Cerro Tunuí e Cerro Caparro, este na fronteira com a Venezuela, onde eu e um colega 
geólogo realizamos alguns perfi s geológicos. Como alternativa foi localizada uma aldeia 
indígena abandonada. A dormida foi em um banco e até hoje não entendi o porquê 
do abandono da mesma, mas que salvou nossas vidas, uma vez que já estávamos 
praticamente sem combustível.

Falsa anomalia radiométrica do Rio Demini
Aqui ilustramos uma situação em que o Projeto Radambrasil utilizou seu 

apoio logístico e seus técnicos para checar uma anomalia radiométrica identifi cada 
pela Prospec S.A., no médio Rio Demini, Estado do Amazonas, zona lindeira com 
o Estado de Roraima, ocorrido em meados de 1977. Pelos dados — tanto de ordem 
cintilométrica quanto geológica — auferidos durante os trabalhos de campo, pode-se 
afi rmar que não foram confi rmadas as anomalias radiométricas interpretadas através 
dos resultados de aerocintilometria, realizada pela Prospec e pelo DNPM. A litologia 
dominante na região, com exceção da Serra do Araçá, são granitóides anatécticos 
e metassomáticos, com gradações para migmatitos. Tais granitóides mostram-se 
inteiramente cortados por veio de quartz o-feldspato, de possança variável, centi 
a decimétrico. Aliás, nestes últimos indicaram no PT.13 um valor cintilométrico 
realmente anômalo (500 cps), porém foi ratifi cado no gamaespectômetro DISA 300 
A que os valores altos são devidos ao K, bem representados no afl oramento, por 
grande incidência de feldspatos alcalinos. Em suma, entende-se que a infl uência 
de massa, a presença de sedimentos inconsolidados em zonas rebaixadas, aliadas a 
diferenças de relevo, tenham sido os fatores determinantes da pseudocolocação de 
zonas radiométricas anômalas.
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 Assalto a banco em Frei Inocêncio (Minas Gerais)
Em 1981 trabalhamos cerca de 20 dias na zona lindeira Minas Gerais e Espírito 

Santo e sempre encontrávamos a Polícia Militar, o que em princípio me causou espécie. 
No entanto, com o passar dos dias, acabei por me acostumar a tal presença. No 
entanto, um belo início de noite, cerca de 19h, na Rodovia Rio-Bahia, entroncamento 
para o Município de Governador Valadares (Minas Gerais), fomos interceptados pela 
polícia, com quatro viaturas e dois camburões, e cerca de uma dezena de policiais. Por 
meio de um apito, fomos parados e imediatamente revistados. Apesar de mostramos 
nossos documentos e apresentarmos todas as informações necessárias, incluindo 
a documentação do carro (por sinal, emprestado pelo IBGE), não houve jeito, fomos 
levados à sede da polícia para investigação, uma vez que estávamos sendo acusado 
de assalto a um banco situado em Frei Inocêncio. Lá fi camos até a 0h, após ter sido 
verifi cado que a nossa viatura não era roubada e também termos enfrentado o gerente 
do banco assaltado, em uma sessão de reconhecimento. Em razão dos acontecimentos, 
fomos obrigados a abortar a operação de campo e retornarmos a Salvador, eu, o meu 
colega geólogo e o motorista. Durante o retorno observei que o meu colega geólogo 
andava de perna aberta e com uma cara sempre de dor. Foi então que perguntei a ele: 
“então companheiro o que está acontecendo contigo?” Foi quando ele me respondeu, 
com aquele bigode falante: “Não foi nada, não! Apenas é que o policial que me revistou 
estava tão nervoso que confundiu os meus bagos com alguma arma de fogo, puxou 
com muita força e está doendo até agora!!! Ai !!!!!” Em resumo, apenas um susto. O meu 
colega geólogo é pai de duas belas meninas!!!!! Não houve sequelas.

Níquel da Serra do Onça 
Em junho de 1975, tendo como ponto de apoio no Município de São Félix do 

Xingu, centro-oeste do Pará, após realizarmos pousos com helicóptero nas Serras de São 
Félix e de Arqueada, tentamos pousar na hoje conhecida Serra do Onça (Município de 
Ourilândia do Norte, Pará), mas que apesar de exibir clareiras naturais, não possibilitou 
o pouso em condições de segurança. Tal fato impossibilitou a descoberta de jazimentos 
niquelíferos econômicos hoje extraídos desta serra.

Contribuição do Projeto Radam/RadamBrasil à 
à geologia amazônica  

Graças ao trabalho sistemático desenvolvido pela equipe Radam/RadamBrasil 
foi possível dotar a Amazônia brasileira de um mapa geológico ao milionésimo, 
fundamentado essencialmente em interpretações de imagem de radar e verifi cações no 
campo. Pesquisas de campo, dados reológicos, litoquímicos, petrográfi cos, petrológicos 
e geocronológicos, materializados em mapas geológicos, em distintas escalas, em 
especial ao milionésimo, propiciaram a expansão e descoberta de novos depósitos 
minerais, procedimento rotineiro adotado pelas companhias estatais (CPRM, DNPM, 
universidades federais, empresas estaduais de mineração) e companhias privadas. 
Os trabalhos iniciais desenvolvidos pelo Projeto Radam/RadamBrasil, de forma 
integrada, permitiram que novas perspectivas se abrissem em termos de bens minerais 
da Amazônia Legal. Lima (2008) vislumbrou os seguintes polígonos como os mais 
importantes sob o ponto de vista metalogenético (Figura 1):

I – Região Aurífera de Aurizona (Maranhão): ouro; 
II – Província Aurífera do Gurupi (Pará/ Maranhão): ouro, gemas;
III – Província Bauxitífera de Paragominas (Pará): bauxita e caulim; 
 IV – Província Mineral Araguaia/Tocantins (Pará /Tocantins): gemas, cromo, 
níquel, platina e ouro); 
 V – Província Mineral dos Carajás (Pará): ferro, manganês, ouro, cobre, níquel, 
cassiterita, columbita-tântalita, platina prata, paládio); 
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 IVI – Distrito Mineral Novo Repartimento-Altamira (Pará): ouro, gemas e 
manganês; 
 IVII – Distrito Mineral da Terra do Meio (Pará): estanho, columbita-tantalita e ouro; 
VIII – Província Aurífera do Tapajós (Pará): ouro, cassiterita e gemas; 
 IIX – Reserva Mineral do Cachimbo (Pará/Amazonas/Mato Grosso): manganês, 
cassiterita, fosfatos, urânio, diamante, ouro e petróleo; 
 IX – Província Aurífera Aripuanã-Juruena (Mato Grosso): ouro, cassiterita, 
columbita-tantalita e cobre); 
XI – Distrito Diamantífero Alto Rio Arinos (Mato Grosso): diamante; 
XII – Província Mineral Serrana (Mato Grosso): ouro e diamante;
XIII – Distrito Diamantífera Noroeste do Mato Grosso (Mato Grosso): diamante;
XIII – Região Diamantífero do Norte do Mato Grosso (Mato Grosso): diamante;
XIV – Região Aurífera Pontes e Lacerda (Mato Grosso): ouro; 
XV – Distrito Diamantífero de Pimenta Bueno (Rondônia): diamante; 
 IXVI – Região Mineral do Médio Rio Madeira (Rondônia): cassiterita, ouro e 
columbita-tantalita;
XVII – Província Mineral do Rio Juruá: petróleo e Gás;
XVIII – Distrito Aurífera da Serra das Traíras (Amazonas): ouro e gemas;
XIX – Distrito Aurífero Tunuí-Caparro (Amazonas): ouro e gemas;
 IXX – Reserva Mineral do Parima (Roraima): ouro, diamante, urânio, cassiterita 
e columbita-tântalita;
XXI – Região Diamantífera do Quinô-Suapi (Roraima): diamante;
 IXXII – Província Estanífera do Pitinga (Amazonas): cassiterita, columbita-
tântalita e zircônio;
XXIII – Região Bauxitífera do Trombetas (Pará): bauxita e caulim;
XXIV – Região Bauxitífera do Juruti (Pará): bauxita e caulim;
XXV – Distrito Bauxitífero do Alto rio Curuá (Pará): bauxita e caulim;
XXVI – Região Bauxitifera de Almeirim (Pará /Amapá): bauxita e caulim;
XXVII – Distrito Diamantífero Juina-Juara (Mato Grosso): diamante;
 IXXVIII – Reserva Mineral do Alto Trombetas-Nhamundá (Pará / Amazonas): 
cassiterita, columbita-tantalita, ouro e zircônio;
 IXXIX – Região Mineral Serra do Ipitinga-Serra do Navio (Pará / Amapá): 
manganês, ouro, ferro, cobre, cassiterita e columbita-tantalita.

Figura 1 – Prognósticos metalogenéticos da Amazônia Legal. Além dos domínios metalogenéticos 
(pontilhado) estão representados em retângulos preenchidos as seguintes regiões que foram 
as mais importantes descobertas do Projeto Radam no tema geologia na Amazônia: 1 - Serra 
do Ipitinga (PA/AP); 2 - Serra das Surucucus (RR); 3 - Morro dos Seis Lagos (AM); 4 - Serra 

da Providência (RO); e 5 - Serra do Inajá (PA)

Fonte: LIMA, M. I. C. de. Projeto Radam: uma saga amazônica. 
Belém: Paka-Tatu, 2008. p. 110.
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A hierarquia metalogenética em ordem decrescente de importância: Província, 
Região e Distrito. Reserva Mineral constitui uma região de grande potencialidade 
mineral. A atividade garimpeira teve pleno recrudescimento na região amazônica na 
década de 1980, despontando a de ouro como a mais importante, com resultado nefasto 
à nação brasileira, principalmente pela poluição através do mercúrio, invasão de terras 
indígenas, contrabando da produção de ouro e dilapidação dos depósitos minerais. Entre 
os mais importantes, indicados na Figura 1, com o ícone de dois martelos, destacam-se: 
Madeira (Rondônia); Tapajós (Pará); Serra Pelada, Cumaru, Inajá (Pará); Parima, Mau, 
Suapi, Tepequém (Roraima); Alto Rio Negro (Amazonas);  Alta Floresta (Mato Grosso); 
Alto Guaporé (Mato Grosso); Juína-Juma (Mato Grosso); Gurupi (Pará); Ariquemes 
(Rondônia); Cupixi (Amapá); Carecuru (Pará); Apuí (Amapá).

Considerações fi nais
Após cerca de 15 anos de existência, criação em 28 de outubro de 1970 pelo 

Ministério de Minas e Energia e absorção pelo IBGE em 4 de março de 1986, pode-se 
dizer que o principal legado do Projeto Radam/RadamBrasil são os volumes da série 
Levantamentos de Recursos Naturais em número de 38, dos quais 34 impressos em 
papel e/ou CD-ROM, e 4 em CD-ROM. Como complementos importantes podemos citar 
as imagens de radar de visada lateral, na escala 1:400 000 (original), de todo território 
brasileiro em meio analógico e digital e cartas-imagens de radar em meio analógico e 
bases planimétricas da região amazônica. Tais produtos são extensamente consultados 
até hoje e serviram de suporte para estudos de impactos ambientais e relatórios de 
meio ambiente, zoneamentos ecológico-econômicos e potencial geoambientais, em 
especial, os da região amazônica. Outra herança de grande relevância foi a formação 
de vários profi ssionais especializados em recursos naturais e meio ambiente com 
um número aproximado de 400 técnicos de nível superior que nesses três lustros 
formaram a Academia Radam, os quais no decorrer dos trabalhos de escritório, 
laboratório e campo adquiriram experiência, em razão do trabalho holístico-sistêmico 
desenvolvido, culminando com a criação de metodologias e suas representatividades 
em mapas, objetivando a disseminação e visualização das mesmas. Por sua vez, 
foram produzidos para o IBGE, após absorção, uma série de manuais técnicos em 
geologia, geomorfologia, pedologia, vegetação e uso da terra. De igual modo, foram 
produzidos mapas murais temáticos em distintas escalas, envolvendo o território 
brasileiro. Tudo isso retrata a experiência adquirida por essa equipe e que frutifi cou 
já em uma outra instituição, o IBGE, por exemplo, pelas trocas de experiências entre 
os técnicos Radam e os do IBGE, o que demonstra que o investimento realizado foi 
totalmente vantajoso. Deste modo, formou-se uma equipe técnica especializada em 
problemas brasileiros de uso de recursos naturais, treinada pela sua vivência regional 
e racional. Outra experiência digna de menção foram as verifi cações de campos, no 
que tange a logística em trabalhos com helicópteros, assim como no que concerne 
a abertura de clareiras e rapel. Grande parte dessa experiência foi transmitida ao 
IBGE, em especial nos trabalhos de geodésia e cartografi a nos rincões amazônicos. 
No entanto, deve-se ressaltar que o Projeto Radam/RadamBrasil teve um caráter 
integrado, utilizando temas como geologia, geomorfologia, solos, vegetação, uso da 
terra e cartografi a, embora fosse custeado exclusivamente pelo Ministério de Minas 
e Energia e pelo Programa de Integração Nacional. Outro fato bastante relevante diz 
respeito aos custos. Quanto representou para os cofres da União o Projeto Radam /
Radambrasil no decorrer de seus cerca de 15 anos de existência? Considerando os 
resultados obtidos e o número de profi ssionais que labutaram, em especial, na região 
amazônica, a relação custos/benefícios foi altamente satisfatória. Para a Amazônia, foi 
estabelecido o valor de 13 dólares/km2, que é um valor condizente em termos nacionais 
e internacionais, levando-se em consideração a falta de infraestrutura de grande 
parte da região trabalhada. A experiência com o então Ministério da Aeronáutica foi 
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de grande valia, empreendendo, com pioneirismo na Amazônia, a maior operação 
conjunta com a FAB, para fi ns de apoio no levantamento de recursos naturais.

A Divisão de Geologia teve em seu quadro em torno de 144 profi ssionais, dos 
quais pelo menos 30 tiveram participação ativa na região amazônica e contribuíram 
de maneira signifi cativa para um melhor conhecimento de seu subsolo, tanto assim 
que o Mapa geológico do Brasil editado pelo DNPM / CPRM, em 1981, escala 1:2 500 000, 
teve a porção amazônica respaldada nas informações do Projeto Radam.

Podemos pois falar, sem medo de equívocos, que existe uma Amazônia antes e 
depois do Projeto Radam, uma vez que anterior a 1971, nem o traçado de seu principal 
rio (Amazonas-Solimões) e suas feições de relevo eram perfeitamente conhecidas, 
em razão das distorções apresentadas pelos sensores disponíveis na época. Isto sem 
considerar em seus recursos naturais renováveis e não renováveis.

Finalmente podemos afi rmar que hoje, em termos mundiais, existe uma série 
de sistemas de radar criados pelo Japão, Alemanha, Coreia do Sul, Itália, França, 
Índia, Canadá, Estados Unidos, dentre outros, com o fi to de levantamento de recursos 
naturais e que seguramente tiveram como exemplo a experiência e os bons resultados 
auferidos pelo Projeto Radam/RadamBrasil, que sem sombra de dúvidas se constituiu 
no maior projeto de levantamento de recursos naturais utilizando radar de visada 
lateral em termos mundiais.
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Apontamentos radanianos
Bernardo de Almeida Nunes*

Introdução
Fora uma curta caminhada da Praça da República à Travessa Benjamin 

Constant, passando pelo palacete da Travessa Bolonha. Estávamos de pé no 
auditório e contemplávamos o extraordinário painel de imagens de radar 
mostrando grande parte da vasta Amazônia brasileira; o painel impressionava 
– e intimidava – qualquer um. Era nossa apresentação formal ao Projeto. 
Acompanhava-nos o Diretor da Divisão de Geomorfologia, do IBGE. Com 
incontida satisfação, o Secretário-Executivo proferiu algumas palavras sobre 
a missão do Projeto e o que era esperado de nossa participação técnica.

Ao chegarmos, a Divisão de Geomorfologia já estava consolidada 
como um corpo técnico pequeno e respeitado. O Projeto Radar na 
Amazônia - Projeto Radam fi zera um mapeamento-teste no interior da Região 
Nordeste (o volume “0”, não editado) e acabavam de ser publicados os três 
primeiros volumes da série Levantamento de Recursos Naturais. Era 1975. O 
Radam precisava ampliar a equipe para lidar com a extensão dos trabalhos 
para a Amazônia. O então Diretor da Divisão de Geomorfologia, Getúlio 
Vargas Barbosa, procurou “reforço” no meio do qual veio e que conhecia bem: 
o Instituto de Geociências da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, 
em Belo Horizonte. Delegou a uma professora amiga a tarefa de selecionar três 
geógrafos para contratação imediata. Ednéia consultou outros professores e nos 
escolheu. Modestamente, ela fez o convite em sua sala, porta fechada. Éramos 
recém-formados, sequer tínhamos recebido os diplomas. Teríamos poucos dias 
para arrumar a bagagem e partir para o Estado do Pará.

Desembarcamos em Belém (Pará) tarde da noite. Nunca esqueceremos a 
pisada inicial em solo paraense: ao abrirem a porta do avião sentimos a umidade 
subindo pelas pernas. Tínhamos ideia pouco promissora da capital paraense. 
Achávamos que iríamos cruzar com indígenas de tanga nas ruas: grandes tabas 
deveriam se aglomerar em praças circulares sob árvores frondosas. Não foi bem 
o que vimos. No entanto, nos anos que passamos, lá sempre tivemos a sensação 
de isolamento de um lugar que era o “fi m de linha”. Recentemente, uma colega 
comentou sobre aqueles tempos: no caso de eventual doença, o melhor médico 
era dirigir-se à agência de viagem… Belém não era a metrópole de hoje.

“Tem horas antigas que fi caram muito mais perto 
da gente do que outras, de recente data.”

J. Guimarães Rosa**

* Geomorfólogo da Diretoria de Informações Geoambientais, IBGE.
** Extraída de: ROSA, J. G. Grande sertão: veredas. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1956. p. 95.
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O Centro de Integração e a onça Fabiana
O veículo ofi cial foi nos receber no Val-de-Cães. Fomos transportados para o 

Centro de Integração (CI), uma casa de dois andares na Avenida Assis de Vasconcelos, 
Praça da República, ao lado do teatro. Era destinado ao corpo técnico masculino do 
Projeto. Os novatos fi cavam na sacada aberta, de frente para a praça. Dormíamos em 
camas de campanha dispostas lado a lado. O lugar parecia agradável. Aos poucos 
entendemos por que os veteranos não gostavam dali: a partir das cinco da manhã os 
ônibus que paravam no ponto em frente e não deixavam que ninguém continuasse 
dormindo. Na esquina da praça, chamava a atenção a massa cinza do Manuel Pinto, 
tido como o edifício mais alto da Região Norte. Possuía a má sina de “preferido dos 
suicidas”. Essa fama sinistra nos afastava do local, mudávamos de calçada, evitávamos 
aquela esquina. Tínhamos justifi cado receio de receber de repente um corpo na cabeça.

Além da acomodação, o CI fornecia refeições durante os dias úteis. Havia duas 
senhoras, que cuidavam da arrumação da casa e ocupavam-se da cozinha. Dona Maria 
era uma senhora de humor variável, em geral de pouca conversa, mas atenciosa. Dona 
Betinha, nativa do Município de Xapuri (Acre), era mais risonha e acessível. Nos fi nais 
de semana uma senhora calada recolhia grandes trouxas de roupa para lavar.

O CI situava-se numa casa espaçosa de dois pavimentos; ao fundo, tinha um 
quintal com uma goiabeira no centro. Foi nesse quintal que o saudoso colega Mauro Leão 
instalou Fabiana, a bela onça-pintada que trouxe do alto Rio Negro1. Fabiana passou 
a ser mascote do grupo. Vivia solta no quintal; às vezes subia a escada e transitava 
pacifi camente pela casa. Em poucos meses era um felino jovem de porte avantajado. 
Dispunha-se a brincar com todo mundo, mas ninguém tinha muita coragem de se 
aproximar dela e se engalfi nhar com ela como Mauro fazia: os dois se atracavam no 
chão, ele apertava a cabeçorra dela contra o cangote. Nessas brincadeiras violentas, 
Fabiana recolhia as garras, nunca machucou o dono.

Segurando a forte corrente presa à coleira, Mauro passeava com seu gato de estimação 
pelo centro da cidade, todos os dias davam voltas na Praça da República. Era motivo de 
assombro e admiração, gente parava, observava, guardada prudente distância. Quando ia 
receber colegas ou visitantes, Mauro levava Fabiana ao aeroporto. Causava sensação.

Fabiana aprontaria peripécia séria. Num domingo, fi nal de tarde, o CI estava quase 
vazio. Não se sabe como, a grade da frente fi cou aberta. Fabiana esgueirou-se por ali, escapou 
para a praça. Anoitecia, pessoas de mãos dadas passeavam com vagar, crianças brincavam 
de esconde ou comiam pipoca e algodão-doce, casais de namorados trocavam carícias nos 
bancos. Ela apareceu sorrateiramente detrás de uma moita. O pânico foi instantâneo e se 
alastrou, gente correndo, se puxando e berrando. A praça se esvaziou, gente se amontoou 
nas ruas e acessos. Em coisa de meia hora baixou a polícia, o corpo de bombeiros. Alguém se 
lembrou dos moradores do CI, o dono do bicho moraria ali. Conseguiram localizar Mauro. 
A multidão curiosa espremeu-se num semicírculo diante do CI, Fabiana foi recolhida. No 
dia seguinte, os jornais noticiavam a ocorrência, Fabiana fi cou famosa.

O fi m de Fabiana foi trágico e absurdo. Enormes gabirus apareceram no quintal 
do CI. Colocaram veneno para exterminá-los. Foram tomados certos cuidados com 
Fabiana. No entanto, um dia ela apareceu vomitando. Talvez tenha abocanhado um 
dos ratos envenenados, não se sabe. Chamaram um veterinário, o caso era grave. Foi 
sugerida transfusão de sangue, o pessoal do Radam mobilizou-se para procurar o 
sangue adequado, que foi trazido do Amazonas pela FAB. Esforços em vão. Mauro levou 
para o cais o cadáver de Fabiana dentro de um grande saco de estopa, contratou um 
barco, atirou o saco em local remoto da baía de Guajará. Mauro, sempre tão expansivo 
e brincalhão, fi cou ensimesmado muitos dias.

1 Temos foto em papel, já quase sem cor, de Fabiana ainda fi lhote. Ela está relaxada, estirada nos braços de um jovem 
geólogo, robusto e sorridente, Doutor Mário Ivan Cardoso de Lima. A foto foi tirada no alto Rio Negro, de onde ela veio. O 
falecido José Henrique Vilas Boas possuía diversos fi lmes em Super 8 sobre as atividades do Radam, documentos valiosos 
sobretudo das missões de campo de que participou. Em um precário projetor, vimos vários desses fi lmes. Em um deles 
Fabiana era a protagonista, divertindo-se com Mauro nas águas barrentas de um rio. Zé Henrique pretendia transferir todo 
o material para DVD. Ignoramos se fez isto. Já nos indagaram: por que o nome Fabiana? Há hipótese consistente: talvez 
Mauro tenha substantivado o adjetivo “fabiano” derivado de Força Aérea Brasileira - FAB. Nunca perguntamos isto a ele. 
É certo que tinha bastante contato com o pessoal da FAB.
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O Radam
Em poucas semanas, decidimos mudar do CI: impossível continuar naquela 

sacada barulhenta. Alugamos apartamento em um velho edifício na esquina da Travessa 
Quintino Bocaiuva com a Avenida Brás de Aguiar. Em relação ao CI, a caminhada 
fi cou um pouco mais longa, mas logo apreciávamos uma das qualidades da cidade: o 
clima agradável cedo pela manhã, ao longo de todo o ano. No entanto, continuamos 
a frequentar o CI, almoçando e jantando lá, entregando a roupa para a lavadeira. Aos 
domingos era ali que nos reuníamos e partíamos em grupos para a Praia de Outeiro 
– às vezes para Ilha de Mosqueiro, mais distante, em Belém. Nunca iremos esquecer 
daquela extensão de água amarelada quebrando em ondas barrentas, estendendo-se até 
uma distante tira de terra escura no horizonte, a Ilha de Marajó. Na praia, pisávamos 
com cuidado temendo os ferrões das arraias semienterradas; na água, o cuidado era 
com os famigerados candirus e o estrago terrível que, dizia-se, eram capazes de fazer.

Travessa Benjamin Constant, 1027. O Radam funcionava nesse endereço, junto 
do Departamento Nacional de Pesquisa Mineral - DNPM. Era uma casa grande de dois 
andares, abrangendo um anexo a que chamávamos de “porão”. O casarão ainda existe, 
o anexo foi demolido; quando estivemos em Belém anos mais tarde ali funcionava uma 
pet shop. Hoje, a construção parece abandonada.

No casarão encontravam-se a administração, a sala da chefi a, o auditório e as 
salas da Divisão de Geologia. Antes do acesso ao porão, havia uma antessala com 
porta de vidro: chamávamos isto de “câmara de descompressão”; chegávamos ali 
nos assoprando e agitando os braços de frente para o aparelho de ar condicionado, 
livrando-nos das inclemências do clima de fora. No porão, corredores estreitos 
formavam labirinto claustrofóbico, com portas baixas de acesso às salas temáticas. A 
Divisão de Geomorfologia apresentava um exaustor encravado numa abertura dando 
para a calçada. Ao lado, a Divisão de Vegetação, sem nenhuma saída para o exterior; 
em frente, a Divisão de Pedologia. Ao fundo, com acesso direto à rua, abria-se o pátio 
dos veículos ofi ciais, onde funcionava ofi cina improvisada. Contra o muro do pátio, 
numa espécie de edícula segregada do resto da construção, as instalações da Divisão de 
Uso Potencial da Terra, da Divisão de Operações e a Biblioteca. Antes de atravessar o 
pátio, passávamos pelo balcão de apertada cantina, onde Dona Isa vendia sanduíches, 
quitutes e guloseimas, e batia sucos deliciosos no barulhento liquidifi cador.

O Radam era motivo de orgulho do governo, fazia parte de planos grandiosos 
que incluíam a Transamazônica e a Perimetral Norte, grandes represas, a ideologia do 
“integrar para não entregar”, o Plano de Integração Nacional - PIN, etc. Era, pois, um 
projeto de interesse estratégico, apoiado pelos militares e considerado de segurança 
nacional. No bem aparelhado auditório reuniam-se as frequentes comitivas de 
militares cheios de galardões. Ocorriam eventuais visitas de ministros (conhecemos 
pessoalmente os ministros César Cals, Shigeaki Ueki e outros nomes ilustres dos “anos 
de chumbo”). A apresentação feita aos novos incluía normas de conduta bem como 
advertências sobre a necessidade de sigilo e cautela com o manuseio do material e a 
divulgação de informações.

O Projeto chamava a atenção da mídia. A propaganda era grande, a Amazônia 
seria uma arca de tesouro, guardando riquezas inimagináveis. E cabia ao Radam revelar 
tais riquezas. Por certo tempo, guardamos uma pasta com recortes de jornais, nativos 
e de fora, tratando do Radam. Não esqueceremos a visita de equipe de reportagem da 
tradicional revista Manchete (Editora Bloch). Na comitiva, Cesarion Praxedes – parece-nos 
que era este o nome do repórter –, rechonchudo e simpático. Ele quis ver tudo, saber 
de tudo. Surpreendeu-se com o mapeamento geomorfológico, talvez não imaginasse, 
até estranhasse, que o relevo fosse considerado um recurso natural. Apresentamos as 
imagens de radar: as fantásticas Ilhas Anavilhanas, a planície fabulosa dos rios Solimões e 
Japurá, o bloco maciço da Serra de Aracá. É fato: imagens do relevo podem ser fascinantes. 
Mostramos então fotos de campo, falamos dos sobrevoos. O Senhor Praxedes fez uma 
boa reportagem, com texto razoavelmente informativo, muito ilustrado: aproveitou fotos 
nossas, publicou com destaque uma foto de Fabiana com o dono.
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O Radam também foi enfocado na revista Realidade (Editora Abril), na época 
uma publicação nova, já detentora de prestígio. Em número especial sobre a Amazônia, 
o Projeto mereceu referências elogiosas. Em casa, possuímos até hoje um exemplar dessa 
edição, que  folheamos recentemente. Chama a atenção não apenas o tom ostentoso do 
texto, mas também preocupações ecológicas que só entrariam em voga anos depois.

E há o documentário do fotojornalista Jean Manzon. Feito por encomenda dos 
militares, o fi lme é superior a certas reportagens para a televisão, populares na época 
e de tom ufanista. Em Manzon não há narração, apenas imagens, cuidadosamente 
montadas, apoiadas por músicas conhecidas de compositores clássicos (começa com 
opulento concerto de Handel, segue com Mendelssohn, Bizet, Dvořák, etc.). Uma 
Amazônia vasta e misteriosa, com rios sinuosos em meio ao tapete fl orestal escuro, 
é sobrevoada pelo elegante Sud SE.210 Caravelle da Lasa Engenharia, especialmente 
adaptado, entrevendo-se na parte da frente da fuselagem a carenagem do equipamento 
de radar e as aberturas das câmeras que captam as imagens. Há cenas dos técnicos 
diante de grandes consoles a bordo da aeronave. Então, novas tomadas do jato 
sobre as nuvens, e o pouso e taxiamento em Belém. No pátio, os carretéis de fi lmes 
são retirados, os técnicos, cansados dos longos voos, desembarcam, sorridentes, pela 
escada embutida sob a cauda da aeronave, entre os dois turbojatos. Depois, vemos o 
processo de revelação dos fi lmes, a cuidadosa montagem das tiras nos mosaicos. Enfi m, 
estamos nos gabinetes de trabalho, onde compenetrados intérpretes de luvas (jamais 
usamos!) examinam as imagens com lupas, debatendo o que veem. O fi lme de Manzon 
demonstra que documentários encomiásticos podem ser feitos com competência.

A Divisão de Geomorfologia (I)
A recepção na Divisão de Geomorfologia foi inesquecível. As mesas tinham 

sido previamente identifi cadas, cada uma com o nome de seu destinatário. Sobre elas, 
encontramos pilhas de apostilas. Tivemos então um curso intensivo de Geomorfologia 
à interpretação das imagens de radar (Gerar), ministrado pelos veteranos. Ficávamos 
maravilhados com os mosaicos de radar. Muitos deles, em áreas de fronteiras ou locais 
de possíveis jazidas minerais signifi cativas, traziam no verso o carimbo confi dencial. 
Após a bem aplicada parte teórica do curso, tínhamos que preparar a interpretação de 
um mosaico, a ser examinada e comentada pelo próprio diretor da Divisão.

Ao chegarmos a Belém, Maria Novaes Pinto não era mais a diretora da Divisão 
de Geomorfologia. Getúlio Vargas Barbosa, no Radam desde 1972, assumira o posto. 
Ainda militavam por lá Ricardo S. Boaventura, Flora M. Boaventura, Ceres V. Rennó, 
Chimi Narita e Leni M. D’Ávila, membros do quadro inicial. Os três primeiros logo 
se transfeririam para o Instituto de Geografi a Aplicada - IGA, de Belo Horizonte. Não 
conhecemos Paulo S. Rizzi Lippi, o habilidoso desenhista (são dele os blocos diagramas 
a bico de pena que ilustram os primeiros volumes). Também estreitamos contato com 
os companheiros que iriam nos acompanhar por tempo mais longo: Ailton Antonio B. 
de Oliveira, Claudio A. de Mauro, Eliana Maria S. Franco e Maria das Graças L. Garcia 
(a única paraense do corpo técnico da Divisão). E reforçaríamos ligação com o quarteto 
de paraibanas: Diana Maria P. de Melo, Regina Coeli R. da Costa, Maria do Socorro M. 
Franco e Lindinalva M. Ventura. As primeiras três, indicações da Profa. Teresa Cardoso, 
eram inseparáveis e foram elas que nos ministraram o treinamento. Margarete Prates 
veio de um órgão estadual de planejamento do Estado da Bahia. Todos geógrafos. 
Vários geólogos seriam também incorporados à equipe: Dilermando A. do Nascimento, 
Jeferson O. Del’Arco, Márcio Rivett i, Jaime H. L. Pithan. Havia o pessoal de apoio, 
secretária, datilógrafa, desenhistas: Cássio, um moreno de queixo proeminente, óculos 
espessos, Castro, rapaz maciço, Kikaku, olhinhos orientais puxados, jeito frágil, uma 
doçura de gente. Na nossa memória atual, eles são feições nítidas, nomes que teimam 
em se esquivar, sobrenomes irrecuperáveis.

Getúlio sentava-se próximo da entrada, dominando toda a comprida sala. 
Ele deixara a família em Belo Horizonte (Minas Gerais), mantinha vínculos com a 
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Universidade de Brasília - UnB e, portanto, precisava ausentar-se periodicamente. 
Um dos colegas mais antigos assumia a direção da equipe, geralmente Claudio, 
Eliana ou Diana. Não havia controle rígido de ponto. Todos sabiam o que tinham a 
cumprir e desempenhavam suas tarefas sem a necessidade de tal tipo de cobrança. Os 
cronogramas eram rígidos e apertados: por ano, entregávamos para publicação duas 
folhas ao milionésimo e respectivos relatórios! Formávamos equipes de três por folha ao 
milionésimo. Em cada grupo, um dos colegas era necessariamente mais experiente. Ele 
era responsável pela homogeneização do mapeamento e a ele cabia escrever o capítulo 
mais exigente do relatório, a Evolução do Relevo. Na listagem de autores na página de 
rosto do volume, seu nome era o primeiro, sem discussão. Getúlio era o coordenador 
de todas as folhas: procurava participar das campanhas de campo e fazia a revisão e 
crítica fi nal do texto de cada relatório. Supervisionava o preparo de todas as campanhas 
de campo, mesmo daquelas de que não poderia participar. Examinava os mosaicos e 
interpretações, supervisionava os pontos de dúvida, sugeria o que observar. No preparo 
dos sobrevoos, opinava até sobre locais onde valeria a pena dar um giro ou mergulhar 
num rasante e tentar fotos melhores!

Getúlio
Há muito a dizer e rememorar de Getúlio Vargas Barbosa. Pensamos nele como 

uma das maiores infl uências em nossa vida profi ssional. Era um homem pequeno, 
franzino, careca luzidia. Fumava bastante. Calmo, nunca o vimos falar mais alto, perder 
momentaneamente o controle. Era irônico. Certa vez, numa conversa técnica casual, 
alguém chamou a Depressão de Belo Horizonte de “periférica”. Ele nos encarou e 
perguntou: “Quem falou essa bobagem?” Ficamos estupefatos: “Foi você quem disse 
isso, Getúlio!” Buscaram seu trabalho na estante, mostraram a ele. Ali estava escrito: 
uma depressão periférica ao maciço antigo do Quadrilátero Ferrífero, estendendo-se até 
os relevos cuestiformes do Bambuí, a norte. Sorriu, sacudiu a cabeça, talvez apreciando 
nossa perspicácia. Era afeito ao diálogo, qualquer decisão era tomada em grupo. Fazia 
reuniões com relativa frequência, sempre que fosse preciso defi nir ou decidir alguma 
coisa. Se necessário, convocava colegas de outros temas. E os colegas sempre atendiam 
ao apelo com especial satisfação; Getúlio tinha “livre trânsito” em todas as salas, era 
estimado por todos. Nas discussões, mesmo que discordasse de algum ponto, fi cava 
calado, ouvia os demais e aceitaria as ideias do grupo. Insistia que devíamos buscar 
sempre a verdade, acima de tudo. Enfatizava que devíamos distinguir claramente o 
fato, a hipótese e a mera suposição. Em comentários ao relatório das folhas Rio de 
Janeiro/Vitória diz: “Separar sempre o provado, o provável e a sugestão”. Em diversas 
ocasiões tomamos decisões técnicas errôneas, que pareciam corretas naquele momento. 
Ele não interferia: deixava-nos “quebrar a cabeça”. Sabia que não era aquilo, mas 
fazia questão de ver até onde persistiríamos no erro. Tempos depois, reconhecíamos 
o engano, reavaliávamos o trabalho, ele sorria: a verdade era-lhe óbvia desde o início.

Na universidade, lemos os luminares nativos – Ab’Sáber, Bigarella, Penteado, 
Valverde, Cruz, Nogueira, Mousinho, Christofolett i – e textos estrangeiros básicos 
de Derruau, Tricart & Cailleux, de Martonne, Ruellan; debatíamos Birot, Dresch, 
King, Davis, Penck e Hutt on. Hoje percebemos que os professores tiveram alta dose 
de sensibilidade não direcionando os alunos para uma determinada “escola de 
geomorfologia”. No Radam, Getúlio incentivava-nos a buscar soluções nas fontes mais 
díspares, apreciando as qualidades e defi ciências de todas as escolas, através de seus 
principais autores, sem nos prendermos a uma escola científi ca única. Ele jamais nos 
sugeriu que tal autor era melhor que outro, ou preferível a outro. Examinava com 
lucidez as conquistas de cada um, apontava com segurança enfoques distorcidos ou 
ideias claramente superadas, destacando o que continham de valor e de natureza mais 
perdurável. Foi assim que enfrentamos o mapeamento da então pouco conhecida 
Amazônia, expondo-nos desafi os a cada acetato que abríamos.
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Exemplo de sua postura sensata e conciliadora é o episódio em que os geólogos 
sugeriram a existência, na Amazônia Ocidental, da denominada Formação Sanozama 
(Amazonas, ao contrário). Essa formação seria relacionada à existência de um proto-
Amazonas, que correria de leste para oeste e desaguaria no Oceano Pacífi co, no atual 
Golfo de Guayaquil, Equador, em tempos anteriores à epirogenia andina, no Cretáceo 
Inferior. A hipótese gerou cizânia na Divisão de Geomorfologia, com um grupo a favor 
da ideia e outro grupo contrário a ela. Getúlio não tomou posição, mesmo quando 
passamos a buscar avidamente nos mosaicos a inusitada “drenagem festonada”. 
Esse padrão de drenagem, observado com relativa frequência em paleocicatrizes de 
meandro, em posições interfl uviais, nas folhas Manaus, Içá, Juruá, Javari/Contamana e 
Rio Branco, seria evidência fundamental da extensão espacial da Formação Sanozama, 
cujos sedimentos constituiriam unidade litoestratigráfi ca no topo da sequência terciária. 
Getúlio apenas nos pediu que evitássemos abordar o assunto antes que houvesse um 
pronunciamento ofi cial da direção do Projeto. O certo é que jamais escrevemos aquele 
nome, e não se achará em nossos relatórios nenhuma referência à teoria, mesmo com as 
profundas implicações que ela teria na geomorfogênese da área2.

Getúlio tinha um vasto conhecimento de todas as ciências e artes. Na Renascença 
seria uma personalidade humanista. Paralelamente ao curso de reciclagem (Gerar), 
entregou-nos uma lista básica de autores que deveríamos ler. Grandes escritores e 
pensadores. Ficou intrigado ao saber que lêramos Dostoiévski com 14 anos. E interessou-
se em acompanhar uma colega que estava às voltas com os coleantes volumes do 
livro Em busca do tempo perdido, de Marcel Proust. Entendia também de música. Na 
campanha de campo na Folha Purus, tivemos que permanecer alguns dias em Manaus 
(Amazonas); a logística complicada envolvia preparativos demorados. Aproveitamos 
para vasculhar discos importados na Zona Franca. Queríamos uma boa gravação da 
Terceira Sinfonia de Brahms. Encontramos uma interpretação aceitável, mas não a que 
queríamos. Getúlio viu o disco, aprovou, observando: “Toscanini também foi um grande 
intérprete de Brahms”. Era a interpretação de Toscanini que procurávamos e que não 
acháramos. No transcurso da campanha de campo, sob um céu límpido às margens do 
rio Madeira, apontou-nos as Três Marias e chamou nossa atenção para o pequeno trio 
de estrelas transversais àquelas: a do meio não é uma estrela. Discorreu então sobre a 
bela nebulosa de Órion, aquele pontinho fosco do meio, um berçário estelar. Depois 
mostraria, acima do horizonte setentrional, a caçarola da Ursa Maior. Ele sabia que 
também nos interessávamos um pouquinho por astronomia.

Em determinado fi m de semana, o sábado amanheceu sem sol, fosco e abafado. 
Cancelamos a praia, fomos ao centro. Adquirimos exemplar de bolso de uma história 
de Guimarães Rosa. Na volta, entramos no CI. Folheávamos o livrinho quando Getúlio 
acercou-se, sentou na poltrona próxima. Estava sem camisa, ofegava um pouco. 
Começamos a falar de Guimarães Rosa. Admirava imensamente o conterrâneo, já lera 
quase tudo dele. Confessamos ignorância, lêramos Sagarana, de João Guimarães Rosa, 
como leitura recomendada para o vestibular (somente poucos anos atrás ousamos 
abordar os três volumes de Corpo de baile, do mesmo autor). Getúlio tinha Grande sertão: 
veredas como livro de cabeceira, de releituras compulsivas e maravilhamento constante. 
Falou da ambiguidade fascinante de Diadorim, do tormento íntimo que causava a 
Riobaldo. Conhecia os territórios descritos, topônimos familiares, as trilhas e lapas, os 
bichos – os desastres: os jagunços famintos atiraram na criança esquálida, assavam no 
espeto pedaços da criaturinha, começavam o sôfrego repasto pensando que era um 
macaco quando foram interrompidos pela mãe desvairada à procura do fi lho pequeno. 
Correram para vomitar no mato, vários deles tiveram súbita dor de barriga. Viver é 
muito perigoso, lembrou-nos.

2  Mencionamos Sanozama a um colega e ele foi laboriosamente procurar referências na bem provida estante. Encontrou 
dois trabalhos do autor da hipótese: (1) ALMEIDA, L. F. G de. A drenagem festonada, a planície Sanozama e o rio Amazonas. 
Belém: Projeto RadamBrasil, 1974. 14 p. (Relatório interno Radambrasil, 19-G); (2) ALMEIDA, L. F. G. de. A drenagem 
festonada e seu signifi cado fotogeológico. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 28., 1974, Porto Alegre. Anais… 
São Paulo: Sociedade Brasileira de Geologia, 1974. p. 175-197. Conversando outro dia com dois colegas geólogos (que não 
se envolveram na polêmica Sanozama), fi camos sabendo que perfurações posteriores da Petrobrás constataram estruturas 
sedimentares discordantes, com deposição sugerindo paleocanais direcionados para oeste. 



Apontamentos radanianos             

Getúlio era um fi lósofo, talvez um tipo de fi lósofo “à moda de antanho”. Lera os 
platônicos, conhecia o destino infeliz de Abelardo, folheara a gigantesca Suma teológica 
de Tomás de Aquino, admirava Kant, talvez nos visse como os caniços pensantes de 
Pascal; desconfi amos que lia Schopenhauer com especial prazer. Russell e Witt genstein 
constavam das leituras recomendadas pela importância do pensamento lógico-científi co. 
No entanto, curiosamente Sartre estava ausente da lista. Talvez Getúlio quisesse evitar 
que nos atirássemos em inescapável buraco negro existencial. Mencionamos a ele o 
“teatro do absurdo” de Beckett , Ionesco e Arrabal; polidamente, rejeitou o tema com 
um aceno. No entanto, teria assistido em São Paulo (São Paulo), sete anos antes, à 
montagem célebre de O balcão de Genet. Teve ainda contato com as fi losofi as orientais, 
vez ou outra mencionava Buda e Gandhi. Num universo desses, que religião teria? Era 
católico apostólico romano, temente a Deus, mas evitava falar de religião. Era irrequieto, 
não conformista, cético. E fatalista. Via as labutas humanas como inúteis, a vida seria 
som e fúria sem sentido (como disse o festejado dramaturgo, que ele conhecia bem). 
Quando chegamos, Getúlio acabara de passar por uma experiência-limite. No sobrevoo 
de Tumucumaque (Amapá), perderam-se, voaram longas horas sem saber onde estavam. 
O piloto já fazia os procedimentos para o pouso de emergência no leito pedregoso de um 
rio, as colegas escreviam bilhetes, se despediam. Getúlio, imperturbável, consolava uma 
e outra. Restavam quatro minutos de combustível. De repente, surgiu do nada a pista 
poeirenta de uma mineração. Mal pousaram, o avião parou no meio da pista, não tinha 
combustível sequer para liberá-la. Getúlio deve ter considerado o episódio como parte 
integrante da vivência, a que qualquer um poderia estar sujeito. Para ele, a vida é espécie 
de substância frágil, um mero sopro, o fi m pode estar logo ali. “Somos dessa matéria dos 
sonhos”, como diz o sábio Próspero. Continuou a participar dos sobrevoos, encorajando-
nos sempre. O lerdo mas valoroso Islander chacoalhava o tempo todo, dava pinotes nas 
correntes de ar, despencava nos vácuos. Enjoávamos, tínhamos náuseas. Getúlio fi cava 
pálido, encharcado de suor. Não deixava de observar o relevo abaixo, gravador na mão, 
descrevendo as formas mais interessantes, apontando alvos para fotografar.

Os colegas em Belém tinham em alta conta o discurso de Getúlio proferido ao 
receber o título de Professor Emérito pelo Instituto de Geociências da Universidade 
Federal de Minas Gerais - UFMG em março de 1985. Pedimos uma cópia, lemos com 
crescente entusiasmo. Veio-nos à mente a redação cuidadosa e o refl exivo teor moral 
das cartas ao jovem poeta de Rilke. Até hoje conservamos com carinho aquela cópia. 
Alguns excertos permitem-nos avaliar a dimensão de seu conteúdo:

Um homem que propõe uma comunhão com as suas Famílias deve dar testemunho de que 
sempre esteve presente nas crises e que lutou incessantemente. Deve demonstrar que não 
foi um ocioso, que muitas vezes cheirou sangue e poeira, mas sempre recomeçou de novo. 
Porque senão seu testemunho de luta não tem valor, é destituído de real signifi cado. A vida 
de um pesquisador e de um professor têm de ser exemplo, não como expressão dogmática 
e peremptória, de um valor a ser imitado, admitido ou admirado. É valor a ser debatido, 
discutido, pesquisado para que outros possam crescer por ele, aproveitar-se dele.

Num país de pobres, os cientistas da natureza são os ‘obreiros da terra’, são os servos da gleba 
dos feudos culturais modernos, que trabalham com as coisas das quais os homens nasceram e 
sempre viveram: a pedra, a poeira, a água, a lama e os seres vivos, cujos mecanismos, mesmo 
simples, ainda não se compreendem completamente. […] Num país de famintos e analfabe-
tos, não se alcançará, sem muito sacrifício, uma ciência de quasars, buracos-negros e galáxias.

É preciso ser um lutador, ser guerreiro, a cada oportunidade para assumir novas posi-
ções, novas idéias, ter muita coragem para fazer essa nova universidade, mesmo quando 
só há uma pequena luz de esperança. Ela não será feita com comodismos, com concilia-
ção, com troca de favores. Ser lutador é assumir posições, realizar debates, e respeitar 
opiniões para que esses ideais se transformem em universidade. Temos que estar com-
prometidos com a liberdade de criar, com a verdade, com a justiça, com o povo, com 
os pobres e com a democracia. Esses compromissos não podem ser revogados, porque 
foram assumidos para que o homem se aproximasse mais da Verdade.

[…] o homem continua a luta. Usando seus defeitos e qualidades e do modo que lhe é 
possível. Com vitórias e derrotas, muitas vezes quixotescamente e sem coerência. Mas ele 
não veio para buscar a coerência, e sim a luta. A coerência pode ajustar-se numa fi losofi a, 
numa seita, numa teoria, numa religião e até na ciência. Pode-se, também, transformar a 
luta pela coerência numa luta eterna, que dure o resto da vida.
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Nessa busca pela coerência não se pode regatear o preço do boi ou da boiada, mesmo 
quando a luta pela vida exaurir o pasto, a aguada e o gado. Se o homem é apenas um 
herdeiro afetivo dos gerais e das veredas, não tem um gadinho pé-duro, nem sal, nem 
terra, é preciso desbravar novos vãos e continuar a lutar com as mãos limpas e o coração 
cheio de amor (BARBOSA, 1985).

Já no encerramento do Radambrasil, trabalhávamos na Folha SE.23 Belo Horizonte. 
Getúlio deixara o Projeto, mas tivemos a felicidade de conservá-lo na qualidade especial 
de consultor. Fizemos o mapa preliminar e levamos para mostrá-lo. Encontramo-nos no 
conhecido prédio do Instituto de Geociências - IGC. Sua saúde se deteriorara bastante. 
Na escada, a cada três degraus Getúlio parava para respirar, o enfi sema se instalara, 
estava avançado. Diante do mapa, falava com difi culdade, indicou-nos coisas a melhorar, 
aperfeiçoamentos a fazer. Depois, trocamos correspondência constante durante a redação 
do relatório. Ele nos enviava textos datilografados em velha máquina de fi ta, cheios de 
emendas à mão, sugerindo alterações e acréscimos, indagando coisas, sempre inquiridor. 
Sua letra era lamentavelmente tortuosa e irregular, percebia-se a difi culdade que tinha 
no simples ato de segurar a caneta. Faleceu logo que entregamos ao Rio de Janeiro os 
originais do texto. Completaria 54 anos quatro dias depois. Nosso Tatarana jamais tornará 
a se embrenhar nos campos gerais, trilhar as veredas marulhantes, canoar pelo caudaloso 
Rio Urucuia (“Meu rio de amor”), juntar-se a alguma tropa de jagunços encourados e 
transpor os ermos ressequidos do Liso do Sussuarão. Talvez então, de madrugada, 
numa encruzilhada, se dispusesse a propor o pacto decisivo com o capeta em meio ao 
apavorante remoinho de pó e labaredas. E constataria: “Nonada. O diabo não há! É o que 
eu digo, se for… Existe é homem humano. Travessia”.

Campanhas de campo pelo Radam
Participamos das campanhas de campo em duas áreas da Amazônia: as 

Folhas SB.20 Purus e SC.20 Porto Velho, segundo o corte cartográfi co internacional 
ao milionésimo. As campanhas envolveram percursos terrestres e sobrevoos, sob a 
coordenação de Getúlio. Nelas, fatos marcantes e observações pitorescas deixaram 
lembranças indeléveis, que procuraremos relembrar.

Na Amazônia Ocidental, as estradas eram poucas e precárias, muitos locais eram 
acessíveis apenas por barco ou pelo ar. Os percursos terrestres eram, portanto, limitados. 
Os sobrevoos então assumiam especial relevância. As missões aéreas pressupunham 
planejamento especialmente minucioso. As pernadas eram defi nidas e plotadas em off sets das 
imagens de radar, assinalando-se os locais de dúvida a serem observados. Identifi cávamos 
os pontos de amarração nas mudanças de pernada. Distâncias e graus de infl exão eram 
calculados, descontadas as declinações magnéticas, e lançados em tabelas, que eram 
copiadas também para o piloto. Em geral os pilotos seguiam à risca nossas orientações. A 
logística era complexa. Na Amazônia, muitos campos de pouso não dispunham de apoio 
mínimo. Tambores de combustível deveriam ser previamente transportados pela FAB – que 
dava suporte constante ao Radam utilizando aviões Douglas C-47 e helicópteros Bell UH-
1H Huey, apelidados de “sapões”, lendários na guerra do Vietnã.

Folha SB.20 Purus
Nosso “batismo” de campo foi na Folha Purus em 1976. A área abrange parte 

das bacias dos Rios Juruá, Purus e Madeira no Estado do Amazonas. Na campanha de 
campo, os roteiros terrestres complementaram a parte aérea, constituindo o translado 
até o ponto de início dos sobrevoos. Partindo de Manaus, percorreríamos a BR-319 
(Manaus - Porto Velho) até a cidade de Humaitá (Amazonas), prosseguindo pela BR-
230 (Transamazônica) até a cidade de Prainha (Pará), onde encontraríamos a aeronave.

Partimos de Veraneio da base do Radam em Manaus. Em enorme barcaça, 
fi zemos a travessia do Rio Solimões no ponto de encontro do Rio Negro, pudemos ver a 
diferença das águas. O tempo estava cinzento, chuva pesada se aproximava. Nas águas 
encrespadas desciam blocos desbarrancados, galhadas secas e perigosos troncos semi-
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submersos. Tomamos a estrada, a previsão era o pernoite em cabanas às margens do 
Rio Luna. Chegamos lá à noite, estafados. Improvisaram a janta, dormimos em redes 
de selva, com mosquiteiros. Esfriou de madrugada, levantamos muito cedo. Céu fosco 
amanhecia com neblina espessa. Fomos então ver o local. Caminhões enfi leiravam-se 
para travessia na balsa, que não começara o serviço. O rio era uma lisura barrenta. 
Foi então que os avistamos: todo um numeroso grupo de botos cinzentos saltando 
contra a corrente em evolução sincronizada. Observamos, fascinados, aquelas criaturas 
travessas. Quase esquecemos o improvisado café.

O dia inteiro rumo a Humaitá, fl oresta densa de ambos os lados. Recém-
inaugurada naquela época, a BR-319 possuía ótima pavimentação, mas era desprovida 
de qualquer apoio. Nenhum posto de abastecimento, nenhum módulo policial, telefone 
nem pensar. Processos erosivos se alastravam a partir das caixas de empréstimo nas 
margens. Levávamos no bagageiro nosso tambor de combustível; em determinado 
momento, meio ao calor escaldante, paramos para a transferência do combustível via 
mangueira. Com sol baixo, adentramos na área dos campos de Humaitá. Tínhamos 
interpretado nas imagens aquela superfície aplainada parecendo raspada, em tons 
cinza claro, era grande a curiosidade em ver a biomassa inusitada, um cerrado relictual. 
A forte iluminação do fi nal da tarde acentuava o verde intenso das árvores retorcidas 
destacando-se do capinzal alto. Cutucamos fragmentos de canga que afl oravam do solo 
arenoso. Humaitá à vista, anoitecia.

Saímos cedo, havia neblina sobre o Rio Madeira. A BR-230 contorna a parte norte 
de gigantesco meandro sacado do rio, a Lagoa do Paraíso. Horas depois, pararíamos 
diante de afl oramentos e matacões de granito, marcados por profundas caneluras e 
esfoliação esferoidal.  Evidenciam modifi cação das condições climáticas: os espessos 
pacotes de alteritos que se desenvolveram sob climas úmidos teriam sido retirados 
sob condições climáticas mais secas, expondo as rochas. Prosseguimos até Prainha, 
no extremo sudeste da área (Folha -Z-D). Ao chegarmos, o sino da igreja tocava sem 
parar. Soubemos então que conhecido comerciante do lugar fora encontrado morto às 
margens do Rio Aripuanã, picado por uma surucucu pico-de-jaca. O dobre fúnebre se 
estendeu noite adentro e dormimos mal.

Cedo pela manhã dirigimo-nos para o campo de pouso. A aeronave já estava 
abastecida, tripulação a postos: “Jota” Cláudio, o piloto, paranaense de Irati, e Lacídio, 
o troncudo mecânico, cara bonachona. O avião, contratado da Líder Táxi Aéreo, era 
um bimotor inglês Britt en-Norman BN-2A Islander, dois barulhentos motores Lycoming 
pendendo das asas altas, hélices de duas pás, trem de pouso fi xo, velocidade máxima 
de incríveis 270 km/h! Era o avião ideal para nosso tipo de trabalho, pousa e decola de 
pistas curtas, tem boa sustentação em velocidades baixas3.

Naquele primeiro dia, sentamos ao lado do piloto, fazendo a navegação; Socorro 
tiraria as fotos. Claudio estava junto de Getúlio, mapa preliminar à mão, trocando ideias, 
registrando as observações em um gravador de fi ta cassete. No decorrer do sobrevoo 
alternaríamos nas funções. Decolamos. Teto baixo, nuvens se formando do vapor que 
se desprendia da fl oresta. Começou a surtir efeito o cheiro do combustível de aviação 
combinado com os solavancos do avião: em poucos minutos sentimo-nos enjoados. 
Como resultado, perdemos o primeiro ponto de amarração, umas corredeiras no Rio 
Roosevelt. Ficamos aperreados, o rio desapareceu de vista. O piloto calmamente indicou 
o horizonte: lá estava outra curva do rio, identifi cável na imagem. Reencontramo-nos.

Getúlio apontou as cristas do relevo abaixo. Procurávamos aplicar o que 
sabíamos de relevo dobrado. O que seria interessante relevo apalachiano desdobrava-
se sob nós como morrotes alongados mal visíveis sob a espessa cobertura fl orestal. 
Tínhamos na mente aquelas compridas cumeadas, paralelas entre si, bem destacadas 

3 No mapeamento das primeiras folhas, o Radam utilizou o Aero Commander, um bimotor americano de muitas versões. 
Apresenta melhor aerodinâmica, os trens de pouso recolhem, possui também asa alta com pontas mais afi ladas. 
Desvantagens técnicas para o tipo de trabalho que se fazia: necessita de pistas mais longas e melhor preparadas, é mais 
veloz (o dobro da velocidade do Islander), velocidade mínima elevada comprometendo os rasantes. Pior para o fotógrafo: 
mesmo da última janela era preciso ter atenção para não enquadrar nas fotos os bojudos motores. Não voamos no Aero 
Commander, descartado pelo Radam em favor do Islander.
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pelo radar… O que víamos nem de longe parecia com aquilo! Decepcionante. Às vezes 
a natureza zomba de nós, avaramente escamoteando as maravilhas que idealizáramos.

A compensação viria em seguida. À frente, começamos a distinguir os extensos 
paleovales do interfl úvio Madeira-Aripuanã. Seu sobrevoo era um dos pontos altos 
da campanha. Tangenciamos o primeiro deles. Outros apareceram. Toda uma rede de 
importantes canais fl uviais fora abandonada sobre o pediplano, antes da organização da 
drenagem atual! O paleocanal associado ao Rio Roosevelt deve-se a captura holocênica 
ocasionada por evento tectônico. Verifi camos a presença de drenagem incipiente já instalada 
dentro dos vales antigos. Arriscamos dizer que talvez não exista em nenhuma outra parte 
conjunto parecido de paleovales com as características genéticas e de datação desses.

Por vários dias, os sobrevoos transcorreram normalmente, com os habituais enjoos e 
cansaço extenuante. No fundo da cabine, o mecânico dormia! Dizia-nos que estava atento 
ao ruído dos motores. Veio o fatídico dia em que descemos na cidade de Coari (Amazonas), 
nas margens do lago. Demos um rasante no centro da cidade. O recurso era conhecido: 
quando pousávamos, pelo menos um táxi já estava a caminho, alertado pelo voo baixo.

Choveu bastante à noite. Dia seguinte, reunimo-nos no campo de pouso. 
O aviãozinho estava meio atolado no barro vermelho. Tralha embarcada, Lacídio 
examinou os pneus, observou o interior dos motores, moveu os fl aps e profundores, 
testou o leme. Lembramos em cima da hora: limpar as vidraças com a fl anela para não 
prejudicar a qualidade das fotos! A aeronave se movimentou devagar, alinhamos na 
cabeceira. Potência aplicada. Uma curta corrida e paramos antes do meio da pista. A 
lama não permitiu velocidade sufi ciente para decolagem. Meia-volta. Jota avisou que 
faria segunda tentativa, a partir dali: para trás, a pista fi cara inutilizada. Nova arrancada, 
potência máxima, a lama espirrando em volta. O piloto puxou todo o manche, o avião 
decolou com a “bruxinha” de alarme apitando, advertindo que ainda não havia a 
necessária sustentação. Raspamos as copas de árvores enormes, o avião agarrava-se no 
ar com difi culdade. Estabilizou, respiramos aliviados. A lama sujara completamente as 
vidraças, seria impossível fotografar. Jota mostrou o amontoado de nuvens escuras à 
frente. Mergulhamos nelas, deu resultado: a chuva pesada lavou todo o avião.

Quase duas horas depois, eis a cidade de Tapauá (Amazonas). Margens do 
meândrico Purus no local onde o Rio Ipixuna desemboca nele. A pista de pouso era a rua 
principal da cidade, terminando numa ravina profunda com a igrejinha sobre uma colina 
do outro lado. “Vamos tomar um café?” – sugeriu Jota. Claro. Baixamos sobre a mata, 
passagem rasante no rio, tocamos no início da rua/pista. Casas correndo pelas laterais, 
gente acenando... cadê o freio? Não freávamos. Não tínhamos freio. A rua acabou, o avião 
deu um salto e tombou na ravina, destruindo parte do bananal do padre. O nariz do 
avião cravou-se na encosta perto da igreja. As asas tiveram a parte inferior rasgada numa 
cerca de arame farpado, as hélices entortaram, os trens de pouso quebraram. Combustível 
vazava aos jorros das fraturas nas asas. Jota deslizava a mão rapidamente no painel, 
apagando as luzes vermelhas que se acenderam. Socorro, que estava à frente navegando, 
recebeu o impacto do painel no tórax. De repente estávamos do lado fora, nos agarrando 
no barranco para subir à rua. Em torno, pessoas assombradas gritavam, algumas traziam 
copos d’água. Getúlio preocupava-se principalmente com Socorro. Veio o padre todo 
agitado: acho que esperava ter que dar a extrema-unção. Nenhum de nós se machucou 
muito. Fomos levados para um galpão. Mais tarde Jota voltou aos restos do avião, o rádio 
funcionava. Fez contatos, relatou a ocorrência. Outra aeronave seria providenciada para o 
resgate. Pediu-nos que tirasse fotos, serviriam para a posterior investigação. Percebemos 
o que se deu: na decolagem de Coari a lama “espelhara” as pastilhas de freio.

No dia seguinte, outro Islander chegava. Fez um pouso perfeito, utilizando menos 
da metade da rua. Decidimos encerrar a campanha, voltaríamos direto para Manaus. 
Despedidas do populacho prestativo, material embarcado. Jota estava calado, cabisbaixo. 
O piloto que chegara chamou de lado o colega, travaram uma conversa à parte. 
Entregou o avião a ele: “Você levará!” O outro relutou, mas teve que aceitar. No início 
da rua, prontos para a decolagem, vimos a cauda do avião acidentado despontando do 
barranco. Ao dar potência, estávamos tensos. O avião acelerou, Jota inconscientemente 
se segurou no painel, numa atitude de defesa; o outro amistosamente puxou seu braço.
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Soubemos depois que o avião foi dado como perda total, sem possibilidade de 
recuperação. O Papa Tango-Kilo Tango Papa, foi desmontado e as partes transportadas 
numa barcaça para Manaus, onde foi sucateado. De volta a Belém, enviamos cópia dos 
slides para as autoridades aeronáuticas. Preenchemos um formulário, redigimos um 
texto de apoio à tripulação. No inquérito, Jota foi inocentado, permaneceu na empresa. 
Dois anos mais tarde, nos veríamos de novo na Bahia.

Folha SC.20 Porto Velho
No mesmo ano participaríamos da campanha de campo em SC.20 Porto Velho, onde 

os percursos terrestres foram intercalados com os sobrevoos. A área abrange grande parte 
do Estado de Rondônia e setores dos Estados do Acre, de Amazonas e do Mato Grosso.

Baseados em Porto Velho, tomamos estrada rumo ao Município de Guajará-Mirim. 
Examinamos os terraços do Rio Madeira, fotografamos afl oramentos rochosos polidos 
e escuros. Hoje, são locais afogados pelos lagos de grandes represas hidrelétricas. Na 
época, projetos agropecuários começavam a se instalar em Rondônia, os desmatamentos 
principiavam a partir dos eixos viários e agrovilas, no padrão “espinha de peixe”. As 
queimadas representavam problema para nós: a fumaça atrapalhava nas observações e 
prejudicava a tomada de fotos. Na atualidade, o estado tem poucas áreas de vegetação 
primitiva, o agronegócio ocupa vastas extensões. É ilustrativo a comparação das 
imagens antigas com imagens de satélite recentes.

Especialmente empolgante pareceu-nos a travessia dos relevos estruturais do 
Parque Nacional de Pacaás Novos, com escarpas elevadas e profundas ravinas. Conforme 
registrado nos mosaicos de radar, o conjunto de serras se parece com gigantesco esqueleto 
de uma baleia jazendo numa praia mítica. Os escarpados fronts cuestiformes terminam em 
grandes talus recobertos por mata densa, seccionados pela drenagem de primeira ordem.

Guardamos na lembrança as vistas aéreas memoráveis dos Rios Mamoré e Guaporé, 
com largas planícies marcadas por cordões arenosos e repletas de lagos de várzea. Outras 
emoções nos aguardavam. Vindos do norte, sobrevoávamos belos campos na superfície 
aplainada no centro de Rondônia. Sabíamos, é claro, do imponente relevo monoclinal 
localizado a sul, a Serra do Uopiane, lá estava ela na imagem. Terminava em enorme 
escarpa, voávamos em direção dela. O tempo fechou de repente. Aconselhamos ao piloto 
levantar o avião. A resposta do Islander é lenta, elevou-se devagar. De repente, o paredão 
escuro apareceu diante de nós. O piloto se assustou, viu um vale profundo, baixou uma 
asa, meteu-se nele. Escapamos por um triz. Mais a sul, em área quase despovoada, veredas 
desconhecidas fl uíam para o Rio Mamoré, às vezes alargando-se em grandes pantanais.

Esquecemos seu nome, não esqueceremos a gorducha fi gura. Nosso piloto toda 
noite sentava num bar e bebia grandes doses de certa bebida azulada chamada Arak. 
No dia seguinte acordava cedo, bem-humorado, nenhum sinal de ressaca, sequer 
ligeiro mal-estar. Por duas vezes pernoitamos numa mineração que nos ofereceu 
pousada gratuita e agradável. A sugestão foi dele, pensávamos em contratar o carro e 
enfrentarmos a estrada esburacada e poeirenta. “Vamos de avião”, disse-nos de repente, 
com a maior naturalidade. Cumprimos então a pernada mais curta já feita em qualquer 
sobrevoo. Muito cedo, estávamos afi velados a bordo no voo de breves minutos até a 
cidade próxima para o indispensável café da manhã antes do início dos trabalhos.

Encerradas as atividades de campo, decolamos de Porto Velho para o longo retorno 
a Manaus. Subimos à altitude de cruzeiro do avião, esfriou. O piloto deve ter percebido 
logo o problema, nada nos comunicou, talvez não tenha querido nos amedrontar: o 
rádio pifara, estávamos incomunicáveis. O voo transcorreu normalmente. Após três 
horas e tanto no ar, começamos a baixar, Manaus diante de nós. O aeroporto apareceu. 
Demos uma volta, duas, três voltas; oscilávamos as asas, esperando que a torre de 
controle observasse isso: é o sinal para informar impossibilidade de comunicação. Piloto 
e mecânico estavam tensos. Ao cruzarmos uma das cabeceiras da pista, um Boeing 
707 da Varig passou sob nós; espantoso: jamais víramos de tal ângulo essa belíssima 
aeronave! Após meia hora em órbita, o combustível começou a fi car perigosamente 
escasso. Cogitávamos descer numa taxiway, sem autorização. Então vimos o farol da 
torre piscando: era a permissão que precisávamos para o pouso.
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A Divisão de Geomorfologia (II)
Com a expansão do Radambrasil, as várias equipes lotadas em Belém foram 

fragmentadas e os técnicos distribuídos entre as diversas Bases de Apoio então criadas: 
Salvador (Bahia), a Sede do Projeto; Base Aérea de Natal (Rio Grande do Norte); 
Base de Goiânia (Goiás); Base de Santa Catarina; e Base do Rio de Janeiro. Antes do 
“apagar das luzes”, foi-nos facultado optar para onde ir. Eliana e o recém-chegado 
Luiz Carlos S. Gatt o escolheram Natal e arribaram para lá; mais tarde, iriam para o 
Rio de Janeiro. Valter Jesus de Almeida, outro recém-incorporado, voltaria para o 
Rio de Janeiro. Socorro, Diana, Jeferson, Lindinalva, Pithan e Levi Makert dos Santos 
preferiram Goiânia. Regina Coeli foi para Santa Catarina. Achamos conveniente residir 
em Salvador, permanecendo junto da chefi a do Projeto. Recebemos novos colegas, ex-
alunos da Professora Teresa Cardoso na Universidade Federal da Bahia - UFBA: Iandara 
A. Mendes, Marli Dantas, Vera Lúcia de S. Ramos, Edla Augusta V. Nou, Geraldo 
César V. C. Pinto, Maria Iranice P. Costa. E também: Maria das Graças C. da Fonseca 
Lima, Ligia M. de Melo Bezerra, Ana Maria S. Dillinger, Flanklin A. Roso e Silvia M. 
Alvarenga, procedentes de diferentes instituições de ensino. A direção da Divisão de 
Geomorfologia fi caria a cargo de Trento Natali Filho, amigo dos tempos da UFMG.

Jean Tricart
Foi com a consultoria especial do Professor Jean Tricart que passamos a conhecer 

melhor os franceses e suas propostas de mapeamento. Certo dia, a porta do porão em 
Belém se abriu e o ilustre homem adentrou, cortejado por vários membros da direção. 
A primeira impressão foi permanente: pareceu-nos um gigantesco leitão, rotundo e 
vermelho. Interessou-se pelo que estávamos fazendo, sorrindo com aprovação a cada 
traço que dávamos nos mosaicos. Foi programada sua participação em uma campanha 
de campo no Acre. O que ocorreu naquele campo tornou-se proverbial. Tricart era 
incansável, queria ver e anotar tudo. Em geral, era tratável, mesmo amistoso, mas não 
podia sentir fome (teria passado por privações durante a guerra). Interrompia o que 
estivesse fazendo para comer. Certo dia, no meio de exaustivo roteiro numa estrada 
lamacenta, os colegas cometeram a suprema imprudência de deixar Tricart sem almoço. 
Parece-nos que a campanha já estava no fi m, não houve prejuízo às atividades.

Tricart voltou a trabalhar conosco em Salvador. A “escola francesa” então estava 
implantada entre nós com a presença da Professora Teresa e ex-alunas. Trento dispôs 
uma mesa no cantinho de sua sala, e lá Tricart fi cava sentado o dia todo, rabiscando. 
Vez ou outra passeava entre nós, observando curiosamente o que fazíamos, sempre 
indagando uma coisa ou outra, visivelmente satisfeito. Sob os cuidados de Teresa, 
a orientanda e dileta amiga de Estrasburgo (França), ele nos tratava com cortesia e, 
diríamos, com afeição real. Na época estávamos às voltas com o mapeamento da Folha 
SD.24 Salvador. Certa vez, ele chegou-se a nós, postou-se ao lado, calado, observando 
os mosaicos. Pegou então o lápis dermatográfi co e cuidadosamente reforçou alguns 
símbolos. Devolveu o lápis e riu. Estávamos mudos de espanto e siderado com sua 
percepção, talvez ele nem tenha percebido nosso embaraço.

Tricart participou de missão de campo com a equipe do Rio no Bloco SF.23/.24 Rio 
de Janeiro/Vitória. Lá, foi recebido com genuína alegria. No entanto, o líder da equipe 
(aquele mesmo da campanha acreana!) sentiu uma olhadela malévola, afi nal a fome de 
anos antes não fora esquecida. Foi também a campo no Pantanal Matogrossense com 
colegas de Goiânia. E fez trabalho de gabinete com a equipe de Natal.

Após a morte de Tricart (em 2003), Teresa quis publicar os esboços que ele 
deixou sobre o Pantanal. Se o destino não tivesse decidido em contrário, o material 
poderia ter-se convertido em texto científi co básico. Numa caderneta, fi caram as 
anotações dispersas, frases soltas, desenhos esquemáticos. Tivemos o privilégio de 
ver essas anotações manuscritas, concisas, carregadas de informações inconclusas, 
testemunho de um cérebro extraordinariamente criativo. É parte da imagem de Jean 
Tricart que queremos conservar.
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Campanhas de campo pelo Radambrasil
Fora da Amazônia, fi zemos parte das equipes de campo em duas áreas: as Folhas 

ao milionésimo SD.24 Salvador e SE.23 Belo Horizonte. As campanhas em Salvador  
envolveram sobrevoos, não previstos para Belo Horizonte. A Professora Teresa Cardoso 
acompanhou-nos na Bahia. O Professor Heinz Charles Kohler esteve conosco em duas das 
quatro operações terrestres em Minas Gerais. Relembraremos alguns fatos dessas jornadas.

Folha SD.24 Salvador
Meados de 1978. Era grande nossa ansiedade pelas etapas de campo na área, 

tanto as campanhas terrestres quanto as jornadas aéreas. A Professora Teresa Cardoso 
conhecia bastante bem o terreno – mas nunca fi zera sobrevoos na área, jamais investigara 
o terreno do alto. A equipe também era nova, sem a vivência amazônica. O planejamento 
foi cauteloso, como de hábito, mas com a trepidação justifi cada dos recém-chegados. 
Seriam duas etapas de sobrevoos e quatro etapas terrestres.

Com satisfação, reencontramos Jota Claudio, parceiro das aventuras em Purus. 
Com ele cobrimos a área litorânea e os planaltos e tabuleiros costeiros. A operação 
transcorreu dentro da normalidade. Na despedida, falou-nos do amigo, que viria 
pilotar para nós na segunda etapa, abrangendo os relevos montanhosos do interior. 
Pedro Paulo era um rapaz alto, bem-proporcionado, cabelo e bigode cuidadosamente 
aparados, simpático e de conversa agradável, casado há pouco tempo e pai de uma 
criança recém-nascida. Possuímos uma foto descolorida dele, sorridente, na beira da 
piscina do hotel em Livramento de Nossa Senhora (Bahia), nos sopés da Serra das 
Almas (nome aziago, sugerindo maus presságios).

Em Vitória da Conquista (Bahia) estávamos de olho no céu. Ventava frio, 
teto baixo. Teríamos que aguardar. Sabíamos que a massa de nuvens encobria a 
Chapada Diamantina a norte. No fi nal da manhã, decidimos sobrevoar o Planalto dos 
Geraizinhos e descer à ampla depressão do Rio Gavião, encerrando os voos daquele 
dia em Livramento de Nossa Senhora, na borda sul da Chapada. Na manhã seguinte, o 
tempo melhorou, a Serra das Almas destacava-se acima das nuvens, ao fundo. Teríamos 
a oportunidade de sobrevoar a Chapada Diamantina, o momento mais esperado da 
campanha. O sobrevoo veio a ser inesquecível.

A Chapada Diamantina então não era o destino turístico apreciado hoje. Nem a 
fi cção do inglês Tolkien tinha os muitos afi cionados conquistados nestas plagas após os 
fi lmes, a serem produzidos um quarto de século adiante. A Chapada poderia ser vista 
como exótica e inacessível “terra-média” baiana, Esgaroth, a Cidade do Lago, talvez 
se localizasse num dos marimbus, a secreta Valfenda élfi ca estaria situada no Vale do 
Pati, Smaug ressonaria numa das profundas cavernas calcárias. Na primeira pernada 
do sobrevoo fi zemos amarração no Pico das Almas (1 958 m). As fotos mostram as 
pontas rochosas raspando a barriga do avião, a escarpa e a depressão de Livramento 
nos sopés, modelada nos aventais pedimentares. Em seguida, vimos a cidade histórica 
de Rio de Contas (Bahia). Rumamos para norte, onde um vale se fecha abruptamente 
nos paredões rochosos, talhados em falhas, do Maciço do Barbado, o ponto mais alto do 
Nordeste (2 033 m) – e também um dos locais mais inacessíveis.

A superfície aplainada é interrompida por cristas longas, paralelas. Giramos na 
quilha da Sinclinal de Piatã, observando a nascente do Rio de Contas, um dos principais 
rios do leste da Bahia. A pernada seguinte nos levou ao grande momento. No horizonte 
leste, assomava a frente elevada da Serra do Sincorá. Cortamos transversalmente 
a escarpa, adernamos para norte. Os vales retos são profundamente escavados em 
rede de falhas cruzadas. O Vale do Pati é marcado por intensas ravinas recobertas de 
fl oresta, de onde se destacam residuais rochosos; ainda não era marcado pelas trilhas 
estreitas que desafi am hoje os adeptos de caminhadas exigentes. Vimos a Cachoeira 
da Fumaça, tida como a segunda mais alta do País, 340 m de queda livre. O véu de 
água estava especialmente pujante com as chuvas recentes. Em seguida, os reversos do 
Sincorá, com os chevrons ou “bicos de ferro” diferencialmente descascados, as camadas 
rochosas evidenciadas com nitidez. O caimento geral dessas estruturas faz-se para leste 
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e terminam nos amplos vales alagados conhecidos como marimbus, celebrados em 
romance de Herberto Sales, encaixados no contato das estruturas quartz íticas com os 
pacotes carbonáticos da superfície leste da Chapada.

Antes de nos dirigirmos a Itaberaba (Bahia), observamos os campos de termiteiros 
de Utinga (Bahia), as estruturas construídas em pastos sobre solos descoloridos 
derivados de calcário. O reabastecimento em Itaberaba foi manual, a partir dos 
tambores de combustível previamente colocados ali, mangueira empunhada por piloto 
e mecânico agachados sobre a asa.

O fi m dos voos
Além do nosso episódio em Tapauá (Amazonas), foram vários os quase acidentes 

aéreos com outras equipes. Certa vez, membros da nossa equipe e incluindo um 
cartógrafo, trabalhando na Folha SB.24 Jaguaribe, voavam baixo sobre o reverso da 
Ibiapaba, no Piauí, seguindo para leste. À frente surgiria o imenso desnível da Serra 
Grande. Tão logo ultrapassaram a borda da escarpa, diante da depressão setecentos 
metros abaixo, um dos motores tossiu e parou. Todos a bordo empalideceram. O avião 
se inclinou e começou a perder altura. O piloto entendeu imediatamente o que ocorrera. 
Começou a transferir combustível de uma asa para a outra. Foram longos segundos de 
silêncio e medo, continuavam em queda lenta, o chão se aproximando. Aí então o motor 
recomeçou a funcionar, o avião nivelou. Alcançando Sobral, perplexidade de todos: 
encontravam-se na iminência de uma “pane seca”!

Outro curioso incidente deveu-se a um inconcebível descuido. Em Petrolina 
(Pernambuco), todos se refestelaram debaixo do avião comendo mangas suculentas 
e saborosas. Reembarcaram. Na decolagem, houve um estampido seco. O piloto fez 
cuidadosa manobra de volta e pousou. Verifi caram então que uma das hélices estava 
lascada e fraturada! Como foi possível? Aí então alguém perguntou pela faca: cadê ela? 
Sumira. A faca fora esquecida provavelmente sobre o nariz do avião, diante do para-
brisa... A equipe fi cou vários dias à espera de nova hélice.

Nos sobrevoos na Bahia, crivamos Pedro Paulo de perguntas sobre o Islander. Ele 
nos confi denciou que temia um problema chamado “disparo de hélice”. Isto signifi ca 
que as engrenagens internas do motor se desarticulam, a hélice saca do eixo e, com 
incrível má sorte, pode cortar a fuselagem. Pois bem, meses depois ele morreria no 
acidente que vitimou toda a equipe da Divisão de Uso Potencial da Terra no interior de 
Goiás. As investigações mostraram que ocorreu o temido “disparo de hélice”. No pouso 
forçado no cerrado a aeronave pegou fogo.

Outro acidente, ocorrido em maio de 1979, fi cou famoso pelo mistério que o 
cerca até hoje. Parte da equipe de Geomorfologia do Rio de Janeiro desapareceu nele. 
No aeroporto Santos Dumont o plano de voo foi liberado com a advertência de que o 
espaço aéreo entre a Restinga de Marambaia (Rio de Janeiro) e o litoral sul do estado 
achava-se interditado para exercícios da Marinha. O último contato foi no início de 
nova pernada na ponta da restinga. A aeronave desapareceu sem deixar vestígios. Nas 
buscas, nada de destroços, sequer manchas de óleo na superfície da água. Ou talvez 
tenha caído num dos grotões fl orestados da Serra do Mar. Foi uma perda lastimável: a 
bordo estavam a Professora Amélia Alba, Eliana, veterana da Divisão de Geomorfologia, 
e colegas recém-contratadas, a quem tínhamos instruído meses antes, incluindo Alcione 
Quirico. Há justo In memoriam no relatório das Folhas Rio de Janeiro/Vitória. Lembro 
especialmente do sorriso largo de Alcione. Tocava bem piano, era capaz de encarar 
partituras complexas de Chopin, Schumann, Debussy e Ravel, excelente em repertório 
nativo, incluindo Ernesto Nazareth, Chiquinha Gonzaga e MPB4. A tragédia determinou 
o fi m de todos os sobrevoos do Radambrasil.

4 Ouvimos Alcione tocar apenas uma vez. Um colega nosso era pianista amador, adquirira um enorme piano de cauda. Certo 
dia, ele convidou Alcione e amigos mais afi ns para um sarau. Ao chegar, o pesado instrumento foi atribuladamente içado, 
parcialmente desmontado, pela sacada da sala do apartamento. O colega precisou contactar um técnico do conservatório 
para remontá-lo. Após vários dias de labuta, conseguiu ter o aparelho inteiro e satisfatoriamente afi nado, a um custo 
elevado… O concerto assinalou a estreia do aparelho. Entre outras coisas, Alcione executou peças amenas de Satie, Poulenc, 
Tom Jobim e Chico Buarque.
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Folha SE.23 Belo Horizonte
Abril de 1981. Em Belo Horizonte, fomos buscar Kohler em casa. Na bela 

residência no sopé da Serra do Curral, saída da BR-040 para o Rio de Janeiro, ele nos 
recebeu todo sorrisos. Ouvia jazz no equipamento de som. Abancamo-nos. Perguntou 
se conhecíamos o músico. Era Oscar Peterson, o pianista canadense. Kohler gostava 
de jazz, apreciava particularmente Peterson. Ouvimos todo o disco, ele nos comentava 
cada faixa, apontando as especifi cidades da execução.

A especialidade de Kohler era o carste. Rumamos para Lagoa Santa (Minas 
Gerais). A visita às grutas foi forçosamente pressionada pelo curto tempo de que 
dispúnhamos. Pudemos conhecer melhor Lund e suas pesquisas fundamentais, 
enquanto verifi camos o relativo desleixo a que estavam relegados os espeleotemas 
demasiadamente visitados. E as hordas de morcegos continuam mantendo a posse de 
seus habitats e assombrando os incautos.

Tínhamos especial interesse pela depressão do Rio Paracatu. Após visita a 
minerações nas cidades de Vazante e Guarda-Mor, dirigimo-nos para norte, onde a 
superfície aplainada é salpicada de lagoas. Em meio ao capinzal infi ndável, retiníamos 
os martelos na torre rígida de um cupinzeiro quando, de repente, Kohler se espigou, 
pediu-nos silêncio. Ouvimos então o ruído semelhante a um jato distante, velozmente 
se aproximando. Kohler gritou para nos agacharmos e permanecermos imóveis. Rentes 
ao capim, a cerrada esquadrilha de abelhas passou sobre nós, o som ensurdecedor de 
milhares, talvez milhões de velozes portadoras de ferrões deslocando-se em voo baixo.

O pernoite seria em Unaí, noroeste do Estado de Minas Gerais. Fizemos cuidadoso 
mapeamento da área, a curiosidade era grande. Em nenhuma outra parte as rochas 
carbonáticas do Grupo Bambuí apresentam-se tão dobradas; formam longas cristas 
cársticas paralelas, os topos aguçados, às vezes ruiniformes, apontando para o alto em 
ângulos elevados. Chegamos à cidade já noitinha, mal vimos as cristas destacando-se 
no escuro sob o céu estrelado. A surpresa estava reservada para o dia seguinte. Saímos 
cedo, tomamos estradas secundárias, que nos permitiram circular aos sacolejos entre 
aquelas cumeadas compridas. Vez ou outra uma lapa se abria na parte inferior da 
encosta, meio escondida. Na imagem de radar as cristas aparecem bem, mas a sensação 
de vê-las diante de nós foi estimulante; em meio aos blocos desmantelados da base, 
Kohler saltava como uma criança, martelo pendurado na cintura.

Escalamos os Chapadões de Garapuava e de Arinos. A área ainda não fora 
submetida à exploração decorrente da implantação de grandes projetos agropecuários. 
O cerrado desdobrava-se intacto como estava nas andanças da jagunçada roseana, 
aquelas veredas eram as mesmas por onde perambularam Joca Ramiro, Zé Bebelo, 
Hermógenes, os amigos Alaripe e Quipes. As veredas hoje estão se esgotando e 
defi nhando pela extração excessiva de suas águas para suprir centenas de pivôs e 
tubulações, demonstrando falta de planejamento e má gestão do recurso. Na época, 
eram belas feições com renques de buritis sombreando as águas límpidas e frias. 
Caminhamos pelas margens de areias claras, perfuramos com trado a turfa escura que 
preenche suas calhas, atuando como fi ltro. Os Rios Paracatu e Urucuia eram então 
cursos caudalosos, agora apresentam enormes bancos de areia em grande parte do ano.

Fizemos duas campanhas terrestres sem Kohler, atarefado com atividades na 
UFMG nos períodos agendados. No quadrante nordeste da folha, em agosto de 1981, 
percorremos o Vale do Jequitinhonha, passando pelos Municípios de Itamarandiba, de 
Turmalina, de Berilo e de Araçuaí (todos em Minas Gerais), onde estivéramos anos antes 
em campanha instrucional da cadeira de fi togeografi a. Perto do Mendanha, revimos os 
estragos causados ao Rio Jequitinhonha por gigantescas dragas de prospecção mineral, 
que esburacaram o leito e ocasionaram o assoreamento observado por centenas de 
quilômetros rio abaixo, até a foz na Bahia. Os danos foram constatados e denunciados 
por professores da universidade quando lá estudamos. As consequências persistem, 
apesar dos planos de recuperação. Temos particular predileção pelas altas topografi as 
dos arredores de Diamantina, centros da exploração mineral em épocas antigas, onde 
pequenos lugarejos têm nomes evocativos: Sopa, Guinda, Datas, Extração, Mumbuca, 
Biribiri. Não vamos jamais esquecer as vistas do Pico do Itambé (2 055 m) ao entardecer, 
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destacando-se dos planos estruturais da Serra do Espinhaço, sobre os casarões 
centenários de Diamantina. Foi agradável escalar de novo aquela escadaria sem fi m até 
a igrejinha no alto do morro em Serro (Minas Gerais). Nas proximidades do povoado 
de Pedra Menina, o pico de mesmo nome (1 585 m) apresenta parte superior escarpada 
com camadas rochosas sub-verticais, visto da estrada parece um grande livro colocado 
de pé parcialmente aberto. Os blocos de relevos monoclinais nos municípios mineiros 
de Botumirim e de Grão-Mogol são atraentes aos olhos de qualquer geógrafo.

Kohler se reincorporaria à equipe para a quarta e última campanha, no 
quadrante sudeste da folha, entre outubro e novembro daquele ano. A área inclui a 
Zona Metalúrgica mineira. Foi especialmente gratifi cante a visita ao Parque Estadual 
do Rio Doce, onde as fl orestas preservadas resguardam lagos profundos. Mas se 
pudermos escolher um destino único lembraremos o Santuário do Caraça, no interior 
do Quadrilátero Ferrífero. Hoje é parte do Parque Natural do Caraça. Em 1968 houve 
um grande incêndio ali, atingindo a biblioteca e seu acervo valioso. Quando fi zemos 
o cursinho pré-vestibular, um casal de professores nos contou que, ao saberem do 
sinistro, pegaram de imediato a estrada e se dirigiram ao local. Com a ideia única de 
salvar o patrimônio, foram enchendo a caminhonete com todos os livros e incunábulos 
raros que conseguiram reunir. Trouxeram para casa aquelas preciosidades, muitas 
delas chamuscadas ou molhadas. Essa pilhagem bem-intencionada veio-nos à cabeça 
quando pisamos no pátio do Caraça. O prédio do colégio fora reconstruído mas ainda 
vimos vigas e ripas escurecidas. Falaram-nos dos ariscos lobos guarás que vira-e-mexe 
perambulam pelo espaço na calada da noite. O Pico do Sol, ponto culminante da Serra 
do Espinhaço (2.072 m), projetava sombra sobre nós. No mesmo dia, examinaríamos o 
Quadrilátero por fora, contornando as serranias dos municípios de Catas Altas, Mariana 
e Rio Acima (Minas Gerais).

Metodologias
Getúlio e sua equipe inicial foram os responsáveis pelo estabelecimento dos 

princípios metodológicos a serem adotados. Quase tudo maquinado na mente deles. 
Dispunha-se de pouca coisa que pudesse ser tomado como base. Não se tinha notícias de 
levantamento geomorfológico sistemático em tal escala e abrangendo uma área de tais 
proporções. E referimo-nos à Amazônia, na época tão fascinante quanto desconhecida. 
Era o verdadeiro “mundo perdido”, talvez guardasse vestígios dos répteis pré-
diluvianos de Conan Doyle. Não se tinha ideia do que as imagens revelariam.

“Nossos mapas jamais foram feitos para um público leigo”, disse-nos um colega. 
É fato, são mapas produzidos para “iniciados”. Queremos dizer com isto: são mapas de 
leitura difícil. Uma olhada casual em qualquer das nossas legendas evidencia isso. Não 
temos ali uma “chave” simples que, de forma direta e fácil, revele os fatos expressos 
na carta. Há justifi cativa: os geólogos e pedólogos têm metodologias de mapeamento 
há muito estabelecidas, seus mapas podem ser lidos em qualquer parte, sem maiores 
problemas; nós, pelo contrário, fazíamos uma geomorfologia inédita, com cartografi a 
adaptada a uma realidade muito especial.

Podemos refl etir sobre as virtudes e defeitos da denominada “legenda aberta” 
aplicada aos variados tipos de modelados. A defi nição desse tipo de legenda foi 
um grande “achado”. Tinha que ser assim: os novos fatos seriam progressivamente 
incorporados à medida que fossem aparecendo. Como ponto de partida, foi 
fundamental a composição de um álbum de legendas, com recortes fotográfi cos das 
feições de relevo identifi cadas nas imagens de radar e respectivos conceitos. Este álbum 
serviu para estabelecer padrões para o mapeamento. Ou seja, pelo menos em tese todos 
aqueles que se deparassem com aquela determinada feição a identifi cariam da mesma 
forma. Assim, por comparação, buscou-se garantir uniformidade nas interpretações. 
Conservamos uma cópia desse álbum: parece efi ciente até hoje, resistindo a tantas 
mudanças de princípios e métodos.



Apontamentos radanianos             

Tinha-se liberdade para criar novas legendas sempre que necessário, multiplicando 
as possibilidades a cada nova folha mapeada. Todas as legendas eram devidamente 
descritas. Em compensação, não se tinha dados de densidade e aprofundamento para 
os relevos dissecados: como medir tais coisas se não havia mapas altimétricos? As bases 
cartográfi cas a 1:250 000 do Radam eram cartas topográfi cas, sem informações altimétricas.

Na Amazônia Ocidental, o álbum de legendas passou a incluir um quadro com 
uma morfometria rudimentar em que eram combinados valores estimados para as 
intensidades de aprofundamento da drenagem e ordem de grandeza das formas de 
dissecação. Neste caso, o tamanho das formas de relevo era medido diretamente na 
imagem, defi nindo-se classes de dimensões. Com isto, era possível se inferir a densidade 
de drenagem. Na mudança metodológica trazida pelo Radambrasil houve a introdução 
das classes de dissecação, defi nidas por morfometria feita sobre cartas topográfi cas 
(escala 1:100 000) em círculos traçados em áreas pré-defi nidas. Os dados eram avaliados 
por região geomorfológica, ou seja, cada região teria sua tabela morfométrica.

Teresa
A Professora Teresa Cardoso foi outra das infl uências decisivas em nossa vida 

profi ssional. Temos por ela dívida de gratidão daquelas que a gente deve levar até os 
últimos dias, sem ter como saldar.

Em novembro de 2012, Teresa esteve entre nós para abrir os pacotes e autografar os 
livros para nós. Os pacotes, enviados de Florianópolis (Santa Catarina) via malote, continham 
exemplares de Da teoria à prática da geografi a global: abordagem transdisciplinar proposta por Jean 
Tricart, que ela organizou num tributo ao mestre. Um dos capítulos traz nosso nome como 
coautor. Tal crédito deve-se à bondade dela; com efeito, nossa participação resumiu-se à de 
atento revisor de um texto integralmente escrito com competência por ela.

Naquela tarde, Teresa chegou acompanhada do sobrinho, o colega Geólogo 
Eduardo Ruy C. Braz. Entrou cá na sala caminhando com cuidado, amparada. Os 
olhos brilhavam sem se fi xar muito em coisa alguma; não aparentava nenhuma alegria 
especial por estar de volta ao nosso convívio. Sentou-se diante da mesa de centro. 
Trouxemos os pacotes e começamos a desfazê-los diante dela. Helge H. Sokolonski, 
amiga de longa data e chefa substituta, escrevia a sucinta dedicatória e Teresa apenas 
assinava, empunhando a caneta sem fi rmeza, as mãos trêmulas. Prerrogativa de 
“coautor”, ganhamos três exemplares. Ficamos com um, que ela abriu e tentou caprichar 
na assinatura. Resolvemos na hora a quem daríamos os dois outros. Teresa gostaria 
de encaminhar alguns volumes a uma entidade de geógrafos, solicitando divulgação. 
Preparou-se o arquivo no computador. Ela ditou o texto, pediu que opinássemos e o 
melhorasse. Após várias redações, chegou-se à que pareceu mais satisfatória.

Teresa conservou a mente lúcida e arguta em um corpo cada dia mais 
enfraquecido. Essa poderá ser uma das maiores crueldades que o destino reservou 
para o ser humano. Pouco antes de morrer, o famoso maestro austríaco Herbert 
von Karajan (1908-1989) lamentava não ter mais forças para tocar tanta música de 
qualidade que jamais tinha interpretado: 

[...] tenho a tarefa de fazer algo, meu destino ou meu criador deu-me os meios para fazê-
-lo, e tenho que administrá-los. Porém, agora o tempo se tornou muito curto [...]. Pro-
vavelmente, terei que esperar uma segunda existência. Se ainda tenho por dentro tanta 
coisa que dizer e meu corpo se nega a colaborar, a natureza terá que me providenciar 
outro corpo (KARAJAN..., 2007). 

Devido ao mal que a acometia, Teresa tinha uma aparência frágil, que pouco fazia 
lembrar a mulher enérgica de tantas jornadas de campo.

Logo que foi implantada a sede do Radambrasil e nos transferimos para 
Salvador, ganhamos a assessoria de Teresa. Estávamos abrindo os trabalhos no bloco 
SD.24 Salvador. Ela, compreensivelmente, sentia-se “em casa”, aquele era seu território. 
Com modéstia e poucas palavras, colocou em nossas mãos, como literatura básica, 
Estudos de geomorfologia da Bahia e de Sergipe, dela com Jean Tricart (1968). Quem já 
teve a curiosidade de folhear tal  livro sabe o que isso signifi ca. Sem dúvida, trata-
se de um dos picos da Geomorfologia brasileira. Ocorre que a tremenda quantidade 
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de informações acha-se disposta numa estrutura mal articulada e confusa, tornando 
difícil a leitura do livro. Veredito sucinto e certeiro de um colega: “É todo atrapalhado 
do juízo!” No entanto, a autoridade dos autores é tamanha que o livro é objeto de 
decifração obrigatória. Alguém sugeriu ler um parágrafo e digeri-lo por dias antes de 
passar para o parágrafo seguinte. Imagine-se uma equipe de principiantes, solicitados 
pela própria autora a saborear aquele texto pesado, tendo nas costas a responsabilidade 
de um mapeamento complexo do espaço físico já ali minuciosamente destrinçado! 
Diante do desmedido esforço da leitura, a vantagem de poder esclarecer dúvidas na 
mesa ao lado se diluía.

Tal como Getúlio na Amazônia, Teresa nos acompanhou em quase todas as 
viagens de campo que fi zemos. Era de uma espantosa agilidade ao galgar barrancos 
e cortes de estrada, sempre com martelo de geólogo à cintura. Parávamos com 
frequência e, a cada parada, durante 20 minutos, meia hora, 40 dilatados minutos 
ela nos explicaria toda uma pedogênese. E invariavelmente preenchíamos as 
célebres fi chas. Saíamos cedo e encerrávamos as atividades ao escurecer; muitas 
vezes chegávamos ao hotel depois das sete da noite, cobertos de pó e esfaimados. 
Após o banho, diante da infalível cerveja na mesa de um bar ou do restaurante, 
continuávamos a discutir o trabalho.

As fi chas de campo originais foram obra de Teresa, com crítica de todo o grupo à 
sua volta5. Baseamo-nos nelas para elaborar as fi chas atuais, modelando a partir delas a 
própria estrutura do banco de dados. Desde o início, foram previstas com fl exibilidade, 
permitindo a inclusão de itens complementares, conforme a necessidade de cada área 
mapeada, uma vez respeitada a estrutura geral.

Teresa propôs dois tipos de fi chas: descrição da paisagem e formações superfi ciais. 
Eram datilografadas, montadas em forma de caderno; na primeira página, um pedaço 
de papel milimetrado colado, para o desenho do perfi l. Havia sempre campos em branco 
para descrições. De fato, não se pensava ainda na coleta de informações para carga 
em banco de dados. A utilidade básica das fi chas seria “a padronização dos dados do 
levantamento geomorfológico”; a preocupação maior era “a codifi cação, classifi cação e 
hierarquização dos dados a fi m de precisar e sistematizar as descrições e interpretações 
dos fatos”. Em última análise, o objetivo principal era subsidiar a redação do relatório. 
Nos volumes publicados podemos encontrar muitos dos desenhos esboçados nas 
fi chas. Revendo-as agora, percebemos quanto avançamos. Sentimos falta, porém, de 
certos aspectos daquelas fi chas e que seriam incompatíveis com o padrão de um banco 
de dados, a exemplo da possibilidade de incluir informações não previstas. E, claro, 
perdemos os desenhos, sejam dos cortes de estrada, sejam os perfi s topográfi cos.

As fi chas originais, de admitida inspiração tricartiana, continham blocos de 
informações assim organizadas: a) localização do fato descrito em relação a outros fatos 
observados nas proximidades; b) características morfológicas e seu aspecto concreto 
(modelados); c) orientações estruturais e resistências litológicas refl etidas nas formas 
do modelado; d) processos que elaboraram tais formas e o ambiente morfogenético 
no qual agiram (gênese); e) correlação com a dinâmica atual, permitindo a distinção 
dos processos e as modifi cações induzidas por eles sobre as formas; f) registro das 
formações superfi ciais como evidências da geomorfogênese (depósitos correlativos): 
aspecto do material, sua natureza, espessura, modifi cações in situ das rochas ou material 
transportado (eluvião, aluvião).

Com relação à aplicação das fi chas, permanece válida a orientação da professora: 
preferir perfi s nos contatos de unidades geomorfológicas ou em mudanças importantes 
de modelados. Ela sempre escolhia com cuidado os pontos a observar; parávamos 
diversas vezes em curto espaço procurando o barranco mais representativo ou o local 
que desse melhor visão do conjunto do relevo.

Ainda como Getúlio, para Teresa a meta era a busca da verdade. Nunca estava 
satisfeita com os resultados atingidos. A diferença é que Getúlio sabia se conformar 

5 Luiz Carlos S. Gatt o lembra que a primeira tentativa de fi cha para coleta de dados em campo foi feita por ele e colega no 
mapeamento da Folha SA.24 Fortaleza. Não sobreviveu nenhum registro de tal protótipo, sequer um fragmento de papiro. 
Aceitemos a afi rmativa como dogma de fé.
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com os resultados e dava por bem-feito o que se conseguira a duras penas no prazo 
dado. Teresa, não: ela ignorava cronogramas, ultrapassava metas, sempre insatisfeita 
com os produtos. Com gentileza e fala mansa, obrigava-nos a refazer e re-refazer 
incessantemente. Terminávamos o mapa, no fi nal da tarde mostrávamos o produto 
a Teresa, ela o aprovava. No dia seguinte, entrava ela, começava: “Sabem, esta noite 
estive pensando, antes de dormir...” – estremecíamos. Pedia-nos para ver o mapa... 
Inquietos, trazíamos o mapa. Ela então solicitava uma lapiseira, que entregávamos, 
relutantes: sabíamos como aquilo iria acabar. Teresa riscava tudo, teríamos que 
fazer outro mapa! O caso da Folha SE.24 Rio Doce foi exemplar. A estimada autora 
concluiu sete versões do mapa fi nal. Já vencido o prazo de conclusão, trabalhando sob 
pressão até altas horas, aprontou uma oitava versão. Mapa pintado, a colega, exausta, 
procurou Trento e foi taxativa: “É o último. Não farei outro!”. Entregou os originais a 
Trento, legenda pintada, tudo bonitinho. Dia seguinte, Teresa quis vê-lo. Trento abriu 
os braços diante da mapoteca, foi rigoroso: “Não, senhora, não dou! Será remetido 
como está. Só verá de novo quando publicado!”. Sem pirraça, muito séria, a colega 
colou na parede todas as versões anteriores. Teresa percorreu a exposição, sorriu, 
não se aborreceu. Ela sempre teve extraordinário autocontrole, jamais demonstrou 
chateação ou zanga6.

Era desgastante trabalhar com Teresa, em cuja mente as ideias evoluíam 
com tanta rapidez da noite para o dia. A revisão do longo texto de um relatório era 
experiência aterrorizante e, ao fi m, magna lição de vontade criadora. Enquanto 
Getúlio redigia detalhadas críticas e sugestões, Teresa sentava-se diante das laudas 
e simplesmente riscava cada linha, reescrevendo trechos inteiros, preenchendo cada 
espaço com garatujas incompreensíveis – e fazia isso muitas vezes sem participação 
nossa. Não adiantava tentar argumentar que as laudas eram defi nitivas. Janúzia, nossa 
secretária querida, redatilografaria, resmungando, o texto riscado, pouco aproveitando 
da datilografi a que deveria ter sido a fi nal. O texto resultante era “teresiano” por 
excelência: frases longas, sem sujeito ou com sujeito implícito; muitas enumerações 
na forma de itens soltos, sem conexões aparentes; conclusões sumárias juntando 
argumentos distantes; etc. A impressão era de que a mão ao escrever não seguia o ritmo 
acelerado das ideias, que jorravam caudalosamente. O texto parecia sempre esboçado, 
reduzido à ossatura, aguardando redação defi nitiva. Estava tudo ali no papel, mas em 
estágio embrionário. Aliás, sempre pensamos que Teresa estava tão à nossa frente que 
redigia textos “codifi cados”, esperando que um leitor prodigiosamente inteligente o 
completasse com sua própria bagagem de conhecimento.

Teresa usou com destreza e liberdade as denominações da coluna estratigráfi ca. 
Ao citar os ciclos de King tinha por hábito relacioná-los aos termos dos geólogos. Falava 
do Ciclo Velhas ou do Ciclo Paraguaçu e, sem maiores deferências, referia-se a datações 
esdrúxulas. Não dispúnhamos das modernas colunas geológicas importadas, tipo 
pôsteres, impressas em papel brilhante. Portanto, fi cávamos pasmos com as alusões 
a subdivisões estratigráfi cas europeias, de uso restrito a locais específi cos. Jamais 
ouvíramos falar de nomes como Burdigaliano, Aquitaniano, Lutetiano ou Ypresiano, 
de evidente sabor gaulês.

Nas gravações de Teresa durante os trabalhos de campo nos deparamos com 
termos singulares. Incorporamos alguns deles ao nosso jargão, outros descartamos com 
indefi nido sobressalto. Em razão da formação francesa, Teresa traduzia literalmente 
certos termos que podem soar bizarros em português. Nas suas descrições do 
relevo ocorrem coisas pitorescas como: “colheradas” ou “lambidas” à meia encosta, 
“manjedouras” suspensas, cabeceiras em “berços”, escarpas “mordidas”, cornijas 
“beliscadas” ou “pinçadas”, “penetração” de rampas de colúvios, “línguas” aluviais, 
etc. Nada de errado, é fácil perceber os galicismos.

6 Cumpre dizer que, meses depois, na devolução das provas químicas antes da impressão, Teresa, com inexcedível tato, 
conseguiu introduzir alterações fundamentais na organização das unidades geomorfológicas na legenda do mapa.
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Nos sobrevoos, Teresa gravava muito, falva sem parar diante do pequeno 
gravador. Nunca sentia ou aparentava sentir enjoo! Quando se empolgava, esquecia o 
aparelho e discorria longe do microfone, comprometendo a gravação. Ao voltarmos, 
trazíamos pilhas de fi tas cassete, para desespero de Janúzia – cabia a ela grande 
parte das transcrições. Em geral, acabávamos ajudando. Era uma atividade tediosa e 
enervante, como se pode deduzir: lápis e borracha à mão, atenção redobrada, idas e 
vidas intermináveis da fi ta, tentando entender o que se disse tendo ao fundo o ronco 
constante dos motores. Janúzia interrompia a tarefa a todo instante, desconfi ada 
das palavras que ouvia: “Devo transcrever isto também?”, vinha nos perguntar a 
coitada em voz baixa. Às vezes, espancava a mesa; outras vezes, sapateava, tinha 
crises de riso, dava gargalhadas. Januzinha também sacaneava: no caso da gravação 
de súbita tosse ou coceira na goela, anotava conscienciosamente: “Cof! Cof! Cof!” 
Quando não entendia a gravação mesmo depois de repetidas audições, colocava os 
inevitáveis pontinhos. Após a datilografi a das transcrições tentaríamos completar o 
que ela não entendera. Muitos pontinhos acabavam permanecendo... aí, só a mestra 
para “inventar” o que pretendeu dizer.

Ao ver a mão trêmula de Teresa tentando rubricar os livros, publicados como 
tributo ao mestre e amigo de Estrasburgo, pareceu-nos que toda a Geomorfologia do 
mundo envelhecera e contraíra o Mal de Parkinson. Era a Geomorfologia como ciência 
que estava ali, diante de nós, se desagregando, derruindo aos poucos. É uma etapa 
natural, tudo se passa assim, tudo encontra seu fi m. A Professora Teresa Cardoso da 
Silva faleceu em julho de 2017, fi cou o vão vazio. O melancólico é não perceber quem 
irá ocupá-lo, quem se posicionará “sobre os ombros de gigantes” dos nossos mestres 
que estão desaparecendo.
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Fragmentos históricos 
Radam/RadamBrasil

Pedro Furtado Leite*

O mundo tornou-se perigoso,
Porque os homens aprenderam a dominar a 

Natureza antes de se dominarem a si mesmos.
(Albert Schweitz er)**

Introdução
Para mim, a história do Projeto Radar da Amazônia - Projeto Radam 

tem início em 1971. Ela está muito bem registrada pelo colega radamiano, 
Geólogo Mario Ivan Cardoso de Lima, em sua publicação Projeto Radam: uma 
saga amazônica (LIMA, 2008). É um fragmento singular da memória de Belém 
(Pará), da Amazônia e do Brasil. Também é parte de minha singela história 
pessoal e tem como cenário o grandioso espaço geográfi co da Amazônia 
brasileira, cuja principal porta de entrada é Belém, a cidade das mangueiras. 

Em 1971, recém-saído dos bancos universitários e recém-casado, 
exercia funções técnicas no Departamento de Recursos Naturais, da 
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia - Sudam. Cumpria 
obrigação fi rmada no início de 1966 junto à Superintendência do Plano de 
Valorização Econômica da Amazônia - SPVEA, substituída, no Governo 
Castelo Branco (1964-1967), em outubro de 1966, pela Sudam. Minha 
obrigação decorria de adesão ao plano de bolsa institucional ao curso de 
Engenharia Florestal da Universidade Federal do Paraná - UFPR, em Curitiba 
(Paraná). O candidato, uma vez aprovado no vestibular, assinava contrato 
e passava a receber a bolsa, em razão da qual, deveria exercer atividades 
profi ssionais na Amazônia por um período mínimo de dois anos. Por meio 
deste plano, em início de 1966, a SPVEA selecionou a primeira turma (cinco 
estudantes). Esta turma colou grau em dezembro de 1969 e retornou a Belém. 
Ainda outras turmas foram selecionadas, sempre por meio de concurso 
vestibular à UFPR, e retornaram. Então, na cidade de Belém, fui defrontado 
com os fundadores do Projeto Radam. Visitavam as instituições de governo, 
agências de desenvolvimento, propondo convênios, recrutando pessoal para 
compor equipes técnicas dos diferentes temas, metas do Projeto. A Sudam 
disponibilizou seis técnicos, por empréstimo, por cerca de cinco anos: um 
geólogo, um agrônomo e quatro engenheiros fl orestais. Isto demonstra o grau 
de sintonia das ações de governo, naquele momento histórico, com vistas à 

* Engenheiro Florestal e Mestre em Ciências Florestais pela Universidade Federal do Paraná - UFPR. Analista 
do IBGE. 

** Teólogo, organista, fi lósofo e médico alemão.
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integração sociopolítica, econômica e administrativa da Amazônia. Na realidade, o 
Projeto Radam era apenas mais um instrumento do governo federal, de sua política de 
desenvolvimento. Era parte de um conjunto formado pela própria Sudam, Banco da 
Amazônia, Zona Franca de Manaus e outras instituições, ações e obras, implementadas 
dentro e fora dos limites da chamada Amazônia Legal; tudo caracterizando a história 
de uma implacável Marcha para Oeste. Marcha iniciada com as caravelas de Colombo 
e de Cabral e que passou a dinamizar os planos de desenvolvimento dos governos 
da “terra de Santa Cruz”. Santa Cruz é nome evocativo. Passa a mensagem de que 
a marcha dos navegadores era movida pela fé, instrumento que tem por objetivo a 
salvação da humanidade. A lógica de interiorizar para ocupar, proteger e desenvolver 
esteve no avanço sobre o Brasil central, quando da efetivação, durante o Governo 
Juscelino Kubitschek (1956-1961), de um projeto que remonta ao início do Império: a 
transferência da capital do País da zona litorânea para onde hoje ela se encontra. 

O livro sagrado ensina: há tempo para cada coisa na face da terra. E no Brasil, a 
marcha haveria de continuar. A inclusão dos sertões bravios, desafi antes, promissores 
e desprotegidos, estava a esperar. O texto, a seguir, colhido da página da Sudam na 
Internet, ilustra o que acima se expõe:

O Plano de Valorização da Amazônia, criado pela Constituição de 1946, teve sua discus-
são reiniciada em 1950 com a posse do Presidente Getúlio Vargas que convocou uma 
Conferência Técnico Administrativo para estudar e debater assuntos relativos ao pro-
cesso de desenvolvimento da Amazônia”. Em sua Mensagem de 1952 ao Congresso Na-
cional informou da conclusão dos estudos, e da elaboração de um Projeto de Lei, que 
resultou na Lei nº 1.806, sancionada em 06/01/1953, que instituía o Plano de Valorização 
Econômica da Amazônia e em seu art. 22, criava a Superintendência do Plano de Valori-
zação Econômica da Amazônia – SPVEA. A instituição tinha como objetivos gerais:

a) Assegurar a ocupação da Amazônia em um sentido brasileiro; 
b) Constituir na Amazônia uma sociedade economicamente estável e progressista, capaz 
de, com seus próprios recursos, prover a execução de suas tarefas sociais; 
c) Desenvolver a Amazônia num sentido paralelo e complementar ao da economia brasileira.

A SPVEA, que era diretamente subordinada à Presidência da República, teve sua sede 
ofi cialmente instalada em Belém do Pará, em 21/09/1953 e como primeiro superinten-
dente Arthur César Ferreira Reis, nascido no Amazonas, escritor e autor de muitas obras 
literárias sobre a Amazônia. 

Faziam parte da SPVEA os 09 (nove) Estados e Territórios Federais (Pará, Amazonas, Ma-
ranhão, Mato Grosso, Goiás, Território do Acre, Território do Amapá, Território do Rio 
Branco-Roraima, Território do Guaporé-Rondônia). O sucesso da obra da SPVEA, que já 
se estendia por todos os cantos da Amazônia Legal, com o resultado positivo do planeja-
mento que revitalizava todos os setores de atividades da região, estimulou o Presidente 
Juscelino Kubtschek para criar a SUDENE – Superintendência de Desenvolvimento do 
Nordeste. A SPVEA aplicou substanciais recursos fi nanceiros no fomento agrícola e pe-
cuário, com resultados positivos e presentes em termos quantitativo e qualitativo. 

Em pronunciamento no dia 1º de fevereiro de 1966, em Macapá, com a presença de go-
vernadores da região e membros do ministério, o Presidente da República Castelo Branco 
anuncia o início da chamada “Operação da Amazônia” que tinha como propósito:

• Transformar a economia da Amazônia; 
• Fortalecer suas áreas de fronteiras; 
• Fazer a integração do espaço amazônico no todo nacional. A SPVEA ganhava nova e 
mais ampla dimensão transformada em Superintendência do Desenvolvimento da Ama-
zônia (Sudam).
Em 14 de setembro de 1966, o Grupo de Trabalho da Amazônia (Ministro Roberto de Oli-
veira Campos e João Gonçalves de Souza), encaminhara ao Presidente Castelo Branco, o 
projeto de lei votado pelo Congresso Nacional, que resultou na Lei nº 5.173, de 27 de ou-
tubro de 1966, extinguindo a SPVEA e criando a Sudam, com outros mecanismos para agi-
lizar a sua atuação e uma estrutura diferenciada. Em 27 de outubro de 1966, o Presidente 
Castelo Branco sancionou a Lei nº 5.174, dispondo sobre a concessão de incentivos fi scais 
em favor da Região Amazônica. A Lei nº 5.174 era marcada pela liberalidade que confe-
ria as pessoas jurídicas. Além da isenção de impostos de renda, taxas federais, atividades 
industriais, agrícolas, pecuárias e de serviços básicos, dava isenção de impostos e taxas 
para importação de máquinas e equipamentos, bem como para bens doados por entida-
des estrangeiras. A Sudam, criada em substituição à SPVEA, passa a ser uma autarquia 
vinculada à Secretaria Especial de Políticas Regionais do Ministério do Planejamento e 
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Orçamento e, em seguida, passou a ser vinculada ao Ministério do Interior. É criada com 
a fi nalidade de planejar, coordenar, promover a execução e controlar a ação federal na 
Amazônia Legal, tendo em vista o desenvolvimento regional. 

A Sudam foi instalada em 30 de novembro de 1966 […] (SUPERINTENTÊNCIA DO DE-
SENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA, 2018).

Motivações / Radam
A palavra Radam provém de Radar na Amazônia. É o nome dado a um Projeto de 

governo criado no fi nal do ano de 1970 com o objetivo inicial de realizar o mapeamento 
sistemático de recursos naturais na Amazônia brasileira. 

Eis, em minha ótica, alguns elementos históricos que ajudam a explicar os 
motivos que levaram à criação do laborioso Projeto, uniformizador da cartografi a 
temática brasileira.

Naquele singular momento histórico, respirava-se no Brasil um clima de Revolução 
e, também, de Copa do Mundo. Em 1970, “90 milhões em ação” ovacionavam a seleção 
brasileira de futebol contemplando pela televisão o grande espetáculo de Guadalajara 
(México), a conquista defi nitiva da famosa taça Jules Rimet. Ventos nacionalistas 
desbravadores e desenvolvimentistas sopravam intensamente, e com forte pressão, de 
modo especial, sobre a Amazônia. Grande patrimônio visto como tábua de salvação 
de tempos de “vacas magras”, por uns, e como oportunidade para a posse ilegal de 
patrimônio da União, por outros. Vivia-se o período militar (Governo Médici, 1969-
1974). Marcado pelo chamado “milagre econômico”, por forte crescimento do Produto 
Interno Bruto - PIB, intensa propaganda patriótica, repressão política e etc. A mídia 
espalhava no meio do povo slogans chamativos associados às ações de governo: “Este é 
um País que vai pra frente; Integrar para não entregar; Brasil, ame-o ou deixe-o”.

A conjuntura político-administrativa e socioeconômica da época levantava 
problemas antigos e novos, exigindo, quase sempre, urgentes ações de governo, de um 
governo que queria ser responsável e comprometido com as nobres causas nacionais. De 
um lado, destacavam-se os permanentes problemas da trágica seca nordestina associada 
a uma desalentadora impotência dos governos, em seu enfrentamento; de outro, as 
grandes extensões territoriais ditas vazias que passaram a ser conhecidas como Amazônia 
Legal; cerca de 61% do País, com população de apenas 12,32% do total nacional – um rico 
patrimônio, um vazio imenso sujeito a cobiça, invasão e a pressões internacionais.

A Marcha e consequências
A Marcha para Oeste constituiu-se numa importante meta do governo militar, 

numa caminhada de integração da Amazônia ao Brasil, não a Amazônia geográfi ca, 
mas a Amazônia Legal, criada pela SPVEA, em 1953, com cerca de 5 200 000 km2, 
compreendendo o território dos Estados do Acre, do Amapá, do Amazonas, do Pará, 
de Rondônia, de Roraima, do Tocantins e parte dos Estados de Mato Grosso, de Goiás 
e do Maranhão (a oeste do meridiano de 44º de longitude oeste). Esta corajosa Marcha 
anunciava que o Brasil precisava da Amazônia. A matéria do jornalista Onofre Ribeiro, 
ilustra o relato:

Em 1971 o governo do general Emilio Garrastazu Médici (1969-1974), decidiu ocupar a 
Amazônia por causa da expansão do socialismo na América do Sul, para povoar a vazia 
região e para solucionar velhos problemas de gente sem terra no Paraná e no Rio Grande 
do Sul, resultantes do esgotamento dos minifúndios de 25 hectares que haviam sido da-
dos aos imigrantes europeus no fi m do século 19 e começo do século 20. Terras baratas 
e desocupadas era o que oferecia o Centro-Oeste. Mato Grosso então, nem se fala, com 
imenso território à época habitado por 1 milhão 139 mil habitantes (RIBEIRO, 2014).

No que concerne, especialmente, à Região Amazônica, o lema “integrar para não 
entregar”, ecoou na verdade mais como um convite à invasão de terras. Favorecia o 
oportunismo e a depredação de um rico patrimônio natural, em sua maioria, ainda 
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pouco conhecido. A expressão “integrar para não entregar” dá o tom da Marcha para 
Oeste e, nesta ótica, conhecer a Amazônia passou a ser mais que uma necessidade, um 
dever, questão de segurança nacional. E muitas iniciativas vieram a ser implementadas, 
inclusive, a criação do Radam; iniciativa que poderia abrir caminho ao aproveitamento 
racional com rendimento sustentado dos recursos naturais. O conhecimento do 
território, de suas riquezas naturais e de sua própria população nativa fazia-se necessário 
e oportuno ante o latente processo de colonização, em andamento, às vezes, ilegal e 
intensifi cado pela abertura de grandes eixos rodoviários integracionistas. Um exemplo 
marcante foi a construção da Rodovia Transamazônica (BR-230), obra de grande 
porte (4 000 km) que se estende de leste a oeste, pelos Estados da Paraíba, do Piauí, 
do Maranhão, do Pará e do Amazonas, fazendo a ligação do Município de Cabedelo 
(Paraíba) ao de Lábrea (Amazonas).  Intensifi cava-se, assim, a pressão sobre a Amazônia; 
a fronteira agrícola ampliava-se progressivamente, os governos criavam novas agências 
de fi nanciamento/incentivos e intensifi cavam as ações das agências já existentes. Banco 
do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco de Crédito da Borracha (criado em 1942, 
transformado em Banco de Crédito da Amazônia S.A., em 1950), Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e o Banco do Nordeste, ambos, 
criados em 1952. Também, os programas de incentivos fi scais, atraindo investimentos 
para atividade agropecuária, agrofl orestal, indústria madeireira, mineração, dentre 
outras. De modo marcante, fazendas de gado espalharam-se pelos estados da região, 
notadamente, no sul do Pará e norte de Mato Grosso, com a proliferação generalizada 
de desfl orestamentos/queimadas.

Este era o quadro que se apresentava. Enquanto o Radam se propunha a dar 
a conhecer os recursos naturais da região, em outras frentes, terras eram adquiridas, 
cedidas, ocupadas e exploradas; fl orestas invadidas, subtraídas, queimadas, para 
implantação, principalmente, de grandes extensões de pastagens, cuja meta era, 
frequentemente, a apropriação da terra, à revelia das pesquisas e, até, de bons propósitos 
desenvolvimentistas.  Se o momento pareceu muito bem-vindo ao investidor, para 
importantes setores da população local, nem tanto. Na ótica mais realista, ocorreu 
com maior frequência uma verdadeira garimpagem dos recursos naturais (minerais, 
pedológicos e vegetais), com pouco ou nenhum benefício ao desenvolvimento local e/
ou regional. A farta mesa brasileira da biodiversidade, rico banquete natural, repleto 
de iguarias apetitosas, geralmente, recurso natural nunca dantes revelado, era agora 
disponibilizado em pratos limpos a espectadores ambiciosos e, até, famintos e pouco 
habilitados a um aproveitamento adequado. Vale ressaltar que na contramão desta 
lógica brasileira de integração, diria “ação de entrega”, crescia concomitantemente, no 
mundo dito desenvolvido, a pressão em defesa do meio ambiente e, em 1972, acontecia 
a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, conhecida como 
Conferência de Estocolmo, primeiro encontro internacional sobre meio ambiente. Seu 
objetivo: sensibilizar lideranças mundiais a respeito da magnitude dos problemas 
ambientais e instituir as políticas necessárias no sentido de erradicá-los. Este é o 
panorama que se nos apresenta. Quadro consequente de uma marcha desordenada que, 
naquele singular momento histórico, podia contar com a ajuda de um olhar revelador. 

Amazônia (água e vida)
Projetos do governo militar deram abertura ao mapeamento sistemático dos 

recursos vegetais da Amazônia, dentre outros, e nasce, assim, a “academia Radam”, 
no dizer do colega Mário Ivan, acima citado. O Radam assemelha-se, na verdade, a 
uma academia ou universidade com suas diferentes faculdades ou cursos de estudos 
da natureza: geologia, relevo, pedologia, vegetação, ecologia e outros. Porém, estas 
pesquisas aconteciam no rastro de ações desenvolvimentistas de cunho puramente 
exploratório, capitalista, concentrador de rendas, à revelia da preservação e da 
sustentabilidade, importantes e desejáveis ao desenvolvimento regional e do País. 
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E que dizer dos recursos hídricos, da importância da Amazônia como grande 
fonte e reserva de água doce e de formas de vida? O texto a seguir, de Raimundo N. 
B. Alves, agrônomo pela Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA (em 1975), 
mestre em agronomia pela Escola Superior de Agricultura de Lavras (em 1987) e 
pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa Amazônia 
Oriental, ilustra esta matéria. Ele diz:

A fl oresta amazônica é o “radiador” do Brasil, amenizando o clima e mais efi cientemente 
ainda “condensando” água para outros sistemas hidrológicos interligados.[...]
A Amazônia é importante sim para todo o país e permitir sua destruição com o des-
matamento radical é como, literalmente, “matar a galinha dos ovos de ouro”. A região 
tem sido nos últimos 50 anos o “almoxarifado” do Brasil e do Mundo. Além de fonte de 
inúmeros produtos/serviços essenciais como energia, madeiras, minerais e alimentos, é a 
primeira vez que é reconhecida a sua importância como alimentadora de água para ou-
tras regiões, com certeza seu maior volume de exportação – mesmo ainda não quantifi ca-
do – um dos mais importantes serviços ambientais da região, que necessita urgentemente 
ser reconhecido pela sociedade (ALVES, 2014).

É conveniente enfatizar, água é fonte de vida e vida, mistério que não subsiste sem 
água. De onde procede a água? De onde, a vida? Há mais perguntas do que respostas... e 
diria que o ser humano explora o universo procurando água e vida em rochedos eternos... 
A vida na terra pode ser contemplada como força criadora capaz de evoluir e adaptar-
se para subsistir através dos tempos e realizar seu desígnio universal. É como um rio 
caudaloso fl uindo para um mar eterno, imenso e misterioso. É um manancial vivo e 
resoluto, torrente de infi nitas possibilidades, é fonte inesgotável de energia e movimento. 
A vida é força e inteligência que anima a matéria dando-lhe forma, dimensão, movimento 
e evolução, no espaço/tempo, cumprindo os desígnios do Criador. Na presença da água, 
a matéria é para a vida como o barro nas mãos do oleiro: calcada, moldada e vitalizada. 
É preciso água para moldar a argila. E quando o jarro não atende as expectativas do 
oleiro, é retrabalhado, renovado. Afi nal, havendo água, a vida nunca se fadiga de seguir 
sua marcha moldando a matéria, no espaço e no tempo. Desde os vegetais inferiores aos 
superiores, as gimnospermas às angiospermas, as formas de vida mais antigas às mais 
recentes, as bactérias às sequoias, o dinossauro ao homo sapiens, a vida trabalha, transforma, 
prospera, edifi ca, cresce, se impõe, frutifi ca e se reproduz. O fl uxo vital, enfatizo, é como 
um rio incorruptível e indomável de águas edifi cantes que desce de inatingíveis e eternas 
montanhas criadoras; é um fl uxo que faz fl orir e frutifi car “encostas tortuosas da matéria 
inerte”, vence obstáculos os mais diversos, vitalizando e mobilizando tudo, para honra 
e glória d’Aquele que o projetou e o aqueceu, com amor e sabedoria. Bendito seja Deus 
pelo dom da vida, pela água, pela Amazônia, pelo Brasil, pela natureza inteira, pela casa 
comum, pelo abençoado e ímpar Planeta Terra. 

A literatura e a natureza nela espelhada demonstram que umidade e calor 
promovem e controlam o desenvolvimento da vida na terra. Estudos e experiência 
demonstram: constância, uniformidade e equilíbrio na ocorrência de calor e umidade 
são fundamentais para a existência e o incremento da vida. O reino vegetal, fonte de 
vida animal, sempre esteve e estará em primeiro plano, na lista de preocupações do 
ser humano e, por isto, tem sido objeto de estudos e pesquisas, por milênios. Estudar 
e categorizar a vegetação é, portanto, caminho dos pesquisadores, desde sempre. Por 
suas condições naturais – diversidade de clima, relevo, litologia, solo e vegetação – o 
Brasil é um País rico; e é biologicamente rico, e rico em ambientes favoráveis à vida. 
Calor e umidade em equilíbrio favorecem biomas fl orestais.

Muitos estudiosos gastaram suas vidas procurando compreender e mapear a 
vegetação do País, quantifi car e classifi car sistematicamente as espécies, as formas de vida e 
as tipologias vegetais. Eles procuraram entender as causas da existência, desenvolvimento 
e distribuição das espécies e das formas de vida vegetais, os campos e fl orestas, bem como, 
a fi tossociologia e as interações fl ora-fauna-meio ambiente, além do mais..., do território 
brasileiro. Compreender, conceituar, quantifi car, classifi car e determinar o ambiente de 
distribuição da tipologia vegetal do Brasil, bem como, suas múltiplas relações, é tarefa 
árdua e morosa, especialmente, pela amplidão territorial e pela grande variedade tipológica 
de clima e vegetação. O Projeto Radam fez isto de modo sistemático e uniforme.



Desbravar, Conhecer, Mapear
58Memórias do Projeto Radam/RadamBrasil

Historiando método
O avanço do conhecimento tecnológico, o incremento das pesquisas da 

flora e da fauna terrestres e da própria geografia física viabilizaram a criação de 
vários sistemas de classificação que procuraram incorporar diferentes atributos da 
cobertura vegetal e, também, alguns outros, relativos ao próprio meio ambiente, 
empregando-os de modo isolado ou combinado, tais como: regionalidade, 
fitofisionomia e estrutura vegetal; identificaram-se tipos, grupos e classes de 
formações vegetais, associando-os a diversos fatores ambientais e/ou ecológicos 
(clima, litologia, relevo e solo).

Apesar do avanço dos estudos da fl ora e da estrutura vegetal que permitiram 
conhecer, grosso modo, o que, depois, passou a ser chamado biomas terrestres, 
até o fi nal da primeira metade do século passado o patrimônio natural do Brasil 
ainda não se havia tornado devidamente conhecido. E a aerofotogrametria era o 
que de melhor se dispunha, no contexto metodológico de mapeamento de recursos 
naturais. Utilizavam-se fotografi as Trimetrogon de 1942-1943 (época da Segunda 
Guerra Mundial), voo AST-10, acordo entre o governo brasileiro e a Força Área 
dos Estados Unidos (United States Air Force - USAF). O trabalho de interpretação 
e montagem de fotos aéreas fazia-se dramaticamente árduo, e, mesmo assim, esta 
tecnologia tinha espaço garantido, sendo ensinada em universidades e noutras 
instituições públicas, no País. 

Os biomas terrestres brasileiros (principais unidades bioclimáticas do País) já 
eram conhecidos e estavam desenhados, a grosso modo, esquematicamente. Em geral, 
resultaram de levantamentos pontuais esparsos, apoiados em expedições, viagens 
exploratórias, de incontáveis pesquisadores, nacionais e estrangeiros, desde o período 
do descobrimento. 

Carl Friedrich Philipp von Martius (1840-1906) classifica a vegetação do País 
estudando a flora. Da ótica florística, portanto, no Século XIX, Martius reconhece 
cinco Províncias Fitogeográficas –  grandes espaços contendo endemismos 
a nível de gêneros e de espécies – e as denomina: Nayades (Província das 
Florestas Amazônicas), Dryades (Província das Florestas Costeiras ou Atlânticas), 
Hamadryades (Província das Caatingas do Nordeste), Oreades (Província dos 
Cerrados) e Napaeae (Província das Florestas de Araucária e dos Campos do Sul). 
Surge daí o primeiro mapa, representação esquemática, dos biomas do Brasil 
(se não estou equivocado). Depois de Martius, o estudo da vegetação brasileira 
prosperou e a fitogeografia detalhou-se. A base florística foi ampliada e diversos 
outros atributos da cobertura vegetal e do ambiente foram sendo incorporados na 
feitura dos mapas e nos sistemas de classificação.

O radar – mapeamento
O avanço tecnológico do sensoriamento remoto, especialmente, da radargrametria, 

a partir de 1970, veio dinamizar o mapeamento, de modo especial, em ambiente 
tropical, marcadamente difi cultado por intensa cobertura de nuvem. A tecnologia do 
sensor radar (acrônimo de radio detection and ranging, ou, detecção e telemetria por 
rádio) deriva fundamentalmente de ondas eletromagnéticas de alta frequência. Seu 
princípio consiste em enviar uma onda e aguardar o retro espalhamento. As irradiações 
do radar de visada lateral são recebidas, de volta, após o impacto com a superfície 
terrestre, registradas em equipamentos aerotransportados. Isto faz do radar um sensor 
ativo. O radar viabiliza a obtenção de imagens límpidas, nítidas, independentemente 
da luz solar - não importando a presença de nuvem. E, por sua visada lateral, evidencia 
melhor o relevo, realçado pela irregularidade dos impactos das micro-ondas do radar 
com a superfície rugosa do terreno; acontecendo igualmente em relação à irregularidade 
estrutural da cobertura vegetal.
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Origem / administração
O Projeto Radam foi criado com fi nanciamento do Plano de Integração Nacional - 

PIN. Nasceu no Ministério de Minas e Energia, durante o Governo Médici (1969-1974), e 
estava localizado no prédio do Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM, 
à Travessa Benjamim Constant, 1023, esquina Boaventura da Silva (Belém). Tinha a 
seguinte estrutura administrativa: Ministro de Minas e Energia: Antônio Dias Leite 
Junior (falecido neste ano de 2018, aos 97 anos); Diretor-Geral do DNPM: Doutor Yvan 
Barrett o de Carvalho (falecido em 2012); Presidente do Projeto Radam: Doutor Acyr 
Ávila da Luz (falecido em 2016); Secretário-Executivo: Geólogo Antônio Luís Sampaio 
de Almeida; Superintendente Técnico Operacional: Geólogo Ott o Bitt encourt Nett o; 
Chefe do 5o Distrito: Geólogo Manoel da Redenção e Silva. 

O Projeto é considerado um dos maiores esforços do governo brasileiro para 
o conhecimento e apropriação dos recursos naturais do País. Tudo começou com o 
Projeto Sensoriamento Remoto promovido pela Agência Espacial Norte-Americana 
(SERE/NASA), no Estado de Minas Gerais, quando o radar foi utilizado por técnicos 
do DNPM para mapear o quadrilátero ferrífero mineiro. O sucesso aí obtido deu asas 
ao radar que, em seguida, alcançou a Amazônia e adjacências da região nordestina, 
para depois estender-se a todo o Brasil. O foco do Projeto foi a pesquisa mineralógica, 
complementarmente, lhe foram agregados temas, como: morfologia, solo, vegetação e 
uso da terra. 

Divisão de Vegetação /Equipe/Trabalho
Vencidas as difi culdades tecnológicas preliminares, montagem e correção 

geométrica das imagens do radar (mosaicos semi-controlados, escala 1: 250 000, em 
recortes de 1º latitude por 1º e 30’ de longitude), a Divisão de Vegetação recebia 
o material e dava início aos trabalhos de interpretação e delineamento dos padrões 
de imagem – sendo mais evidente o desmatamento, o uso da terra – que incluíam a 
análise de granulação, tonalidade e textura e, conforme o caso, o desenho de unidades 
ambientais associadas, temas: clima, litologia, relevo, solo. 

A equipe da Divisão de Vegetação teve início no Ministério de Minas e Energia, 
com a Naturalista Adélia Maria Salviano Japiassu, do quadro técnico do citado 
Ministério, no Rio de Janeiro; foi a primeira diretora, sempre na linha de frente, no 
laboratório e no campo, na solução dos problemas técnicos e administrativos (amiga, 
gentil, operosa e determinada) e o Engenheiro Agrônomo Doutor Henrique Pimenta 
Veloso. O Professor Veloso era Assessor na Divisão de Vegetação, um amigo atencioso 
e encorajador da equipe. Ele veio da Escola Nacional de Agronomia - ENA, localizada 
no Km 47 da antiga Rodovia Rio-São Paulo, hoje, Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro - UFFRJ, com passagem pela Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz. Convém relatar 
um pouco de sua história. Doutor Veloso trabalhou com o Agrônomo canadense Pierre 
Dansereau, conhecido como “pai da ecologia”, por ocasião de sua estada no Brasil. 
Dansereau esteve aqui em razão do acordo científi co Brasil-Canadá, em 1940. Magali 
Romero Sá, Dominichi Miranda de Sá e Steven Palmer relatam que Henrique Pimenta 
Veloso era o aluno preferido de Dansereau, com quem manteve correspondências e 
colaboração intelectual até os anos 1970. Em suas palavras,

[…] Dansereau deu continuidade com seus alunos e assistentes brasileiros, como no Pro-
jeto Radam Brasil, essa cooperação é indissociável da história da ressignifi cação de bio-
mas, de estudos ecológicos sobre vetores de doenças humanas e do zoneamento da Ama-
zônia brasileira para ocupação humana nos anos 1970 (SÁ, SÁ, PALMIER, 2017, p. 771).

Devo esclarecer que o Doutor Veloso atuou na pesquisa das bromélias em vista da 
importância delas como criatórios do mosquito da malária, especialmente, no Estado de 
Santa Catarina. O Doutor em Ecologia, Naturalista, Roberto Miguel Klein (falecido em 
1992), em entrevista concedida à Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de 
Santa Catarina - Epagri, em 1994, relatou o seguinte: “Em 1949 vim para Santa Catarina 
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trabalhar com o Doutor Henrique Pimenta Veloso no levantamento fi toecológico 
da costa atlântica do sul do Brasil. Nosso objetivo era estudar o relacionamento das 
bromélias ou gravatás com a proliferação de larvas dos mosquitos transmissores da 
malária” (KLEIN, 1994).

As instalações da Divisão de Vegetação, como as demais divisões, eram precárias: 
uma pequena sala no subsolo do prédio do 5º Distrito do DNPM, em Belém. Ali, em 
meio aos livros, mosaicos de imagem de radar, fotografi as, overlays, estereoscópios, 
luminárias, lapiseiras, apagadores, canetas, pincéis atômicos, fi tas colantes, outros 
apetrechos e muita força de vontade, o grupo trabalhou, debateu, cresceu, contínua 
e tecnicamente, qualifi cou-se para melhor conhecer e revelar a riqueza da cobertura 
vegetal brasileira. 

Durante os primeiros anos, além de Veloso e Adélia, a Divisão de Vegetação 
contava com 17 técnicos oriundos principalmente da Universidade Federal do Paraná 
- UFPR e da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ: O Agrônomo Oswaldo 
Koury Junior; os Engenheiros Florestais: Edison de Farias Almeida, Edgard Menezes 
Cardoso, Eduardo Pinto da Costa, Evaristo Francisco de Moura Terezo, Floralim de 
Jesus Fonseca Coelho, Heliomar Magnago, Henrique de Castro Ferreira, Luís Góes-
Filho, Pedro Furtado Leite, Petrônio Pires Furtado, Raimundo José Rodrigues Santos, 
Rui Lopes Loureiro, Sergio Barros da Silvas, Shigeo Doi, Walmor Nogueira da Fonseca e 
a Geógrafa Lúcia Maria Cardoso Gonçalves. Havia também profi ssionais especializados 
auxiliares. Lembro de Argentina (nos acompanhou em sobrevoo) e de Luciano (Doutor 
Veloso o chamava Pipiu). Com o tempo, outros profi ssionais foram incorporados para 
atender especifi cidades do trabalho de campo: botânicos e auxiliares (mateiros, homens 
conhecedores naturais de plantas e madeiras). Signifi cativa ampliação do corpo técnico 
só veio a ocorrer mais tarde, com a incorporação de outras áreas ao mapeamento. 
Conforme Mario Ivan Lima (2008), a Divisão de Vegetação apresenta a seguinte equipe: 
Diretores: Adélia M. S. Japiassu e Luís Góes-Filho. Assessores: Doutor Veloso; Geraldo 
C. Pereira Pinto; Roberto M. Klein; Evaristo F. de M. Terezo. Consultores externos: 
Botânico Dárdano Andrade Lima e o Agrônomo João Murça Pires. Biólogos: Luiz 
Fernando do Amaral Pascoal Ribeiro, Maria Suzana Sillman, Marli Pires Morim de Lima 
e Ronaldo Marquete. Engenheiros Florestais: Adonias Pereira de Araújo, Alfeu de Araújo 
Dias, Ana Tereza da Rocha Araújo Dias, Augusto Barbosa Coura Neto, Carlos Adolfo 
Batel, Carlos Alberto Miranda, Édison Mileski, Cláudio Belmonte de Athayde Bohrer, 
Édison de Faria Almeida, Eduardo Pinto da Costa, Eliomar Curvo de Freiras, Fernando 
Antônio de Souza Bemergui, Floralim de Jesus Fonseca Coelho, Heliomar Magnago, 
Henrique de Castro Ferreira, João Paulo Souza de Lima, José Cláudio Cardoso Ururahy, 
Joana D’Arc Carmo Arouck Ferreira, Jorge Carlos Alves Lima, José Eduardo Mathias 
Brazão, José Enílsio Rocha Collares, José Geraldo Guimarães, José Maria Campos, Luiz 
Alberto Dambrós, Luís Carlos de Oliveira Filho, Manoel Messias Santos, Odilon Albino 
Salgado, Osvaldo de Souza Lima, Paulo Benincá de Salles, Pedro Fernando Miranda 
Vailant, Pedro Furtado Leite, Petrônio Pires Furado, Raimundo José Rodrigues Santos, 
Renato Bueno Nett o, Renato Monteiro Becker Filho, Renato Moraes de Jesus, Renato 
Ribeiro dos Santos, Roberto Costa Teixeira de Freitas, Roberto Paulo Orlandi, Rubens 
Antônio Alves Barreto, Rui Lopes de Loureiro, Salim Jordy Filho, Sandor Sohn, Sérgio 
Barros da Silva, Shigeo Doi, Ulisses Pastore e Walmor Nogueira da Fonseca. Geógrafos: 
Antônio Jacomini Ribeiro, Benedicta Catharina Fonzar, Francisco Carlos Ferreira da 
Silva, Lúcia Maria Cardoso Gonçalves, José Alberto Moreno, José Santino de Assis, Irani 
Schönhofen Garcia e Maria Terezinha Martins da Silva. Agrônomos: Alberto Coêlho 
Sarmento, Dilson Lima Amaral, Elson Ferreira Braga, Mário Buede Teixeira, Osvaldo 
Koury Júnior. Naturalista: Ângela Maria Studart da Fonseca Vaz, Antônio Lourenço 
Rosa Rangel Filho, Ortência Pousada Bautista. Auxiliares Botânicos: Benedito Cardoso 
dos Passos, Benedito Gilberto dos Santos, Bento Silva Pena, Jácimo Modesto de Oliveira, 
Luís Fernando Coêlho, Nelson Araújo Rosa, Nilo Thomas da Silva, Manoel Ribeiro 
Fernandes, Oswaldo Cardoso Nascimento e Sebastião Souza e Silva. 

Ainda, historiando um pouco a metodologia de mapeamento, esta foi aprimorada 
progressivamente. Incluía rotinas diversas, desenvolvidas em gabinete e no campo; as já 



Fragmentos históricos Radam/RadamBrasil              

citadas interpretação e reinterpretação de imagem analógica; pesquisas de campo, com 
apoio bibliográfi co e diversos materiais e equipamentos. Para tanto, foi especialmente 
importante a experiência dos profi ssionais envolvidos e a capacidade de observação. 

Cuidadosa revisão bibliográfi ca dos conceitos e sistemas de classifi cação 
existentes, nacionais e universais, fazia parte do trabalho. Importou formular um 
adequado sistema de classifi cação fi to-fi sionômico-ecológico e criar legendas, conjuntos 
adequados de letras-símbolo, para representar a tipologia de cobertura identifi cada 
na imagem e conferida, depois, em observações de campo. Importante o treinamento 
para uso da chave de classifi cação sistemática vegetal, bem como, o reconhecimento 
dos padrões de imagem de radar e de fotografi as aéreas, associados aos parâmetros 
fundamentais do ambiente. 

A equipe de vegetação sedimentou conhecimentos e gerou uma metodologia 
de trabalho compatível com os padrões das imagens utilizadas; procurou a sintonia 
com a própria estrutura e composição fl orística da cobertura vegetal e dos parâmetros 
fundamentais do ambiente. E tudo ia resultar no desenho das cartas padronizadas com 
a dimensão de 1º de latitude por 1,5º de longitude, na escala de trabalho de 1: 250 000, 
acompanhadas de relatórios temáticos.

Nasce, assim, na Amazônia, o Sistema Hierárquico de Classifi cação de base 
sobretudo fi sionômico-ecológica, com adaptação à nomenclatura universal. O que 
resultou nos mapas de vegetação, por folhas ao milionésimo (escala de 1:1 000 000). 
A classifi cação adotada poderia ser chamada fi togeográfi ca: por representar espaços 
geográfi cos regionais e sub-regionais diversos ou fi tofi sionômica: por considerar a 
diversidade de feições, fi sionomias, da vegetação ou, ainda, fi toecológica: por reunir, 
sintetizar e incorporar grande diversidade ambiental.

Região fi toecológica
Vale ressaltar a importância do conceito de Região Fitoecológica ou Fitogeográfi ca. 

Nome dado ao território marcado, especialmente, por atributos climáticos próprios e 
por idênticas respostas fi tofi sionômicas e/ou fl orísticas. 

No Manual técnico da vegetação brasileira o conceito de Região Fitoecológica é o 
seguinte: “Conjunto de ambientes marcados pelo mesmo fenômeno geológico de 
importância regional, que foi submetido aos mesmos processos geomorfológicos, sob 
um clima também regional, e que, como consequência disso, sustenta um mesmo tipo 
de vegetação” (SARMIENTO; MONASTERIO, 1971, apud MANUAL..., 2012, p. 51). 
Em outro momento conceitual, escreveu-se: região é uma determinada fl ora, de forma 
biológica característica, que se repete dentro de um mesmo clima, muitas vezes em 
áreas geológicas diferentes. Assim sendo, as regiões ecológicas terão nomes que, já 
consagrados no País, sempre correspondem a uma classe ou subclasse de formação de 
Ellenberg e Mueller-Dombois 1965 / 19661.

Com base nos estudos e convenções estabelecidas, tem-se no País dez Regiões 
Fitoecológicas: Floresta Ombrófi la Densa, Floresta Ombrófi la Aberta, Floresta 
Ombrófi la Mista, Floresta Estacional Semi-Decidual, Floresta Estacional Decidual, 
Floresta Estacional Sempre-verde, Campinarana, Savana, Savana-Estépica e Estepe. 
O delineamento das regiões veio fundamentar a separação dos seis Biomas terrestres 
brasileiros, em escalas de 1: 250 000 e 1:1 000 000, consagrando, com alguma diferenciação, 
as cinco Províncias de Martius, trabalho do IBGE em conjunto com o Ministério do 
Meio Ambiente: Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa. A 
diferenciação se deu mais por razões estratégicas preservacionistas (para ampliação da 
proteção da Lei da Mata Atlântica sobre outros ecossistemas).

1 Ver, por exemplo: VELOSO, H. P.; RANGEL FILHO, A. L. R.; LIMA, J. C. A. Classifi cação da vegetação brasileira, adaptada a 
um sistema universal. Rio de Janeiro: IBGE, 1991. 123 p. Disponível em: <htt ps://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/
liv22380.pdf>. Acesso em: ago. 2018.



Desbravar, Conhecer, Mapear
62Memórias do Projeto Radam/RadamBrasil

Atividade de campo
Ocorriam em duas etapas distintas: nos sobrevoos e por rodo-hidrovias. Equipes 

temáticas, em geral, integradas, cruzavam os céus do Brasil e, também, percorriam vias 
terrestres e aquáticas explorando, até, mesmo, os mais longínquos e recônditos rincões 
do território brasileiro. Inúmeros foram os desafi os, mesclados de acontecimentos 
inusitados e, até, tristes e lamentáveis. Vidas foram ceifadas em acidentes com aeronaves, 
helicópteros, viaturas, embarcações e, em razão de enfermidades várias. O sobrevoo à 
baixa altura, especialmente, na Amazônia, era tarefa perigosa, mas fundamental para a 
interpretação das imagens e, em geral, durava até semanas; era sequência exaustiva e 
desgastante de dias em pequenas aeronaves; adrenalina queimando o estômago e caixas 
de antiácidos, inefi cientes, para controlar o fogaréu. Resultado: uma úlcera “braba”. Em 
consequência, em 1978, quando já trabalhava no mapeamento da Região Sul do Brasil, 
tive que fazer gastrectomia plena. Foi difícil a recuperação. Mas, teve seu lado bom. A 
enfermidade aproximou-me mais do meu Deus. Passei a valorizar mais a vida. Tornei-
me mais disciplinado e leve. Eliminei um câncer e perdi rapidamente 24 quilos, mas 
prossegui em minha tarefa de mapeamento até 2008, quando aposentei. 

Meu sobrevoo fortemente marcado por adrenalina ocorreu nas Folhas SB22 
(Araguaia) e SC22 (Tocantins). Foi logo no início, salvo engano, em 1972. Acompanhava 
a equipe composta pelo Professor Veloso (Assessor), nossa Diretora Adélia, Berilo 
Langer (Apoio Técnico) e a Argentina (salvo equívoco, uma naturalista emprestada da 
Superintendência de Desenvolvimento do Maranhão - Sudema).

As viagens de pesquisa através dos rios (com lanchas e/ou voadeiras) e pelas rodovias 
(com viaturas possantes) eram longas, frequentes, perigosas e cheias de aventuras.

Muita ação. O tempo é veloz e o trabalho corria junto. As equipes técnicas 
recebiam treinamento e, depois, lhes eram entregues os blocos de folhas cartográfi cas, 
os mosaicos de imagem (de 1º de latitude por 1,5º de longitude) e demais materiais, 
para a interpretação e delineamento das cartas. Depois, eram programados e realizados 
os sobrevoos para aferição (a verdade terrestre) e, também, as viagens terrestres para 
inventário fl orestal, coleta botânica e descrição geral do ambiente. 

Participei de inventário fl orestal ao longo das seguintes Rodovias: BR-010 (Rodovia 
Bernardo Sayão), conhecida como Belém-Brasília, na época, ainda em construção; PA-
70, também em construção, ligação entre o Município de Marabá (Pará) e a Belém-
Brasília; BR-316, rodovia federal com início em Belém e fi nal em Maceió (Alagoas), 
passando pelo Maranhão e por vários outros estados; BR-222 ligando o Município de 
Açailândia (Maranhão), na BR-010,  a São Luís (Maranhão) passando pelo Município 
de Santa Inês (Maranhão), também em construção; Rodovia Transamazônica (BR-230) 
iniciada no Governo Emílio Garrastazu Médici (1969-1974). Todas estas rodovias e suas 
estradas vicinais faziam parte do roteiro de trabalho. O objetivo era conhecer ao máximo 
a realidade dos ambientes revelados pelo radar. Por isso, qualquer estradinha e até 
caminhos que nos pudessem levar a um determinado padrão de imagem, era valioso 
(deixava-se a viatura e se caminhava quilômetros para alcançar determinada mancha 
mapeada). Havia difi culdade de toda ordem. Às vezes faltavam tábuas nas pontes, a 
gente dava um jeito... outras vezes, o lamaçal impedia totalmente a passagem. Havia 
também difi culdades impostas por ocupantes das terras ao longo das rodovias em 
construção. Recordo o que nos aconteceu na BR-222, trecho das cercanias de Açailândia 
(Belém-Brasília). Nossa equipe, o colega Walmor Nogueira da Fonseca, um auxiliar de 
botânica (Jácimo Modesto de Oliveira), o motorista (Milton, creio) e eu. Trabalhávamos 
ao longo da BR-222, uma fl oresta alta muito bonita. A gente abria uma picada reta de 
100 metros e realizava medições, numa faixa de 10 metros de largura, ao longo dela. Em 
seguida, identifi cava cada indivíduo pelo nome comum e estimava sua altura usando 
hipsômetro Haga ou uma vara de cinco metros; com uma fi ta métrica, media-se as 
circunferências. Também se coletava material botânico para submetê-lo a especialistas 
de renomados herbários do País. Para coleta de material nas fl orestas altas, sempre 
difícil, usávamos espingarda de cartucho. Tínhamos também, outras ferramentas, 
enxadão, foice, machado, facões, cordas, tesoura e material para condicionamento de 
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exsicatas. Foi numa manhã ensolarada que entramos na BR-222. Por volta das 10h, 
quando saíamos da mata após havermos realizado a primeira amostragem do dia, eis 
que se nos apresentou um grupo de grileiro armado, a nos inquirir e ameaçar. À vista de 
nosso trabalho e ferramentas (espingarda, facões, etc.) acharam que também nós éramos 
invasores de terra. E por mais que lhes mostrássemos nossa identifi cação (inclusive, o 
carro ofi cial com o símbolo do Projeto Radam) e declarássemos nossos objetivos, eles 
não se convenceram; apreenderam nosso material e nos obrigaram a ir com eles ao 
posto policial de Açailândia, onde nos entregaram ao pelotão. Quando lá chegamos, um 
sargento negro forte com modos cordiais veio nos receber. Ele olhou-me por um instante 
e falou: “Olá, Pedro, o que andas fazendo por aqui?” Foi quando o reconheci. O sargento 
havia sido meu colega de ginásio, no Município de Pedreiras (Maranhão), no fi nal da 
década de 1950. Foi um daqueles encontros sensacionais, cheios de espanto, alegria e 
paz. O grupo que nos apreendia, não sei que rumo tomou. Aproveitamos (o sargento 
e minha equipe) para almoçarmos juntos e comemorarmos aquele encontro que, em 
minha ótica, foi pura obra de nosso Pai, Deus. Doutor Veloso gostava de estabelecer 
autorias por bloco de folhas, para estimular os trabalhos. Cada bloco tinha um grupo 
de autores, sempre com sua participação, e um grupo de participantes (auxiliares, seja 
de campo ou de laboratório). 

Para o volume 6, Bloco NA/NB.22 (Macapá), os autores foram, em ordem de 
maior responsabilidade de execução: Pedro F. Leite, Henrique P. Veloso e Luiz Góes 
Filho. O grupo de participantes era composto por: Adélia M.S. Japiassú, Eduardo P. da 
Costa, Evaristo F. de M. Terezo, Oswaldo Koury Junior, Petrônio Pires Furtado e Shigeo 
Doi. (Os participantes de um bloco eram também autores em outros blocos). Neste 
bloco, não participei do sobrevoo. Foram longos dias de laboratório; e, depois, parti 
para o inventário de campo, em companhia do colega Petrônio. Por rodovias, desde a 
capital (Macapá), passando por diversas localidades do Estado do Amapá, entre elas, os 
Municípios de Calçoene, de Lourenço e de Oiapoque; e de barco, Rios Amapá, Calçoene, 
Caciporé, Oiapoque e Uaçá. 

Aquela parte do Brasil é muito bonita. Pontilhada de savana, manguezal e de 
várzeas ricas em ucuubais. É, principalmente, muito rica em fl orestas densas e altas, 
cobrindo relevo movimentado, onde se explora manganês (Icomi, Serras do Navio) 
e ouro (mina do Senhor Joel, onde fi zemos pernoite, em Lourenço, na estrada para 
Oiapoque). 

Experimentei naqueles rios a força da pororoca. Enfrentei uma de perto, nas altas 
horas da noite, com a lancha ancorada no canal mais profundo do Rio Caciporé. Fomos 
informados de que nas águas rasas marginais a pororoca revira tudo o que encontra. 

Volume 8, Folhas NA.20 (Boa Vista) e parte das Folhas NA.21 (Tumucumaque), 
NB.20 (Roraima) e NB.21. Equipe autora: Henrique P. Veloso, Luís Góes-Filho, Pedro 
Furtado Leite, Sérgio Barros-Silva, Henrique de Castro Ferreira, Rui Lopes Loureiro 
e Evaristo F. de Moura Terezo.  No trabalho de campo, tive a honra de acompanhar, 
ali, dois grandes personagens da fi togeografi a brasileira, dois eminentes estudiosos da 
vegetação do País: o Professor Doutor João Murça Pires e o Professor Doutor Dárdano 
Andrade Lima. Professor Murça Pires, conhecido taxonomista vegetal e fi togeográfi co 
do antigo Instituto de Pesquisas e Experimentação Agropecuárias do Norte - Ipean, 
faleceu de aneurisma cerebral no dia 21 de dezembro de 1994. Ele foi inicialmente 
orientado por Adolpho Ducke, tornando-se um expert da taxonomia da fl ora amazônica. 
O Professor Dárdano, no dizer de Afrânio Gomes Fernandes (Universidade Federal do 
Ceará - UFC), 

[...] foi um cientista que dignifi cou o Nordeste e honrou o Brasil. Botânico excelente, sis-
temata completo pela cultura, pela formação, pela vivência no campo e pelas pesquisas 
realizadas, batalhador incansável em prol da conservação e preservação da natureza, 
profundo conhecedor da vegetação e da fl ora nordestinas.

A ida de Dárdano conosco a Roraima, já com saúde precária, foi motivada pelo 
seu grande interesse no entendimento da vegetação denominada Savana Estépica (um 
tipo similar à Caatinga nordestina) daquele território. Colhemos elementos fl orísticos e 
registros ambientais ao longo de rodovias, aqueles trechos regionais já abertos da BR-174 
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e, em certos locais, algumas vicinais. A rodovia ainda em construção, se estendia entre 
Manaus e a fronteira com a Venezuela, passando pelos Municípios de Caracaraí (Roraima) 
e de Boa Vista (Roraima) e planícies do Rio Surumu. Em realce, a complexidade da fl ora, 
os refúgios ecológicos, a savana e a savana-estépica (Caatinga). Foi uma viagem dura, 
especialmente, para o Professor Dárdano; por sua saúde precária teve de retornar; tinha 
difi culdade na alimentação (ele só se alimentava com frutas, algo raro, ali, naquela época). 

Em 1975, a “ave” do Radam fez seu quinto aniversário e empreendia voos cada vez 
mais longos, com suas equipes técnicas desvendando mistérios e revelando as riquezas 
naturais dos rincões ocidentais mais longínquos, em sua resoluta Marcha para Oeste. 
Naquela ocasião, fui enviado a fazer inventário no alto Rio Solimões, partindo de Manaus 
em companhia do colega Edison de Farias Almeida (já falecido), juntamente com equipes 
de solos e de geologia. Subindo o Rio Solimões, navegávamos mais à noite, (durante o dia 
fazíamos os levantamentos). Navegávamos à noite para ganhar tempo e amanhecer no 
local da amostragem do dia seguinte. Por isso, navegamos perdidos por horas naqueles 
labirintos líquidos. Nosso principal piloto precisou dormir enquanto prosseguíamos, o 
auxiliar não conhecia bem a rota, perdeu-se. Retomamos o rumo certo somente quando 
o piloto chefe voltou ao comando e mostrou-nos que enquanto ele dormia havíamos 
navegado retornando. Passamos pelos Municípios de São Paulo Olivença (Amazonas), 
de Tabatinga (Amazonas) / Letícia (Colômbia) e seguimos o Rio Javari (fronteira com o 
Peru); aventura inquietante, inclusive, por região confl ituosa indígena.

Experiência com helicóptero. Cruzeiro do Sul (Acre), 1975 
O Projeto Radam mantinha acampamento (barracas de selva) ao lado da pista 

do aeroporto, de onde as equipes temáticas e de suporte operavam as missões de 
levantamento, naquelas selvas do estremo oeste do Brasil. Usávamos helicópteros tipo 
“sapão” UH-1H Iroquois, remanescentes da Guerra do Vietnã. Nas primeiras horas 
do dia partia o helicóptero com “rapelistas” (homens treinados em saltos com uso de 
cordas, na fl oresta) para abertura de clareiras, onde, em seguida, desciam as equipes 
técnicas. O helicóptero distribuía as equipes pelos diferentes pontos programados 
para a pesquisa do dia e, após três ou quatro horas, voltava para resgatá-las. Às vezes, 
acontecia algum imprevisto e o pernoite na selva tornava-se opção única.

Foi ali meu batismo, minha experiência com helicóptero. Achava perigoso, mas 
gostava da aventura. Aconteceu, porém, que, certo dia, voltando de mais uma jornada, 
fui informado de que deveria retornar a Belém, tendo em vista que a Sudam requisitara o 
retorno de seus técnicos, aqueles que a instituição havia emprestado ao Projeto, em 1971. 

De 1971 a 1975 joguei o meu primeiro tempo no Projeto, quando, ainda, chamava-
se Radam, voltav a-se para a Amazônia e áreas periféricas da Região Nordeste. Gostava 
do trabalho, da equipe da Divisão de Vegetação e do Projeto Radam, minha competente 
“Universidade de Estudos da Natureza” (Academia, no dizer do colega Mário Ivan), 
minha segunda residência que aprendi a amar. Éramos uma família. Como poderia 
deixar o Projeto? Mas, o Radam nos liberou e voltamos. E na Sudam, o grupo técnico 
sentia-se como carta fora do baralho, desintegrado, precisava de readaptação. Nesta 
ocasião, fui levado a conhecer a realidade da expansão da fronteira agrícola sobre a 
região que estávamos a mapear. Os incentivos fi scais do governo deram asas aos 
investidores, especialmente, pecuaristas. E a mídia passou a denunciar, até de forma 
exagerada, a proliferação de queimadas, principalmente, no sul do Pará e norte de 
Mato Grosso. Na ocasião, focos de fumaça já podiam ser visto através das imagens 
de satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais -INPE. A Sudam viu-se 
pressionada a demonstrar que não estava fi nanciando incêndios na região. Fazendo 
parte da equipe do Departamento de Recursos Naturais da Instituição, então, fomos 
destacados (o colega Eduardo Pinto da Costa e eu) para levantar a verdade terrestre 
e elucidar o caso. Foram alguns dias de trabalho, adrenalina, perigosos pousos e 
decolagens, pistas improvisadas, encharcadas, esburacadas, até desativadas e com 
cerca de arame farpado, nas fazendas da região em questão. Neste período do retorno 
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à Sudam, participei também da inspeção de implantação de projeto de manejo fl orestal 
na Ilha de Marajó. Tratava-se de projeto realizado com os já citados incentivos fi scais 
das agências de desenvolvimento, uma experiência interessante. Podia ser chamado 
de um ensaio no sentido do desenvolvimento da silvicultura regional com as espécies 
nativas de valor econômico, dentre elas, o cedro, a ucuuba, a andiroba e a copaíba; 
coisa que a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (Food 
and Agriculture Organization of the United Nations - FAO) desenvolvia, no Centro 
de Treinamento e Pesquisas da Sudam, no Município de Curuá-Una (Pará), local de 
aprendizado de silvicultura tropical.

Em julho de 1975, o Projeto articulou complementação do mapeamento integrado 
do País, com a abertura das Bases de Apoio de Belém, Natal (Rio Grande do Norte), 
Goiânia (Goiás), Rio de Janeiro (Rio de Janeiro) e Florianópolis (Santa Catarina), 
ampliação do quadro técnico e a transferência da sede para Salvador (Bahia).

Radambrasil - Florianópolis (segundo tempo)
Abria-se o segundo semestre de 1977 quando tomei a decisão de pedir demissão 

da Sudam para retornar ao Projeto. A sede estava de mudança para Salvador, a Divisão 
de Vegetação tinha como Diretor Luís Góes-Filho, técnico disciplinado, responsável, 
diretor competente e amigo, oriundo da atual Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro - UFRRJ, garimpado por Doutor Veloso. A Divisão de Vegetação do Radambrasil 
estava montando a equipe técnica para a Região Sul, fui convidado e aceitei o desafi o. 
Então, tomei a decisão de me demitir da Sudam e viajar para Florianópolis. Foi uma 
decisão difícil e das mais importantes de minha vida. Fretei um caminhão de mudanças, 
entrei com a família numa Chevrolet Variant de dois carburadores, que possuíamos, 
e atravessamos o País, passando pelos Estados do Maranhão, do Piauí, da Bahia, de 
Minas, de São Paulo e do Paraná. Entrei em Florianópolis, a bela enfeitada de sol, 
praias e montanhas, em um dia triste, porém abençoado. As pessoas juntavam-se nos 
cemitérios para rezar, era dia de fi nados, 2 de novembro de 1977. 

A escolha de Florianópolis teve como principal encorajador o Doutor Acyr Ávila 
da Luz, catarinense, geólogo e engenheiro civil, de minas e metalurgia, Diretor da 
Diretoria de Geologia e Recursos Naturais do DNPM e Presidente do Projeto. Doutor 
Acyr, nos seus últimos anos de existência, residiu aqui na Avenida Hercílio Luz (tornei-
me seu vizinho, uma honra...). Um grande homem de baixa estatura e lida longa, com 
importante história, invejável folha de serviços. Doutor Acyr viveu 95 anos (1921-2016) 
e deixou um considerável legado, especialmente ao setor mineral do Brasil. 

Equipe de Florianópolis 
Neste novo tempo, tínhamos por objetivo mapear as folhas cartográfi cas: SF22, SG, 

SH, SI. A equipe constituía-se dos seguintes técnicos, de diferentes origens: Engenheiros 
Florestais: Augusto Barbosa Coura Neto, José Maria Campos, Osvaldo Souza Lima, Pedro 
Furtado Leite (Assistente na Divisão de Vegetação), Renato Bueno Nett o, Sandor Sohn e 
Ulisses Pastore. Engenheiros Agrônomos: Mario Buedes Teixeira. Naturalistas: Antônio 
Lourenço Rosa Rangel Filho, Roberto Miguel Klein (Assessor na Divisão de Vegetação). 
Geógrafos: Irani Schönhofen Garcia e José Alberto Moreno. A Base de Florianópolis 
situava-se inicialmente à Avenida Rio Branco, 719 (casa verde, da prefeitura municipal), 
tinha como chefe o Geólogo Marcos Almir, substituído posteriormente pelo, também, 
Geólogo, Oniro Augusto Mônaco, Dirceu Riogi Yamazaki. Depois, a sede foi transferida 
para a Avenida Felipe Schimidt, 795, onde o Projeto permaneceu até a transferência 
ao IBGE (1983). Em 1983, as equipes temáticas foram transferidas para Salvador (sede 
administrativa) onde passei a trabalhar com outros colegas temáticos na Divisão de 
Informática). Em fi nal de 1986, já vivenciando tempos ibgeanos, ocorreu o retorno de 
muitos remanescentes radamianos a Florianópolis.
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Ainda, aspectos do mapeamento
A natureza brasileira ainda não havia sido olhada e entendida de modo tão 

sistemático, integrado, extensivo e intensivo, como o foi no período de vigência do 
Projeto. No fi nal deste período, os trabalhos adquiriram ritmo mais lento. Em seguida, 
todo o acervo bibliográfi co /cartográfi co e técnico/profi ssional do Projeto foi incorporado 
ao IBGE que assumiu a responsabilidade de concluir o mapeamento e a publicação das 
folhas cartográfi cas que faltavam.

O mapeamento levado a cabo pelo Projeto, especialmente, na Região Sul do 
País, no que concerne à cobertura vegetal, não se limitou apenas ao desenho, registro, 
de ocorrência/ausência de vegetação. Cuidou de identifi car e recuperar tipologias 
extintas (recuperar o desenho original, histórico, muitas vezes inédito, de tipologias 
arrasadas). Para este trabalho, geralmente, tornou-se importante conhecer, em primeiro 
lugar, a estrutura vegetal e a fl ora características, depois, a situação geográfi ca, o clima 
(principalmente, dados térmicos e pluviométricos), o substrato geológico, o relevo e o 
solo. Todos os elementos levantados e estudados eram classifi cados e hierarquizados 
dentro do Sistema de Classifi cação Fisionômico-Ecológica, previamente estabelecido, 
elaborado de acordo com normas universalmente reconhecidas. Assim, foi formulado 
o conceito das diferentes unidades de vegetação: das fl orestas, campinaranas, savanas, 
savana-estépicas, estepes, áreas de vegetação pioneira, áreas de tensão ecológica, áreas 
denominadas refúgio ecológico (vegetação relictual, formações vegetais de climas 
pretéritos), áreas com vegetação secundária e áreas agrícolas e pastoris.

Biomas
A partir do desenho da tipologia vegetal, tornou-se possível delinear melhor os 

biomas terrestre brasileiro, na escala de 1: 250 000 e ao milionésimo. A identifi cação dos 
biomas é o resultado de esforço conjunto do IBGE e do Ministério do Meio Ambiente, 
com vista à formulação de políticas públicas voltadas, especialmente, ao aproveitamento 
racional e ao rendimento sustentado dos recursos naturais, com maior distribuição de 
benefícios. 

Embora o mapeamento tenha sido realizado em escalas pequenas e médias, 
foi importante porque, pela primeira vez, na história do País, estudos e pesquisas 
sistemáticas e integradas puderam se impor e lograram chegar antes da devastação, para 
dar a conhecer a riqueza natural e a importância de muitos ecossistemas remanescentes, 
nos diferentes biomas brasileiros, especialmente, na Amazônia.

O que geralmente ocorreu, e ainda ocorre, é a antecipação da destruição 
ambiental: o fogo, o machado, a foice, a motosserra e as máquinas pesadas antecipam-se 
e transformam, indiscriminadamente, imensas regiões campestres, e mesmo fl orestais, 
em pastos e lavouras. E não me devo omitir em ressaltar, muitas vezes o desmatamento 
teve como único ou principal objetivo a posse ilegal de terras da União.

Trabalho de Campo – Sul do Brasil
A Região Sul, a exemplo de outras regiões historicamente exploradas, teve 

seu patrimônio natural dramaticamente devastado. Muitas espécies e formas de vida, 
certamente, desapareceram sem o devido registro, conhecimento científi co. A maior parte 
da região já havia sido transformada pela agricultura, especialmente, plantio de grão.

O mapeamento consistia quase sempre em delinear tipos de uso da terra e limites 
históricos das formações vegetais, especialmente, das Regiões Fitoecolóogicas, a partir 
de indicadores climáticos, litopedológicos, fi tofi sionômicos e fl orísticos. Exemplos: 
o pinheiro e o podocarpo, característicos da fl oresta ombrófi la mista; espécies de 
espinilho (leguminosas) típicas do clima continental das baixas altitudes do extremo 
sudoeste do Estado do Rio Grande do Sul; solos hidromórfi cos das formações pioneiras 
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e estacionalidade das fl orestas decíduas. Vale dizer que conhecer a área de dispersão de 
espécies de espinilho — conforme Padre Balduino Rambo (1942), professor, jornalista, 
escritor, botânico e geógrafo, autor do livro A fi sionomia do Rio Grande do Sul: ensaio de 
monografi a natural — ajuda a delimitar a savana estépica na Região Sul do País, ambiente 
mais típico do Bioma Pampa.

O processo de apropriação e uso da terra com exploração predatória é uma 
constante histórica nefasta, herança perniciosa, que aqui instalou-se, desde o chamado 
descobrimento. A natureza toda geme sob seu jugo. E grande é o número de espécies 
em extinção. 

Com profundo respeito e emoção, até, faço a seguir, o relato de uma constatação, 
uma importante experiência de trabalho de campo no Planalto Meridional. Em pauta, 
dois respeitáveis fi lhos do Brasil, duas vítimas respeitáveis: o bravo povo indígena e 
a bela fl oresta de araucaria angustifolia (bertol.) kuntz e, duas realidades sociológicas 
do sul do Brasil. O pinheiro e o índio, importantes símbolos brasileiros, realidades 
sociológicas pungentes, marcam de modo particularmente tocante a história do Brasil: 
ambos foram desfavorecidos na luta pela posse do território.

A fl oresta de araucária — mata temperada brasileira — tem sido considerada 
remanescente de um clima pretérito mais frio e mais seco do que o atual. Associada 
à ideia da vigência de um período geoclimático mais frio/seco mergulhado no túnel 
do tempo quaternário. Conforme a literatura pertinente, ao longo das eras e períodos 
geológicos, o clima regional vem evoluindo; e temos atualmente um período bem mais 
quente/úmido. Esta evolução, tropicalização do Planalto, favorece o desenvolvimento 
e o avanço da fl ora tropical (típica de clima quente/úmido) sobre a fl ora de clima 
temperado (mais frio/menos úmido, diria). A fl ora temperada, com desenvolvimento 
mais lento, tende a ser substituída pela tropical, de crescimento mais rápido. Este 
interessante fenómeno de substituição do pinheiro ainda podia ser observado com 
frequência, há algumas décadas, em diferentes situações geográfi cas planaltinas, 
através de encraves remanescentes da chamada “mata preta”, dispersos no domínio 
da “mata branca.” Estudiosos apontam a gralha azul e roedores como os principais 
dispersores do pinheiro. Estudando os fenômenos regionais, acabei me convencendo 
de que os encraves de pinhais na “mata branca” da planície litorânea, os poucos casos 
reconhecidos, devem ser associados ao desmoronamento das encostas do Planalto, mais 
do que à ação do índio ou de animais dispersores. Na verdade, a dispersão do pinheiro 
só é bem-sucedida sobre os campos do Planalto. No mais, o que ocorre é a invasão do 
ambiente planaltino pela chamada “mata branca”. A “mata branca” alcança o Planalto 
prioritariamente pelas encostas e vales, mais favoráveis às fl orestas do que os ambientes 
do Planalto (frios, frequentemente assolados por frentes frias desidratadas).

Questionamento: por que a mata do pinheiro, chamada “mata preta”, de origem 
temperada, desaparece dos vales, se estes são melhores para fl orestas? Pinheiro não 
gosta de ambiente bom? A resposta é: Ele gosta sim, porém isto lhe foi subtraído. A 
mata tropical, “mata branca”, naturalmente mais adaptada, climaticamente favorecida, 
desenvolve-se mais rapidamente, sombreando, impedindo o desenvolvimento da 
“mata preta” (de pinheiros). Pinheiro é árvore heliófi la por excelência, amiga da luz, 
sucumbe muito mais facilmente quando submetida à umbrofi lia (sombreamento). 

Um sonho, descoberta
Se o reino vegetal é marcado pela dura luta e prevalência do mais apto, favorecido 

por condições ambientais, que dizer da relação entre nós, seres humanos? Como se 
comportou o índio diante do avanço civilizatório europeu, da invasão do planalto 
meridional brasileiro pelo homem branco?

Em humildes observações e análises fui conduzido a comparar o índio ao pinheiro 
araucária. Eles têm em comum algo muito importante, a luta pela sobrevivência. Pinheiro 
e índio fi caram, um e outro, naturalmente defasados ante as mudanças ambientais. 
Diante das mudanças climáticas, um. E diante do avanço sociocultural e tecnológico 
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global, o outro. Interessante observar que o homem branco também alcançou o Planalto 
pelos vales, como que, seguindo o rastro da “mata branca”. Ele veio de longe, dominou 
o mares, fi xou-se no litoral e depois galgou o Planalto, dizimando os redutos indígenas 
que se aquartelaram nas alturas planaltinas mais inacessíveis.

Índio não gosta de terra boa? Gosta sim, mas elas lhe foram subtraídas. A 
tecnologia do homem branco se impõe, conquista e coloniza as terras mais acessíveis e 
férteis. Salvo raras exceções, sobraram ao índio apenas os solos pedregosos das alturas 
frias, ambiente, em geral, inóspito e quase inacessível.

Quando do trabalho de campo, Folhas SG22, planalto paranaense, a principal 
preocupação era a delimitação da área de dispersão natural do pinheiro. Ao longo do 
caminho, acabei associando a história do índio à do pinheiro. Viajava com o Professor 
Roberto M. Klein, Assessor na Divisão de Vegetação e curador do Herbário Barbosa 
Rodrigues localizado no Município de Itajaí (Santa Catarina). Fui por ele conduzido 
a compreender um fenómeno fi tosociológico importante: a dispersão natural do 
pinheiro no sul do País. Depois de duas semanas de rodagem e questionamento, 
naquelas estradas difíceis, já no avançado do dia, alcançamos a Reserva Indígena de 
Queimadas, isolada nas duras montanhas do Município de Ortigueira (Paraná), a 172 
km de Maringá (Paraná). Não havia mais opção, tivemos que pernoitar ali. Era um 
punhado de casas de taboas de pinheiro coroando a planura pedregosa de um monte, 
onde fomos recebidos e acomodados com generosa cordialidade. Lanchamos do que 
levávamos e fomos acomodados para dormir. Cansados e mergulhados na silenciosa 
solidão da tribo, dormimos logo, enquanto repassávamos lances da ansiosa expectativa 
de desvendarmos o mistério com que nos detivemos até ali: a fl oresta ombrófi la mista 
(de araucária) restrita ao Planalto, ausente em praticamente todas as demais situações 
geográfi cas meridionais. Enquanto dormíamos, acendeu-se me um sonho, um turbilhão 
de questionamentos. Uma revolução abraçou-me a memória sacudindo e interligando 
os fi lamentos das inúmeras ideias e pensamentos com que nos ocupamos na viagem, 
até ali. Em sonho, a inquietação evoluiu, as ideias confl uíram e os pensamentos se 
arranjaram de tal modo que me veio uma revelação: uma espécie de visão esclarecedora 
do que havia ocorrido com o índio e com a araucária. Do âmago do turbilhão mental, 
surgiu-me uma luz esclarecedora que, de pronto, despertou-me. Levantei-me eufórico 
como nunca e despertei o amável Professor que dormia ao lado e exclamei bem alto: 
Eureca, Professor! — Expressão de Arquimedes de Siracusa (287-212 a.C.) desvendando 
enigma. “Professor, agora entendi tudo!” E ele que em altas horas dormia sossegado, 
agora, espantado de minha atitude, interrogava com olhos arregalados: “Entendeu 
tudo o quê?” Então, em plena madrugada, sentados frente a frente nas modestas 
camas de pinheiro daquela humilde e acolhedora reserva indígena, fomos repassar as 
intrigantes e comoventes histórias de dois fortes representantes das terras do Brasil. 
Dois símbolos históricos inesquecíveis, porque, ainda, presentes em nosso País. Ambos, 
lutando por sobreviver, fi ncando raízes na terra dura que lhes restou. O índio e o 
pinheiro tombaram vítimas circunstanciais de uma luta desigual. Vítimas da própria 
incapacidade de resistir e de existir. Vítimas em um planeta cada vez mais quente/
úmido. Vítimas em um mundo cada dia mais habilitado em destruir e usufruir. Vítimas 
em um mundo desafi ador, sem sentido e sem honroso porvir. Vítimas, por fi m, em um 
mundo cada dia mais alheio aos desígnios do seu Criador. O pinheiro é uma espécie 
em extinção, como tantas outras, do, ainda relevante, patrimônio fl orestal do País. O 
índio, uma raça que não se pode dar por extinta porque, se não resistiu o sufi ciente 
para manter-se soberanamente, entranhou-se nas veias de seu algoz e perpetua-se nas 
diferentes expressões genéticas e culturais, com o pé fi rme na terra-mãe que deixou de 
se chamar Pindorama para ser Brasil. Um país mesclado, cor de brasa, que queremos 
soberano e belo, justo, forte e sábio. Deus salve o Brasil, um país de todos!
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Introdução
Pode não parecer, mas os trabalhos realizados pelo Projeto Radar na 

Amazônia - Projeto Radam (até 1976) e Projeto Radambrasil (após 1976) 
trouxeram muito mais contribuições para a pedologia nacional que poderiam 
ter suposto alguns dos mais célebres otimistas que participaram da criação do 
referido Projeto. Tenha-se em conta que aqui é considerado, principalmente, o 
segmento que trata da classifi cação e do mapeamento de solos. Passados mais 
de 30 anos de seu término, que se deu em 1986, se constitui, ainda hoje, na 
única fonte de informações sobre solos de várias e imensas regiões brasileiras.

A despeito de sua grande importância no que concerne ao levantamento 
e produção de dados sobre os solos nacionais, estabeleceu sem dúvida, alguns 
marcos e feitos notáveis que devem ser sempre registrados e considerados, 
dentre alguns deles: produziu o único mapeamento sistemático de solos que 
contempla todo o Território Nacional, com mapas produzidos na escala 1: 
1 000 000, publicados em 38 volumes, sendo 34 na forma impressa; formou 
e constituiu a segunda maior equipe de mapeadores de solos do Brasil, 
superada em número apenas pelo então Serviço Nacional de Levantamento e 
Conservação de Solos - SNLCS da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
- Embrapa (atual Embrapa Solos); contribuiu para formar alguns dos maiores 
nomes da pedologia nacional; colaborou para desmistifi car a ideia de solos 
férteis na região amazônica como a razão da exuberância de sua fl oresta; 
até o presente tem sido uma das principais fontes de dados para subsidiar 
a construção do Sistema Brasileiro de Classifi cação de Solos - SiBCS. Mesmo 
após o encerramento, a equipe de pedologia, após integrada à Diretoria de 
Geociências do IBGE, continuou trabalhando dados antigos e produzindo 
dados novos de solos do Brasil, alocando-os em um grande banco de dados 
disponibilizado ao público, mostrados em formatos diversos (textos, tabelas, 
mapas) impressos ou em meio digital. Elaborou o Mapa de solos do Brasil (escala 
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5 000 000), com a colaboração do então Centro Nacional de Pesquisa em Solos da Embrapa 
(atual Embrapa Solos) e, ainda, produziu um Manual técnico de pedologia, hoje em sua 3a 
edição, que é adotado sistematicamente nas universidades brasileiras que atuam no 
ensino do solo. Também egressos da equipe de pedologia do Projeto e, por conseguinte, 
com a formação inicial dada por ele, cabe mencionar alguns companheiros que se 
destacaram em suas carreiras profi ssionais, tornando-se atualmente pesquisadores e 
professores, todos referências no ensino e pesquisa da pedologia no Brasil.

Trabalho árduo, difícil, arrojado e arriscado são alguns dos termos que 
podem, sem sombra de dúvida, serem usados como qualifi cadores dos trabalhos do 
Projeto Radam/RadamBrasil no seu todo, o que se aplica integralmente aos aspectos 
relacionados à pedologia. As atividades de pedologia, bem como as dos demais temas, 
tiveram seu início nos idos de 1970. Àquela ocasião, alguns trabalhos de mapeamento 
vinham sendo executados nas Regiões Sudeste, Sul e Nordeste pela então Comissão 
de Solos do Ministério da Agricultura, atual Embrapa Solos, regiões estas mais bem 
dotadas de condições de acesso e de material cartográfi co básico.

É sempre bom lembrar que as décadas de 1960 até 1980 foram o que se poderia 
denominar o clímax dos levantamentos sistemáticos de solos no Brasil, mas foram as 
décadas de 1970 e 1980, exatamente quando da existência do Projeto, que foram as 
mais produtivas, pois nelas se conseguiu executar o mapeamento dos solos de todo 
o Território Nacional, ou seja, foi possível embora de forma genérica, ter uma visão 
sistemática e bastante uniforme dos solos do País no seu todo.

Os trabalhos do Projeto Radam foram desenvolvidos inicialmente na região 
amazônica e, para tanto, houve a necessidade de criação ou adaptação de procedimentos 
e metodologias de trabalho, particularmente os procedimentos para execução de 
trabalhos de campo, considerando-se a ocasião e as peculiaridades daquela região. 
Dentre as muitas peculiaridades e estratégias de trabalho adotadas pelo Projeto Radam 
na Amazônia, vale mencionar:

 - Emprego sistemático de aeronaves e embarcações fl uviais, em razão da defi ciência e 
mesmo inexistência de acessos rodoviários;
 - Abertura de clareiras na mata com emprego de operações de “rapel” para possibilitar as 
visitas das equipes técnicas com uso de helicópteros (Foto 1);

 - Utilização de acampamentos itinerantes em locais estratégicos dentro da fl oresta, 
como centro de operações e apoio para aos trabalhos de campo (Foto 2); e

Foto: Jaime Heitor Lisboa Pithan, 1975.

Foto 1 – Operação de “rapel” para abertura de clareiras em mata
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 - Utilização de trados do tipo “caneco” com 5” de diâmetro (Foto 3), para realizar as 
sondagens, a caracterização e a coleta de amostras de solos no campo.

Não obstante a criatividade necessária para desenvolver os trabalhos de forma 
satisfatória, em uma região tão grande, com acesso terrestre inexistente ou precário e 
com recantos inóspitos e hostis, enfrentaram ainda os pedólogos do Projeto Radam:

 - Defi ciência de infraestrutura – levou os executores a ações muitas vezes perigosas e 
desconfortáveis, como o transporte de combustível em recipientes dentro do veículo 
de locomoção, improvisação de acampamentos e de alimentação, etc. Era comum 
transportar recipientes com hipoclorito de sódio para adicionar algumas gotas à água 
natural que era consumida;

Foto: Jaime Heitor Lisboa Pithan, 1975.

Foto 2 – Aspecto de pequeno acampamento utilizado pelo Projeto RADAM

Foto: Virlei Álvaro de Oliveira, 2015.

Foto 3 – Trado de caneco de 3” à esquerda e de 5” à direita
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 - O endemismo de doenças como a de chagas, a febre amarela, a esquistossomose e a 
malária, das quais muitos foram acometidos;
 - “Missões” ou “operações” de campo que se estendiam por 30 dias ou mais;
 - Pousos e decolagens em pistas em condições precárias (Foto 4); e

 - Perigosas operações de descida e decolagem em clareiras abertas na mata (Foto 5);

Foto: Jaime Heitor Lisboa Pithan, 1977.

Foto 04 – Aspecto de pista de pouso utilizada pelo Projeto Radam para desenvolvimento dos trabalhos

Foto: Jaime Heitor Lisboa Pithan, 1975.

Foto 05 – Operação de descida em clareira abertas na mata para as visitas técnicas
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No que concerne especifi camente ao desenvolvimento dos trabalhos de pedologia, 
cabe mencionar que o Projeto, em seu auge, chegou a contar com 59 pedólogos atuando 
simultaneamente, embora 65 seja o número total de técnicos registrados ofi cialmente 
(vide lista ao fi nal deste capítulo), que estiveram lotados em bases de apoio localizadas 
em várias regiões do Brasil (em Belém, Natal, Salvador, Rio de Janeiro, Goiânia, 
Florianópolis e Manaus). 

A formação dos pedólogos da equipe — os “facas novas”
Para fi car como registro, cabe mencionar que o Projeto Radam montou e formou 

sua equipe contratando alguns poucos pedólogos que já detinham alguma experiência 
(oriundos direta ou indiretamente de equipes treinadas pela então Comissão de Solos 
do Ministério de Agricultura) e a maior parte profi ssionais recém-formados, na maioria 
engenheiros agrônomos, que eram treinados em serviço. Deve-se ter em mente que no 
Brasil, até os dias atuais, não se ensina mapeamento de solos nos meios acadêmicos.

A rotina nos primeiros 15 dias no Projeto era de muita leitura, principalmente 
dos volumes já concluídos pelo Projeto e trabalhos de levantamento de solos de outras 
instituições. Assim nos familiarizávamos com os procedimentos para levantamentos 
e íamos aprendendo um pouco mais sobre solos. A leitura dos levantamentos 
executados nos proporcionava os primeiros contatos com a morfologia dos principais 
solos brasileiros e foi fundamental para os primeiros dias de trabalho. Entretanto, as 
conversas com os colegas mais experientes dentro do Projeto é que nos passavam os 
ensinamentos para o dia a dia dos trabalhos, principalmente os de campo.

De início era necessária a familiarização também com as informações contidas 
nas imagens de radar, que eram o tipo de sensor remoto ofi cial empregado. Era difícil, 
pois a carência de profi ssionais conhecedores do mesmo no Brasil era muito grande, 
mesmo de fotografi as aéreas, que à ocasião existiam para as partes mais ao sul do Brasil. 
Os técnicos do Projeto Radam, em sua maioria, foram autodidatas no manuseio das 
imagens de radar. Além de único material empregado para interpretação visando a 
construção dos mapas de solos, as imagens eram utilizadas também como instrumento 
de navegação nas campanhas de campo. Não raro, durantes os voos para visitas técnicas, 
éramos solicitados a colaborar com o controle de localização da aeronave, na procura 
de clareiras abertas para pouso, ou mesmo na busca de melhores alternativas de rotas.

Nas campanhas com uso de helicópteros grandes (convênios com a Força Aérea 
Brasileira - FAB) a equipe de pedologia era formada por dois pedólogos e dois auxiliares 
(um para a operação de tradar — chamado “tradeiro” — e outro para abrir as picadas na 
mata — “picadeiro”), enquanto nas campanhas com helicópteros pequenos, participava 
um único pedólogo, acompanhado do “tradeiro” e do “picadeiro”. Assim também o era 
nas campanhas pelos rios com uso de barcos. Neste caso, barcos grandes eram utilizados 
em rios navegáveis até um ponto estratégico, conduzindo todos os componentes da 
expedição, e, deste ponto, as equipes técnicas procediam suas visitas específi cas com 
uso de barcos pequenos até as margens dos rios para o alcance dos alvos em terra. 
Quando a expedição ou campanha era realizada em rios encachoeirados, empregavam-
se apenas barcos pequenos, também denominados “voadeiras” ou “motores de popa”.

Os procedimentos técnicos para o desenvolvimento 
dos trabalhos

Obviamente, na parte técnica nós pedólogos nos preparávamos como podíamos, 
muitas vezes improvisando na base do “quem não tem cão, caça com gato”. Tirávamos cópia 
do então Manual de métodos de trabalho de campo, editado pela Sociedade Brasileira de Ciência 
do Solo (plastifi cávamos para evitar o umedecimento e consequente perda), particularmente 
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das partes ou páginas com informações que iríamos seguramente utilizar em campo, tais 
como classes de textura, estrutura, consistência, transição, cores, símbolos de horizontes e, 
adicionava-se manualmente ainda todos os possíveis “bizus” que por ventura pudessem 
ajudar um iniciante na arte de descrever e coletar perfi s de solos. Estes iniciantes, dentro do 
Projeto Radam, eram denominados pelo apelido de “facas novas” em razão de terem que 
adquirir uma faca ao serem contratados, que servia como principal ferramenta de trabalho.

A direção da pedologia do Projeto tinha o cuidado de enviar os “facas novas” em 
suas primeiras campanhas sempre acompanhados de um pedólogo mais experiente, o 
que funcionava muito bem principalmente nos aspectos de logística e desenvolvimento 
das ações na selva.

Uma grande difi culdade que enfrentaram os pedólogos nos trabalhos de campo na 
região amazônica, problema comum aos técnicos dos demais temas, era o posicionamento 
correto dos pontos de “visita” nas imagens de radar. As clareiras eram abertas nos locais 
predeterminados sobre as imagens, por meio de interpretação destas, que tinha como 
critérios o tipo e a representatividade dos padrões de imagem e a posição mais favorável, 
para otimizar o trabalho, de forma que uma clareira pudesse atender, na medida do 
possível, aos interesses distintos de todas as equipes técnicas que fariam a visita, quais sejam, 
geologia, vegetação e solos. Para isto, muitas vezes eram localizadas em zonas limítrofes 
de diferentes ambientes, ou seja, se existissem acidentes geográfi cos (morros, escarpas, 
cânions, vales, planícies, etc.) as clareiras seriam locadas em suas proximidades. Tal fato 
quase sempre obrigava as diferentes equipes a se deslocarem em meio à mata, abrindo 
picadas, em direção ao seu alvo mais adequado. Assim os geólogos tinham preferência 
por leitos de rios ou igarapés, encostas de morros, ou outras situações consideradas com 
maior probabilidade de encontrar rochas afl orantes, os pedólogos geralmente buscavam 
as superfícies mais amplas e uniformes para caracterizar e amostrar os solos e assim, 
quase sempre, procuravam caminhos distintos ou opostos aos dos geólogos. De maneira 
quase análoga aos pedólogos comportava-se o pessoal da vegetação.

Diferentemente dos dias atuais, não existiam aparelhos GPS, o que difi cultava 
bastante o trabalho de localização em campo dentro da fl oresta, e consequentemente, a 
plotagem correta dos locais amostrados. No ato do pouso dos helicópteros, dentro das 
clareiras abertas, havia a necessidade de um mínimo de orientação espacial em relação aos 
pontos cardeais, para iniciar o caminhamento na direção de interesse, que era escolhida de 
acordo com o padrão de imagem. Dispunha-se tão somente de uma bússola manual e da 
bússola do helicóptero. Por tal razão, após o pouso e estacionamento da aeronave dentro da 
clareira, era comum se buscar esta orientação junto ao comandante da mesma, o que nem 
sempre era exitoso, considerando o grande número de manobras necessárias para o pouso.

Vencida esta etapa para defi nição da direção e do sentido para se fazer a picada, 
seguiam-se as difi culdades de manter a direção escolhida em razão de percalços que 
surgiam no trajeto, tais como, impedimentos físicos por topografi a, por presença 
elevada de cipós e espinhos no sub-bosque, árvores caídas, igarapés, igapós, insetos 
dos tipos abelhas, vespas e marimbondos, formigueiros e outros animais como onças, 
queixadas e cobras. Adicione-se a isto o rendimento no deslocamento nas picadas, que 
era sempre muito baixo se comparado a caminhadas em áreas limpas e, por fi m, havia 
ainda a difi culdade de retornar à clareira pela mesma picada, o que exigia que ao serem 
abertas, se deixassem marcas nas árvores ou galhos ao longo da picada, a intervalos 
regulares, de modo que pudessem ser vistas ao se andar no sentido contrário, sob pena 
de grandes dores de cabeça no retorno, ao se perder a direção da picada.

O local para executar a sondagem com o trado era escolhido pelo pedólogo e 
nele se fazia uma pequena limpeza para facilitar a exposição do material retirado e 
para os trabalhos de exame, descrição e coleta das amostras. Alguns pedólogos davam 
preferência para executar as sondagens nas proximidades de algum tronco caído para 
servir de assento, enquanto outros chegavam mesmo a aproveitar estes para puxar uma 
pequena “paia” (tirar um cochilo), antes de iniciar o retorno. As amostras colhidas eram 
então transportadas para o helicóptero.
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As operações de abrir picadas acima descritas eram também executadas nos 
trabalhos realizados pelas vias fl uviais, com a diferença que os pontos iniciais das 
picadas eram as margens dos corpos d’água e eram escolhidos previamente.

As difi culdades para a classifi cação dos solos
Os solos em geral tinham descritas as suas principais características físicas e as 

morfológicas detectáveis após a retirada da amostra com o trado e a sua classifi cação 
fi nal era realizada após a elaboração das análises laboratoriais. Não raro, em razão da 
pouca disponibilidade de tempo no campo, e do desconforto de alguns locais devido 
à presença de mosquitos (borrachudos) ou abelhas, de incidência de chuva, alguns 
pedólogos procediam tão somente a separação de horizontes e a coleta das amostras, 
deixando a determinação de características como cor, textura e consistência para o 
escritório.

Para o enquadramento taxonômico dos solos (classifi cação) os pedólogos usavam 
todos os recursos disponíveis à época. Era sempre uma tarefa difícil e tomava-se por 
base ou referência características físicas e morfológicas dos solos ou do ambiente, tais 
como textura (se seriam do tipo Areias Quartz osas — atuais Neossolos Quartz arênicos), 
cor (se seriam solos hidromórfi cos ou não), presença de gradiente textural (se seriam 
Latossolos ou Podzólicos, atuais Argissolos) e como era bom encontrar a vegetação de 
Campinarana (seriam Podzóis Hidromórfi cos — atuais Espodossolos, possivelmente), 
e por aí afora. Solos que fugiam muito dos conceitos mais centrais das classes mais 
comuns eram classifi cados como Cambissolos, por ser esta classe considerada o “saco 
de lixo” da classifi cação empregada à ocasião. Alguns companheiros chegaram até a 
ganhar apelidos com o nome de um dado solo, caso do colega Eduardo Leandro da 
Rosa Macedo que foi apelidado de “Dudu Latossolo”, por tanto encontrar e identifi car 
os solos desta classe.

A presença de basalto ou de outras rochas básicas, quando detectada pela equipe 
de geologia, sempre levantava a possibilidade de ocorrência da então chamada Terra 
Roxa Estruturada — atuais Nitossolos Vermelhos ou de Latossolo Roxo — atuais 
Latossolos Vermelhos Férricos na região, fato que quase sempre era contornado ou 
considerado quando da formação da legenda de solos.

A nossa experiência pessoal no Projeto
Teve início em setembro de 1976, quando concluímos a graduação em agronomia 

na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ e fomos contratados. A 
ansiedade era grande e a emoção ainda maior, pois além do primeiro emprego, tínhamos 
conseguido realizar o sonho de ingressar para a equipe do Projeto. Fomos contratados 
na cidade do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro) e recebemos passagem para nos apresentar 
em Belém (Pará), então sede do mesmo.

Após 15 dias de leitura, o então Diretor da Pedologia do Projeto, Sr. José Silva 
Rosatelli, mais conhecido pelo sobrenome, nos delegou a primeira missão de campo 
e no dia seguinte já estávamos em Manaus (Amazonas), esperando o transporte de 
helicóptero para novo deslocamento até um dos acampamentos de campanha, que 
neste caso se localizava às margens da rodovia em construção Manaus-Caracaraí (BR-
174), que hoje liga Manaus (Amazonas) a Boa Vista (Roraima), passando pelas terras 
dos índios Atroaris-Waimiris, à ocasião, famosos pelos sucessivos massacres que 
aconteciam em seu território, ora de brancos e ora de índios.

Foi nossa primeira campanha de campo e nela eram utilizados helicópteros 
pequenos, onde as visitas eram realizadas com apenas uma equipe temática de cada 
vez (Foto 6).
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Por ser uma campanha que utilizava aeronaves pequenas e alugadas na iniciativa 
privada, era também um acampamento pequeno, com número reduzido de pessoas e, 
por que razão, recebemos uma pequena barraca de camping individual como alojamento 
para toda a nossa estadia. Foi também nossa primeira experiência em pernoitar na 
selva. Na primeira noite, em meio a um típico temporal “amazônico”, alguns animais 
procuraram abrigo na “aba” da cobertura da barraca e faziam ruídos característicos, 
passando-nos uma grande sensação de medo que quase nos fez desistir da carreira e 
voltar ao Estado do Rio de Janeiro.

Em determinados aspectos fomos de certa forma privilegiados, pois ainda nesta 
primeira campanha tivemos a oportunidade de fazer o trabalho de levantamento por 
estrada, ao longo da Rodovia BR-174, do km 153, onde era o nosso acampamento, até um 
trecho já concluído da rodovia, situado dentro das terras Atroaris-Waimiris (atualmente 
já ofi cialmente delimitadas e ainda com certas restrições de acesso). Para trafegar 
com um mínimo de segurança no trecho, recebemos apoio da Fundação Nacional do 
Índio - Funai que nos disponibilizou um indigenista de sua equipe. A então equipe de 
pedologia, composta por mim e pelo colega e então chefe na Base de Apoio de Manaus 
Dirceu Rioji Yamasaki, procedeu ao trabalho de levantamento. Deslocamo-nos até o 
último posto da Funai dentro da área indígena e lá fomos recebidos pelo pessoal da 
Fundação, que nos ofereceu um pequeno almoço e abrigo por alguns momentos. O 
referido posto se encontrava, por vários dias, sob cerco de indígenas que se mantinham 
dentro das matas adjacentes ao posto, e, que com a nossa chegada, vieram em massa 
ao nosso encontro. Não existia comunicação verbal com estes índios em razão do curto 
tempo de contato deles com o pessoal da Funai e, na base de sinais, conseguimos fazer 
algumas negociações do tipo: facas, “terçados”, camisetas ou quaisquer penduricalhos 
versus arcos e fl echas com pontas de aço. Retornamos em seguida e creio ter vivido a 
mais emocionante experiência de minha vida até então.

Passava o tempo e crescíamos tanto em formação pessoal quanto profi ssional. 
Acampamentos diversos, com helicópteros grandes e pequenos, “aventuras” diversas 
onde chegávamos a passar 10 a 15 dias consecutivos voando praticamente todos os 
dias, de sol a sol. A linguagem aeronáutica de comunicação empregada pelos militares 
e pelo nosso pessoal da comunicação, diga-se aí operadores de rádio, era totalmente 
dominada por todos os participantes dos acampamentos. Se não se estava voando por 
questões operacionais, o tempo em terra era gasto em algum igarapé para banho e 
pescaria ou, ao redor do rádio de comunicação, aguardando notícias sobre o salário, 
sobre substituição de equipes e o mais importante, sobre as próximas viagens dos 
aviões de apoio (também chamados Vasops), que geralmente, além de víveres, levavam 
e traziam pessoas e revistas com entretenimentos diversos (Foto 7).

Foto: Jaime Heitor Lisboa Pithan, 1976.

Foto 06 – Equipe de pedologia dentro da clareira em 
preparativos para adentrar à fl oresta
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Em meados de 1977, fomos escalados para participar de uma campanha muito 
especial que estava sendo realizada no Rio Tapajós e os seus principais formadores, ou 
seja, os Rios Teles Pires e Juruena, contemplando terras dos Estados do Pará e de Mato 
Grosso. Foi uma campanha grande com muitos meses de duração. Tratava-se da famosa 
“operação 003”. As equipes técnicas permaneciam entre 30 e 50 dias ou mais, direto 
no campo, e então eram substituídas. Por serem rios encachoeirados eram utilizadas 
apenas embarcações do tipo “voadeiras” ou “motores de popa” que transportavam 
além das equipes técnicas, todo o pessoal de apoio, de cozinha, víveres, enfermaria, 
material de camping, amostras coletadas, combustíveis, etc. (Foto 8).

Foram algumas das experiências mais incríveis por que passamos. Falava-se 
a “bocas pequenas” que o Sr. Diretor da pedologia só escalava para esta campanha 
os novatos (“facas novas”), pois não iria “gastar chumbo bom com caça vagabunda”. 
Talvez seja lenda!

Foto: Jaime Heitor Lisboa Pithan, 1977.

Foto 07 – Avião C47 em operação de translado de equipes. Foto: Jaime Heitor Lisboa Pithan

Foto: Jaime Heitor Lisboa Pithan, 1977.

Foto 08 – Preparativos para mais um dia de campanha do decorrer da Operação 003
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Fato é que se tratava da terceira “pernada”, ou terceira etapa da campanha, e a 
nós coube substituir o companheiro Isaías Oenning (o popular Profeta) que havia feito 
a segunda etapa. O Vasops bem lotado nos deixou em uma pista de pouso na margem 
do Rio Juruena (Fazenda Ariel) e nunca me esquecerei deste ato. De dentro do avião me 
lembro de olhar as pessoas que aguardavam ansiosamente ao lado da pista de pouso 
a nossa chegada (principalmente o Isaías e outros colegas que completavam a sua 
etapa), totalmente encobertos, ou seja com todo o corpo, inclusive o rosto encoberto, e 
logo em seguida, nas rápidas palavras que trocamos, soube que era devido aos “piuns” 
(pequenos mosquitos, também conhecidos por outras denominações). Passei então a 
conhecer, de perto e a cores, o que eram os famosos “piuns”. Eram muito pequenos 
mas picavam como gigantes. Durante o dia formavam nuvens ao redor das pessoas e 
em qualquer vacilo, penetravam dentro das vestimentas, através de qualquer orifício, 
como por exemplo um punho de camisa mal fechado e deixavam aquelas bolhas de 
sangue vermelhas na pele, acompanhadas de uma coceira de grandes proporções. Ao 
longo dos vários dias que ali permanecemos, esperando a chegada de víveres para 
iniciarmos o deslocamento, aprendemos rápido que o melhor a fazer era esperar a 
noite chegar para viver. De dia, com um calor ao redor dos 40ºC, não se conseguia 
sequer comer em paz. Não se conseguia transportar a comida em um garfo ou colher 
do prato até a boca sem uma boa quantidade de “piuns”, portanto passávamos fome 
e esperávamos ansiosamente chegar a noite. Era uma festa a chegada da noite, e isto 
perdurou até o fi m desta nossa jornada que se deu 47 dias depois, na cidade de Porto 
dos Gaúchos (Mato Grosso).

Iniciado o deslocamento rio abaixo, descemos o Rio Juruena até a sua 
confl uência com o Rio Teles Pires e, deste ponto, começamos novamente a subir o 
mesmo trabalhando. Logo em seguida, adentramos o Rio São João da Barra, através 
de sua foz. Neste, nos deslocamos rio acima enquanto foi possível a navegação. No 
deslocamento, a sensação que tínhamos era de sermos os primeiros a fazer aquela 
navegação. Tudo natural, tudo bonito. Muitos peixes, tracajás e jacarés. Cumprido 
o trajeto, retornamos até a sua foz junto ao Rio Juruena e continuamos o trabalho 
subindo o curso deste último. As situações de perigo se repetiam e viravam rotina. 
Nas passagens por cachoeiras ou trechos encachoeirados, de início muito estudadas 
e onde todos seguiam à risca as recomendações de segurança, com uso de coletes 
salva-vidas e outros equipamentos, com o decorrer do tempo e o suceder das 
situações, os cuidados foram diminuindo. Devido à presença ostensiva dos “piuns”, 
duas situações traziam conforto no decorrer da campanha, sendo uma durante as 
noites, nos pontos de pernoite, quando os mosquitos davam uma trégua, e outra 
durante o dia, quando a trégua era devida ao deslocamento das voadeiras, o que 
possibilitava fi car livre dos “piuns” e amenizava o calor. O barco da pedologia, que 
tinha o Raimundo (manauara contratado) como motorista e os índios Antônio e 
Wenceslau como auxiliares para abertura de picada, tradagens, caça, pesca e outras 
“cositas” mais, era um dos mais ágeis em virtude da necessidade de maior velocidade 
para os trabalhos. Não raro a nossa equipe se alimentava de pássaros, peixes ou 
tracajás, caçados e tratados pelo índio Antônio. E assim foi a nossa participação na 
operação 003. Culminou com uma malária adquirida na única noite que optamos 
por dormir em um barracão de pescadores às margens do Rio Juruena. No fi nal do 
percurso, já nas proximidades da cidade de Porto dos Gaúchos, ao tomar o primeiro 
gole de cerveja, após mais de 40 dias na secura, veio a febre e fi camos por mais de 
3 dias aguardando resgate pelo Projeto, que nos transportou para Cuiabá (Mato 
Grosso) e em seguida para Goiânia (Goiás).

Das campanhas com helicóptero, não poderia deixar de registrar alguns fatos 
ocorridos em acampamentos no Estado de Rondônia, sendo um deles no povoado 
que deu origem a atual cidade de Vilhena e outro situado às margens do Rio 
Guaporé, em uma grande fazenda, à ocasião denominada Ilha das Flores, que foram 
importantes acampamentos do Projeto nos trabalhos nesta região dos Blocos SC. 20 
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— Porto Velho e SD.20 — Guaporé. Eram acampamentos dos grandes, de operação 
conjunta entre Projeto Radam e FAB. 

No acampamento de Vilhena, vivemos a experiência de participar de uma festa/
churrasco nos arredores do povoado, num local denominado “Prainha do Panambi”. O 
interessante de tudo é que o churrasco foi feito com um quarto de boi que foi subtraído 
da cozinha do Projeto por alguns ofi ciais da FAB, com participação de alguns moradores 
e de alguns técnicos do Projeto Radam, após umas rodadas de cerveja em um recanto do 
referido povoado (casa de tolerância). A carne foi retirada sorrateiramente da cozinha 
durante a noite e guardada até o dia seguinte fora do acampamento, quando foi então 
levada para a “Prainha do Panambi” e assada. O então chefe do acampamento do Projeto 
Radam foi convidado e fotografado comendo a carne e tomando cerveja durante a festa.

No acampamento em Ilha das Flores, vivemos algumas experiências também 
incríveis, ora praticando verdadeiras caçadas de veados na região dos campos da 
cidade de Pimenta Bueno (Rondônia), quando em nosso retorno do trabalho para o 
acampamento, o helicóptero perseguia os animais até o seu esgotamento e então os 
auxiliares pulavam do helicóptero e os imobilizavam, transportando-os em seguida para 
o acampamento, onde eram assados durante a noite. Observe-se que o narrado acima 
não era uma prática generalizada entre nenhum dos participantes e era dependente do 
pessoal da FAB que estava em campanha e de seu relacionamento com o pessoal civil 
que éramos nós, os “radanianos”. 

Por outro lado, também nesta ocasião aconteceram alguns problemas ou 
desavenças entre o pessoal de nossa equipe com os comandantes ou alguns dos 
tripulantes das aeronaves. Uma prática muito comum do pessoal da FAB era quando 
do retorno ao acampamento no fi nal das tardes, fazerem voos rasantes sobre a copa 
das árvores e de quando em vez utilizarem uma manobra com os helicópteros que 
alguns denominavam “joelho”, e que era fazer o helicóptero subir indefi nidamente 
acelerado e, a certa altura, ao fi nal da subida, tirar a potência ou aceleração do 
motor e os deixar descer quase em situação de “queda livre” como se estivessem 
“planando” até determinado ponto. Muitos companheiros gostavam de participar 
destas manobras e outros abominavam. Os militares justifi cavam como sendo parte 
de seu treinamento. Em um de nossos retornos, após uma manobra, um de nossos 
colegas, tomou o fone de capacete de um dos tripulantes e reclamou de forma 
veemente com o comandante. Isto naquela época era tido pelos militares como uma 
atitude de rebeldia e desrespeito, afi nal vivíamos o clímax da ditadura militar no 
Brasil. Logo após o pouso, sugerimos ao colega que reclamou que evitasse discussão 
e, após descer, se encaminhasse imediatamente para o acampamento. Então, todos os 
membros da equipe civil seguimos juntos para o acampamento, mas neste ínterim, o 
ofi cial comandante, após se desvencilhar dos apetrechos de trabalho, como cintos de 
segurança e capacete, imediatamente deu ordem para que parássemos e retornássemos 
para receber a reprimenda. Como não o fi zemos, ele sacou de sua pistola e efetuou 
alguns disparos em nossa direção. Continuamos em frente.

Passados alguns dias, na saída para mais um dia de trabalho, nossa equipe 
se encontrava pronta dentro do helicóptero e foi dada a partida, já estávamos 
estimativamente a uns 8 ou 10 metros de altura quando a “pá” do rotor principal 
de nosso helicóptero, ao se inclinar para a arrancada, colidiu com a de um outro 
helicóptero que estava ao lado e que se encontrava indevidamente em início de 
rotação. Ouviu-se um estrondo fortíssimo e nosso helicóptero caiu, enquanto o 
motor continuava em funcionamento e as pás do rotor principal giravam, destruindo 
tambores de combustível posicionados ao lado, o que fazia com que o helicóptero 
se movimentasse subindo e descendo desordenadamente, impossibilitando que 
saíssemos de seu interior por um bom tempo. Isto durou infi ndáveis minutos e 
culminou com a destruição quase completa de alguns e estragos seriíssimos em mais 
dois helicópteros (Foto 9). 
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Desfecho da história: o comandante do helicóptero neste caso era o mesmo das 
manobras perigosas e dos disparos efetuados contra a equipe. A FAB abriu inquérito e todos 
tivemos que depor como testemunhas. Imaginem o que se falou a respeito do comandante.

Ainda nesta campanha cabe registrar a experiência em contatar uma tribo 
indígena nunca antes contatada (pelo menos é o que nos pareceu na época). Observamos 
a presença destes índios na região dos campos de Rondônia e por vários dias colocamos 
o roteiro de ida por sobre a aldeia, fazendo algumas manobras por sobre a mesma. 
Notamos a curiosidade deles e planejamos um dia descer para um contato. Nos dias 
que se seguiram jogamos algumas coisas como comida em conserva, pão de forma, 
biscoitos e a receptividade foi boa. Um belo dia descemos com cuidado e ao fi nal 
fi zemos algumas negociações sem trocar uma única palavra (Foto 10). 

Foto: Virlei Álvaro de Oliveira, 1977.

Foto 9 – Aspecto do estado de um dos helicópteros após o acidente

Foto: Jaime Heitor Lisboa Pithan, 1977.

Foto 10 – Detalhe de negociação realizada, em que os indígenas ofereciam a conhecida “tapioca” 
como objeto para negociação
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Por fi m cabe mencionar ainda algumas aventuras vividas no decorrer de algumas 
campanhas realizadas por via terrestre. Estas se deram principalmente na parte mais 
meridional da Amazônia e assim como as demais eram executadas em grandes períodos 
de tempo. Tinha como peculiaridade o fato de que dentro do carro, além de roupas 
e ferramentas, eram transportados muitas vezes combustível em galões, material de 
cozinha e víveres. Os trabalhos eram feitos ao longo das estradas, examinando os solos 
com uso de trados e aproveitando-se também barrancos de estradas e ocasionalmente 
abrindo trincheiras.

Uma campanha em especial me marcou muito. Foi realizada na região norte do 
Mato Grosso e tive a companhia do meu amigo Antônio Santos Silva Novaes como 
componente da equipe. Viajamos por mais de 30 dias consecutivos e algumas situações 
merecem fi carem registradas (Foto 11).

Embrenhados na mata por algum tempo montamos um acampamento para 
pernoite às margens de pequeno córrego sobre o Planalto dos Parecis em vale arenoso 
sob mata, nas proximidades de uma fazenda com grande área recém-desmatada em sua 
parte alta. Pela madrugada acordamos com água invadindo a barraca que dormíamos, 
saímos com difi culdade da mesma e verifi camos do lado externo a queda de grandes 
árvores por ação do vento forte e a incidência de muitos raios no local. O córrego havia 
enchido muito e transbordava sobre a pequena ponte. Corremos e entramos no carro 
(Rural Willys) pela janela, tamanha a pressa, e gritamos para o motorista que dormia 
em seu interior para arrancar e subir para o descampado. Em outro pernoite ainda 
nesta campanha, após acampados e após a “boia” (arroz com conserva), em meio à 
madrugada, fomos acordados por um barulho insistente do lado de fora da barraca, 
junto aos nossos apetrechos de cozinha que fi cava exatamente entre a barraca e o carro 
onde o motorista dormia. Com o zíper entreaberto observamos a silhueta de um grande 
animal quadrúpede que comia o restante de comida dentro das panelas, mastigava 
e abria latas de alimentos. Não conseguimos identifi car qual era, fato que fi cou por 
conta de nossa imaginação sob o condicionamento de uma grande sensação de medo 
que se apossou de nós. A primeira desconfi ança seria obviamente onça, passando por 
anta, porco do mato e até cachorro. Tínhamos um revólver calibre 38 do Projeto que 
utilizamos para tentar eliminar o invasor e disparamos 5 tiros em vão, em razão de uma 
péssima pontaria associadas aos tremores de medo. Nem o barulho dos disparos mudou 

Foto: Virlei Álvaro de Oliveira, 1979.

Foto 11 – Acampamento da equipe de pedologia improvisado às margens do rio Von Steiner no Mato Grosso
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a atitude do intruso e então num ato de desespero partimos em correria para dentro da 
Rural Willys, novamente entrando pelo buraco da janela e mais uma vez sem encostar 
nas laterais, afi nal já estávamos acostumados. No dia seguinte conseguimos junto a sede 
de uma fazenda próxima que nos vendesse alguns alimentos. Noite de terror.

Para fechar os acontecimentos nesta campanha tem ainda o fato de que o nosso 
motorista “conseguiu” atolar a rural em uma poça de água na estrada, talvez a única 
naquele trecho. Isto ocorreu quando retornávamos a um pequeno povoado onde 
estávamos acampados após um dia de trabalho. Estava escurecendo e havíamos 
percorrido cerca de 13 km da única sede de fazenda da região, onde existiam tratores 
que poderiam nos socorrer. Após a “atolagem”, devíamos decidir se dormíamos no local, 
dentro do carro, e esperávamos ajuda no dia seguinte ou se voltávamos a pé pela estrada 
até a sede da fazenda para buscar auxílio. Escolhemos esta última opção. Deixamos 
tudo dentro do carro e iniciamos a caminhada, de bermuda e com sandália havaiana. 
Logo escureceu e dentro da fl oresta a visibilidade era quase nenhuma. Nos primeiros 
minutos de caminhada percebemos a grande besteira de termos ido daquela forma. 
Começamos a ouvir barulho de animais e dentre eles seguramente “esturros” de onça 
que nos acompanhavam de dentro da mata. O medo nos fazia apressar a caminhada e 
sem enxergar bem o chão onde pisávamos começamos a machucar o pé com pedras e 
galhos. O motorista era mais jovem e mais bem preparado fi sicamente. Logo começou a 
se distanciar de nós, e como ninguém queria fi car para trás sozinho, não nos  importamos 
com o pé, com a sede ou qualquer coisa mais. Só pensávamos em chegar vivos à sede da 
fazenda, o que conseguimos cerca de 3 horas depois (quase mortos).

Personagens que marcaram a história da pedologia do Projeto
Um trabalho de tamanha magnitude, com a duração que teve (cerca de 17 anos) 

e envolvendo tantas pessoas das mais diferentes formações e profi ssões, naturalmente 
que foi rico nos mais diversos personagens, acontecimentos e “casos”, tristes por vezes, 
engraçados ou cômicos em outras, em algumas ocasiões inusitados ou surpreendentes, 
que seguramente perenizarão a memória de tão fantástico trabalho.

Nesta oportunidade, é intenção relatar alguns personagens que em nosso 
entendimento fi zeram a história da pedologia do Projeto Radam/RadamBrasil, não 
somente a história técnica, mas que de alguma forma marcaram sua passagem nesta 
magnífi ca empreitada.

Acreditamos que nenhum técnico da equipe foi tão querido e protagonizou mais 
situações memoráveis que o colega Mauro Sileno Saraiva Leão, em nosso entender, um 
personagem símbolo e, por que não dizer, lendário do Projeto. Temos muito orgulho 
de afi rmar que ele foi parte de nossa equipe de pedologia e que com ele tivemos a 
oportunidade de conviver um pequeno período, mais especifi camente em nossa fase 
inicial no Projeto. Como não lembrar da sua famosa onça, batizada por ele como 
“Fabiana Sileno Saraiva Onça”? E os seus hábitos de dar polpudas gorjetas aos serviçais 
da limpeza para diariamente comprarem seus cigarros, quando ainda lotado na sede 
do Projeto em Belém e, como ele mesmo dizia, “infl acionando” o mercado? Como não 
lembrar de sua resposta quando o nosso Diretor comunicou que ele seria o responsável 
pelos trabalhos no Bloco SB.22-Purus? O Diretor lhe perguntou: “Qual vai ser a sua 
primeira ação como responsável pela área? ” Ele respondeu de pronto, após acender 
mais um cigarro e com os pés sobre a mesa: “Vou mandar cercar ela todinha — ninguém 
entra e ninguém sai”. Bem, qualquer outro técnico que assim respondesse, no mínimo, 
seria transferido para a Diretoria de Uso Potencial da Terra pelo Diretor. Mas o Mauro 
fazia isto e todos riam, até mesmo o Secretário Executivo do Projeto.

Ainda também, como não lembrar que em uma de suas inusitadas ações casou-
se com uma colega de trabalho tão somente para ter o direito de sacar o PIS/PASEP? 
Imediatamente após ter sacado, divorciou-se. Como não lembrar? Que saudades, Mauro! 

Como não falar do nosso Diretor José Silva Rosatelli? Muito capacitado 
profi ssionalmente, dirigiu a pedologia do Projeto sempre com muita lisura e sabedoria, 
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em nosso entender de forma justa, e que se notabilizou mesmo pela sua indisfarçável 
avareza, refl etida em inacreditáveis medidas de economia de comida, de roupa e de 
hotel, principalmente. No trabalho, quando na sede em Belém, tinha o hábito de checar 
o serviço de cada um fora do horário de expediente, chamando a atenção dos mesmos, 
quase sempre de forma muito autoritária, e por vezes, com boa dose de ironia. Isto 
proporcionou discussões acaloradas com muitos de nossos técnicos.

Como não lembrar também do nosso memorável colega Nelson Matos Serruya? 
Pedólogo muitíssimo capacitado e criterioso, em cujos traçados de interpretação de 
solos sobre os overlays alocados sobre as imagens de radar se baseava o Diretor, para 
mostrar como exemplo de bons “traçados” para solos. Isto logicamente resultou em 
uma brincadeira entre os colegas, quando queriam alertar para as famosas “cobrinhas” 
do Serruya.

O grande amigo Dirceu Rioji Yamazaki, pela sua grande capacidade de “aparar 
arestas” entre relacionamentos de pessoas distintas, destacou-se naturalmente pela sua 
aptidão para chefi ar equipes. Foi o chefe responsável pela pedologia durante anos na 
Base de Apoio de Manaus, foi o Diretor substituto da pedologia quando de sua estada 
em Salvador (Bahia) e, foi novamente chefe responsável pela pedologia na base de apoio 
de Florianópolis (Santa Catarina). Continuou chefe mesmo depois de ir para a iniciativa 
privada ao fi nal do Projeto.

Não poderia aqui não mencionar o querido colega e grande pedólogo da equipe 
Noel Gomes da Cunha. Personalidade forte e de extrema capacidade técnica, gaúcho 
literalmente da fronteira, não tinha papas na língua. Após alguns casamentos desfeitos, 
casou-se com uma índia na região do pantanal mato-grossense e disse ter resolvido os 
seus problemas de relacionamento conjugal.

Inadmissível seria não mencionar também a candura, a amizade e o 
companheirismo do saudoso e inesquecível Arnaldo Moniz Ribeiro da Costa. Nunca 
faltou com uma palavra amiga e de incentivo a todos os que dele se aproximavam. Foi 
para muitos de nós um verdadeiro paizão. Que saudade!

Não poderia também, de forma alguma, não citar o grande amigo Ayrton Luiz de 
Carvalho. Nosso pedólogo músico. Tocava saxofone com maestria e era fi gura presente 
em todas as confraternizações do grupo, como o principal animador das festas. Quando 
em Goiânia, junto a outros aspirantes da carreira musical, fundou o bloco carnavalesco 
(?) ou conjunto musical (?) denominado “Unidos da Gota Serena”. 

Para não sermos injustos com ninguém, seria necessário fazermos muitas outras 
reverências a vários outros membros de nossa equipe, pois acreditamos piamente que 
nós do Projeto Radam/RadamBrasil fomos na realidade um grupo de privilegiados,  
considerando quase todos os aspectos que conseguimos avaliar, e cada vez mais nos 
convencemos disto, quer pela oportunidade única que tivemos, quer pelo trabalho que 
realizamos. E temos que reconhecer que também fomos privilegiados com o grupo que o 
acaso (?) juntou para realizar tal missão. Parece que foi tudo planejado... Destino? Talvez!

Mas, o espaço é pequeno e, vamos fi nalizar rendendo homenagem a um 
companheiro em especial, que expressou em versos, ou, plagiando o poeta, expressou em 
“feitio de oração” o seu amor e, por que não dizer, o amor de todos os pedólogos pelo seu 
objeto de trabalho, que é a terra. Trata-se do colega Carlos Duval Bacelar Viana. Compôs a 
obra “A oração da terra”, reci tada na cerimônia de abertura do XXIII Congresso Brasileiro 
de Ciência do Solo, realizado na cidade de Porto Alegre (Rio Grande do Sul), no ano de 
1991, e publicada na página inicial da publicação Programa e resumos do referido evento. 
Tem em seu conteúdo versos fortes e emblemáticos como o transcrito a seguir:

Dá-me os nutrientes necessários
E o mais que for preciso, sem exageros
para que eu viva
E assim possa tu com os teus viver.
Estou cansada!
Já servi o que eu podia.
(CONGRESSO..., 1991)
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Como não nos orgulhar disto? Como escrever coisas tão belas e sábias se não 
houver um grande sentimento? Fatos como estes também fazem parte do grande legado 
da pedologia do Projeto Radam para o Brasil.

Relação de pedólogos do Projeto

Engenheiros Agrônomos da Divisão de Pedologia do 
Projeto Radam/RadamBrasil

Ademir Benedito de Oliveira
Airton Luiz de Carvalho – In memoriam
Alfredo Stange
Alvaro Luiz Orioli
Antonio Dávila de Souza Neves
Antonio Gladstone Carvalho Fraga
Antonio José Wilman Rios
Antonio Santos Silva Novaes
Ari Délcio Cavedon
Arnaldo Moniz Ribeiro da Costa – In memoriam
Carlos Alberto dos Santos
Carlos Duval Bacelar Viana – In memoriam
Célio Dias Leão
Celso Gutemberg Souza
Dirceu Rioji Yamazaki
Eduardo Inácio Vieira
Eduardo Leandro da Rosa Macedo
Eliane de Lima
Francisco de Assis Raposo Costa
Glailson Barreto Silva
Hugo Moller Roessing
Isaias Oenning
Jaime Antonio Almeida
Jaime Pires Neves Filho
João Carlos Ker
João Marcos Viana
João Souza Martins
Joel Hamilton Gomes dos Santos – In memoriam
José Augusto Laus Neto
José Marcos Moser
José Maria Ferraz
José Maria Verdugo Sabugo
José Renato Souza Costa
José Silva Rosatelli
Leonam Pereira Furtado de Souza
Lucio Salgado Vieira – In memoriam
Luiz Carlos Krejci
Manoel Faustino Neto – In memoriam
Mário Pestana Araújo
Mauro Sileno Saraiva Leão – In memoriam
Minoru Wake
Nelson Lara da Costa
Nelson Matos Serruya
Noel Gomes da Cunha
Paulo Bezerra Fernandes
Paulo César Vieira
Paulo Renato Soeiro Santos – In memoriam



O projeto Radam/RadamBrasil e a pedologia nacional              

Paulo Roberto Soares Correa
Raimundo Carlos Moia Barbosa
Reynaldo Antônio Quintino
Ricardo Arias Nunes
Ricardo Marques Coelho
Roberto das Chagas Silva
Roberto Nandes Peres
Sérgio Hideiti Shimizu
Sérgio Sommer – In memoriam
Valdete Severo da Costa
Vilmar de Oliveira
Vilson Marcos Testa
Virlei Alvaro de Oliveira
Walmor Pasqualloto
Warley Pinto de Azevedo
Zebino Pachedo do Amaral Filho

Geógrafa da Divisão de Pedologia do Projeto Radambrasil 
Ana Maria Menezes Santos

Geólogo da Divisão de Pedologia do Projeto Radambrasil
Francisco Ferreira Fortunato – In memoriam
(*) Falecido
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PROJETO RADAM. Projeto Radam: relatório n. 1: resumo das atividades 
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Criado em 1970, o Projeto Radam foi concebido como um grande programa de sen-
soriamento remoto do território brasileiro. Sua finalidade inicial era de, por meio de ativida-
des de aerolevantamento com o uso de radares, efetuar uma minuciosa investigação sobre 
os recursos naturais disponíveis em uma área da Amazônia brasileira, compreendendo cerca 
de 1 500 000 km2 ao longo do curso da Rodovia Transamazônica. O sucesso de pronto ob-
tido pela iniciativa impulsionou a expansão da área originalmente planejada, atingindo-se, 
em pouco tempo, o monitoramento de toda a Amazônia Legal. Em 1975, o Projeto foi mais 
uma vez expandido, passando a abranger todo o Território Nacional e recebendo nova deno-
minação: Projeto RadamBrasil. Com a transferência para o âmbito do IBGE, em 1985, de 
seu acervo técnico e do corpo de profissionais - geólogos, geógrafos, naturalistas, biólogos, 
engenheiros florestais, agrônomos e cartógrafos, entre outros especialistas - a experiência e a 
expertise alcançadas foram somadas aos trabalhos produzidos pela Diretoria de Geociências 
do Instituto, proporcionando, assim, o alargamento de suas áreas de atuação, a incorporação 
de novos eixos temáticos e o desenvolvimento de novos estudos e metodologias.

Por sua importância no campo do mapeamento integrado do território, a história do 
Radambrasil merece ser registrada e sua memória, devidamente preservada, o que se ma-
terializa neste volume da Série Memória Institucional, a partir de reflexões sobre as motiva-
ções, funções, realizações e serviços prestados por tal Projeto, sob a ótica de alguns profis-
sionais que dele tomaram parte.

Quatro textos compõem a presente publicação. O primeiro, intitulado Descobrindo 
o caminho das rochas amazônicas, de Mario Ivan Cardoso de Lima, comenta os primeiros 
tempos de funcionamento do Projeto Radam, discute aspectos técnicos do sensoriamento 
remoto, sobretudo a importância e a complexidade do processo de construção de tal 
metodologia de trabalho, em um período em que o conhecimento nesse campo ainda era 
incipiente no Brasil, e apresenta um balanço dos serviços prestados pelo Projeto ao País, 
ressaltando seu pioneirismo e legado. O segundo, Apontamentos radanianos, de Bernardo 
de Almeida Nunes, igualmente oferece ao leitor um amplo panorama do Projeto, com relatos 
sobre as atividades de campo, as dificuldades dos deslocamentos na Amazônia, além dos 
sustos e infortúnios dos sobrevoos, reconhecendo, em especial, o valor do trabalho em 
equipe. O terceiro texto, Fragmentos históricos RadamBrasil, de Pedro Furtado Leite, 
discorre sobre as origens dos programas de desenvolvimento para a região amazônica, insere 
a criação do Projeto em um conjunto de iniciativas tomadas pelos governos militares tendo 
em vista a ocupação daquela região e sua plena integração ao restante do Território Nacional, 
e reflete sobre aspectos diversos desse bioma, bem como sobre as ações desenvolvidas,  com 
ênfase na metodologia,  na área de vegetação, ali concebida. O último texto, Projeto Radam/
RadamBrasil e a pedologia nacional, de Virlei Álvaro de Oliveira, trata do recrutamento, 
treinamento e iniciação dos pedólogos do Projeto, curiosamente chamados de “facas novas” 
quando ainda recém-chegados, descreve a rotina desses profissionais, citando algumas das 
dificuldades encontradas, não só para a orientação e o deslocamento na mata, como também 
para a coleta e a classificação do material, e relata episódios de campanhas, acampamentos, 
viagens e contatos, tanto com a gente amazônica, como com a fauna local. Os textos são 
permeados de homenagens aos profissionais que compuseram as equipes técnicas, brindando, 
ainda, o leitor com histórias vividas que transitam entre experiências exitosas, curiosas e 
dramáticas. 

A publicação é complementada por um conjunto de documentos produzidos no âm-
bito do Projeto Radam, cujo conteúdo contribui para a compreensão de seu desenrolar ao 
longo de 15 anos. 9   788524   044717
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