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Editorial 

_..\: i 
Comissão Pan-Americana ·de Geografia 

J 
;J 

\1 li 

Realizou-se em abril ·Último, na Cidade do México, a reunião do Comitê 
Executivo do Instituto Pan-Americano de Geo,ralia e História, preparatória 
da IV Assembléia Geral do mesmo f nstituto a efetuar-se em Caracas, capital 
da Venezue.la, em ª'ôsto vindouro. 

Coube-me a ventura de participar da reunião do México, na qualidade 
de representante do eminente brasileiro Dr. Osvaldo Aranha, vice-presidente 
do Instituto Pan-Americano, ora no exercício da presidência em virtude do 
recente falecimento ·do Dr. John Merrian, seu presidente. 

Deliberou o · Comitê Executivo criar a "Comissão de Geo,ralia" do Insti
tuto Pan-Americano, que ª'°ra dispõe de duas Comissões permanentes, por
qJJanto já existia, e em fecunda atividade, a "Comissão de Carto'1"alia", cuja 
criação se impôs com antecedêneia em virtude da importância do mapa na 
fase da 'uerra que envolveu os países americanos. · 

Considero a criação da "Comissão de Geo,ralia" a mais importante decisão 
da reunião do México, importante pela 'randiosidBde da missão que lhe cabe 
desempenhar no continente, importante para o Brasil, alçado na liderança 
da iniciativa. 

Basta ler o texto da Resolução, a se,uir transcrito para ter-se confirmação 
exata da importância da iniciativà e do seu si,nificad~ IJara o nosso país. 

Quanto a mim, eleito presidente da Comissão, tenho a dizer que compre
endo bem a ma,nituçle da tarefa e que tudo farei por corresponder à confiança 
em mim depositada, com a inteli,ência fascinada à 'randeza do cometimento 
cultural e o coração voltado para o Brasil, na ânsia de que corresponda inte
;almente à desta<?Bda "'8ição que lhe coube. 

RESOLUÇAO DE ·2 DE AB.RIL DE 1946 

Cria a Comissão de Geografia do Instituto. 
, 

O Comitê Executivo do Instituto Pan-Americano de Geo,ralia e História, 
usando das suas atribuições; 

Considerando a alta conveniência de serem difundidas nos países ameri· 
canos as moderna~ conquistas do método científico da Geo'1"afia; 

Considerando ainda, que, na ·sua tendência atual, a Geo,ralia se coloca 
cada vez mais ao serviço do homem, proporcionando valiosos subsídios à vida 
'1Jdministrativa, econômica, política e social dos povos; 
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Considerando que são bem apreciáveis as atividades de pesquisa geográ
fica nos diferentes países amencanos, o que toma necessária e ur'8nte a arti
culação de tais iniciativas, na forma devida; 

Considerando a Recomendação aprovada pela 11 Reunião Pan-Americana 
de Consulta sôbre Geografia e Cartografia com a sua Res<?lução n.0 44,· 

Considerando a oferta feita pelo govêmo da República dos Estados Unidos 
do Brasil no sentido de patrocinar a instalação da "Comissão de Geografia" 
para que entre em imediato funéionamento, por intermédio do ~-eu Conselho 
Nacional de Geografia; · · 

Resolve: 

1 - Fica criada a "Comissão de Geografia". 
11 - São finalidades da nova "Comissão de Geografia": 

a) planificar e executar as atividades geográficas da competência 
do Instituto Pan-Americano de Geografia e História; 

b) difundir os modernos métodos da pesquisa geográfica,· 
c) incrementar a pesquisa geográfica nos países americanos; . 
d) intensificar o intercâmbio de técnicos e informações científicas 

entre as instituições geográficas dos países americanos; 
e) promover Reuniões de Consulta e participar de conferências 

internacionais; 
f) exercer. a supervisão científica da ~'Revista Geográfica" e de 

outras publicações de caráter geo!Sráfico a serem editadas pelo 
Instituto Pan-Americano de Geografia e História; • 

g) preparar uma "Geografia das Américas'', a ser editada pelo ln• 
tituto Pan-Americano de Geografia e História, com a coope
ração dos países americanos. 

III - A "Comissão de Geografia" será constituída de Comitês e terá 
organizaçãó análoga à da já existente "Comissão de Cartografia''. 

IV - Fica dele'8do ao Conselho Nacional de Geografia do Brasil o. 
encargo de instalar a "Comissão de Geografia" ora criada e de providenci• 
o imediato início de suas atividades. 

V - A delegação brasileira à IV Assembléia Geral do Instituto Pan
Americano de Geografia e História, apresentará à consideração da mesma 
Assembléia · o plano definitivo da organização e das atividades da Comissão 
de Geografia, que elaborar o Comelho Nacional fie Geografia do Brasil . .. 

CHRISTOVAM LEITE DE CASTRO 
SecreiAr.to·Geral do Conselho Nacional 

de Geogra.tla 



. Comentário 

"{ X-Publicações Cartográficas Recentes 
PIERRE MONBEIG 

(Da Unlvenlldade de São-Paulo) 

Para atender às necessidades da defesa. nacional fêz a Cartografia brasileira 
grandes progressos nestes últimos anos. Foi sobretudo ·na região estratégica .do 
Nordeste que se trabalhou mais; graças às técnicas modernas da aerofotogra
metria, foi possivel publicar uma série de fôlhas de 1: 50 000, abrangendo uma 
faixa litorânea de cêrca. de 50 quilômetros de largura, entre o Recôncavo da 
Ba.hla, de um lado e o cabo São-Roque, de outro. Graças a razões bem com
preensiveis, a distribuição dêsses documentos cartográficos foi extremamente 
limitada; esperamos, porém que essa situação não perdure, pois, tanto quanto 
nos permitiu julgar um rápido golpe de vista sôbre um de seus exemplares, trata
se de notável realização. Essas cartas topograficas serão de maior utilldade não 
só para os especialistas em estudos geográficos e geológicos, como também para 
os botânicos, assim como para as pesquisas sôbre povoamento e, finalmente, para 
os admlnfotradores civis. · 

Não foram os cartógrafos milltares os únicos a trabalhar para o progresso 
da Cartografia nacional. De sua parte o Conselho Nacional de Geografia em
preendeu uma obra considerável: a construção de uma nova carta de todo o terri
tório brasileiro, na escala de 1: 1 000 000. Desde 1938, os geodesistas e cartógrafos 
do Conselho Nacional de Geografia reúnem volumosa documentação, ao mesmo 
tempo que procedem a trabalhos de campo. Cartografar uma extensão tão vasta 
como a do Brasil, com tôdas as dificuldades materiais de penetração, circulação e 
alojamento, não é tarefa para poucos meses. Muito tempo, pois transcorrerá, 
até que se possam possuir as cinqüenta fôlhas da nova carta. Enquanto isso, 
porém, o Conselho Nacional de Geografia publicou uma carta mural na escala 
de 1:5 750 000, que é um trabalho digno de elogios. Trata-se de uma carta em 
côres, que contém -acentuadas em tons bem escolhidos, a representação do relêvo 
e as curvas de nível bem como a nomenclatura urbana mais importante, o 
traçado das estradas d.e ferro e o das estradas de rodagem. Uma edição um 
pouco diferente poderia ter a maior utilidade para o ensino; deveria ser 
aliviada de alguns nomes de cidades, por exemplo, ou, o que seria ainda 
melhor, suas dimensões deveriam ser aumentadas, de modo a tornar a leitura 
mais fácil numa sala de ·aulas. 

Que boas lições de verdadeira Geografia poderia dar um professor, se dis
pusesse de tal instrumento de trabalho! Poderia êle ·estimular verdadeiramente 
o espírito de observação dos alunos fazendo-os notar por êles próprios, o que a 
carta representa. · Seria a morte dessa lista absurda e interminável de nomes 
de serras (que de fato não são serras ! ) que se mete à fôrça na memória das crian
ças, como se o objetivo fôsse cretinizá-las a todo custo. Baseando-se na carta 
e questionando os alunos sôbre o que êles mesmos com . seus próprios olhos e 
seu simples bom senso pudessem observar, o professor de Geografia do Brasil 
poderá fazer compreender as relà.ções existente& entre a Geografia Física, a 
distribuição do povoamento, a densidade das rêdes de estradas de ferro. A carta 
do Conselho Nacional de Geografia, aumentada, tornar-se-á preciosa para dar 
no ensino da Geografia seu verdadeiro valor intelectual. 

1: preciso não esquecer as pequenas cartas colocadas às margens da grande 
carta do Conselho Nacionâ.l de Geografia: divisão regional do Brasil, distribuição 
dos tipos de clima (classificação de Kõppen), carta dos tipos de vegetação, carta 
geológica sumária e carta dos grandes trechos do relêvo. &ses croquis já foram 
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publicados várias vêzes, mas sua justaposição à carta de conjunto é muito su
gestiva. Ainda a êsse respeito, a Secção Cultural do Conselho poderia fazer obra 
útil, procurando publicar êsses croquts, pequenos demais para servir verdadei
ramente na classe, de forma a torná-los mais accessiveis ·aos alunos; po~ 
derla também redigir notas explicativas tendentes a orientar os professôrea 
do curso secundário. Dessa forma o Conselho Nacional de Geografia contn
buiria para da,r vida ao ensino da Geografia. 

As publicações cartográficas recentes não são obra somente dos serviços 
federais. Há poucos anos, o Instituto Geográfico e Geológico de São Paulo PÔS 
em circulação uma boa carta hipsométrica do Estado. Não diminuiu depois sua 
atividade, e é de louvar-se particuJarmente a edição de novas fôlhas da carta 
clássica, na escala de l: 100 000. Carta clássica, porque foi justamente ela que 
fêz o renome da Comissão Geográfica e Geológica, nos tempos em que se elabo
ravam as fôlhas de Pindamonhangaba, Campinas, Casa Branca, Botucatu, Ri
beirão Prêto e tantas outras. Mas êsse serviço permaneceu suspenso, ou pelo 
menos .diminuiu de intensidade, durante muitos anos: finalmente porém, retoma 
um ritmo satisfatório. No ano passado, foram publicadas uma reedição da fôlha. 
de Barretos, a carta topográfica de Piracicaba e a correspondente carta geoló
gtca, e a carta topográfica de Santa Cruz do Rio Pardo; acabamos de receber 
a carta de Avaré· e, dentro em pouco, sairá a de Marilia. Com créditos multo 
limitados, com um trabalho dê campo muito delicado e um trabalho de gabi
nete longo e minucioso o Instituto Geográfico e Geológico leva a cabo um tra-
balho cientifico de valor prático incontestável. · 

As fôlpas de Santa Cruz do Rio Pardo e de Avaré são realmente repre
sentativas do interior do Estado, com seus relevos pouco acentuados, a pre
dominância das formas chatas e o povoamento moderno em função do café. 
Entretanto, entre as duas regiões cartográficas há diferenças sensive_is. 

A fôlha de Avaré oferece três regiões nitidamente diferenciadas: o vale do 
Paranapanema, que ocupa a maior parte; a serra de Botucatu e o · platô que 
constitui o reverso em direção do norte (noroeste) na parte setentrional da 
carta; e em terceiro lugar, no ângulo ·sudeste, uma pequena região de relêvo 
mais confuso. O próprio rio corre a cêrca de 540 metros de altitude, sem que 
seu declive seja multo acentuado; êle descreve longos meandros, reveladores 
de um vale já muito evoluído. Podem-se notar traços · de meandros abandonados 
às margens do Paranapanema e a posslb111dade de cortes e·m certos casos <à 
margem direita entre a Agua das Pedras e o córrego do Brejo). A margem 
direita do rio é ocupada por grandes superfícies monótonas entre 600 é 675 
metros, como que terraços fluviais. Outros terraços parecem visíveis perto do 
leito fluvial, mas serlam necessários levantamentos mais · precisos para os de
finir com segurança. Tôda a margem direita é bem caracterizada por sua topo
nimia: "campos", "lnvernadlnhas" "tabuleiros", nomes que, unidos à topografia, 
permitem reconstituir a paisagem baseando-nos na carta. 

Jt grande o contraste entre a rareza do povoamento no vale ·e sua den
sidade na região da Serra. As curvas de nível destacam a amplitude do desnive
lamento; em dois quilômetros, no máximo, passa-se de 600 para 800 . metros. 
O cimo dêsse escarpamento é sulcado por grande número de pequenos vales, 
que serviram de pontos de fixação às fazendas e sítios. Será necessário, sem 
dúvldà, estudar tn loco ·as minúcias que distinguem a parte oriental da parte 
ocidental dêste escarpamento; a Geologia talvez não seja suficiente para ex
plicar, com a presença de ricas terras de decomposição de dlábases, a maior 
densidade de povoamento no oeste em detrimento do leste. Jt preciso fazer 
entrar em· unha de conta a aÇão da própria cidade de Avaré. 

Localizada no platô setentrional, Avaré é a única aglÔmeração importante 
que figura nesta carta. Seu traçado geométrico, suas excrescências ao norte 
da via férrea indicam sua origem e seu desenvolvimento continuo. 

O plano de Avaré constitui o reverso da Serra; sua superfície permanece 
a cêrca de 800 metros, com alguns vales multo largos, cujos fundos chegam a 
700 metros ao norte. A marca do homem se limita a ~lgumas fazendas. sempre 
mais numerosas que no vale do Paratiapanema. Jt raro alcançarem essas fa
zendas as cabeças dos vales: nascem elas a pouca distância do alto da Serra, 
mas lhe contornam o dorso, derramando-se em direção ao noroeste.- Há assim 
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um espaço muito estreito de separação entre .os riachos que se despenham pela 
escarpa em direção ao rio principal e ·os que descem docemente em sentido 
contrário: espaço pràticamente abandonado pelo homem . 

A terceira zc>na está diretamente ao sul de Avaré, mas à margem direita 
do Paranapanema. Sua maior extensão é de 600 metros e atinge 700 metros 
para o sul. li: evidente que a vizinhança do rio contribuiu para ativar o trabalho 
de erosão, fazendo aparecer uma topografia confusa, mas de medíocre altitude. 
PJrn suma, o Paranapanema forma uma espécie de funil entre a forte escarpa 
da serra de Botucatu e Avaré ao norte e elevações mais modestas ao sul. Estas 
se prolongam, afora da carta aqui analisada, por um doce declive, até a serra 
de Paranapiacaba; são campos onde o habitat humano se reduz ao mínimo. 

A carta de Santa Cruz do Rio Pardo é multo mais monótona que a de Avaré: 
da mesma forma, a topografia e o povoamento aparecem de modo mais uniforme. 
O relêvo é o de um grande platô, cuja altitude baixa de 600 metros ao sudoeste 
até 500 metros ao norte. Um lugar à parte deve ser reservado ao Paranapanema, 
que não figurá na carta senão numa pequena porção de seu longo curso, entre 
os arredores de Ourinhos e Salto Grande (perto de 460 metros) . Vê-se que não 
há grandes desníveis e os principais cursos de água, Paranapanema, Turvo, 
Pardo, não conseguem modificar multo sensivelmente a feição geral da .paisagem 
topográfica. Finalmente, esta se resume numa série de platôs, em que se podem 
percorrer grandes distâncias sem encontrar fortes inclinações de solo; seus 
rebordos continyam em doce declínio, com os fundos dos vales multo planos. 
As vêzes, curso do rio Pardo, sobretudo quando corre em direção de Santa Cruz, 
e o do Turvo, sobretudo na direção de São Pedro, se estreitam e até se enca
choam; isso é visivelmente conseqüencia do aparecimento de uma rocha mats 
resistente que a do seu embasamento nos cursos médios e superiores. A locali
zação das duas cidades, os saltos e as usinas elétricas localizadas um pouco 
abaixo,° destacam a importância dêsses fatos físicos, demonstrando suas con
seqüências sôbre a Geografia Humana, (São Pedro está localizada multo perto 
do rio de que tira o nome) . 

A carta de 1: 100 000 de Santa Cruz do Rio Pardo merece tornar-se clás
sica, como modêlo de representação do povoamento no interior paulista. Pri
meiro, algumas cidades do plano geométrico que, seguindo as estradas- de 
rodagem e· as vias férreas, deixam adivinhar •as direções de seu crescimento. 
Em redor dessas três ou quatro cidades não se vê mais que uma sementeira 
de habitações dispersas. Mas essa dispersão não se faz ao acaso; se a carta não 
registra senão raras aglomeraçõezinhas, indica sem ambigüidade o amon
toamento das habitações, distantes umas das outras em sftios locais. :!ases 
sitios, onde formigam as fazendas, com suas colônias, vendas, casas de mora
dores, são os vales, e não especialmente os vales dos maiores rios. No ângulo 
sudeste, o ribeirão da Figueira é como uma · rua principal bordada de casas, 
-com ruas secundárias, becos sem salda onde se localizam outras casas . Para 
o nordeste, o ribeirão Bonito apresenta uma morfologia de povoamento exa
tamente semelhante. Mas só os vales são povoados; o contraste com a super-

. ficie dos platôs, sem habitações, é total. li: mesmo curioso seguir a faixa de 500 
metros a oeste·, noroeste e sudoeste de São Pedro e ver como ela limita, de 
modo mais ou menos constante, a zona habitada da zona deserta. Acrescen
temos que uma boa parte do quarto nordeste da fôlha topográfica é sensivel
mente menos rica de .construções humanas que o conjunto; o vale e as duas 
vertentes do ribeirão Alambarl são quase desprovidos de habitações. Pode-se 
pensar que o fato está em correlação com ti.s diferenças das rochas; 1Bso parece 
provável, mas trata-se sõmente de uma hipótese. 

li: essa precisamente a utllldade da carta para o trabalho do geógrafo: sua 
análise minuciosa conduz a formular hipóteses de trabalho que não podem ser 
verificadas senão pela pesquisa local. · Como exercício de ensino, a leitura da 
carta desenvolve as qualidades de observação e suscita ensaios de interpretação. 
O estudante se acostuma a localizar um fato, a medir sua extensão e a esboçar 
sua descrição. Se fôr possível combinar a leitura da carta topográfica com a 
da carta geológica, ·ou com um documento agrológico, tornam-se po.ssivels os 
8Jlsa.10fJ d.e explicação. 
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Infellzmente, a Cartografia paullsta não fornece ainda todo êsse material. 
As cartas dos solos não existem senão para superfícies muito pequenas, as 
cartas geológicas estão consideràvelmente em atraso. Os documentos cadas
trais são de difícil acesso, quando existem. E a situação é pior ainda quando 
se sai do Estado . Isso é extremamente lastimável, porquanto uma Cartografia 
precisa e tão completa quanto possível constitui um valioso instrumento de 
trabalho num pais moderno. Não· se trata sómente dos geógrafos, geólogos, 
botânicos e outros cientistas; a carta é indispensável ao turista, que anima o 
comércio de uma região; serve ao construtor de estradas, ao industrial. Sem 
uma boa carta, não é possivel conhecer bem ·um pais; e sem conhecer bem 
um pais, não é possivel administrá .. lo bem. Certg.mente, a feitura de cartas 
modernas e de tôda espécie, como as da França, êla Inglaterra, dos Estados
Unidos, da Itália, do Japão, da Argentina,. custa caro; é uma despesa cujo 
interêsse o grosso do público não compreende. Mas é de fato uma despesa d~ 
boa politica pois será largamente compensada no futuro pelas vantagens que 
resultarão de uma boa Cartografia. Desejamos que o Instituto Geográfico e 
Geológico de São-Paulo receba todos os meios de que precise para continuar, 
acelerar e ampllar seu excelente trabalho. 

~ Concorra para que o Brasil seJa reorrlflcameute bem repreaentado, enviando ao Con1elho 
.,.. Nacional de Georrafla 1Dformaç6es e mapas que possam ser de utlll4ade l . nova ecl.tçio 
da Cada Georriflca 4o Brasil ao MWon~slmo, que o Conselho esti elallorando. 

.• 
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Vegetal em São-Paulo 

O estudo moderno do solo 

O estudo cientittco do solo, como m\l.terial bio-dinâmlco, data de poucas 
dezenas de a.nos . . \ 

Ainda há trinta anos era pràticamehte desconhecido o aspecto fislco e 
, coloidal do solo. Ainda não tinham sido deduzidas experimentalmente as leis 

quantitativas que permitem hoje avaliar o teor das diversas formas de água do 
solo, seja a que é mantida imóvel por fôrças de intensidades diferentes e co
nhecidas, seja a que é animada de mobilldade, cuja rapidez e variação Já são 
também calculáveis satisfatoriamente. 

Os pontos de vista mudaram radicalmente . Antes o solo era tido como reser
vatório, estático e passivo, contendo água e material nutritivo para as plantas. 
Era um depósito que fornecia ou armazenava com fac111dade e simplicidade os 
gêneros necessários às plantas . Hoje o solo é encarado como meio antagônico 
à planta. Tôda a matéria viva, que se encontra no solo, com êle disputa a posse 
do seu nutrimento. As armas são as tensões · osmóticas e superficiais que os 
·contendores possuem. O êxito depende da fôrça empregada, da época do ano, 
da estrutura ocasional em certos pontos do solo, da integridade orgânica da 
planta e da fac111dade de sua respiração, da distribuição caprichosa das chuvas, 
da drenagem, do arejamento. 

Fazem-se hoje previsões perfeitamente suficientes a respeito da variação 
da estrutura do solo, bem como da sua cinética e energética, quando é êle arado, 
quando é pisoteado pelo gado, quando está exposto à secagem pelo sol e pelo 
vento,. quando está úmldo, contendo maiores ou menores . quantidades d'água, 
aem falar já das suas condições naturais, em que se acha protegido pela vege
tação de maior ou menor porte e pelos seus detritos. 

Assim o trabalho de laboratório, executado sôbre material proveniente de 
um só exame de campo, permite conhecer as modificações que se processarão 
no solo nas diferentes épocas do ano e em conseqüência dos mais variados trata
mentos agricolas, racionais ou não. 

E' claro que, tendo aumentado extraordlnàrlamente o poder de obtenção 
de características quantitativas do solo, torna-se · necessário um trabalho de 
campo multo mais detalhado, abrangendo particularidades geológicas, topográ
ficas, botânicas; microbiológicas e mesmo fitopatológicas. A compilação de dados 
diversos, mapas detalhados topográficos e geológicos, dados meteorológicos e 
outros, relativos à história da utilização agrícola, deve ser a mais completa 
possível. 

Os métodos de análise quimica do solo eram há algumas dezenas de anos 
m11l orientados. O solo era tratado no laboratório de quimlca com brutalidade: 
fundia-se com adição de fundentes ou atacava-se com ácidos concentrados e 

• N.R. - Conferência pronunciada pelo autor a convite do Centro Nacional de Ensino e 
PeaqulB&B Agronõmlçaa, em 18 de nov~mbro de 1941, no Mlnlatérlo da Agricultura, com a apreaen· 
taçlo de mapaa e gi;Ulco1 diversos. 
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ferventes, para arrancar de uma vez todo o conteúdo existente dos vários ele·
mentos dosados. Tratava-se o S<>lo como se fõsse um mineral ou liga metálica. 
Eram métodos puramente quimicos e não edafológicos, porque a sua relação 
para com a vida das plantas era demasiadam·ente vaga. E eram as únicas 
análises utilizadas no estudo do solo. 

Hoje o solo é lavado cuidadosamente com soluções ligeiramente ácidas, 
salinas e mesmo orgânicas, de modo a extrair, . vamos dizer, delicadamente, 
aquêle teor de nutrimentos que as plantas extraerr. no campo, ou um outro que 
com êle guarde relação conhecida. 

Em virtude das diferenças intrínsecas entre os elementos quinúcos que 
alimentam as plantas, o solo é tratado com várias soluções apropriadas para 
extrair êsses elementos separadamente, consegUl.ndo-se dosar assim um ele
mento sem interferência de outros. A multiplicidade dos métodos de ·análise 
e dos resultados analiticos é assim compensada pela fac1lidade de sua exe
cução,· principalmente quando se trabalha em série. 

Os novos rumos da ciência do solo permitem assim conhecer bastante bem 
o grau de solubilização e de mob1lidade de cada elemento nutritivo, bem como 
as modificações que sofrem os colóides edáficos de acôrdo com a variação do 
tipo de vegetação e do tipo de utilização do solo. 

Prevê-se hoje a variação da disponib111dade real do solo para a planta de 
acôrdo com as várias épocas .do ano, com o poder de extração das diversas cul
turas, com a capacidade de suprimento d'água. 

São notáveis os progressos realizados na questão da gênese 'do solo, da 
infiuência dos tatõres biológicos, meteorológicos e diagenéticos sôbre a evo
lução quimica, tisica e microbiológica do solo. 

o estudo do solo está sendo feito nos palses mais adiantados do mundo 
de maneira racional, variando os métodos de acôrdo com as condições vi
gentes que presidiram à formação do solo em cada região, e atualmente estão. 
dirigindo a sua evolução. . 

Não há mais a escola russa que considerava como fatôres principais da 
gênese do solo o clima e a vida microbiana e que orientou a ciência do solo 
para os caminhos atuais. Não há mais orientação quimlca, geológica, norte
amerlcana, alemã ou inglêsa, com suas tendências ora para a análise m~cânica, 
o:r;:a para a análise petrográfica, ora para métodos biológicos de determinação 
da disponibilidade química do solo. Desapareceu, enfim, a fase de procura de 
canúnhos novos, causada pela descoberta de outros tantos fatôres novos que 
regem a vida do solo. 

Hoje cada pais segue seu sistema, copiando os métodos dos grandes mes
tres, mas somente até o ponto, em que êsses métodos, podem ser copiados, e 
que é determinado pelas condições de geologia, clima, topografia e tipos de 
vegetação da região estudada. 

O estudo do solo, feito no Instituto Agronômico do Estado de São Paulo, 
em Campinas, baseia-se em preceitos, de procedência vária, os mais sólidos, 
mundialmente aceitos; mas, com a mesma facilidade, com que os segue, tam
bém os abandona, seguindo seu próprio caminho, que encontra após estu
dos cuidadosos, cuja necessidade é ditada pelas condições peculiares ao Estado 
de São Paulo, que em muitas particularidades divergem das condições vigen
tes em outras regiões já bastante estudadas e de solos chamados tropicaia 
e sub-tropicais, como, por exemplo, em Java, !ndia, Quênia, Uganda, Tan
ganica, Africa-do-Sul, Congo, Camerum, Cuba, Jamaica e Austrália. 

Para que ,estudar o solo? 

Antes do incremento hodierno da ciência, o solo foi talvez o material que 
menos atenção despertara. 1!:ste menosprêzo pelo patrimônio fundamental da 
humanidade e fonte de sua subsistência avolumou-se no correr dos séculos para 
representar hoje um prejuízo literalmente incalculável. 

A terra de cultura é um material, com que o homem lida em tôda parte 
sem conhecê-lo, praticando assim os maiores desatinos, cujas conseqüenctas 
são mala nefastas do que se costuma imaginar. 



TRANSCRIÇOES 

Enonnes regiões do globo toram devastadas pelo homem, sem que êle ti
vesse a noção do prejulzo que estava causando a sl mesmo. Os exemplos são 
de tal vulto e abundam tanto, que seria supérfluo cltá-los. A Mesopotâmia, a 
Palestina, a Sirla, Chipre, Creta, a parte ocidental da Asla Menor, a Tunlsia 
e outras terras, conhecidas através de tarta llteratura antiga, neste particular 
lnsuspelta, ostentavam belas florestas, produziam colheitas abundantes, nos 
seus prados viçosos pastavam grandes rebanhos. 

Hoje as ruínas de ricas cidades estão sendo escavadas no melo de desertos. 
Muitas dessas cidades não foram destruldas por guerras, como, por exemplo, 
as da Tunisla, que era o celeiro de Roma. 

Relativamente há pouco tempo o "Mlddle-West" norte-americano era terra 
da promlssão. Fornecia enormes quantidades de trigo, superando por si só a 
todos os paises do mundo. Hoje a região está em decadência. Na época sêca 
levantam-se nuvens de areia e pó. Na época chuvosa, o solo, despido de ve
getação, não retém as águas, aparecendo ,o flagelo das inundações. Onde havia 
matas pujantes, a terra hoje não p'roduz sem ser bem estrumada, adubada, 
irrigada nas épocas sêcas e drenada na estação chuvosa. 

Recentemente um jornallsta norte-americano de nomeada relatou que 
na Fordlândia, num lugar, onde a mata foi derrubada, o solo perdeu ràpi
damente ·o seu húmus e a sua riqueza mineral, não se prestando mals para 
o cultivo. r . . . 

O vale do Paraiba, que durante muitos anos alimentava Rlo e São Paulo, per
fazendo há cem anos 40% da produção total dêste Estado, hoje está em com
pleta decadência e não produz nem 5%. Os seus solos, no geral pobres e muito 
ácidos, chegam a negar magras colheitas de mandioca, ao passo que o solo, 
dco em húmus, da várzea, necessita, segundo cálculos baseados nos nossos 
estudos, entre 20 e 30 toneladas de calcáreo por hectare para que a sua aci
dez seja apenas atenuada ao ponto de prometer colheitas razoáveis. Mesmo 
sendo · rápl~a. a assimilação do calcáreo bem moido nos solos ácidos e im
pregnados d'água, o melhoramento da várzea do Paraiba só pode ser con
seguido após 15 a 25 anos de encorporação cuidadosa do corretivo mencionado. 

Vamos citar um outro exemplo, apresentado pelo Estado de São Paulo, 
região de que podemos falar com maior llberdade, por termos reallzado estu
dos de boa envergadura. Aproveitemos a divisão do Estado em três zonas, feita 
pelo Sr. Sud Menuccl num estudo recente : 1) a parte noroeste com cêrca de 
30% da área total do Estado; 2> a parte industrial, que são as cidades de São 
Paulo · e Santos com os seus arredores e 3) a parte restante do Estado. 

No re·censeamento de 1920, a primeira delas tinha 600 mil habitantes, a 
segunda 750 mll e a terceira 3 milhões e 300 mil. O recenseamento de 1940 mos
trou que a parte industrial tem hoje mais que o dôbro: um mllhão e 800 mil 
habitantes. A parte noroeste tem mais que o triplo: dois milhões. A parte res
tante permaneceu pràtlcamente sem alteração. Levando-se em consideração o 
crescimento geral da população do Estado, a decadência nesta última região, 
que totallza cêrca de 70% da área total do Estado, foi considerável. Sabe-se, 
aliás, perfeitamente, que houve um verdadeiro êxodo da população, uma parte 
da qual se dirigiu para a zona industrial, ,empregando-se ai nas fábricas e no 
comércio, enquanto a outra parte, talvez maior, fol devastar a zona noroeste. 

A parte noroeste do Estado de São Paulo é uma vasta sedimentação de 
arenito cretácico de tácies flúvlo-lacustre e topografia pouco acidentada . Ve
rificou-se variação extraordinária do teor de argila calcárea nos arenitos, os 
quais, portanto, são de consistência multo variável, justamente de acôrdo com 
o teor de cálcio e com a. riqueza mineral das argilas que cimentam os grânulos 
de quartzo . . 

Trata-se assim de solos bem ricos nas elevações e menos ricos nas encostas 
de morros que descem para os cursos d'água. il:stes dirigem os seus leitos pelas 
regiões de arenitos mals pobres em argilas calcáreas e por isso menos resis
tentes e mais erodivels. 

Os espigões, bastante planos, estão· revestidOs por perobais fechados e 
escuros, onde há á.rvores de até 2 metros de diâmetro e o chão está coberto 
por um palmo -de detritos, sob os quais o solo permanece úmido mesmo durante 
a estação sêca. Aa encostas são cerradões ainda altos de 15 a 20 metros. 
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A precipitação atmosférica, se bem que mal distribuida, é abundante, va
riando entre 1 100 e 1 600 milímetros por ano. Sôbre os espigões são mais fre
qüentes os anos de 1 500, do que os de 1 300 mllimetros de chuva. 

O nosso caboclo sabe que as queimadas estragam o solo, mas a rotina her
d~da dos avós, a ânsia de plantar depressa a maior quantida'de de alqueires 
com a cultura da moda, no momento algodão, ou simplesmente a mania incen
diária inata, fazem com que as novas terras sejam atacadas de maneira a mais 
inconveniente possível. 

De modo geral, os solos arenosos e 'ricos quimicamente são muito delicados 
por causa da sua fraqueza fisicf!,, inconsistência, incapacidade de reter água. 
A sua permeabilidade excessiva e a falta de sufic•ente teor de argila que retenha 
a sua riqueza mineral, são causas da sua rápida lavagem pelas águas pluviais. 
Em pouco tempo empobrecem ao extremo e acid1ficam as partículas arenosas 
expostas ao sol tropical aquecem-se .quase como lajes de rocha descoberta. 
A matéria orgânica é ràpidamente consumida, oxidada ou evacuada ràpida
mente pelas águas, e o solo se transforma em material estéril, incapaz de susten
tar qualquer espécie de vegetação que não seja a xerófita de deserto ou_ de 
enraizamepto profundíssimo. · 

Todos os solos arenosos, e por isso possuidores de higroscopicidade baix.a 
e fraca retenção d'água, são muito sujeitos a erosão. As enxurradas expõem 
fàpidamente o subsolo, o q~l, neste caso, é de arenito compacto. Quando 
aflora, êsse arenito é pouco consistente e por isso tambéin se fend1lha em 
pequenos fragmentos e desmorona. 

Reduzlda a vegetação a pobreza cada vez maior, começam a escassear as 
chuvas, quando a região empobrecida adquire grande extensão geográfica. 
Assim se formaram os desertos da Mesopotâmia, Palestina, Tunísia e muitas · 
outras regiões devastadas pelo homem. 

O nosso otimismo e as possibilidades oferecidas pela ciência moderna 
livram-nos de idéias fúnebres a respeito de certas regiões brasileiras. Medidas 
radicais, entretanto, devem . ser postas em prática urgentemente. O sucesso 
conseguido recentemente por . tais medidas na Palestina é verdadeiramente 
animador. Está custando, contudo, ingentes esforços da parte de um povo labo
rioso, unido e bem orientado. Trata-se de maravilhoso exemplo de reconstrução 
idealista que dificilmente poderá ser repetido. O nosso caso, feµzmente, não, 
é tão grave. Enfim, não devemos esquecer que é melhor prevenir que remediar. 

Desgosta-nos a vista de solos arruinados pelo homem. Não somos, entre
tanto, da opinião que as matas bonitas devam ser sempre poupadas para ser
virem de motivo de admiração para turistas, botânicos, ou estudiosos• da bio
d1nâmica dos solos. Achamos e temos certeza disto: qualquer tipo de solo, em 
região de condições meteorológicas razoáveis, pode ser utilizado . eficiente
mente e fornecer lucros maiores que os comumente obtidos, sem que o· seu 
valor agrícola seja diminuído, mas, pelo contrário, em muitos casos, sej~ 
mesmo aumentado. E' preciso, apenas, cercar a explotação de certas precauçõe$ 
para não fazer voar pelos ares o capital que a natureza acumulou durante muitoll 
séculos. 

No caso que analisamos, dos solos delicados da formação Bauru seria 
preciso aproveitar primeiramente as riquezas florestais, como, por exemplo, 
a madeira das perobas, a lenha dos galhos grossos e das árvores sem especial 
valor industrial, destocar o terreno, fazer terraceamento bem calculado, plantar 
o mesmo algodão sob regime de rotação de culturas e adubação verde, enri
quecer o solo em matéria orgânica na medida do posslvei, corrigir algumll 
acidez eventual e local ou a conseqüencia das colheitas repetidas, por meio de 
leves tratamentos anuais, empregando-se a própria cinza dos restos de algodão 
que devem ser queimados para a destruição de pragas, e, talvez, sombrear 
mesmo alguns pontos com leguminosas frondosas e · de enraizamento profundoc 
ou, melhor, plantando cana, que é a mais densa das culturas que protegem o 
terreno do .sol e da erosão . · 

Os gastos de tal conservação do solo seriam por ano menores que os que 
já têm sido experimentados por alguns lavradores, os quais tentaram a.plicar 
grandes doses de adubos minerais em solos arenosos e esgotados, com resulta
dos nulos. Sabemos que solo arenoso, ácido e muito empobrecido em matéria 
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orgânica não assimila adubos minerais. ~ste é um caso, em que os adubos 
são fàcilmente lixiviados ou drenados nas épocas chuvosas, ao passo que nas 
sêcas ficam em contacto direto com as raízes das plantas, prejudicando-as. 

Os nossos problemas ainda mais se acentuam, quando verificamos que 
noventa por cento dos solos do Estado de São Paulo são ácidos. As ocorrências 
de sedimentos calcáreos ou de calcáreos metamórficos são multo mais raras 
que no mundo em geral. O calcáreo moído ou a cal extinta são os remédios 
apropriados. Mas, infelizmente, constituem mercadoria que os fornecedores 
de adubos desconhecem. Sabemos que o lavrador compra aquilo que os nego
ciantes lhe oferecem e não aquilo de que êle realmente precisa. É forçoso con
fessar que o homem rural é desconfiado e refratário às conquistas da técnica 
moderna. Terão de passar muitos anos até que êle assimile o que lhe dita a 
agronomia e faça distinção entre esta e a propaganda comercial. 

Outro problema: cêrca de quinta parte do Estado de São-Paulo, 50 mil 
quilômetros quadrados, são solos de campo cerrado, arenosos, ácidos e extrema
mente pobres em elementos minerais e em matéria orgânica. A sua pobreza 
química é conseqüência da natureza das formações geológicas: arenitos e quartzi
tos estéreis, compostos quase exclusivamente de silicà;. São solos pobres em ma
téria o·rgãnica, não obstante boas condições meteorol<,Sglcas, por Já terem supor
tado queimadas, muitas das quais foram praticadas sem necessidade, apenas 
para que, durante as primeiras semanas da época chuvosa, capins tenros recém
brotados pudessem alimentar algumas cabeças de gado rústico e andarilho. 

Entretanto, gràças à profundidade excelente de· tais solos, comportam êles , 
reflorestamento com eucaliptos de terra sêca, arenosa •e pobre. A partir <io 
plantio destas árvores, o solo iria se enriquecendo paulatinamente cada vez 
mais, além de fornecer periôdicamente boa lenha e madeira, e possibiUtar com 
o tempo verdadeira indústria de caça. Os eucaliptos extrairiam elementos qui.mi
cos das profundidades do solo e os depositariam, com as fôlhas caducas, na 
supei'ficie. O que se teni feito neste sentido é por ora literalmente insigni
ficante, 

Outra prática errada de proporções alarmantes: muitas vêzes são plàntados 
eucaliptos e outras árvores, seja para lenha, celulose ou frutiferas em solos 
rasas, assentados sôbre rocha compacta ou, o que é mais freqüente, em solos 
que contêm horizontes argilosos e impermeáveis, situados à profundidade redu
zida de dois ou três palmos apenas. Isto ocorre principalmente na região do 
Complexo Cristalino. Nos primeiros anos as árvores crescem bem, mas logo 
estacionam e, quando têm 20 anos, aparentam . pelas suas proporções apenas 
3 ou 4, além de ficarem prejudfcada,s em todo o seu metabolismo e, portanto, na 
sua produtivtdade. 

Os eucaliptos empobrecem as terras rasas e ricas, mas enriquecem as pro
fundas, pobres e arenosas. 

Na mesma formação, a serra do Mar, de Paranapiacaba e outras serras que 
ainda ostentam matas luxuriantes, não possuem solos suscetíveis de refloresta
mento. São solos rasos típicos. A existência de árvores de um metro de diâmetro 
e 20 metros de altura é resultado da luta milenar entre .a vegetação e o solo, 
sob condições favoráveis· à primeira, como a precipitação anual entre 2 000 e 
4 000 milimetros, constante umidade do ar e temperatura propicia . 

As raízes das árvores, em virtude de esforços prolongados através de sécul~. 
encontram caminho para transpor camadas argilosas ou micáceas, enroscar-se 
entre pedras·e ·saibro das fendas profundas dlls rochas subjacentes. Mas, arrasada 
a mata e explotado o solo durante uns dez ou vinte anos com culturas de ciclo 
curto, diminui a. porosidade do solo, intensamente"lavado e erodido, as camadas 
argilosas ou micáceas se transformam em horizontes de argila compacta, e até 
mesmo as concavidades ocasiona.is ou fendas na rocha-máter do solo ficam 
inacessíveis às raízes. · 

Em outros pontos do mesmo Complexo Cristalino, de rochas muito ácidas, 
os solos, bastante humosos, que apresentam matas altas e úmidas, mas nem 
sempre bem fechadas, não se prestam ao cultivo sem calagem e adubação. 
Neste caso, a conseqüência das derrubadas e da erosão que elimina tDClo o solo 
arável, é um morro lavado e nu, cortado por inúmeros leitos de enx'brradas, e 
coberto de manchas vermelhas ou ama.relas de côres vivas de argila que aflora 
entre uma vegetação rala. de ervas rasteiras sem valor algum. 
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Certas formas populares da campanha do reflorestamento, não suportando 
restrições, sugerem que as árvores devem ser plantada.a em tõda parte . . O resul
tado disto é que muitos solos ras6s, que dariam boas cultura11 de ciclo curto, 
mediante calagem e defesa contra a er,osão, sem exigirem adubação além da 
orgânica, ou outros, que dariam ótimas pastagens se certos capins (ôssem plan
tados, são dedicados a um reflorestamento irracional. 

Houve no Estado de São-Paulo casos de introdução , de culturas novas, em 
que os interessados foram tão desastrados na questão da escolha do solo, que o 
seu fracasso desacreditou as culturas . Estas, em lugar de serem introduzidas 
vitoriosamente, são tidas como absolutamente impróprias ao clima. 

Pelo contrário: culturas que exigem chuvas nos meses, em que no planalto 
paulista geralmente não chove, foram abandonadas com a · resolução de que 
exigem solos de certas propriedades raras, impossivels de conseguir. A mal.a 
lmpottante dessas culturas é justamente pouco exigente em matéria de solo. 
Referimo-nos ao trigo. 

Falamos de problemas relacionados com os solos do Estado de São-Paulo. 
São conhecidos, porque estudados. Justamente por isso podem ser expl)Stos de 
modo que se avalie tôda a gravidade da situação. Mas tais problemas existem 
em todos os nossos Estados . Existem também em todos os paises . São problemas 
que afetam o mundo inteiro . Apenas em alguµs paises europeus, de população 
densa e laboriosa, de certa uniformidade de solos e de culturas, ao par de 
estudo do solo antigo e adiantado, uma boa parte da sua supedicie; fácil de 
trabalhar, é cultivada racionalmente. Mas multas de suas regiões ainda o são 
de maneira fàcllmente criticável. 

São célebres os cálculos feitos nos Estados-Unidos pelo serviço de conservação 
do solo sôbre os estragos produzidos pela · erosão. Avaliada em dinheiro a perda 
que sofreram os solos nos Estados-Unidos em conseqüência da explotação mal 
orientada, os números astronômicos obtidos superaram enormemente o total da 
.produção agrícola de todos os tempos. 

Tudo indica que cálculos idênticos, feitos em todos os paises do mundo, 
poderiam demonstrar que, ao menos ém certas regiões de cada pais, os prejuizos 
causados ao solo superam largamente o valor do montante_ de tôda& as colheitas 
obtidas. 

Sendo o solo um material de poder extraordinário de variação de lugar a 
- lugar, há sempre exceções, se bem que raras . São multo raros no mundo oe 

solos, cujas propriedades, tanto físicas, como químicas são tão boas que, num 
clima propicio, estão fornecendo boas colheitas há dezenas ou centenas de anos 
sem se estragarem, não obstante a sua utlliza.ção ser feita sem qualquer espécie 
de precauções. 

O· sdlo em tàls casos provém de .rochas ricas e profundamente decompoataa, 
sem serem lateritos. Dai se originarem solos higroscópicos, bem porosos, bastante 
permeáveis, apesar de seu alto poder de retenção d'água, homogêneos até grandet 
profundidades, ricos em sais, sem serem salinos nem francamente alcalinos. 

Nas regiões de boas chuvas bem distribuídas e temperatura conveniente, 
tais solos ou ostentam matas maravilhosas, ou dão colheitas durante séculos 
sem perderem suas qualidades agrícolas. Como exemplo do primeiro caso podem 
servir os . parques de sequóias gigantescas do oeste norte-americano, onde a 
profundidade do solo fôfo e fresco se mede em dezenas de metros. As ubérrima.a 
terras negras dos campos do sul da Rússia são exemplos do segundo caso. São 
multo ricas em húmus e ao mesmo tempo têm pH quase neutro, circunstância 
que nessas condições denota extraordinárias reservas de elementos nutritivoa 
minerais. A profundidade dessas terras não passa de uns dois metros, mas a 
fertllidade tem sido suficiente para que se produza trigo há muitos séculoa 
pràtlcamente sem adubação . 

Também temos, tudo o indica, solos de grande fertllidade; se bem que sob 
outras condições. Os canaviais do massapê baiano devem ser exemplo brasileiro 
de tais terras de grande fertllidade, pois há locais de quatro séculos de cultivo 
constante dessa cultura exigente, e pràttcamente sem adubação, senão a orgl
nica e em pequena quantidade. Trata-se ali de sedimentos cretáceos com cama
das calcá~as e carbonosas. Sua decomposição fornece ao solo cálcio ·e húmua 
simultâneamente. As terras-roxas-encaroçadas do EstadD" de São-Paulo man
têm suas qualidades fisicas e quimicas de ótimos solos após diversas dezenas de 
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anos de utilização, quando a erosão não as maltrata excessivamente por causa 
da topografia localmente acidentada . A única coisa que falta é .matéria orgânica 
e um pouco de calcáreo em· pó. Diversos cafe:ae.is velhos dão produção fraca não 
por causa do solo, mas em virtude da velhice das plantas. Arrancadas estas, 
e plantadas novas, mediante estrumação, obtêm-se novos cafezais com rendi
mento que nada deixa a desejar. 

Infelizmente as terras-roxas legítimas não· perfazem mais q'ue 23 da área 
total do Estado de São-Paulo. A distribuição geográfica dos massapês .baianos 
é menor ainda e em muitos lugares êles estão enfraquecendÓ sensivelmente, ao 
mesmo t.empo que da antiga riqueza do solo dos não menos famosos canaviais 
pernambucanos pouco resta atualmente. 

Mas há remédio e êle será aplicado. 
Isto graças aos recentes progressos da físico-quimica e principalmente da 

química coloidal, que permitiram o aperfeiçoamento dos métodos de investigação 
da Ciência do Solo, assim, como também trouxeram novas e fecundas idéias. 
Tornou-se hoje simples e eficiente a obtenção quantitativa das principais carac
terísticas do solo, que são suficientes para estabelecer em linhas gerais, mas 
lnequ,lvocamente, como deve ser e como não pode ser usado qualquer tipo de 
solo e em quaisquer condições. , 

Em resumo: o alcance prático do estudo moderno do solo consiste na dedu
ção do sistema de aproveitamento do solo, mediante a conservação da sua fertili
dade e o incremento simultâneo da produção. 

Como estudar os nossos solos? 

Para abordarmos melhor esta questão, vamos supor que temos diante de 
nós uma região, tenha ela mesmo centenl\S de milhares de quilômetros qua
drados . Vamos estudá-la da maneira a mais econômica posslvel, mas sob os 
preceitos os mais modernos .da ciência dos solos tropicais e sub-tropicais, apro
veitando também os ensinamentos valiosos ditados pelo · levantamento agro
geológico do Estado de São-Paulo, multo bem encamlbhado por um dos maiores 
especialistas de renome mundial, o Prof. Paul Vageler. 

Primeiramente compilaremos todos os estudos e mapas geológicos, topográ
ficos e geográficos em geral. Estudaremos também todos os dados meteorológi
cos existentes, preparando diagramas climo-hiterográflcos, com inclusão de chu
vas críticas e da variação da insolação e dos ventos, para o maior número possl
vel de localidades. Obtemos assim mapas climáticos . Ao mesmo tempo pomos· 
em estado de prontidão todo o aparelhamento de· laboratório. 

Dividida a região em formações geológicas, estudada a solidez da coluna 
geológica e a sua eventual dubiedade em alguns particulares, percorremos tôda 
a região seguindo diversos trajetos mais ou menos retilíneos para apanhar 
tôdas as formações geológicas. Comprovamos assim o grau de exatidão dos 
mapas existentes, ao mesmo tempo que estudamos as particularidades fisiográ
ficas e petrográficas de cada formação e do contacto entre as várias formações. 

Nessas viagens preliminares estudamos o grau de decomposição das várias 
rochas, os tipos de sua repercussão sôbre o solo e o grau de mistura dos seus 
detritos nas zonas de contactos. O resultado dessas viagens, · em forma de 
material para o estudo no laboratório, será ·um certo número de amostras de 
rochas e menor número de amostras superficiais de terra, que servirão principal
mente para o esclarecimento da questão da gênese do solo. 

E' claro que em tôdas as viagens, desde a primeira até a última, deverão 
ser feitas também observações botânicas, colhidas plantas para o herbário do 
serviço, tomadas fotografias de aspectos típicos da vegetação, do solo, da rocha, 
dos tipos de utilização dos solos. São tomadas ainda amostras de terra de várias 
profundidades e situações topográficas para os estudos microbiológicos, amostras 
de várias partes de plantas nativas ou cultivadas, para serem analisadas qulmi
camente . Tôdas as observações são feitas por escrito com .localização a mais 
exata possível e com anotação da altitude com aproximação de cinco metros 
no mlnlmo . 
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Feita assim a inspeção geral através de tôdas as formações geológicas, per
corremo-las uma por uma de maneira a mais completa possível para não deixar 
de observar tôdas as suas particularidades, ficando assim com Bólldas idéias a 
respeito d.o seu aspecto mais comum. 

A ordem mais aconselhável para o estudo sistemático das formações geoló
gicas uma por uma é a de começar pela que fôr melhor conhecida. No caso 
de uma região uniformemente estudada geolõgicamente, é melhor começar 
pela formação que ,apresenta maiores altitudes e terminar pela que fôr a mais 
baixa. Se a região não tiver uma inclinação geral definida, sendo em linhas 
gerais antes plana ou irregular, a questão da ordem das formações geológicas a 
serem estudadas será ditada pelas suas idades, sendo lmpossivel estabelecer 
a priori se será mais vantajoso começar o trabalho sistemático pela mais antiga 
ou pelá. mais recente. Isto depende da apreciação de um caso concreto. 

O material colhido durante a inspeção de cada formação geológiéa separada
mente ainda consistirá principalmente de amostras de rochas e outras, superfi
ciais, de solos. Mas já serão marcados os lugares, em que serão tomados os 
perfis completos de solos . Havendo cortes profundos de estradas de ferro ou 
de rodagem, será estabelecida a conveniência de aproveitar alguns dêles para 
a obtenção de perfis profundos que possam servir para o esclarecimento melhor 
da gênese do solo. Neste caso, partindo da rocha viva, teremos a análise quím1Cli 
dos materiais correspondentes aos diferentes graus de sua. decomposição atfi 
chegar à superficie do solo. 

O critério de deixar para o fim a tomáda de perfis .típicos traz a vantagem 
de obter-se, com a máxima economia de trabalho de campo e de laboratório, 
material, o mais representativo possível, evitando assim, ao mesmo tempo, multas 
dúvidas e problemas, cuja solução é freqüentemente trabalhosa e demorada. . 

Para a tomada dos perfis abrP.Ill-se covas de profundidade vária de acôrdo 
com as necessidades ditadas pelas condições locais; mas tendo, em todo caso, 
no minimo um metro e melo de fundo . ·As quatro paredes do perfil, verticais 
e planas, são divididas em diversos horizontes de acôrdo com a sua estrutura, 
textura, côr, consistência, umidade, distribuição das raízes, etc. De cada hori
zonte, além da amostra média de 10 a 15 quilos, toIPa-se uma outra, volumétrica,, 
hermeticamente fechada, para se . conhecer o teor de água por unidade de 
volume do solo, além do pêso, especifico aparente. As anota~ões são as mais 
completas possíveis, incluindo o estudo geológico, botânico e histórico do local, 
êste último consistindo de compilação de informações a respeito da vegetação, 
das cultui;as, do tratamento do solo, da produtividade, etc. · 

A escolha do local para a tomada de um perfil obedece ao critério de 
coleta de material representativo para · as várias situações topográficas, vários 
tipos de rochas e vários tipos de vegetação peculiares a cada formação 
geológica. . 

Cousa descurada no Brasil, mas sumamente importante, é o conhecimento 
da variação das características do solo sob a infiuência da situação topográfica. 
Assim devemos conseguir quantitativamente, e para cada tipo de rocha e clima, 
ao menos as diferenças existentes entre o alto de morro, a primeira e a última 
'parte da encosta e o comêço da baixada ("catena" de Milne). 

Há no país vastas regiões, em que a geologia perde a sua feição de fator 
predominante na formação dos solos. Trata-se de extensas planícies aluviais, 
formadas por detritos de rochas várias e provenientes de regiões longinquu, 
petrogràficamenté variadas. Em tal caso a escolha dos locais para a tomada. 
de perfis representativos deve obedecer mais a considerações de ordem tltogeo
gráflca QU inerente às características principais do próprio solo. Devem ser 
consideradas assim, principalmente, a natureza da estratificação, a · profundidade 
do lençol freático, a composição granulométrlca e a natureza da água do lençol 
freático. 

· Sendo tais regiões pouco utllizadas, como, por exemplo, o vale do Amazonas 
ou o Chaco Brasileiro, algumas características químicas da camada superficl~ 
também poderiam servir de base para a distribuição de grupos de solos, aprcr 
veitanclp-se, então, principalmente, o teor em húmus, e o pH, valor êste que 
hoje pode ser medido no campo com ótl~a precisão e demora insignificante. 
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No caso de serem comuns certas particularidades regionais, elas devem ser 
também documentadas por perfis, não obstante serem acidentes, freqüente
mente causados pelo homem. Assim, havendo cultivo generalizado de certo 
produto agrieola, devem-se tomar perfis, às vêzes multo próximos um do outro, 
para podermos verificar qual foi. o empobrecimento real do solo após certo 
número de anos de cultivo sem adubação, sem contrôle da erosão ou sob o 
regime de outras práticas agrícolas tradicionais na região. 

Mesmo tomando perfis completos para o esclarecimento de problemas de 
tal ordem, o seu número total necessário para perfazer o levantamento agro
geológico poderá ser cinco ou dez vêzes menor, do que quando não se faz 
serviço sistemático e se trabalha, portanto, sob o regime de desconhecimento 
da variação das condições edáficas de um lugar para outro. :tsse regime desor
denado predomina, por enquanto, em muitos países do mundo, obrigando oe 
especialistas a lançar-se de um ponto para outro, para trazer freqüentemente 
para o laboratório dúvidas sôbre dúvidas, de solução cansativa e não raro 
precipitada ou de todo falha. Traz-se o problema, mas deixa-se a chave da 
sua solução no campo, chave que estaria automàtlcamente incluída entre o ma
terial representativo do levantamento sistemático, no caso de se tratar de um 
problema importante. Em caso contrário, a dúvida não nos atormenta, porque 
sabemos de antemão avaliar a sua justa importância, origem e repercussão sôbre 
o resto d.o serviço ou sôbre a prática agrieola, podeI\do assim empreender com 
ae~rtio pesquisas nec~ssárias para a sua solução. . 

A má organização do serviço que ainda pode ser constatada em diversas 
regiões do mundo, não .é em grande parte resultado da incapacidade dos espe
cialistas modernos. Geralmente são serviços antigos, sem constante revisão dos 
métodos e sem possibilldade de tomar a envergadura necessária. O trabalho de 
campo é feito esporàdicamente, à medida que surgem necessidades. Em tais 
condições o estudo do solo sofrp por falta de base que é a visão do conjunto, o 
conhecimento do mais comum, e da sua variação sob as condições topográficas, 
petrográficas, fitogeográfieas e conseqüentes ao trabalho humano. 

O trabalho de laboratório a que é submetido cada horizonte dos perfis 
pode ser dividido em análises físicas, químicas, mineralógicas, microbiológicas 
e petrográficas, quando seixos e pedras forem encontrados dentro do solo. As 
amostras superficiais de· terra são submetidas apenas a algumas análises para 
o esclarecimento de certas questões parciais tais como o estudo da ligação entre 
um perfil e outro, a repercussão sôbre o solo de certos acidentes petrográficos, 
topográficos, fitogeográficos, etc. 

As análises físicas constam principalmente da determinação das seguintes 
características do solo: pêso especifico aparente: pêso especifico real; poroal
dade do solo tal como êle foi encontrado; porosidade mínima, que correspon
deria ao pisoteamento intenso pelo gado; porosidade máxima, que corresponderia 
à que se obtém após uma boa aração; higroscopicidade natural e a correspon
dente aos extremos de porosidade; variabilldade do volume; as condições 
citadas que terià o solo sêeo ao ar, e que se dão na superfície do solo desnudado 
no campo ou amontoado sêco; resistência contra a erosão; teor de água encon
trada ao tomar-se o perfil e sua variação provável com a época do ano.; água 
adsorvida pelo solo e geralmente inacessível às plantas; água disponível man
tida no solo apesar da fôrça de gravidade; água disponível acidentalmente, 
só nas épocas chuvosas ou em virtude de irrigação; água nociva por falta de 
drenagem; água necessária para a formação de agregados do solo os mais 
propieios para o seu arejamento; disponibilldade geral de água para determinada 
cultura e de acôrdo com as várias épocas do ano. 

Além destas características, determinam-se ainda os valores físicos obtidos 
por meio das análises mecânica, cinética e energética. A primeira fornece a 
composição granulométrica do solo, seja nas condições de dispersão natural 
observada no campo, seja. nas de peptização artificial, quando são dispersas 
tôdas as partículas suscetíveis de sê-lo graças ao tamanho menor que 2 micras. 
A relação entre os teores de argila floculada e dispersa serve de base para o 
cálculo das condições de estrutura do solo, resistência contra a erosão, conse.,. 
qüências da adubação e dos tratamentos agrícolas. 

A análise cinética fornece a altura da ascensão d'água por capilaridade, a 
rapidez do movimento ascensional e a quantidade d'água assim mantida no 
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solo por hectare. Torna-se assim possível calcular os canais de irrigação e de 
drenagem e a profundidade do solo maléfica ou beneficamente influenciado 
pela existência de lençol freático. O índice de mobilidade d'.água capilar permite 
a avaliação da rapidez de substituição no solo da água absorvida pelas plantas 
ou evaporada diretamente pela insolação e pelo vento . 

A análise energética fornece o potencial de capilaridade, o diâmetro médio 
~ poros, o índice pF e a permeabilidade do solo em milímetros de chuva 
por hora. 

A análise química pode ser dividida em análise do teor solúvel, trocável, 
fixável, total, teor dos complexos coloidais e determinação de diversos índices 
importantes . · 

O teor solúvel é o fàcilmente disponível a qualquer espécie de planta e em 
quaisquer condições, mas é também o que o solo perde fàcllmente em favor 
das águas drenadas . Determinam-se os principais catiônios e aniônios do solo. 
Os mét~os ~dos são de grande sensibilidade, atingindo a determinação fotq,f 
métrica de 1 milésimo de millequivalente por 100 g de solo. Tal sensibilldaddl 
representaria gravimetricamente valor inferior a um décimo de· miligrama de 
iônio encontrado. · 

O teor trocável é, como o nome indica, o teor de elementos químicos que 
constituem objeto de troca entre o solo e, a planta. Trata-se de diversos catiô
nios e aniônios tanto benéficos, como nocivos, que têm o papel dominante na ali
mentaQão das plantas. 

Para receber do solo uma certa quantidade de elemento nutritivo, a planta 
deve fornecer-lhe uma quantidade qulmicamente equivalente de outro ele
mento, para ela inútil e até certo ponto tóxico. itste elemento, bastante solúvel, 
deve ser eliminado do solo, ·seja pelas águas drenadas, seja em virtude de sua 
ação solubilizante sôbre a parte puramente mineral do próprio solo e da rocha. 
Quandp essa eliminação é dificil, por causa da impermeabilidade do solo desde 
a camada edáfica, ou por serem inatacáveis, ou estéreis os minerais ainda 
exlstentes no solo, temos a chamada "terra cansada, esgotada'', cujo defeito 
quimico principal é acidez e:içcessiva, altamente desfavorável à assimilação 
de ml11lij.mentos pelas plantas. · . 

Compreende-se assim porque a pedologia moderna mede os elemento. 
químicos do solo ou do adubo em equivalentes quii:nicos. Fica explicada tam
bém a necessidade de analisar tanto os elementos úteis, como os nocivos. 

Empresta-se hoje importância também à deterlninação do teor fixável. 
Em parte, é o teor dos elementos nutritivos de que o solo é áv'ldo a tal ponto 
que, sendo adicionados em forma de adubos, P<><tem ser adsorvidos pelo .solo 
com intensidade que supere a capacidade de absorção das plantas. 

A análise dos complexos coloidais e a determinação da estrutura das 
argilas do solo, a par· do exame detalhado da natureza da matéria orgânicti 
e da acidez, permitem conhecer o comportamento coloidal do solo. 

A análise do teor total de meia dúzia de catiônios e alguns aniônios prin
cipais das argilas do solo, comparada com os teores tràcáveis e com o resul
tado das análises da rocha viva e decomposta, fornece idéias reais sôbre a 
gênese do solo. 

Todos êsses resultados analíticos, completados por uma série de índices 
obtidos matemàticamente, podem esclarecer diversas questões comumente in-
solúveis no regime de trabalho antiquadQ.: . . 

Vamos citar alguns exemplos corriqueiros dessas questões: falta de pro
dutividade de muitos solos, cujas análises sempre têm revelado riqueza química; 
insucesso muito comum de adubações com o elemento que as análises mostram 
faltar mais no solo; inesperado aumento de produção quando se adubam cer
tos solos com o elemento que pelas análises parece abundar mais; e tantos 
outros. 

A. análise Inineralógica das particulas do solo maiores que 0,02 m1limetl'OI 
e o estudo petrográfico dos seixos encontrados nos perfis e das amostras de 
rochas das vizinhanças contribuem entre nós para o conhecimento da riqueza 
potencial_ e genérica do solo mas, principalmente, servem de base para a divisão 
e definiçao de tipos de solo.· Essa classificação do material em séries e grupos 
facillta muito o estudo e a caracterização do conjunto. 
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Todos os dados são quantitativos e expressos em volume de solo graças 
à tomada, por meio de aparelho especial, de 100 centimetros cúbicos de solo 
tal como êle se encontra nas paredes frescas da cova aberta. Torna-se assim 
imediato o cãlculo da disponibilidade do solo em água ou outros elementos 
nutritivos por unidade de ãrea e até a profundidade ·utilizada pelas culturas. 

A determinação da microflora e da microfauna, ao. lado do conhecimento 
das suas condições ecológicas, reveladas pelas características físicas e quimicas
do solo e pelos dados meteorológicos, fornecem idéias suficientes quanto à 
vida microbiana do solo. Perfis e amostras superficiais, tomadas nas várias 
épocas do ano, permitem avaliar o tipo de variação das condições mi.crobio-

• lógicas de cada região de acôrdo com a estação do ano e nos tipos principais 
de solos. 

Diversos diagramas físicos e químicos, preparados para cada perfíl, fazem 
ressaltar, entre tantos resultados numéricos, aquêles .Que mais diretamente 
influem sôbre as · condições agrícolas básicas de cada tipo de solo. São verda
deiros resumos gráficos que nos permitem, num rápido exame, avaliar de 
maneira realista as principais virtudes e os principais defeitos de cada perfU 
bem como as probabilidades de sua variação com a época do ano e com o tipo 
de utilização. Devido à heterogeneidade natural do solo, que nunca deixa de 
ser avaliada, tais diagramas, sendo volumétricos, tornam-se também suficientes 
para a execução àe quaisquer cálculos de balanço entre a disponibilidade do 
solo e a exigência da cultura. 

Os trabalhos cartográficos consistem principalmente em mapas âgro-geoló
gicos e mapas de solos .. Aquêles delimitam zonas de grupos de solos idênticos 
geneticamente e, portanto, representam em última análise identidade de eco
nomia rural. l!lstes dividem cada grupo de solos em vãrios tipos, indicando para 
cada um as suas principais características físicas, químicas e mineralógicas e, 
portanto, a distribuição mais conveniente dos .tipos de utilização do solo dentro 
de cada zona- agro-geológica. . . 

Quando se torna necessário estudar detalhadamente uma área de algumas 
dezenas de quilômetros quadrados, a coleção de mapas de solos, que acompanha 
o resultado final de tal levantamento, pode fornecer dezenas de características 
físicas, quimicas, mineralógicas e microbiológicas do solo, assim como indicar 
também os vários tratamentos físicos e químicos mais adequados a cada talhão. 

Aparentemente todo êsse sistema moderno de estudar o solo exige aparelha
gem dispendiosa e pessoal numeroso. Não devemos esquecer, entretanto, que o 
aproveitamento dos salutares princípios modernos não consiste no uso de apare
lhos caros, mas na mudança radical do sistema de encarar o solo como material 
de estudo. 

Assim, por exemplo, com o mesmo dispêndio que se tem pelos métodos 
antigos, pode-~ produzir mais que o dôbro, talvez mais que o triplo, em matéria 
de resultados de análises físicas e químicas quantitativas pelos métodos moder
nos. O trabalho não seria completo, mas a diferença, quanto às possibilidades 
de interpretação dos resultados analíticos, seria enorme. 

Concluindo, podemos dizer que o estudo moderno de solos, já realizado em 
várias regiões das zonas tropicais e sub-tropicais do mundo e, principalmente, 
o levantamento agro-geológico do Estado de São-Paulo, já bem adiantado e 
com muitos dos resultados finais já publicados, permitem afirmar que o tra
balho sistemático, ao qual aqui nos referimos, constitui o melhor meio atual
mente conhecido para a dedução do aproveitamento mais conveniente do solo 
para fins agrícolas. 

/i. repercussão geral do levantamento agro-geológico é vasta: nêle repousa 
o conhecimento científico da principal fonte de subsistência e do patrimônio 
fundamental d~ nação - o solo. 
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Parece haver uma tendência no mundo, em supor que os dJ.amantes devem 
ser procurados somente sob condições geológicas idênticas às da Africa do Sul. 
O objetivo do presente artigo é, em parte, mostrar aos geólogos da Australâsia, 
que os diamantes e carbonados valiosos ocorrem em sedimentos paleozóicos no 
Brasil e sugerir ·a po~ibilidade de encontrarem-se depósitos similares, em outras 
parte do mundo. 

Ocorrê~cia de diamantes no Brasil - No Brasil, os diamantes são encontrados 
em três distritos bastante distanciados. O primeiro e antigamente o mais im
portante, está situado na vizinhança da cidade de Diamantina, Estado1 de M1J;1as
Gerais; o segundo, e agora o mais importante, no interior do Estado da Bahia, 
nas proximidades da. cidade de Lençóis; o terceiro nas cabeceiras do rio Paraguai, 
próximo da cidade de Diamantino, Estado de Mato-Grosso. 

O autor visitou os três distritos e o que apresenta aqui é, conseqüentemente;
derivado do conhecimento pessoal dêles. Na maioria, os garimpos de diamantes 
dos três distritos estão em depósitos fluviais, tanto antigos como recentes. Nos 
depósitos de Mato-Grosso, as pedras nunca foram encontradas a não ser nos 
depósitos aluvionais ou fluviais e nada mais é conhecido atualmente de sua 
origem. No Estado de Minas, no entanto, observou-se uni lugar onde os dia
mantes evidentemente provinham diretamente dos ltacolumitos desintegradOI. 
O professor Gorceix, que visitou as minas de diamante de Grão-Mogol, uns 300 
quilômetros ao norte de Diamantina, declara que as pedras neste lugar provi
nham, diretamente, de conglomerados paleozó~os, que êle considera como parte 
das séries contendo itacolumitos ,. - isto é, na Série de Minas, ·da tabela a seguir 
No Estado da Bahia tanto os diamantes comuns como os diamantes negros, 
carbonos ou c.arbonados, Jll'Ovêm ptretamente dos qum-tiz,ttos paleazóicoa e 
conglomerados quartziticos, ainda que muitos dos garitnpos estejam situadoe 
em depósitos fluviais de idade recente. 

As .l'ochas da região diamantifera - Uma das principais dificuldades, no· 
estudo da geologia da região diamantifera baiana, está no fato de que nenhuma 
das rochas das diversas séries representadas, contém qualquer fóssil identm
cável. Conseqüentemente, é impossível datar as rochas com segurança. Há, 
contudo1 descontinuidades fisicas e caracteres litológicos que, postos em conexão 
com a estrutura, estudada em extensas áreas, forneceram evidência satisfa
tória das idades relativas das diversas camadas e lançaram muita luz sôbre a his
tória geológica da região. A tabela seguinte mostra a seqüência e as principall 
subdivisões das rochas da região, como são agora conhecidas: 

N. It. - A tradução para a llngua portuguêaa foi feita pela Prof.• Re&'lna Schaeffer, da 
Secção de Estudos do Serviço de Geografia e Cartografia. 

1 Gorcelx:, Bul. Soe. Chfol. àe Frcmce, XII, 538, Paris 1884. 
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metros 
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Idades 

---------------------------1---------
Série Alagoas .. ............................. . ............... . 
Série Sergipe .... ............................................ . 
Calcáreos Salitre . ........... ..... .. .. .. .... ...... .. ... ...... . 
Camadas ·vermeIJuí&.EstAnçia .. ............. : . ................ . 
Séri!l de Lavras (geradora de diamantet!) .................... . .. 
Quartzitos Cambau. ..... . . . . . . . . . . . . . . .... .... . ...... . .... . 
Folhelbos Caboclo .. . . .... ..... , . . . . . . . . ................. ... , 
Sllex Jaeulpe .................. ........ " ............. ........ . 
Arenitos Tombador ........................................ . . . 
Série de Minas .............................................. .. 
Complexo Cristaliano ... ...................................... . 

1 
T 

.. 350 
350 
700 
100 
500 
100 
400 

1.000 

Terciário 
Cretáceo 
Jurássico? 
Triássioo? 
Carbonífero ? 

Devoniano? 

Siluriano? 
Cambriano? 
l'r&-Dambriano - em parte T 

No artigo sõbre a região diamantifera baiana, Mr. Derby faz referência à 
série de Lavras e a uma série subjacente, que êle denomina de Paraguaçu.• O 
último trabalho do autor mostra que os diamantes e carbonados não estão 
confinados em determinado horizonte e que, conseqüentemente, a série Para
guaçu de Derby pode sõmente ser considerada como uma subdivisão local de 
tôda a série. No entanto, a designação Lavras de Mr. Derby parece muito 
adequada para tõda a série geradora de diamantes; e é conseqüentemente 
conservada para o conjunto da série. 

Deve ficar entendido que, apesar das divisões aqui sugeridas serem perfeita
mente claras, as idades atribuídas a t.õdas aquelas inferiores ao Cretáceo não 
têm Justificativa paleontológica e devem, por isso, estar ·sujeitas a tantos reajus
tamentos quantos forem necessários, devido a futuras descobertas. As relações 
estratigráficas, contudo, estão certamente corretas, mas as espessuras variam 
como de cOBtume de lugar para lugar e nuns lugares alguns dos membros 
estão completamente ausentes . 

Deveria ser notado que os quartzitos Cambau e os sílex Jacuipe não estão 
assinalados em nenhuma idade . Isto porque não está claro se estas divisões 
pertencem às de cima ou às de baixo - isto é, se os silex JacuiJ)e são silurianos 
ou devonianos. 

As camadas geradoras de diamantes - Os diamantes e carbonados são 
. encontrados neste corte na série de LaYras. As rochas da série de Lavras são 

arenitos quartzittcos rosados e conglomerados com algumas intercalações de 
argilas. As camadas mais grosseiras são fortemente entrecruzadas; a série apre
senta-se falhad~ em alguns lugares e estã, por tõda parte, dobrada e desbastada. 
As rochas da série estão assim encurvadas como slncllnais, em alguns lugares 
e em outros estão separadas por desbastamento, em trechos isolados. 

Em conjunto, nãp há ·eruptivas ~as camadas geradoras de diamante, mas 
existem diques básicos atravessando-as em alguns pontos. E:stes diques são de 
rochas semelhantes ao diabáslo, mas visto como os diamantes são somente en
contrados a mais de 160 quilômetros de qualquer dique conhecido desta espécie, 
essas eruptivas, em particular, não têm relações genéticas claras com os 
diamantes. · 

O autor nunca tinha visto um diamante in-loco nas rochas de Lavras. A 
evidência de que êles derivam diretamente desta série, apóia-se no fato de 
serem obtidos nas camadas dela desintegradas. Muitas ilustrações dêste fato 
pódem ser citadas, mas sõmente poucos exemplos tipicos serão mencionados. 
Perto de Andarai, onde as rochas da série de Lavras estão na superficie, o 
solo e as rochas desintegradas foram removidas pelos garimpeiros de diamantes, 
com grande cuidado, até a rÇ>cha resistente e o conjunto foi cuidadosamente 
lavado para a extração dos diamantes. Perto e no morro do Chapéu as trin
cheiras, nas quais são encontrados diamantes e carbonados, estão situadas intei-

• ,Sçonomic Oeolo11v, I, 134·142, Dec. 1905, 
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ramente nas rochas da série '<ie Lavras. Os diamantes e carbonados foram 
encontrados em material sôlto apoiado sõbre outras rochas, mas em qualquer 
exemplo, as pedras são prontamente e diretamente relacionadas às camadas de 
Lavras. Por exemplo, .e~ Ventura, as pedras foram encontradas repousando 
sôbre os folhelhos Caboclo, subjacentes, porque os rios correndo sôbre e da série 
de Lavras carregou-as par~ baixo, em canais cortados nas camadas subjacentes. 
Os diamantes foram também encontrados bem longe das róchas da série fie 
Lavras, porém ao longo ou nos rios correndo sôbre as camadas citadas ou nélas 
originados. ' · 
· O autor viu um grande número tanto de diamantes como de carbonados, 
nesta região baiana. Das pedras consideradas como extraidas das camadas de 
Lavras (queremos dizer aquelas rião encontradas em camadas fluviais · multo 
removidas das suas posições ori~ais) , nenhuma mostrou qualquer sinal de des
gaste; das recolhidas nos rios originados nas camadas de Lavras, algumas apre
sentaram um pouco de desgaste . Dos carbonos nada pode ser estabelecido com · 
certeza. Tanto quanto foi possivel se examinar, suas superficies eram sempre 
lisas, mas não ficou claro se estas superficies Usas eram devidas ao desgaste 
nos rios. 

Origem dos diamantes - Duas teorias da origem das pedras naturalmente 
se apresentam: primeiro, originadas como cristais independentes das camadas 
sedimentares de Lavras; segundo, produzidas, como os diamantes sul africanos, 
em conexão com efusões peridotiticas, que descendo de uma série de sedimentos 
para outra, encontraram jazimento na série de Lavras. 

"Parece não haver nada·impossivel ou improvável em tal teoria, mas deve ser 
confessado que os fundamentos satisfatórios para ela ainda devem ser encon
trados. J!: Interessante, neste particular, notar que os diamantes não estão con
finados em determinado horizonte, nem mesmo estão distribuídos por tôda 
a série de Lavras. 

Quando o trabalho de campo estava sendo realizado nesta região, supunha-se 
que a segunda teoria pecava por falta .de base. Da análise das rochas recolhidas 
no campo pelo autor, concluiu-se que há uma área de serpentina pelo menos de 
5 quilômetros de comprimento, repousando ao longo da margem oriental d08 
campos de diamante da Bahia. A rocha está tão alterada que sua verdadeira 
natureza não foi reconhecida quando encontrada; sendo sõmente identificada 
como serpentina depois de um exame microscópico e de uma análise quimica 
quantitativa. Esta serpentina foi considerada no campo como sendo parte do 
Complexo Cristalino, subjacente a toclos êsses sedimentos. J!: possivel, contudo, 
que possa ser de idade posterior . Em qualquer caso, sua presença na vizinhança 
das camadas geradoras de diamantes, sugere que os diamantes· da Bahia podem 
ter-se originado da mesma maneira que os da Africa do Sul,.e que a desagregação 
dessas eruptivas antigas libertou os diamantes, que são hoje encontrados nos 
sedimentos de Lavras. Se esta última teoria fôr certa, os diamantes podem ser 
ainda encontrados em qualquer das porções mais resistentes de rochas mais 
recentes - is~.o é, na série de Minas ou nos arenitos e conglomerados Tombador. 
Deveria ser acrescentado, contudo, que tal teoria não teria ocorrido ao autor 
neste caso, se não fõsse sugerida pelas condições bem conhecidas da Afrtca. 

· Distribuição geográfica como é determinada pela estrutura geológica - O 
único outro ponto de interêsse geológico especial é o efeito da estrutura e des
bastamento sôbre a distribuição das camadas geradoras de diamantes e 
carbonados. · 

Ao lado de certos trechos de camadas tenras, que são provàvelmente terciá
rias, as rochas mais elevadas (estratigràficamente), encontradas no distrito dia
mantitero da Bahia são os calcáreos Salitre. :B:stes e as camadas Estância foram 
rebaixados ao tôpo da série de Lavras. Depois da deposição .dos calcáreos Salitre, 
a região foi dobrada, falhada e submetida à erosão. Em muitos lugares as dobras 
estão tão estreitamente apertadas que as rochas erguem-se na borda; em outros 
as dobras são suaves. 

O desbastamento realizou o que se eSperava em tal região. Em alguns lugares 
os anticlinais foram desbastados a prumo até os folhelhos Caboclo subjacentes, 
deixando assim trechos isolados de camadas dobradas e falhadas, geradoras 
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de diamantes em tôrno da principal área sinclinal éentral. Onde as dobras 
sinclinais são largas, os calcáreos continuam sendo as rochas super.ficiais, 
enquanto as camadas geradoras de diamantes estão profundamente soterradas. 

Descaso governamental pela geologia - De tôdas as coisas notáveis sôbre 
esta fantástica região não· há nada mais impressionante para· o geólogo, do que 
a negligência por que passou nas mãos do govêrno. As estatísticas da produção 
de diamantes são necessàriamente defeituosas, especialmente quando a indústria 
de garimpagem está tão largamente difundida entre pequenos operadores e indi
víduos isolados. Impondo o govêrno pesados tributos sôbre estas pedras pequenas 
e fàcilmente ocultáveis, as estatísticas de produção devem ser somente aceitas 
como sugestões do total. Sobretudo, pode-se estar certo, que foram retirados das 
minas da Bahia centenas de contos em diamantes e carbonados. 

~stes fatos são meramente mencionados para acentuar outro ponto de inte
rêsse para o cientista; e isto é, que apesar dos diamantes terem sido garimpados 
neste distrito desde 1844 até o ano de 1905, o govêrno nunca fêz qualquer estudo 
geológico da região, nem mesmo um mapa. Deixou que os garimpeiros despen
dessem seu dinheiro e suas energias da maneira mais absurda possível. Em 1905, 
o secretário da Agricultura do Estado da Bahia, nesta época, Dr. Miguel Calmon 
ãu Pin e Almeida, teve a coragem de solicitar ao professor Orville A. Derby, 
anteriormente geólogo estadual de São-Paulo, que" fizesse uma visita ao distrito 
diamantifero. Mr. Derby despendeu uma semana ou duas aí, e escreveu um 
pequeno relatório, que ·posteriormente foi publicado nos Estados-Unidos -
Economic Geology, vol. I, págs. 134-142. -este foi o primeiro artigo até então 
publicado sôbre as regiões diamantiferas da Bahia, dando alguma idéia clara 
de sua geologia. O professor Derby, contudo, só teve tempo para determinar o 
horizonte do qual os diamantes provêm, numa parte do campo, e observar que 
a série de sedimentos geradores de diamantes, que êle chamou "série de Lavras", 
estava sotoposta a outra erodida, que êle chamou "série Paraguaçu", ambas de 
certo modo dobradas. 

Apesar de haver muito por fazer no sentido de se obter um relatório completo 
sôbre os diamantes no Brasil, êste breve esbôço poderá ser ·de alguma utilidade 
para os geólogos em outras partes do mundo, que tiverem ocasião de estudar a 
questão do diamante sob condições que pareçam, no primeiro momento, muito 
diferentes das encontradas na Africa. · 

·Espera-se que êste artigo seja de utilidade para lembrar a cidadãos inteli
gentes, que todo govêrno esclarecido deve fazer alguma coisa por suas indústrias 
de mineração, no sentido do estudo cientifico da geologia, sôbre o qual se baseiam 
o sucesso e a existência destas indústrias . 

..... A fotografia é um ezcelente docllJllento geo1dftco, desde que se saiba eutamente o 1-1 
fotografado. Envie ao Conselho Nacional de Geocrafla as fotocraflas panorâmicas que 

pooull', devidamente legend.Oaa. · · . 
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Opiniões 

"( Geografia carioca: 
lagoa Rodrigo-de-Freitas 

O 'Prof .. Everardo Backheuser .vem 
escrevendo para o Jornal do Brcistl 
uma série· de artigos sob o tema geral 
"Geografia carioca.", que têm sido 
transcritos nas páginas dêste Bolettm. 
Tratando dos aspectos geográficos -
tisico e humano - da lagoa Rodrigo 
de Freitas escreve o professor Backheu
ser em recente trabalho publicado na
quele Jornal: !:ste substantivo comum 
toma no Rio-de-Janeiro significado de 
nome próprio. Basta dizer - A Lagoa 
- para que qualquer carioca citadino 
saiba logo que se está a aludir à lagoa 
Rodrigo de Freitas. Existindo no âm
bito urbano apenas uma, não é de fato 
necessário juntar-lhe qualificativos. O 
substantivo comum a individualiza. 

Esta lagoa representa, no conjunto 
das lagunas cariocas e fluminenses, a 
começar da bafa de Sepetiba e a ter
minar na lagoa de Araruama <as do 
norte do Estado do Rio são outra coi
sa>, uni estágio intermediário, mais 
próximo · da morte que do berço. · O 
assoreamento está ai em fase das mais 
avançadas, já como obra da natureza 
{sedimentos carreados pelas chuvas, 
pelos pequenos rios que nela desa
guam e pelas correntes oceânicas) Já 
pelos sucessivos entulhos e aterros com 
que o homem a tem mimoseado. Du
rante alguns anos o contingente maior 
para a extinção da formosa lagoa foi, 
sem dúvida, o da Limpeza Pública e da 
Engenharia Municipal. 

Antes de se ter feito sentir essa 
colaboração "inteligente" a obra cega 
da natureza jamais deixara de agir, 
com continuidade e firmeza, n'.o mes
mo sentido. E ela sõzinha {a natureza), 
mais século menos século; acabaria fa
zendo o que tão ràpidamente conse
guiram os "garis" e os operários da 
Prefeitura: o entupimento da lagoa. 

Serem "enchidos de terra" é, aliás, 
o destino de tôdas as lagunas, lagos ou 
poços d'água, de qualquer depressão 
enfim na superficie da Terra. Aos pró
prios oceanos, se não fôssem tão gran
des, aconteceria o mesmo, porque nêles 
a sedimentação marcha ainda mais ve
lozmente, acrescida, como é, pela rápi-

da floculação dos colóides em presença 
dos sais marinhos. Em tôdas essas de
pressões, quando entupidas pelos sedi
mentos {oriundos dos três reinos da 
natureza), formam-se com ·o tempo, 
planícies de várias sortes e de variá
veis extensões. Em última análise, são 
os terrenos geológicos . 

No caso que agora nos interessa -
lagunas cariocas e em particular a la
goa Rodrigo de Freitas - a fase fina1 
{mais ou menos remota, consoante a 
contribuição humana) será sempre uma 
planície arenosa ou argilo-arenosa, 
ocupando a superfície atual da mesma 
lagoa. A Rodrigo-de-Freitas está, por
tanto, no periodo ante-final. 
. Dêsses tipos de planícies sedimen
tárias, de restingas antigas, estão co
bertas grandes porções da área do Dis
trito-Federal. Os moradores de hoje 
não as vêem arenosas, porque sôbre 
elas vieram os aterros e cresceram aí 
habitações, mas os primitivos coloni
zadores as enxergavam por tôda parte. 
Temos, ainda agora, exemplos vtsívefl 
de areais: na ilha do Governador 
{próximo a Galeão e Frechelras) , em 
Santa-Cruz e em alguns subúrbios da 
Leopoldina e da Central do Brasil. 

Tal será o destino da lagoa Rodri• 
go-de-Freitas, espécie de minúsculo· la
go. de Zuiderzée. Como que está convi
dando a engenharia a proporcionar-lluf 
o atêrro total para que a cidade pos
sua um pouco mais de tão ambicionada 
"área plana" para seus desenvolvimen
tos urbanfsticos . Quando se reallzará 
o evento? Se apenas agir a natureza, 
serão sem dúvida consumidas dezenas 
senão centenas de.séculos. 1 Se entrar a 
mão do ·homem. . . tudo depende da 
celeridade do trabalho nivelador. 

Quem ·percorrer as margens da la
goa em um passeio de automóvel ve
r1f1cará não se tratar de um lago de 
águas profunda.S. Em certos pontos é 
um quase pântane de fundo baixo e 
águ:i.s estagnadas. Há largos espaços da 
lago& onde o lençol d'água não atinge 
meio metro, onde crianças podem an
dar sem molhar os Joelhos. E há muitos 
banco.s de areia, sendo que em várias 
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I - CaracterCatioas geoló11tcaa da lagoa Rodr,110-d.e-Freitaa - A parte do terreno quatemdrio ~ em 
planfcte; e a do terreno arquE'ano, montanhosa. 

partes êsse areal, submarino, ou antes 
sub-lagúnlco, já emerge, na baixa-mar, 
acima do nivel das águas. Isso pode 
ser observado com multa facllldS:de -
tal a clareza do exemplo - na chama
da praia do Pinto, junto à Pedra do 
Baiano, no Leblon. 

Os clichês desta crônica eluCidam 
as questões acima abordadas. 

o primeiro clichê apres~nta esque
màticamente a geologia da região 
Vêem-se de lado a lado tocando-se, em 
contacto imediato, o arqueano das 
montanhas (granitlco e gnálsslco) e o 
quaternário das planicies (predominan
temente arenoso junto ao mar e argilo
arenoso em outras porções da orla 
plana circunvizinha). 

· :tsse mesmo clichê mostra que o 
. CQntôrno, ou margens da lagoa se apre
sentam diferentes em um e outro lado. 
No lado sul e oeste a orla é quaternária. 
No lado setentrional, e em especial no 
oriental, as águas da lagoa encostam 
diretamente na rocha viva do· arqueano. 
Isso que era patente antes da adminis
tração Carlos Sampaio, acha-se agora, 
mascarado pela avenida . Epitácio 
Pessoa. 

1 . 
Compreende-se perfeitamente a ra-

zão de ser dêsses fatos geográficos. A 
causa é. geomorfológica. Pelo lado 
oeste e, em parte pelo lado norte vêm 
ter à lagoa diversos rios e riachos, 
alguns regularmente volumosos, como o 
Macacos e o Rainha <aproveitados pos
teriormente para o abastecimento da 
cidade) e outros mais fracos na estia
gem, mas exuberantes na época das 
cheias. 1!:sses rios atravessavam terre
nos de adiantada decomposição metas
somática, tanto nas encostas da Gávea 
e Dois-Irmãos como nas do Maciço ca
rioca propriamente dito. Tôdas essas 
correntes traziam e trazem muita ma
téria sedimentar, com grandes volumes 
de descarga s6llda, agravada a percen
tagem destas nas épocas de chuvas e 
.temporais. Na margem oriental ao con
trário: as montanhas (Cabritos, Saco
pã, Saudade) são de rocha viva e sua 
lavagem pelas águas pluviais não pode 
produzir evidentemente sedimentação 
considerável. A língua de areia, ao sul, 
teria sido a restinga propriamente dita, 
arenosa e, durante muito tempo, move
diça, gerada, em essência, pelo mesmo 
processo já descrito para a formação 
da Marambaia. 
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O enchimento ou assoreamento na
tural da lagoa Rodrigo-de-Freitas em 
datas futuras, caminhará, portanto 
mais ou menos, na direção de oeste, 
para leste. 

Quem examina a planta batimé
trica verifica isso mesmo ! Os fundos 
mais baixos estão na margem· ocidental, 
ou seja no Leblon·e Gávea, e os fundos 
maiores ficam próximos à Fonte da 
Saudade e ao morro de Cantaga.lo, 
embora aquêles sejam mais profundos 
do que êstes. Essa situação hidrográ
fica é apreendida pelo leitor graças ao 
clichê n. 

O éüchê II mostra, de fato, que o 
fundo da lagoa desce de· oeste para 
leste em plano incllnado suave. Qual
quer secção de sondagens dá sempre 
aproximadamente êste mesmo resul
tado. Tomamos, para exemplo, uma 
delas. Vê-se claramente na gravura 
que, do lado do Jóquei Clube é preciso · 

Se o ·urbanista preferir o primeiro 
alvitre a)' é prova de que se deseja 
guiar por motivos predominantemente 
estéticos. Conservará, tal qual, aquêle 
formoRo espelho plano no qual se refle
tem Cem certas horas deslumbrante
mente) as montanhas imponentes que 
a rodeiam em círculo. O espetáculo que 
a lagoa oferece a moradores, passantes 
e turistas é, de fato; qualquer coisa 
de surpreendente. 

Para plenamente atingir êsse esco
po cumpre ao urbanista providenciar 
de modo a. tornar impossível o afluxo 
de novos sedimentos. 1!:stes são . trazi
dos, como dito, pelos rios e riachos, 
pelas chuvas e também pelas corren
tes marinhas, nas · ocasiões de preamar 
ou quando fortes ventos impelem as 
águas do oceanG> para dentro da lagoa, 
Não é, cumpre dizer, tarefa fácll . Se
ria preciso de um lado promover chas
ses fortissbnas para as áreas do mar 

NÍVEL .DAS ÁGUAS DA LAGOA 
OnT6 - ---,..--------------~~r--.,.--- LC!JTE 

• . ..... 

II - Fundo da lagoa Rodrigo-de-Freitas - Beci;tio ~o ponto md.rimo de profundidade r•-•o .,,,,.,, 
caminhar uns quarenta metros para a 
água chegar ao joelho. Em frente ao 
morro dos Cabritos, ao contrário, a su
bida do fundo da lagoa é quase abrupta. 
O lugar mais fundo (profundidade de 
4,40 metros) está como que jogado para 
o lado do nascente, isto é, para a mar
gem de Copacabana e Botatogo. 

O perfil do clichê II, confirma, 
pois, a gênese geológica que a planta do 
clichê I sugere . 

* 
Essas indicações sociológicas e geo

gráficas balizam três caminhos dife
rentes, e de certo modo antagônicos, 
para o urbanista, consoante queira êle: 
a) conservar a lagoa tal qual está; b) 
diminuí-la pouco a pouco, sem maiores 
despesas de aterros; c) extingui-la de 
todo, de modo a · que a área resultante 
possa, sem demora, ser aproveitada 
para o alargamento da cidade. 

e, de outro, circunvalar a lagoa em 
tôdas as suas margens, de jeito a en
caminhar para largos canais as águas 
terrestres - pluviais e fluviais. Nada 
disso, creio eu, foi feito até hoje, pelo 
·menos na extensão em que cumpriria 
ser projetado . 

Nada, ou pouco, havendo sido pro
jetado e realizado (naturalmente em 
vista do vulto de.s despesas) o resul
tado tem sido continuar a se processar 
o enchimento natural da lagoa pelo 
afluxo _continuo de sedimentos. 

Ocorrerão então ao urbanista pro
vidências para tornar metódico ·um 
plano de melnoramentos no · sentido 
sugerido pelo segundo item b). A lagoa 
não acabará, de uma vez, ex-abrupto, 
mas irá sendo pouco a pouco, dimi
nuída. Para tal, nos lugares onde os 
sedimentos se tiverem acumulado na
turalmente, construir-se-ão novos cais, 
sempre portanto de pouca altura. · A 
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despesa será relativamente diminuta, 
quer pela pequena importância dêsses 
caislnhos, quer porque os gastos com 
aterros, não serão grandes. E, assim, 
a área habitável crescerá ~m saltos 
pertódlcos. Concêntricamente surgirão 
novas avenidas marginais, ou a atual 
- Epitácio Pessoa - ir-se-á contor
cendo em bizarras direções. 

Cumpre lembrar que obras dêste 
gênero estão nas cogltações da · enge
nharia tropical. Gostamos (mesmo que 
não confessemos) de fazer tudo aos pe
dacinhos e quase não sabemos fazer 
as coisas senão assim. E se assim · é, 
por indole do carioca, que asslm con
tinua a ser. Esta segunda hipótese, 
sendo a menos dispendiosa, agradará 
a tôda gente: ao público., porque não 
perde a lagoa de uma vez: à Prefeitura 
porque não gasta multo: e aos prefeitos 
porque podem, em se.u periodo de go
vêmo, iniciar e concluir o empreen
dimento. 

A terceira hipótese c) é, sem dú
vida, a mais pomposa, a · mais arrojada, 
mas também a mais dispendiosa. Para 
realizá-Ia seria preciso o arrôjo e a 
pertinãcia holandesa que projetou en
tupir o Zuiderzée e está realizando o 
gigantesco empreendimento. O barro 
para o atêrro da lagoa viria dos mor
ros circunjacentes. E com essa violenta 

· conquista ao "salgad,o", teria a cidade 
conseguido um alargamento de cêrca 
de 500 000 metros quadrados de área 
plana. 

· Qual das três soluções é a pre
. ferivel? 

Não desejo opinar. Falem e deci
dam os que são mais sábios. 

· * 
Para melhor compreensão dos cli

chês I e II, junto um terceiro clichê, 
êste em perspectiva, reproduzido de 
pequeno estudo de Bruno von Freyberg 
a respeito da )ateritlzação no Rio-de
Janeiro Dte Laterftoberflacche tm 
Lanàschaftstbtict von Rto-de-Janetro) 
aparecido na conhecida revista cientí
fica Leopolàtna, em 1924. 

&se croquts ·a bico de pena deixará 
- estou certo - no leitor a impressão 
de que a nossa Lagoa é bem uma "uni
dade geográfica", indivisivel, um ver
dadeiro coros. 

Vemo-la como o centro de uma 
paisagem confundivel. Convém salien
tar, para evitar confU&Ões, que essa 

· unidade geográfica abrange muito mais 
do que o bairro carioca conhecido 
pelo mesmo nome, pois de fato com
porta., além dêsse bairro, os do Jardim
Botànico, parte do da Gávea, todo o 
Leblon e boa porção de Ipanema. Sepa
rado do oceano por uma língua de ter
ra, uma restinga, está cercado de mor
ros altos à direita, à esquerda e no 
fundo (que é o primeiro plano do dese
nho). No último plano, notam-se, como 
que em emersão, algumas cristas rocho
sa.a das Uhas oceânicas que, em peque
no arquipélago, defrontam Copacabana, 
Ipanema e Leblon. 

Pondo em confronto os dois clichês 
<I e m> - planta geológica e esquema 
em perspectiva - vê-se, com clareza, 
no lado ocidental de ambos, larga faixa 
em planicie quaternária. E' a área onde 
se exibem as "favelas" da praia do 
Pinto, o parque proletário entre o 
Leblon e Gávea, e bem assim· a vasta 
superficie ocupada por nobres esportes, 
estádio do Clube de Regatas do Fla
mengo e as várias instalações do Jó
quei Clube. 

A parte oriental (Copacabana e 
Ipanema) dos dois clichês CI e m). 
se tomados lado a lado, completa a 

· compreensão orográflca e geológica da 
região. A& montanhas desta margem 
(morros da Saudade, Cabritos e Can
tagalo) são da era azólca. Nelas en
costam as águas da lagoa, cujo fundo 
nesta parte (clichê ll) é à mais pro
funda, evidenciando prolongar-se a es
carpa até -abaixo do nivel das águas . 

Como o artigo de noje parece es
tar talhado a corrigir o anterior, 
aproveito-o para aludir a ponto que, 
certamente em virtude de sua má 
redação, havia ficado obscuro. O rio 
Macacos e outros menores do setor • 
noroeste da lagoa já não desaguam 
presentemente nela. Foram, nos tre
chos de planicie, canalizados e vão ter 
ao oceano próximo à subida da avent
çl.a Nieméier, através da avenida Vis .. 
conde de Albuquerque. Obedeceu essa 
canalização, penso eu, a projeto do 
egrégio Saturnino de Brito que, com
preendendo os inconvenientes das con
tinuas descargas sólidas trazidas à la
goa, as desviara dêsse reservatório· na
tural, encaminhando-as diretamente ao 
mar. Outros sedimentos, porém, prin.:. 
cipalmente os pluviais, continuam ain
da a ser para ela arrastados. 
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Ili -- Viata perspectitia àa região .àa Lagoa, segundo B . Von F'nn1berg. Uma restinga a separa 
' ào mar. A direita tambllr.! uma plan~. 
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Tão~ ou mais interessantes que as 
linhas arquiteturais da geomorfologia 
da lagoa são seus traços antropogeo
gráficos, que apresentarei e analisarei 
em próxima ocasião. 

O pequenino mapa de Geografia 
Humana do "Coros Lagoa" (em confec
ção), está-se desenhando como assaz 
curioso . ·E como que vai mostrar, em 
miniatura, a própria fisionomia antro
pogeográfica global do Distrito-Federal. 

Ao contemplar as cartas geológicas, 
orográficas e antr.opogeográ.ficas da la
goa Rodrigo-de-Freitas, tenho a im
pressão de que ela é um recanto tipico 
da Geografia carioca . Quer da Geo
grafia Fisica, quer da Geografia Huma
na. · Há all, "em amostra", um pouco 
de tudo do Distrito em seus berrantes 
contrastes .. Planície ao lado da monta
nha. Montanhas baixas, niorrinhos, 
como o do Arpoador, e montanhas altas, 
empinadas como o Corcovado . Rocha 
viva e rocha lateritizada (em barro). 
Escarpas de pedra, abruptas, e aclives 
súa ves em ladeiras de argila. Gnaisse 
porfiróide em contigüidade com gnaisse 
a .selimanit'a.. Diques de basalto e veios 
de pegmatito. Um pequeno museu pe
trográfico como o próprio Distrito-Fe
deral em seu conjunto. Quaternário e 
azóico. Aguas bravias do oceano e a 
tranqü111dade das águas escondidas. 
Florestas e restingas . "Favelas" e pa
lacetes. Choupanas de madeira e bun
galows avarandados . Todos êsses anta
gônicos e extremados elementos, físi
cos e politicos, em contacto direto, 
hurlent de se trouver ensemble . A rua 
em subida íngreme acabando brusca
mente em região plana, ao nível do 
mar. A sordidez do casario de latas de 
querosene tocando vivendas nobres . 

Croquts e fotografias em próximas 
oportunidades avivarão a memória dos 
leitores sõbre mais estas feições do 
".Rto, cidade de contrastes". E mos
trarão que se poderia dizer, que "a 
Lagoa é uma miniatura do Rio". En
tenda-se bem que ai as palavras lagoa 
e rio não são substantivos comuns, mas 
nomes próprios . Uma lagoa, nem geo
gráfica, nem metafôricamente, jamais 
seria um •rio em ponto pequeno. 

A ocupação da lagoa Rodrigo de 
Freitas pelo homem é bem antiga, ex
plorada como foi, logo nos primórdios 
do período colonial, por um engenho· 
de cana ali instalado. O engenho de 
Sacopenapã teve grande pujança. His-

tôricamente valia a pena algo dizer 
sôbre êle, mas fica para outra ocasião. 

Em 1809 já as redondezas da lagoa 
estavam habitadas, principalmente no 
vale de Botafogo. Houve, por isso ne
cessidade de criar uma paróquia (São 
João Batista da Lagoa) por alvará de 13 
de maio daquele ano . Com o estabeleci
mento acolá, ainda no reinado de D. 
João VI, de um Jardim Botânico, co
meçaram suas margens, apesar de ainda 
muito paludosas, a ser freqüentadas, 
já por estudiosos da botânica (segu
ramente poucos), já por gente que pro
curava o Jardim para passeio e conves
cotes. Quando a "Botanical Garden ·• 
pôs como objetivo de suas linhas de 
bondes aquêle parque, para logo a po
pulação abastada foi por lá adquirindo 
terrenos para chácaras. Do retalha
mento ulterior dessas chácaras sur
giram as adensadas áreas atuais. 

Remontando, assim, ao passado, 
pode-se considerar que a margem nor
te, onde ficam bairros de "Jardim e 
Gávea", é a mais antiga quanto à ocu
pação humana. Quem atravessa a re
gião, nota de fato a presença, em vá
rios trechos de ruas, dêsse tempo -
do Jordim Botânico, Marquês de São 
Vicente, Humaitá - de casas no estilo 
arquitetônico da época. 

E assim permaneceu a lagoa lon
go período, a bem dizer, sem ocupação 
humana em tôda a parte restante, are
nosa ou palustre, de-suas margens, bem 
como em seus morros de pedra ou de 
barro. Só pescadores por all havia. O 
surto da área meridional decorre do 
progresso demográfico de C61pacabana, 
o qual, pouco a pouco foi ganhando a 
restinga de leste para oeste, do Arpoa
dor e Ipanema para o Leblon e avenida 
Nieméier. 

A ligação entre Gávea e Leblon 
<margem ocidental) bem como, na par
te oriental, o prolongamento do trecho 
chamado da "Fonte da Saudade",. sãp 
os mais modernos. O progresso do pri
meiro trecho (Gávea-Leblon) deu-se 
à custa de vitórias sôbre favelas, Já 
all instaladas, e o segundo não só sô
bre tais favelas como sôbre os pode
rosos óbices que à construção de pré
dios oferece a penedia rochosa que cai 
a pique sôbre a avenida de contômo 
(Epitácio Pessoa) . O recente corte do 
morro de Cantagalo vai, por certo, in
crementar a edificação dessa .área 
oriental que acabará galgando as en
costas hoje ocupadas por casebres. 

* 
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e significam nódulos finais de antigas 
vastas superficies ocupadas pela po
pulação miserável. 

As porções que Neusa de Castro 
qualifica de casas restdenciats situam
se em todos os bairros em Leblon e 
lpanema, são em geral bungalows, de 
dois pavimentos cercados de jardinzi
nhos. Uma que outra casa de aparta
mentos dêsses bairros não têm repre
sentação cartográfica possivel; por ora 

Como se vê a Lagoa possui um 
· pouco de tudo que é carioca; e justi
fica-se assim a asserção que avança
mos de que esta Lagoa tmtta o Rto. 

A existência de nada menos de 
quatro paróquias em tôrno da lagoa 
mostra ser aí grande o acúmulo de 
almas, obrigando a autoridade ecle
siástica a multiplicar-lhes os meios 
de assistência espiritual. 

espalham-se esparsamente, aqui e ali, il 
sem se adensarem em dados pontos. y 
A concentração de casas de aparta-"'\ Um pouco de história do Serviço 
mentos só é encontrada no Jardim, tGeorráflco e Histórico do Exército 
sendo, ainda assim, pouco altas, em . 
três pavimentos apenas, sem a forma 
de arranha-céus. Convém, todavia, di
zer que já começam a surgir pré
dios dêsse tipo gigantesco em. pontos 
mais afastados, como por exemplo no 
fim da linha de bondes da Gávea. 

No bairro Jardtm, bem como no da 
Gávea tal foi dito acima, observa-se a 
penetração de faixas de prédios mo
dernos da superficie de construção 
mais antiga·, do tempo do Império ou 
dos começos da República, entremean
do-se uns e outros em uma espécie, se 
permitem a expressão, de habttat mes-
clado. . 

Há, na Lagoa, ainda outro modêlo 
residencial. São os batrros QPerários. 
Alguns dêles, simples favelas aperfei
çoadas, criadas pela Prefeitura, apre
sentam-se como um conjunto regular 
de casas de madeira, modestas mas 
limpas, sob regime de benéfica fisca
lização higiênica. Um outro dêsses 
bairros é de casas operárias propria
mente ditas, de pedra e cal, nas pro-

. xlmidades da fábrica ali existente, na 
subida para a estrada Dona óastorina. 

A ocupação humana da Lagoa ain
da apresenta: 

a> trechos comerciais, concentra
dos em três ou quatro logradouros: 
rua Visconde de Plrajá, aven,ida Ataúl
fo de Paiva, rua Jardim Botânico e 
praça Vinte de Novembro. 

. b) um trecho ~ndustrtal, com a fá
brica acima aludida. Até bem pouco 
tenu>o houve .outra, de tecidos, a "Cor
covado" no bairro Jardim. Demolida, 
foi o terreno loteado e já está todo edi
ficado. Figura na planta sob as ha
churas diagonais; 

c) áreas dos desportos (Jóquei 
Clube e Clube do Flamengo), bastante 
vastas, as quais, juntas às do parque 
do Jardim Botânico, representam um 
grande "vazio" residencial de ocupação. 

A Nação Armada em seu número 
76, de abril do corrente ano, publicou 
um trabalho do engenheiro geógrafo· 
m1lltar, tenente-coronel Adernar de O. 
Cruz, intitulado "Um. pouco de história 
do Serviço Geográfico e Histórico do 
Exército", em o qual o autor focaliza, 
em breve resenha histórica, as prin-

. cipais realizações daquela importante 
e prestigiosa instituição técnica leva
das a efeito até o ano de 1936. Inlcian
do, escreve o tenente-coronel Adernar 
Cruz: · 

O Serviço Geográfico e Histórico 
do Exército teve, realmente, a sua vida 
orga$ada no ano de 1932 em que foi 
assinado o seu regulamento pelo chefe 
do govêrno da República. 

Antes dessa época, todavia, de
senvolveu ininterrupta atividade em 
todos os setores de sua técnica, não só 
produzindo cartas como também pro
curando encaminhar e resolver uma 
série de problemas tendentes à meto
dização dos processos de levantamento 
e impressão das cartas do país. Dessa 
maneira procurava criar para o Brasil 
e, sobretudo, para o EXército Nacional, 
um lugar condigno no conceito cienti
fico dos'povos adiantados, que com des
vêlo cuidam das cartas do seu terri
tório. 

Nessa orientação, já em 1926, após 
acurado estudo comparativo, feito pelo 
seu consultor técnico de Geodésia, co
ronel Carlos Gaksch, adotou um sis
tema de projeção· conforme de Gauss, 
para publicação das suas cartas topo
gráficas como o mais adequado à for
ma e à extensão de nosso território. 

Segundo disposição do Regulamen
to do S.G.E., as cartas do seu levan
tamento normal devem ser limitadas 
por paralelos e meridianos, abrangendo 
10' de latitude por 10' de longitude, 
constituindo as minutas topográficas. 
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Como o cálculo das coordenadas 
dos cantos dessas minutas, no sistema 
de projeções adotado, empregando as 
tabelas acima citadas, ainda fôsse mo
roso, foram concebidas e elaboradas, 
pelo oficial que executou a primeira, 
capitão Cristóvão Castelo Branco novas 
tabelas que permitem realizar os cál
culos correspondentes a êsse caso par
ticular, com facilidade, simplicidade e 
rapidez . Assim o S.O.E. publicou a 
sua primeira minuta no sistema de pro
jeção conforme de Gauss que abran
ge a cidade de Niterói. Com essa pro
dução o problema, ainda, não tinha 
atingido o seu têrmo. O estudo do 
sistema de Gauss que velo dar um 
surto no andamento definitivo do le
vantamento em minuW,s topográficas, 
solucionou o trabalho de cálculo e de 
gabinete mas, no entanto, o trabalho 
de campo ainda não estava soluciona
do. A direção do Serviço já vinha, 
desde o ano de 1926, estudando o pro
blema de astronomia de campo e num 
grande esfôrço, devido aos parcos au
xilios para .execução do trabalho, pu
blicou em 1933 a primeira edição pro
visória ~e um Atlas Celeste e Diagra
mas para o . Hemisfério Sul, onde o 
astrônomo de campo encontra tôdas as 
estrêlas e constelações com os elemen
tos necessários ,à organização de um 
programa de observações para determi
nação de posição geográficas. 

Em 1934, foi publicada a edição 
definitiva dêste Atlas de autoria ·do 
general Dl Primio e divulgada nos 
meios científicos europeus e não é sem 
oportunidade que se deve aqui regis
tar a repercussão que teve aquêle tra
balho, a ponto de merecer da maior 
autoridade mundial no assunto, a 
"Union Oéodesique et Geophyslque In
ternatlonale'', uma crítica honrosa ao 
ilustre cientista. 

Assim o Serviço Geográfico resol
veu a primeira parte de seus estudos. 

Ainda se tinha de muito trabalhar 
para se chegar ao término da tarefa 
encetada. o Serviço lutava, há anos, 
com os processos de levantamento. Não 
se tinha a solução, como acontece na 
Europa, cujas cartas, já estão impres
sas, os processos adotados e os apare
lhos construidos, tudo atendendo à to
pografia territorial própria. o Brasll 
com uma rica morfologia. cuja varie
dade nenhum pais possui, palpava na 
adoção de um processo que solucionas
se, preciso e ràpldamente, dada a ex
tensão territorial, o levantamento de 
sua carta. Com dedicação e em estu-

dos laboriosos de gàblnete com a cola
boração de turmas no campo cons
truiu-se o primeiro modêlo de estéreó
grafo, brasileiro, nas oficinas do pró
prio Serviço. O primeiro ensaio dêste 
aparelho foi no levantamento do cro
quis fotogramétrlco de Resende, cuja 
aplicação foi apreciada pelos oficiais 
de Estado Maior, em manobras naquela 
região. · 

Assim se iniciou o estudo técnico 
da fotografia aérea . · 

E' outra fase de realce na vida do 
Serviço. A Secção de Aerofotograme
tria estuda o problema para a solução 
da técnica aéreac. A câmara e o avião 
são os dois fatôres decisivos na execução 
do processo fotogramétrlco. As câma
ras manuais, de difícil utilização em 
aviões pouco instáveis, impróprios para 
tais trabalhos e, não obstante um au
mento de dificuldade de ordém técnica, 
foram confeccionadas as cartas e se 
atualizaram e reimprimiram as já exis
tentes . Enquanto isso, o Serviço, com 
falta de operadores e de material e 
com dificuldades diversas, no Gabinete 
de Fotogrametria aperfeiçoava o este
reógrafo até que, em 1932, o Decreto 
n.0 21883 criou e regulamentou o Ser- , 
vlço Geográfico do Exército, com ane
xação da antiga Carta Geral do Brasil. 

E' uma nova era para o Serviço 
Geográfico. · 

Já cientificamente resolvido o pro
blema das minutas e o processo de 
levantamento, a revolução de 1932 fêz 
mobilizar todo o Serviço e à frente 
das operações atuou eficientemente no 
Estado Maior da& fôrças governamen
tais. Com aviões inadequados pôde 
executar os croquis aéreos exigidos pelo 
Estado Maior de tõda a parte do vale 
do Paraíba que interessava às opera
ções. Neste mesmo ano foi executado o 
levantamento fotográfico da cidade de 
Curitiba que ·serviu de base ao levan
tamento cadastral, com auxilio técnico 
do Serviço. · 

Ainda com . os poucos oficiais dis
poníveis foi ultimado o levantamento 
da restinga de Marambaia, trabalho 
de precisão . 

A antiga Carta Geral do Brasil foi 
transformada em 1.ª Divisão de Levan
tamento, com sede em Pôrto-Alegre. 
Novos edifícios e novos aparelhoS' fo
ram adquiridos para atenderem a ati
vidade dos. operadores de gabinete na 
restituição dos pares estereoscópicos. 
Foi criada, nessa ocasião, a Secção 
Aviação com 2 aviões "Belanca", dan-
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do-se inicio ao levantamento da fron
teira do Sul, ao longo do alto Uruguai, 
de Gravatai e Pôrto-Alegre. 

Era natural que a produção não 
atingisse o mãximo desejado porque se 
ensaiava um p~ocesso novo, e pela pri
meira vez no Brasil 'Se executava um 
levantamento por processo essencial
mente fotogramétrico. Não obstante 
tôdas essas dificuldades e graças ao 
esfôrço de seus oficiais, o Serviço co
briu fotogràficamente uma longa ãrea 
da fronteira do alto Uruguai e executou 
o levantamento de Gravatai e o le
vantamento fotogrãfico da cidade de 
Pôrto-Alegre. Essas produções; pode
se afirmar, como ensaio, marcaram um 
caminho definitivo nos seus levanta
mentos, demonstranc~o ao Exército e' 
à Nação a. pertinácia e a tenacidade 
no Serviço Geogrãfico para solucionar 
um problema de alta relevância para 
a nacionalidade . · 

Em 1934 criou-se a 2.ª Divisão de 
Levantamento, na capital do pais, com 
o exclusivo objetivo de serem atendi
dos de tôdas as atividades do Exército 
os pedidos de levantamentos e traba
lhos de precisão, para que a vida do 
Exército não tivesse nenhum colapso 
por falta de colaboração do Serviço 
Geogrãfico do Exército. E assim, essa 
Divisão levantou e imprimiu as minu
tas de São-Gonçalo e Caxias e atua 
lentamente no trabalho de atualização 
da carta do Distrito-Federal, jã levan
tada hã mais de um decênio. 

A 1.ª Divisão de Levantamento, no 
Sul, enquanto isso se passava no Dis
trito-Federal, ultimava os trabalhos jã 
iniciados em 1933, trabalhos de cam
po e de gabinete com reduzido número 
de oficiais, pelo· motivo de diversos 
operadores retornarem à capital para 
exercerem o magistério na Escola· de 
Engenheiros Geógràfos Militares. 

Em. 1935, em obediência às ordens 
determinadas pelo E.M.E., as duas 
Divisões, a 1.ª e 2.ª em conjunto, le
vantaram uma região ao sul de Bajé, 
no Estado do Rio-Grande-do-Sul ; Ain
da pode considerar-se, êsse ano, como 
ensaios prãticos de vôo, porque se es
tudava a maneira mais segura aos ope
radores aéreos para sobrevoarem as 
marcas colocadas no terreno, em con
seqüência de observações astronômi
cas, para balizarem os cantos das mi
nutas topogrãficas. E foi nesse ano 
que o Serviço produziu o levantamento 
da região sul de Bajé, até próximo de 
Carpintaria, fronteira da República do 
Uruguai. 

-s-

Ainda nesse ano foram executados 
os vôos na região de Bananal-de-Ita
~aí, na fazenda Caxias, cobrindo uma 
area de 100 quilômetros quadrados, 
para atender-se ao pedido da l.&: Re
gião Militar; cobriu-se a região sul de 
Caxias (Meriti); a ilha do Governador; 
a linha das fortalezas da barra em 3 
alturas 1 000, 2 000 e 3 000 metros p~ra 
o estudo de camouflage, a pedido do 
senhol' general inspetor de Artilharia 
de Costà; fotografou a região de Geri:. 
cinó e, finalmente, a região de Mauã 
numa ãrea aproximada de 100 quilô
metros quadrados. Ainda a 2.ª Divisão 
de Levantamento com turmas topogrã
ficas trabalhou nas regiões: Pavuna -
São-João-de-Meriti - Belfort - São
Mateus. Concluiu a prancheta fôlha 
leste abrangendo uma ãrea de 71 qui
lômetros quadrados; terminou os tra
balhos preparatórios da prancheta nor
deste da fôlha leste e executou o levan
tamento da fazenda de Sapopemba, a 
pedido da Diretoria de Engenharia. 

A 1.ª Divisão de Levantamento, na 
sua missão normal de atuar na fron
teira sul, executou os vôos da zona 
leste do alto Uruguai, limitada pelos 
ric;>s das Vãrzeas e Ijui, numa largura 
de 15 quilômetros. Esta zona foi co
berta por 5 faixas de 60 pares. Ainda 
fotografou as seguintes regiões: 
· a) Cidade de Ijui; b) Cruz-Alta e 
arredores; c) Pôrto-Lucena e cêrro 
Pelado; d) Comandai e Boa-Vista; e) 
Piratini e Ijui; f) . Passo-Fundo; g) 
Serra do Facão. · 

Em 1936, em janeiro, o avião do 
Serviço partia com uma turma de aero
levantamento com a missão de foto
grafar uma região ao sul de Mato
Grosso. Jã no local se achava um 
operador do Serviço executando a tri
angulação e determinando as posl
çãês astronômicas. Cumprida essa mis
são, o avião regressa, apresta-se e 
segue para a cidade do Recife por 
ordem do E. M. E. pa.ra cobrir uma 
região compreendendo a região de Gua
rarapes, Vila-Milltar-de-SOCorro e o Re
cife, conforme .entendimentos entre o 
chefe da turma de aero-levantamento e 
o senhor general coma,ndante da 7 .ª Re
gião Militar, ainda por determinação 
do E.M.E . . Realizado êsse vôo, o 
avião retorna e cobre · na cidade do 
Salva'tlor uma ãrea correspondente a 
uma minuta, consoante determinação 
do E.M.E. Enquanto as turmas de to
pografia seguiam para essas cidades, 
para de.terminarem os pontos necessá
rios à restituição fotogrãflca, operado-
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res das 2.ª e 1.ª Divisões de Levanta
mento constituindo um Destacamento 
Especial, executavam o desenho de Ba
Jé. No final dêsse ano Já a 1.ª Divisão 
de Levantamento executava o vôo de 
São-BorJa, como inicio do ..programa 
do ano seguinte. 

Em 1937, operadores da 1.ª e 2.ª 
Divisões de Levantamento constituindo 
um Destacamento Especial, coricluiram 
as minutas de São-Borja. A 2.ª Divisão 
de Levantamento atuava no levanta
mento cadastral da Vila-Militar, tra
balho que absorveu grande número de 
operadores, dada a urgência pedida 
pelo senhor general diretor da Enge
nharia. Outros operadores dessa mes
ma Divisão trabalhavam na atualização 
da carta do Distrito-Federal, trabalho 
lento, pela sua importância e por se 
tratar da capital do pais. Duas turmas 
de topografia retornaram ao Norte, 
para as cidades do Recife e do Salva
dor, a nm de continuarem os serviços 
de campo, interrompidos por ordem . 
superior. O avião do Serviço, que se 
achava no Sul, teve ordem para seguir 
com destino à cidade do ·salvador com 
o fim de recobrir os buracos deixados 
no levantamento aero-fotográfico do 
ano anterior. Regressou posteriormen
te a esta capital e teve a missão de 
sobrevoar a região de Plquête, o que 
não executou devido ao mau tempo rei
nante na serra. Ainda nesse mesmo 
ano, foram cobertas a minuta Nova
Iguaçu e sub-minutas N.E. e N.W. 
do Realengo para atualização da carta 
do Distrito-Federal. 

Em 1938, a atividade do Serviço 
estêve circunscrita a diversos traba
lhos. A l.ª Divisão de Levantamento, 
na sua missão normal de levantar a 
fronteira, levantou uma área corres
pondente a 3 minutas apenas por só 
terem as turmas saido para 9 campo 
em fins de março e · fotografou o rio 
Uruguai, num percurso de 260 quilô
metros. O trabalho de campo já está 
ultimado e o de gabinete bem adian
tado. 

A 2.ª Divisão de Levantamento ter
minou o trabalho de campo da minuta 
Nova-Iguaçu e cidade do Salvador, e • 
a minuta Recife foi desenhada pelo 
Grupo Foto. O Grupo de Fotograme-: 
trla dessa Divisão tem trabalhado in
cessantemente no aperfeiçoamento do 
processo fotogramétrico, ora adotado 

pelo Serviço. Problemas diversos da 
técnica têm surgido e êsse Grupo tem 
solucionado, a contento, tôdas as difi-
culdades aparecidas. ' 

Outros trabalhos o Serviço ainda 
executou, no periodo de 1930 a 1938. 

Em 1930, a Secção de Geodésia, em 
continuação de seu programa de traba
lho, executou os seguintes serviços: 

a) continuação da ·triangulaçãd 
necessária ao levantamento da carta 
do Estado do Rio-de-Jan~iro. 

b) pequena triangulação e deter
minação de pontos destinados ao de
senvolvimento da instrução de tiro de 
artilharia do Centro de Preparação dos 
Oficiais da Reserva de Juiz de Fora; 

c) determinação de pontos ne
cessários aos trabalhos da Secção Es
téreo-Fotogrametria, relativos ao le
vantamento da carta do Estado do Rio; 

d) triangulação nece&sária ao le
vantamento da restinga de Maram
baia; 

e) trabalhos necessários à deter
minação dos limites da fazenda de Ge
ricinó e determinação de pontos na 
região de Vila-Militar. 

Em 1934, a 2.ª Divisão de Levanta
mento executou, ainda, os seguintes 
trabalhos: a) Ponta do Matoso; b) 
Planta do Campo de Aviação Militar; 
e) Croquis aerofoto de Resende na 
escala de 1:20 000; d) Croquis aero
planimétrico da região de Caxias, na 
escala de 1: 10 ôOO; e) Aerofoto da ilha 
do Governador; f) Foto-carta do Es
tado do Rio. 

A 1.ª Divisão de Levantamento: 
a) Foto-carta de À.legrete, na escala 
de 1:20 000; b) Foto-cartas de Ijui, 
Comandai e Cruz-Alta; c) Reproduziu 
as seguintes fôlhas da carta do Rlo
Grande-do-Sul, na escala de 1: 50 000: 
98 - SW; 98 - SE; 99 - SW; 83 -
NE; 84 - NW; 84 - NE; 85 - NW; 
84 - SE· 81 - NE· 83 - so· 83 - SE' 
84 - só; por am'pllação d~ carta d~ 
1: 250 000 rio Ijui e Ibicui; d) Reorga
nizou a fôlha 83 - 1: 50 000, em subs
tituição da ·fôlha 81 - NE antiga. 

Em 1936, o Grupo Géo, da 1.ª Di
visão de Levantamento, executou a tri~ 
angulação desenvolvida sôbre o lado 
de 1.ª ordem - Umbu-Paiva como. 
base, trabalho para o levantamento da 
carta de Bajé. 



RESENHA E OPINiõES 

A fronteira setentrional do Brasil• 

Da mesma maneira que a América 
do-Norte e os outros países do Novo
Mundo, o Brasil surgiu durante o gran
de ciclo dos descobrimentos marítimos 
que caracterizaram uma época de no
táveis acontecimentos históricos. 

· A crença de que o nosso planeta 
tinha a forma plana, vinha de sofrer 
um abalo mortal, dia;nte da evidência 
sensivel das brilhantes indagações de 
Copérnico e pela demonstração experi
mental da curvatura da Terra levada 
a cabo por Fernão de Magalhães, na 
viag_em de circunavegação que empre
endeu no ano de 1519. 

Copérnico, um dos espiritos mais 
iluminados de seu tempo, pavimentou 
o caminho que havia de ser percorrido 
por Galileu, e a deformada e estreita 
cosmologia que situava a Terra no cen
tro do universo, sofreu um rude golpe, 
cuja repercussão abalou a própria re-
ligião. · 

A uma ampliação do espaça físico 
em que viviam os homens do século 
XV, correspondeu imediatamente um 
alargamento da esfera de conhecimen
tos geográficos, a qual estendeu o seu 
raio de ação até a imensidade dos ocea
nos e o coração dos continentes. 

Uma sêde de pesquisas ultrapassa
va os dominlos da ciência experimental 
do tempo, confinada em horizontes por 
demais estreitos, como uma decorrência 
do próprio grau de civilização, e mais 
se robustecia e aumentava em face das 
grandes revelações que surgiam dentro 
da sucessão perpétua das horas. 

Essas revelações apareciam sob di
ferentes formas, trazendo consigo no
vos elementos de compreensão e novas 
perspectivas a desafiarem a capacidade 
perquiridora e dedutiva dos espíritos 
esclarecidos . 

NãÔ podemos silenciar sôbre o fato 
de que foi de Sagres, que emanaram 
os mais intensos clarões que varreram 

• N.R. - O Sr. Lufa de SoWJa Martina, 
autor desta paleatra proferida no Rotary Clube 
de Belém, em janeiro do corrente ano, é 11ec:re
tl.rlo da Coml1111ão Brasileira Demarcadora de 
Limites, chefiada pelo comandante Bni.s J>ta(I 
de Aguiar . Jt engenheiro agrônomo, foi ajudan
te-técnico da referida Comissão, pelo que sua 
palavra tem a autoridade de quelh tomou con
tacto direto com o que descreve na palestra. 
De sua autoria são vãrloe estudos acêrr.a da 
fronteira norte do Brasil, Inclusive um extenso 
trabalho eôbre o vale do· rio Negro, que serã 
prbxlmamente editado pela mesma Comissão. O 
Dr. Lula Martins que é colaborador da Revista 
BraaUeira de Geografia representou o Estado do 
Pari\ no X Congresso Brasileiro de Geografia. 

a densa treva que ocultava os conti
nentes dispersos pelos oceanos sem 
fim. 

A Religião, que dlrlgia e limitava 
o campo de atividade da investigação. 
cientifica e que estabelecia, com a se
veridade que lhe era imanente e com 
uma precisão por assim dizer matemá
tica, os prlnciplos segundo os quais a 
ciência tinha de se amoldar à dou
trina, foi obrigada a admitir a realida
de que se lhe apresentava com aquela 
mesma infalibilidade que governa a 
eterna alternância dos dias e das noites. 

O ciclo dos descobrimentos maritl
mos pertence, pois, à série de fatos 
que marcaram etapas decisivas da his
tória da humanidade, no melo dos 
quais contam-se a Idade de Pérlcles 
em Atenas, a transição esplrltual e ar
tlstlca que o mundo sofreu e que culmi
nou na Idade Média, na Renascença e 
na Revolução Francesa. 

Alargando os horizontes do mundo, 
entraram em choque os interêsses dôa 
dois países aos quais o destino con
fiara a gigantesca tarefa de devassar 
as regiões que permaneciam envôltas 
no mais profundo mistério, defendidas 
pelas mais ·slnlstras lendas e pela imen
sidade desconhecida e ameaçadora do 
oceano. 

A Igreja entrou em ação no sen
tido de definir as duas esferas de ju
risdição, para que Portugal e Espanha 
púdessem tranqüilamente prosseguir 
nas suas pesqul.c;as geográficas e asse
gurar a posse de tudo o que estivesse 
dentro dos llmites impostos pelo meri
diano de demarcação. 

Mais uma vez se evldenclou o con
flito de lnterêsses daquelas duas na
ções européias e o meridiano de Tor
desilhas, que seria traçado. de pólo a 
pólo, de tal maneira que intercep~ 
um ponto situado, primeiro a -cem lé
guas, depois a trezentos e setenta ao 
ocidente de uma das ilhas componen
tes do arquipélago de Cabo-Verde, não 
pôde ser assinalado precisamente. De 
acõrdo com a opinião dos mais aba
lizados historiadores, o circulo máximo 
de Tordesilhas, que cortava o contt-, 
nente sul-americano na altura da foz 
do rio Amazonas, deixava à Espanha 
quase todo o espaço geográfico que 
hoje constitui o patrimônio terrltoria:l 
do Brasil. 

A união pessoal entre Portugal e 
Espanha, verificada no ano de 1580, 
não determinou uma deslocação daque
le circulo imaginário, pois isso seria a 
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negação da verdade contida. na própria 
ciência dos números, e sim ampliou 
consideràvelmente o espaço dentro do 
qual os portuguêses iriam construir a 
grande unidade politica que é o maior 
Estado da América-do-Sul. l:sse bri
lhante résultado foi favorecido pela co
munhão de interêsses que então se es
tabeleceu, como uma conseqüência ló
gica daquele acontecimento histórico. 

Para o ocidente, a nossa periferia 
avançou inicialmente até a região do 
Napo e, para o norte, até o paralelo 
de cinco graus. 

Extinta a. união pessoal entre as 
duas nações peninsulares em 1640, as 
disposições consagradas no documento 
de Tordesilhas, embora eivadas de gra
ves defeitos, readquiriram todo o seu 
vigor. Foi necessário que se concluisse, 
em 1750, o Tratado de Madri, por meio 
do qual foram aplainadas tôdas as di
vergências que comprometiam a tran
qüilidade de Portugal e Espanha. 

Fazia-se mister o estabelecimento 
de um critério que contivesse, dentro de 
justos limites, o exercício da soberania 
das duas nações conquistadoras sôbre 
as terras da América tropical . :aJsse 
resultado foi atingido por meio do dis
positivo que consagrou o principio do 
uti possidetis, corµo a definição clara, 
Juridica e pacificà da posse . 

Em razão dêsse salutar prinçípio, 
a nossa fronteira ocidental ficou defi
nitivamente estabelecida e o seu pon:
to de maior longitude definido pelo me
ridiano. de 73º47'41" W. Gr., que passa 
na altura da nascente prip.cipal do rio 
Javari, afluente da margem austral do 
Amazonas. 

Tôdas as questões que surgiram, 
posteriormente, entre o nosso pais e as 
unidades politicas llmitrofes; foram so
lucionadas pacificamente pela via di
plomática, tendo as negociações sido 

• conduzidas com rara habilidade pelo 
barão do Rio Branco, um dos maiores 
homens que o Brasil há produzido. 

Estamos presentemente no período 
da execução técnica dos limites con
vencionados nos tratados celebrados em 
diferentes épocas, e os únicos obs
táculos que existem são os que a natu
reza, em sua rudeza imanente, opõe 
aos empreendimentos dos homens. 

A fronteira 'setentrional do Brasil, 
o maior país da América-Meridional, 
tem uma extensão de 5 548 quilômetros, 
medidos desde a desembocadura do rio 
Oiapoque até um ponto da margem 
austral do Içana, afluente do Cuiari. 

Essa imensa poligonal detine os li
mites meridionais das Guianas Fran• 
cesa, Britânica e Neerlandesa e Repú
blicas de Venezuela e Colômbia . 

· Desde o ano de 1929 vem a Comis
são Demarcadora, sob a eficiente di
reção do capitão de mar e guerra Brás 
Dias de Aguiar, executando a delimita
ção das fronteiras do Brasil com aquê
les territórios. 

A única fronteira, cuja medição. 
ainda não foi iniciada, é · a que nos 
separa da Guiana Francesa. O ponto 
de concorrência dos territórios brasi
leiro, neerlandês · e francês já está de
terminado por meio de observações as
tronômicas, realizadas por engenheiros 
das três nacionalidades . 

Os . nossos lindes com a Colônia 
de Suriname foram fl.Xados, no terreno,, 
depois de um árduo trabalho que du
rou mais de três anos. 

Das medições efetuadas deduziu-se 
que o desenvolvimento dessa fronteira 
é igual a 540 quilômetros. · 

A fronteira do Brasil com a Guia
na Britânica, medindo 1605 quilôme
tros, foi totalmente levantada em dez 
anos. 

A direção déssas grandes sinuosas 
é indicada por uma série de pontos 
materiais ou marcos, construídos de 
concreto. A pbsição dêsses pontos é 
rigorosamente determinada, por meio 
de operações astronômicas ou geodé
sicas. 

Estamos, atualmente, executando a 
demarcação da fronteira do Brasil com 

. a Venezuela, cujo desenvolvimento te.6-
rico atinge 2 200 quilômetros. 

A medição dessa linha foi iniciada 
em 1929, com a fixação do ponto de 
trijunção (Brasil, Guiana Britânica 
~ Venezuefa), situado na meseta do 
monte Roraima, a 2 772 metros pe alti
tude sôbre o nivel do mar. 

E' nessa meseta que têm origem 
três rios que afluem a três bacias 
distintas. São êles o Mazaruni (britâ
nico), o Arabopo · (venezuelano) e o 
Cotingo (brasileiro). O tôpo dêsse no
tável acidente orográfico se apresenta 
habitualmente envôlto em densas né
voas. Em certas· ocasiões, porém, as 
nuvens se dissipam e a massa escura 
da grande montanha aparece em tôda 
a sua plenitude, abundantemente irri
gada pelo lençol d'água dos rios que 
abrem caminho através de sua encosta 
alcantilada. Nesses momentos, o refle
xo da luz solar nas águas límpidas que 
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rolam pela encosta da montanha, dá
lhe a aparência de um enorme parale
lepipedo de cristal, repousando sôbre 
a alfombra verde da vegetação que 
viceja nas extensas savanas tropicais 
do Rio Branco. 

:S:sse delicioso espetáculo, tão caro 
aos sentidos, tem uma duração de mi.: 
nutos e pode ser assistido de grande 
distância, dadas as proporções do Ro
raima. Novas nuvens começam a cir
cundá-lo e dêle só poderemos ver a 
secção compreendida entre a base e um 
ponto situado pouco acima da meia 
encosta. 

O monte Roraima até betn pouco 
tempo era considerado como o ápex 
setentrional do Brasil. · A Comissão de 
Limites, quando explorou o trecho do 
dtvortium aquarum Amazonas-:Essequi
bo, encontrou um ponto cuja latitude 
é superior à daquele monte . Trata-se 
da serra Caburai (espuma d'água) ; de 
cuja encosta meridional promana o rio. 
Ailã, tributário da margem direita do· 
Maú . De sua vertente boreal procede o 
rio Caburai, afluente do Cucuí, perten
cente ao sistema do Mazaruni . 

A fronteira brasileiro-venezuelana 
corre para ·o o.cidente ajustada à serra 
Pacaraima, até um ' ponto situado na 
altura da8 nascentes do rio Auarls, 
braço setentrional do Uraricoera . 

:S:sse ponto, localizado no cume da 
serra Arifí.ajidi, assinala a junção da
quele sistema montanhoso com a cha
mada cordilheira Parima por sôbre a 
qual continua a Unha divisória entre 
o Brasil e a grande república de Bo
livar. 

Um trecho da fronteira do Brasil 
com a Venezuela se desenvolve .sôbre 
as extensas savanas tropicais que co
meçam na margem esquerda do rio 

. Mucajai, tributário da banda ocidental 
do Branco, e se prolonga para leste e 
norte através dos territórios britânicG. 
e venezuelano. 

Na altura das nascentes do rio 
Surumu, afluente da margem direita 
do Cotingo, os campos cedem lugar 
à mata densa que se prolonga para o 
ocidente e norte por milhares de 
milhas. 

Em um ponto denominado cêrro 
Cupi, a cordilheira Parima perde a sua 
continuidade visível e um vasto pene
plano estende-se para oeste, dividido 
entre três soberanias: venezuelana, 
brasileira e colombiana . E' ai que tem 
lugar uma das comunicações fluviais 
naturais mais interessantes do globo: 

o canal Cassiquiare, descoberto em 
1744, pelo jesuíta espanhol Manuel Ro
man, o qual com um desenvolvimento 
de 364 quilômetros, estabelece comu
nicaçã? entre o Orinoco e.o rio Negro. 
O sentido da corrente sendo do Orinoco 
para o Negro, reforça a hipótese hoje 
aceita de que o Cassiquiare é uma 
bacia hidrográfica perfeitamente defi
nida que primitivamente pertenceu in
teiramente ao sistema do segundo da
queles rios. Outro elemento de con
vicção é representado pela pequena 
quantidade d'água captada ao Orinoco, 
a qual corresponde a 10 qu. 20% da 
vazão total do Cassiquiare . 

A gênese do Cassiquiare, como ca
nal, tão discutida pelos modernos geó
grafos, encontra a sua razão de ser 
em dois pontos fundamentais : a ausên
cia de divisores de águas conspícuos na 
vastissima peneplanície por êle drena
da e as grandes flutuações anuais do 
Orinoco. No período das enchentes, 
êsses terrenos ficam completamente 
submersos e os rios que os cortam só 
são reconhecíveis pela cortina vegetal 
que se eleva sôbre as margens . 

A partir do Cupi, a fronteira do 
Brasil com a Venezuela é representada 
por duas linhas artificiais, a primeira, 
ligando aquêle acidente ao meio do 
salto Huá, no canal Maturucá, cogno
minado o Cassiquiare em miniatura; 
a segunda, partindo dêsse ponto e indo 
até o local para onde convergem os 
lindes do Brasil, Venezuela e Colômbia, 
definido pela intersecção da projeção 
horizontal do talvegue do Negro com 
a reta que liga o marco existente em 
sua margem esquerda a um ponto idên
tico, levantado em sua margem direita, 
em frente à ilha de São-José . 

A pa,rte ocidental da vasta zona 
drenada pelo caudaloso Negro, rio cuja 
superfície tributária é medida por 
715 000 quilômetros quadrados, segundo 
Réclus, possui a maior densidade de 
espécies botânicas da América tropical. 

* 
Procuramos, na singela exposição 

feita, esboçar as linhas fundamentais 
das regiões lindeiras do Brasil seten
trional e o serviço de demarcação nelas 
realizado . 

Os grandes sacrifícios empregados 
na execução dos trabalhos de delimi
tação, o notável ·espírito de renúncia 
e abnegação que anima os exploradores 
dessas regiões desertas e longínquas, só 
podem ser medidos pela própria agres
sividade da natureza . 
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Dentro do cenário grandioso que a 
Amazônia, a mais vasta das planicles 
tropicais da Terra, abre diante dos 
olhos maravilhados do homem, escre
vem-se tod~ os dias páginas de sacri
ficlo e heroísmo. 

No decorrer dessa luta sem trégua. 
cujo escopo é amansar a natureza afim 
de fixar a civillzação em seu selo, as 
explorações cientificas desempenham 
um papel fundamental, pois somente 
por seu intermédio é que podemos ad
quirir uma noção exata do espaço geo
gráfico sôbre o qual se projetarão 
mais tarde, as energias criadoras da vi
da moderna. 

Em pouco menos de um qüinqüê
nio, grandes mistérios geográficos f<>
:ram violados pelos exploradores das 
Comls.sões Demarcadoras, destacando
se dentre êles ás nascentes principais 
do Orinoco, inutilmente procuradas 
desde o comêço do século passado e só 
agora descobertas depois de uma bri
lhante série de operações terrestres e 
aéreas. 

Estamos vivendo uma era de gran
de progresso técnico e nunca o homem 
teve maior necessidade de penetrar os 
mais intimos refolhos da natureza para 
adquirir os elementos imprescindivels 
à clvW.zação moderna. 

Ao lado dessa penetração estimu
lada e favorecida pelo aperfeiçoamento 
técnico a que chegou a ciência contem
porlnea, as Unhes llmitrofes vão sendo 
def1n1das precisamente, a fim de se 
coDBolldar o principio do respeito mú
tuo entre os povos cujos territórios 
aio contiguos, baseado numa consciên
cia geográfica e politlca que sômente 
o conhecimento exato do patrimônio 
territorial nos poderá proporcionar. 

.. 
) Colaboração Inter-americana no campo 

da Geografia 

Sob o titulo acima a imprensa do 
Estado do Rio de Janeiro, divulgou, re
centemente, um telegrama procedente 
de Washington, da agência S.I.P ., co
mentando o programa de cooperação 
inter-americana que vem sendo exe
cutado por todos os paises do hemis
fério ocidental, sob os auspiclos do 
Departamento de Estado. 

Um programa de treinamento es
colar constituiu o ponto principal das 
atividades de 1945. ltsse projeto, que 
permite a permuta de informações sô-

bre questões tais como pesquisas, con
fecção de mapas e atividades correlatas, 
significa o oferecimento de 11 bôlsas 
de estudos sôbre confecções de mapas 
e cartas, oito sôbre pesquisas geodé
sicas e duas sôbre pesquisas hidrográ
ficas. 

Do primeiro tipo, a Bolivia rece
beu uma, o Brasll, cinco, a Colômbia, 
uma, o Equador, uma, o México, uma e 
o Peru, duas. Do segundo tipo, duas 
foram para o Brasll, duas para. o Peru, 
duas para a Bolivia e duas para o 
Equador. & bôlsas de estudo sôbre 
hidrografia foram concedidas ao Peru 
e à Venezuela. 

Essas bôlsas de estudos são ofe
recidas a engenheiros• formados, mui
tos dos quais ocupam posições de des
taque em seu país natal. 

Doze estações hidrográficas nas 
Américas Central e do Sul funcionaram 
em bases cooperativas com o 'Coast and 
Geodetic Survey que fornece e 1nstalil. 
o equipamento e os Instrumentos. Duas 
dessas estações estão localizadas no 
México, e uma ei:n Costa Rica, outra 
na Venezuela, outra na Colômbia e 
outra no Equador. O Peru e o Chlle 
contam com três' estações, cada um. 

& observações feitas em cada uma 
dessas estações são analisadas nos Es
tados Unidos e cópias dos resultados 
obtidos são enviadas a todos os demais 
países que participam do acôrdo. & 
informações servem para a predição 
de marés, confecção de cartas náuti
cas e determinação de vários dados 
exigidos para o levantamento d.e zonas 
costeiras e para o estudo da establl1-
dade costeira. Outros serviços levados 
a efeito com a cooperação inter-ameri
cana e dos quais participou o Coast 
and Geodetic Survey, ·durante ·o ano 
de 1945, foram os seguintes: 

Um representante do Serviço Hi
drográfico do Chile passou seis meses 
nos Estados Unidos, estudando méto
dos e formas empregados nos trabalhos 
geográficos. O govêmo chileno convi-

. dou um representante norte-americano 
a: verificar as poss1b1lldades do estabe
lecimento de novas válvulas para me
dição de marés, no Chlle. 

Pesquisas sismográficas foram fei
tas no México, no Equador, Peru, Chile 
e Bolivla. Observações sõbre varia
ções diurnas, especiais foram realiza
das, também, nas ilhas Galapagos 
(Equador) em Ica, Chlmbote e Paita 
(Peru> e no vulcão Partcutin (México> 
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lfm representante do bureau norte
'8.merlcano visitou treze repúblicas ame
ricanas para incentivar a permuta de 
informações sôbre terremotos. Sismó
grafos de grande precisão foram ins
talados na Colômbia e no Equador. em .. 
1945 e dois foram colocados no Peru e 
no Chile, em 1944. 

Registos dessas atividades são for
necidos a todos os órgãos competentes, 
em tôdas as repúblicas americanas. 

Três membros do bureau norte
americano assistiram à Segunda Reu
n1ão de Consulta sôbre Geografia e 
Cartografia no Rio de Janeiro, em co
nexão com o programa pan-americano 
sôbre os métodos de confecção de ma
pas e pesquisas geodésicas. 

&sas consultas foram feitas Sob 
os auspicios da Comissão de Cartogra
fia do Instituto Pan-Americano de Geo
grafia e História. Tiveram como obje
tivo a adoção de métodos uniformes, 
para tôdas as nações. • 

A pedido do Departamento de Es
tado e da Administração do Petróleo, 
um funcionário do bureau ·norte-ame
ricano foi enviado a Barranquilla, Co
lômbia, para cooperar com as autori
dades portuárias em um levantamento 
hidrográfico da entrada do rio Mada
lena. Em virtude de noticias sôbr~ a 
existência de um b~o no canal, os 
navios mercantes não trafegavam por 
ali. O levantamento hidrográfico tor
nou possivel a abertura de um canal 
no rJo. 

-te 

" 1-- O cen'tenárlo de Areia 

f' A 18 de maio, Areia cidade parai
bana, completou seu primeiro cente
nário. Foi elevada a esta categoria, por 
Decreto n.0 2, da Assembléia Provincial, 
sancionado pelo presidente Francisco 
Carneiro de Campos. 

Assenta a pérola da Borborema 
numa lombada de . um dos contrafortes 
mais alcantilados da serra les-nor
destina. 

Na soleira di: sua Matriz, construi
da nos fins do século XVID por. Barto
lomeu da Costa Pereira, sob a invocação 
de Nossa Senhora da Conceição, está 
uma referência de cota altimétrtca de 
622 metros sôbre ·o nivel do mar. 

A crosta sillco-argilosa. em que se 
edificou a cidade de Areia, atinge uma 
espessura média de 70 metros, e a rocha 
compacta abaixo dessa camada Já se 
perfurou, sem resultado, a 130 . 

No subsolo se encontra um maciço 
gnáissico que anora em 4 vertentes 
principais de águas cristalinas: Que
bra, Limoeiro, Bonito e Pirunga ; 

· As grutas, em que se afundam êsses 
veios perenes, são os mananciais que 
abastecem a população. Estão num 
desnivelamento, observado a aneróide, 
em relação à soleira da Matriz, de cêrca 
de 80 metros. A raiz da lombada, o La
vapés, está abaixo 100 metros e dista 2 
quilômetros, o que dá uma declividade 
média de 20 % • 

Os espigões por onde serpenteiam 
os caminhos para Areia dão a imagem 
duma região sulina, e dai, o batismo 
antigo de Petrópolis-Paraibana para 
essa localidade. 

No engenho da Várzea, hoje subúr
bio areiense, se levantaram as cons
truções da Escola de Agronomia do Nor
deste, a mais conceituada da região, 
onde tem sido um órgão propulsor do 
nivel intelectual técnico nessa especia
lidade. 

A cidade, com suas ladeiras muito 
ingremes, suas ruas calçadas a para
lelepipedos e outras macadamizadas a 
tabatinga, com seus sobrados de azu
lejo, possui menos de 5 000 habitantes. 

No seu cemitério repousam as cin
zas de Pedro Américo. 

:S: sede do municipio de igual nome, 
que tem pouco menos de 800 quilôme
tros quadrados de superficie e goza 
dlim clima excepcional, amenizado pelo 
resto de matas primitivas e uma alti
tude superior a 500 metros, e nunca 
inferior a 400. 

· As ondulações dos chamados "bre
jos" serranos, por terem Invernos re
gulares na zona sêca, se sucedem a per
der de vista, em todos os quadrantes 
de horizontes verdejantes, à volta de 
Areia. 

O observador colocado na tôrre da 
Igreja Matriz descortina cenário de 
uma natureza surpreendente, como um 
pedaço de paraiso, só imaginado dos 
poetas, E tanto mais impressionante 
é o panorama, quando se considera que 
êle pompeia na zona agrestina, semi
árida, onde principia a vicejar a silva 
horrida de Martius, no dizer de Eu
clides. 

Os viajantes desatentos que vingam 
os contrafortes da Borborema se em
bevecem diante dos quadros naturais 
que emolduram a cidade de Areia. ti 
um gôzo a ascensão da serra, com suas 
águas correntes de inverno a verão, e 
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o cheiro inesquecível das matas sempre 
verdes. A gente usa agasalhos na ci
dade, e nas madrugadas de Julho e 
agôsto o termômetro baixa a 15º cen
tigrados, agravados por intensa umi
dade e cerração espêssa que empana 
o sol dias J.nteiros. O fenômeno se tor
na interessante ainda mais, quando se 
sabe que êle ocorre, precisamente, a .. 
6º 58'11",99 de latitude sul. E a tempe
ratura máxima vai pouco acima pe 
30°, no estio. 

As coordenadas geográficas locais 
foram determinadas pelo engenheiro 
Roberto Miller, entre 16 e 19 de novem
bro de 1922. A longitude é de 7°31'07",65 
a leste do Observatório Nacional ou 
3'16",08 ao _ocidente do pôsto astronô
mico de Joao Pessoa, ao lado da Cate
dral Metropolitana. 

Essas cordenadas são referentes à 
Igreja Matriz de Nossa Senhora da 
Conceição, na cidade de Areia. 

A lombada da Borborema, em que 
frondejou até 1930 a tradicional ga
meleira areiense de porte gigantesco, 
dominante num raio imenso, e em que 
Areia foi edificada, é um ponto cul
minante das dobras orientais da serra. 

A derrubada caprichosa do mais 
belo exemplar da flora regional, ainda 
hoje se lamenta com enorme pesar. Era 
uma árvore de fama e os Jornais brasi
leiros, de norte a sul do país, se refe
riram com tristeza a êsse fato deplo
rável. 

Areia, a Bruxaxá dos tempos· colo
niais e dos vice-reis e de muito depois 
ainda, enriqueceu de espisódios civicos 
a História do Brasil. Tem sido o centro 
de mais de um movimento ideológico 
de intensa repercussão regional. 1824 
- Confederação do Equador; 1849 -
Rebelião Praieira; 3 de maio de 1888 
- Abolição, são datas gloriosas. 

Não caberia aqui a ~ma crônica sin
gular, pontilhada de lances heróicos 
e fulgurantes de talentos peregrinos. 

É uma cidade feliz, Areia, cujo plu
viômetro registra, durante quarenta 
anos de observação ininterrupta, apre
cipitação média de 1 200 milímetros, em 
24 horas. Nisso está a ra~ão precípua 
de sua vida econômica estável, de par 
com uma atividade constante dos seus 
tradicionais senhores de engenho, ln-

. cansáveis agricultores e pequenos in
dustriais, que madrugam no trabalho 
todo o ano. 

O seu primeiro capitão-mor e 
grande construtor foi Bartolomeu da 
Costa Pereira, que estêve preso com 

genros e filhos na fortaleza de Cabedelo 
por ter partiCipado do movimento re-: 
volucionário da Confederação do Equa
dor, em 1824. 

Em 1830, deixando nu~erosa prole 
de 2 consórcios, falecia o maior pa
triarca de Areia, onde vivem ainda cen
tenas de seus descendentes. 

_ Bartolomeu erâ sogro do ex-presi
dente da Paraiba, Félix Antônio Ferrei
ra de Albuquerque, que se levantou em 
Areia à frente de 3 000 l:lomens, em 1824, 
e que depois d~ preso em Juízes, no 
Ceará, com frei Caneca, conseguiu fu
gir engenho BuJari, em Goiana, Per
nambuco, mas veio a ser sacrificado 
logo depois pela causa revolucionária, 
em Oratório, Paraíba. 

Pedro Américo, Aurélio de Figuei
redo. D. Adauto, primeiro bispo da dio- , 
cese de Paraíba, Prudêncio Fellnto Mi
lanês, Coelho Lisboa, Queirós Barros, 
Joaquim da Silva, Abdon Milanês, Alva
ro Machado, Simeão Leal e outros arei
enses, engrandeceram o torrão natal 
nas ciências, artes e letras. 

Por alvará de 17 de Junho de 1815, 
foi elevada à categoria de vila. Em 
1813, havia sido destacada da fregue
sia de Mamanguape, com a criação de 
sua paróquia cuja Matriz foi benta a 

· 20 #e ·abril de 1902, Já reconstruida. 
Em princípios• do século passado, 

em 1821, se ordenou em Roma o pri
meiro padre nascido em Areia: Manuel 
Cassiano da Costa Pereira; e o se
gundo, em Olinda, Joaquim Alves da 
Costa Pereira, em 1823. Ambos eram 
filhos do casal Bartolomeu da Costa 
Pereira e Maria do Nascimento Lins 
de Albuquerque, originário de Goiana. 

Areia foi sede da 2.ª comarca quan
do a Paraíba, na primeira metade do 
século XIX teve sua primeira divisão 
judiciária. Abrangia então "quase todo 
o planalto da Borborema, os brejos e 
os sertões de Cariri e Curimataú". 

A 3 de maio de 1888, ficou Areia 
livre de seu último escravo, o que ocor
reu com grandes festas públicas, re
gadas com vinho em abundância, de
pois da mais bela campanha liberta
dora ali encetada. 

Só a 13 do mesmo mês, a princesa 
Isabel assinou a Lei Aurea. Ao farma
cêutico . Manuel da Silva deve Areia, 
sôbre todos, êsse feito memorável. Em 
princípio do século XIX Já as sesma
rias eram escassas e uma população 
cada vez mais densa, que hoje excede 
de 70 mil habitantes, cultivava os cam
pos dêsse município, então o mais prós-
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pero da Provincia. Talvez a última data 
de terras requerida tenha sido a de 
São Bento, entre Araçaji Grande, ao 
sul, e Araçaji Mirim, ao norte, e a Im
biguda, ao poente. Tinha cêrca de meia 
légua de largura por duas de comprido. 

Foi ela requerida, -em 15 de se
tembro de 1821, pelo sargento-mor 
Félix Antônio Ferreira de Albuquerque, 
no govêrrio de Fonseca Rosado, que a 
concedeu. 

Dai para cá a divisão e subdivisão 
das propriedades vêm se acentuando, 
e Areia não conta hoje, em seu territó
rio, nenhum latifúndio. Poucas exce
dem de mll hectares. 

Pode servir de paradigma agrícola 
para as regiões brasileiras, bnde os 
"condados" retardam a evolução rural 
e restringem a produção .dos genêros 
al1mentícios. 

o solo areiense é um mosaico pela 
diversidade de culturas, até de frutas 
exóticas. Ali medra bem a macieira, 
o caqui, a parreira, etc. As flores de 
climas frios vicejam muito bem nos 
grotões e devesas de suas terras ondu
ladas a que não faltam as chuvas da 
estação. 

O exemplo de Areia, dentro do qua
dro municipal brasileiro, é digno de 
nota. · 

Campina Grande, a capital do ser
tão nordestino, se abastece d'água po
tável na nascente de Vaca Brava a 
5 quilômetros de Areia, por uma adu
tora de 36 quilômetros. 

O centenario da cidade de Areia 
merece, por isso, e por muito mais, 
menção especial. 

José à'Avila Ltns 

~ Se quiser receber as obras da "Biblioteca Geogriflca Brasileira", escreva 1 Secretaria do 
.,.... Conselho Nacional de GeogT&fla sollçltando sua tnac:rtção como assinante. 
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10s Problemas da Economia Nacional - As 
Condições Básicas: Saneamento; Mão de Obra 
e Técnica; Transportes; Combustíveis; Crédito 

- A Independência Econômica. 
(Programa de Geografia- Curso Ginasial) 

Prof.ª LÉA QuINTIERE 
. Da Secção Cultural do C.N.G. 

O Setor Didático da Secção Cultural do C. N. G. fazendo publicar êste plano 
da matéria que constitui um ponto do programa oficial para a 3.ª série colegial 
tem a finalidade apenas de auxiliar o professor de Geografia e portanto deve 
ser considerado apenas como uma sugestão. 

Dentro dêste . esquema pode o professor mover-se livremente acrescentando 
ou suprimindo. as partes, a seu critério. Não sendo portanto rígido pode ser 
adaptado ao nlvel mental da turma assim .como permite a~ professor dar a 
aula de acôrdo com o seu método e a sua personalidade. 

Dêste modo os planos de aulas se bem que àceltanqo êste plano da matéria, 
variarão direta e lndiretament;e conforme os alunos e o professor . 

Esta sub-unidade - Os problemas da economia nacional - As condições 
básicas: saneamento; mão de obra. e técnica; transporte; combustíveis; cré
dito - a independência econômica - poderá ser lecfonada com a seguinte 
distribuição: · 

I - Visão geral: quais são e por que são considerados os grandes proble
mas nacionais . Estudo particular do saneamento . 

II - Idem da mão de obra e té<:niea . 

III - Idem do transporte e combustíveis . 

IV - Conclusão: a independência econômica ~ 

I 

1) INTRODUÇAO: A economia nacional e sua íntima relação com a pro
dução. A produção e a dependência 4o meio físico (saneamento> e do 
elemento humano (mão de obra e técnica). A importância da circulação 
da produção '(o transporte e o problema dos combustíveis) . 

II) DESENVOLVIMENTO: Os grandes problemas naciona~s . 

. A ,...... SANEAMENTO 

1.ª parte: Conceito amplo <tornar habitável, fornecer alimento> e o 
conceito restrito <extinção de doenças). Necessidade de saneamento 
entre nós . 
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2.ª parte: Condições do meio físico 

a) cltmáttcas: - cllma quente e úmido da região norte; ·clima seml
árido do Nordeste. Infiuência sôbre o pov~mento. 

• b) relêvo e solo;- zonas baixas, terrenos sedimentares; facllldade 
de alagamento devido às marés ou às enchentes de ri9s. Zona 
da sêca do Nordeste: solo pedregoso e impermeável (granitico>. 

e) meto btológico: -:- rápido desenvolvimento da fauna microbiana 
e de insetos transmissores. 

3.ª parte: Reação ao meio físico 

a) ação conjunta ottctal (ação da União e dos governos estaduais) 
e de parttculares (Fundação Rockefeller). · 

b) processos dtretos: 
1. Drenagem: - abertura de canais de escoamento (superfi

ciais ou subterrâneos), dique,s, retificação de rios, etc. 
~ extinção de focos de mosquitos transmissores (malária). 

2. Construção de açudes: - reserva e aproveitamento das pre
cipitações pluviométricas para periodos de carência. 
- Correção dos efeitos danosos das enchentes. 

3. EsgôtO: - desenvolvimento da rêde de esgôto. 
- extinção das fossas higiênicas transmissoras da verminose 
e do amarelão. 

4. Ague. potável: - construção e desenvolvimento da rêde e 
das estações de tratamento da água. As adutoras que abaste
cem as grandes cidades do Rio-de-Janeiro, São-Paulo, Belo

Horizonte, Fortaleza, Natal. 
c) processos indiretos: - propaganda visando a modificação de 

hábitos humanos prejudiciais. 
1. Extinção ou modificação do processo de construção de casas 

de pau a pique foco do "barbeiro" (transm1ssor da doença 
de Chagas). 

2. Uso generalizado de desinfetantes e inseticidas. 
3 . Combate à sub-nutrição: - fundação e propagação dos 

S.A.P.S. 
- incentivo. das hortas particulares 
- intensa propaganda de verduras e frutas como base da 

alimentação; 
4. Vestuário: - roupas asseadas e higiênicas próprias ao nosso 

clima 
- uso generalizado do calçado preventivo contra o amare

lão e a verminose. 

4.• parte: Principais obras de saneamento: 

a> zona urbana: - obra de saneamento dos portos (Rio-de-Janeiro, 
Santos, etc.) 
- retificação de rios: Tietê na cidade de São-Paulo, Guaíba 

<em Pôrto-Alegre), Paraibuna (em Juiz-de-Fora> 
- drenagem de pântanos: Rio-de-Janeiro (Mangue), Santos, 

Recife. 
b) zona rural : - no Nordeste : os açudes 

canais de irrigação 
construção de rodovias 
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- na Baixada Fluminense 
- recuperação de áreas alagadas pelas marés (diques} 

• - defesa contra inundação (diques· e canais) 
- dragagem de antigos e novos leitos 
- drenagem subterrânea 
- construção de obras de. engenharia (pontes). 

II 

B - MAO DE OBRA E TÉCNICA 

1.ª parte: A mão de pbra nacional 

- pequena densidade: 5/hab. por km" 
- distribuição irregular 
- falta de fixação ao solo . As mi~rações internas (os nordestiilos) . . 

2.ª parte: ·Fixação do elemento ao solo 

- ·criação de condições próprias ao bem estar rural: 
saúde: (higiene e assistência médica) ; 
educação (escolas rurais) 
crédito (bancos rurais) . 

3.ª parte: A mão de obra estrangeira: 

- imigração de agricultore~ ·e sua distribu.ição. Assistência aos colonos 
para a sua fixação ao solo; 

- imigração de técnicos e operários especializados; 

4.ª parte: Marcha para Oeste : 

- incremento da imigração para os ·campos;· 
- organização de núcleos coloniais, colônias agrícolas, granjas-modêlo, 

núcleos agro-industriais; · 
- a Fundação Brasil-Central . 

5.ª parte : TÉCNICA : 

- Conceito de técnica 
- Importância da técnica agrícola e industrial : maior produção e menor 

. preço; maior poder aquisitivo e elevaçãd do nivel de vida. 
- Melhoria da técnica agrícola nacional (adaptação às peculiat:ldades 

regionai~}. As escolas agro-experimentais (Luís de Queirós, Escola 
Agrícola de Viçosà, Instituto Agronômico de Campinas) . 

- Imigração de técnicos e operários para a agricultura e para a 
indústria_. 

MATERIAL DIDATICO: 

Mapa da distribuição da população do Brasil; 
Fotografias sôbre as obras de saneamênto da Baixada-Fluminense, os açudes, 

uma casa no campo, uma cidade, núcleos coloniais. 
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~ Assine a "Revista Brasileira de Geografia" para · receber em sua casa a melhor publlcaçlo 
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"' Aspectos Gerais da Fisiografia 
das Regiões Fronteiriçàs 

VI 

As Bacias do Jurtiá, do Purus e do Madeira 

. ' F. A. RAJA GABAGLIA 
Membro do Diretório Central do C.N.G. 

SUMARIO - 1 - Os rios acrea.,eB; os varadouros. ll - A bacta do Jurttd: geoZogfa e !Ulpecto 
geral. O afluente Breu, rio Zi"deiro . 3 - A bacia do Purus : geologia e !Ulpecto geral. O curao 
do Purua e seus aflue.,tea UndeiroB . 4 _: A aeccl!o amMônica da fronteira Bra8il-BoZWia. 
5 - Os nos Madeira, Mamoré e Guaporé. 

1 - Os rios do Acre, correndo na vasta depressãó amazônica, são rtos de 
baixada. Entre as diversas bacias fluviais, não há elevações; é a faixa de floresta 
que entre um curso d'água e outro substitui a montanha que não existe. · 

Esta peculiaridade topográfica permite as comunicações entre as diversas 
bacias fluviais. Passa-se de uma vertente para outra por veredas através da 
mata por caminhos pelos quais se arrasta a canoa ou por "istmos" que ligam 
águas de um rio às de outro. São os varadouros . 

Explorando o Juruá, a Comissão Mista Brasiléiro-Peruana, chefiada, de 
nossa parte, pelo general Belarmino de Mendonça, determinou, em 1904, uma 
série de varadouros comunicando o Juruá com o Ucaiale. Na exploração do 
Purus, a Comissão Mista, tendo à frente Euclides da Cunha, determinou tam
bém diversos varadouros e verificou, pelo istmo de Plscarrald, que se passa, em 
prazo diminutíssimo, das águas do Purus para as do Ucaiale, na mesma em
barcação. 

O Juruá e o Purus são os dois maiores rios acreanos. 
2 - O Juruá, com a extensão de quase 3 300 quilômetros e drenando uma 

área avaliada em cêrca de 350 000 quilômetros quadrados, é um dos· grandes 
rios de baixada do vale amazônico; nasce no cêrro das Mercês, a 453 metros de 
altitude e corre para a depressão, numa planície aluvial e inundável, descrevendo 
numerosas sinuosidades ou meandros. E' um rio caudaloso; sua largura na foz 
é de 350 metro~. com uma profundidade. média, na vazante, de 20 metros, tendo, 
ainda a 1 697 quilômetros da barra, ao receber o seu mais importante afluen~. 
o Tarauacá, a largura de 150 metros, e a profundidade de 12 metros. 

O Juruá tem grandes secções navegáveis. Nas suas margens, há muitas 
lagoas e, fato notável, no ponto de vista fisiográfico, a m~rgem direita é rela
tivamente alta em comparação com a esquerda, que é de terra ftrme ou barret
ras. Possui poucas ilhas. 

Geologicamente, a bacia do Juruá é terciária e apresenta terrenos pliocenoe 
e pleistocenos, com formações que se relacionam com as formações Pebas e 
Puca. 

Em Aquidabã, na margem esquerda do Juruá, Pedro de Moura, colheu, . e!Q 
1937, moluscos pliocenos da 'formação Pebas e também um dente quase perfeito 
de um mamífero que o professor Miranda Ribeiro, do Museu Nacional, consi
derou espécie próxima de fóssil do pleistoceno platino e prova paleontológica de 
antiga ligação da bacia do Amazonas com a do Prata. · 

Na bacia do Alto-Juruá, no rio Jesumira, afluente do Moa, Pedro Moura e 
A. Wanderley encontraram plantas fósseis em argilas pliocenas. 

A formação Puca foi · localizada no Alto-Juruá, acima de· Cruzeiro-do~ 
em Luzeiro, Veneza, Nova-Cintra, Valquíria, Santo-Elias, Profeta e Rodrigue&oJ 
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Alves e consta de calcáreos argilosos e arenosos, de côr verde, bem como de 
arenitos vermelhos e verdes sôbre os quais há arenito friável sem estratifi
cação. 

No divisor de águas Juruá-Ucalall, que é constituído pela serra do Divisor, 
há camadas de arenito branco e creme, com intercalações de argillto e conglo
merados calcáreos. · 

Avel1no de Oliveira, na margem direita do Baixo-Juruá, no lugar chamado 
Firmeza, à jusante do lago Paranapixuna, verltlcou a ocorrência de espongillto, 
brancacento e lembrando, pelo aspecto, amianto. 

Geomorfol.Ogl.camente, a bacia do Juruá é dendritica e o rio está na fast: 
de velhice. · 

Os principais anuentes do Juruá são todos da margem direita e um dêles, 
Breu, em todo o seu curso de 133 quilômetros e 493 metros, é rio Undeiro. A1J 
nascentes dêsse rio foram determinadas pela Comissão Mista, chefiada por 
Ferreira da Silva, e o marco que as assinala tem as seguintes coordenadas: 
9º41'34",98 lat. S e 72015'04",46 long. W.Gr . 

3 - O Purus (3 210 quilômetros) é o mais importante dos afluentes do Soli
mões e na ordem dos nossos rios navegáveis, ocupa o 3.0 lugar, só lhe sendo 
superiores o Amazonas e o Paraguai, pois oferece navegação franca, ininterrupta 
na extensão de 1 667 quilômetros a partir da foz . 

A E da bacia do Urubamba, numa serrania deprimida e sem nome, com 
cêrca de 500 metros de altitude e no ·paralelo 10°57'S; estão as nascentes meri
dionais do Purus (Cujar-Curiuja), as orientais do Urubamba (Sepahua e 
Mlshua>, as setentrionais do Madre-de-Dios (Caspajali e Caterjall) . 

O Alto-Purus foi explorado, em 1867, por Chandless, mas o reconhecimento 
definitivo de suas cabeceiras foi feíto pela Comissão Mista Brasileiro-Peruana, 
tendo como comissário brasileiro Euclides da Cunha ( 1905 > • 

Geológicamente, a bacia do Purus é · terciária, apresentando a mesma 
feição do Baixo-Solimões e formações que 'se relacionam à formação Pebas e 
em que ocorrem camadas de argila cinzenta e restós de madeira e fôlhas 
carbonizadas. 

SecçãQ geológica feita em São-Francisco; acima de Lábrea, indicou camadas 
de argila e areias multicores (amarelas, vermelhas, roxas, cinzas), areias ama
rela e vermelha, argila mosqueada . 

Entre os fósseis colhidos na bacia do Purus, Gurich descreveu um crocodllla
no, "Gryposuchus Jessei", encontrado no rio Pauinin, afluente da margem es
querda do Puruo!j, em camadas duvidosas pliocenas ou pleistocenas. 

Geomorfolôgl.camente, o Purus é exemplo típico de rio de batxada, em 
fase senil. 

Euclides da Cunha, com as galas de seu estilo, escreveu páginas brilhantes, 
sôbre o caráter dentrítlco da bacia do Purus e sôbre a fase do ciclo vital do 
grande rio. · 

Rio de baixada, o Purus é quase sem ilhas; desenrola-se em múltiplas 
curvaturas e, por mais de 3 000 quilômetros, não há uma corredeira, um rodo
moinho ou um pêgo profundo. Sinuoso, meândrico, forma numerosos sacados 
ou tipiscas, como lhes chamam os veruanos, e que vão sendo de~~ruídos e corta
dos pouco a pouco. 

O sacado, como se sabe, é a volta meândrica de Um rio separada na sua 
extremidade superior, em geral P<>r um dique amontoado naturalmente pelos 
sedimentos e pela vegetação . Quando, fica também fechada a outra extremidade, 
o sacado aparece separado do rio, recebendo dêste apenas ágUa por infiltração: 
é o braço morto . 

Os obstáculos que o Purus apresenta à navegaçao são os lanços da floresta 
marginal e as massas de terras desmoronadas formam baixios de fácil remoção, 
denominados "salões". Disse Euclides da Cunha: "No afanoso derruir de bar
rancos, para torcer-se nos seus incontáveis meandros, ó Purus entope-se com 
raízes e troncos das árvores que o marginam". 

,' O regime do Purus é excessivamente variável; na foz, há uma diferença de 
nível de 17 metros, entre a vazante e a enchente; na bôca do Acre, de. 23 
metros e. na do Iaco, de 20 metros . 
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O mais importante dos afluentes do Purus é o Acre ou Aquiri, lindeiro 
numa extensão de 167 quilômetros e 514 metros da nascente <10056'05",44 lat. S 
e 70031'46",89 long. W. Gr.) à confluência do arroio Iaverija. 

Além do Acre ou Aquiri, há dois outros afluehtes do Purus que são llndeiros 
e o são em tôda a extensão de seus cursos: o Chambuiaco ( 60 quilômetros e 
445 metros> e o Santa-Rosa (158 quilômetros e 343 metros>. O rio Purus, como 
se sabe, é limítrofe da foz do Chambuiaco à bôca do Santa-Rosa. , 

A Comissão chefiada por Ferreira da Silva, explorou todos êsses rios da 
bacia do Purus . . 

A fronteira Brasil-Bollvla pode ser dividida em 2 grandes secções: a da 
região incluída na bacia amazônica, e a da incluída na bacia do Paraguai. 

A secção amazônica dessa fronteira vai da foz do arroio Iaverija, afluente 
da margem direita do Acre e onde está o ponto de trijunção das fronteiras 
Brasil-Bolivia-Peru, até a linha geodésica que vai do marco do rio Turvo 'ao 
marco do morro dos Quatro-Irmãos (16°16'08",67 lat. S. e 60º10'12",04 long. 
W. Gr.) . 

Os trechos dessa fronteira são constituídos pelo rio Acre, numa extensão 
de 172 quilômetros e 500 metros (da bôca do Iaverija à foz do igarapé Bahia); · 
a reta da nascente do braço mais oriental do igarapé Bahia à nascente do 
Chipamanu; o rio Chipamanu ( 142 quilômetros e 600 metros> ; a reta da con
fluência do Caramanu com o Chipamanu à nascente do Rapirrã; o rio Rapirrã 
(103 quilômetros e 500 metros); o rio Abunã, da bôca do :Rapirrã, até a foz. 

A seguir, a fronteira faz-se pelo rio Madeira que .é lindeiro numa extensão 
de 104 quilômetros; · da confluência do Beni com o Mamoré até à foz do Abunã; 
prossegue pelo rio Mamoré (234 quilômetros: da barra do Guaporé até a sua 
confluência com o Beni; vai, pelo Guaporé (792 quilômetros); da foz do rio 
Verde até· a sua confluência com o Mamoré. O rio Verde continua a fronteira 
que se prolonga por uma geodésica que une a nascente do rio Verde ao marco 
do morro dos Quatro Irmãos. 

O trecho que vai da principal nascente do. rio Verde. ao marco do rio Turvo 
não foi ainda demarcado; também não o foi o trecho compreendido da nascente 
principal do Rapirrã ao igarapé Bahia. . 

O Tratado de Petrópolis (1903) tornou necessária a demàrcação de trechos 
da fronteira Brasil-Bolívia, a qual, no Império, de conformidade com o Tratado 
de 1867, tinha sido demarcada da confluência dos rios Beni e l\C.moré, no Ma
deira, até o desagQadouro de Baia Negra, em· 1871 (comandante Soído), 1874 
á 1877 (barão de Maracaju) e de 1871 a 1878 (major Lopes de Araújo). 

Em conseqüêcia do Tratado de Petropólis, na secção norte da fronteira 
Brasil•Bolivia, a Comissão chefiada pelo almirante Guillobel demarcou o trecho 
compreendido entre. a confluência do arroio Iaverija com o rio Acre, e a con-
fluência dos rios Beni e Mamoré. . 

Em 1909; foi feita a exploração do rio Verde e a Comissão Guillobel verifica 
que o rio nasce na serra Ricardo Franco. O fato é interessante pois os de
marcadores do Tratado de 1867 tinham, em 1877, colocado o marco que deveria 
estar na cabeceira do rio Verde, cujas coordenadas são 14º37'15",20 lat . S. e 
60°13'56",20 long. W.Gr., muito mais para W., no rio Turvo, afluente do Para- . 
gaú, que desemboca no GUaporé, muito à jusante da foz do Verde. As coorde
nadas do marco do rio Turvo são 15º05'49",82 lat. S . e 60º34'07",84 long. W. 
Gr., aliás, estas coordenadas são da · Comissão Mista de 1875-1878, sendo que 
a longitude dada por essa Comissão foi corrigida de mais 2'49",79 W, pela Co
miS.são Mista óe 1908-1912. 

O chamado Tratado de Natal (25 de dezembro -de' 1928) estipulou sôbre 
êste trecho e, segundo essa diferença, a linha fronteiriça vai "do morro dos 
Quatro-Irmãos ao marco do rio Turvo, daí para E, pelo paralelo dêste marco, 
até encontrar a linha traçada entre o morro dos Quatro-Irmãos e a nascente 
principal do rio Verde". · . 

5 - A bacia do rio Madeira é. dentre as bacias dos rios amazônicos, a de 
maior área: calcula-se em 1 milhão 250 mil quilômetros quadrados. 

Geol,Ogicamente, a bacia do Madeira, é em parte arqueana e em parte 
terciária (cenozóico). O arqueano se apresenta com gnaisses, granitos e sienitos, 
relacionando-se com o complexo fundamental brasileiro; o terciário se caracte-
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riza pela presença de argila ·mosqueada, argila e areias, brancas e vermelhas. 
O arquea:i:lo abrange a faixa ao longo do rio Madeira, entre Pôrto-Velho e a 

· foz do rio Abunã e foi bem estudado petrogràficamente pelo geólogo inglês 
J. W. Evans (1905). 

Em 1909, o engenheiro Cícero de Campos observo~ no rio Madeira, entre 
santa-Isabel e Pôrto-Velho, xistos análogos aos do Alto-Paraguai. 

No Baixo-Madelra, da sua confluência com o Amazonas, até :Pouco abaixo 
da cidade de Pôrto-Velho, o manto terciário pode ser investigado em muitos 
pontos . 

Em Capanã, Avelino de Oliveira verificou a presença de areias e argila 
mosqueada . Nas margens do Abunã, o mesmo geólogo colheu fósseis de faneró
gamos. Calcáreos silificados, contendo espículas de esponjas, de origem não 
andina mas, provàvelmente, marinha, na confluência do Beni com o Mamoré. 

Em antiga e interessante conferência, proferida na Sociedade de Geografia 
do Rio-de-Janeiro (1S96); disse D. Juan Velarde que o Madeira nasce na região 
da prata e do ouro, da quina e da coca. Semelhante a uma árvore gigantesca, 
tem, por tronco, o Baixo-Madeira, de livre e fácil navegação; o nó dos ramos 
é a região não navegável, obstruída por 60 léguas de corredeiras e cachoeiras, 
os ramos e galhos são rios que, com diferentes nomes, penetram no interior 
do Brasil, Peru e Bolívia . · 

O rio Madeira tem um curso de 3 240 quilômetros; a parte superior começa 
na confluência do Beni e Mamoré e êsses rios recebem, por sua vez, o Madre
de-Dios e o Guaporé (ou .Itenez). 

A secção encachoeirada do Madeira é vencida, como se sabe, pela E. de F. 
Madeira-Mamoré, destinada a ligar acima e abaixo os trechos desimpedidos 
entre Santo-Antônio e Guajará-Mirim. 

Dos afluentes do Madeira, o Abunã, que lhe aflui na margem esquerda, é um 
rio lindeiro: tem um curso de 800 quilômetros e corre de W para nordeste. 

Na confluência do Guapor( o Mamoré tem 300 metros de largo e, aquêle; 
600 metros; a descarga do primeiro é 663 metros cúbicos e, a do segundo, de 
885 metros cúbicos . 

O Guaporé, com 1500 quilômetros, de curso, navegável em parte, recebe 
numerosos afluentes. As suas nascentes estão nas montanhas baixas do Aguapéi 
e da serra Geral e nas lagoas, banhadas dos Chiquitos (Bolívia). 

O Guaporé é um formoso rio de águas tranqüilas. O antigo demarcador 
Silva Pontes, no século XVIII, dêle disse e de sua bacia: "só falta ser povoado 
de homens para receber o · encômio poético de habitação de ninfas tal sua 
frescura, o frondoso acento das altas árvores que cobrem com seus ramos essa 
copiosa corrente, que já nasce grande" . 

. A bacia do Guaporé é uma vasta depressão: são os grandes banhados, e 
quem os viu - escreve Costa Marques, no . seu trabalho Região Ocidental de 
Mato-Grosso - cobertos d'água, por dezenas e dezenas de léguas, às vêzes 
sem deixar uma nesga de terra sêca para pouso dos viajantes, fica estupefato 
diante de ta.manha água, parecendo o dilúvio". Costa Marques compara os banha
doo do Guaporé, com as cheias do Cuiabá, São-Lourenço e Paraguai, cujas 
águas também se encontram e formam, como êle próprio diz, "verdadeiro mar 
de água doce". Mas nesses imensos alagados da bacia do Paraguai, além de 
grandes trechos de terrenos altos ainda há, nos pantanais, as cordilheiras de 
mata que não se alagam e que guardam entre si distâncias não inuito grandes. 
Na bacia do Guaporé, tal não se dá: numa extensão de mais de 8 léguas, as 
águas reunidas de vários rios se confundem, parecendo não existir entre êles 
o menor divisor de águas; as vivendas dos seringueiros e a cidade de Mato
Grosso ficam cercadas d'água, bem como multas povoações bolivianas, desde 
dezembro até maio; não se anda a cavalo nem transitam viaturas pois só se 
pode viajar embarcado. . · . 

Os grandes banhados se estendem até o Mamoré, e a área submersa chega 
às faldas dos Andes Bollyianos e, no Brasil, ~té os espigões dos Pareás. 

- 4. -
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O Mamoré não é um rio de baixada; nascendo a 4 000 metros de altitude, 
nos Andes de Cochabamba, é chamado Rio-Grande ou Guapai, no curso superior. 
Descreve uma grande curva em tôrno dos Andes, prossegue paralelo à margem 
pacifica do continente, avoluma-se com :µumero$os tributários, inclusive o 
Guaporé, ligando-se ao Beni, enriquecido pelo Madre-de-Dios. 

INDICAÇÕES BIBLIOGRAFICAS 

As indicações bibliográficas são distribuidas em três itens: a) o das obras 
gerais; b) o de trabalhos de expl~radores, viajantes, demarcadores; c) o de 
monografias, teses, etc . 

TRABALHOS ANTIGOS 

Elisée Réclus, Geog. Univ. (tomo XVIII e XIX) ; ed. Paris, 1894. 
Keane, Central and South Am. (vol. l), ·in "Stanford's compendium"; ed. 

Edw. Stanford, Londres (1901) . 
Barão de Marajó, As regiões amazônicas; ed. Lisboa, 1906. 

TRABALHOS RECENTES 

Pierre Dénis, in Geog. Univ. de Vtdal la Blache e L. Gallots,· tomo XV 
(Paris, 1927) . 

Raja Gabaglia, As Fronteiras do Brasil; Rio, 1916. 
Lima Figueiredo, Limites do Brasil; Rio, 1936. 
J. S. Fonseca Hermes e Murllo M. Basto, Limites do Brasil, in "An. do IX 

Congresso Brasileiro de Geografia", vol. II . 

Augusto Otaviano Pinto, Hidrografi4 do Amazonas e seus afluentes, em 2 
vols. (um de atlas). Ed. Imprensa Nacional. ,1930. 

Amazônia Brasileira, excerptos da "Rev. Bre.S. de Geog.", ed. por ocasião do 
X Congresso Brasileiro de Geografia; Rio 0944). Salientar neste volume: Lufs 
de Sousa Martins, Notas sôbre a Geografia da Amazônia e José Carlos Junqueira 
Schmldt, O Clima da Amazônia. 

Dr. Manuel Esplridão Costa Marques, A Região Ocidental de Mato-Grosso 
(Viagem-e estudos sôbre o vale do Baixo Guaporé>. Rio, 1908. 

Almirante José Cândido Guillobel, Bel. sôbre a demarcação da fronteira 
entre o Brasil e a Bolívia, apresentado ao ministro das Relações Exteriores 
(em 1915). 

Relatório da Inspeção de Frontetra.s, pelo general Rondon t 1927) . 
Dr. Euclides da Cunha, Relatório do Reconhecimento do Alto-Purus (1904-

1905). Ed. lmp. Nac., 1906 (com um vol. de mapas>. 
General Belarmino de Mendonça, Relatório de Reconhecimento do Alto

Juruá (1904-1906). Ed. Imprensa Nacional, 1907 (com um vol. de mapas). 
W. Chandless, Notas sôbre o rio Purus, conf., em 1868, na Geog. Royal 

Society (Londres> . · 
J. W. Evans, The rocks of the cataracts of the River Madeira and the 

adjoining Beni and Mamoré; Londres, 1906 (in Quart. Journ. Geolog.). 
Pedro Moura, Estudos ge.ológtcos para pesquisa de petróleo no vale do Juruá, 

(in Min. Met.), 1936. 
A. F. L. Wanderley. Noroeste do Acre; Boi. n.0 26 do Ser. Fom. Prod. Min. 

(Rio, 1938). ' 

Júlio Nogueira, A Madetra-Mamoré. A bacia do Mamoré . Ed. Jorn. do Com. 
(Janeiro, 1913). 
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Coronel Antônio L. Pereira Ferraz, Sôbre as fortiff,caç6es àe Mato-Grosso, 
in Rev. do Inst. Hlst. Geog. Bras., vol. 156 (1927). Nesta memória estudam-se 
as fortificações não só no rio Paraguai, mas as no .rio Guaporé (forte de 
N. S. da Conceição, erigido em 1759; o forte Príncipe da Beira, de 1776; e as 
baterias de Vila-Bela, destinadas, na Capitania de Mato-Gr0880, desmembrada 
da de São-Paulo, pela Carta Régia de 9 de maio de 1748, a defenderem a nave
gação do Guaporé, "ou de algum outro que nêle desague" · "chave e pro
pugnáculo ão sertão ão Brasil". 

DOCUMENTAÇÃO DA AULA 

1 - Avelino I. de Oliveira, Mapa geológico ão Brasil e àe parte dos países 
vizinhos.: Escala: 1:7 000 000. Está apenso à "Geologia do Brasil", de Avelino 
e Othon Leonardos (Rio, 1943). 

2 - Mapa Geológico ão Brasil, organizado pela Div. de Oeol. e Min. <sob a 
direção de Anibal Alves Bastos>, 1942. Escala: 1:5 000 000. 

3 -.Carta das nascentes ão Purus e dos varaàouros que as Ugam com as ào 
Maàre.-àe-Dios e ào Ucaiali, organizada por Euclides da Cunha (1906). Escala: 
1: 1940000. 

4 - Mapa, mostrando aJ nova fronteira entre o Brasil e a Bolívia, na região 
amazônica e anexo à exposição de motivos de Rio Branco sôbre o Tratado de 
Petrópolis (1903). ' . . · 

. 5 - Limites ão Brasil com a BoUvia, na . região compreendida entre os rios 
Verde e Turvo e o marco dos Quatro Irmãos (Map. do Itamarati). Autor: 
Almirante J. c. Gulllobel. 

6 - Carta ão Território ão Acre, de Plácido de Castro (1907). 

7 - Carta-esbôço àa regillo litigiosa Peru-Boliviana (1909). 

8 - Mapa General àe la Republica àe Bolívia (1934). Em 4 fôlhas e Escala 
de 1: 1000 000. 

FOTOGRAFIAS: 

1) - Subindo uma cachoeira no "Alto Chandless". afluente do Purus. 
2) - Nascente principal do "Santa-Rosa", afluente do Purus. 
3) - Nascente principal do rio "Breu", da bacia do Juruá. 
4> - Ubás, navegando, a varejão, no "Alto-Iaco", da bacia do Purus. 
5) - Marco brasileiro de Vlla-Bittencourt <confluência do Beni e Mamoré> .. 
6) - "Croquis" da confluência do i~arapé Bahia, no rio Acre. 
7) ..:... "Croquis" da confluência dos rios Madeira e Abunã . 

.-:- Se ·precisar de alguma Informação s6bre a 1eografla do Brasil, dlrlJa-H ao Conselho 

....,. Nacional de Georratla, que o atenderi prontamente - se a con1ulca Dlo f6r de ca.rAier 
sigiloso. 



Programa de Geografia 
Exames de Licença Ginasial • 

Programa de Geografia Geral e do Brasil 

A prova oral de Geografia· Geral e do Brasil çonstará de argüições sôbre · 
matéria do seguinte programa: 

At Geografia Geral 

I - A crosta terrestre. Os continentes, os oceanos e mares, os litorais. A 
atmosfera é os climas. Aguas correntes e lagos. 

II - População; raças. Nações. Cidades. Migrações 'e colonização. Linguaa 
e religiões; as atividades culturais. A habitação e a alimentação. 

III - Os meiós de transporte. Os meios de comunicação. , 
IV - Evolução da vida agrícola_. A produção vegetal. A produção animal. 
V - Histórico da indústria e do comércio. A· produção industrial. O co

mércio interno e internacional. Os principais centros industriais e comerciais 
do mundo. 

VI - A América: Estrutura física. Regiões naturais: Divisões políticas. 
Populações e raças. Línguas e religiões. Cidades principais. A vida cultural. 
Recursos econômicos. 

VII - A Europa: Estrutura física. Regiões naturais; Divisões políticas. 
Populações e raças . Línguas e religiões. Cidades principais : A vida cultural. 
Recursos econômicos. 

IX - A Asia e a Australásia: Estrutura física. Regiões naturais; Divisões 
políticas. Populações e raças. Línguas e religiões. ·Cidades principais. A vida 
cultural. Recursos econômicos. 

X - A Oceânia: Estrutura física. · Regiões naturais; Divisões pollticas. 
Populações e raças. Línguas e religiões. Cidades principais. A vida cultural. 
Recursos econômicos. 

B) ~ogra/ia do Brasil 

XI - A população brasileira: raças; línguas e religiões; distribuição e 
densidade da população; as fronteiras; imigração; colonização; a habitação e 
alimentação. 

XII - Organização política e administrativa: a organização constitucíonal; 
a União, os Estados, o Distrito-Federal, os Territórios, os Municípios; os serviços 
públicos. 

XIII - O sistema de viação; os transportes; estradas de rodagem, estradas 
de ferro, navegação marítima e fluvial; a aviação; as comunicações; correios, 
telégrafos, telefones, rádio. 

XIV - A produção agrícola; solos agrícolas; os principais produtos de 
origem vegetal; criação ae animais; produtos de origem animal; defesa da 
produção agrícola. 

• N .R. -' Programa de Geografia Geral e do Brasll para oa exame11 de lk:ença ginasial, no 
correl)te ano letivo, anexo l Portaria n.• 324, de 11 de maio de 1946, publicado no Didrio O/iefal 
de 16 de maio de 1946, com oml11são ~o Item VIII. 
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XV - A indústria e o comércio: a evolução industrial e comercial do pais; 
as principais indústrias nacionais; o comércio interno e o comércio exteri~r. 

XVI - A Região Norte: descrição física; povoamento; população; divisões; 
cidades; a vida cultural; recursos econômicos. 

XVII - A Região Nordeste: descrição física; povoamento; população; 
divisões; cidades; a vida cultural; recursos econô~icos. 

XVIII - A Região Leste: descrição física; povoamento; população; divisões; 
cidades; a vida cultural; recursos econômicos. · 

XIX - A Região Sul: descriçãb física; povoamento; população; divisões; 
cidades; a vida c~Itural; recursos econômicos. 

XX - A Região Centro-Oeste: descrição fisica; povoamento; população; 
divisões; cidades; a vida cultural; recursos econômicos . 

.... aste "Boletim", a "Revista Brasileira de Geocrafla" e as obru da "BlbUoteea Geocrltiea 
Brasileira" encontram-&e à venda nas prlnelpa.Is livrarias do pais e na Secretaria Geral 

do Conselho Nacional de Geocratla - Praça Getflllo Vargu, H - EdWclo Fco. Serrador, 1.• aJl4u 



,. 

Tertúlias geográficas 

)<.CEN'tt.SIMA VIG:t.sIMA PRIMEIRA TERTOLIA, ·REALIZADA. A 2 DE ABRIL 
DE 1946 

DEZ ANOS DE ENSINO SUPERIOR '.DE GEOGRAFIA. DÊFEITOS . A CORRIGIR. ALGUMAS 
SUGESTOES DO PROF. AROLDO DE AZEVEDO 

Em prOBSegulmento à série de tertúll.a.s promovidas pelo Conselho Nacional 
de Geografia, o professor Antônio Musso deu inicio à sessão, apresentando o 
professor Aroldo de Azevedo, catedrãtico de Geografia do Brasil da Universidade 
de São-Paulo e autor de excelentes livros didáticos, referindo-se ainda à 
acolhida dispensada por êle aos geógrafos que se reuniram em Lorena, pal'a 
a assembléia geral da Associação dos Geógrafos Brasileiros. 

Iniciando a palestra sõbre "Dez anos de ensino superior de Geografia", 
d1a8e o professor Aroldo de Azevedo não poder compreender um« visita ao 
Rio-de-Janeiro sem chegar-se até o Conselho Nacional de Geografia, sendo 
imensa a sua satisfação ao fazer essa primeira tertúlia de paulistas em 1946, 
pois, além de sua pessoa, representava também a Faculdade de Filosofia de 
São-Paulo e a Associação dos Geógrafos Brasileiros. Agradecendo o convite 
em nome de ambas as entldad~s. passou a explanar o assunto . 

"O que vou aqui reunir é o resultado de observações em dez anos de exer
cicio efetivo no magistério superior, sempre dentro do campo da Geografia. 

Copi efeito, ·desde 1936 tenho lecionado na Faculdade de Filosofia Sedes 
8apientiae, a principio apenas na cadeira de Geografia Humana, mas, desde 
1942, também na cadeira de Geografia do Brasil. A partir dêste último ano, 
passei a lecionar ainda na· Faculdade de Filosofia da Universidde de São-Paulo, 

e à frente da cãtedra de- Geografia do Brasil . E, desde 1943, tive oportunidade 
de dar cursos de Geógrafia Humana na Faculdade de Filosofia de Campinas. 

Na primeira das Faculdades citadas, mantenho contacto com as alunas 
de tõdas as séries da secção de Geografia e História . ~te fato, aliado à cir
cunstância de lá estar trabalhando desde 1936, ·explica que a maioria de 
lninhas observações se refiram a essa casa de ensino, embora os anos de ativi
•dade na Faculdade oficial e a opinião dos colegas que ali trabalham há 
mais tempo só tenham servido para confirmar essas mesmas observações, hablli-
tando-m~ a generalizá-las . / · 

Usarei de muita sinceridade nesse despretensiosõ apanhado de fatos e na 
critica que dêles espero fazer . Minha franqueza poderá parecer, multas vêzes, 
demasiado rude. Entretanto, agindo dessa maneira, não me move outro intuito 
senão o de • ver melhorada a eficiência de nosso ensino geográfico; demonstra
rei, por outro lado, amizade aos meus alunos, porque wn alnigo não deve esconder 
defeitos, quando os verifica e ~be que são perfeitamente sanáveis . Isto mesmo 
tive ocasião de dizer a muitos dêles, quando, no dia 15 de março próximo 
findo, focalizei, em suas linhas gerais, alguns dos temas que ' aqui pretendo 
abordar, ao ter a honra de proferir a aula inaugural dos cursos da Faculdade 
de rllosofia, Ciências e Letras da Unive~sidade de São-Paulo. 

Falta de base, defeitÔ fundamental 

O primeiro e grave obstáculo com que defrontam os professôres, em 
qualquer de nossos cursos superiores, é a falta de base dos alunos . Esta verdade 
- que, estou certo, posso generalizar - apresenta-se, também, com a mesma 
seriedade, no setor restrito da Geografia . 

Nota-se, antes de mais nada, uma falta de base geográfica verdadeiramente 
lastbnável. Os alunos se apresentam aos exames de habilitação e, freqüente~ 
vêzes, no próprio curso superior, ignorando noções gerais, quando não princi-
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pios rudimentares da Geografia. Nada mais comum do que encontrar-se, por 
exemplo, alunos que são incapazes de distinguir uma rocha eruptiva de uma 
rocha sedimentar; que ignoram os fundamentos da noção de clima; que 
fazem confusão entre a emigração , e a imigração; que não têm idéia preclsa 
dos grandes grupos de povos da Terra; que desconhecem fatos essenciais da 
Geografia de nosso país: ·as grandes linhas de seu relêvo e de sua estrutura, 
as. mais importantes paisagens botânicas, as zonas de densidade da população, 
os tipos de povoamento, o '$lor de, nossas fôrças econômicas. 

Ninguém poderá conceber que um jovem entre para a secção de Matemá
tica de uma Faculdade de Filosofia Ignorando como se somam !rações ou como 
se extrai a raiz quadrada de um número; ou . não se poderá compreender que 
um outro, que se destine às Letras Clássicas, não saiba as declinações latinas. 
Cómo imaginar, então, que um aluno de Geografia possa fazer um curso efi
ciente, com tais falhas fundamentais? ... 

· A situação do professor torna-se, nesses casos, bastante difícil: se não 
tomar conhecimento de tais realidades, arrisca-se a ver perdida uma boa 
parte de seus esforços e ,inutillzadas muitas das noções dadas, que pressupõem 
o conhecimento dêsses fundamentos; se desce até o nível em que encontram 
tais alunos, desvirtuá o caráter superior de seu ensino e torna descontentes 
aquêles poucos que, por terem a necessária base, gostariam de tratar de assuntos 
mais elevados ou profundos. 

O problema mais grave se torna, com a falta de cultura geral, que se nota 
comumente em relação à maioria de nossos alunos. Não quero falar na 
ausência de uma certa orientação filosófica, nem tão pouco na falta de uma 
cultura literária ou artística. Desejo aqui me referir apenas à ignorância dos 
fatos essenciais da História da Clvillzação, da nossa tão maltratada História 
do Brasil, da nossa própria lingua . 

I 

Nada mais comum, realmente, do que encontrar-se um aluno que ignora 
o exato· significado da civilização da Idade Média ou da Revolução Industrial, 
por exemplo . Outros existem, que podem saber os nomes de alguns de nossos 
governadores-gerais ou de algúns estadistas do Império e da República, mas 
que ignoram as grandes etapas de nossa formação territorial ou os ciclos 
econômicos e suas con5eqüênclas. Quanto à língua, o que se presencia chega 
a ser realmente constrangedor; má redação, Ignorância completa quanto à colo
cação de pronomes ou da crase, erros de concordância, vícios de linguagem dos 
mais pueris, falta absoluta de vocabulário. Nada mais triste do que corrigir-se 
uma prova, que se inicia desta maneira prosaica: "Como sabemos . .. " 

Ora, · êsse material humano já está constituindo uma boa parte e vai 
constituir a massa de nosso professorado de curso secundário. Tenho procurado, 
sempre que há ocasião, abrir os olhos dêsses futuros mestres: que tristeza, para 
êles, quando tiverem de ir ao quadro-negro escrever um resumo da lição ou o 
tema do exame escrito e sofrerem o temor de cometer um êi:ro crasso· de redação 
ou de concordância! 

Já se sabe que o grande responsável, o eterno responsável por tudo isso é o 
nosso ensino secundário, há longos anos considerado falho e defeituoso, apesar 
das muitas reformas realizadas e do aluvião de portarias expedidas . 

Mas, convenhamos: moços e moças de 17 e 18 anos, com certa dose de 
discernimento, tão "avançados" às vêzes noutros setores, não poderiam com
preender a precariedade de sua situação e 'tentar, ao menos, remediá-la? 

Na verdade, há soluções para o caso e longe estou de perder as esperanças 
em encontrá-las . Para os que já se acham cursando nossas Faculdades, multo 
aconselhável seria realizar uma honesta .recapitulação das noções básicas, per
correndo mais uma vez, agora com maior eficiência, os compêndios de que se 
serviram durante o ciclo fundamental. Ou - e isto seria o ideal - deveriam 
ler com seriedade e vontade de aprender, livros como os da coleção Cholley ou 
Qa coleção AllYx e Leyritz, para a Geografia; os da série Mallet e IsaacN 
para a História da Civilização; o velho mas bem feito .compêndio de João Ribeiro 
ou o recente de Pedro Calmon, para a História do Brasil .. Em relação à nossa 
lingua, um bom professor ou um bem escolhido curso por .correspondência não 
fariam mal a ninguém. · 
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Quan~o aos que pretendiam ingressar nas Faculdades de Filosofia, aconse
lharia um pouco menos de pressa, em favor de um curso muito mais proveitoso. 
Que se reserve um ano inteiro ou, quem sabe, mesmo dois anos, para um pre
paro consciencioso e honesto, a fim de sanar as deficiências, corrigir as falhas 
de nosso ensino. Seriam os alicerces de um curso, forçosamente, dez ou vinte 
vêzes mais eficiente e útil, se comparado com os que são realizados nas cir
cunstâncias atuais. 

Ensino secundário e ensino supertor 

Outro ponto que considero nec.essário focalizar diz respeito às diferenças 
entre o ensino secundário · e o ensino superior . Pode parece.r estranho, senão 
ridiculo, ferir tal tecla. Mas a minha experiência tem demonstrado que, repe
tidas vêzes, o aluno penetra em nossas Faculdades de Filosofia sem uma idéia 
exata a êsse respeito, imaginando que ali vai receber uma espécie de ensino 
secundário "mais adiantado" e ignorando que cada qual tem seu método e suas 
finalidades. 

Dentro dessa mentalidade errada, o aluno sofre, logo de entrada, uma gran
de desilusão: não encontra possibilldade de estudar em um compêndio, onde as 
lições do mestre aparecessem bem arrumadinhas, prontas para serem digeri
das ... A solução que se lhe apresenta é uma só: lançar-se .furiosamente às 
anotações, usar e abusar das famosas apostilas . O resultado de todo êsse esfôrço 
mal orientado vai ser, por ocasião. dos exames, a reprodução quase literal (as 
anedotas, inclusive ... ) das aulas recebidas, na convicção de que, assim agindo, 
está proporcionando ao professor uma imensa alegria . 

Muitas vêzes, porém, (para não dizer, quase sempre), ao chegaf o dia do 
exame, o professor formula um tema que exige raciocinio, mais ampla leitura, 
uma contribuição pessoal do aluno, sem se ater exatamente à matéria dada em 
aula, no desejo muito justiflcado de ler ou de ouvir cousas novas e com a 
marca individual do examinando. 

Suponhamos um caso concreto: o professor da cadeira de Geografia do 
Brasil estudou, em seus cursos, a Amazônia e o Nordeste, sob o ponto de vista 
tisico, humano e econômico; nada mais razoável que, ao formular o tema do 
exame, exija que seus alunos apresentem um pequeno estudo regional do Baixo 
Amazonas ou discorram sôbre "Os contrastes da paisagem nordestina". 

As conseqüências dessa atitude são muitas vêzes quase catastróficas: lamen
tações e suspiros, fisionomias ansiosas que fazem lembrar náufragos ao sabor 
das ondas, lencinhos amarfanhados em dedos trêmulos ou cigarros que se 
sucedem uns após outros, quando não lágrimas a deslizar pelas fases em 
descontrôle . . . Naturalmente, o professor fica numa situação difícil, desagra
dável, de grande constrangimento - o que não signiflca, porém, que nem de 
leve cogite em substituir o tema proposto .. . 

Tudo isso faz parte da própria natureza do ensino superior . Cabe ao 
mestre, naturalmente, orientar seus alunos, dar-lhes as linhas básicas, com 
método e clareza, não se esquecendo de fornecer a bibliografia essencial, .em 
livros ou artigos de revistas. Compete ao aluno saber aproveitar, o mais possxvel, 
todo êsse material, realizando trabalho que muito terá de seu e, durante o 
qual, terá oportunidade de conhecer outros aspectos do assunto, às vêzes não 
tratados em aula; fará obra muito sua, aprenderá mais e, no final, dará ao 
professor o grande prazer" de ler ou ouvir cousas novas e a certeza de que 
possui alunos que sabem pensar e· não são meros autômatos . 

Mas o assunto apresenta uma facêta, não menos grave : quero me referir, 
agora, à atitude dos licenciados em Geografia em relação ao material recolhido 
durante seu curso. De que modo o utilizarão na carreira do magistério? 

A experiência tem demonstrado que,. mesmo êstes, mesmo os que perlustra• 
ramos bancos acadêmicos pelo espaço de quatro anos, em contacto diuturno com 
as mais variadas matérias e os mais variados professôres, mesmo êles não 
sabem distinguir perfeitamente a natureza de um e de outro dos cursos citados. 
Realmente, tenho conhecimento de absurdos como o que se segue: o jovem 
professor, recém-diplomado, instala-se em uma classe de um Colégio · qualquer 
e põe-se, ali, Il)uito semcerimoniosamente, a vender a mercadoria tal como a 
comprou. . . Dai encontrarmos alunos de curso ginasial ou de curso colegial a 
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receber, mais .ou menos perplexos, exatamente; rigorosamente, as mesmas aulas 
que o zeloso licenciado ouviu de seus professôres na Faculdade de Filosofia! 
Alguns chegam ao cúmulo de, demonstrando uma ingenuidade angelical, dizer 
ao mestre: "Estou dando o seu curso, sôbre tal assunto, aos meus alunos do 
Ginásio. E êles estão apreciando muito ... " 

Não será demais repetir, por conseguinte, frisando ainda uma vez, a natu
reza diversa e a finalidade diferente, sem falar na diversld11de de método, 
existentes entre o curso secundário e o curso superior. 

Pesquisas geogrdjicas 

Quem já teve diante de si, em curso superior, uma turma de estudantes 
de Geografia, sabe muito bem que outro obstáculo, não menos sério, que se 
tem a vencer é a pouca disposição à pesquisa e à observância pessoal . Não sei 
se o mal é exclusivamente brasileiro; apenas constato sua existência e com 
caráter bastante gra 'le. 

Nada mais comum, com efeito, do que encontrar alunos que são incapazes 
de . dizer algo de interessante a respeito de uma região que lhes é bastante 
conhecida ou que acabam de percorrer. As perguntas do professor: "Observou 
multa cousa? Conseguiu tomar muitas notas? ... " seguem-se respostas real
mente desconsoladoras, como estas: "Não encontrei nada para ver, profess~r. 
Lá, nada existe que possa interessar ... " 

Tais respostas refletem multo bem um ponto de vista que se generalizou 
e se enraizou por tal forma, · ql,le persiste no ânlmc;> de nossos dlscipulos como 
.wn "virus" daninho e pertinaz: como êles, ao visitar Jaca,repaguá, por exemplo, 
não encontram ali nada que se possa comparar com o deserto do Saara ou com 
a caudal amazônica, Julgam muito honestamente que a paisagem deixa de 
ter o minlmo interêsse para a Geografia ... 

Ora, como tive ocasião de acentuar em minha · tese de concurso, • já se 
foi o tempo em que a Geografia só se interessava pelos grandes assuntos e pelos 
aspectos sensacionais do nosso planeta. Quando dominava a Geografia descritiva 
pura e simples, só o que era bélo, exótico ou inacreditável merecia a atenção 
dos geógrafos . Daí o caráter pitoresco de muitas obras de outrora. Dai o encon
trar-se alunos e (porque não dizê-lo?) também professôres conhecendo mais 
ou menos bem o fenômeno da pororoca, a cachoeira de Paulo-Afons0> ou as 
belezas da Guanabara, mas incapazes de dizer algo sôbre o problema da foz 
do Amazonas, a natureza da Chapada Diamantina ou sôbre a Baixada Flumi-
nense e as montanhas do maciço Carioca. · 

Neste, como em tantos outros aspectos, a Geografia moderna é uma Geo
gràfla muito mais real e exáta. Dépois de localizar, descreve e interpreta a 
paisagem, com tudo quanto a caracteriza, por mais simples que seja. Interes
sa-se por detalhes do relêvo ou da vegetação, mesmo que não se trate das 
Montanhas Rochosas ou da "talga" siberiana. Focaliza o homem na sua 
vida rotineira e naquilo que a luta pela existência o levou o construir, mesmo 
que não habite um chalé alpino ou não trabalhe na mina ·mais profunda do 
globo. · Em duas palavras: realiza um estudo real da paisagem terrestre. 

· Outras vêzes.. trabalhando em pesquisas, nossos alunos ·formulam suas 
perguntas, recolhem cuidadosamente as. respostas e as fazem chegar ao pro
fessor como se fôssem meros transmissores ~ecânicos . Têm olhos, mas dêles 
não fazem uso . Possuem cérebro, mas o deixam a descansar ... 

São defeitos que vêm de muito longe, bem o sei . Nascem no curso primário, 
onde a Geografia foi sempre uma desprezá.da, bastando para ensiná-la reler 
as páginas do venerando compêndio do Dr. Joaquim Maria de Lacerda; se 
alguém julgar que exagero, que converse com professôres primários espalhados 
por êsse imenso Brasil ou vá às livrarias constatar que aquêle compêndio (que 

• Azevedo (Aroldo de), Bubúrbtos Orientais de Slfo Paulo .:_ Tese de concurso à cadeira de 
Geografia do Brasil da Faculdade de Flloeotla, Ciência.e e Letras da Unlvereldade de São Paulo -
São-Paulo, 1945. 
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serviu aos nossos pais e, quem sabe, aos avós de muitos dos que me ouvem) 
continua a ter sucessivas edições. São defeitos que se vêm fortalecidos em nossos 
cursos secundários, onde os professôres, por falta de tempo ou por outro motivo 
qualquer, não se lembram de apelar para o espírito de observação dos alunos, 
nem estimulam sua natural curiosidade. Tudo isso d.1mlnu1, senão serve para 
perdoar toU\.lmente a culpa de muitos de n?SSOS discípulos. 

Na realidade, quantos dêles tiveram sua atenção chamada, nos bancos do 
ginásio, para a marcha aparente do Sol, por exemplo? ou para as diferenças 
de vegetação natural e para os tipos de habitat rural, em uma determinada 
região?. . . Quantos teliam ido observar, em nosso tão vasto litoral, o trabalho 
da abrasão ou a formaÇão das testingas? Quantos teriam tido sua atenção 
chamada para á ação das águas de um rio, qualquer - e o Brasil é o paraíso 
dos riÓS -, observando as etapas do ciclo de erosão? Quantos teriam. tido ocasião, 
antes de penetrar em nossas Faculdades de Filosofia, de indagar de onde provém 
o trigo com que se faz o pão nosso de .cada dia ou o leite e a carne que 
consomem?... · 

As causas dêsse defeito de nossos alunos talvez possam ser encontradas 
mais longe ainda . Indiscutivelmente, o brasileiro viaja pouco. As l?,ll"andes 
distâncias, as dificuldades e os preços elevados do transporte, o desconfôrto 
reinante nos hotéis das cidades pequenas e médias, o comodismo e, por certo, 
outras razões, fazem com que nos deixemos ficar em nossas cidades, só muito 
raramente saindo do horizonte estreito do local ém que moramos. Ora, nada 
mais provocador da curiosidade e da observação do que um estudo comparativo; 
e não pode haver melhor maneira de realizarmos úteis comparações, do que 
viajar, conhecer novas regiões, com outros hábitos e outras paisagens. 

Convencido estou de que muitos brasileiros existem que estão sincera
mente certos de que o Brasil é mais ou menos igual de norte a sul e que, posi
tivamente, não vale a pena gastar energias e dinheiro para conhecer regiões 
idênticas ou muito parecidas, em última análise, àquelas em que vivem. Em 
contraPosl.ção, ninguém pode ter a menor dúvida que êsses irmãos nossos 
sentir-se-iam surpreendidos e, certamente, encantados se tivessem oportuni
dade de conhecer o admirável mosaico de paisagens que se contêm dentro de 
nossas fronteiras. Será um dia d~ glória não só para a Geografia, como para a 
própria unidade naCional, aquêle em que fôr possível presenciar êsse espe
táculo:, a gente do Pantanal matogrossense visitando a zona serrana do Estado 
do Rio ou as praias de nosso litoral; sertanejos nordestinos entrando em. con
tacto coni a paisagem inesquecível do vale do Itajaí; paulistas planaltinos a 
percorrer o labirinto amazônico; gente da Campanha gaúcha a visitar os 
alterosos rinc~s de Minas-Gerais; acreanos a conhecer os canaviais do Nor
deste, com suas usinas e suas casas-grandes; baianos do Recôncavo a pisar o 
planalto paranaense. Rasgar-se-ão novos e inconcebíveis horizontes para o 
conhecimento e a compreensão da Geografia brasileira; ao mesmo tempo, serão 
fortalecidos os laços que unem os filhos dêste pais, graças ao contacto direto, 
ao melhor conhecimento dos problemas regionais, com suas vantagens e suas 
franquezas. 

Por conseguinte, enquanto não pudermos criar, entre nós, êsse saudável 
e só vantajoso espírito viajor (e seria o caso de iniciarmos uma campanha em 
favor dessa forma de "bandeirismo", menos rude que o de nossos antepassadot 
e bem mais geográfico) ; enquanto não fôr possível melhorar o nível de n0880 
ensino primário e secundário - urge que despertemos, por tôdas as maneiras, 
a curiosidade e o espírito de observação de nossos alunos. Oferecendo-lhea 
planos teóricos de pesquisas, que podem prestar serviços, desde que sejam bem 
orientados; fl).Zendo-o realizar excursões de simples treinamento dêsse espírito 
de investigação, bastando, para isso, ut111zar uma região próxima, onde a 
natureza e o homem se apresentem de maneira sensível e significativa; lan
çando-os finalmente à pesquisa direta, sob a orientação do mestre e, mais tarde, 
livre dela, para que os alunos possam contar com ·os seus próprios recursos e 
saibam resolver seus problemas por si mesmos. • 

Precisamos de pesquisadores. Sem êles, . a Geografia ficará marcando passo, 
deixará de evoluir, tornar-se-á "fóssil". 
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Didática da Geografia 

Nossas Faculdades de Filosofia não se podem restringir, porém, à formação 
de pesquisadores. Sua missão precipua, ao contrário, tendo-~e em vista as 
necessidades do pais, deve ser a formação de professôres para o ensino secundá
rio. Daí o cuidado, poderia dizer mesmo, o carinho, com que deve ser o assunto 
tratado. · · 

A tarefa de formar . tais professôres cabe, pela legislação em vigor, ao curso 
de Didática. Nada impede, porém, que no curso de Bacharelado iniciemos os 
futuros professôres nessa bela missão. 

Assim têm pensado muitos dos professôres que lecionam nas Faculdades 
de Filosofia de São-Paulo . E, entre êles, talvez sejam os professôres de Geo
grafia os que têm oferecido maior contribuição. 

Neste particula:r, peço licença para expor, em poucas palavras, o que tem 
sido feito na Faculdade de Filosofia Sedes Sapientiae, onde leciono nos três 
anos do curso de Bacharelado. · 

No 1.0 ano, costumo iniciar meus alunos no terreno da bibliografia. Pro
curando demonstrar o inestimável valor das fontes de consulta, quer sejam 
livros, quer sejam revistas especializadas, tento conduzi-los à organização de 
seu primeiro fichário geográfico. E' claro que me limito a lançar a semente, 
es~rando que o aluno saiba cultivá-la e possa, com o tempo, dispor de um 
razoável fichário para os seus próprios estudos. 

No 2.0 ano, ' durante o primeiro semestre, faço-os elaborar planos de aula, 
dentro do programa da 1.8 série ginasial. Trata-se de uma experiência inicial, 
a fim de conduzir o aluno ao bom caminho do método ·e da ordenação lógica 
dos assuntos a abordar. Elaborado o plano, é o mesmo discutido em classe, 
de maneira que todos possam colaborar e dar sua opinião . No segundo semestre, 
os alunos devem fazer resenhas bibliográficas, isto é, resumem para seus colegas 
um artigo de revista, alguns capitulos de um livro ou dão uma idéia geral 
de uma obra que hajam lido. Constituem o que costumo chamar de "aula 
baseada num- só autor"; realmente, afinal de contas, o aluno . faz, com tais 
resenhas, uma primeira experiência de como dar uma aula, com a facilidade 
de não ter de se Pl'.eocupar com bibliografia. Inicio-os, assim, na prática da 
exposição oral, o que lhes dará desembaraço e mais fácil manejo da palavra, 
para o futuro. · 

No 3.0 ano do curso de Bacharelado, enfim, os alunos devem dar aulas de 
verdade, embora destinadas a seus colegas . Os temas são distribuídos com a 
necessária antecedência (em geral, não inferior a um mês>, forneço-lhes a 
bibliografia essencial e a êles compete fazer o plano e apresentar a aula . Segue-se 
a critica, feita pelo professor e, com o decorrer do tempo, também pelos próprios 
colegas do pacharelando. 

Assim fazendo, os alunos chegam ao curso de Didática com uma certa dose 
de experiência, que sempre lhes há de ser útil; e estão mais ou menos preparados 
para a 'Vida prática . 

O sistema tem dado bons resuitados. Antes de mais nada, obriga o aluno 
a preocupar-se com o método, com o plano de sua aula, com a maneira de 
expô-la, com o seu conteúdo. Mostra, tàmbém, os futuros grandes professôres 
e aquêles para os. quais tem-se vontade de dizer: "Por que não escolhem outra 
carreira? .. . " Serve, ainda, para tornar patente que não basta consultar uma 
bibliografia selecionada, estudar cuidadosamente o tema, para que seja dada 
uma boa aula; na verdade, quantas aulas, embora bem arquitetadas, são trans
mitidas sem nenhum entusiasmo, sem vida, sem "alma". 

Ensinar é uma arte ; para ser bom professor, _deve-se ter alma de artista. 
Do mesmo modo que exigimos inclinação para o pintor ou o musicista, o profes
sor também precisa ter Jeito para sua missão, sua grande· missão . 

Seria útil e, mesmo, um benefício à coletividade, que aquêles que não têm 
inclinação para o magistério fôssem buscar, noutra profissão mais lucrativa e 
menos trabalhosa (e elas existem, por ai, em tão grande número), o seu meio 
de vida . Prestariam um serviço ao ensino, ao mesmo tempo que não fariam 
sofrer muita gente. No caso da Geografia, então, o assunto apresenta relevante 
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Importância; a Geogra.fia-nomencla.tura já lhe deu tão desastrada fama, que . 
melhor será que procuremos reabllltá-la por tôdas as maneiras, inclusive esta: 
livrando-a dos maus professôres ... 

Expor o assunto com clareza e simplicidade; torná-lo agradável, deixando 
de · lado as complicações inúteis; dar-lhe vida e interêsse - eis alguns dos 
princípios que asseguram o êxito e a eficiência de uma aula qualquer e, em 
particular de uma aula de Geografia. 

Há aquêlrc; que estão convencidos do contrário e certos de que. causa boa 
impressão a IV!> sobrecarregada de têrmos técnicos ou de teorias mais ou menos 
estratosférica~.. Em duas palavras: uma aula que, ao ser terminada, deixe 
com o aluno a sensação de inferioridade, de esmagamento, de explosão 
atômica... · 

Ora, quem P.ensa dêsse modo e age dessa maneira, terá fatalmente um dêstes 
resultados: ou espantará de vez os seus infelizes ouvintes, o que significa 
que a Geografia pode.rã perder algum Vidal de la Blache em formação . .. ; ou 
será um dia censurado, senão fôr amaldiçoado, por ter lançado mão de com-
plicações desnecessárias e de uma idiota encenação . · ' 

Agindo de màneira a que atrás fiz referência, estou certo, o jovem -futuro 
professor terá, em sua carreira, muitas e confortadoras consolações, que lhe 
servirão de estímulo ·e de encorajamento para a áspera mas belíssima trilha 
que escolheu. 

Ensino d.a Geografia superior 

Resta-me abordar um tema, que me parece de grande atualidade: a questão 
do ensino da Geografia superior. Satisfaz o atua1 curriculum de matérias das 
Faculdades de Filosofia? Q• tem ensinado minha experiência nesses dez anos de 
exercicio ·do magistério? ... 

Não tenho· dúvida em responder pela negativa à primeira dessas indag~ções. 
Positivamente, deixam bastante a desejar a atual divisão em três anos do curso 
e a própria estruturação do curso de Geografia e História . 

Começarei minha crítica pelo último dos aspectos referidos. O tema tem 
dado margem a muitos debates e, · até São-Paulo, chegaram os ecos das vozes 
dos que, na capital brasileira, bateram-se de.cididamente por uma separação 
radical entre a Geografia e a História . Se me fôsse permitido opinar, nada mais 
teria a fazet senão reforçar o ponto de vista já externado ao ministro Gustavo 
Capanema, por intermédio do atual ministro da Educação, professor Ernesto 
de Sousa Campos, pelos·professôres de Geografia da Universidade de São-Paulo: 
concordamos em tese com a separação, mas não podemos conceber que se o 
faça de maneira radical e absoluta . 

. A êste propósito, os professôres de Geografia da Universidade de São-Paulo 
são unânimes em desejar uma separação apenas nos. últimos anos do curso, 
pois consideram que tanto a História necessita da Geogrâfla, como esta daquela; 
aliás, já se tornou lugar é'omum esta estreita interdependência . Assim fazendo, 
por outro lado, àmplla-se o horizonte cultural de um como de outro dos espe- · 
ciallstas, o que virá aumentar a cult'ura geral de ambos. · 

Entretanto, é evidente que os programas deverão ser de tal modo organi
zados que, nesses anos que chamarei de básicos, sejam apenas estudados os 
fatos fundamentais tanto da Geografia como da História. Porque ninguém 
pode contestar que, para quem deseje especializar-se em Oeogr.afia, nada mais 
enfadonho do que estar a lidar com os palácios e os vasos da civlllzação cre
tense ou com as minúcias do reinado de Luis XIV; da mesma maneira que, 
para quem d~seje especializar-se em História; deve ser bastante aborrecido 
estudar o relêvo cárstlco nos seus detalhes ou os gêneros de vida na Africa 
tropical. . 

Urge, pois, distinguir as éadeiras de caráter fundamental e as cadeiras de 
especialização. Para isso, os atuais três anos do curso de Bacharelado tornam-se 
inegàvelmente insuficientes. O ideal seria um curso fundamental, de no mínimo 
três anos, no qual fôssem estudadas apenas as matérias básicas·, através de 
programas especialmente organizados para êsse fim, dando direito a quem o 
completasse de exercer o magistério secundário ou; quem sabe, somente o ensino . . . . 
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ginasial; e, a seguir, um curso cie especiaH2ação, constituído por dois ou três 
anos, no qual imperasse (agora, sim) a separação absoluta entre a Geografia e 
a História, com matérias selecionadas que assegurassem uma cultura especializada 
e programas flexíveis. que também pudessem atender a êste objetivo. Dêste 
último curso sairiam os verdadeiros técnicos - geógrafos ou historiadores, de 
quem muito poderia esperar o país, através de pesquisas conscienciosas e bem 
orientadas. 

Tudo isso - convém ressaltar - independente do curso de Doutoramento, a 
ser. feito apenas pelos que houvessem realizado o curso de eSPecialização e que 
seria o coroamento natural da carreira de quem pretendesse dedicar sua exis-
tência ao desenvolvimento tantb da Geografia como da História. . · 

Quanto às atuais matérias do curso de Geografia e História, sentimos 
falta, por exemplo, numa cadeira que poderá denominar-se de Geografia Re
gional (ou que poderá ter outro nome talvez mais expressivo), dentro da qual 
o professor, com plena liberdade, estudará aspectos significativos da Geografia 
regional - todo um continente ou alguns tipos de regiões geográficas, ·por 
exemplo. Atualmente, tais estudos são feitos pelos professôres de São Paulo, 
mas · um tanto deslocadamente, dentro das cadeiras de Geografia Física e de 
Geografia Humana. Seria útil reconhecer a necessidade de tal estudo e dar-lhe 
autonomia através de uma cátedra ou disciplina à parte. 

Por outro lado, não nos parece justo que se continue, como até aqui, a 
estudar a Geografia Física e a Geografia Humana apenas nos dois primeiros 
anos do curso, e a Geografia do Brasil sómente no 3.0 ano. Por todos os motivos, 
seria aconselhável que os estudos daquelas primeiras cadeiras se estendessem até o 
3.0 ano ou, mais além ainda, na hipótese da criação do curso de especialização; 
ao mesmo tempo, os estudos de Geografia do Brasil deveriam iniciar-se no 
2.0 ano, àflm de permitir, não só um conhecimento mais profundo, como também 
um contacto maior do professor para com seus alunos. Tal como hoje está, 
o professor que só lecionar Geografia do Brasil (é o meu caso na Faculdade 
de Filosofia da Universidade de São Paulo), quando mal tiver conhecido seus 
discípulos - suas qualidades e defeitos, suas inclinações -, já os vê partir, 
aom a icJiegada do fim do ano. 

No que se refere às matérias, ainda gostaria de lembrar a necessidade de 
alguns cursos, atualmente não cogitados pela lei federal; a Geologia, a Car
tografia, a Cosmografia - para. só citar três exemplos e admitindo que a 
Biogeografia esteja compreendida dentro da expressão Geografia Física, o que 

, é discu.tivel. O estudo de Geologia notadamente a Geologia Histórica e a Es
tratigrafia - constitui uma necessidade imperiosa para a formação de bons 
professôres ou pesquisadores de Geografia. Da mesma maneira, a Cartografia 
e a Cosmografia; esta última, antes de mais nada, porque faz parte de nossos 
programas secundários (tanto do curso ginasial, como do colegial) e contém 
matéria que, para ser bem ensinada, deveria ser estudada em nossas Faculdades 
de Filosofia. · 

Em São Paulo, tem-se tentado sanar tais deficiências. Na Universidà.de, 
os alunos de Geografia freqüêntam um curso de Geologia e cogita-se, neste 
momento, de introduzir o de · Cartografia. Na Faculdade de Filosofia Sedes 
Sapientiae, há três anos, . vem sendo ensinada a Geografia Astronômica e, nos 
últimos dois anos, em caráter autônomo, a Cartografia, cogitan.do-se agora, de 
se criar a cadeira de Geologia para os que fazem o curso de Geografia e 
História. · 

Mas há um ponto, ainda, .que me parece necessário ferir: o da unidade 
das cadeiras de Geografia. Pelo bem do ensino, por uma coordenação maior 
nos trabalhos de pesquisas, em beneficio da própria Geografia - toma-se 
imprescindível unir as cadeiras geográficas. Tudo isso sentimos e compreende
mos, nós os professôres da Universidade de São-Paulo; e acabamos de dar 
forma concreta a uma realidade que já existia, mas que ainda não se objetivara: 
a criação do Departamento de Geogràfia da. Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras -.- notici~ que, com sincera satisfação, é dada neste momento, em 
primeira mão, fora do âmbito de nossa Escola. Nada mais justo que seja o 
Conselho Nacional de Geografia a primeira entidade oficial, extra-universitária, 
a recebê-la; e o faço de. maneira solene, como um dos professôres daquele 
Departamento. 
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Entrosado, pela comunhão de ideais e de objetivos, com a jovem mas já 
gloriosa Assoei.ação dos Geógrafos Brasileiros, o Departamento de Geografia 
da Universidade de São Paulo pretende ser uma forja de geógrafos no .bom 
sentido do têrmo e a semente de uma instituição de finalidades mais vastas 
e de mais amplos horizontes - o futuro Instituto de Geografia que, um dia, 
haveremos de criar no planalto paulista, à sombra dessa grande oficina de 
trabalho e de ciência, que é a Universidade de São Paulo. 

Conclusão 

São estas algumas das observàções, que consegui "reunir, após dez anos 
de tirabalho no magistério superior; e as sugestões qu~. sem sair de minha 
obscuridade, tomei a liberdade de apresentar a tão ilustre auditório. 

Que possam produzir os frutos que imaginei, ao formulá-las. Que, colocadas 
sob o alto ·patrocínio do Conselho Nacional de Geografia, possam ser bem 
analisadas e não venham a perder-se na cesta das cousas inúteis. Não para 
que dêem desta.que a quem as apresentou. Pelq bem da Geografia, em nosso 
país". · 

Como de costume foram abertos os debates, tomando a palavra o professor 
Hllgard Sternberg, que manifestou seu prazer em ouvir as palavras de um 
tertuliano com o cabedal de conhecimentos de dez anos de ensino, principal
mente, por ver que, no Rio de Janeiro, segue-se o mesmo caminho indicado 
pelo orador. Admirou o modo claro com que conseguiu mostrar a falta de base 
dos alunos, a falta de continuidade, a necessidade da criação dos departamentos 
de Geografia nas Universidades, etc. Acha urgente a necessidade do ensino da 
Geografia Regional, por ser a parte de maior interêsse da Geografia. 

O professor Aroldo de. Azevedo · agradeceu as palavras do professor Hilgard 
e; em relação ao Departamento de Geografia, na Universidade de São Paulo, 
expôs as linhas gerais: completa autonomia didática; divisão em secções com 
vários assistentes em cada uma; reuniões freqüentes e excursões, realizadas 
em conjunto, etc. Os professõres apresentaram sugestões para um novo cur
rículo, no qual se inclui a Geografia Regional, não concordando contudo, em 
ser um curso inicial, dizendo o professor Hilgard que nesse caso, teria o papel 
de motivação. 

· O professor Backheuser acha que a unidade nos cursos de Geografia deve 
estar acima de tudo, o que · em geral não acontece.' Quando um professor de 
Geografia Física orienta o ensino o faz pata o lado da geomorfologla; quando 
é professor de Geografia Humana, leva-o para lado difer~te. Não devem 
pender nem para um, nem para outro extremo, e sim estudar a Geografia em 
si Daí a importância da unidade de trabalho entre os professôres de Geo
grafia. Referindo-se ao níve.l de ensino dos alunos que chegam às escolas 
superiores, observou a mesma queda que ·o oradot'; ao retomar, após vários 
a.nos de afastamento, uma cadeira na Esçola Politécnica, atribui o abaixamento 
do nivel à deficiência do curso secundário, aos programas e sua organização 
e aos alunos saírem dos ginásios para as Faculdades; hoje com o curso cole- . 
gial parece-lhe que os alunos vêm com um pouco mais de preparo. Ou o pro
fessor se mantém em nivel superior e não é entendido pelos alunos ou abaixa 
o nlvel de ensino. Desde que o professor não Julgue cumprido o seu dever apenas 
dando aulas, mas que em excursões, em conversação, multiplique o contacto 
com os alunos, as dificuldades vão desaparecendo. 

Pediu o professor Backheuser um esclarecimento - se com três anos gerais 
e dois especializados o curso não ficaria muito extenso, o que diminuiria o nú
mero já reduzido de alunos atrp.ídos pela Geografia. 

O professor Aroldo de Azevedo acrescentou que após o curso de Bachare
lado os cursos especializados exigiriam no 2.0 ano um estágio no Conselho Na
cional de Geografia, no Serviço de Proteção aos índios para os antropólogos, 
no Arquivo Públl~o para os historiadores, dpde êles se poderiam. colocar, uma vez 
formados. . 

O professor Delgado de Carvalho afirmou que se cuida na Universidade do 
Brasil de rever-se a seriação dos cursos de Geografia e História separados, 
contra sua opinião, mas de acôrdo com a opinião dos professôres e técnicos do 
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C.N.G. a partir do 1.0 ano. Até agora o quarto ano, dedicado à Didática, à Bio
logia P,:ducacional, à Administração Escolar, etc., era um ano perdido para a pro
fissão .do especialista. Espera êle que agora a situação venha a mudar e .que os 
alunos continuem a ter cursos de Geografia e História nessa quarta série. 

Algumas das sugestões apresentadas pelo tertullano serão adotadas na Fa
culdade Nacional de Filosofia, como cursos novos no primeiro e segundo ano, 
Já existentes no setor de ciências. Observa-se a tendência à formação de De
partamentos, subdivididos em secções ·com vários cursos em comum, tendo o 
professor Delgado proposto o curso de Cartografia em tõdas as séries. Não ha
vendo uma cadeira de Cartografia nem se cogitado da criação de cadeiras novas, 
solicitou o apoio do Eng.° Christovam Leite de Castro para amparar sua idéia, 
dado que q C.N.G.- tem instalação material para a sua execução. Não seriam 
cursos para especialistas, mas para geógrafos. 

O professor Backheuser observou que desde que a Geografia não é mais 
apenas Geogr,afla Fisiea e nem só uma ciência social, mas participa de ambas, 
a Faculdade de São Paulo está certa ao isolá-la num departamento. A História 
não deve ser ensinada em detalhes, mas nos seus fundamentos ou, antes, deve 
ser a filosofia da História. Só hoje se forma o ambiente geográfico e não é geó
grafo o que não vê a unidade geográfica - a Geografia Regional. Só o geógrafo 
pode ver e,m conjunto. · 

O professor Lealdino de Alencar, na qualidade de professor secundário, 
atribui a fraqueza !Ão ensino nesse grau à falta de unidade, decorrente do fato 
de os professôres viverem isolados entre si, orientando cada um o ensino de 
acôrdo com suas tendências individuais. Os próprios alunos não compreendem 
a finalidade do ensino .da Geografia. Apela para que o C.N.G. estabeleça um 
p'lano de ensino para profe~ôres. 

O professor Aroldo de Azevedo disse que gostaria de completar a idéia de 
intercâmbio de alunos. Conviria que fôsse feito por grupos de alunos chefiados 
por professõres viajando por várias regiões bem diferentes do pais, ao que o pro
fessor Delgado de Carvalho respondeu que o C. N. G. já pensou em convidar· os 
professôres para visitar o Rio-de-Janeiro ou outra região. 

O professor Backheuser acha preferivel a idéia do professor Aroldo de Aze
vedo de troca de região a região. Pensa que a A.G.B. poderia tomar a iniciativa, 
respondendo o professor ~oldo que lhe faltam meios para isso. 

Agradecendo ao tertullano e aos presentes o professor Antônio Musso en
ceitrou a sessão. 

CENT.tSIMA VIGÉSIMA SEGUNDA TERTú'LIA, REALIZADA A 16 DE ABRIL 
DE 1946 

ALGUNS ASPECTOS DA BIBLIOTECA DO CONGRESSO DE WASHINGTON. 
SUA ORGANIZAÇÃO . 

Abrindo a sessão o professor . Antônio Musso deu ~ palavra à Srta. Edite 
Taunay Lelte Guimarães, encarregada da Biblioteca do Conselho Nacional de 
Geografia, que tendo .regressado . recentemente dos Estados Unidos, .onde rea
lizou um estágio na Biblioteca do Congresso de Washington, focalizou alguns 
aspectos dessa instituição. 

Tomando a palavra, leu a Srta. Edite Taunay: 
"Procurarei mostrar-vos alguns aspectos da Biblioteca do Congresso e da 

sua organização, fazendo votos para que a minha exposição não diminua o vosso 
interêsse. . 

No centro de Washington - traçada segundo o plano magnifico de L'E,n
fant __:_ levanta-se o Capitólio, ostentando o seu imponente zimbório, encimado 
por uma expressiva estátua da Liberdade, que domina a urbe. 

Assim como na antiga Roma, era o Cp.pitólio a sede da vida religiosa, é na 
grande República, o Capitóllo a sede da vida cívica do povo americano, vale 
dizer, a sede do Congresso. 
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Assim. como o Capitólio romano tinha o seu Palácio· dos Arquivos - o Ta
bularium - precisava o Capitólio norte-americano de uma dependência condigna 
para os seus arquivos, os seus livros e para o estudo dos congressistas. Daí a 
origem dessa maravilhosa Biblioteca do Congresso. 

Fundada em abril de 1800 - dez· anos antes da nossa Biblioteca Nacional 
- foi no seu quase secular primeiro periodo de existência,- instalada em salas 
do próprio Capitólio. Nesse periodo não lhe transcorreu continuo o desenvol
vimento, tendo sido completamente destruída por incêndio em 1812, ateado pela 
guerra e mais tarde, em 1851, por um outro de natureza acidental, que a privou 
de preciosas coleções, também destruindo quase dois terços da Biblioteca pri
vada do presidente Thomas Jefferson, adquirida por compra em 1814 após o 
primeiro inc~ndlo. 

:S:sses acidentes, longe de esmorecer, antes estimularam a execução do pro
jeto que já, nessa época, tinha o govêrno em suas cogitações de reorganizar a 
Biblioteca, obedecendo a planos inteiramente novos, pois, até então, estava ela 
organizada segundo os moldes das bibliotecas da época, limitando-se a receber 
e guardar o material bibliográfico, de alcance restrito. a um pequeno número 
de estudiosos, tidos como indesejáveis pelos funcionários, zelosos conservadores, 
mas ciumentos dos livros e que lançavam mão de todos os meios para evitar que 
saíssem das estantes. (Livros havia, em Bibliotecas mais antigas, presos por 
meio de correntes de ferro e os bons dos monjes viam grande vantagem 
na brevidade da leitura, conseqüente ao · incômodo pêso da corrente). Conta-se 
mesmo que um bibliotecário da Universidade de Harvard narrava com ufania, 
em seu relatório anuàl, que os seus livros não tinham sido lidos com exceção de 
poucos, que 6 foram pelo impertinente e rabugento naturalista Agassiz. 

O govêrno norte-americano queria que a Biblioteca do Congresso, isto é, que 
a Biblioteca dos Representantes do Povo fôsse do Povo e pára o Povo, servindo-o 
com a máxima eficiência. Ora, para isso era mister, conservando o que fôsse 
preciso manter do anterior aspecto estático, dar-lhe função dinâmica para 
instruir e educar as massas .Por meio dos instrumentos de difusão. · 

Como consegui-lo? - Traçàndo e executando um plano que obedecesse a 
três fatôres: 

1.0 - Construção de edifício especializado onde o rico e o pobre se 
achassem à vontade; 

2.0 - lnstrµção e educação dos funcionários para servirem de ligação amis
tosa entre o público e o material bibliográfico, encontrando um leitor para 
cada livro e um livro para cada leitor. 

3.0 - Organização dos serviços para transformar em vasta escola ativa, o 
tesouro espiritual acumulado na Biblioteca. 

Tratarei, pois, em primeiro lugar do edifício. 
A energia do povo norte-americano superou de muito os contratempos acima 

referidos, pois quarenta e seis anos após o segundo sinistro, em 1897, já se 
achava instalada em edifício próprio a Biblioteca d? Congresso. · 

Frente a frente ao Capitólio, do outro lado da "First Street" - avenida de 
efeito belíssimo, pois as suas partes laterais são parques cortados de alamedas por 
entre árvores e gramados graciosos, na proximidade da Suprema Côrte, em 
terreno de moderada elevação ostenta-se êsse ártístico monumento em estilo da 
Renascença Italiana, dividindo-se em três corpos, o principal ladeado pelos 
dois . outros, ocupando grande área construída e a de quatro pátios internos 
ladrilhados e ajardinados. Além do andar térreo, consta o edifício de três 
pavimentos. 

No andar térreo, encontram-se a entrada de serviço, elevadores, superin
tendência, oficinas tipográficas, serviço de foto-duplicação, sala de leitura para 
cegos com serviços correlatos, salas de música para estudos, concertos e coleções 
e ainda salas destinadas a assuntos orientais, chineses, japonêses, eslavos e 
semíticos - com centenas de milhares de volumes, incunábulos e outros livros 
raros. 
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Acham-se no primeiro pavimento, a entrada nobre do edificio, vestíbulo, 
hall, galerias, sala de recepção ou de festa, a principal sala de leitura na rotunda 
central, sala de leitura para os deputados, outra para os senadores, salas e de
pendências para a Divisão Geográfica, salas para a Divisão de Periódicos e 
finalmente as dependências para os Serviços de Referência. 

No segundo pavimento, acham-se as galerias dos visitantes que dão acesso 
ao hall e às diversas dependências e assim chamadas, por despertarem verdadeiro 
interêsse aos visitantes, quer pela sua rica e .artística decoração, quer pelo golpe 
de vista pata o interior da rotunda, onde se acha a grande sala de leitura, 
quer principalmente pela função de museu, pois nela se expõem preciosíssimas 
raridades e, dentre elas, cumpre desde já destacar os dois documentos que 
mais tocam à sensibilidade do povo norte-americano: a declaração da Indepen
dência e a Constituição. Acham-se à vista de todos, mas guardados como que num 
santuário: a declaração da Independência nuin tabernáculo encaixado na pa
rede e a Constituição - venerando tronco das Cartas Americanas ~ sôbre o 
mármore de um altar cívico . Vê,.se ainda no segundo pavimento, um recinto 
com o livro dos visitantes e com retratos, autógrafos, documentos, cartas e ma
nuscritos dos chefes de Estado da União Norte-Americana e, entre êles, uma Já 
preciosa coleção referente ao grande presidente Franklin Delano Roosevelt. 
Encontram-se ainda neste pavimento, entre outras, a interessantíssima Divisão 
Hispânica, a Divisão de Ciências Sociais, a rica Divisão Jurídica. Finalmente, 
no terceiro andar, entre outras dependências, existem cinqüenta e duas peque
nas salas para estudiosos e investigadores que tenham necessidade de se isolarem. 
:!ases recintos dão para uma grande sala onde estão ao alcance dos estudiosos, 
catálogos, guias, atlas, mapas, dicionários, enciclopédias, etc, 

No centro do edificio, está a rotunda, ocupada pela principal sala de leitura, 
de trinta metros de diâmetro, circundada pel~ galerias dos pavimentos supe
riores, ficando no centro o recinto dos funcionários, limitado por um balcão 
circular sui-generis e onde está a principal estação de transporte pneumático 
de livros, que vão e vêm, em poucos ininutos, às ocultas e sem ruido, desta sala 
para as outras partes da Biblioteca e mesmo para o Capitólio, através de uma 
galeria subterrânea. Em circulOs concêntricos e a conveniente distância do 
balcão circular, ficam as mesas e cadeiras para trezentos leitores . Ao alcance 
dêstes, estão, na primeira fila, em grande ndmero, enciclopédias e dicionários 
de linguas, ciências e artes . Nos vértices do grande octógono circunscrito ao 
círculo da sala de leitura, levantam.:.se elegantes feixes de colunas coríntias, 
que sustentam as arcadas em que se apóia êsse conjunto arquitetônico de 
tambor, grande zimbório, lanterna e z1mbório superior, terminando. êste por 
uma tocha simbólica, iluminando o espaço com a luz da Ciência que nunca se 
apaga. Paredes, pilares, arcadas e balaustradas são de fino mármore de variadas 
côres e de tal modo combinadas que, juntamente com os vitrais, produzem rico 
e harmonioso colorido que encanta e deslumbra. Sôbre bs pilares vêem-se oito 
estátuas femininas que simbolizam Religião, Filosofia, História, Lei, Ciência, 
Arte, Poesia e Comércio; suportam na ,cabeça ornamentações murais e empu
nham, cada qual, um siinbolo: a Filosofia um livro; a Religião uma flor; o 
Comércio uma miniatura de navio e locomotiva e assim por diante. No para
peito da galeria do terceiro pavimento vêem-se oito pares de estátuas de bronze 
de sentido representativo. Assim, as de Moisés e de São Paulo, simbolizam a 
Religião; as de Homero e Shakespeare, a Poesia e assim por diante. Na faixa . 
inicial do zimbório estão esculpidos expressivos ornatos, focalizando as nações 
que em certas épocas exerceram grande destaque no progresso e civilização como 
Egito, Judéia, Grécia, Roma, etc. O relógio de mármore e bronze, artisticamente 
situado na entrada de um pequeno templo grego, -tal uma divindade pa.gã • -
marca as horas com a solene autoridade do Tempo, expressivamente caracteri
zado pelos bronzes do Zodíaco, Estações, Dia e Noite. Não sei traduzir meu 
deslumbramento quando da galeria dos visitantes contemplei, pela vez pri-
meira, êsse maravilhas~ recinto! · 

Entra-se · na Biblioteca, quer por uma rampa suave, levando pedestres e 
automóveis ao andar térreo, donde se movimentam os elevadores, quer por 
uma monumental escadaria de mármore que sobe ao primeiro pavimento onde 
se acha a entrada principal do edifício. 

-5-
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A escadaria com o seu artístico desenvolvimento em .três lances de engenhosa 
sucessão, os grandes patamares interpostos e o último que precede ao vestíbulo, 
as . balaustradas de artísticos lavôres, os candelabros de bronze, a movimentada 
e encantadora Fonte de Netuno, que lhe emoldura a base, tudo isso constitui 
,um conjunto de formoso aspecto, que se casa harmoniosamente com a fachada, 
o,çealyando-lhe a beleza . . Três portas monumentais abrem-se. do patamar para o 
:vestibulo do primeiro pavimento, ostentando seus batentes de bronze, esculturas 
que_ representam Tradição, Escrita e Imprensa . 

Do seu imponente vestíbulo, com estátuas que representam as Artes Liberais 
.e a Sabedoria, "passa-se para o hall central, circundado de quatro peças : hall da 
Familia, hall do Livro, hall da Poesia e vestíbulo, fo~ando êsse conjunto um 
corpo arquitetônico de rara beleza . ' 

Do hall da Familia, à direita, entra-se na Galeria d0s Heróis Gregos, que 
delta janelas para um ·dos pátios centrais e se acha em comunicação com a sala 
dos deputados, a dos senadores e a dos periódicos . 

Do hall da Família, à esquerda, passa-se para a Galeria (ias Musas, com 
janelas para um dos pátios centrais e dando passagem para o salão de recepção 
ou de festas . O hall do Livro, à frente de quem entra no edifício, comunica com 
uma sala de passagem para a galeria que circunda a rotunda, é dedicada ao 
Govêrno da República, como expressivamente mostram seus painéis represen
tando o Govêrno, a Boa Administrii.ção e outros assuntos correlatos, mesmo no · 
mau sentido, aliás, como mostram as decorações murais que . simbolizam a 
Justiça Corrompida e a Anarquia . _ 

O hall da Familia, o da Poesia e o dá Evolução do Livro, são semelhantes 
apresentando o mesmo lindo aspecto de composição arquitetônica e de orna
mentação salvo as ,alegorias decorativas . Chão de mosaico, paredes revestidas 
do mais fino e trabalhado mármore, colunas e colunatas sôbre as quais repousam 
as arcadas e as nervuras das graéiosas abóbadas pendentes do teto e que osten
tam lindos mosaicos, formando um todo de rara, suave e encantadora beleza. 

No hall da Familia, realçando a decoração mural, vêem-se painéis repre
sentando Família, Religião, . Trabalho, etc., e, no teto, inscritos nomes de educa
dores como Pestalozzi, Rousseau, Spencer e outros; no hall da Poesia, os painéis 
são alusivos à Poesia Lírica e a poesias que poetas . célebres dedicaram a perso
nagens da juventude mitológica como Endimião, Adônis e outros . No teto 
acham-se inscritos nomes de poetas. 

Do mesmo modo, o hall da Evolução -do Livro ostenta painéis característicos, 
tais como os que representam Tradição Oral, Hieroglifos, Pictógrafos, Manuscri
tos, Artes e Letras. 

O hall central - com a sua dupla escada monumental, balaustradas, colunas, 
arcadas, tudo do mais puro Carrara, artl.Sticamente trabalhado, chão de belís
simo mosaico, elegantes estátuas de bronze, empunhando candelabros, teto 
abobadado, a mais de vinte metros de altura e por onde se coa a luz pelos 
vitrais, é, sem dúvida; obra prima de arquitetura, escultura e pintura e, não 
excedida, segundo dizem, por qualquer outra congênere . 

Daqui por diante não mais descreverei o edlficlo - salvo referências a 
certas partes para compreensão dos serviços - pois do contrário sairia 
dos limites desta palestra. Aliás, o que foi pàlidamente narrado convence da 
justeza da legenda inscrita em uma das decorações murais e dedicada à Deusa 
da Sabedoria. "Nunca Minerva estêve tão inspirada como no dia em que levantou 
êste monumento de duração eternal" 

Para satisfazer as necessidades da expansão da Biblioteca, foi mister am
plié,-la, quer por melo de edificações em áreas tomadas aos pátios internos, 
quer pela construção do grande edificio denominado Biblioteca Anexa ou sim
plesmente Anexo - inaugurado em 1939, isto é, quarenta e dois anos após a 
inauguração do edifício principal · e que se levanta atrás dêste, ficando, entre 
ambos, a avenida denominada "Second Street", mas havendo entre os dois 
uma ligação por ampla passagem subterrânea e um .transporte pneumáticó 
para livros . Possui cinco andares além do térreo sendo o quinto onde se achaQ\ 
as salas de leitura e os outros comportando serviços vários . Curiosa é a maneira 
de se guardarem os livros, que não ficam em estantes pelas salas, mas num 
recinto, - grande prisma reto de base quadrada - que, situado no centro do 
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edifício s~ eleva desde · o piso do andar térreo até o do quinto . O espaço interno 
do recinto é !l(:upado por uma estrutura de Book stacks formando estantes 
paralelas entre ali ~uals andam os funcionários sôbre pisos que se distribuem 
convenientemente no sentido vertical. :ftste recinto é dotado de aquecimento, 
refrigeração, ill)n}inação fria e arejamento artificial. · 

Notável é o aproveitamento do espaço, podendo êsse recinto comportar 
doze milhões de livros. O edifício principal, apesar de maior, não comporta mais 
de seis milhões de livros, porque o espaço foi absorvido pelas decorações e 
por outras circunstân:ctas. No andar térreo, acham-se um restaurante e serviços 
de impressão e encadt:.'mação; o primeiro pavimento é ocupado pelos serviços 
de copyright ou direito;.<> autorais; o segundo pavimento abrange oS serviços 
de aquisição, permuta e ~uplieatas de publlcações; o terceiro é ocupado pelos 
serviços de intercâmbio e ca~.alogação com capacidade para trezentos e cinqüentà 
milhões de fichas . O quarto pavimento, salvo engano, é ocupado pelos serviços 
de contabilidade . O quinto pavi.mento, dispõe de uma sala .de leitura e de uma 
outra especializada salà. de leitur~<i. sôbre Ciência e 'l'eenQlogia ""'"""7, ambas' com 
capacidade para quinhentos leitore<.", A sala de leitura é dedicada a Thomas 
Jefferson, considerado o fundador da .B~blioteca; ela é ornamentada com gran
des painéis alusivos a Jefferson : Há ai~da uma dependência para estudo de 
História e Genealogia com referência aos E.stados-Unidos, sala cios manuscritos 
e outras . Salas menores em número de cenW e setenta e duas encontram-se à 
disposição de estqdiosos e pesquisadores que t~nham necessidade de trabalhar 
isoladamente ou em grupo. · · . 

Antes de tratar dos serviços, farei algumas ret~rências às coleções e às 
raridades da Biblioteca . Esta possui, atualmente, em i~úmeros redondos, cêrca 
de oito milhões de livros, dois milhões de mapas e vistab',- mais de um milhão 
e meio de músicas e grande número' de manuscritos. Dentre ~ muitas raridades 
da Biblioteca, citarei a coleção de incunáculos, que já anda pv"..l' perto de cinco 
mil volumes, figuran<jo entre êles· uma das únicas três cópias existentes da 
Bíblia de Guttenberg, em quarenta e duas linhas; a coleção a que pertence êsse 
incunáculo foi comprada pela quantia de cêrca de trinta milhões de cruzeiros. 
Dentre os incunáculos, novecentos e vinte e nove volumes foram impressos 
antes de 1501, e todos os outros são do' século dezesseis . Coleção curiosa, mas 
de época mais recente, é a da Revolução Francesa através de manuscritos, 
autógrafos e cartas, contendo mil quatrocentos e sessenta peças . Documentos 
e autógrafos de testas coroadas e de outras personalidades européias formam 
coleção de 1365 peças; manuscritos peruvianos e mexicanos do século dezesseis; 
manuscritos medievais e orientais; incunábulos hebraicos e muitas outras 
raridades. 

AB bibliotecas especializadas que se distribuem pelas diversas Divisões, são 
outros tantos órgãos que cooperam na vida dêsse grande corpo. Nesse sentido, 
cumpre assinalar a Biblioteca Juridica, deitando ramificações no Capitólio e na 
Suprema Côrte, a de Ciências e Tecnologia, a Hispânica, a de Letras Chinesas 
e Japonêsas, a de Letras Eslavas, a de Letras Semitlcas, a dos Cegos, a da 
Música, a das Belas Artes, a d0$ Periódicos, a Divisão dos Manuscritos, a dos 
Dpcumentos, a Geográfica, etc. Cada um dêstes órgãos é notável pelas suas 
coleções, raridades, riqueza de seu acervo e dinamismo dos seus serviços de 
referêneia. Na impossibllldade de tratar de cada uma dessas partes,. direi 
apenas algumas palavras sôbre a Fundação Hispânica e a Divisão Geográfica. 

A Fundação Hlspàplca é notável centro de cultura para desenvolver estudos 
e conhecimentos sôbre assuntos referentes aos paises ibéricos e latino-america
nos. Foi inaugurada em 1939, originando-se de uma doação anônima . Acha-se 
instalada no segundo pavimento da Biblioteca e, apesar da sua pouca idade, 
apenas sete anos, já possui cêrca de cem· mil volumes, arrumados numa sala 
contigua à de leitura . E' ornamentada com painéis de Portinarl. Um ativo 
Serviço de Referência atrai para êsse centro e dêle difunde, tudo quanto interessar 
possa a essa especialidade cultural . 

. A Geografia, tão importante, quer sob o ponto de vista especulativo, quer 
pela vastidão de suas aplicações, não podia deixar de ser condignamente .repre
sentada nesse centro de cultura . A Divisão Geográfica ou Map Divislon possui 
a mais rica coleção de mapas dos Estados-Unidos e do continente americano 
em geral, sendo êsses mapas impressos ou manuscritos, antigos ou modernos. 
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Esta coleção é acompanhada de outra interessantíssima de vistas !\Jtográffcas 
de cidades e regiões. Como parte da coleção de mapas manu&:rttos, figuram 
preciosidades como a planta da cidade de Washington. traçada por L'Enfant 
em 1791; carta da Nova Inglaterra e do Canadá, de autOria de Champlain, da
tando de 1609; planta de Charlotteville e Monticello feita por Thomas Jefferson; 
nove plantas feitas por George Washington e muitas outras. "Dentre os mapas 
célebres pertencentes às suas coleções, citarei ainda cartas d.a autoria de Mer
cator; noventa e duas cópias representando quase tudo que existe sôbre a 
Geografia de Ptolomeu. Sob a guarda da Divisão acham-1',e mapas de natureza 
secreta . Notável a sua coleção de atlas e de globos ~odernos e antigos e, 
dentre êstes, citarei como raridade· a esfera armilar de quatro polegadas de 
diâmetro e que remonta a 1543; um globo celeste e t:Jutro terrestre da autoria 
de James Wilson, o iniciador da fabricação de glob~ nos Estados Unidos . 

Passo agora a tratar dos serviços e funcionál".'tos. 
A Biblioteca do Congresso foi criada para servir aos deputados e senadores, 

e esta é sua principal finalidade. Ora, senfl..o deputados e senadores represen
tantes do povo, resulta que a Biblioteca te,rn por fim servir o povo, em primeiro 
lugar, através dos congressistas, em segi:.ida e extensivamente através da admi
nistração pública, instituições, universl.j.ades, e' outros estabelecimentos de ensino, 
bibliotecas nacionais e estrangeiras ~. por fim, diretamente ao povo, mas seguin
do sempre uma norma lõgicameáte democrática, isto é, servindo em primeiro 
lugar a entidade ou a personalitJ.ade que concentra em si maior interêsse público. 
Exemplificando: se um dep1:..tado e uma universidade precisarem simultânea
mente de um serviço que ilão possa ser prestado ao mesmo tempo, o deputado 
terá a prioridade; a lll".dversidade terá preferência em relação a uma escola e 
assim por diante. Em. que corisistem êsses serviços? Informar, esclarecer, instruir 
através de livros, documentos, periódicos, mapas, tudo reunido ,aos milhões sob 
organização verdadeiramente cientifica e sob a direção e ação de funcionários 
especializados, dedicados, experientes, finamente educados, que tudo fazem para 
servir com eficiência, presteza e .maneirosa atenção. Como fatôres de atração, 
proporciona a Biblioteca tôdas as facilidades de cultura, confôrto, belas artes, 
música, propaganda pelo rádio e pela imprensa, mesas particulares e livros a 
estudantes que a freqüentam, recintos preparados para pesquisadores, serviço de 
informação e de pesquisa que abrange todos os meios culturais do mundo. 
Para preencher essa grandiosa finalidade, foram os serviços organizados em 
três departamentos : Administrativo, Processual e Referência!. Os dois primeiros 
Já existiam nas bibliotecas antigas, embora com os processos obsoletos de clas
sificação e catalogação; com efeito, era comum os livros nas estantes obedecerem 
ao tamanho do volume e, atualmente êsse arranjo obedece a códigos internacio
nais de classificação por assunto; tratando-se de uma mapoteca, ou em expres
são accessivel a leigos, tratando-se de uma biblioteca geográfica, a .arrumação 
será feita por áreas e, dentro destas, o assunto, impondo-se, dentro dêste, os 
autores em ordem alfabética. As fichas são padronizadas, obedecendo a códigos 
de catalogação, o que facultará o seu intercâmbio entre bibliotecas . Só para 
catalogar, a Biblioteca possui cêrca de duzentos funcionários especializados . 

Limitar-me-ei a tratar dos serviços do Departamento de Referência e de 
mais alguns outros não existentes nas bibliotecas antigas . Pelo Departamento 
de Referência age a Biblioteca entre o livro e o mundo exterior mediante a 
técnica moderna sob a ação do homem, isto é, do bibliotecário de referência. 
!.:ste procura inteirar-se das necessidades de cada leitor e interpretar-lhe a 
vontade, pois muitas vêzes o leitor não sabe dizer precisamente o que deseja 
quando entra na biblioteca à procura de determinado assunto . Os melhores 
catálogos não dispensam o fator humano como conselheiro e guia de leitura. 

A Biblioteca do Congresso, além de proporcionar leitura e estudo, age como 
imenso centro de informações e consultas por meio de órgãos de comunicação e 
divulgação. Faz investigações, verificações de fontes, autoria, datas, pesquisas 
bibliográficas etc. Mantém um serviço em Braille, Moon e livros sonoros para 
os cegos do pais. !.:stes livros, por intermédio do Serviço de Referência, são 
colocados em vinte e sete Bibliotecas distribuidoras, podendo assim serem em
prestados a leitores cegos de diversos lugares. Atualmente mais de vinte e duas 
mil máquinas para discos sonoros estão à disposição dos cegos por meio de 
empréstimo. Está, hoje, a Biblioteca desenvolvendo o programa de intercâmbio 
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de bôlsas de estudos entre vários Estados e países estrangeiros, contribuindo, 
assim, para o preparo de técnicos para o mundo. Mantém um serviço de inter
câmbio de publicações dentro e fora do pais. Recebe do estrangeiro anualmente 
uma média de quarenta mil volumes e, presentemente, estão sendo selecionados 
livros e mapas para as bibliotecas dos países devastados. Desde 1910, mantém 
um boletim mensal das publicações, quer do govêrno norte-americano, quer de 
governos estrangeiros. Além do programa de cooperação com a Americà-do-Sul, 
está em elaboração um guia das publicações governamentais da América-Latina. 
Possui uma Divisão de Música, onde são realizados concertos semanais com 
ótimos artistas, divulgando a cultura musical por entre o povo e, como centro 
de estudos de música, estabelece intercâmbio cultural com institutos congêneres. 
Executa um intenso serviço de informações por meio de listas bibliográficas; 
responde a consultas formulac;ias pessoalmente, pelo correio ou telefone. Faz 
cópias tipográficas e fotostáticas, microfilmes e traduções. Publica um boletim 
sôbre as atividades da Biblioteca, e últimas novidades bibliográficas, editando 
catálogos sôbre o seu acervo. Mantém intenso serviço de publicidade para 
informar o público sôbre a organização e possibilidade da Biblioteca. Propagan
da pelo rádio e reportagem nos jornais . Envia cartas aos leitores assinalando 
a chegada de um ou mais livros novos sôbre assuntos que lhes interessam. 
Exposições de livros em tôrno de assunto que mais se acha em voga. Folhetos, 
contendo informações sôbre livros ou serviços da Biblioteca. Marcadores de 
livros com anúncios das últimas aquisições, etc. Colabora na organização do 
Catálogo Coletivo, isto é, daquele em que se acham reunidas, em ordem alfabé
tica, as fichas da Biblioteca do Congresso e das outras bibliotecas nacionais e 
estrangeiras que cooperam na organização dêsse Catálogo. Melhor do que qual
quer explicação, um exemplo mostrará a utilidade do Catálogo Coletivo. Supo
nha-se Que um leitor procure na Biblioteca do Congresso a última. edição dos 
Sertões de Euclides da Cunha e que o fichário da Biblioteca não faça referência 
ao pedido. Recorre-se então ao Catálogo Coletivo, que indica o livro numa ficha 
da Biblioteca Municipal de São-Paulo. A Biblioteca do Congresso faz o pedido 
à Municipal de São-Paulo que lhe envia por avião o microfilme da Óbra, sendo 
assim servido o leitor. Tenho o prazer de informar que a nossa Biblioteca do 
Conselho Nacional de Geografia está adquirindo nos Estados-Unidos os apa
relhos necessários ao Serviço de Microfilme . 

Mantém para o "Serviço de Intercâmbio e Catalogação de Fichas", orien
tador dessa prodigiosa ação dinâmiCa, uma grande divisão denominada "Card 
Division", compreendendo quatorze secções, onde se preparam tôdas as fichas 
para os catálogos da Biblioteca do Congresso . 1:ste serviço também se relaciona 
com o de outras bibliotecas nacionais e estrangeiras, havendo entre elas remessa 
e recebimento de fichas, quer por troca, quer por compra. O fichário da Biblio
teca do Congresso, contém cêrca de cento e vinte cinco milhões de fichas e, na 
organização de fichários, cooperam com •a Biblioteca do Congresso, cêrc;a de 
seis mil e qUlnhentas bibliotecas . · 

Terminando, apresento às pessoas presentes, a expressão de meu sincero 
agradecimento". 

Em se·guida a alguns esclarecimentos pedidos, foi encerrada a sessão, com 
agradecimentos à conferencista e aos presentes . 

.... AOS EDIT6RES: t1u "Boletim" não faz publicidade remunerada, entretanto registará ou 
comentará as contrlbulç6es sélbre geografia ou de lnterêsse i:eográflco que sejam envladu 

ao Conselho Nacional de Geografia, concorrenGo dêae modo parA mab a111pla difusão da bl11Uccrafta 
referente à 1eo1rafla brasileira, ' 

I' 
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Capitàl Federal 

PBESIDl:NCIA DA BEPCBLICA 

Coneelho de Imlcrac&o e Colonbaeio 

SELECAO DE 'IMIGRANTES PARA O 
BRASIL - Entre os &1111untos de Importância 
dlllCUtldos na .sesáão de 9 de abril do corrente 
ano, do Conselho de Imigração e. Colonização, 
cxmatou o que diz respeito ao aeleclonamento 
de Imigrantes que noa convêm; ficando delibe
rado que o referido órgão baixe Instruções para 
norteamento de uma delegação que. chefiada 
pelo conselheiro Dulfe Pinheiro Machado, com 
6l!Be fim enviará à Europa. 

Conselho Nacional do Petr6leo 

NOHEACAO DE FISCAL PARA SERVI
COS DE PESQUISAS E LAVRA - A 77 de 
abril o presidente do Conselho Nacional do 
Petróleo baixou portaria designando o eJtge
'nhelro de minas e civil Albino Manuel Regalo 
de Sousa, extranumerárlo-mensallsta do so
bredlto Conselho para fiscalizar os trabalhos 
de pesquisa e lavra a .que se referem os De
cretos na. H 887. de 23 de fevereiro de 1944. 
14 603, de 21 de Janeiro de 1944, 14 836, de 23 
de fevereiro de 1944, 19 591, de 10 de_ setembro 
de 1945, 17 812, de 16 de fevereiro de 1945, 19 592, 
de 10 de setembro de 1945, 7 359, de 10 de junho~ 
de 1941. 16 740, de 5 de outubro de 1944 e 19 835, 
de 19 de outubro de 1945, nos munlclplos de 
Taubaté, Tremembé, Plndamonhangaba, Caça
pava, Guare!, Itapetlnlnga, bem como outras 
l.reu do Estado de São-Paulo. 

INSTITUTO BBA8ILEIBO DE GEOGRAFIA 
E E8TAT18TICA 

O MINISTRO DA GUERRA RECOMENDA 
APOIO AOS SERVICOS DO I. B . G. E. -
Tendo em vista a lmportAncla dos levantamen
tos e Inquéritos a cargo do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatlstlca, no que se refere. à 
defesa e segurança do ~s. o ministro da Guer
ra transmitiu o aecutnte telegrama aos Inter
ventores federala nos Eetadoa e governadores 
dos Territórios da Unllo: 

"Julgando de lnterêsse para a defeaa na
cional as atividades desenvolvldllli pelo Inatl
tuto Brasileiro de Geografia e Estatlstlca, na 
drblta de sua especialidade, -peço proporcionar 
ao referido Instituto tódaa aa facllldades para 
que poasa realizar a missão de que estl. In
cumbido. Cordlala saudações". 

Por sua vez, o ministro da -Juatlça, a quem 
tamb6m dirigiu-se o titular da Guerra 110llcl
tando Intervenção para o mesmo objetivo, Junto 
b autoridades executivas nos Estados e Terrl
t6rfos, fb distribuir a eatas o, seguinte iele
irrama: 

"Comunico a Voasa Excelência que do se
nhor rnlnlstrd da Guerra acabo de receber o 
seguinte telegrama, em 13 do corrente: "Tendo 
em vista o lnterêsse da defesa nacional nos 
trabalhos confiados ao Instituto l1rasllelro de 
Geografia e Estatlstlca, torno a liberdade de 
solicitar do distinto colega a sua Intervenção 
junto aos Interventores e governadores para 
que àque_le Instituto sejam conferidos, por 
tais autoridades, o apolo e os meios de que 

- necessita no cumprimento de sua mlaslo, em 
face da seguranca e defesa do pais. Transmi
tindo-lhe o pedido constante do telegrama aci
ma. permito-me encarecer perante Vo8Sa Exce
lência o lnterêBSe que, para o pala, representam 
os trabalhos do Instituto Brasileiro de Geo
grafia e Eatatlstlca, ao qual devemos prestar 
tõda &BSlstêncla e colaboração posslvels, no 
sentido de facilitar a realização de suas altas 
finalidades. Agradecerei, pois, as recomenda
ções ·que, nesse sentido Vossa Ex.cel6ncla taça 
às -autoridades subordinadas a êue govtrno. 
Cordiais saudações" . 

Conselho Nacional ~e Geografia 

DESPACHO DO. PRESIDENTE DA REPC
BLICA FAVORAVEL ·AS PROVIDitNCIAS 
PARA A AQUISIÇÃO DA NOVA SEDE DO C. N. 
G. - No dia 7 de maio do corrente ano o · Presi
dente da Repõbllca exarou despacho aprovando 
urna exposição de motivos do ministro da Fa
zenda, no qual aqu6le titular dava conhecimen
to das providências encaminhadas pelo Ins
tituto Brasileiro de Geografia e EstaUstlca, 
para a aquisição do Edlflclo Iguaçu, à avenida 
Beira-Mar. n.º 220, nesta capital, de.tlnado a 
servir de sede ao Conselho Nacional de Geo
grafia. 

Seeretarla Geral 

REGRESSO DO ENG. CHRISTOVAM 'LEI
TE DE CASTRO - Regressou ao Brasil, no 
dlo 9 de malo p . p.. o Eng. Chrlstovam Leite 
de Castro, aecretl.rlo-geral do Conselho Nacio
nal de Geografia, que se ausentara do pafs, 
afim de &111118tlr, como delegado do ·Braall, à 
reunião doa diretores do Instituto Pan-Amerl
cano de Geografia e História e percoITer pafses 
do hemisfério, entendendo-se a respeito de me
didas prograrnAtlcaa à próxima realização, em 
Caracu, da IV Auernbléla Ge!'al da referida 
Instituição que se etetuarA conJuntamente com 
a III Reunião de Consulta sóbre Geografia e 
Cartografia. 

Cumpre assinalar ter sido o Eng. Chrlsto
varn Leite de Castro escolhido, para prealdlr 
a Comissão de Geogtatla Aplicada criada por 
deliberação do plenArlo do Instituto Pan-Arne
rlcano de Geografia e História na reunião do 
México. 
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UNIVERSIDADE DO BRASIL 

Faculdade Nacional de Filosofia 

NOMEADO O PROFESSOR ARTUR RA· 
MOS PARA REGER A CADEIRA .DE ANTRO
POLOGIA E ETNOGRAFIA. DA UNIVERSI· 
DADE DO BRASIL - Por ato do Presidente da 
República. publicado no Didno O/tewl de 17 de 
abril próximo passado. foi nomeado para a ca
deira de Antropologia e Etnografia da Facul
dade Nacional de Flloe.ofla da Universidade do 
Brasil, o conhecido sociólogo e antropologista 
braslleirq, professor Artur Ramos. 

. SUA POSSE - Em sessão solene reallzads 
às 14 horas do dia 14 de mllio p.p . tomou 
posse na Faculdade Nacional de Fiiosofia ds 
Universidade do Brasll, o professor Artur Ra• 
mos. nomeado J}Or ato do atual Presidente da 
República para reger a cadeira de Antropolo" 
gla da sobredlta Faculdade . 

Em nome do corpo docente .saudou o novo 
catedráUco o professor .19eué de Castro, pre· 
s!dlndo a cerimônia o profeuor Azevedo Ama
ral, reitor da Universidade. · 

MINIST8RIO DA AERONAUTICA 

VISITA AO MINISTRO DA AERONAU· 
TICA DE UMA COMISSÃO DE ClENTISTAS 
QUE SE PROPõEM A REALIZAR PESQUISAS 
NA SUB-ESTRATOSFERA - O major-briga
deiro Armando Trompowskl, ministro ·da Ae
roháutlca.. recebeu, em dia do mês passado uma 
comissão de profeesôree e cientistas brasllelroe, 
composta dos Sre. comandante Alvaro Alberto, 
Leopoldo Machbfn, Léllo Gama, José Leite Lo
pes, Francisco Meneses de Oliveira, Marcelo Bra
sllelro de Almeida, Manuel José Ferreira, Paulo 
Ribeiro e Mário Schenberg. 

A visita teve por objetivo aollcltar o au
xilio da Fôrça Aérea Braallelra. para pesqul11&11 
de ordem cientifica que seus membros se pro
põem realizar na sub-estratosfera, constando, 
prlnetpalmente, de experiências sôbre ral.os 
cóBmlcos. julgados de grande Importância e 
de lnterêBBe nacional, tendo o aludido titular 
acedido à aollcltação comprometendo-se, pron~ 
tamente, a colocar à dlsposlção da comt88ão 
aviões da Fôrça Aérea. convenientemente 
dotados de aparelhos especiais para essa ta
r efa. 

. • 

MINIST:l!:RIO DA AGRICULTURA . 

AUTORIZADA UMA BOLSA DE ESTUDOS 
PARA O TltCNICO ENG. LEANDRO RATIS
BONNA, DO SER\lICO DE METEOROLOGIA 
- Tendo sido negada, por despacho presiden
cial de 25 de fevereiro do ane corrente, autori
zação para que o engenheiro Leandro Rledel 
Ratlsbonna, do Servi!:() de Meteorologia, do 
Ministério d.a Agricultura. se afastasse do pais, 
afim de uWlzar-se de uma bôlsa de estudos 
que lhe fot concedida, nos Estados Unidos, o 
titular da refertda pasta remeteu, ~em data de 
2 de abril passado, a seguinte exposição de mo
tivos ao Presld•te da República: "Excelentls
~lmo .Senhor Presidente da Reptlbllca : Vo~ 
:t<;xcelêncla. por ~espacho exarado na Exposição 

de Motivos n.º 313. de 25 de fevereiro (Jittmo, 
negou a autorização solicitada para que o en• 
genhelro, claase L, Leandro Rledel Rablsbonna.· 
lotado no Servlco de Meteorologia, se afastasse 
do pais, para o fim de, utlllzando-se da bôlsa 
de estudos, que lhe foi concedida, durante o 
per!odo· de quinze meses, freqüentar uma Uni• 
versldade dos Estados Unidos da América do 
Norte e também fazer um estágio num Obser
vatório do Weather Bureau, daquela nação, de 
gr~de vantagem para os trabalhos do aludido 
Serviço, conforme clrcunstancladamente expõe 
o ~u dlr.etor nos oflcloe ns. 2 638, de 14 de 
novembro do ano passado, e no de n.9 745, de 
11 do Cj:lrrente. 

Tratando-se da primeira bôlsa de estudos 
e de aperfeiçoamento que é oferecida ao Ser
vlco de Meteorologia, desnecessário se tor11a 
acentuar a simpatia e o lnterêese que o ofere
cimento despertou entre os técnicos do Servleo 
de Meteorologia e, por outro lado, as vantagena 
que a sua aceitação representaria para aquela 
Repartição, no domlnlo das aplicações da clên• 
ela meteorológica no noBBO pala. 

O próprio funcionário distinguido com a 
bôlsa de estudos, especializado em meteorol~ 
gla. slnOtlca. é o primeiro a mostrar-se vlvamen• 
te Interessado pela satisfatória solução do 
assunto, chegando até a alegar que, em último 
caso, se prontificaria a freqüentar os men
cionados cursos e sujeitar-se ao estágio pr!I" 
visto, valendo-se, se necessário fôr, em virtude 
das dltlculdades econõmlcas atuais, apenas dos 
recursos que a própria bôlsa lhe con·cede, uma 
vez assegurada a percepeão dos vencimentos 
do seu próprio cargo. 

Feita estas considerações, tenho a honra 
de novamente submeter o assunto à alta apre
ciação de Vossa Excelência, que se dignará 
de reconsiderar o despacho anterior; se assim· 
julgar acertado e compatlvel com os superloree 
lnterêBBes do eervlço público. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
VoBBa Excelência os protestos do meu mais 
profundo respeito. 

Em 15 de abril de 1946. - Neto Campeio 
Júnior . 

Autorizado . Em 2 de abril de 1946. - E. 
Dutra". 

JlllNIST:l!:RJO DA EDUCAÇÃO E SA'ClDE 

CONFllR:l!:NCIA SOBRE O CANADA: - "A 
FORMAÇÃO DO POVO CANADENSE" - Su
bordinado a êste tema, o embaixador Jean Desy 
realizou, no dia lí de maio, uma conferência 
no anfiteatro do Ministério da Educação com 
a qual deu Infeto a uma série programada para 

. o corrente ano, aob o patroclnlo daquele M-1- · 
nlstérlo. 

MINIST8RIO DA GUERRA 

NOMEADO O AJUDANTE DE ORDENS 
DO DIRETOR DO SERVIÇO GEOGRAFICO 
DO EURCITO - Por ato do titular da Guerra 
datado de 25 de abril e publicado no l)újrio 
Ofícíal de 27 do mesmo mês, foi nomeado, para 
a função de ajudante de ordeQS do general 
Djalma ~oi! Coelho, diretor do Serviço Geo
gráfico do Exército, o capitão Néllo Dercter 
Loba~o. 
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JlllNIST8RIO DAS RELA()OES EXTERIORES 

Departamento de Admlnlatr&çlo 

Dimdo do jleaaoal 

ENCERRADA A DISTRIBUIÇÃO DA ME
DALHA COMEMORATIVA DO PRIMEIRO 
CENTENARIO DE NASCIMENTO DO BARÃO 
DO RIO BRANCO - Em portaria de 21 de abril 
do corrente ano, o ministro de Estado das Re
lações Exteriores, determinou fOase encerrada 
a dlstrlbulcão da medalha comemorativa do 
1.• centenàrlo do barão do Rio Braneo, lns
tltulda pelo Decfoeto-lel n. o 7 547, de 14 de 
inalo de 1945 e regulada pela portaria de 1 de 
dezembro do mesmo ano. 

NOMEADO O DIPLOMATA AFR.lNIO DE 
MELO FRANCO FILHO PARA CHEFIAR A 
DIVISÃO DE ATOS, CONGRESSOS E CON
FER:tNCIAS INTERNACIONAIS - No dia 
20 de abril o Presidente da Repdbllca 8Blllnou 
decreto, na pasta das Relações Exteriores, de
signando o Sr. Afrànlo de Melo Franco Filho, 
ocupante do cargo da classe L da carreira de 
Diplomata do Quadro Permanente daquele Mi
nistério, para exercer a funçlo de chefe da 
Divido de Atos, Congreuoa e Conferências 

Internacionais do Departamento Polltlco e Cul
tural do mesmo Ministério. 

O referido decreto acha-se publicado na 
edição de S de maio paMado, no D(drio Of~I. 

-te 

PREFEITURA DO DISTRITO FEDERAL 

Secretaria de Educaçlo e Cultura 

PRltMlO VIEIRA FAZENDA - A 1 de 
maio próximo passado, o secretãrlo geral de 
Educaçlo e Cultura da Prefeitura do Dis
trito Federal. fêz expedir edital chamando li 
lnscrlcão 811 peuoas que desejarem concorrer 
ao prêmio Vieira Fazenda lnstltuldo por aquê
le departamento e que aeri. dlstrlbuldo ao 
candidato que apresentar o melhor trabalho 
aObre a história do Distrito Federal. 

O prêmio oferecido é de Cr$ 30 000,00, de
vendo ser conferido em janeiro do próximo 
ano, e as condlcões exlgldu, são 811 seguintes: 
a) que o candidato envie suas teses até 7 de 
setembro; b) que sejam os orlglrui.ls Inéditos, 
e dactilografados, ein quatro viu, tendo no 
mlnlmo oitenta laudas. 

A comissão julgadora das teses compor-se-• 
de membros do Instituto Histórico e Geogràfl
co Brasileiro, Academia Brullelra de Letras, 
Academia Carioca de Letru, Centro Carioca, 
um professqr do Colégio Pedro II e dois mem
bros do magistério da Prefeitura. 

Instihliçõe~ particulares 

FACULDADE DE FILOSOFIA DA 
UNIVERSIDADE CATOLICA 

MIGRACOES. MODERNAS - Subordinada 
a êste titulo, o profeuor Tadeu Skowronllkl, 
realizou em abril uma conferência, a (lua! 6 
parte de uma série, aObre o mesmo tema, pro
gramada para o correr do ano. 

INSTITUTO DE COLONIZAÇAO NACIONAL 

Grêmio Geosrifico Central 

CONP'ERltNCIA DO TENENTE-CORONEL 
ALTAMIRANDO NUNES PEREIRA - EXl
BICAO DE FILMES SOBRE O AMAPA. - Em 
30 de abril · o Grêmio Geográfico Central do 
Instituto de Colonização Nacional, reuniu-se 
em concorrida sessão no auditório da A.Mocla
çlo Brullelra de Imprensa, tendo nesta ocasião 
o tenente-coronel Altamlrando Nunes Pereira 
realizado uma conferência que rubordlnou ao 
tema: "Uma viagem pelo Interior do Paranà". 
Durante a reunião foi ainda exibida urna pell
cula llÓbre vi.rios upectos do Território J'e
dP.ral do Amapà. 

it 

INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO 
B~ASILEIBO 

SESSAO CoMEMORATIVA DO DIA PAN
AMERICANO - PROPOSTAS PARA SOCIOS 
HONORA.RIOS E CORRESPONDENTES -
Realizou-se, no dia lli de abril, às 17 horu, a 
se8.9Ao comemorativa do Dia da América• pro-

movida pelo Instituto Histórico e Geogriflco 
Brasileiro. No Impedimento do presidente per
pétuo, embaixador José Carlos de Macedo Soa
res assumiu a presidência o 1.0 vice-presidente. 
ministro Augusto Tavares de Lira, que se fê:I 
acompanhar do 2.0 secretãrlo, Dr. Feijó Blt
tencourt e do sócio Dr. Rodrigo Otávio J'llho. 

Sendo dada a palavra ao a.o secretàrlo, 
leu êle as efemérides do dia, comunl~do em 
seguida ach11,ram-ae sObre a mesa as propostaa 
abaixo transcrltaa, que S . Excla . o Sr. pre
sidente, encaminhou às respectlvu com~ea: 

"Propomos para !!ÓCIO hot1Drirlo do Insti
tuto Histórico e Geogrãflco Brasileiro, o Sr. 
Dr.. José Pedro Leite Cordeiro . Natural de 
Camplnu, diplomou-se em medicina pela Uni
versidade de São-Paulo, ao completar 23 anos, 
em 1987. 

Embora se dedique à 11ua profllllllo, que 
lhe permitiu realizar conferência.e e ensa1011 
devidamente aplaudidos pelos colegu, também 
se consagra aos estudos hlstórleot1, de que é 
prova a bibliografia respectiva, como: O V'3-
conde do Rio BraMo. Bmteae da Bvoluç4o H'3-
tónca do Braail dl11cur11011 e mais: O CCU1telha
no e aeua IluatrllB DeBcendenteB em P iratinm
ga - 1943. - O Bandeirante DomingoB Cor
de(ro - 1944. - AB Confrariaa de . 840-Paulo 
n<>B Blfculoa XV.{ e XVII - 1944. - A Vida e 
aa Realúraçõea de D. Bernardo Rodrigt488 No
gue(ra, 1.• B'8po de 840-Paulo - 1945. - A. 
Criado da D(oceae de 84o Paulo - 19'6. 

Além desaas contribuições, que vieram a 
lume, ainda mantém Inéditos 811 ·11egulnte11: 
O Tronco Olitieira Co-rd8'ro na CapUan(a de 
840-Paulo. - O Engenho 116 84o-JMge doa 
Braamoa. - Oa Paul'3taa e a lnvaa4o Ho
landesa. 
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Com semelhantes credenciiili, ln1tre1111ou no 
quadro 110clal .do Instituto matórloo e Gro:;ti.
floo de Santos, da Sociedade de Geografia do 
Rio-de-Janeiro, do Instituto Genealógico Bra- . 
sllelro, da Sociedade de Geografia de Lisboa, 
além de outt"as Instituições relaclonad11-9 com 
as suas atividades profissionais. • 

Sobeja.m-lhe predicados, portanto, para me-
. recer que o Instituto Histórico e Geogrt.flco 
Brasileiro o acolha contlante no concurllO da 
sua cultura e atividade intelectual apllead,a aos 
assuntos hl1tórlcos . · 

Rio-de-Janeiro, 18 de dezembro de 1945 -
Aton!IO' de E. Taunay - Leopoldo Antônio 
Feijó Blttencourt - José Carlos de Macedo 
Soares - Alcino Sodré - Pedro Calmon - Au
reliano Leite - Augusto Tavares de Lira -
Afrànlo Peixoto - Cláudio Ganns - Oliveira 
Viana - ·Bernardino José de Sousa - Vtrgillo 
Correia Filho - Carlos Carneiro - Djalma 
Forjaz - J . A. de Almeida Prado - Francisco 
Marques dos Santos - Eugênio Egas - Pirajá 
da Silva - Vicente de Azevedo - Roberto Si
monsen - Ernesto Leme - BllBUlo de Maga
lhães - Brás do Amaral - Hélio Viana - Er
nesto de Sousa Campos - Jullão Rangel de 
Macedo Soares - Rodrigo OtAvlo Fllho -
Estêvão Leitão de Carvalho - Héllo Lôbo -
Jerônimo de Avelar Figueira de Melo - Prln
clpe Dom Pedro - Nélson de Sena - Artur 
César Ferreira Rela e Jorge Dodsworth Mar
tins. 

Proposta: lt hoje o Ilustre e virtuoso sa
cerdote, frei Braalllo Rõwer, o melhor histo
riador da Ordem Franciscana no Braall . Re
•endo uma documentação quase que sbmente 
por êle compulsada, grande pesquisador e es
tudioso daa obras da época escreveu três obrae 
fundamentais : PdgtnM de Hiatória Fraf!Cia
canri no BrMil, esbõço histórico de todos os 
conventos e hosplclos fundados pelos rellgio110s 
franciscanos da Província da Imaculada Con
ceição do sul do Brasil, desde 1591 a 1758, e 
daa aldelaa de lndlos administrados pelos mes
mos..rellglosos desde 1692 a 1803 (publicação de 
1941); - A Ordem Franciacana do BrMU livro 
publicado em 1942, por ocasião do quÍnqua
géslmo aniversário da restaurai;ão da ordem 
franciscana no Brasil, e em que é traçada. a 
história dos dlsclpulos· de São-Francisco, em 
terraa. braellelraa; e Os FranC'iBcanoa no Sul 
do BrMU, livro quase que todo baseado na 
documenta<:ão encontrada no arquivo da Pro
vlncla da Imaculada Conceição, e em que se 
historia o papel dos franciscanos no· sul do 
Braell durante o século XVIII e a contribuição 
dela na formação reltglosa da Capitania daa 
Mlnaa-Gerals. Frei Baallio Rõwer, é um reli
gioso que hã melo século vem prestando gran
des servli;os à Religião do nosso pais, ao Brasll , 
e à nollB& história pãtrla. l!J um onome que 
merece pertencer ao Instituto Histórico e Geo
gráfico Braellelro, e que propomos parà sócio 
honorãrlo. 

Rio-de-Janeiro, 2 de fevereiro de 1946 . -
Augusto Tavares de Lira - Estêvão Leitão 
de Carvalho - I,eopoldo .A,ntônio Feijó Bit
tencourt - Brás do Amaral - Rodrigo OtAvlo 
Fllho - Jerônimo de Avelar Figueira de Melo 
- Hélio Lôbo - Prlnclpe Dom Pedro - Nél
son de Sena - Pedro Calmon - Cl6.udlo Ganns 
- Artur César Ferreira Reis - Héllo Viana -
Francisco Marque• dos Santos" . 

Proposta - lt o professor José Carlos de 
Atallba Nogueira, autor · de obras hlstórlcaa de 
assinalado mérito para terem-no elevado não 
llbmente a llÓClo do Instituto Histórico e Geográ
fico de São-Paulo, em que os seUB confrades o 

,.!lulseram para orador, que é daquele aodallclo 
•ná cinco anos, mas também para fazer parte do 

Instituto Histórico e Geogrãtlco da I'araiba 
do Ncn;;, em que, ao publicar êle em 1984 (São
Paulo) o livro Vm Inventor BrM'1eiro, biografia 
de Francisco João de Azevedo, o receberam na 
qualidade de sócio correspondente. 

Entre os oradores que, nesta cidade do 
Rio-de-Janeiro, se fizeram ouvir no Liceu Li
terário Português; está o professor Atallba 
Nogueira, com a· confet"êncla "O Doutor Santo 
Antônio", &SBunto que versou além de "Santo 
Antônio na Tradição Braellelra". Aquêle é o 
homem da igreja; êste é o santo do folclore. 
Traçando a 11rojeção, ria mentalidade do povo, 
de um vulto dos altares das Igrejas portugue
sas e braallelrae, fixou o professor Atallba 
Nogueira a história do esplrlto religioso do 
povo português e brasileiro, em uma devoção 
sempre· mantida sob diversas formp, através 
das diversas modalldades da vida de uma na
ção . "A arte de pregar do padre Antônio Viei
ra~ foi assunto de conferência pronunciada 
pelo professor Atallba Nogueira na Faculdade 
de Filosofia de São-Bento, em São-Paulo. e 6 
um tema de história em que a linguagem do 
genial pregador se re\·ela cheia de alusões aos 
acontecimentos da época, expllcando-ae antes 
com êsses acontecimentos que por sua vez 
melhor expllcandó-os ela. 

A práüca dos , assuntos históricos é habi
tual ao professor Atallba Noguelra.~ue, depol11 
de ser livre-docente de Direito Penll da Facul
dade de Direito da Universidade de São-Paulo, 
alcani;ou entre cinco concorrentes de valor, o 
primeiro lugar no concurso que lhe deu à cá- · 
tedra de Direito P11bllco e Constitucional ns 
Faculdade de que jã era docente e hoje é 
lente da cadeira Teorla do Estado. Desde ~ 
de outubro de 1940, então empossado no alto 
pôsto do magistério, vem ministrando uma 
disciplina em que são fundamentais os conhe
cimentos histórlcfls, e o seu livro O Estado é 
Meto e n4o .Fim, hoje em 2.• edlcão, traz a 
explanação do que a História tem como um dos 
seus capítulos principais, isto é, a história das 
dou trinu polltlcas. No livro da sua lavra, 
Pena sem Pns4o, demorou-se historiando a 
pena em Portugal e no Brasil-colônia. 

A sua mentalidade, assim. formada n.os as
suntos históricos, tem não raras vêzes se vol
tado para a biografia, esmerando-se êle cató
lico que é, em tratar de vultos da igreja, pu
bllcando a biografia de um !lustre nome do 
Instituto Histórico e Geogrãtlco Braslleiro, e 
figura primacial do clero: Elogio Histórico 
de D. João Néri: Prime,ro Biapo de CamplnM 
(Rio, 1945) . Escreveu também traços blográ· 
tlcos de D . Joaquim Mamede da Silva Leite 
(Moji-Mlrlm, 1941) . Os necrológlos proferldoll 
no Instituto Histórico de São-Paulo, pelo pro
fessor Atallba Nogueira, na qualidade de seu 
orador são trabalhos históricos de erudii;ão. 
Como biógrafo ainda produziu : M'niatro Costa 
e 8'1va, Tragos Biogrdfwoa (São-Paulo, 1941). 

Professor catedrãtlco da Faculdade de Fi
losofia de São-Bento, em São-Paulo, e da Fa· 
culdade 'de Fllosofla em Campinas, nesta escola 
superior exerceu a cadeira de história moderna 
e contemporànea. 

O jurista, tl.lém dos trabalhos jã citados O 
Estado . ll Meio e "40 F,m, (São Paulo - l.• 
edição, 19411) e Pena sem Pns4o (São-Paulo -
1938), publlcou : A Reforma da Conahtuiç4o 
Federal,~ São Paulo, 1926 ; A lnatrMÇ4o Moral 
e Cívica e sua Utmdade - São-Paulo, 1926; 
Vadwgem - Separata da Revista de Crimino
logia e Medicina Legal, vol . II. São-Paulo. 
1928; Combate da P"blicaç/Je.a lmora'8 - São
Paulo, 1929; As Loteriaa .l!l•taduaW. .e o 
Fiaco - .São-Paulo, 1930; Jled'dM de Seo"
rança - São-Paulo, 19lr7; Aa Jled,àM de Bef/1'
rança no Novo Cdd,go Penal - Conferência. 
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São-Paulo, 11941 ; Estabelecimento e Regim~s 
de Bxecvçtlo para IZ8 Medida.! de Segurança 
- Conferencia, São-Paulo. 1943 . Eleito em 2 
de dezembro de 1945, deputado federal o pro
fessor Atallba Nogueira " · na Constituinte 
atual, membro da ComlBBAo Constitucional In
cumbida de elaborar o projeto da Constituição 
Federal. sendo-lhe conferido o encargo de re
dator das duas subcomissões : A l.• ·Da Orga
nização Federal; e a 8... - Da Familia, da 
Educação e da Cultura . Na Assembléia de 
que faz parte, acaba de pronunciar o notável 
discurso : wos dlplomados em polltlca e ad
ministração" . 

No concurso de trabalhos jurldlcos reali
zado em 1937 pelo Instituto dos Ad_vogados de 
São-Paulo. conquistou o pl'êmlo conferido ao 
classificado em l . º lugar . 

O Dr . Atallba Nogueira foi promotor pú
blico em ltapetlnlnga, e na capital de São
Paulo, on~e exerceu o ministério público. du
rante treze anos, tendo sido auxiliar do mi· 
nlstro procurador ·geral do Estado, e represen
tante de sua classe no Conselho Penitenciário 
do Estado . 

Foi redator do Jornal do .Comárcf.o, edltad·o 
itJD São-Paulo, colaborador da Ga11eta e dos 
:Diários Associados; fundou o Diário Pauliata, 
que eatêvet/°b a sua direção . 

Tomou parte no primeiro congresso nacio
nal do Ministério Pllbllco; foi membro da de
legação brasileira na 2:• Conferência Intera
merlcana d.e Advogados; compareceu ao 1. • 
Congresso Jurldlc:o Nacional e ao l.º Congresso 
de Direito Social. 

Chefiando a delegação unl:versltárla bra
sileira, que em 1939 visitou ó Uruguai, Argen
tina e Chile, proferiu, em SJntlago, conferên
clae na Universidade do Chile, e Universidade 
Católica, fazendo-se ainda ouvir no Instituto 
de Ciências Penales. 

Nome. de projeção Internacional, o pro
fessor Atallba Nogueira recebeu do govêrno 
do Chile a condecoração da ordem do Mérito, 
no grau de comendador e foi eleito sócio cor
l'el!lpondente do Instituto de Ciências Penales, 
e do Instituto Chileno-Brasileiro de Cultura, 
em Santiago, bem como do seu congênere, em 
São-Paulo, do qual é presidente efetivo . 

Sócio do Instituto de Direito Social, do 
Instituto dos Advogados, membro da Ordem 
dos Advogados do Brasil, membro do Instituto 
de Medicina Legal e Criminologia, e sócio do 
Instituto Genealógico do Estado de São-Paulo, 
tem o Dr . Atallba Nogueira, jurista, professor. 
jornalista, figura de destaque no pais e com 
projeção Internacional. os tltulos que fazem-no 
apresentar para sócio correspondente do Ins
tituto Histórico e Geográfico Brasileiro . 

Rio-de-Janeiro, 13 de abril de 1946 . - Au
gusto Tavares de Lira - Estêvão Leitão de 
Carvalho - Brâs do Amaral - Leopoldo An
tônio Feijó Blttencourt - Rodrigo Otávio Fi
lho - Hélio Lõbo - J . Avelar Figueira de 
Melo - Prlnclpe Dom Pedro t":": Nélson de 
Sena - Pedro · Calmon - Clãudlo Gahns -
Artur César Ferreira Reis . 

Proposta - O cônsul brasileiro, Dr. Re- . 
nato Mendonça, que, desde os tempos de aca
dêmico de Direito, cedo encetou a sua cartel- ~ 
ra de escritor erudito começando pelos tra
balhos publicados a respeito da llngua portu
guêsa e do folclore bra.slleiro, para seguida
mente perlustrar a Literatura, a Etnografia. a 
História, que llltimamente versa com pendor 
acentuado pela história diplomãtlca sul-amerl
canR. tem o seguinte cumculum mtae : 

:P>outor cm Direito, graduado pela Uni
versidade do Rio-de~Janelro (1936) ~ Bacharel 
em Ciências e Letras pelo Colégio Pedro II 
(1931) . 

Mar;ll!tério : Proféssor de Llngua Portu
gu~a· no Colégio Pedro II (1983-1937). Profes
sor de Llngua Portuguêsa e Literatura Brasi
leira na Faculdade da Escola de Verão da Unl
'"ersldade Nacional do México (1942-1944). -
Catedrãtlco de Literatura Brastlelra na Fa
culdade de Filosofia e Letras da Universidade 
do México . - Professor E:xtraordlnãrlo da 
Universidade Nacional do México (1944) 

Prêmios clentlflcos e literárlos: - Prêmio 
de Etnografia Africàna, (erudição) em 1934, 
da Academia Brasileira de Letras . - Prêmio 
de Llngua Portuguêsa (concedido cada 6 anos) 
em 1987. da Academia Brasileira de Letras. 
Autor da obra· Tii.e Language o/ Bruil, tradu
zida do original português O Ponuguú do 
Brasil para a llngua lnglêsa pelo Prof. A. W. 
Bork e a ser publicada pela Universidade do 
Arizona, Estados Unidos . 

Colaborador do Jomal do Com.trcio, Didrio 
Carioca, A ManM, O Jomal, colaborador per
manente do O ObsenJador Bconômico e Finan
ce(ro, Remata de lm,grar;4o e Colonis1194o, Re
u'8ta Brasileira (publicada pela Academia Bra
sileira de Letras), Betra-Mar e Re,,'8ta do 
Comércio (publicada pela Associação Comercial 
do Rio-de-Janeiro) . 

Secr.et:Ario da Comlsaão Revisora dos Tex
tos de História e Geografia, secretário e mem
bro consultivo do Instituto Jntemaclonal de 
Estudos Afro-Ameri<".anoa (com sede no Mé
xico) , membro efetivo da Sociedade de a
grafia do Rio-de-Janeiro e da Natlonal Geo
grapblc Society de Washington, membro da 
Sociedade Brasileira de Direito Internacional 
e sócio efetivo do P . E. N. Clube. 

Carreira Diplomãtica - Cõnsul de terceira 
classe, por concurso de provas (1934), auxlllar 
da delegação do Brasil à Conferencia da Paz 
do Chaco (1935), secretário da Comissão de 
Estudos . do Itamaratl para a Conferência da 
Consolidação da Paz (1986) • . oficial de Gabinete 
do ministro das Relações Exteriores, represen
tante do Itamaratl no Diretório do Conselho 
Brasileiro de Geografia, cônsul de segunda 
classe, por merecimento (1987). segundo se
cretário de Embaixada (1988) . Serviu nas Em
baixadas do Brasil em Tóquio e no México. En· 
carregado de negócios do Brasil no México 
(1941) , chefe da Secção de Assuntos Econô
micos Internacionais do Itarnaratl (1946). Pro
movido a primeiro secretário de Embaixada 
(1945). - Nomeado cônsul do Brasil no Pôrto, 
Portugal (1946) . 

Obra : - A lnfluéncia Africt1fla "° Por
tuguéa do Brasil -. Rio; Sauer, 1983 (Prêmio 
de Erudição da Academia de Letras). - 2.• 
edlçãoo em 193õ. - O Negro no ll'olclore e na 
Literatura do Brasil. ..-. Rio, Arlel, 1935 (ln 
"Estudos Afro-Brasileiros"). - O PortuguéB 
do Brasil. Origens, . evolução, tendências -
Llv . Civilização Brasileira, 1986 (Prêmio de 
Llngua Portuguêsa da Academia Brasileira). 
- · O Negro e a Cultura no Brasil - Rio, Civi
lização Brasileira, 1940 (ln "0 Negro no Bra
sil"). Os Sete P01Jos das M'8aõea e o Tratado 
de Madrí - Pôrto Alegre. Brasil. 1940 (Sepa-. 
rata dos Anais do III Congresso Sul-Riogran
dense de História). Um Diplomata na 
Côrte tlf Inglaterra (0 Barão do Penedo e sua 
época) . - São-Paulo, Companhia Edltôra Na
cional. 1942. - Bl Brastl en la Ameríca Latina 
- Colégio de Méxléo. 194-4 - Bardo do Rw 
Branco - Joaé Maria da 8'1,,a ParGflhoa, V'8-
c0flde do Rio Branco, com Introdução e notas 
de Renato de Mendonça, Rio, Edltõr• "A Nol1 
te" . .'- Pequena Hiat6m dei Brasil - Secre-
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tarla de Educação Pl1bllca, México, 1944 . -
BI Braati f1 .r.c C-"itura, confer!ncia na Uni, 
versldade do México, prólogo de ' Ezequiel Pa
dllhá, · mlnl11tro dae Relacões Exteriores do 
México; México, 1944. - Penaamento d.e Rui 
Barboaa - Prólogo e antologia em espanhol, 
edição da Secretaria de Educação Pública, Mé
xico, 1946. -' No prelo : Fala e Fíguraa (En
saios e estudos de Literatura, Etnografia e 
História). - Em preparo: - Viagtnn ao Pata 
dos Astecaa - História da Polltlca Exterior 
do Brasil, 2.0 tomo. 

Os livros originais publicados e a fazerem 
parte de coleções valiosas, a quantidade de 
assuntos exercitados pelo escritor, a atividade 
Intelectual de quem tanto se tem destacado no 
.seu pais, e nos palses em que já estêve repre
sentando o Brasil são tJtulos a recomendarem
no tanto para fazer parte de uma ln11tltulção 
tradicional como o é o Instituto Histórico El 
Geográfico Brasileiro, que o apresentam para 
ldclo correspondente, os subscritores da pre
sente propo11ta. 

Rio-de-Janeiro, 13 de abril de 1946 . - Au
gusto Tavares de Lira - !irás do Amaral -
Rodrigo Otávio Filho - Estêvão Leitão de Car
valho - Leopoldo Antônio Feijó Btttencourt 
- Hélio Lôbo - Jerônimo · de Avelar Figueira 
de Melo - Nélson de Sena - Pedro Calmon -
Cláudio Ganns - Artur César Ferreira Reis -
Hélio Viana e Francisco Marque11 dos Santos. 
• Em seguida, foi dada a palavra ao sócio 

do Instituto, general Estêvão Leitão de Carva; 
lho que leu a sua conferência, que publlcare· 
mos depois, Intitulada: "Dià Pan-Amerlcano", 
sendo o orador multo aplaudido ao terminar a 
leitura do seu valioso trabalho . 

Dando o presidente a palavra ao 2.0 secre
tàrlo, leu tle um telegrama do 1. • 11ecretárlo 
do Instituto, Dr• · Vlrgllto Correira Filho. que 
transmitia os seus cumprimentos ao general 
Leitão de Carvalho, justificando ll sua au
sência . 

Compareceram os seguintes sócios: Augus
to Tavares de Lira. Leopoldo Antônio Feijó 
Blttencourt, Hélio Lôbo, Brás do Amaral, Estê
vão Leitão· de Carvalho, Rodrigo Otávio Filho, 
Nél11on de Sena . . Hélio Viana, Prlnclpe Dom 
Pedro, Jerônimo Avelar Figueira de Melo, 
general Pedro Cavalcante, José Luls Batista. 
Manuel Tavares Cavalcante, lllldebrando· Ació-
11, Cláudio Ganns, Marques. dos Santos, Artur 
César Ferreira Reis, Pedro Calmon, Julião 
Rangel de Macedo Soares. 

Compareceu o Sr . ·M . A. Paulino Mendez. 
embaixador da Venezuela. Fizeram-se repre
sentar os .srs. ministro da Aeronáutica, o Sr.' 
almirante José Maria Neiva, o comandante do 
Corpo de Bombeiros; Dr. Alberto Raja Gaba
glla, representando o Conselho Nacional de 
Geografia ; A. Amoroso, representante da Di
retoria da Associação dos Empregados do Co- . 
mérclo e mult.as outras pessoas. . 

Encerrou-se a sessão às 18 e mela horas. 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE GJ.:OGRA.l<'IA 

UMA CONFER.€NCIA DO DR. MIGUEL 
ARROYO - Em 7 de maio p . p . a Sociedade 
Bra.qllelra de Geografia, recebeu a visita do 
Sr . Miguel Arroyo, ex-ministro de Guatemala. 
junto a0 noe110 govêrno, que ali, realizou uma 
palestra sõbre Questão de · Belice : O Ilustre 
\'lsltaute foi saudado no t_radiciona~ ,sodaliclo 
pelo sócio, professor 'Róberto Piraglbe da Fon
seca, o qual recebeú-o, em nome da Sociedade, 
com as seguintes palavru : 

''il:la-me aqui incumbido, pelo ministro Fon-
11eca Hermes, 1e tarefa realmente fácil: a de dar 
as ·ooas-vindas, em nome da Casa, ao conferen
cista da tani'e, Isto é, ao multo emln.Ghi:e gúa
temalt~ ·Dr. Manuel . .i\!'~ 

Tarefa simples, disse e repito, porque en
tre diplomatas, entre os que, como eu, por 
dever de oficio, lidam com a polltlca estran
geira e com os assuntos Internacionais e entre 
a gente culta da cidade, de um modo geral, 
o nome do Dr. Manuel Arroyo é, por certo, 
sobejamente conhecido. 

Tivemo-lo, até bem pouco, como. plenipo
tenciário da Guatemala junto ao govêrno da 
Repúpllca. Quinze anos inlnterruptoe, de 1930 
a 1946, exerceu S. Excla. o alto pôsto e, de 
como nêle se houve, dão testemunho eloqüente 
e entusiàsticamente favorável, quantos de per
to acompanharam sua atuação eficiente e bri
lhante: Incentivou as relações econômicas entre 
o seu pais de origem e o Brasil; divulgou 
entre nós, graças a uma propaganda lnteJigente 
e constante, as múltiplas excelências da terra 
dos quetzale.t: e, mais que Isso, em conclaves 
Internacionais. como a Il Conferência dos 
Chanceleres das Repúblicas Americanas, rea
lizada nesta capital, mercê de atuação sóbria 
e lúcida, que lhe granjeou Invejável prestigio 
no seio do memorável meeting, determinou, 
lndubltàvelmente, um aumento ponderável da 
projeção contln~ntal da sua nobre pAtria. 

Aliás, nada para admirar. Manuel Arroyo 
cedo lngreesou na vida pública e cedo viu-ae 
Investido das dignidades mais altas. Ilustrou 
o Parlamento: deixou tradição no Ministério 
de Saúde Pública, titular que foi da pasta e. 
na carreira dlplomAtlca, foi o agente . de ccm
flança do seu govêrno na chefia das Missõee 
permanentes de maior responsabUidade no con
tinente europeu: Paris, Berlim, Londres. En
fim. todo um longo passado e tõda uma pre
ciosa experiência acumulada Inteiramente ao 
serviço da pàtrla, e que encontraria o 11eu 
têrmo. aqui, .no Braall seu último põato 

SubsÜtuldo, em virtude de contingências 
polltlcas . que devem escapar à minha anàllse 
de estrangeiro, cabe-me dizer, no entretanto, 
tendo em vista o que entre nós realizou, que 
outro dificilmente fará mais e melbor . Demais, 
não sendo polltlco nem diplomata, não estando 
portanto acorrentado à prudência e à discreção 
que estas funções Impõem, animo-me a decla· 
rar sem rodeios, que o novo gov.mo d~ Gua
temala. afastando o Dr . Arroyo do .serv1ç0 ex
terno do · pais, por motivos subalternamente 
partidários, ~rocedcu positivamente mal. Pos
sam os responsáveis de lá ainda em tempo, e 
no bem próprio, reparar a Injustiça que perpe
traram . 

Dentro ·de instantes, desta tribuna, ouvi
reis a pala\·ra do Ilustre diplomata. Falan\. 
sôbre a Questão de Belice e os direitos da 
Guatemala à posse efetiva da chamada Hon
dural' Brittmica. 

Nada adiantarei a respeito, é claro. Ao 
conferencista. com a magnifico conhecimento 
que possui da. matP.rla, caberà Iniciar-nos nesse 
P!!tudo po\ltlco-geográflco . 

Direi. tão sbmente, que o lltlglo anglo
guatemalteco à volta dos vinte mil quilômetros 
quadrados que Integram Belice, constitui sob 
vários aspectos, a mais Interessante das equa
ções territoriais, ainda pendentes de solução. 
que agitam o cenário da polltlca lnteramerl
cana . 

E direi. ainda. que a tese da Guatemala á 
de tal forma l!mpida, são tão meridianas as 
suas rt>lvlndlcaçõe,s e tão sólida a base dou
trinária e histórica em que asst•ntam as suas 
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exigências que, não cabe duvidar, te!'.,mO& 
todos, multo em breve, a alegrt!!. de. saudar 
o laudo definitivo da Côrte Permanente, do 
'l'f'lhun·!ll ocasional ou do Juiz singular que 
para sempre há de reconhecer e sagrar os li· 
dlmo11 direitos no caso, àa nobre terra que foi 
o berço de. Francisco Morazán. 

E terminarei acrescentando, por fim, que, 
nesse dia, entre os nomes que Guatemala vi
toriará, como paladinos lmpertérrltos da causa 
nacional, flgurarã certamente, e entre os prl· 
melros, o dêste batalhador lncansAvel o dêste 
patriota purlsslmo, o. dêl!te guatemalteco dedl· 
cado que, na pitrla ou longe dela, ·sempre 
agiu fora e acima das pequeninas trlcas de 
facções . e dos lnterêases de campanirlo, o nome 
exemplar de Manpel Arroyo, 

Allú não suponhamos que se tal não st> 
verificasse (a vitória da Guatemala no velho 
pleito Internacional), teria o Dr. Arroyo dado 
por perdido o seu esfôrço e por Infrutuosa a sua 

dedicação. :t que o nosso eminente hóspede 
de hoje, tde&llllta que é e, u~ ?r.elhor ãgua, tem ' 
sempre em mente, como ensinamento e conee· 
lho sem preço, aquêle conceito lapidar do 
equatoriano Montalvo, Ili hombre que no ti6'16 
algo dei QuiJote. no merece la comiderac'691 
ni e.I aprecio de au.s concíudadanoa''. 

ACLAMADOS PRESIDENTE E VICE• 
PRESIDENTE DE HONRA, RESPECTIVA· 
MENTE OS SRS. PRESIDENTES DA REPC· 
BLICA E MINISTRO DA FAZENDA - Em 
assembléia reunida a 29 de março, a Sociedade 
Brasileira de Geografia aclamou seus presl· 
dente e vice presidente de honra, . respectiva· 
mente os Srs. genenl Eurico Gaspar Dutra, 
atual Presidente da Repllblll'.a e Dr. Gastão 
Vidigal, mlhlstro da Fazenda. 

Certames 

1 REUNIÃO OBDINABIA DA ASSEMBLftlA 
DA ORGANIZAC:AO PROVISOBIA INTER

NACIONAL DE ~VIAÇÃO CIVIL 
\ 

DESIGNACAO DOS REPRESENTANTES 
AQUELE CERTAME - De conformidade com 
as prescrições da lei, o Presidente da Repllbllce 
assinou a 13 de maio, p. p. decreto, na pasta 
das Relações Exteriores nomeando, par.a Inte
grar a delegação braslleira à 1 Reunião Ordl· 
nirla da Assembléia da Or.ganlzaçl.o 'Provisó
ria Internacional de Avlacl.o Civll, projetada 
para 21 do mesmo mês, em Montreál (Canadi), 
as seguintes pessoas: Trajano. Furtado dos 
Reis, ocupante do cargo da classe N da car
reira de Assessor de Direito Aeroniutlco, do 
Quadro Permanente do Ministério da Aeroniu
tlca - Delegado . 

Moaclr Sampaio, do cargo da classe L da 
carreira de Oficial Administrativo, do Quadro 
Permanente do Ministério da Aeroniutlca -
Assessor. 

Carlos Silvestre de Ouro Prêto, ocupante 
do cargo da classe L da carreira de Diplomata. 
do Quadro Permanente do Ministério das Rela
ções Exteriores - Assessor. 

COMIT* DIRETOR DO INSTITUTO INTER
AMEBICANO DE ESTAT!STICA 

SUA REUNIAO EM JANEIRO PASSADO 
NO RIO-DE-JANEIRO. - APERFEIÇOAMEN
TO E COORDENAÇÃO DAS ESTATISTICAS 
AMERICANAS - Durante sucessivas sessões, 
que tiveram lugar nesta capital, entre .os dias 
7 e 11 de janeiro do corrente ano, o Comitê 
Diretor do Instituto Interamerlcano de Esta
tlstica, discutiu virlos temas e assuntos pre
vistos no progPama rla reuniio relativamente 
ao aperfeiçoamento e coordenação das <'Bta
tlstlciµi oficiais do continente. 

As decisões adotadas constam de virias 
resoluções, destacando-se a referente à pla
nlflca.;ão do censo continental de 1950, na qual 
ficou assentado o preparo dos mapas muni
cipais, como tarefa prellmlnar de grande utlll· 
dade para o empreendimento , Demonstrando 
a Importância que atribui a essa reallza<;,o, o 
Instituto organl:l.ará uma comissão lnt<.'rame• 

rlcana, cujos meptbros 11erão lf\dlcadc;>s pelos 
governos dos pafses do hemisfério, devendo ter 
como secretãrlo um técnlc-O devidamente quall. 
ficado que darã a assistência necessirla aoa 
trabalhos e flcarã Incumbido do preparo de 
relatórios e recomendac;ões . 

Reallzac;ão das mais úteis a que se · propõe 
e> Instituto, o Anudrio lnteramericano de Esta· 
tistica teve o seu plano aprovado adotando-se 
virias medidas para apressar a edlcl.o do pró
ximo nõmero. 

Uma recomendação de can!.ter formal foi 
expressa em resolução, para que cada nação 
americana aceite plena respons.abllldade quanto 
ao ·suprimento de dados estat111tlcos· requeridos 
pela9 organlzac;ões Internacional!! e que envide 
esforços para desenvolver seus 11ervic;os estatls
tlcos e criar, nas principais repartições espe· 
cíallzadas, um setor especial que: a) tenha a 
responsabilidade prlmirla de fornecer às or
ganizações Internacionais os dados da estatls· 
tlca Interna para fins de comparacAo mu•• 
dlal, estejam êsses dados publicados ou nãoJ 
b) participe ativamente da.~ dlligêncllM! ne-
cessãrlas à obtenção de um melhor lndlot 
de comparabilidade dos dados; c) constitua um 
centro d.e coleta. documentac;ão, Interpretação 

•e comparação para as estatlstlcas Internacio
nais necessirlas ao esclarecimento da sltuacão 
nacional. 

Os propósitos de larga cooperação no cam· 
po Internacional foram manifestados em duas 
011tras resoluc;ões, uma relativa à artlculacl.o 
do Instituto com a União Pan-4mericana. de 
modo que o I. A . S . I. possa vir a. ser, de 
direito. a Clearing houae da estatlstlca amerl· 
cana. e outra, que assegure a mixlma contrl
bulcAo da estatlstlca continental para as enti
dades que se constltulrem a serviço da Organl
zac;ãc;> das Nacões Unidas. Ainda, Inspirado 
nesses objetivos, foi deliberada a melhor colli
borac;ão que estiver ao alcance do 1. A. S. I. 
em relação ao Instituto Internacional de E11ta· 
tlstlca, visando p reinicio de suas beneméritas 

· atividades . 
Uma reunião de estatlstlcos - que terá, 

provàvelmente, o carater de um congresso pan· 
americano, - estã prevista para data a ser 
determinada entre novembro de 1946 e julho 
de 1947, se até o melo do corrente ano fôr rece
bido pelo Instituto um convite oficial de qual· 
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quer pais americano. Isto, de' conformidade, 
com uma lnlCl!ltlva nesse sentido, devida ao 
Instituto Nacional de Estatlstlca da Universl' 
d ade de Colômbia, com sede em Bogotá. 

Mereceu especial interêsse a lntenslf.icacão 
do aperfelcoamento e comparabilidade das es
tatlstlcas econômicas das nacões do hemisfé
rio, destacadamente o levantamento da renda 
nacional e da balanca de pagamentos e dns 
dados relativos à producão agrlcola e Indus
trial. 

Igualmente quanto à melhoi:la e padronl
zacAo das estatlstlcas educacionais e culturais, 
várias medidas foram adotadas, Inclusive nb 
tocante à organlzacão de um comitê especializa
do. Foi, ainda, reorganizado o comitê de edu
cacão estatlstica, o qual além de realizar estu
dos especlflcos !illlaclonados com o ensino da 
estatlstlca, e os l"ecursos existentes em relacAo 
a êsse ensino, terá por fim sugerir mel9s aptos 
à formacllo, no pl1bllco, de uma "coqsclêncla 
estatlstlca". 

Tendo em vista o sempre maior entrelaca
mento de relacões entre os profissionais de 
todos os palses das Américas, foi decidido se 
formulasse um convite às assoclacões nacionais 
de estatlstlca, bem como a outras organlzacões 
dedicadas à estatlstlca, ou que desta de~ndam 
para que se filiem ao I. A. S . I. Cabe sallen·, 
tar que, já correspondendo a êsse convite, e 
Sociedade Brasileira de Estatlstlca e o Insti
tuto Brasileiro de Mecanização decidiram fili
ar-se ao sistema lnteramerlcano a que o I. A. 
S. I. preside . · 

.O Instituto Interamericano vai ampliar o 
cerpo técnico em atividade na sua Secretaria
Geral, em Washington, bem como as oportuni
dades para estágio de estatlsUcos dos diferen
tes palses do continente, mantendo uma equipe 
de especialistas compatentes e em condlcões, 
Inclusive, de prestar aos governos que os so11-
cltarem, assistência técnica para o fim de aper
feiçoamento de determinado setores de apll
cacão da estatlstlca. Para fazer face a essas 

e outras Iniciativas com que procurara cumprir 
cada vez mais largamenta, suas Importantes 
finalidades, o I. A. S. I. assentou algumas 
Importantes medidas de ordem adm,lnlstrattva. 

Entre os assuntos compreendidos no campo 
de sua economia Interna, mas de interêsse pars 
os profissionais e cultores da estatlstlca, sobre
leva o da regularlzacãci do aparecimento de 
revista Estatiatica, órgão da entidade, na qual 
serão introduzidas úteis modificações. 

Algumas resoluções aprovadas ref~rlra.m-11& 
à atuação da Secretaria-Geral, que responde 
pelas atividades do Instituto no Intervalo du 
reuniões da Comissões, Diretora, bem como, 
de modo especial, aos esforços do secretário, 
geral, Sr. Halbert L. Dunn. 

Finalmente, constam do elenco de delibera
ções, expressivas mocões de reconhecimento ao 
govêrno do nosso pafs e ao Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatlstlca pelas atencões dis
pensadas aos membros estrangeiros da Direto
ria. e louvores à atuação dos técnicos e assls
ten tes que. cooperaram nos trabalhos e no· 
execução do programa social cumprido durante 
os dias da sessão. 

II CONGRESSO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO 
DE METAIS 

SUA INSTALAÇÃO AH DE MAIO NESTA 
CAPITAL - A 14 de maio p. p. instalou-ee, 
no Anfiteatro do Instituto Nacional de Tecno
logia, sob a presidência do Prof. Jorge Kafurl, 
o II Congresso Anual da Assoclacão Brullelra 
de Metais, o qual tem por objetivo principal 
reunir todos os que, no Brasil, dedicam suas 
atividades ao setor metalúrgico, para o estudo 
e debate de problemu relacionados com a espe
cialidade, proporcionando ao mesmo tempo, aos 
associados, o melhor conhecimento das Indús
trias e atividades técnicas do pais . 

Unidades Federadas 

CEARA 

APROVADO PROJETO DE DECRETO-LEI 
ALTERANDO A ORGANIZAÇÃO JUDICIARIA 
DO ESTADO - Foi despachada pelo Presi
dente da República autorização para que a 
lnterventorla federal no Ceará promulgue de
creto-lei alterando a organizacãp judiciária 
no sobredlto Estado. O despacho em aprêço 
acha-se publicado na edição de 8 de maio de 
1946 do Dtdno Oficial. 

AUTORIZADA A- INSTALAÇÃO DA CO
MARCA DE LIMOEIRO - Foi recentemente 
deferida pelo Presidente da Rep11bllca ums • 
solicitação da Interventorla Federal no Ceará, 
conl!ernente a um projeto de decreto dispondo 
sôbre a lnstalacão da comarca de Limoeiro, no 
referido Estado, o Quàl tivera a aprovação da 
Comissão de Estudos dos Negócios Estaduais 
em 15 de marco de 1946. 

MINAS-GERAIS 

VISITA DO INTERVENTOR JOÃO BE
RALDO A EXPOSIÇÃO CARTOGRAFICA OR· 
GANIZADA PELOS DIRETõRIOS REGIONAIS 
DE GEOGRAFIA E ESTATtSTICA DO ES
TADO .- Recentemente o Interventor João 
Beraldo visitou a exposlcllo de mapas, organi
zada no recinto da Secretaria de Viação em 
Minas-Gerais, pelos Diretórios Regionais de 
Geografia e Estatlstlca. 

PABAN.l 

INSTALADA A COMARCA DE PIRAt
MIRIM - Com a presenca de autoridades esta
duais e municipais paranaenses, foi solenemen
te Instalada, a 24 de abril a comarca de Plraf
Mlrlm, criada por decreto estadual de 28 de 
fevereiro do corrente ano . 
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PERNA111B1JCO 

AUTORIZADA A CRIAÇÃO DE COMAR
CAS - Em recente despa.cho da Presidência 
da Repdbllca, foi concedida autorlzacão à 
Interventorta Federal, em Pernambuco, para 
expedir decretos-leis criando comarcas e tabe
lionatos naquele Estado, cujos projetos foram 
aprovados na sessão da Comissão de Estudos 
dos Negócios Es~duals, de 15 de marco do cor
rente ano . 

RIO-DE-JANEIRO 

CRIADO, NA SECRETARIA DE VIAÇÃO 
E OBRAS POBLICAS, O DEPARTAMENTO 
GEOGRAFICO - O Interventor federal no 

.Estado do Rio-de-Janeiro, baixou decreto-lei 
criando. na Secretaria de Vlacão e Obras Pú
blicas do referido Estado, o Departamento Geo· 
Jráflco. O ato que tem o n. o 1 648, foi assinado 

· no dia 18 de maio passado e publicado no 
Dldrio Oficial daquela unidade federativa, de 
H do mesmo mês, achando-se reproduzido In
tegralmente, na parte relativa à legislação es
tadual dêste Boletim. 

N.OMEADO O SEU DIRETOR - Por ato 
do govêmo fluminense, assinado em meados 
do mês passado, foi nomeado para exercer, em 
comll!Bllo, o cargo de diretor do Departamento 
Geográfico recentemente criado na Secretaria 
de Vlacão e Obras Públicas no Estado do Rio· 
de-Janeiro, o engenheiro classe K do Quadro 
Permanente daquele ministério, Luls de Sousa. 

RIO-GRANDE-DO-NORTE 

HISTõRIA DA CIDADE DE NATAL - O 
prefeito da capital norte-rlograndense, enten
deu-11e recentemente com o historiador Lute 
da Câmara Cascudo, no sentido da elaboracão 
de uma monografia histórica sõbre a cidade 
de Natal . 

O trabalho em aprêco, · segundo plano jt. 
eatabelecldo, abrangerâ tõdas as bases de evo
lucAo da cidade, desde 011 seus primórdios até 
a época presente, e nela será ressaltado o papel 
Importante desempenhado pela capital potl
guar como base estratégica na última guerra. 

Interessando-se pelo assunto o Instituto 
Histórico do Rio-Grande-do-Norte deliberou 
colaborar para a Iniciativa, digna na verdade 
doa maiores encõmJos, tendo com esse objetivo 
tomado as devidas e neceBBárlas providências 
quanto à sua J)ll.rte. · 

BIO-GRANDE-D0-8UL 

CONGRESSO DE HISTôRIA - :ltste mês 
deverâ reall1tar-se, em Põrto-Alegre, a come
moracão do centent.rto da elevação de São-Leo
poldo à categoria de vila, estando objetivada, 
para esta ocasllo, um congresso de História e 
Geografia que obedecerá à orientacAo do Ins
tituto Histórico e Geogrâflco do Rio-Grande·. 
do-Sul. 

SAO·PA1JLO 

ESTANCIAS HIDRO-MINERAIS E CLI· 
M.ATICAS DO ESTADO - NOMEADA UMA 
COMISSÃO DE Tf:CNICOS PARA ESTUDAR 
O ASSUNTO - Em prosseguimento aos estu· 
dos que o govêrno de São-Paulo vem reall

.zando para a estruturacão completa das estAn
claa hidro-mlnerats e cllmt.tlcas do Estado, o 
embaixador José Carlos de Macedo Soares, 
atual Interventor federal, reuniu, em dia de 
março, no ·Palácio doa Campoà EllàeOs, técnlcoa 
e especialistas na matéria . 

Aberta a sessão. que tol presidida pelp 
chefe· do elrA)Cutlvo, usou da palavra o Sr. 
Carvalho Lima que se congratulou com o go· 
vêrrio pela Iniciativa ora posta. em prãtlca, 
acentuando que o ante-projetp de deereto-lel, 
em estudos, dispondo sõbre • matéria, repre
senta algo de apreciável lmportAncla, em viste 
do estado de descuido em que vivem as estAn· 
elas hldro-mlnerals e climáticas. 

Prosseguindo, o orador destacou a acão 
que terá futuramente o órgão especializado . a 
ser criado, o Conselho Estadual de Hidrologia 
e Cllmatologlà, através do qual o govêrno do 
Estado orientará o assunto. Referiu-se, depois, 
a diversos aspectos do ante-projeto de decreto· 
lei que dispõe sõbre o assunto, salientando a 
necessidade de se tomarem. providências no 
sentido de alca.ncar-âe o objetivo que o govêrno 
tem em vista. Nesse particular, mencionou 
melhoramentos de ordem técnica a serem feitos 
em algumas estAnclas, sugerindo, outrossim, e 
adoção de medidas de tlscallzacão e outras que 
se Impõem. 

Em seguida o Sr. interventor Macedo Soa· 
res declarou que confiava plentUilente no tra· 
balho dedicado de todos os que ali" se acha· 
vam, frisando que desejava tornar realidade 
o projeto, dentro do menor prazo posslvel. 

Falou, depois, o Sr. Cintra do Prado, que 
se referiu longamente a alguns· aspectos da 
questão, tais como a radioatividade das Aguas; 
dos gases naturais, do ar e a Ionização, tecendo 
conslderacões do ponto de vilita flslco-qulmtco 
e bacteriológico das Aguas e evidenciando a 
contrlbulclo que a Escola Politécnica poderá 
prestar nesse setor, entrosada com outros ór
gãos técnicos do govêrno. 

O Sr. Nlcollno Morena, a aegutr, aludiu a 
um estudo amplo de nossas !ontea, feito em 
1939, por um antigo laboratório de análise qul· 
mlcaa e tisicas do Estado, l!IUgerlndo o seu 
aproveitamento, o que tol aceito por todos. 

Falaram, ainda, o Sr. Almeida Prado e 
outros, todos examinando a questão sob os seus 
mdltlplos aspectos. O Sr. professor Almeida 
Prado sugeriu & constituição de uma comissão 
Integrada por · elementos técnicos no assunto, 
a qual ficou constltulda dos seguintes Sra.: 
professor Franklin Moura Campos, Humberto 
Pascale, José Outra de Oliveira, professor 
Cintra do Prado, Francisco João Mattel, Vai· 
demar Lefêvre, Nlcollno Morena, Carvalho Li
ma, Carvalho Fontes. Borges Vieira e engenhei· 
ro Mt.rlo Airosa. 

O Sr. Interventor Macedo Soares Indicou 
para presidir os trabalhos desaa comissão o Sr. 
professor Almeida Prado e para secrett.rto o 
·sr. Eduardo Barros Martins, prefeito de Lin· 
dóia, ficando marcada para têrca·felra próxima, 
às 10 horas, a sua primeira reunião no PalAclo 
dos Campos Ellseos. 

S&llentando, mala uma vez o seu objetivo 
de concretizar, no menor prazo posalvel, aquela 
iniciativa, o Sr. Interventor Macedo Soares, su· 

• geriu aos componentes da epmlllllAo em api"êc;o 
uma visita às diversas estAncta:s do Estado, a 



NOTICIÁRIO 339 

fim de que possam efetuar '" loco estudos e ob
servações pessoais no sentido de completar-se 
o plano em todos os seus detalhes. Ficou mar
·cada . . desde logo, uma 'primeira visita próxima 
à .estAncta de Llndóla. à qual segulr,se-ão ou
tras, perlôdlcamente, às demais estAncias cll· 
màtlcas. 

'(:( 

EXPOSICÃO DE MAPAS MUNICÍPAIS 
SEU ENCERRAMENTO - Em ação conjunU\, 
o Diretório Regional do Conselho Nacional de 
Geografia e o Instituto Geogràflco e Geológico 
de Slo-Pau)o levaram a .efeito uma expbslção 
de mapas municipais, a qual foi encerrada e 
31 do mês de março, com a presenc;a do emba1: 
xador José Carlos de Macedo Soares, presiden
te do I. B . G. E. e atual Interventor federal 
na,ituéle Estado. • 

TEBBITORIO DO RIO BRANCO 

PARECER DO MINii;!TRO DA JUSTIÇA.
SOBRE UMA SOLICITAÇÃO :00 GOVERNA
DOR DO TERRITôRIO FEDERAL DO RIO 
BRANCO - Recentemente o governador do 
Território Federal do Rio Branco, solicitou ao 
Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 
autorização para contratar com firma Idônea vã
rtas obras urbanlstlcas na capital daquela uni
dade federativa, tendo a respeito o referido 
tlt.ular .encaminhado ao Presidente da Repú
blica. em expediente de 8 de abril passado, o 
seguinte parecer, autorizado pelo chefe do exe
cutivo federal em 10 do mesmo mês : 

- E:~celentlsslmo Senhor General de Di
visão Eurico Gaspar Dutra, Presidente da Re
pública dos Estados Unidos do Brasil - O 
senhor govurnador do' Território Federal do 
Rio Branco, pretendendo Iniciar naquele Ter
ritório, no corrente ano; além de outras obras. 
as de urbanização da respectiva capital, cons
tando. de abastecimento d'àgua, Iluminação pd
bllca, movimento de terras, colocação de melos
flos, pavimentação, rêde de esgotos pluviais e 
sanltàrlos, construcão de casas, escolas e pré
dios de administração, solicita, em expediente 
dirigido a êste .Ministério, a necessária auto
rização para contratar, com firma Idônea, a 
Integral execução daqueles trabalhos, bem 
como seja dlspen:tado, para tal fim, ·o regime 

da concorrência em virtude da demora que 
êste expediente acarreta e a grande urgência 
~ue existe em se dar Inicio Imediato à aqul
slcão .e transpo~e de material, a fim de se 
aproveitar a época, única do ano, em que os 
rios daquela região são navegáveis, visto ser 
êste o melo de tránsporte ali utlllzhel. - li. 
Pond\!ra o r,1enhor governàdor que . o regime 
de· concorrênola ou, mesmo de simples tomada 
de preços, retardarà de um ano o Inicio da
quele empreendimento, ficando, ainda, o go
vêrno do Território Impossibilitado de dar apll
cacão às verbas para obras que lhe foram con
cedidas para o corrente exerclclo. - 3. As 
alegaçõ.!$ apresentadas são de todo proceden
tes, 'pois como é do conhecimento geral, a via 
fluvial é o único meio de transporte para o 
Território Federal do · Rio Branco sendo os 
respectivos rios navegáveis durante apenas os 
meses dé mato a' setembro . - 4. Dispõe o 
art. 246, letra .a. do Regulamento Geral de 
Contabilidade Pública que serà dlspen8'vel 
a 'COncorrêncla: 

"para os fornecimentos, transportes e tra
balhos pilbllcos que, por circunstâncias Im
previstas ou de lnterêsse nacional, a julzo 
do Presidente da ReP.llbllca, não permiti
rem a publicidade ou 'as demoras exlgldl\ll 
pelos prazos de concorrências" . 

6, Os serviços a serem contratados cor
rerão à conta das 'dotações consignadas no 
areamento do Plano de Obras e Equipamentos 
de 1945 e do corrente exerclclo, sendo que a 
referente ao exerclclo passado j6. foi entregue, 
encontrando-se escriturada em "Restos a Pa
gar" . - 6. Os projetos, orçamentos· e especl
flcacões das obras a serem realizadas jà •e 
acham prontos e revistos por ésse Ministério, 
dependendo apenas da aprovação do Departa
mento Federal de Segurança Pdbllca. . 

7. Nessas condições, submetendo o assun
to à elevada· consideração de Vo881L Excelência, 
tenho a honra de opinar no sentido de ser 
dispensado o regime de concorrência a fim de 
que o govfrno do Território Federal do Rio 
Branco possa contratar com firma Idônea a 
reallzação das obras, de acôrdo com o plano 
apresentado. • 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência os protestos do meu mais 
profundo respeito. Carlos Luz. - Autorizado. 
10 de abril de 1946 . - E : DUTRA" . 

Exterior 

ESPANHA 

CONFER'l!:NCIA SOBRE: "O RIO-DE-JA
NEIRO E SEUS ARREDORES" - Noticias 
procedentes de Madrl, e dlvulgadaà pela Im
prensa desta capital a 14 do mêll passado, ln-

formam que o padre Ambrósio Fernandez rea
lizou naquela capital uma conferência sõbr@ 
"0 Rio-de-Janeiro e seus arredores", pormeno
rlzandó-se sobretudo no que diz respeito à 
geografia e diferentes aspectos econômicos da 
capital brasileira . 

..-
Envie os livros de sua autoria, ou os que se encontrem em duplicata em seu poder, l 
Biblioteca Central do Conselho Nacional de · Geografia, para niaior beneficio da cultura 

ceográfiea do Brasil 



pelatórios de instituições de Geografia 

e ciências afins 

Relatórios dos Representantes Estaduais, 
Apresentados à VI Reunião · Ordinária da 

Assembléia Geral do C.N.G. 
TEBBITOBIO DO ACRE 

INTRODUÇÃO 

O Sr. Osvaldo Pinheiro de Llmà, delegado 
do Território do Acre. à VI Reunião Ordinária 
da Assembléia Geral do C. N . G . apresentou a 
êste conclave o seguinte relatório das ativida
des do Diretório Regional de Geografia daquele 
Território no decurso do ano de 1944: 

Cumprindo dispositivos regulamentares, te
nho a honra de apresentar a Vossas Excelênc 
elas uma· .ligeira exposição das atividades de
eenvolvidas pelo Diretório Regional de Geo
grafia do Território do Acre, no que concerne 
b atribuições que lhe são outorgadas, no de
curso do ano de 1944. 

JI! para mim motivo de mais Intenso en
tusiasmo falar-vos do Acre, longlnqua pareeis 
do nosso Imenso Brasil que ainda é desconhe
cida por muitos milhões de -brasileiros. 

O Território "do Acre é dividido em duas 
regiões fisiográficas distintas - a do Acre e 
a do Juruá pertencentes a bacias hldrogrd.f!cas 

"J>&ralelas, mas diferentes, sem nenhuma ligação 
entre elas, a não ser pelo rio Amazonas, a cen
tenas de quilômetros de distância do Acrfl, é 
bem um caso peculiar, em que só a unidade 
nacional determina a união dessas duas regiões 
que não dependem econõmlcamente uma da 
outra e cujos laços culturais, em virtude mes
mo dessa condição sui-genena, são fraquls
slmos. 

Dai o desejo da populacão do vale do 
Juruá, de constituir um Território Nacional, 
desligado do· Acre prôprlamente dito . Será, 
entretanto essa a verdadeira, .a mais justa so
lução ? Nlo valeria a pena estreitar mais os 
vlnculos culturais dos habitantes dessas duas 
regiões ? Aproximá-los; diminuir para horas 
a contagem das semanas e meses que se gas
tam para •Ir do .Juruá ao Acre ·1 Não será essa. 
talvez, a solução justa: dar ligação fácil e rá
pida ao11 munlclplos acreanos. ligados pela 
mesma sortê de estat situados nas cabeceiras 
dos altos rios ? De fato, mantida a atual situa
elo de transportes via Manaus e de comunica· 
ções telegráficas precárias, cada vez mais se 
acentuará o desejo dos juruaenses de se tor
narem um Território Nacional, separado poll
tlcamente do Acre, como já o é pela situação 
geográfica . 

Enquanto essa questão se agita. seguimos. 
os do D . G. E. um programa colocado um 
tanto à margem da questão, procurando tornar 
conhecido o Território, demonstrar à nação as 
suas atuais necessidades e as grandes posei· 

billdades do seu futuro; perqulrlr o seu pas
sado para apreender as lições que nos servi· 
rão nos dias de am1lnhã, certos de que esta
mos fazendo uma obra de união nacional e 
de coesão . 

Voltamos a repetir, êste ano, as palavraa 
dos relatórios anteriores : o serviço aéreo ln· 
termunicipal é uma nece11sldade Imperiosa, para 
a normalidade da admlnlstraçlo do Território 
e para a aproximação cultural de todo o povo 
acreano. Sem êle, só multo dificilmente pode o 
govêrno territorial prestar a&1Jlstêncla eficaz -
pessoal, material ou econômica - aos mu
nlclplos. 

DIRETôRIO ltEGIONAL DE 
GEOGRAFIA 

Como órgão regional do Conselho Nacional 
de Geografia, coube ao Diretório a coordenação 
geral e a orientação das atividades lncluldas 
no seu âmbito de trabalho. 

A importância do órglo regional de geo· 
grafia é tanto maior no Acre, quanto se aabe 
quão precário é o conhecimento que se possui 
da terra em que vivemos . 

A falta de pessoal especializado tem. no 
entanto. dificultado sobremodo o trabalho de 
pesquisa geográfica prôprlamente dita. Desse 
maneira, não obstante as grandes vantagens 
que dai adviriam. nenhum levantamento topo-

·.gráf!co ou astronômico põde ser realizado atá 
o. presente . Procurando, porém, aprofundar . o 
conheclmentc da terra, o Diretório patrocinou 
o lançamento de vários Inquéritos de estatlstlca 
f!slogrd.flca. 

Embora modestos os resultados jà constl· 
tuem um. passo importante para o obfotlvo em 
mira, qual seja o de facilitar o alargamento 
das pesquisas, num futuro próximo. Com êssa 
objetivo, foi obtida autorização do senhor go
vernador do Território, no sentido de ser 
contratado um técnloo para organizar os ser
viços geogràflcos acreanos. já estando o Bill\· 
tema regional em entendimentos a respeito coril 
o senhor secretàrio geral do Conselho Nacional 
de Geografia. 

Outra importante realjzação, que esU en· 
caminhada a um . brilhante sucesso é. certa· 
mente, a da Impressão do mapa do Território . 
Os entendimentos respectivos com o C . N . G . , 
prosseguem sob um prisma de compreensão 
mútua, esperando-se, .a breve prazo, um re11ul· 
tado satisfatório. 
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DIA DO ESTATfSTICO 

Reuniram-se, em sessão conjunta. os dois 
Colégios do sistema regional: - o Diretório 
Regional de Geografia e a Junta Executiva de 
Estatletlca, sob a presidência do Exmo. Sr. 
Dr. Antenor Cavalcante, secretário geral do 
governo e presidente do D. R. G. - &saes dol11 
órgãos votaram uma Resolução em que expres
aam ao Exmo. Sr. Cel. Lula Silvestre Gomes 
Coelho, governador do Território os agradecl
men1'os pelo multo que S. Excla. tem feito em 
prol do bom êxito de tõdas as Iniciativas levadas 
a efeito pelos órgãos regionais do sistema esta
tlstlco-geogriflco brasileiro. 

Durante essa reun!Ao, foram entregues os 
prêmlo11 de assiduidade e Incentivo aos fun
cionários que ma111 se distinguiram no perlodo 
de 29 de maio de 1948 a 29 de maio de lllü. 

Ã noite, o Exmo. Sr. governador Inaugurou 
o recinto da 8. • Expoall:Ao de Cartografia e 
Estat111tlca. organizada pelo Departamento de 
Geografia e Estatlstlca, apresentando em slntese 
gráfica. Interessante.e aspectos da vida acreana. 

Ao11 preaentes foi dlstrlbulda a publlcação 
n. • 14, lntltulalia O Acre A'-1, que é um re
posltárlo de elementos Informativos sõbre ,..o 
Território, no seu aspecto fislco, econõmlco, 
social, cultural, administrativo e demogriflco. 

SERVICO DE DESENHO E CARTOGRAFIA. 

Coube ao S. D. C. sob a orientação do 
Diretório a elaboração dos mapas municipais, 
organizados em observância A Lei Nacional n. • 
811, de 1938, e de acõrdo com a divisão admi
nistrativa fixada pelo Decreto-lei n.• 6 163, de 
Sl de dezembro. de 1948, para vigorar Inaltera
da no qüinqüênio de 1944-1848. 

1:118es mapas mereceram plena aprovação 
do covemo do Território e por meu Intermédio 
foram entregues ao Conselho Nacional de Geo
grafia. 

Muito precioso foi, também, o trabalho da 
B. D. C. na organlzal:Ao do11 grf.flco11, mapila e 
deaenho11, para a Exposllllo Cartogriflca e Es
tatlstlca do "Dia do Estathrtlco". 

Para a II Conferência Pan-Amerlcana de 
Consulta 10bre Geografia e Cartografia e X 
Congresso Brasileiro de Geografia, preparamos 
lntereaaante material expositivo, que fêz parte 
da contrlbullllo do Território, constante de 
griflcos sõbre a situação econômica. ma
pas, etc. 

Para a 1. • Exposição Agro-Pecut.rla e In
dustrial do Acre, a Seclllo organizou, além de 
numerosos grt.flcc.s, um oportuno mapa econô
mico do . Território e outros eleqntos repre
sentativos de grande valor, os quais foram 
devidamente apreciados pelo pdbllco que con
correu ·ao certame. 

Grande parte da contrlbullllo do D- G. ll. , 
A 1. • Exposllllo feita da Amazõnla, está a 
cargo da Secção de Desenho, que está envi
dando esforços para o Integral cumprimento da 
Resolução n.o 84 da Junta Regional de Ellta
tlstlca, que determinou a parte com que o sis
tema regiona! concorrerá a Aeae certame. 

PUBLICIDADE 

Uma das tarefas mais Importantes é, certa
mente, a de divulgar 011 resultados das puqul
aaa elaboradas pelo Departamento. IllllO foi 
feito, em 1944, por melo da série de publl
caçõell, comunicados e outros avulso11. 

Na llérle das publlcaçõell, circularam &11 
de ndmeros 14, O Acre At"4l, editada em co
memoração A passagem do Dia do Estatistleo; 

-·-

O Acre em Ntimeroa (n.• 15), edição feita espe
cialmente para o X· Congresso Brasileiro de 
Geografia e para a II Conferência Pan-Amerl
cana de Consulta sõbre Geografia e Cartogra
fia; ReaoluolJea da Junta Bxecutfoa Regioftol 
'"3 li:ataUstwa (n.• 16) - volume 4.• - 1942/ 
1943 - O Acre e 8"4 Produc4o - (n.• 17), pre
parada pela Carteira· de Produção Extrativa 
e Agro-Pecuf.rla - edlllo lmpreua no Ser
viço Gráfico do I, B. G. E., em comemo
r&l:ão à passagem do dia do Estado Novo; 
DespeaOB Munic1pa'8 com a Asnatlnct<J Cultu
ral e M~d,co-Banitdria (n.• 18) - volume 9.• -
1941/1942, preparada pela Carteira de E.statls
Uca Administrativa; e O Acre e sua Produç4o 
- Comentários (n.0 19) . 

Na série de avulsos foram publlcadoa o 
Relatdno de J.9,f!, o Relatório da Com'8s4o 
Ret'Woro da D't'Wllo T91'ritorial e o trabalho 
N<Woa Top6nimoa .l.creanoa. 

SECCAO DE GEOGRA.J'IA. E ESTATfSTICA 
' FISIOGRAFICA 

1 
Desde a criação do D. G. E., ficou pre

visto que o mesmo encerraria em si, duu or
dens de atividades: a relacionada com o estudo 
da geografia e a que se refere aos levantamen
tos estatlstlcos propriamente ditos. Dai, a 11ua 
designação de Geografia e Estatlstlca. 

A parte dos estudos geográficos, embora 
prevista já pelo regulamento baixado em 1940, 
só multo mais tarde 'se desenvolveu a ponto de 
constituir uma Secção Técnica: a de Geografia 
e Estatlstlca Fisiográfica. Compreende esta 
Secção trts carteiras dlstlntu: 

- a de estudos geogl-t.flco11, 
-, a de estatlstlca flslogriflca e 
- a de tran11porte11 e comunlcaçÕBll. 

Foram trabalhos realizados em 1844, pela 
S. G. E . F .: 

LooaHdadu acrea- - A.fim de 11ervlr 
como elemento subsldlf.rlo para a elaboração 
do11 mapas municipais, e para servir de bale· A 
organlza(lão sistemática de um flchirlo de loca
lldades do Território, foram relacionados, por 
munlclplo11, aquelas que constavam de mapas, 
Informes, levantamentos, etc., e enviadas BOI 
agentes municipais de Estatl11tlca, juntamente 
com um croquis do mapa municipal, afim de 
serem corrlgldoe o• enganos, sanadu as la
cunas e melhorado• tanto quanto poll81vel os 
lnformea exl11tentea. 

ObseniaçlJes climatol6QicOB - :2ste Inquéri
to é remetido somente aos agente11 de Cru
zeiro do Sul e Sena Madureira e ao Departa
mento da Produc;Ao, pois 110mente nesse• mu
nlclplo11 e em Rio Branco, existem estaçõBll 
meteorológicas . Temos recebido re&'Ularmente 
os Informes climatológicos. 

Blo ell8aB ob11ervaç(íea de relevante lmpor
t&ncla no estudo das produções agrlcolu e, 
seria altamente proveitoso para esse servieo 
- mormente com o nosso sistema de lnforma
çõea trimestrais - que o governo do ·Territó
rio adquirisse pequena aparelhagem, para a 
Instalação de postos meteorológlco11 nos munl
clplos. E118a aparelhagem, !Imitada ao estri
tamente necell8Arlo, poderia ser entregue Aa 
Inspetorlu A.grlcolas, e eerla utlllsalma para 
011 11eus próprios eervlço11. 

Fauna: - EatA em rea!Ísa.!:Ao um estudo 
lfÕbre aa principais 811})kfes de animais ell
vestres ell;bltentes no Território, tendo 1tdo 
recebidas Informações relativas aos munlcf
pios de Tarauacà, Bra11lléla e Sena Madureira. 
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Orografia e Mdrotrrafta: - Registramos 
bons resultados a respeito dêBBes dois Inqué
ritos. Dispomos agora de boas lnformacões 
aôbre as serras e os rios do Território. Pen
samos reunir os dados obtidos, eni uma pu
bllcacão ge«?grátlca. 

lllmbarc096ea; - PoBSulmos um cadastro de 
tõdas as embarcações existentes no Território, 
segundo os seus principais caracterlstlcos. 

Ouh'os tnqulritoa: - A Secção lançou, ain
da, outros Inquéritos, como sejam: lagos e la
goas. existentes; grµtas e cavernas; principais 
espécies vegetais existentes; reservas vegetais; 
quedae d'àgua e principais ocorrências mi
nerais. 

Bfemhtdea: - A S. G. E. F. organizou um 
detalhado flchàrlo, contendo lnform.acões aôbre 
as principais ocorrências nos munlclplos. Sõbre 
alguns dêles, possulmos dados desde a funda
cio e, aôbre outros, desde a primeira pene
traclo .• 

Correspondência recebida: 183 oflclos, 52 
memoranda e 47 ràdlos - total; 282 - Corres
pondência expedida: - 83 oficlos, "8 memo
randa e 25 ràdlos - total 156. 

Ml!JIOS DE TRANSPORTE 

Um dos pontos de-vista Importante e que 
mais vantagens proporcionaria ao Território do 
Acre, é exatamente o de dotar a reg!AO de 
meios capazes de lhe favorecer os transportes 
em todos os sentidos. 

A dea0bstruclo dos nossos rios, a abertura 
de estradas e principalmente a avlaclo, llg1U1-
d9 o Interior à capital do Território, e os mu
nlclplos entre si, proporcionariam resultados 
extraordlnàrlos, e a Admlnlstracão resolveria 
com a màxlma eficiência e rapidez seus pro
blemas. 

Os meios de transportes no Acre preocupam 
a classe laborloaa, qqe tem presenciado multas 
vêzes perder grande parte de seus produtos nos 
centros dos seringais, causando-lhe prejufzos 
lncalculávels. 

As Imensas posslbllldades económicas exis
tentes dentro dos Infinitos oceanos verdes desta 
região suficientemente esplanadas, bastariam 
para suprir de um tudo qualquer região do 
Brasil. 

Em conseqüência de sua própria sltuaclo 
geogràflca, o Território do Acre, tem proble
mas por demais complexos a l'e801ver, que só 
mesmo a avlacllo poderà aatlsfazer. . 

Tõda a extenaa região acreana com uma 
área de 1"8 357 quilómetros quadrados, ensom
brada por florestas seculares e ainda quase 
virgens, reclama para se tornar .habltl.vel e 
poder servir as necessidades do homem, meios 
de transportes, que se tornam dia a dia, mal1.1 · 
urgentes. 

Reunindo esforcos, lançamos os questlonà
rlos -- "Velculos de tração iliecAnlca", "Velculos 
de tração animada e embarcações", cujos resul
tados foram os melhores posslvels, jà se achan
do êsses elementos devidamente fichados em 
nosso arquivo. 

Existem navegando no Território do Acre 
126 motores cujos serviços prestados à reglã<> 
são lncalculàvele. 

Na época dificultosa de navegação, em 
que os principais rios acreanos chegaram a ter, 
em alguns lugares, menos de nieto · metro de 
profundidade, é o motor que penetrando nos 
altos rios, facilita o transporte dos nosáos 
principais produtos ,para as praças de Belém 
e Manaus, e leva a alimentação e os medica
mentos ao mafs ·long1nquo seringai. 

SITUAÇÃO FtSICA 

Limites: Norte - Território do Guaporé 
e Estado do Amazonas; este e sul - Repdbll
ca da Bollvla; sul e oeste - Repdbllca do 
Peru. 

Extensão da linha divisória - 2 399 qui
lómetros. Ãrea territorial - 148 357 quilóme
tros quadrados. 

Dtstrlbulda em zonas tlstogràflcas: 

I -' Purus - Acre 82 898 quilómetros qua
drados. 

II - Juruà - TarauacA 62 459 quilómetros 
quadrados. 

Em munlclplos: 

i. Brasiléla .. . ........ . 
2. Cruzeiros do Sul ... . 
3'. Feijó ............... . 
4. Rio Branco ......... . 
5. Sena Madureira .... . 
8. Tarauacà ......... ·' . 
7,. Xapurl .............• 

9 935 Km• 
29 730 
16 548 
34 369 
29 753 
19 181 
• 8 841 

COMISSÃO REVISORA DA DIVISÃO 
TERRITORIAL 

De11tgn094o: 

Pela Portaria n.º 80, de 8 de maio de 1943 
foi designada a Comissão Revisora da Divisão 
Territorial, d!! acõrdo com o oficio n.o P/P/ 
1061 de 71 de janeiro de 1943 do Sr. Presidente 
do I. B. G. E., sob a presidência do Dr. 
Antenor Cavalcante e composta dos Sra. Rai
mundo Nobre Passos, diretor do D. G. E. e 
Dr. José Hermano de Vasconcelos Fernandes, 
assistente técnico do Departamento da Pro
dução. · 

onêt&t094o : 

Diretamente articulada com o Conselho Na
cional de Geografia, ór&'Ao superintendente da 
execução no pais da Lei Nac!onal n.o 311, Ins
talou-se a Comissão a 7 de maio de 1943, fun
cionando no Departamento de Geografia e Es
tatlsMca. · obedecendo a orientacão ditada pelos 
lnterêsses regionais. 

Bzeeuç/Jo; 

Processaram-se normal e eficientemente 
nossas tarefas e no prazo regulamentar foi en
caminhado ao Conselho Nacional de Geografia, 
prêvlatnenfe aprovado pelo govêrno do Terri
tório, o pi~ da divisão territorial, consubs
tanciado p!Ojeto nos seguintes Itens: 

I - Revisão da nomenclatura das cidades 
e vilas acreanas; 

II - .Pro'~sta do quadro slstemàtlco da 
divisão territorial para 1944/48; 

III - Proposta dos limites municipais e 
distritais P&fl1. o 9,_l.lliiqüênlo 1944/48. · 

Acom}l&nhou o mencionado expediente um 
mapa d<> Terrltórto, fixando tõdas as divisas 
propostas; 

Resultou .' dêi5se t,abalho o Decreto-lei n. • 
,6 168, balx-.do a 31 de. dezembro de 1943, pelo 
Sr. Presidente da República, fixando o quadro 
terrltorla,I do . Acre· para o qüinqüênio 1944/"8. 

· Por fôrça dê&t!!. ·ato sofreram alterações oa 
limites municipais. de Rio Branco e Xapurl, 
de Sena Madu.reh'a e Braslléla, de Cru71elro do 
Sul e .;Silab;a. Foi aeresclda à supertlcle do 
munlclpl<i . ·:d'e 11"41ljó, a região conhecida como 
do Jurupart, sób a jurisdição de fato do Acre 
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·.' 
desde 1903, mas em lltlglo com o Estado do 
Amazonas, aumentando assim a Area de cêrca 
de 3SO qullOrnetros quadrados. 

Quanto à nornlnata das cidades e vilas 
acreanas, as alteracõee foram as seguintes: 

Braallla (cidade) passou a chamar-se Bra
slléla. 

Seabra· (cidade) voltou a chamar-se Ta
rauacl.. 

Castelo (vila) passou a chamar-se Manuel 
Urbano. 

Hurnalfá (vila) voltou a chamar-se POrto 
VAiter . 

O nome de Seabra foi cedido, num cesto 
de elevada eleg&ncla do govêmo do Acre, ao 
Estado da Bahia, para homenagear seu filho, 
o grande republicano J. J. Seabra. 

Braslléla é. urna cornposlclo do nome pai.trio 
ao significado potencial da Amazônia - a 
Hlléla. 

Manuel Urbano em lugar de Cutelo, corno 
homenagem ao pioneiro do desbravamento do 
alto rio Purua, o nordeeUno Manuel . Urbano 
da Encamaclo. 

POrto V•lter é o antigo nome de Humaltal., 
no · Jun». voltando BBSlrn à primitiva deno
rnln&CIQ. 

Ficou, portanto, o Acre com 5 cornarcu, ;õ 
têrmos, 7 rnunlclplos e· 14 distritos, observada 
a estruturação orgàntca dos Decretos-leis fe
derais n.o 2 291 e 4 365, de 8 de junho de 1940 
e 9 de junho de 1942, respectivamente e manti
das as 74 zonas de paz. 

DIA DO MUNICIPIO 

Celebraram-se em tõtl.as as 7 cldad·es do 
Território as cornemoracões clvtcas do Dia do 
Munlcfplo num ambiente de vivo entusiasmo, 
lnaugurando~se o quadro territorial para o 
qUlnqUênlo 1944/48. Provtdenclou a Cornlsal.o 
a publlcaclo no órgão oficial dó Território 
dae atu das solentdadea, nos rnunlclplos de 
Rio Branco e Xapuri. faltando ainda as dos 
demais pelo seu não recebimento . 

Mantidas 811 74 zonas de paz, estabelecidas 
no artigo 3, V, do Decreto-lei federal n.o 4 366, 
de 9 de junho de 1942, coube-nos ajustal.-las à 
11tsternittca do quadro nacional de divisão ter
ritorial, obedeceu a. ordenacão do Decreto-lei 
n.o 6 163, colocando cada zona de paz em seu 
distrito respectivo, jal. que o distrito tem a 
categoria dnlca de ctrcunscrtcAo prlrnàrla do 
Território, para todos 011 fins da administração 
pdbllca e da organlzaclo judlclàrla. 

Decorrência disso velo o Decreto territorial 
n.o 147, de 17 de marco de 1944 elaborado por 
Coinlasão, que especificou as alteracões de àm
btto territorial e deu nova nurneracAo àa zonu 
de paz, em concordàncla com' o quadro slste
rnitlco estabelecido para o Acre no qüinqüênio 
1944/48. 

Elllla providência legal concluiu a tntegra
clo do Acre no quadro nacional de dlvislo 
terrltórlal, e ípeo facto encerrou nossa lncurn-
btncla. • 

Intensa foi a publlcacAo deaenvolvtda pela 
Comissão, com o tlrn preclpuo de obter cola• 
boraçllo e ajudt. em seus trabalhos. CoJl)partl
lhando dêue afã o D. G. E. preparou e dlll
trlbu!u em todo o pais o Comunicado n. • 6 -
O Acre e a Bewllo Territofial do Braa.i. 
. ~través do jornal O Acre e em conjunto 

com· o D. G. E. foram· feito• as aeculntes 
pubUcacõea: 

- Dítiido Territorial 
- Cidades e VUaa Acrea~ que Mudar4o 

oa Nomes 
Acr~an!tulanca de NOtM de C'4ades e Vílaa 

- As Atítiw.ladu da C. B. D. T. 
- Dit)(aórlu M1m(c(pa" e Dc.trita" 
- o N OtlO JI apa do Acre 
- A TOjlOtl,m'6 Braa(leira 
:- A NOtla L>Wia4o Territorial 
- O BUual do D(a do MuttWfp(o 
J- Diti'84o Admítt'8traHtia e JudícUria do 

Áor:il 
· ~- O Dia do Mutt(cfp(o 
:- O Decreto "· • 1~1 , 
- Aumentada a 8Uflflrflcíe do ~cre. 

PARTE FINAL 

k)>reclando os resultados jà obtidos pelo 
Diretório Regional 'de Geografia do Território 
do Acre, à luz destu clrcunstAnclu que acabo 
de expor, ·certamente reconhecerá .que, se êa
aeà resultados nlo atingiram, ainda, o grau da 
eficiência que o momento estai. a exigir, não 
foi por certo, por falta de esforços a quem 
estilo afetos os seus servtcos, tanto mala que 
êues esforços lllo amparados ·pela acAo mani
festa do govêrno do Território do Acre, empe
nhado profundamente em proporcionar à Esta
tlstlca e à Geografia acreanas, a estrutura con-• 
dlnzentes com ae suas necessidades, e são 
apoiados no estimulo dé uma colaboraclo efi
ciente do 1. B. ·G. E., que possui um corpo 
de Ilustres brullelros cujos nomes são .sempre 
um prazer, proclaml.-loa corno reconhecimento 
às suas qualidades de trabalho. 

Terminando êste relato, quero deixar aqui 
patente o sincero agradecimento do povo acrea-· 
no aos Ilustres chefes da EstatlaUca e Geogra
tta brasUelras - embaixador José Carlos de 
Macedo Soares, presidente do I. B. G. E., Dr. 
Màrio Augusto Teixeira de Freltu, secretúl~ 
geral do Instituto e En&'.• Chrtatovam Leite de 
Casµ-<>, secretàrto-geral do Conselho Nacional 
de Geografia, que representam no àrnblto eata
tlstlco-geogràflco o expoente rnàxlrno da gran
deza nacional . 

. Oatialdo PMtheíro de Uma, delegado do 
Acre. 

Ili.-::"'" Se' preei1ar de alsuma lnform&clo 16bre a seocrafla do BraeU, dlrlJa-ae ao Conselho 
...., Nacional de Geo&'l'afia, que o atenderi. prontamente - se a com11lta lflo fOr de 
earáter dailOlo. 
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Bibliografia 
• 

Livros 
RAOUL BLANCHARD - Estados-Uni

dos, Canadá e Alasca - Barcelona, 
1944. Editorial Juventud, 4.0 menor, 
274 págs. ilustrado. 

Em virtude da variedade de seus 
métodos e assuntos, a Geografia é. uma 
ciência amena. E, se o autor de livros 
de Geografia é· também escritor flu
ente e cheio de entusiasmo como o ve
lho professor Raoul Blanchard, cate
drático da Universidade de Grenoble, 
em suas mãos a ciência se tornará 
atraente e sedutora. Faz-se mister con
fessar que seus livros sôbre Geografia 
da América-do-Norte possuem, nos dias 
atuais, um atrativo especial. Como não 
nos interessarmos por êsse grande pais 
chamado Estados-Unidos e por êsse ou
tro grande domínio da Coroa inglêsa, o 
Canadá? Todo europeu, hoje, sonha um 
pouco com êsses vastos paises indus
trializados, cuja poderosa máquina de 
produção superou os mais atrevidos 
cálculos. O livro do professor Blan
chard não engana. o leitor, que nêle 

· encontra descrições exatas, uma or
dem pedagógica na exposição, que au
xllia a reter e compi:eender o que se 
leu, e uma amenidade em tôda a nar-:. 
ração, que faz com que nos entregue
mos· à sua leitura quase como à de uma 
novela. Efetivamente, não é exagêro 
dizer-se que se lê êsse livro como uma 
novela. 

O professor Blanchard publica êste 
trabalho após fecundo labor de geógrafo. 
no qual avulta sua obra sôbre a região 
de Grenoble. Em espanhol, para apren
der a Geografia da América do Norte, 
tínhamos de recorrer, . antes da atual 
publicação, à monumental tradução de 
la Blache. Entre uma obra de tal tipo 
e extensão e os coml)êndios, como o 
Granger-Dantin, não existia em cas
telhano, 'um livro do tipo que comenta-

mos. Todavia, para o homem culto, e 
mais ainda para o professor de Geo
grafia de curso secundário, sentia-se 
a falta dum manual do porte dêste do 
professor Raoul Blanchard, suficien
temente extenso e bem informado para 
poder satisfazer a curiosidade inteli
gente do leitor não profissional ou for
necer dados elementares ao profissio
nal não especializado. 

Ambas as finalidades, preenche• 
as 9 livro do professor Blanchard. A 
tradução foi feita com esmêro e em lln- • 
guagem clara. Pena é que os dados es
tat~ticos não ~nham sido atualiza
dos, pois, ainda que o autor se tenha 
justificado explicando os motivos disso, 
parece ter sido possível ter corrigido 
essa deficiência, considerando-se a 
data tardia - dezembro, 1944 - de 
sua publicação em egpanhol. 

(Registro extraido · da publicação 
Bibliografia Hispanica, número de ju
nho de 1945). 

. 
ARMANDO ORTEGA FONTES - Bi

bliografia de Varnhagen - Comis
são de Estudos dos· Textos da His
tória do Brasil - Ministério das 
Relações Exteriores - Rio-de-Ja-
neiro, 1945. · 

A Comissão de Estudos de Textos 
da História do Brasil, que tem como 
uma das finalidades elaborar biblio
grafias sôbre publicações referentes a 
assuntos da História do Brasil, provi
das com nota8' criticas e explicativas 
de cada uma, enriquece a sua coleção 
com mais um excelente guia bibliográ
fico, a Bibltografia de Varnhagen, com
pilada pelo Sr. Armando Ortega Fontes, 
pondo, assim, à d1.spos1ção dos nossos 
estudiosos uma relação exaustiva das 

• 
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obras, opúsculos, artigos e outros escri
tos esparsos de Francisco Adolfo de 
Varnhagen, guardados na biblioteca do 
Itamarati. 

J.M.C.L. 

JOS~ CAMARGO MENDES - Bibzto
graffa Geológtca, Mtner{'lógtca, Pe
trográjtca ·e Paleontológtca do Es
tado de· São-Paulo - 'Instituto 
Geográfico e Geológico - Secreta
ria da Agricultura, Indústria e Co
mércio - Estado de Si-o-Paulo -
São-Paulo, 1944. 

Neste volume dá-nos o autor uma 
magnifica contribuição bibliográfica 
especiallzada reunindo os tfabalhos 
de· interêsse géo-paleontológico sôbre 
o Estado de São-Paulo. A presente bi
bliografia é a primeira contribuição 
especializada sôbre aquêle assunto per
tinente ao Estado e constitui, por certo, 
uma ótima colaboração para os estu
diosos. 

M.BLG. 

-te 

JOAO BARBOSA DE FARIA - A cerâ
mtca da tribo Uaboí dos rtos Trom
be~s e Jamundá (contribuição 
para o estudo da arqueologia . pré
histórica do Baixo Amazonas) · -
Publlcação N. 89 - Conselho Na
cional de Proteção aos índios -
Rio-de-Janeiro, Imprensa Nacional, 
1946. 

No presente ensaio o Sr. João Bar
bosa de Faria descreve o material ar
queológico colhldo no vale do Trombe
tas, e Jamundá contribuindo para o 
alargamento dos estudos etnográficos. 
Condensa o autor um conjunto de no
ticias e observações acêrca da cerâmica 
antiga da Amazônia, detendo-se, ini
cialmente, em apreciações sôbre a. tribo 
Uaboi, Já desaparecida e cujo papel na 
cerâmica antiga toi preponderante. 

M.B.G. 

-te 

JC>Ett ANTONIO MADEffiA - Determt
naç4o Radiotelegráfica da Longt
tude · e Problemas Correlativos -
Publicações do Sindicato Nacional 
dos Engenheiros Geógrafos - 3.ª 
Série - N.0 4 - Li6boa, 1945. 

Apresenta esta obra cientifica, que 
foi subsidiada, também, pelo "Instituto 
para a Alta Cultura" de Lisboa, um 
prólogo com o histórico de sua cuida
dosa elaboração, destinada, especial
mente, aos astrônomos, engenheiros 
.geógrafos e hidrógrafos. Constitui êsse 
importante trabalho especlallzado uma 
sintese dos estudos reallza(j.os durante 
alguns anos sôbre a nova técnica ope
ratória da determinação das longitudes, 
levada a efeito na segunda campanha 
internacional das longitudes, na qual 
colaborou o Observatório . Astronômico 
da Universidade de Coiinbra, em sua se
gunda operação, em 1933, tendo ini
ciado as observações no dia 7 de ou
tu~ro, conforme os proce~ .preco
nizados pelo Bureau Internacional de 
Z'Heure. 

Para sua elaboração foram utili
zadas as determinações:. dessa segunda 
campanha das longitudes, cujo estudo 
abrange a I Secção ·da obra, Na n 
Secção descreve-se um ensaio sôbre a 
determinação da longitude com o novo 
pôsto radio-elétrico do Observatório de 
Coimbra, efetuando algumas investiga
ções sôbre a re-cepção de si.pais horários. 

Finalmente, insere o trabalho um 
apêndice contendo processos especiais 
de determinação da hora de recepção 
dêses sinais usados nos observatórios 
de Greenwich e de Tóquio. · 

M.B.G. 

F. C. HOEHNE - A bacia do rio Rt
beira-de-Iguape, sua flora e ex
pectattva agrícola - ln Relatório 
Anual do Instituto de Botânica, 
referente ao exerciclo de 1944 -
Secretaria de Agricultura, Indús
tria e Comércio de São-Paulo -
Brasil, São-PaulO,. 1945. . ' . 

O presente trabàlho da . lavra do 
Sr. F. C. Hoehne, diretor do Instituto 
de Botânica de São-Paulo, pelo modo 
como desenvolveu seu trabalho focallza 
outros aspectos correlatos como o diz 
no seu tntroito - "abrange também 

. o interêsse das florestas nativas e a 
conseqüente preservação da flora e 
fauna do nosso pais". 

Termina o autor êsse interessante 
estudo com as seguintes conclusões 
gerais: 

1.0 - A bacia hidrográfica do 
Ribeira-de-Iguape é a região mais in
~cada, do Estado de São-Paulo, para a 
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· policultura intensiva. Tanto como o 
são o Egito e a Holanda, é suscepti
vel de adaptação. 

2.0 - A sua posição geográfica ga
rante-lhe, tàmbém, a colocação ime
diata de tôdas as suas produções agri-
colas. · 

3.0 - O saneamento da região po
derá ser c!onseguido com o contrõle 
das águas nas cabeceiras .e a abertura 
de canais de drenagem na baixada. 

4.0 - As obras de barragem neces
sárias na região mais alta, poderão 
fornecer energia elétrica que, utilizada 
pelas estradas de ferro ext_stentes e a 
serem construidas, grandes economias 
aduzirá. · 

5.º - Para reab111tar o põrto de 
Iguape e evitar os danos advindos do 
Valo-Grande, e:ltl.ste possibllldade. 

6.0 - O reflorestamento com es~ . 
sências indigenas pode e deve ser leva
do a efeito concomitantemente, tanto 
nas encostas como na baixada. · 

7.º - Embora vultosos os capitais 
indispensáveis para essas obras, os seus 
Juros estarão absolutamente garanti

. dos, com o desenvolvimento agrieola .e 
industrial da · região ·citada . 

CATALOGO DA SECÇAO DE MINERA
LOGIA DO MUSEU JOLIO DE 
CASTILHOS - Secretaria de Edu
cação e Cultura - Estado do Rio
Grande-d0-Sul, 1945. 

Novo catálogo que reúne interes
santes noticias da Geografia e Geo
logia do Rio-Grande-do-Sul, das quais 
se destacam os inf'ormes· sõbre a 
localização geográfica daquele Estado, 
área, limites, coordenadas geográficas, 
posições e altitudes das sedes dos mu
nicipios relativamente à capital, bacias 

htdrog71"áfij:as e climatologia, abrangen
do esta as oito regiões em que se en
contra dividido o Estado, cada uma 
com o clima caracteristico. 

Insere ainda o trabàlho, que foi 
organizado pelo professor Nei Crisósto• 
mo da Costa, uma noticia geral da Geo
logia do Estado e finalmente uma rela
ção dos minérios do Rlo-Grande-do
Sul, obra do Dr. Francisco Rodolfo 
Simch, que foi o primeiro diretor do 
Museu .iúlio de Castllhos, publicada. 
em folheto em 1928, e agora repro
duzida por se achar completamente es
gotada, destinando-se a maior divulga
ção do que possui o subsolo daquela 
importante unidade da Federação. 

M.B.G . 

• ir 

wn.LIAM T. PECORA E ALOtsIO LI
C1NIO M. BARBOSA - Jazidas de 
Niquel e Cobalto de São-José-do 
Tocantins - Estado de Goiás -
Boletim n.O 64 - Ano 1944 - Divi
são de Fomento da Produção Mi
neral - D . N. P . M. - Ministério 
da Agricultura - Rio-de .Janeiro, 
1944. 

Slste trabalho, que constitui mais 
um número do Bolettm da Divisão 
de Fomento da Pro(jução Mineral, é o 
primeiro de uma série de publicações 
que serão o resultado dos trabalhos de 
campo realizados; conjuntamente por 
aquêle Departamento e o Serviço Geo
lógico dos EE . uu. CU. S . Oeological 
Survey> sõbre _problemas importantes 
da geologia brasileira. 

Trata o número em aprêço das 
investigações das Jazidas de niquei das 
cercanias de São-José-do-Tocantins, 
no Estado de Goiás. Acompanham o 
trabalho copioso documentário · foto
gráfico, mapas e gráficos . 

M.B.G . 

...-:- O Boletim do Conselho Nacional de Geografia 6 dlstrlbufdo sratultamente aos 6rgãoe 

...., do ID1tltuto Brasileiro de Geografia e Estatfstlca e a detennlDadas Instituições e persona· 
Udadn, a cr!Urlo da dlreçlo, destlJlando-se os uemplares restante1, l venda pública. 
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ETNOGRAFIA E LtNGUA TuPI-GUA

RANI · - Boletins ns. 8 e 9 - São
Paulo, 1945. 
Mais dois substanciosos boletins, 

apresenta-nos a Faculdade de Filosofia 
da Universidade de São-Paulo, pela 
sua cadeira de Etnografia e Língua 

.. Tupi-Guarani. 
O de n.0 8 estampa as "Considera

ções" de Antônio Gil, trabalho de um 
advogado português que viajou pela 
Afrlca, em meados do século XIX. O 
dito trabalho vem precedido de uma 
introdução escrita pelo Sr. Jüru Jacó 
Phlllpson, assistente da cadeira . Traz 
ainda, em .apêndice, "Alguns dados sô- · 
bre o tráfego de escravos (clandestino 
e legal) na costa de Angola, na 1.8 

metade do século XIX". 
O de n.0 9 publica entre outras 

coisas "Notas sôbre a interpretação so
ciológica de alguns designativos de pa
rentesco. do tupi-guarani"; "Breve crí
tica a Lafone Quevedo"; "Iuty e 
Jaiché"; 

.Trata-se: como vemos, de mais 
uma espêndida parcela de material in
formativo, à disposição dos numerosos 
interessados no assunto, já existentes 
por todo o Brasil. 

• A.M . 
-te 

MENSARIO ESTATtsTICO - Prefeitu
ra do Distrito-Federal - Secretaria 
Geral do Interior e Segurança -
Departamento de Geografia e Esta
tística - N.0 79 - Julho de 1945 
- Brasil, Rio-de-Janeiro, 1945. 
Publica o presente número dêsse 

periódico especializado diversas infor
mações relativas à estatística econômi
ca, financeira, do mercado financeiro e 
monetário, dos preços, do consumo, das 
obras públicas, agrária e florestal, ad
ministrativa, sanitária, médico-hospi
talar, cultural, social, judiciária, demo
soclológica, tôdas do Distrito-Federal e 
referentes ao mês de julho de 1945. 

M.B .G . 

MISSOURI V ALLEY AUTHORITY -
· Publlc Affairs Bulletlns - <Mlssouri 

Valley Authorlty) - The Library of 
Congress .....:.. Bulletln n.0 42 -
Washington, 1946. 
&te boletim do Serviço de Refe

rência Legislativa da Blblloteca do 
Congresso, informa sôbre os prós e os 
contras da formação de um Departa
mento do Vale do Mlssourl (Mlssourt 
Valley Authority), objeto de uma pro
posta apresentada ao Senado dos Es
tados-Unidos, a 15 de fevereiro de 
1945, com consideraçôes acêrca das con
dições atuaJ.s e conveniências do plano 
e aprofundada anállse das conseqüên

. elas econômicas e políticas que a 
execução do mesmo acarretaria para a 
nação · norte-americana. 

J.M.C.L. 
-te 

PORTUCALE - Revista de Cultura -
Nova série - N'.0 1 - Fevereiro 
de 1946 - Pôrto, Portugal, 1946. 
Sob a direção de alguns dos seus 

antigos colaboradores, reaparece com o 
presente número a revista Portucale, 
em uma nova série de contribuições 
culturais. 

M.B.G. 
-te 

· Y . P. F . - Boletin de Informaciones 
Petroleras - Organp Oficial de la 
Dlrecclón General de Yaclmlentos 
Petrollferos Fiscales (Y .P .F.) -
Secretaria de Industria y Comércio 
- Aiío XXII - Dlciembre de 1945 
- N.0 256 - Buenos Aires, 1945. 
Dá-nos êsse número de Y. P. F. 

além de copioso noticiário das soleni
dades levadas a efeito a 13 de dezembro 
do ano findo pela Dlrección General 
de Yaclmientos Petrollferos Fiscales 
(Y .P .F.), comemorativas do 38.0 ani
versário da descoberta do petróleo na 
região de Comodoro Rivadavia, consi
derado "Dia do Petróleo Nacional", co
mo sempre, diversos outros assuntos 
especializados, sôbre a indústria e o 
comércio do petróleo. · 

M.B.G. 

~ Assine a "Revista Brasileira de Geografia" para receber em 1ua casa a melhor pablicaçlo 
..., pertódfca sôbre a geografia do Brasil. 



Contribuição · 

bibliográfica especializada 

Peru 
Relação de mapas apresentados na expos1çao anexa à 

II Reunião Pan .. Americana de Consulta sôbre Geografia e Cartografia 

Carta Nacional - Hoja Huacho 
1:200 000 - 1933. 
Servicio Geograflco del Ejercito . 
0,450 X 0,320. 
cores das convenções. 

Carta Nacional - Hoja Casma. 
1:200 000 - 1932 . 
Servlclo Geograflco del EJerclto . 
0,450 X 0,329 . 
cores das convenções. 

Carta Nacional - HoJa Ichuna. 
1:200 000 - 1930. 
Servicio Geograflco del EJerclto. 
0,450 X 0,320. 
cores das convenções. 

Carta Nacional - HoJa Ylave. 
1:200 000 - 1929. 
Servicio Geograflco del EJerclto. 
0,450 X 0,320 . 
cores das convenções . 

Carta Nacional - HoJa Cajamarca 
1:200 000 - 1928. 
Servicio Geografico del EJercito . 
0,450 X 0,320. 
cores das convenções. 

Carta Nacional - Hoja TruJlllo . 
1:200 000 - 1929. 
Serviclo Geografico del EJercito. 
0,450 X 0,320. 
COres das convenções. 

Carta Nacional - HoJa Arequipa. 
1:200 000 - 1940. 
Servicio Geograflco del Ejerclto. 
0,450 X 0,320. 
cores das convenções. 

Carta Nacional - Hoja Condoroma. 
1: 200 000 - 1941. 
Servlcio Geograflco del EJercito . 
0,450 X 0,320. 
COrea das convenções. 

Carta Nacional - HoJa Huaras. 
1:200 000 - 1934. 
Serviclo Geograflco del EJercito. 
0,450 X 0,320 . 
Côres das convenções. 

Carta Nacional - HoJa Lima. 
1:200 000 - 1934. 
Servlcio Geograflco del EJerclto. 
0,450 X 0,320. 
Côres das convenções. 

Carta ·Nacional - HoJa Vllla. 
1:200 000 - 1936. 
Serviclo Geograflco del EJ ercito. 
0,450 X 0,320 . 
Cõres das convenções. 

Carta Nacional - HoJ\ Punta de 
Bombon. 

1:200 000 - 1939 . 
Servlclo Geogratlco del Ejerclto . 
0,320 X 0,450. 
Cõres das convenções . 

Carta Nacional - HoJa Mate. 
1: 200 000 - 1940 . 
Servlclo Geogratico del EJerclto . 
0,450 X 0,320 . 
Cõres das convenções. 

Carta. Nacional - HoJa Chivay. 
1 : 200 o'Oo - 1942 . 
Serviclo Geogratico dei EJercito . 
0,450 X 0,320 . 
Cõres das convenções . 

Carta Nacional - Hoja Sicuanl. 
1:200 000 - 1943. 
Serviclo Geograflco dei Ejercito. 
0,450 X 0,320. 
Cõres das convenções. 
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Carta Nacional - HoJa Lampa, . 
1:200 000 - 1942 . . 
Servicio Geografico del EJercito. 
0,450 X 0,320. 
Côres das convenções. 

Carta ... Nacional - HoJa Puno. 
1:200 000 - 1944. 
Servicio Oeografico del EJercito. 
0,450 X 0,320. 
Prêto e branco. 

Carta Nacional - Cuadro Empalmes. 
1:500 000 - 1944. 
Servicio Geografico de1· EJercito. · 
0,454 X 0,334, 
Duas côres. 

Carta Nacional - Hoja Puno 
1:200 000 - 1944. 
Servicio Geografico del Ejercito. 
0,450 'x 0,320. 
Côres das convenções . 

Mapa Fisico-Politico. 
f:2 500 000 . 
Instituto Peruano del Libro. 
0,920 X 0,655 , 
5 côres. 

Minuta da Carta Nacional - HoJa 
Puno . 

(Plancheta B) - 1927 . 
Instituto Oeografico Militar . 
0,320 X 0,220. 
Côres das convenções . 

Minuta da Carta Nacional - Hoja 
Puno. 

(Plancheta A) ·_ 1927 . 
Instituto Geografico Militar . 
0,320 X 0,220. 
Côres das convenções . 

' 
Minuta da Carta Nacional - Hoja de 

Villa. 
(Plancheta n.0 5 > • 
1:20 000. 
Instituto Oeograflco Mllitar . 
0,225 X 0,298. 
Côres das convenções . 

Planisfério. - Mapa de Guerra. 
1:40 000 000 - 1943. 
El Cap Santos E Baca Ordinola. 
Servicio Geografico del Ejercito. 
0,830 X 1,210. 
9 côres. 

Plano Director - Hoja de Proyeccion. 
1:75 000 - 1935 . 
Servicio Geografico Mllitar. 
0,475 X 0,535 , 
2 côres. 

· Plano Llave - Sub-.division en HoJas 
de Chao - Viru - M<>che . 

Escala gráfica - Ministerlo de Fomen-
to - abril ' de 1942 . 

0,426 X 0,562 . 
Prêto e branco . 

Plano Llave de la Sub-Division en 
Hojas del Valle de Chicana . 

Escala gráfica 0,10 = 20 km - 1944. 
Ministerlo de Hacienda . 
Servicio Aerofotografico Nacional del 

Ministerio de Aeronautica . 
0,420 X 0,560. 
Prêto e branco . 

Rede General de Triangulação Oeo-
tlesica. 

1 :400 000 . 
Instituto Oeografico Militar. 
0,534 X 0,550. ' 
3 côres . 

Región de Contamana y Contaya. 
Escala gráfica 0,065 = 20 km - 1942. 
Ministerio de Fomento . 
0,438 X 0,428. 
Prêto e branco. 

Ruta Lima - Tumbes. 
Escala gráfica 0,15 = 150 km . 
Corpo Aeronautico del Peru . 
0,238 X 1,108. 
5 côres . 

Triangulación Geodesica de la Carta 
Nacional al 200 000 . 

1:3·000 ooo - 1944. 
Instituto Oeografico Militar. 
0,760 X 0,505 . 
3 côres . 

~ o Conselho Nacional de Geografia ~ constltutdo pelo "Diretório Central" na Capital 
.,... Federal, por um "Diretório Be&lonal" em cada capital de E&tado e por um "Diretório 
Municipal" em ~~ Prefeitura. 



Retrospecto geográfico 

e cartográfico 

· ·Revista . do Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro 

fndice: por assunto, dos trabalhos publicados nos volumes 90 a 18 5 

(Letras F e G) 

Faivre (João Maurício) - Joaquim 
Antunes de ·Almeida - 1934 - vol. 
169 - págs. 209-217. 

Famílta Imperial (A) - Mozart Mon
teiro - 1925 - vol. 152 - t. 98 -
pàgs. 69-88 . 

Família real (transladação da) - José 
Vieira Fazenda - 1923 - vol. 147 
- t. 93 - págs. 531-535 . 

. . 
Faria (Alberto de) - Um voto de pesar 

pelo falecimento de .. . - 1931 -
vol. 164 __,... pág. 549 . 

Fase inicial do reinado (A> e a ação 
' individual do imperador - A . Ta

vares de Lira - 1925 - vol. 152 -
t . 98 _..:.. págs. 242;-249 . 

Fases do segundo império - Capistrano 
de Abreu - 1925 - vol. 152 - t. 98 
- págs. 432-445 . 

Fatos da nossa independência - Pala
vras do Sr. Brás do Amaral - 1940 
- vol. 175 - págs. 657-663 . 

Fauna - Magalhães Correia - 1933 
(l.º) - vol. 167 - págs. 167-175. 

Fazenda da Independênc~ - Maga
lhães Correia - 1933 < 1.0) - vol. 
167 - págs. 197-202. 

Fecundidade - José Vieira Fazenda -
1943 (2.ª ed.) - vo).. 149 - t . 95 
págs. 399-403 . 

Feijó (A individualidade de> - Ricardo 
Gumbleton Daunt - 1943 - vol. 
181 - págs: 75-85 . 

Feijó (Padre Diogo Antônio) - Sessão 
especial comemorativa do centená
rio da morte do .. . , em 30 de outu
bro de 1943 - 1943 - vol. 181 -
pág. 162. . 

Feijó Luís da Cunha < Viscondé de 
Santa Isabel) - José Vieira.Fazen
da - 1943 (2 .ª ed.) - vol. 149 -
t . 95 - págs. 492-496 . 

Feitiços -· José Vieira Fazenda - 1923 
- vol. 147 - t. 93 - págs. 498-502. 

Felisberto Caldeira Brant Pontes <Mar-:. 
qués de Barbacena) - Ver - Pon
tes <Felisberto Caldeira Brant) . 

Félix de Guisard · Filho - Ver - Gui
sard Filho <Félix de) ... 

Félix Pacheco - Ver - Pacheco 
<Félix) . 

Féraudy (Maurice de> - Ver - De 
Féraudy CMaurice). 

Feriado nacional - O Imparcial de 2 
de dezembro de 1925 - 1925 -
vol. 152 - t. 98 - págs. 956-957. 

Fernan<'ez (Júlio ) - Comunicação do 
seu falecimento, em sessão de 23 
de julho de 1935 - 1935 - vol. 
170 - pág. 271. 

Elogio feito por B. F. Ramiz Gal
vão - 1935 - vol. 170 - págs. 
349-350 . 

Fernando Augusto Georlette - Ver -
Georlette (Fernando Augusto). 

Fernando de Magalhães - Ver 
Magalhães (Fernando de) . 



BIBLIOGRAFIA 351 

Ferrão (José Carlos Mayrlnk da Silva> 
- Traços biográficos por A. · Tava
res de Lira - 1926 - vol. 153 -
t. 99 - pág. 242. 

Ferraz (Barão de Uruguaiana> - Tra
ços biográficos do Sr.... por A. 
Tavares de Lira - 1923 - vol. 
148 - t. 94 :--- pág. 587. 

Ferraz (Antônio Leôncio Pereira> -
Proclamado sócio efetivo, em ses
são de 22 de agôstQ. de 193.l 

· 1931 - vol. · 164 - pág. 436. 

Ferreira (Fernando Lu'is Vieira) 
Proclamado sócio efetivo, em ses
são de 22 de agôsto de 1931 -

• 1931 - vol. 164 - pág. 436. 

Ferreira (Justo Jansen) - Professor 
José Ribeiro do Amaral - 1930 -
vol. 161 - t. 107 - págs. 349-358. 

Comunicação do seu falecimento 
em sessão de 29 de agôsto de 1930 
- 1930 - vol. 161 · - t. 107 -
pág. 729. 

Elogio feito por B. F. Ramiz Galvão 
- 1930 - vol. 161 - t. 107 - págs. 
804-806. 

Ferretra (Mário de Sousa)· - Procla
mado sócio efetivo, em sessão de 
22 de agôsto de 1931 - 1931 - vol. 
164 - pág. 437. 

. Notícia do falecimento de ... Elogio 
histórico _por Pedro Calmon - 1944 
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do sócio efetivo em sessão de 22 
de agôsto de 1931 - 1931 - vol. 
164 - pág. 437. 
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da - 1943 (2.ª ed.) - vol. 149 -
t. 95 - págs. 654-659: 

"Festividades Garibaldinas" - Pedro 
Calmon - 1932 (2.0 ) - vol. 166 
- págs. 661-668. 

Figueira (Antônio Fernandes) - Co
municação do seu falecimento, em 
sessão de 7 de abril de 1928 -
1928 - vol. 158 - t. 104 - pág. 
772. 

Sessão especial em homenagem ao 
Sr .... Falou o Sr. Solidônio Leite 
- 1928 - vol. 158 - t. 104 -:-- págs. 
843-866. 

Elogio feito por B. F. Ramiz Gal
vão - !928 - vol. 158 - t. 104 -
págs. 1133-:-1136. 

Figueiredo (Elpfdio de) - Voto de pe
sar pelo seu falecimento - 1922 -
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27-30. 

Aureliano Leite - 1944 - vol. 182 
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sócio honorárto em sessão de 14 de 
abril de 1939 - 1939 - vol. 174 
- pág. 688. . 

Fragoao (José Albano> - Traços bio
gráficos por Augusto Ta vares de 
Lira - 1928 - vol. 158 - t. 104 -
páp. 1045-1049. 

França (Cleme11te , Ferreira> - Tra'os biográficos por A. Tavares de 
Lira - 1926 - vol. - 153 __, t. 99 
- pág. 249. 

Franca <Padre Leonel) - Proposta 
para ser admitido como sócio ho
norário do Instituto, em seSBão de 
l'l de seteIIlbro de 1943 - 1943 -
vol. 181 - pág. 150. 

Proclamado sócio honorário do Ms
tttuto, em sessão de 21 de dezembro 
de 1943 - 1943 - vol. 181 - pág. 
164. 

Franclscanos no M aranht!o (Os) ·
Augusto Ollmpio Viveiros de Cas
tro - 1924 - vol. 150 - t. 96 -
págs. 254-285. 

Franciscanos <Os> e a guerra Holan
desa - Frei Sabino Staphort -
1927 .....,.,vol. 156 - t. 102 - págs. 
603-627. 

Francisco Adolfo de Varnhagen <Vis
conde de Pôrto-Seguro> - Ver -
Varnhagen <Francisco Ado~fo de). 

Francisco Augusto Pereira da Costa -
Ver - Costa (Francisco AugustQ 
Pereira da). 

Francisco Beltsário - Ver - Belisário 
(Francisco). 

Franctsco Carnetro de Campos - Ver 
- dampos <Francisco Carneiro de) . 

Franctsco de Aqutno Correia <D.> -
Ver - Correia (Francisco de Aqui
no D.). 

Franctsco de Assis Mascarenhas - Ver 
- Mascarenhas <Francisco de 
Assis). 

Franctsco de Carvalho Soares Brandt!o 
..:_ Ver - Brandão (Francisco de 
Carvalho Soares). 

Francisco de Lima e Stlva - Ver -
Silva <Francisco de Lima e). 

Franctsco de Mont' Alverne <Frei) -
Ver - Mont'Alverne (Franclsco de 
- Frei). 

Franctsco ·de Paula Sousa e Melo -
Ver - Melo (Francisco de ·Paula 
Sousa e>. · 

FranciBco de Sales Collet e Stlva -
Ver - Silva <Francisco de Sales 
Collet e). 

Franctsco de Santa Teresa de Jesus -
Ver - Santa Teresa de Jesus <Fran
cisco>. 

FranciBco de Paula C4ndido - Ver -
· Cândido (Francisco de Paula). 

Franctsco de Paula Peretra Duarte -
Ver - Duarte <Francisco de Paula 
Pereira). 

' Franctsco de São Carlos <Frei> - Ver 
- São Carlos (Francisco de 
Frei). · 

. Franctsco do R~go Maia -· Ver 
.Mata (Francisco do Rêgo). 
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Françisco dos Santos Ptnto - Ver -
Pinto (Francisco dos Santos) . 

Franctsco Engénio de Toledo - Ver -
Toledo (Francisco Eugênio de). 

Franctsco · Glicérto - Ver - Glicério 
(Francisco). 

Franctsco Inácto Marcondes Homem de 
Melo (Barão Homem de Melo). -
Ver - Melo (Francisco ·Inácio Mar
condes Homem de) . 

Francisco José de Oltvetra Viana 
Ver - Viana <Francisco José de 
Oliveira). · 

Franctsco José Furtado - Ver ·- Fur
tado (Francisco José). 

Franctsco José Ptnto (General) - Ver 
- Pinto , <Francisco José - Ge:
neral). 

Franctsco José Teixetra Júnior - Ver 
-Teixeira Júnior (Francisco José). 

Franctsco Libdnto Colás - Ver - Colás 
Francisco Libânio) . 

Franctsco Maria Gordtlho Veloso de 
Barbuda (Vtsconde de Lorena) -
Ver - Barbuda (Francisco Maria 
Gordilho Veloso de) . 

Franctsco Otaviano. de Almeida Rosa 
- Ver - Rosa (Francisco Otaviano 
de Almeida) . 

Franctsco Rádler de Aquino - Ver -
Aquino (Francisco Rádler d'). 

Franctscó Solano Lopez - Ver - Lo
pez (Francisco Solano). 

Francisco Vilela Barbosa - Ver -
Barbosa (Francisco Vilela) . 

Franctsco Xavier de Santa Teré$a 
<Fret> - Ver - Santa Teresa 
<Francisco Xavier de .....:. Frei). 

Franco . (Afr4nto de Melo) - Proposta 
para ser elevado a sócio honorárlo. 
em sessão de 22 de agôsto de 1931 
- 1931 - vol. 164 - pág. 521. 

Proclamado sócio honorário do Ins
tituto, em sessão de 12 de maio de 
1937 - 1937 - vol. 172 - pág. 490. 

Noticia do seu falecimento com 
resumo bio-bibliográfico - 1943 -

, vol. 179 - pág. 276. 

Elogio feito por Pedro Calmon 
194:J'- vol. 181 - págs. 109-113. 

Francó (Cato de · Melo) - Proposta 
para que seja admitido como sócio 
correspondente - 1934 - vol. 169 
- pág. 227. 

Parecer favorável à proposta de sua 
admissão - 1934 - vol. 169 -
págs. 259-314 . 

Proclamado sócio correspondente · 
do Instituto; . em sessão de 30 de 
julho. de 1934 - 1934 - vol. 169 -
pág. 314. 

Franco <Vtrg'ílio Martins de Melo> -
Comunicação do seu falecimento 
em sessão de 20 de abril de 1923 -
1923 - vol. 148 - t. 94 - pág. 468 

Elogio feito por B. F. Ramiz Gal
vão - 1923 - vol. 148 - t. 94 -
pág. 472. 

Frederico Lunardt <Monsenhor) - Ver 
- Lunardi (Frederico - Monse
nhor). 

Frederico SUS1Jiela Guarch - Ver -
Guarch (Frederico Susviela). 

Fregetro <Clemente L., - Elogio feito 
por B. F. Ramiz Galvão - 1923 
- vol. 148 - t. 94 - pág. 877. 

Frei Sampaio- Ver - _Sampaio {Frei) . 

Fretre (Laudelino) - Comunicação do 
seu falecimento, em sessão de 21 
de junho de 1931 - 1937 --. vol. 
172 - pág. 514. 

Elogio feito por B. F. Ramiz Gal
vão -:- 1937 - vol. 172 - pág. 620. 

Freitas (Mário Augusto Teixeira de) -
Proposta. para ser admitido como 
sócio efetivo e eleito em Assembléia 
Geral de 27 de dezembro de 1944. 
- 1944 - < 4.º tri.) - vol. 185 -

• págs. 300-402. 

Frettas {Nortval Soares de) - Proposta 
para ser elevado a sócio honorário 
o Sr .... - 1931 - vol. 164 - pág. 
552. 

·Max Fleiuss visto por outro prisma 
- 1944 < 4.0 tri.) - vol. 185 -
págs. 114- 123. 
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Fridtjop Nansen - Ver. - Nansen 
(Fridtjop) . 

Fritz Müller - Ver - Müller (Fritz) . 

Fronteiras elo Brasü no regime colontal 
· - Artigo de Plínio Barreto - 1939 

- vol. 174 - págs. 759-765. 

Proclamado sócio correspondente 
do Instituto, em sessão de 15 de de
zembro de 1934 - 1934 - vol. 169 
- pág. 533. 

Galo ele Santo Antônio (0) - JosP 
Vieira Fazenda - 1923 · - vol. 147 
- t. 93 - págs. 558-562. 

Homero Veteri Lafronte - 1944 -- • Galos htstóricos - José Vieira Fazenda 
vol. 182 - págs. 122-126 . _ 1923 _ vol. 147 - t. 93 - págs. 

Frontin (André Gustavo Paulo ele) -
- Elogio feito por B. F. Ramlz Gal
vão - 1933 - vol. 168 · - págs 
781-784. 

Comunicação do seu falecimento 
em sessão de 17 de abril de 1933 -
1933 - vol. 168 - pág. 713 . 

Pela familia do ilustre engenheiro .. 
foi oferecido ao Instituto um fetra
to do grande brasileiro - 1937 -
vol. 172 - pág. 575 . 

' 
FundaçtJo ele P6rto-Alegre - Ver -

Pôrtà-Al~gre (Fundaçio de) ... 

Funeral ela Imperatriz ,,_ José Vieira 
Fazenda - 1943 (2.ª.ed.) - vol. 149 
- t. 95 - págs. 382-386. 

. Funerais (Os) ele S. M. o imperador. 
o Sr. D. Pedro II, na Europa -
Otávio da Silva Costa - 1925 -
vol. 15~ - t. 98 - págs. 208-211. 

Furnas <As) - José Vieira Fazenda -
1943 (2.ª ed.) - vol. 149 ..._ t. 95 
- págs. 82-86 . 

Furtado <Francisco José) - Traços bio
gráficos do Sr .... por A. Tavares 
de Lira - 1923 - vol. 148 - t. 94 
- pág. 592. 

Gabinete Português de Leitura - Ofer-

170-174. 

Galvão (Benjamim Franklin Ramiz) 
(BartJo de Ramiz GalvtJo) - Ses
são especial, a 16 de agôsto de 1922, 
comemorativa do qüinquagésimo 
aniversário da adm18são, como só
cio efetivo, do Sr .... - 1922 - vol 
146 - t. 92 .- págs. 491-516 .. 

Homenagem pelo seu ~o.0 aniversá
rio - 1936 - vol. 171 - págs. 305-
306. 

Traços biográficos por Max Fleiuss 
- 1936 - vol. 171 - págs. 313-317. 

Comunicação do seu falecimento, 
em sessão de 5 de abril de 1938 -
1938 - vol. 173 ._ pág. 661. 

Elogio feito por Alfredo Va~dão -
1938 - vol. 173 - págs. 872-882 . 

Galvão <Sebastião ele Vasconcelos) -
Comunicação do seu falecimento 
em sessão de 29 de junho de 1928 
- 1928 - vol. 158 - t. 104 - pág, 
975. 

Elogio por . B. F. Ramlz Galvão -
1928 - vol. 158 - t. 104 ·- págs. 
1132-1133. 

ta para coleção do Instit\lto, de um , 
exemplar da medalha de prata 
cunhada para comemorar o cente
nário da fundação daquela asso
ciação ..:.... 1937 - vol. 172 - pág 
575. 

Gama <Manuel Jacinto Nogueira ela> 
- Traços biográficos por A. Tava
res de Lira - 1926 - vol. 153 -
t. 99 - pág. 257. 

Gamei <Alípio> - Comunicação do seu 
falecimento. em sessão de 14 de 
abril de 1936 - 1936 - vol. 171 -
pág. 250. 

'Gago Coutinho <Carlos Viegas> - Pa
lavras do Sr. Conde de Afonso Celso 
- 1922 - vol. 146 - t. 92 - pág. 
403 . 

Proposta para sócio correspondente 
·. do Instituto - 1934 - vol. 169 -

pãg. 401. • . 

Elogio feito por B. F . Ramlz Gal
vão - 1936 - vol. 171 - págs. 
406-407. 

Ganclia <Enrique ele) - Proposta par~ 
que seja admitido como sócio cor
respondente . do Instituto - 1936 -
vol. 171 - pág. 250 . 
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Parecer favorável a. que seja admi
tido como sócio correspondente do 
Instituto - 1936 - vol. 171 - pág 
322. ' 

Proclamado sócio correspondente 
do Instituto, em sessão de 4 de de
zembro de 1936 - 1936 - vol. 171 
- pág. 420 . 

Ganns (Cláudto) - Proclamado sócio 
honorário do Instituto em sessão 
de 15 de dezeln.bro de · 1939 - 193!l 
- vol. 174 - pág. 1000. 

Proposta para que seja transferido 
para a classe dos efetivos - 194(1 
__:. vol. 175 -:- pág. 370. 

Parecer favorável à sua transfe
rência para a classe de sócio efeti
vo - 1940 - vol. 175 - pág. 398 

Proclama.do sócio efetivo, em ses
são de 26 de junho de 1940 - 1940 
- vol. 175 - pág. 405. 

.Garcia (Rodolfo) - Indicado para a 
vaga de sócio benemérito - 1943 
- vol. 179 - pág. 279 . . 
Noticia de sua eleição para sócio 
benemérito - 1943 - vol. 180 -
pág. 264. 

Proposta para ser promovido a só
cio benemérito, em sessão de 22 de 
fevereiro de 1943 - 1943 - vol. 181 

Parecer favorável à sua promoção 
a sócio benemérito - 1943 - vol. 
181 - pág. 139. 

Bio-bibllografia por Maria Carolina 
Max Fleiuss - 1944 (2.0 tri.) -
vol. 183 - págs. 305-306. 

Garcia (José Maurlcío Nunes) - Con
ferência do Sr. Afonso Escragnolle 
Taunay, sôbre o . .. - 1930 - V'ol. 
161 - t. 107 - págs. 688-705 . 

Garibáldi <Anita) - · Pedro Calmon -
1932 (2.0) - vol. 166 - págs.663/668. 

Palavras do Conde de Afonso Cel
so - 1932 (2.0 > - vol. 166 -
pág. 668. ' 

Gtupar 'Silveira Martins - Ver - Mar
tins (Gaspar Sllveira). 

Gastllo de Orleans (Conde d'Eu> -
Elogio feito por B. F. Ramiz Gal
vão - 1922 - vol. 146 - t. 92 -
pág. 563. . 

Gastão B.uch, - Ver - Ruch (Gastão). 

Generais da Independéncia - Confe
rência por Moreira Guimarães -
1929 - vol. 160 - t. 106 - págs. 
377/387. ' 

General Hodendorp - Ver - Hoden
dorp <General). 

Genfü de Castro - Ver -Castro (Gen
til de). 

Genttz de Assis Moura - Ver - Moura 
(Gentll de Assis). 

Geogratta e .Ht&tória - Conferência dO' 
Gen. Pedro Cavalcante - 1944 -
(4.0 tri.) - vol. 185 - págs. 158/166. 

Georlette (Fernando Augusto> 
Elogio feito por B. F. Ramiz Galvão 
- 1934 - vol. 169 - págs. 426/427. 

Getúlto das Neves - Ver - Neves (Ge
' túlio das> 

Getúlto Vargas - Ver - Vargas (Qe-· 
túlio>. 

Gtz (Luís Henrique Azarola) - Propos
ta para que seja admitido como só
cio correspondente - 1934 - vol . 
169 - pág. 228. 

Parecer favorável à proposta de 
sua admissão - 1934 - vol. 169 -
págs. 256/314. 

Proclamado sócio correspondente· 
do Instituto, em sessão de 30 de ju
lho de 1934 ......._ 1934 - vol. 169 -
pág. 314 . 

Gtovanni Emanuel - Lafalete Silva -
1934 - vol. 169 - págs. 49/54. 

GtoiJano Vtcenzo Sanfeltce (Conde Bag
nuolo) - Ver - Sanfellce (Gio-
vano Vicenzo) . · 

Gtrar (Simon> - Lafaiete Silva 1934 
- vol. 169 - págs. 193/196. 

Gltcério (Francisco> - Conferência do 
Sr. Tavares de Lira - 1941 - vol. 
176 págs. 433/451. 

Glória (.4.) - José Vieira Fazenda -
1923 - vol. 147 - t. 93 - págs. 
438/442. 

Glória ao magn4nimo - Afonso Celso 
- 1925 - vol. 152 - t. 98 - págs. 
786-789. 
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Glórta d( Cdndido Borges Monteiro <A> 
- Luis F. Vieira Souto - 1944 (3.'1 
trl.) - vol. ~84 - págs. 134-170. 

Glossário de palavras e frases da lín
gua tupt - ·ver - Palavras e fra

. ses da lingua tupi - (Glossário 
de). 

Góts (Eurico de) - Comunicação . do 
seu falecimento, em sessão de 5 
de abril de 1938 -.:. 1938 - vol. 173 
-.,.. pág. 662. 

Elogio felto .por Alfredo Valadão -
1938 - vol. 173 - pág. 689. 

Goethe <Centenário do falecimento de) 
- Humberto Knipping,-1932 (2.C>.) 
- vol. 166 - págs. '832-841. 

Conde de Afonso Celso - 1932 (2.0) 
- vol. 166 - págs. 842-IM6. 

Golpe de Estado - José Vieira Fazenda 
- 1923 - vol. 147 - t. 93 - págs 
426-438. . 

Gomes (Alfredo> - Elogio por B. F . 
Ramiz Galvão - 1934 - vol. 150 -
t. 96 - pág. 483. 

Gomes <Carlos) - Luis Felipe Vieira 
Souto - 1936 - vol. 171 - págs 
326-341. . 

Gomide <Antônto Gonçalves> - Traços 
biográficos por A. Tavares de Lira 
- 1926 - vol. 153 - t. 99 - pág 
258. 

Gondtm <A.ntônto José Duarte de Araú
jo) - Traços biográficos por A. 
Tavares de Lira - 1926 - vol. 153 
- t. 99 - pág. 243. 

Gonzaga <Tomás Antônto) Nélson 
de Sena - 1932 (2.0 > - vol. 166 - .. 
págs. 590-591. . . 

Gonzaga e Marília - José Vieira Fa
zenda - 1943 - (2.ª ed.) - Vol. 
149 - t. 95 - págs. 684-688. 

Grafia de nomes geográficos - Pro
posta de Otelo Reis para que o as
sunto ficasse esclarecido em Con
ferência de Geógrafos - 1926 -
vol: 153 - t. 99 - págs. 223-226 

Grafta (A) nos nomes geográttcos na
cionats e estrangetros - Ver - No- · 
mes geográficos (A grafia dos> . 

-7-

Gragbatá José Vieira Fazenda -
· 1923 - vol. 147 - t. 93 - págs. 

212-215. 

Gramáttca dos índios ttcunas - Frei 
Fidélis de Alviano - 1944 (2.0 trU 
- vol. 183 - pé.gs. 3-194. 

Gratas remtntscênctas - B. F.• Ramiz 
Galvão ....,... 1925 - vol. 152 - t. 98 
- págs. 859-861. 

Grünberg (Koch> - Comunicação do 
seu falecimento, em sessão de 27 
de abril de 1925 - 1925 - vol. 151 
- t. 97 - pág. 338. 

Gualberto <Luís Antônio Ferretra> -:: 
Comunicação do seu falecimento, 
em sessão de 30 de abril de 1932 -
1932 --- (2.0 ) - vol. 166 - pág. 616 

Elogio feito µor B. F. Ramiz Gal· 
.vão - 1932 (2.0 ) - vol. 166 -
págs. 745-746. 

Guarch <Susvtela) - Comunicação do 
seu falecimento, em sessão de 26 
de maio de 1928 - 1928 - vol. 158 
..,..... t. 104 - pág. 821. 

Elogio por B. F. Ramlz Galvão -
1928 - vol. 158 -'-- t. 104 - págs. 
1129-1132. 

Guardta (Clara Délta> - Lafalete Sil
va - 1934 - vol. 169 - págs. 118-

. 122. 

Guerra da Ctsplattna (A) , e a conven
çllo de 1828 - Conferência do Sr. 
Hélio Lôbo - 1928 - vol. 158 -
t. 104 - pé.gs. 1023-1032 . 

Guedalla (PhtltpJ - Proposta para ser 
âdmlt1do como sócio honorário do 
Instituto, em sessão de 21 de agôsto 
de 1939 - 1939 - vol. 174 - pág. 
838. 

Proclamado sócio honorário do Ins
tituto'. em sessão de 21 de agôsto 
de 1939 _:_ 1939 - vol. 174 -'- pág. 
839. 

Palavras de Ftancisto Rádler de 
Aquino, de saudação a ... -· 1939 
- vol. 174 - pág. 845. · 

Comunicação do seu falecimento -
1944 - vol. 183-'-- pág. 405. 

Comunicação do seu falecimento -
1944 - < 4.0 trl.) - vol. 185 - pág. 
315. 
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Guerra dos Farrapos - Basílio de Ma
galhães - 1934 - vol. 169 - págs. 
380-401. 

Guerrero (Marta) - Lafaiete Silva --
1934 - vol. 169 - págs. 25-30. 

Guiana brasileira - Laudo arbitral -
1933 (1.0) - vol. 167 - págs. 460-
468. 

Guilherme Schuch de Capanema (Ba
rão de Capanema) - Ver - Capa
nema (Guilherme Schuch de). 

Guilherme Studart - Ver ,,_ Studart 
(Guilherme). , 

Gutllobel (José Ccindido) - Elogio feito 
por B. F: Ramiz Galvão - 1925 -
vol. 151 - t. 97 - págs. 488-491. 

Proposta para elevação do sócio 
benemérito a grande benemérito. 
- 1925 - vol. 151 - t. , 97 - pág 
554. . ' ' 

Conferência pelo Comte. Carlos da 
Silveira Carneiro - 1943 - vol. 
180 - págs. 167-200. 

Sessão especial em comemoração 
do centenário do nascimento do 
Almirante ... , realizada em 25 de 
junho de 1943 - 1943 - vol. 181 
-pág. 137. 

Guimarães (José Marta Moreira)- -
Aclamado sócio benemérito do Ins
tituto, em sessão de 14 de abril de . 
1939 _,. 1939 - vol. 174 - pág .. 687. 

Comunicação do seu falecimento, 
em sessão de 15 de abril de 1940 -
ano 1940 - vol. 175 - pág. 369. 

Elogio feito por Pedro Calmon -
1940 - vol. 175 - págs. 637-642. 

Guimarães· (Artur Ferretra Machado) 
- Comunicação do seu falecimento, 
em sessão de 30 de abril de 1932 -
1932 _.:. (2.0) - vol. 166 - pág. 
6~. . 

· , 

Elogio feito por B. F. Ra.lniz Gal
vão - 1932 (2.º) - vol. 166 -
págs. 744-745. 

Guimarães (Abreu) .....,. Proposta para 
que seja adinitido como sócio cor
respondente - 1934 - vol. 169 -
pág. 227. 

Parec~r favorável à proposta de 
sua adinissão - 1934 - vol. 169 -
págs. 255-314. 

Proclamado sócio . correspondente 
do Instituto, em sessão . de 30 de 
julho de . 1934 - 1934 - vol. 169 
- pág. 314. -

Gutfí.azu (Henrique Rutz) - Parecer da 
Comissão de Admissão de Sócios, 
relativo ao Sr .... - 1924 - vol. 
150 - t. 96 - pág. 324. 

Parecer do Sr. Max Fleiuss. sôbrà 
as obras de. . . - 1925 - vol. 151 
.... t. 97 - págs. 149-157. 

Guisard Filho (Félix) - Proposta para 
ser admitido como sócio honorário, 
em sessão de 5 de agõsto de 1942 
- 1942 - vol. 177 - pág. 611. 

Proclamado sócio honorário do Ins
tituto, em sessão de 29 de setembro 
de 1942 - 1942 - vol. 177 - pág. 
634. 

G~itry (Lucten) - Lafaiete Silva -
1934 - . vol. 169 - págs. 91-98. . 

Gusmão (Padre Bartolomeu Lourenço 
de) - Biografia feita por B. F. 
Ramiz Galvão - 1922 - .vol. 146 
- t. 92 -'- pág. 56. 

José Vieira Fazenda - 1923 - vol 
1~7 - t .. 93 - págs. 179-182. 

Gustavo Barroso - Ver - Barroso 
(Gustavo). 

--

Envie OI livros de sua autoria ou os que se encontrem ·em aupncaia em HU poder, l 
Biblioteca Central do Con11elho Nacional de Geografia. para maior beneficio tia cultura 

ceosrittca do .-ruu. 



Leis e Resoluções 
Legislação federal 

Ementário dos decretos-leis publicados no período 
de 16 de abril a 15 de maio de 1946 

Decreto-lei a.• 9 111, de 1 de abril de 1948 -
"Dispõe sObre a Comissão Executiva do 
Leite, criada pelo Decreto-lei n. • 2 884. de 
10 de julho de 1940••. 

"Dl,rlo Oficial" de 25-4-946. 

Decreto-lei •·º 9 118, de 2 de abril de 1946 -
"Altera, sem aumento de despesa, o Orca
mento Geral da República". 

"D1'rlo Oficial" de 27-4-946. 

Decreto-lei n.0 9 181, de 11 de abril de 19'6 -
"Extingue o Depósito de Intendência da 
FOrca Expedlclon•rla Brasileira e cria . o 
Depósito de Recuperaclo de Material de 
Intend&ncla do Rio". 

"DIArlo 0.l'lclal" de 20-4-946. 

Decreto-lei n.0 9 UIS, de 11 de abril de 1948 -
"Cria o estandarte - distintivo para o 
Regimento Tiradentes". 

"Dl,rlo Oficial" de 28-4-946. 

Decreto-lei n.0 9 164, de 11 de abril de 1946 -
"Cria o Quadro do Pessoal do Território 
Feperal do Rio Branco". 

"Dlf.rlo Oficial" de 28-4-946. 

Decreto-lei n.• 9 172, de 13 de abril de 1946 -
"Autoriza o Prefeito do Distrito Federal 
a Isentar do pagamento do laudêmlo os 
mllltáres que tomaram parte nas operacões 
de guerra". · 

"Dl•rlo Oficial" de 17-4-946. 

Decreto-lei n. • 9 178, de 111 de abril de 1946 -
"Altera a redaclo do art. 11, do Decreto-lei 

. n.0 8 808, de 6 de dezembro de 1945". 

"D1'rlo Oficial" de 16-4-946. 

Decreto-lei n.0 9 174; de 15 de abril de 1948 -
"Concede pensão especial aos herdeiros de 
Aurlno Mayrlnk de · Oliveira". 

"Dl•rlo O~clal" de 17-4-946. 

Decreto-lei n.• 9 175, de 111 de abril de 1948 -
"Autoriza o Prefeito do Distrito Federal 
a Isentar a &cledade Unllo Internacional 
Protetora dos Animais, do pagamento do 
lmpõsto qu~ menciona"~ 

· "D1'rlo Oficial" de 17-4-946. 

N . R. - O Decreto-lei n. • 
1
9 248, ainda não 

foi publicado. 

Decreto-lei n.• 9 176, de 15 de abril de 19'8 -
"Fixa a representaclo de Delegados do 
Brasil em organlzacões Internacionais". 

"Dl,Tlo Oficial" de 17-4-946. 

Decreto-lei n.• 9 177, de Ui de abril de 1946 -
"Dispõe sõbre a concessão da gratltlcaclo 
especial de que trata o artigo 120, Item I, 
do Decreto-lei n. • 1 713. de 28 de outubro 
de 1939. aos servidores da União com exer
clclo em lepro8'rlo11". 

"Dl•rlo Oficial" de 17-4-946. 

Decreto-lei n. • 9 178, de 15 de abril de 19'8 -
"Modifica dispositivos· da allnea XIX, Ta
bela C, do Decreto-lei n.o 7 404, de 22 de 
rQarco de 1945". 

"bí•rlo Oficial" de 16-4-948. 

Decreto-lei n.0 9 179, de 15 de abrll de 1948 -
"Altera o Decreto-lei n.o 300, de 24 de feve
reiro de 1938, e dA outras provld&nclu". 

"Dlârlo Oficial" de 16-4-946. 

Decreto-lei n.0 9 180, de 15 de abril de 1948 -
"Concede gratltlcaclo de 20 % (vinte por 
cento) a funclonârlo com exerctclo em re
partlclo sediada em zona Insalubre". 

"Dlârlo Oficial" de 17-4-946. 

Decreto-lei n.º 9 181, de 15 de abrll de 1946 -
"Concede gratltlca<:lo de 20 % (vinte por 
cento)" a• funclonârlo com exerclclo em re
partlclo sediada em zona tnsalubre". 

"D1'rlo Oficial" de 17-4-946 . 

Decreto-lei n.• 9 182, de 111 de abril de 1948 -
"Retifica o art. s.o do Decreto-lei n.o 9 093. 
de 22 de mari:o de 1946". 

"Dlârlo Oficial" de 17-4-946. 

Decreto-lei n. o 9 183-, de 15 de abril de 1946 -
"Dâ nova redaclo ao Item II do artigo 30 
do Decreto-lei n.o 4 078, de 30 de Janeiro de 
1942 (Lei Orglnlca do Ensino Industrial)''. 

"Dlârlo Oficial" de 17-4-946. 

Decreto-lei n.• 9 184, de 15 de abril de 19'6 -
"Altera sem aumento de despesa o atual . 
ori:amento do Ministério da Agricultura: 
para o corrente e:ii:erclclo". · 

"Dlârlo Oficial" de 17-4-946. 
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Deueto·lel n.õ ,1) 186, de 15 de abril de 19'6 -
"Cria cargo Isolado no Quadro Permanente 
do Ministério da Agricultura". 

"Dlllrlo Oficial" de 174-946. 

Deereto-lel n. • 8 188, de 15 de abril de 19'6 -
"Altera, aem aumento de despesa, o Orca· 
mento Geral da Rep1íbllca". 

"Dlllrlo Oficial" de 174-946. 

Decreto-lei n.0 8 18'1, de llií de abril de UM8 -
"Altera o Decreto-lei n. 0 9 116, de l de abril 
de 1946". 

"Diário Oficial" de 17-4-946. 

Deereto-lel n.0 9 188, de 17 de abril de 19'6 -
"Cria, sem aµmento de despesa, funcões 
gratificadas no Quadro Permanente do De· 
parlamento Administrativo do Servlco Pd· 
bllco". 

"Dlllrlo Oficial" de 23-4-946. 

Deereto-lel n.0 8 188, de 2! de abril de 1948 -
"DA' nova redação a um dispositivo do 
Decreto-lei n.i> 9 120, de 2 de abril de 
1946". . 

"Dll\rfo Oficial" de 24-4-946. 

Decreto-lei n.0 9 198, de 22 de abril de 1948 -. 
"Reorganiza o Museu Imperial criado pelo 
Decreto-lei n.o 2 096, de 29 de marco de 
1946 e dl\ outras providências". 

"Dlllrlo Oficial" de 24-+946. 

Decreto-lei n. • 9 181, de 23 de abril de 19'8 -
"Revoga o Decreto-lei n.o 8 769, de 21 de 
janeiro de 1946". 

"Dll\rlo Oficial" de 26-4-946. 

Decreto-lei n.• 9 192, de 2S de abril de 19'8 -
"Aprova a mudanca de denomlnacão e 
transformação de cadeiras, no programa de 
ensino da Escola Nacional de Mllslca da 
Universidade do Brasil". 

"Dlllrlo Oficial" de 26-4-946. 

Decreto-lei n.• 9 19S, de 2S de abril de ltM8 -
"Estende aos alunos diplomados em 1940 
pelo CurBO Normal de Educação · Flalca 
da Escola de Educacão Flslca do Rio-Gran
de-do-Sul, as regalias de llctmclados em 
educacão tisica". 

"D1'rlo Oficial" de 2ó-4-946. 

Decreto-lei n.• 8 19', de !8 de abril de 19'8 -
"Revoga o Decreto-lei n.º 8 949, de 26 de 
janeiro de 1946, e dl\ outras prc;>vldênclas". 

"Dll\rlo Oficial" de 2ó-4-946. 

Decreto-lei n.• 9 196, de ZS de abril de 19'8 -
"Prorroga a vigência do crédito especial 
aberto ao Ministério da J'ustlca e Negócios 
Interiores pelo Decreto-lei n.o 8 448, de 26 
de . dezembro de 1946". 

"Dlllrlo Oficial" d.e 26-4-946. 

Decreto-lei n.0 9 llMI, de 23 de abril de 19'6 -
"Dlapõe l!Õbre dlferencas de caixas, de que 
trata o Decreto-lei n. o 2 100, de SO de mal"l:<> 
de 1946". 

"Dll\rlo Oficial" de 25-4-946. 

Decreto-lei n.0 9 197, de 2' de abril de 19'8 -
"Altera padrão de cargo de profeBBOr da 
Escola Técnica de Campos da Diretoria do 
Ensino Industrial". 

"D~rlo Oficial" de 26-4-946. 

Deereto-lel n.0 9 198, de U de abril de 19'8 -
"Autoriza o governador do Território Fe
deral · do .Amapll a contratar o aproveita· 
mento das jazidas de minério de ferro de 
que fõr concesslonãrlo•. 

"Dlllrlo Oficial" de 26-4-946. 

Decreto-lei n.0 9 199, de 2' de abril de ltM8 -
"Cria . cargo no Quadro Permanente do 
Ministério das Relacões Exteriores e dll 
outras providências". 

"Dlllrlo Oficial" de 26-4-946. 

Decreto-lei n.0 9 200, de 26 de ab'1) de 1946 -
"Prorroga por 60 dias o prazo estabelecldQ 
no art. 4. 0 do Decreto-lei n.• 8 872, . de 2' 
de janeiro de 1946'\ 

"Dlllrlo Oficial" de 27-4-946. 

Decreto-lei' n.0 9 201, de 26 de abril de 19'6 -
"Altera dlsposlcões dos Decretos-leis ns. 
6 419, de 18 de abril de 1944, e 8 493, de 28 
de dezembro de 1945, que regulam opera· 
ções da Caixa de Mobilização Bancl\rla". 

"Dlllrlo Oficial" de 27-4-946. 

Decreto-lei n.• 9 202, de 28 de abril de 19'6 -
"Dispõe sõbre pessoal do Ministério daa 
Relacões Exteriores e dl\ outru provi· 
dênclas". 

"Dll\rlo Oficial'' de 27-4-946. 

Decreto-lei n.º 9 20S, de 27 de abril de 19'8 -
"DA nova redação ao disposto no artigo 
278, 1 2.•, do Decreto-lei n.• 8 527, de S1 
'de dezembro de 1945". 

"Dlllrlo Oficial" de 80-4-946. 

Decreto-lel n.0 9 204, de 27 de abril de 19'8 -
"Altera, sem aumento de despesa, o Orça
mento do Plano d'e Obras e Equipamentos". 

"Dll\rlo Oficial" de 80-4-946. 

Decreto-lei n.º 9 205, de 27 de abril de 1946 -
"Extingue o cargo de 17.º Avaliador J'udl
clal da J'ustlca do Distrito Federal". 

"Dlllrlo Oficial" de 80-4-946. 

Decreto-lei n.0 9 206, de 2'1 de abril de 19'8 -
"Encorpora ao Serviço de Sadde dos Portos, 
sem au!J)ento de ·despesa, a frota marltlma 
do Serviço de Traneportes, e dá outras 
providências". 

"Dll\rlo Oficial" de 80-4-946. 

Decreto-lei n.• 9 20'1, de 2'1 de abril de 19'8 -
"Eleva a gratificação de função dos chefe•· 
de Postos de Defesa Sanltllrla Vegetal noll 
Estados, em que hã o regime de acõrdo~. 

"Dll\rlo Oficial" de 80-4-946. 

Decreto-lei n.• 9 208, de 29 de abril de 19'8 -
· "Institui o Dia das Pollclu Civis e Milita

res, que serll comemorada a 21 de abril". 

"Dll\rlo Oficial" de 2-6-946. 



LEIS E RESOLUCõES 361 

Decreto-lei n.0 9 209, de 29 de ab~ de 19'1 -
"Dispõe sôbre a filiação do pessoal assa
lariado, diarista e mensalista dos Servlcos 
Estaduais e Prefeituras Municipais, pelas 
Caixas de AposentiLdorla e Pensões". 

"Diário Oficial" de 2-5-946. 

Decreto-lei n.º 9 210, de 29 de abril de 1946 -
"Fixa normu para a uniformização da 
Cartografia brasileira e da\ outras provi
dências". 

"Dlârlo Oficial" de 2-5-946. 

Decreto-lei n.0 9 211, de 29 de abril. de 19'6 -
"Altera a redação do· Decreto-lei n.o 8 901, 
de 24 de janeiro· de 1946". 

"Dlârlo Oficial" de 2-5-946. 

Decreto-lei n.0 9 212, de 29 de abril de 19'6 -
"Retifica o Decreto-lei n.o 8 855, de 24 de 
jane~ro de 1946 e dà outras providências". 

"Dlârlo Oficial" de 2-5-946. 

Decreto-lei n.0 9 218, de 29 de abril de 19'6 -
"Abre ao Ministério da Agricultura o cré
dito de Cr$ 8 269 368,40 para pagamento de 
màqulnas agrlcolas adquiridas através da 
Carteira de ExportacA~o e Importação do 
Banco do Brasil· S. A.". 

"Dlàrlo Oficial" de 2-5-946. 

Decreto-lei n.0 9 214, de 29 de abril de 1948 -
"Autoriza o Ministério da Educacão e Saú
de a cooperar financeiramente com os Es
tados, Munlc!plos e entidades particulares 
na Intensificação da. assistência a tuber
culosos no território nacional". 

"Diàrlo Oficial" ·de 2-6-946. 

Decreto-lei n. 0 9 215, de 80 de abril de 1948 -
"Prolbe a prâtlca ou exploração de jogos 
de azar em todo o território nacional". 

"DIÚ!o Oficial" de 30-4-946. 

Decreto-lei n.0 9 216, de 80 de abril de 19'6 -
"Dispõe sõbre a substltulcão de ministros 
do Supremo Tribunal ·Federal". 

"Diâi;lo Oficial" de 3-5-946. 

Decreto-lei n. 0 9 217, de 80 de abril 4e 1948 -
"Revoga o Decreto-lei n. • 9 080, de 20 de 
marco de 1946". 

"Dlàrlo Oficial" de 3-6-946. 

Decreto-lei n. • . 9 218, de. 1 de mato de 1948 -
"Autoriza a Instituição da Fundação de 
Casa Popular". 

"D!ârlo Oficial" de 4-5-946. 

Decreto-lei n.0 9 219, de 2 de maio de 19'6 -
"Dispõe sõbre a trlbutacll.o de ln11etlcldas". · 

"Dlârlo Oficial" de 4-5-946. 

.Decreto-lei n.0 9 220, de 2 de mato de 19'6 -
"Altera o Decreto-lei n.o 6 176, de 7 de ja
neiro de 1943". 

"Dlârlo Oficial" de 4-5-946. 

Decreto-lei n.0 9 Z21, de z.
1
de maio de 1948 -

"Cria o estandarte-dl11untlvo para o Rest
mento Iplranga". 

"Dlârlo Oficial" de 4-5-946. 

Decreto-lei n. • 9 222, de Z de maio de 1948 -
"DA nova redacão ao art. 67 do Decreto-lei 
n. o 9 120, de 4 de abril de 1946", 

"Dlârlo Oflcl~I" de 4-5-946. 

Decreto-lei · n. • 9 228, de 2 de maio de 1946 -
Abre ao Ministério das Relacões Exteriores 
o crédito especial de Cr$ 114 818,60, pua 
pagamento à Repartição Internacional do 
Trabalho". 

"Diário Oficial" de 4-5-946. 

Decreto-lei n.0 9 224, de 2 de maio de 19&8 -
"Abre ao Ministério da Educação e Sal1de, 
o crédito especial de Cr$ 36 822,60, para pa
gamento de gratlflcacão no magistério". 

"Dlàrlo Oficial" de 4-5-946. 

Decreto-lei n.0 9 225, de 2 de maio de 19441 -
"Estende aos reservistas de primeira ca
tegoria da Aeronâutlca e da Marinha os 
beneflclos a que alude o Decreto-lei n.o 
844, de 9 de novembro de 1938". 

"Dlàrlo Oficial" de 4-5-946. 

Decreto-lei n.0 9 228, de 2 de maio de 1946 -
"Cria a floresta nacional de Ararlpe-Apodl". 

"Dlàrlo Oficial" de 4-5-946. 

·Decreto-lei n.• 9 227, de 2 de maio de 1946 -
"Altera, sem aumento de despesa, o Orça
mento do Plano de Obras e Equipamentos". 

"Dlârlo Oficial" de 4-5-946. 

Decreto-lei n.0 9 228, de 8 de maio de 19441 -
"Revigora o processo ife llquidacão extra· 
judicial de Bancos e Casas Bancàrlas, a que 
se refere o art. 5,0 do Decreto· n.• 19 479. 
de 12 de dezembro de 1930, regulamentado 
pelo Decreto n.º 19 634, de 28 de janeiro 
de 1931. e da\ outras providências". 

"DIArlo Oficial" de 4-5-946. 

Decreto-lei n.º 9 229, de 8 de maio de 1946 -
"Concede lsencão de Impostos, selos e taxas 
para as transformacões, encorporacões ou 
fusões de sociedades cujo fim seja a atl· 
vldade bancâr!a e da\ outras providências". 

"D!Arlo Oficial" de 4-5-946. 

Decreto-lei n.o 9 280; de 4 de mato de llM -
"Dispõe sõbre lotação de Repartlcllea e 
Serv~s e da\ outras providências". 

"Dlârlo Oficial" de 9-5-948. 

Decreto-lei n. • 9 281, de 8 de maio de 1946 -
"Dà nova redação ao art. 59 do Decreto-lei 
n. • 9 120, de 4 de abril de 1946". 

"Dlârio Oficial" 'de 9-5-946. 

»ecft.to-Iel n.º 9 232, de 6 de maio · de 1946 -
"Altera observacll.o constante do quadro 
anexo ao Decreto-lei. n.o 7 921, de 3 de se
tembro de 1945". 

"Diário Oficial" de 9-5-946. 
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Decreto-lei n.• 9 ZS!I, de 6 de maio de 1M8 -
"Aprova a mudança de denomlnacão e' 
traneformação de cadelrae, no programa da 
enelno da Escola Nacional de Música da 
Universidade do Brasil". 
"Dlf.rlo Oficial" de 9-.6-946. 

Decreto-lei n.• 9 2Sf, de f cÍe mato de 1M8 -
"Revoga o Decreto-lei n. • 8 810, de 6 de 
dezembro de 1945 e df. outrae Jll'()vldêtlclae" • . 
"Dlf.rlo Oficial" de 9-6-946. 

Decreto-lei n.0 9 235, de 6 de maio de UH8 -
"l;'rorroga o prazo a que se refere o pan\
grafo único do art. 5. • do Decreto-lei n. • 
8 512, de 31 de dezembro de 1945". 

"Dlf.rlo Oficial" de 9-6-946. 

Decreto-lei n.0 9 238, de 8 de maio de 19'8 -
"Abre ao Mlniatérlo da Fazenda o crédito 
11uplementar de Cr$ 750 000,00 à verba que 
eepecifica". 
"Dlf.rlo Oficial" de 9-6-946. 

Deereto-lel n. • 9 23'7, de 6 de maio de UH6 -
"Dlepõe sõbre a readmissão e a aposenta
doria de Ricardo .José Soares das Mercês". 

"Dlf.rlo Oficial" de 9-6-946. 

Decreto-l<•i n.0 9 238, de 6 de maio de 1946 -
"Aprova modificações ao ·plano de melhora
mento na.~ praia..s de São Vicente e Itararé, 
de que trata o Decreto-lei n.º 6 575. de 9 
de jw1ho de 1944 e dá outras providências". 

"Dlflrlo Oficial" de 9-5-946. 

Deer•tu·lei n.0 9 239, de 6 de maio de 1M6 -
"Autoriza o Govêrno Federal a llltervir no 
Frigorlflco Barbacena S. A.". 

"Dlé.rio Oficial" de 9-6-946 . 

Decr .. to-lel n.0 9 240, de '7 de maio de 11M8 -
"Introduz alteracões no Q. S. do Minis
tério da Educação e Saúde". 

"Dif.rio Oficial" de 10-5-946. 

Decreto-lei n.0 9 241, de '7 de maio de 1948 -
"Dispõe sõbre posse de diretores e pro
fessores catedn\ticos da Universidade do 
Brasil" . · 
"Dlf.rto Oficial" de 10-5-946. 

Deereto-1•1 n.0 9 2'2, de '7 de maio de 19'6 -
"Dispõe aõbre a transferência ao Estado 
de São-Paulo do Sanatório Miguel Pereira, 
em Mandaqul, destinado à hospitalização 
de t.uberculo110s". 

"Dif.rio Oficial" de 10-5-946. 

Deereto-lel n.0 9 243, de '7 de maio de 1948 -
"Declara feriado nacional o dia 8 de maio 
de 1946". 
"Dif.rio Oficial" de 9-5-946. 

Deereto-lel n.0 9 2'4, de 9 de maio de 19'6 -
"Cria taxa adicional sobre os precos do 
carvão mineral nacional produzido pela 
Companhia Estrada de Fetro e Minas São 
.Jerônimo e pela Companhia Carbonlfera 
Mlnae de Butlf., para atender aos aumen
tos de salários do pe880al que trabalha em 
suas mlnae, em seus serviços de navegação 
fluvial e lacustre e em seus serviços de 
estiva, em Pelotae, e para atender · à majo
ração de tartfae da Estrada de Ferro .Jli'cul". 

"Dlf.rlo Oficial" de 10-6-946. 

•. 

Decreto-lei n. • 9 245, de 9 de maio de 19'8 -
"Transfere ao Estado de Minas-Gerais o 
direito de posse sobre um terréno em Ouro
Prêto". 

"Dlf.rlo Oficial" de 10-5-946. 

Decreto- lei n. • 9 246, de 9 de maio de 1946 -
"Transforma o Consulado em· Calena em 
Consulado Privativo, e df. outrae provi
dênciae". 

"Dlf.rio Oficial" de 10-5-946.' 

Decreto-lei n.• 9 24'7, de 9 de maio de 19'8 -
· "Retifica o orçamento do Plano de Obras 

e Equipamentos". 

"Dif.rlo Oficial" de 9-5-946. 

Decreto-lei n.0 9 249, de 10 de maio de lM8 -
"Modifica artigo do Decreto-lei n.o 8 760. de 
21 de janeiro de 1946, que criou o Quadro 
Auxiliar de Oficiais". 

"Dlf.rlo Oficial" de 13-6-946. 

Decreto-lei n.0 9 250, de 10 de maio de 19'8 -
•Autoriza a fixação do preço de boi gordo 
destinado ao consumo e dt. outras provl
dênclae". 

"Diário Oficial" de 13-5-946. 

Decreto-lei n.0 9 261, de 11 de maio de 1M6 ..-.. 
"Dispõe sõbre a situação dos empregados 
dispensados em conseqüência do Decreto-lei 
n .• 9 512, de 30 de abril de 1946". 

•'Dlt.rlo Oficial" de 13-6-946. 

Decreto-lei n.º 9 252, de lS de maio de 1946 -
Altera a redação do art. 8.º do Decreto-lei 
n.0 8 854, de 24 de janeiro. de 1946". 

"Diário Oficial" de 16-6-946. 

Decreto-lei n. 0 9 253, de lS de maio de 1M8 -
"Extingue a Delegação de Controle do Ser
viço de Navegação da Bacia do Prata e 
df. outras provldênclae". 

"Diário Oficial'.' de 16-5-946. 

Decreto-lei n.º 9 264, de 13 de maio de 1948 -
Dispõe aõbre o aproveitamento de cargos 
de Ajud·ante de Tesoureiro". 

"Diário Oficial" de 16-5-946.· 

Decreto-lei n.0 9 255, de lS de maio de 1946 -
"Abre ao Ministério da Agricultura o 
crédito especial de Cr$ 1 152 052,00 para 
execução de obrae no edlflclo do Entre
posto Federal da Pesca e torna sem apli
cação uma dotaci.o do Plano de Obrae e 
Equipamentos para 1946" . 

"Diário Oficial" de 15-5-946. 

Deereto-lel n.0 9 258, de lS de maio de 11M8 -
"Dispõe sõbre a aplicação dae estações des
tlnadae é. ampllacão e melhoria do siste
ma escolar prlmf.rlo em todo o pais". 

"Diário Oficial" de 15-5-946. 

Decreto-lei n.0 9 25'7, de 14 de maio de 1946 -
"Suspende, pelo prazo de seis meses, a 
cobrança dos direitos e demais taxae adua
neiras que Incidem sõbre ae cebolas lm· 
portadae". 

"Diário Oficial" de H-õ-946. 

~ Dlrt.la-se 1 Secretaria do Conselho Nacional de Geocrafla, solicitando aAlnatura dêlte 
.,... "Boletim''. para receber 01 seus n(Unero1 em casa. · 
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Decreto-lei n.0 8 440, de 24 de dezembro de 1945 

Eatabelece normas para a aqut.Hç4o, pel.o Bane.o 
ae Oréldito da Borracha 8. A., do acervo das 
concessôe11 de Belterra e Ford.Utn«Ua, no Es
tado do Pará, pertencentes 4 Companhta 
Ford InduatriaZ do Brasil e dá outras pro
vtdéncias. 

O Presidente da República, usando da atri
buição que lhe confere o art. 180 da Consti
tuição, e tendo em vista o resolvido no pro
~o n.0 49 039, de 1945. da Secretaria da Pre
sidência da República; decreta: 

Art. 1.0 - A aquisição, pelo Banco de Cré
dito da Borracha S. A., do acervo das conces
sões de Belterra e Fordlãndla, no Estado do 
Pará, de propriedade da Companhia Ford Indus
trial do Brasil. autorizada por despacho presi
dencial no processo n. 0 49 039, de 1945; d111 Se
cretaria da Presidência da República, obedecerá 
às normas estabelecidas no presente decreto-lei. 

Art. 2. 0 - A aquisição será feita livre e 
desembaraçada de qualquer crédito de tercei
ros contra o acervo adquirido, e efetuado pelo 
preço Já ajustado de Cr$ 5 000 000,00 (cinco mi
lhões de cruzeiros) . 

· Art. 3.0 
- A aquisição abrangerá todos os 

bens ,que constituem o acervo da Companhja 
Ford lndustrl,al do Brasil, excetuados, apenas 
o seguinte: 

a) quaisquer quantias ou depósitos exis
tentes em caixa, em estabelecimentos bancários 
ou em mãos de terceiros, em nome da Com
panhia. 

b) quaisquer contas a receber de terceiro.~. 
Inclusive reclamações de seguros; 

c) tõdas e quaisquer n;iercadorlas encomen
dadas ou em trânsito que ainda não tenham 
chegado às concessões· de FordlAndla e Belter
ra, na data da publicação dêste decreto-lei. 

Art. 4.0 - Na conformidade do ajuste Já 
estabelecido, o Banco de Crédito da Borracha 
S.A., em 31 de dezembro do ano corrente, en
trar!!. na posse do acervo da Companhia Ford 
Industrial do Brasil, Inclusive das concessões 
de FordlAndla e Belterr111, cuja transferência 
ao referido Banco fica o Estado do Pará auto
rizado a ~etuar. 

Art. 5.0 · - .A transação a que se refere êste 
decreto-lei será Isenta de quaisquer linpostoa 
taxas ou emolwnentos federais, ·estaduais é 
municipais, passando, o Banco de Crédito da 
Borracha S.A. a gozar de tõdil.a as Isenções e 
favores fiscais atribuídos à Companhia F'Qrd 
Industrial do Brasil. 

Art. 6.0 - Nos têrmos da resolução do Con
selho Federal do Comércio Exterior de 11 de 
novembro de 1941 aprovada por despacho do 
Presidente da República de 11 de dezembro de 
1941 e publicada no Dtárto Oftcial (Secção 1) 
de 12 de Jl'-nelro lie 11142, à páglllll' 540, isão con-

siderados rurais, em sua totalidade ·os serviços 
da Companhia Ford Iadustrial do· Brasil bem 
<'Om'> todos os seus empregados, Inclusive para 
.os efeitos do art. 7.0 , alfnea b,. d111 Consolidação 
das Leis do Trabalho aprovada pelo Decreto-lei 
n. 0 5 452, de 1. 0 de maio de 1943, ·e da Previ
dência Social ainda não estendida nas ativida
des privadas,· aos trabalhadores rurais. • Parágrafo único - Ficam cancelados quais-
quer débitos porventura escriturados pelos Ins
titutos de Aposentadoria e Pensões em desa
côrdo com o disposto neste artigo. 

Art. 7. • - Os empregados do acervo vendi
do e transferido pela Companhia Ford Indus
trial do Brasil ao Banco de Crédito da Borra
cha S.A. não serão afetados pela venda e cessão, 
eis que acompanham dito acervo e passam a 
ser da responsabllldade do novo empregador, 
nal conformidade do disposto no art. 137, alínea 
g, da Constituição Pederal. ' 

~. 8.0 ·- O ·Banco de Crédito da Borracha 
S. A. transferirá o acervo adquirido da Compa
nhia Ford ·Industrial do Brasil para o patrlmõ
nfo da União, a fim de ser o mesmo encorpo
rado à entidade autárquica que fôr organizada 
pelo Ministério da Agricultura para a realiza
ção de trabalhos experimentais e de ensino de 
agricultura tropical na região amazônica. 

Art. 9.0 - Até a definitiva organização da 
entidade autárquica prevista no artigo anterior, 
o Banco de Crédl~o da Borracha S.A. delegari 
ao Instituto Agronômico, a· direção técnica e 
administrativa do acervo adquirido, para o que o 
Banco colocará à disposição daquele Instituto 
os créditos necessários. 

Art. 10 - A despesa com a aqulstção a que 
se refere êste decreto-lei, correrá à conta do 

. "Fundo Especial" do Ba·nco de Crédito da · Bor
racha S.A. de que trata o art. 9.0 do Decreto
lei ,n. 0 4 451, de 9 de Julho de 1942. 

Parágrafo único - A conta do mesmo 
"Fundo E&peclal" correrão as despesas, até o 
máximo de Crt 24 300 000,00 (vinte e quatro mi
lhões e trezentos mil cruzeiros). com o custeio, 
durante dois anos, do acervo adquirido da 
Companhia Ford Industrial do Brasil. 

Art. 11 - Ficam o Ministério da Agricultura 
e a Comissão de Contrôle dos Acordos de Waah
lngton autorizados a resolver de comum acôrdo 
tôda e qua'1quer questão relacionada com a 
aquisição, pelo Banco de Crédito da Borracha 
S. A., do acervo da Companhia Ford Industrial 
do Brasil, e com a manutenção dos . serviços 
respectivos. 

Art. 12 - Será constituída uma comlsaão 
lntegrad8' por um representante do Ministério 
da Agricultura, um representante da Comissão 
de Controle dos Acordos de Washington e um 
representante do Banco de Crédito da Borra
cha S. A., para receber o acervo da Companhia 
For'd Industrla·l do Brasil S.A. e proceder ao 
reispectlvo Inventário. 
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Art. 13 - :tete decreto-lei entrari em VilOI' 
na data de 11ua publicação revogadas as d18po
ll!ções em oontnrto. 

Rio-de-Janeiro 24 de dezembro de 1945, 
·124.0 da Indepllnd4!ncta e 57.0 da República. 

. 
(D.O. 

JOSI!: LINBABBS. 
A. de Sam11e1w· Ddria. 
J. Pfru do Bfo. 
Teodureto de Oamargo. 
B. carneiro de Men~. 

28-12-945). 

~ 

Decreto-lei 'n.0 8 451, de 26 de dezembro de 1945 

DUpae aõbre â aponntadona de An:tOnto Màr
tfna Vtana B'nfgai:rlbfa._ 

o Presidente dl! Beplibliea, 'qll&Ddo da atrt
. bulç&o que lhe confere o art. 180 da Constitui-
ção. decreta: • 

Art. 1. 0 - Al:J capitão reformado do EJ:ér
clto, engenheiro militar António Martins Viana 
•tlprrlbla, que exerce, como eztranumerArto 
contratado a fum;ão de chefe da Secção de 
Orientação e F!Bcallzação do Serviço de Prote
ção ao.e tndlo.s, do Mtn!Btérlo da Agricultura, 
conceder-se-A. quando aposentado neeaa função, 
Independentemente da apuração do tempo de 
aervlço, provento Igual ao salArlo percebido 
pelo mesmo. no ezercfclo da aludida função. 

Art. 2. 0 - :l:ste decreto-lei entrari em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as dispo
sições em oontr6.rto. 

Rio-de-Janeiro, 26 de dezembro de 1945 
124.0 da Independência e 57.0 da República. 

JOSI!: LINBABJ:S. 
Teodureto de Óama'fgo. 

(D.O. - 28-12-945). 

Decreto-lei n.• 8 ISM, de Z de Janeiro de 1946 

Plllsa 4 Di'fetoria do Patrim6'"º Histórico e 
Art'8tM:o Nacioftal o B~o do meBtno nome, 

cnado pela Lei n. • 878 de JIJtleiro de l987, 
e dd out'fas P?"l>VC~. 

(Publicado no "DlArto Oficial" - Seccão I -
de 4 de Janeiro de 1946) 

RETIFICA CÃO 

No art. 11, onde se lê: "em 1 de janeiro 
de 1946"; 

Leia-se: "a partir da data de sua publi
ca.cio". 

"Dl4rto Oficial" de 2-f-1-946. 

Decreto-lei n. • 8 681, de 15 de Janeiro de 1946 

D'8fHJ6 •6bre a cot1g'fet1ac4o, em un,tiersidade 
H"1'fl, das l'aculdadu Católicas de Direito 
e de ll'tlosofia e da Bacola de Bflf"Vieo Social. 

O Presidente da Repl1bllca, usando da atrt-
bulcão que lhe confere o art. 180 da Cons
tftulcão: 

. Considerando que as Faculdades Católicas 
de Flloeofla e de Direito j4 se encontram sob 

o regime de reconhecimento e que a Escola 
de Servlco Social foi Julgada de lnterêBlle para 
o ensino pelo Cohselho Nacional de Educacão; e 

Considerando o disposto no Decreto-lei n.o 
8 457. de 26 de dezembro de 1945, 

Decreta: 

Artigo tl.nlco A Faculdade Católica de 
Filosofia, a Faculdade Católica de Direito e 
a Escola de Servlco Social; tOdas com sede 
no Distrito Federal, poderão congregar-se em 
unlv'ersldade livre, sob a denominação de Uni
versidade Católica do Rio-de-Janeiro. 

Par4grafo únJco - Fica assegurado · à Uni
versidade Católica do Rio-de-Janeiro o prazo 
de dez meses, contado a partir da data da 
publlcacão do presente decreto-lei, para satls
facão do disposto no regulamento baixado pelo 
Decreto-lei n.o .24 279, de 22 de maio de 1934. 

Rio-de-Janeiro, ' 15 de Janeiro de 1946, 126.• 
da Independência e 118.º da Reptl.bllea . 

JOS!ll LINHARES. 
.Raul Le't4~ da Cunha. 

"D!Arlo Oficial" de 17-1-946. 

Decreto-lei n.0 8 634, de 16 de Janeiro de 1946 

Automa a Ut1it18'fBidade do B'faril a eftCO'fl>OrG'f 
o lnaUtuto de Teet1ologia Afünenta'f. 

O Presidente da Re~úbllca, tendo em vista 
o que dlspl)e o art. 3.º do Decreto-lei n.º 8 393, 
de 17 de dezembro de 1945, e usando da atri• 
bulçllo que lhe confere o art. 180 da Con11-
tltulc&o, 

Decreta: 

Art. 1.• - Fica a Universidade do Brasil 
autorizada a encorporar o Instituto de Tecno
logia Alimentar, para o fim de constituir um 
Instituto de NutrlcAo. · 

1 1. o - A encorPQraçllo se fari sem ônus 
de qlialquer espécie para a Universidade do 
Br11111l . 

f 2;0 - O Govêrno Federal concorreri para 
e. manutençllo do Instituto de Nutrlcão sbmen
te a partir de 1947. 

Art. 2.• - :ll:ste decreto-lei entrari em vigor 
na data de sua publicação. . 

Art. 3.º - Revogam-se as dlsposlcões em 
contrirlo. 

Rio-de-Janeiro, 16 de janeiro de 1946, 125.0 

da Independência e 58.º da Repl1bllca. 

JOSI!: LINHARES. 
.Raul Leit4o da Ctmha. 

"D!Arlo Oficial" de 17-1-946. 

Decreto-lei n.0 8 686, de 16 de Janeire de- l!N6 

B-,,corpor:a o JmUtuto OBtlaldo 01'VIS 4 Utiitie'f•~ 
. dade do B'fasil e dd out'fas jl1'Qt1idl!ftcWls. 

O Presidente da Repdbllca, tendo em vista 
o disposto no art. 3.• do Decreto-lei n.o 8 393. 
de 17 de dezembro de 194li, e usando da atrl
buicão que lhe confere o art. 180 da Cona
t~tuiçio, 

.. 
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Decreta: 

Art. 1. • - Fica encorporado à Universidade 
do Brasil o Instituto Osvaldo Cruz, do Departa
mento Nacional de Sadde, de que trata o art. 
2.0 do Decreto-lei n.º 3 171, de 2 de abril de 
1941. 

Pari.grafo dnlco - A encorporação compre
ende o pessoal e os bens móveis e Imóveis per
tencentes ao Instituto. 

Art. 2.• - Enquanto não fôr dellberado ' em 
contrario pelos órgãos próprios- da Universi
dade do Brasil, a direção do Instituto Conti
nuara a ser em comissão. 

Art. 3.• - O Ministério da Educação e Sad
de providenciará para que sejam entregues à 
Universidade do Brasil, na forma por que 
dispõe o artigo 23 do Decreto-lei n.0 8 893, de 
17 de dezembro de 1945, os saldos das dotações 
orçamentárias destinadas, no corrente exerci
cio, ao Instituto Osvaldo Cruz. 

Pari.grafo dnlco - O material jll. encomen
dado para o Instituto, e recebido na vigência 
do presente decreto-lei, serio entregue ao mes
mo Instituto ou ao órglo de material que a 
Reitoria da Universidade do Brasil Indicar. 

Art. 4.• - Aplica-se ao peB11oal do Instituto 
Osvaldo Cruz o ·disposto no art. 26 do. Decreto
lei n.o 8 393, de 17 de dezembro de 1945. 

Art. 5.º - :ll:ste decreto-lei entrarll. em vi
gor na data da sua publicação. 

, Art. 6.º - Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Rio-de-.Janelro, 16 de janeiro de 1946, 126.0 
da Independência e 68.º da Repdbllca. 

JOS:lt LINHARES. 
Raul LeittJo da Cunha. 

"Dh\rlo Oficial" de 22-1-946. 

Decreto-lei n.• 8 827, de 24 de Janeiro de 1946 

T.,afUl/ere para a lfntllo a Faculdade àe Direito 
do Ceard e a Bscola Politllcn(ca da Bahla, 
e dd outras promdllnc(as. 

O Presidente da Repdbllca, usando da 
atribuição que lhe confere 0 art. 180 da Cons
tituição, 

Decreta: 

Art. 1.º - ·Ficam transferidas para a 
União, Integrando o Ministério da Educação 
e Saóde.' a Faculdade de Direito do Ceara e a 
Escola Politécnica da Bahia. 

Art. 2.0 - Os servidores estaduais, em 
exerclclo nos estabelecimentos de ensino a que 
se refere o àrtlgo 1. •, passam à condição de 
servidor póbllco federal. 

t 1. o - :tsses servidores serão reajustados 
em cargos pdbllcos ou em funções de extra
numerl.rlo, na forma da legislação federal em 
vigor, tendo em vista as funções por êles atual
mente exercidas. · 

1 2.• - Dentro do prazo de 60 dias, a partir 
da data da publicação do presente decreto-lei, 
os diretores dos respectivos estabelecimentos 
de ensino remeterão aos ·órgãos do Departa
mento de Administração do Ministério da Edu
cação e Sadde os elementos necessários ao cum
primento do disposto no parll.grafo anterior e 
à concessão de recursos para aquisição de ma
terial lndlspensll.vel à manutenção dos mesmos 
estabelecimentos. 

Art. 3.º - Durante o prazo previsto no f 
2.• do art. 2.0, IL9 de8J)eau de material e com 
o pagamento dos 11ervldores estaduais continua
rão a ser efetuadas pelos respectivos governos 
estaduais. 

Art. 4.º - :tste decreto-lei entrarll. em 
vigor na data de sua publicação. 

Art . 5,0 - Revogam-se ·as disposições em 
contrl.rlo. 

Rio-de-Janeiro, 24 de janeiro de 1946, 126.º 
da Independência e 68.• da Repdbl!ca. 

.JOS:lt LINHARES. 
Raul LeittJo da Cunha. 

"Dlll.rlo Oficial" de 28-1-946. 

Decreto-lei n.º 8 84'7, de 24 de Janeiro de 1946 

Reorganiza o Departamento Ndcional àe Obras 
de Saneamento e dd outras prot>(!UnciGe. 

O Presidente da Repdbllca, usando da atri
buição que lhe . confere o art. 180 da Cons
tituição, 

Decreta: 

, Art . 1.0 . - O Departamento Nacional de 
Obras de Saneamento (D . N. O. S.), órglo 
Integrante do Ministério da Viação e Obras 
Pdbllcu, diretamente subordinado ao ministro 
de Estado, passa a ter a organização fixada 
no presente decreto-lei. 

Art. 2.º - O D. N. O. S. tem por finali
dade promover, orientar, superintender, estu
dar, projetar, executar, contratar, fiscalizar 
e Instruir topos os empreendimentos ou assun
tos relativos a construção, melhoramento, con
servação. modificação e exploração de obras 
de saneamento e defesa contra Inundações. 

Art. 3.• - O D. N . O . S., com sede no 
Distrito Federal, compõe-se de: 

a) Divisão de Projetos (D. P.) subdivi-
dida em : 

Secção de Hldrll.ullca (S. H.) 
Secção de Estudos (S. E.) 
Secção de Documentação (8. D.) 
b) Divisão de Obras (D . O.) - sub-dlvl· 

dldas em: 
Secção de Aparelhagem (S. A.) 
Secção de Contrôle (S. C.) 
e) Divisão de Administração (D. A.) sub-

dividida em: 
Secção de PeSBOal (S . P . ) 
Secção de Material (S . M .) 
Secção de Comunicação (S. Cm.) 
Secção Financeira (S. F.) 
Secção llolédlca (S. Md.) 
d) 6 Distritos de 1, • classe e 4 Distritos de 

2.• clMse, assim dlstrlbuldos: 

I· .....'.. Distritos de l.• ele.ase : 

Distrito do Nordeste (D . N.E .), com 
sede em Recife e abrangendo os Estados 
de Rio-Grande-do-Norte, Parafba, Pernam
buco e Alagoas. 

Distrito da Bahia (D . BA.), com sede 
em Salvador e abrangendo os Estados de 
Sergipe e Bahia. 

Distrito do Esplrlto-Santo (D. ES.). 
c'om ~e em Vitória e abrangendo o Es
tado dô Esplrlto-Santo. 
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Distrito de Mln1111-Gerals (D. MG."), 
com sede em Juiz de Fora e abrangendo 
o . Estado de Mln1111-Gerals. · 

Dl11trlto de São-Paulo (D. SP.), cóm 
11ede em Santos e abrangendo o Estado de 
São-Paulo. · 

Distrito do Rio-Grande-do-Sul (D. 
RS.), com sede em Põrto-Alegre e abran
gendo o Estado do Rio-Grande-do-Sul. 
II - Distritos de 2. • cl1111se: 

Distrito de Goltacases (D. G. t. ), com 
sede em Campos e abrangendo a Baixada 
de Goltacases, no Estado do Rlo-de-Ja-
ne~o. · 

Distrito de Araruama (D. Ar.), com 
sede em Macaé e abrangendo a Baixada de 
Araruama, no Estado do Rlo-de-J anelro. 

Distrito de Guanabara (D. G.b.), com . 
sede em Itabora! e abrangendo a Baixada 
de Guanabara, no Estado do Rio-de-Janeiro 
e no Dlstrlte Federal. · 

Dlstrlto·be Sepetlba (D. St. ), com sede · 
em Campo Grande (D. F.) e abrangendo 
as Baixadas de Sepetlba e Jacarepagui, no 
Estado do Rio-de-Janeiro e no Distrito 
Federal. 

Art. 4.º - As sedes· e jurlsdlcões dos Dis
tritos poderão ser alteradas por portarlà do 
ministro da Vlacão e Obras Pllbllcas, mediante 
proposta do D. N . O. S. 

Art .. fi.º - O D. N. O. S. serà dirigido 
~r um diretor geral padrão R. nomeado em 
comissão pelo Presidente da Repllbllca, esco
lhido dentre os engenheiros civis brasileiros 

,possuidores \fe comprovados conhecl.mentos e 
tlroclnlo etn assuntos da especialização do De· 
partamento. 

Art. 6.• - O diretor geral será auxiliado 
por: 

a) 2 Inspetores, padrão P, nomeados em 
comissão e escolhidos entre os Engenheiros do 
Quadro I Parte Permanente - do Ministério 
da Vlacão e Obras Pllbllcas; 

b) I Assistente Jurldlco, padrão L; 
c) 1 Secretário. 

Art. 7.º - As Divisões serão dirigidas por 
Dlretores ·de Divisões, padrão P, nomeados em 
comissão, e escolhidos entre os· Engenheiros do 
Quadro I - Parte Permanente - do Minis· • 
térlo da Vlacão e Obras Públicas. 

Art. 8.º - Fica mantido o atual cargo 
Isolado, de provimento em comissão, de diretor 
(D. N. O. S.), padrão R . .' do Quadro I -
Parte Permanente - do Ministério da Viação 
ê Obras Públicas, a -que se refere o Decreto
lel n.o fi 869, de I de outubro de 1943. 

Art . 9,• - Ficam criados, no Quadro I -
Parte Permanente ~ do Ministério da Vlacão 
e Obras Pllbllcas os seguintes cargos Isolados 
de provimento em comissão: ª Diretores de Divisão (de Projetos, de 

Obras e de Admlnlstracão), padrão P; 
2 Inspetores, padrão P. 

Art. 10 - Ficam criadas, no Quadro I 
Parte Permanente - do Mlnistél'lo da Viação 
e Obras Pllbllcas, as seguintes funcões gra-
tificadas : · 

3 Chefes de Seccão (de Hldriullca, de Es
trutura e de Aparelhagem), com Cr$ 9 600,00 
anuais cada um; 

6 chefes de Seccão (de Documentacão, de 
Contrõle, de Pessoal, de Material, Financeira 
e Médica), com Cr$ 5 400,QO anuais cada um; 

1 chefe de Secção (de Comunlcaçõe11), com 
Cr$ 4 800,00 anuai11; 

6 chetes de Distrito de 1.• classe (do Nor· 
deste, d,a Bahia, do Esplrlto-Santo, de Minas· 
Gerais, de São-Paµlo e do Rio-Grande-do-Sul), 
com Cr$ 14 400,00 anuais cada um. 

4 chefes de Distrito .de 2.• classe (de Golta
uuies, de Araruama, de Guanabara e de Sepe
tlba), com Cr$ 10 800,00 anuais cada um. 

'6 chefes de Turma Técnica de Distrito de . 
1.• classe, com Cr$ 8 400,00 .anuais cada um. 

4 chefes de Turma .Técnica de Distrito d~ 
2.• classe, com Cr$ 7 200;00 anuais cada um. · 

6 chefes de Turma Administrativa de Dls· 
trito de 1.• classe, com Cr$ 5 400,00 anuais 
cada um. • 

4 chefes de Turma Administrativa de Dis
trito de 2.• classe, com Cr$ 4 200,00 anuais cada 
um. 

I secretário do diretor geral com Cr$ 
5 400,00 anuais. 

3 secretá.rios de diretor de Divisão, com 
Cr$ 4 200,00 anuais cada um. 

1 chefe de Portaria, com Cr$ 2 400,00 
anuais . 

A:rt. 11 - Ficam suprimidas no Quadro I 
- Parte Permanente - do Ministério da Via· 
cão e Obras Públicas as seguintes funcões 
gratificadas: 

1 chefe de Divisão (de Estudos e Obras), 
com Cr$ 10 800,00 anuais. ' 

1 éhefe de Divisão (de Admlnlstracão), com 
Cr$ 9 600,00 anuais. 

6 chefes de Distrito (do Nordeste, da Bahia, 
do Esplrlto-Santo, de Minas-Gerais, de São-Pau
lo e do Rio-Grande-do-Sul), com Cr$ 9 600,00 
anuais cada um. 

4 chefes de Distrito (Baixada Fluminense); 
com Cr$ 7 800,00 anuais cada um. 

6 chefes de Turma de Obras (dos Distritos 
de Nordeste, da Bahia, do Esplrlto-Santo, de 
Minas-Gerais, de São-Paulo ·e do Rio-Grande· 
do-Sul), com Cr$ 5 400,00 anuais cada um. 

6 chefes de Turma Administrativa (dos 
Distritos do Nordeste, da Bahia do Esplrlto· 
Santo, de Minas-Gerais, de São-Paulo e do Rio· 
Grande-do-Sul), CO!I1 Cr$ 4 200,00 anuais cada 
um. 

1 secretário do diretor geral, com Cr$ 
4 200,00 anuais. · 

2 chefes de Seccão (do Pessoal e do Mate
rial), com Cr$ 3 000,00 anuais cada um. 

1 chefe de Portaria, com Cr$ 1 800,ÓO 
anuais. · 

Art. 12 - Fica mantido o cargo Isolado de 
provimento efetivo, de assistente jurldlco (D. 
N. O. S.), padrão L , crlado ' pelo Decreto-lei 
n. o 8 736, de 19 de janeiro de 1946 . 

Art. 13 - Para atend!!r à despesa decor
. rente do disposto neste decreto-lei, ficam aber
tos ao Ministério da Viação e Obras Pllbllcas, 
Anexo 22 do Orcamento Geral da · Repllbllca 
para o exerclclo de 1946, os seguintes créditos 
suplementares: 

I - de Cr$ 371 250,00 (trezentos e setenta 
e um mil, duzentos e cinqüenta cruzeiros), em 
refõrco à verba I - Pessoal - Conslgnacão I 
- Pessoal Permanente - Subconslgnacão 01 -
Pessoal Permanimte - 81 - Quadro I. 

II - de Cr$ 167 100,00 (cento e sessenta e 
sete mil e cem cruzeiros), em refõrco à ver~ 
I - Pessoal - Conslgnacão III - Vant-.enll 
- Subconslgnacão 09 - Funcões gratlflcada11 
- 04 - Departamento de Admlnllltracão - 08 

Divisão do Pessoal. 
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Art. H .,.... O . preeente decreto'.. lei entrará 
em vigor na data de sua publlcacão. revogadas 
aa dlsposlcões em contrário. 

Rio-de-Janeiro, 24 de janeiro de 1946, 125.º 
da Independência e 58.º da Repúbllca. 

JOS:t LINHARES. 
Maurfcio Joppert da Silva. 
J. Pires do Rio. 

"Dlirlo otlclal" de 28-1-946. 

Decreto-lei ª" 8 904, de 24 de Janeiro de 11148 

D'8p6e sObre a reorganúagc!o do Departamento 
Nacional de Portos, Rios e Oana'8, e dd 
outras providb&ciaB. 

O Presidente da. República, usando da atrl
bulcão, que lhe confere o art. 180. da Cons
tltulcão, 

Decreta: 

Art. 1.º - O Departamento Nacional de 
Portos, Rios e Canais, órgão Integrante do 
Ministério da \'tacão e Obras Públicas (M . V. 
O.P. ), diretamente subordlnl!-do ao ministro 
de Estado, tem por finalidade promover, ori
entar e Instruir tôdaa aa questões relativas à 
construcão, melhoramento, manutencão, apa
relhamento e exploracão dos portos e vias 
d'igua, do pais, no que se refere às condlcões· 
de navegacão, quer marltlma, quer Interior. 

Art. 2.• - Para cumprimento das atribui
ções definidas no artigo anterior, o D . N . 
P . R . C . compõe-se de: 

a) Divisão de Hidrografia (D . H . ), sub
dividida em : 

Seccão de Estudos Topo-Hidrográficos (S. 
E . T . ) ; 

Secção de Estudos Hldrométrlcos e Meteo
rológicos (S . E . H . M . ); 

Secçlo de Hidráulica Experimental (S. 
H . E .); 

b) Divisão de Planos e Obras (D . P . O . ) , 
subdividida em : 

Seccão de Projetos e Orçamentos de Obras 
(S. P . O . O . ) ; 

Secção de Conatrução e Contabilidade Téc
nica (S . c . c . T . ); 

Seccão de Patrimônio e Arquivo Técnico 
(S . P . A . T .); 

Serviço de Dragagem (S . D . ) ; 
c) Divisão Econômica e Comercial (D . E . 

C . ) , subdividida em : 
Secção de Exploração Comercial (S·. E. C . ); 
Secção de Economia e Estatlstlca (S.E . E . ); 
d) Servlco de Admlnlstracão (S : A . ), sub-

dividido em : 
Seccão de Comunlcacões ($ . C.) ; 
Seccão de Material (S. :1!4 . ) ; 
Seccão de Orcamento (S . 0 .) ; 
Seécão de Pessoal (S. P . ); 
Biblioteca (B . ) ; 
Portaria (P . ) . 
e) 19 Distritos de Portos, Rios e Canais 

(D. ·p . R . 0 .) , em que fica dividido o terri
tório nacional, a saber : 

Primeiro Distrito de Portos, Rios e Canais 
(D . P . R . C .-1), constltuldo ·do Estado do 
Amazonas· e T erritórios do .A:cre, Rio-Branco 
e Guaporé; · 

Segundo Distrito de Portos, Rios e Canais 
(D. P. R . · C .-2) , constltuldo dos Estados do 
Pará e Golis e Território do Amapi; 

Terceiro Distrito de Portos, Rios e Canais 
(D . P. R. c.-8), constltuldo dos Estados do 
Maranhão e Pl~ul; 

Quarto Distrito de Portos, Rios e Canais 
(D . P . R . C .-4), constltuldo do Estado do 
Ceart.; 

Quinto Distrito de Portos, Rios e Canais 
(D. P. R . c.-5), constltuldo do Estado do 
Rio-Grande-do-Norte; 

Sexto Distrito de Portos, Rios e Canais 
(D. P.' R. C.-6), constltuldo do Estado da 
Paralba; 

Sétimo Distrito de Portos, Rios e Canais 
(D . P. R. C .-7), constltuldo do Estado de 
Pernambuco e Território de Fernando de No
·ronha; 

Oitavo Distrito de Portos, Rios e Canais 
(D . P. R . c.-8), constltuldo do Estado de 
Alagoas ; 

Novo Distrito de Portos, Rios e Canais 
(D . P. R . C . -9), constltuldo do Estado de 
Sergipe; 

Décimo Distrito de Portos, Rios e Canais 
(D . P . R . C . -10) , abrangendo o alto, médio 
e baixo São-Francisco e seus afluentes; 

Décimo primeiro Distrito de Portos, Rios e 
Canais (D . P. R . C .-11) , constltuldo do Estado 
da Bahia; 

Décimo segundo Distrito de Portos, Rios e 
Canais (D. P. R . C.-12), constltuldo do Estado 
do Espirlto-Santo ; 

Décimo terceiro Distrito de Portos, Rios e 
Canais (D P . R . C .-18) , constltuldo do Dis
trito Federa:! ; 

Décimo quarto Distrito de Portos, Rios e 
Canais (D. P . R . C .-14), constltuldo dos 
Estados do Rio-de-Janeiro e Minas-Gerais; 

Décimo quinto Distrito de Portos, Rios e 
Canais (D P . R . C.-15), constltuldo do Estado 
de São-Paulo ; 

Décimo sexto Distrito de Portos, Rios e 
Canais (D . P . R. C. -16) , constltuldo do Estado 
do Paranã e do Território do Iguaçu; 

Décimo sétimo' Distrito de Portos, Rios e 
Canais (D. P . R. C.-17), constltuldo do Esta
do de Santa-Catarina; 

Décimo oitavo Distrito de Portos, Rios e 
Canais (D . P . R . C .-18). l:onstltuldo do· Esta
do do Rio-Grande-do-Sul; 

Décimo nono Distrito de Portos, Rios e 
Canais (D . P . R . C .-19), constltuldo do Es
tado de Mato-Grosso e Território de Ponta
Porã ; 

Art. 3.º - As sedes dos D . P . R . C . serão 
fixadas pelo diretor geral do D . N . P . R . C. 

Art . 4.º - Para efeito de conservacão, 
reparacão e distribuição do aparelhamento do 
D. N . P . R. C .. fica o terrl tório nacional · 
dividido em três Regiões de Aparelhagem, a 
saber: 

1 - Região Norte de Aparelhagem (R. N . 
A . ), com sede .llm Belém, abrangendo os Ter
ritórios do Acre, Rio-Branco, e Guaporé, Esta
do do Amazonas. Território do Amapã, e Esta
dos do Pàrá. Goiás, Maranhão e Plaul; 

II - Região Nordeste de Aparelhagem (R. 
N . E . A . ) , com sede no Recife, abrangendo 
os Estados do Ceará, Rio-Grande-do-Norte, Pa
ralba, Pernambuco, Território de Fernando 
Noronha, Estados de Alagoas. Sergipe e Ba
hia, e Alto , Médio e Baixo $ão-Francisco; 

III - Região Sul de Aparelhagem (R . S . 
A . ), com sede no Distrito Federal, abrangendo 
os Estados do Esplrlto-Santo Rio-de-Janeiro. 
Distrito Federal , Minas-Gerais, São-Paulo, Pa-
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ranâ, Território do Iguatu, Estad.011 de Santa
Catarina. Rio-Grande-do-Sul e Mato-GroBBo, · e 
Território de Ponta-Porã. 

Art. 6.• - O diretor geral poderâ constituir 
comlsaões de estudos e obras, de carâter tran
altórlo, com aede e fins definidos em cada caso 
especial. 

Art. 6.º - O cargo de diretor geral do 
D. N. P. R. C. serâ provido em comissão, 
padrão R, do Quadro I - Parte Permanente, 
do Mlnl11térlo da Vlacl.o e Obras Pbllcas. 

Art. 1.0 - Ficam criados, no Quadro I -
Parte Permanente, do Ministério da Vlacl.o e 
Obru Pllbllcas, os seguintes cargos de direto
res de Divisão, de provimento ern coml8811o: 

1 diretor de Divisão (D. N. P. R. e.-
D. H.), padrão P. 
. · 1 diretor de Divisão (D. N. P. R. C.-D. 

P. O . ), padrão P. 
1 diretor de Divisão (D. N. P. R .. C.-D. 

E. C.), padrão P. 
2 diretores fiscais (D. N. P. R. C.), pa-

drão P. · · 
Art. 8. o - Ficam crladoa, no Quadro I -

Parte Permanente, do Ministério da Vla<;ão e' 
Obrae Pllbllcas, as seguintes fun1:ões grati
ficadas: 

1 &11Blstente técnico, com Cr$ 14 400,00 
anuais; 

1 c.hefe de See<:lo de Estudos Topo-Hldro
grâflcos, com .Cr$ 9 600.00 anuais; 

1 chefe de Seccl.o de Estudos Hldrométrlcos 
e Meteorológicos, com Cr$ 9 600,00 anuais; 

1 chefe de Seccl.o de · Hldrâullca Experi
mental. com Cr$ 9 600,00 anuais; 

1 chefe de Sec<;ão de Projetos e Orçamentos 
de Obras, com Cr$ 9 600,00 anuais; 

1 chefe de Sec<:ão de Constru1:ões e Conta
bilidade Industrial, com Cr$ 9 600,00 anuais; 

1 chefe de Sec<:lo de Patrimônio e Arquivo 
Técnico, com Cr$ 9 600,00 anuais; 

1 chefe de Sec<;ão de Exploração Comercial, 
com Cr$ 9 600,00 anuais; 

'1 chefe · de Seccão de Economia e Estatís
tica, com Cr$ 9 600,00 anuais; 

1 chefe do Servlça de Dragagem, com Cr$ 
14 400,00 anuais; ' 

1 chefe de Servlça de Admlnlstra(;ão, com 
Cr$ 9 600,00 anuais; 

1 chefe de Sec<:ão de Comunicações, com 
Cr$ 4 800.00 anuais; 

1 chefe de Sec(;ão de Material, com Cr$ 
4 8()(),00 anuais; 

1 chefe de Sec<:ão de Or<;amento, com Cr$ 
4 800,00 anuais; 

1 chefe de Sec<:lo de Pe8SOal, oom Cr$ 
4 800,00 anuais; 

1 blbllotecârlo, com Cr$ 6 000,00 anuais; 
1 ajudantç de blbllotecârlo, com Cr$ 3 000,00 

anuais; 
1 chefe de Portaria, com Cr$ 4 800,00 

anuais; 
1 secretârlo de diretor geral, com Cr$ 

6 000,00 anuais; 
1 auxlilar de gabinete do diretor geral, 

com Cr$ 4 800,00 anuais; 
1 secretário do diretor da Divisão de Pla

nos e Obras, com Cr$ 4 800,00 anuais. 
1 secretârlo do diretor da Divisão de Hidro

grafia, com Cr$ 4 800,00 anuais; 
1 secretárlo do dfretor da Divisão Econô

mica e Comercial, com Cr$ 4 800,00 anuais; 

19 chefea de Distrito de Portos, Rio e 
Canais, com Cr$ 10 800,00 anuais; 

3 chefe& de Reglõe,g de Aparelhagem, com 
Cr$ 10 800,00 anuais; 

19 chefes de See<:ão {S. F.-D. P. R. C.), 
com Cr$ 4 ,800,00 anuais; 

19 chefes de Turma (T. A.-D. P. R. C.), 
com 4 200,00 anuais; 

1 chefe de Sec<:ão (S. A.p-R. N. E. A.); 
com Cr$ 7 200,00 anuais; 

1 chefe de Turma (T. A.-R. N. E. A.), 
com Cr$ 4 200,00 anuais; 

1 chefe de Seccão (S. Ap.-R. S . A.),· com 
Cr$ 7 200,00 anuais; 

1 chefe de Turma (T. A .-R. S. A.). com 
Cr$ 4 200,00 anuais.; 

Art. 9.• - Para atender ào acréscimo de 
despesa com a execu(;ão dêste decreto-lei, no 
perlodo de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 
1946, fica aberto, ao Ministério da Vla(;ão e 
Obras P1lbllcas o crédito de Cr$ 339 000,00, 
sendo Cr$ 162 000,00 para os dois cargos de 
diretores fiscais, padrão P, e Cr$ 177 000,00 
para aumento das fun<;õea gratificadas. 

Art. 10 - l!:ste decreto entrará em vigor a 
partir da data de sua publicação, revogadas as 
disposl<;ões em contrário . 

. Rio-de-Janeiro, em 24 de janeiro .de 1946, 
125.º da Independência e 68.º da Repllbllca. 

JOSl!: LINHARES . 
. MaurWio JoJ>11ert àa Siltia. 
J . P•rea do R(a. 

"Diário Oficial" de 1-2-1946. 

Decreto-lei n." 8 985, de 14 de fevereiro de 1946 

Autorl.ea. a ocupacllo, pelo Governo Federal, àaa 
minaa de Siio Jerônimo e Butid, no BBtado 
do Rio-Grande-do-Sul. 

O Presidente da Repllbllca, usando da atri
bulei.o que lhe confere o artigo 180 da Cons
tltul1:ão, e 

Considerando que a cessa1:ão do trabalho, 
por motivo de ·greve, nas minas de carvão de 
São Jerônimo e Butlá, no Estado do Rlo-Gran• 
de-do-Sul, no presente momento, Importa na 
parallsa<:ão dos transportes ferroviários, do 
funcionamento dos servl<;os . pllbllcos de POrto 
Alegre, atingindo todo o parque Industrial 
daquele Estado, ainda não suprido regular
mente de outros combustlvels, além de criar 
graves embara<;os ao trâfego ferroviirlo de 
outras regiões e à naveg&(;ão de cabotagem; 

Considerando que eBBa anormallda?.e lmpo,.. 
tarâ em maiores perturba1:ões para a economl• 
daquele Estado e de outras zonas do pai., 
agravando o encarecimento de vida, com penoao 
reflexos em grande parte da popula<:ão que se 
ressentirá do abastecimento de gêneros e pro
dutos essenciais oriundos do referido Estado: 

Considerando que as profundas divergên
cias que se verificam entre empregadores e em
pregados, nas aludidas mlnaa, e que resulta· 
ram na greve, ali declarada, Impossibilitam 
uma râplda e serena aprecla<:lo do assunto e 
·a ado(;ão imediata de provldênclu concilia· 
doraa; 

Considerando que as minas de carvão de 
São Jerônimo e Butlâ foram clusiflc&daa como 
de lnterêsse militar; · 
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Considerando que ao Govêrno cabe diligen
ciar para que não mais se agravem os fatores 
de elevacão do custo de vida, aumentando as 
dificuldades para as próprias classes traba
lhadoras, 

Decreta: 

Art. 1.• - Fica o Govêrno Federal autori
zado a ocupar as minas de carvão de São 
Jerônimo e Butlà e servli;os anexos no Estado 
do Rio-Grande-do-Sul, enquanto durar a pre
sente situação de anormalidade do trabalho, 
nomeando administrador que promova o reini
cio Imediato das atividades nos mesmos. 

Art. 2.0 - O ministro do Trabalho, Indõ.s
trla e ·Comércio deslgnarà uma Comissão para 
apreciar 'n loco as causas do presente dlssldlo 
entre empregados e empregadores, Investigar 
a dlfereni:a entre o custo de vida, na região, 
na presente data e nas épocas em que foram 
feitos os dltlmos aumentos de salàrlo, · e propor. 
a adoção das medidas convenientes. 

Art. S.• - Caberã ao ministro do Trabalho, 
Inddstrla e Comércio baixar as lnstrdl:ões que 
torem necessàrlas à execui;ão desta lei. 

Art . 4.º ·- Jl)sta lei entra em vigor na 
data da sua publlcacão, revogadas as dlsposl
i;ões em contràrlo. 

Rio-de-Janeiro, 14 de fevereiro de 1946, 125.º 
da Independência e 68.• da República. 

EURICO G. DUTRA. 
Otacfüo Negr(!.o de Lima. 

"Dlàrlo Oficial'; de 15-2-946. 

Decreto-lei· n.0 9 077, de 19 de marco de 1946 

Re1Joga o Decreto-16• n .• B 686, de 16 de Janeiro 
de 191,6, que encorporou o Instltuto 0B1Jaldo 
Cru.e 4 Un,,,ersidade do Brasll e d.d outras 
pr01JÍd~. 

O Presidente da República, usando da 
atrlbulcão que lhe confere o artigo 180 da 
Constltulcão, 

Decreta: 

Art. 1.0 - Fica revogado o Decreto-lei 
n.o 8 686, de 16 de janeiro de 1946, que encor
porou o Instituto Osvaldo Cruz ·do Departa

. mento Nacional de Saúde, à Universidade do 
Brasil . 

Art. 2. • ...,... O Instituto Osvaldo Cruz ficará 
diretamente subordinado ao Ministério da Edu
cação e Sa6de. 

l"aràgrafo 6nlco - ·Enquanto. não tõr es
tudada a sua reorganlzai;ão, o Instituto Os
valdo Cruz reger-se-à pelas normas vigentes 
anteriormente à expedição do Decreto-lei n. • 
8 686, de 16 de janeiro de 1946. 

Art. 8. • - Fica o Instituto Osvaldo Cruz 
autorizado a receber, mediante v.utorlzacão do 
ministro de Estado, legados e doal:i'les para 
apllcacão em despesas relacionadas com as suas 
atividades . 

f 1. • - As Importâncias recebidas pelo 
Instituto Osvaldo Cruz, por fõri;a do presente 
artigo, serão depositadas no Banco do Brasil. 
em conta especial, que serà movimentada pelo 
diretor do referido Irrstltuto. 

§ 2.• - O diretor do Instituto Osvaldo 
Cruz comprovarà perante o ministro de Estado 
a . apllcai;ão dada aos recursos de que trata o 
presente artigo, na conformidade das ln11tru
ções que forem baixadas . 

. I 

Art. 4. 0 - :1!.:ste decreto-lei entrarà em 
vigor na data de sua publlcacão. 

· Art. 6. o ~ Revogam-se âs dlsposli;ões em 
contrário. 

Rio-de-Janeiro, 19 de marça de 1946, 125.0 

da Independencla e 58. • da Rep6bllca. 

EURICO G. DUTRA. 
Ernesto de Sousa Oampoa. 

"Dlàrlo Oficial" de 21-3-946. 

Decreict-lel n. • 9 079, de 19 marco de 1946 

Modifica a redag(!.o d.o art. 16 do Decreto-Ze4 
n .• 4 646, de 81 de Julho de 1941, que dlaf)lle 
sôbre a forma e apresentac(!.o dos ª'mbolos 
nac\onaiB. 

O Presidente da Repllblica, usando da atrl
buli;ão que lhe confere o ·artigo 18J de Cons-
tltulcão, · · 

Decreta: 

Art. 1.• - o· art. 16 do Decreto-lei n.• 
4 545, de 31 de julho de 1942, passa a ter a 
seguinte redacão : 

"Art. 15 - Serà a Bandeira Nacional 
dlàrlamente hasteada: 

a) no palàclo da Presidência da Re
pllbllca; 

b) na residência do Presidente da Re
pública; 

c) nos palàclos dos Ministérios; 
d)• na C4mara dos Deputados, no Se

nado Federal, no Supremo Tribunal Fe
deral, nq Supremo Tribunal Militar, nos 
Tribunais de Apelacão do Distrito Federal 
e dos Estados, noe palàclos dos governos 
estaduais, nas prefeituras municipais e nu 
repartl<;ões federais, estaduais e munici
pais situadas nas regiões frontelrlCàS, du
rante as horas, respectivamente, das ses
sões, audiências e expediente administra-
tivo; · 

e) nas unidades da Marinha Mercante, 
de acõrdo com as leis e regulamentos da 
navegai;Ao, policia naval e praxes Interna
cionais". 

Art. 2.0 - :l!.:ste decreto•lel entrarà em vi
gor na data de sua publlcacAo; revogadas as. 
dlsposll:i'les em con tririo., 

Rio-de-Janeiro, 19 de mari;o de 1946, 125. •· 
da Independência e 68.º da Rep6bllca. 

EURICO G. DUTRA. 
Ernesto de Sousa Camf)OB. 

\ Carlos Co,mbra d.a Lw:. 
Jorge Dodaworth Martins. 
P. Góís Monteiro. 
Jo(!.o Ne1Jes da Fontoura. 
Gast(!.o Vidigal. 
Edmundo de Macedo Soa1'6B e 

Sifoa. 
Neto Camf)elo Júnior. 
Otac(lio Negr(!.o de Lima. 
.Armando Trompowsky. 

"Dlàrlo Oficial" de 21-3-946. 1 
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Deereto-lel n. • .. 9 083, de 22 de março de 11148 

Bztb111ue o Conaelho Na°'°1wl de Polmoa ln
duatnal e Comer°'41 e dd outraa pr011i
db&cilJ8. 

o Presidente da Repúbllca, usando da· 
atrlbulclo que Ih.e confere o artigo 180 da 
Constltulclo, 

Decreta: 

Art . 1.0 - Fica extinto o Conselho Nacio
nal de Polltlca Industrial e Comercial, criado 
pelo Decreto-lei n .• 15 982, de 19 de novembro 
de 1943. 

Art. 2.0 - Os servidores em exerctclo no 
referido Conselho serão transferidos para ou
tras repartlcões no Ministério do Trabalho, In
dústria e Comércio . 

Art . 3.º - Ficam transferidas para a 
Verba I - Pel!Boal, Conslgnacão III - V&ll
tagens, Sub-constgnacões 14 - Gratlflcaclo de 
representacão. 04 - Departamento de Adml
nlstracão. 06 - Divisão do PeBBoal. as dotacões 
das rubricas do Orcamento Geral da União 
para 1946 (anexo n .o 21 do Decreto-lei n.• 8 496, 
de 23· de dezembro de 1945) na lmportAncla de 
Cr$ 120 000,00 (cento e vinte mll cruzeli-os). 
abaixo discriminadas : · 

VERBA --. I PESSOAL 
I 

º°""'gnaç4o II - Pessoal Bztranumerdrlo 

Sub-conâlgnacão 05 - Mensallstas 
04 - Departamento de Admtnlstracão 
06 - Dlvlsãq do Pessoal Cr$ 21 000,00 

VERBA 2 - MATERIAL 

, Co'llB,fl'llGQlfo III - Diversas Despesll8 

Sub-conslgnaclo 35 - Despesas miúdas de 
pronto pagamento · 

30 - Conselho NaclonÍI.} . de Polltlca Indus
trial e Comet-clal CrS 4 000,00 

Sub-conslgnaclo 38 - Publlcaciseá; servtcoP 
de Impressão e encadernacão; cllchêe. 

30 - Conselho Nacional de Polltlca Indus
trial e Comercial CrS 25 000,00 

Sub-conslgnacão 41 - Passagens, trans· 
porte de peesoal e de sua bagagem 

30 - Coneelho Nacional de Polltlca Indue· 
trlal e Comercial Crf 30 000,00 

VERBA 3 - SERVICOS E ENCARGOS 

Consignaçlfo 1 - Diversos 

Sub-conslgnacão 28 - Recepeõee, excur· 
sões, hoepedagem e homenagens 

30 - Conselho Nacional de 
Polltlca Industrial e Comercial Cr$ 25 000,00 

VERBA 4 - EVENTUAIS 

CO'llB,Qnaglfo I - Diversos 

Sub-conslgnaclo 01 - Despesas imprevistas e 
nlo constantes das .Tabelas 

30 - Conselho Nacional de Polltlca Indus
trial e Comerc;lal CrS 15 000,00, 

N. R. - O Decreto-lei n'. • 9 083 de 22-3-46 
!ol publicado no "Diário Oficial" com a omissão 
do art . 4.•. 

Art. 5.º ·- ~ste decreto-lei entrarf. efu vi
gor na data de sua publlcação, revogadas as 
dlsposlcões em contrario. 

~lo-de-Janeiro, 22 de marco de 1946, 126.0 

da Independência e 58.• da. República. 

EURICO G. DUTRA. 
Otacmo Negr4o de Lima. 
GaatlJo Vtdigal. 

"Dlàrlo Oficial" de 25-3-946. 

Decreto-lei n.0 9 171, de 12 de abril de 1M6 

Abre ao 00"8elho de lmigrat;lfo e . Colonizat;4o 
o cr~àito especial de CrS 1 000 000,00 para 
atender cl despesa que especifica. 

O Presidente da Repúbllca, usando da atrl
bulcão que lhe confere o art. 180 da Constl· 
tulcão, ·• Decreta: 

Art. 1.• - Fica aberto ao· Conselho de Iml
graclo e Co!onlzacão o crédito especial de CrS 
1 000 000,00 (um milhão de cruzeiros), que serA 
automàtlcamente registrado pelo Tribunal de 
Contas e dlstrlbuldo ao Tesouro Nacional, para 
atender a despesas "Servlcos e Encargos" com 
a missão · do mesmo Colll!elho, que se dlrlglri 
à Europa a fim de encaminhar imigrantes para 
o Brasil. 

. . Pari.grato 1'.mlco - O crédito especial de 
que trata êste artigo destinar-se-á a ocorrer a 
tôdas as despesas, Inclusive as de representa
cio. ajudas de custo e transporte e será de
positado no Banco do Brasil S . A., à dlspo
·alcAo do Conselho, que, terminada a missão, 
deveri prestar contas, Imediatamente, ao Pre
sidente da República. 

Art . 2.• · - ~te decreto-lei entrarà em vigor 
na data da sua publicação. 

Art. S. • - Revogam-se as dlsposlcões em 
contrario. 

Rio-de-Janeiro, 12 de abril de 1946, 125.o 
da Independência e 58.º da República. 

EURICO G. DUTRA. 
Gaatlfo V•àigal. 

"Dlàrlo Oficial" de 18-4-946. 

. ir 

Decreto-lei n.0 9 1.89, de 22 de abril de 1946 

Dd nova reàaçlfo a um dispositivo ão Decreto• 
lei n.• 9 110. de e de abril de 1946. 

O Presidente de Repúbllca, usando da atrl
bulcão que lhe -confere o artigo 180 da Cons-
tltulcão. · 

Decreta: 

Art. 1.0 - O artigo 1.º do Decreto-lei n.º 
9 120, de 2 de abrll do corrente ano - Lei d.e 
OrganlzacAo dos Quadros e Efetivos do EXér
clto Ativo - passa a ter a seguinte redacão : 

"Art. 1.• - O território nacional, de 
acôrdo com o que dispõe a ·Lei de Organl
za<;ão do Exército, é dlvldldà em 10 (dea) 
R"giões Mllltares, assim constltuldas: 
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8. • R. M. - Estados do Amazonas e 
Pari, parte norte do de Golàs (Inclusive 
munlclplo de Põrto Nacional), parte do 
Estado de Mato-Grosso (munlclplo de Arl
puanã) e Territórios Federais de Amapà, 
Rio-Branco, Acre e Guaporé. 

Art .. 2.0 - Revogam-se as disposições em 
contrário. · 

Rio-de-Janeiro, 22 de abril de 1946, 125. • 
da Independencla e 58.º da Repllbllca. 

EURICO G. DUTRA. 
P. 000 M011te,ro. 

"Dlàrlo Oficial" de 24-4-946. 

Deereto-lel n.0 9 190, de 22 de abril de 1946 

Reorganua o Museu Imperial, criado pelo 
DeC1"6to-Je' n. • 8 096, de 119 de maroo de 
1940, e dd outras provitUnotaa . 

• 
O Presidente da Repllbllca, usando da atrl

bulcão que lhe confere o artigo 180 do Cons
tltulcão · e considerando a necessidade de rees
truturar o Museu Imperial ao seu crescente 
desenvolvimento, 

Decreta: 

Art. 1.• - O Museu Imperial, subordinado 
diretamente ao ministro da Educacão e Sallde, 
terà por flnàlldade: a) recolher, classificar e 
expor objetos de valor histórico ou artlstlco, 
referentes a fatos e vultos da Monarquia Bra
sileira, notadamente do perlodo de D. Pedro 
II; b) ·colecionar, cluslflcar e ex'por objetos 
que constituam documentos expressivos da 
formacão histórica da cidade de l>etrópolls; 
c) recolher e classificar documentos manuscri
tos, rel•tlvos a Monarquia Brasileira, sob e 
forma de arquivo; competindo-lhe: a) promover 
conferências e fazer pesquisas e publlcações, 
relativas a assuntos da História do Brasil, 
llgados ao perlodo da Monarquia Brasileira 
e à cidade de Petrópolls; b) manter uma blbllo
tecP. especializada sôbre História do Brasil. 

· Art. 2.• - O Museu compor-se-é. de: 
I - Divisão da Monarquia Brasileira, que 

compreender-à: 
a)· SeccAo Brasil-Reino e Brasil-Império; 
b) Seccão de Porcelanas, Cristais, Cidade 

de Petrópolls e Viaturas; 
' II - Divisão de OÚrlvesarla, que compre

ender-à : 
.a) Seccão de Jóias, Miniaturas e Prataria; 
b) Seccão de Condecoracões, Medalhistice 

e Numlsnaàtlca Imperial: 
III - Divisão de Documentação Histórica, 

que compreenderà: 
a) Seccão de Biblioteca, Fllatella, Mapo

teca e Estampas; 
b) Seccão de Arquivo, Documentacão Foto-

gràflca, Publlcacõee e Intercâmbio Cultural: 
IV - Serviço Auxlllar, que compreenderà: 
a) Secção de Admlnlstracão: 
b) Portaria; 
c) Vlg!IAncla: 
d) Oficina. de Restauracão; 
e) Depósito: 
f) Gabinete Fotográfico: 
g) Parque. 

Art. 3,0 - O Museu terà um diretor do 
padrão P: um secretá.rio do padrão L: e um 
chefe de portaria do padrão F. 

Paragrafo único - O secretàrlo cheflaré 
o Servlco Auxiliar. 

Art. 4.• - As Divisões do Museu terão 
chefes, em comissão, do padrão L; as chefias 
das seccões serão funcões gratificadas. 

Art. li.º ·- O Museu reger-se-à mediante 
regimento assinado pelo ministro da Educacão 
e Sallde, aprovado por decreto. 

Art. 6.º - O presente decreto-lei entrará 
em vigor na data da 11ua publlcacão. 

Art. 7.º - Revogam-se as dlsposlcões em 
contràrlo. 

Rlo-de-Janelr.o, 22 de abril de 1946, 125.• 
da 1ndependencla e 58.º da Repllbllca, 

EURICO G. DUTRA. 
Ernesto de Souaa Oampoa. 

"Dlàrlo Oficial" de 24-4-946. 

Decreto-lei n. 0 9 198, de 24 de abril de 1946 

Autoriea o governador do Território Federal do 
Amapd a c011tratar o aproveitamento daa 
j<JJJ,das de minério de ferro de que /6r c01'
cesaióndrio. 

O Presidente da Repúbllca, usando da atrl
bulcllo que lhe confere o artigo 180 da Cone
tltulcão, 

Decreta: 

Art. 1.º - Fica o governador do Território 
Federal do Amapà autorizado a contratar o 
aproveitamento das jazidas de minérios de fer
ro de que fôr concessionário naquele Território, 
desde que sejam observados 011 preceitos do 
Código de Minas e demais leis relativas ao 
assunto. 

Art. 2.º - Revogam-se as dlaposlções em 
contràrlo. 

Rlo-de•Janelro, 24 de abril de 1946, ·125.• 
da Independencla e 58.º da Repllbllca. 

EURICO G. DUTRA. 
Neto Oampelo Jllnior. 

"!>làrlo Oficial" de 26-4-946. 

Decreto-lei n. 0 9 210, de 29 de abril de 1946 

Fixa normas para a unl/ormú:a11/Jo da Oarto
!{rafia brasileira e dd outras JW~dénclaa. 

O Presidente da Repúbllca, usando da atri
buição que lhe confere o artigo 180 da Cons
tltu!<;ão, 

Decreta: 

Art. 1.0 - Os trabalho de levantamento que 
se reallzarem no território nacional, no que 
se refere às operações geodésicas, topográfi
cas e cartogràflcas, ficam sujeitos a normas 
técnicas a serem estabelecidas de acõrdo com 
o presente d.ecreto-lel, ·objetivando a unlfor
mlzacllo da Cartografia brasileira. 

Art. 2.º - Silo órgãos autorizad<>s do go
vêrno da União para que se torn~ eCeUra à' 
uniformização cartogràflca: 
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a) O Conselho Nacional de Geografia, do 
Instituto Br11.t11lelro de Geografia e ~tatlstlca; 

b) o Serviço Geográfico do Exército, órgão 
do Departamento Técnico e da Produção, do 
Ministério da Guerra. 

Parágrafo único - Compete à Diretoria de 
Navegação da Marinha e à Diretoria de Rota.B 
Aéreas da Aeronãutlca, à Divisão de Geologia 
e Mineralogia e ao Serviço de Meteorologia do 
Ministério da Agricultura, estabelecer as nor
mas técnicas referentes ao preparo das cartas 
hidrográficas e aeronãutlcas e flxacão das nor
mas técnicas relativas às cartas geológicas 
e climatológicas, respectivamente. 

Art. 3.º - Ao Conselho Nacional de Geo
grafia cabe o encargo de estabelecer as nor
mas técnicas relativas· .. às cartas gerais de 
escala Inferior a 1:200 000. 

Art. 4.º - O Serviço Geogrãflco estabele
cerã as normas gerais para as operações de 
le\rantamento e confeccão de carta de tipo 
militar. 

Parágrafo único - Consideram-se de tipo 
militar as cartas topográficas em escal!l de 
1 :260 000, ou em escalas maiores, que Interes
sem mais preponderantemente à defesa na
cional. 

Art . 5. 9 - As normas técnicas estabelecidas 
pelos órgãos mencionados constarão de publi
cações especiais. 

Art. 6.• - Compete ao Conselho Nacional 
~e Geografia, as providências para' que as nor
mas estabelecidas de acõrdo com o presente de
creto-lei sejam amplamente difundidas e devt
damente observadas pelos serviços pdbllcos 
civis, e Instituições particulares que se dedi
carem no pais à confecção de Clj.rtas. 

Art. 7.• - Nas normas técnicas a serem 
utabeleeldas para a elaboracão de cartas, 
devem ser respeitadas as convenções Interna
cionais às quais o Brasil tenha dado a sue 

. adesão, bem como quaisquer outros compro
missos assumidos em relacão à Geografia e à 
Cartografia americanas. 

Art. s.o - Quando qualqúer dos órgão11 
especializados, mencionados neste decreto-lei, 
Julgar necessãrlo, poderã promover, por Inter
médio do Conselho Nacional de Geografia, o 
eetabeleclmento de novas normas técnicas ou a 
revisão das que estiverem em uso, observados 
os preceitos da presente lei. 

Art. 9.0 - O Conselho Nacional de Geo
grafia, com a cooperacão dos Estados Mlltores 
do Exército, da Marinha e da Aeronãutlca, esta
belecerá um "Plano Geral de Cartografia Ter
restre" que melhor· atenda às necessidades civis 
e militares do pais . 

Art . 10 - Para a execução dêste Plano, 
em que se promoverá a colaboracão dos demais 
órgãos especializados do pais, o Conselho Na
cional de Geografia organizará progrâmas 
anuais de trabalhos. que submeterá à apro
vacão do govêrno. com a lndlcacão doe recursos 
e providências que se tornarem neceseãrlos, 
em tempo de ser prevista a despeea corres
J!Ondente no Orcamento da União. 

Art. 11 - Os pilares e sinais geodésicos 
erigidos são consld~.radoe obras públicas, po
dendo ser desapropriadas como de utilidade 
pública as ãreas convenientes em volta doe 
mesmos e que forem julgadas necessãrlas à 
sua proteção. 

1 1.• - l!:sses sinais ou pUares terão obrl
gàtbrlamente a lndlcacão do Serviço que os le
vantou e bem assim a advertência de que são 
considerados obra p\'lbllca protegida pelo Có-

digo Penal (artigo 188, pan\grafo dnlco, n.• 
III) e pelas demais leis clv.ls de proteção aos 
bens do patrimônio pdbltco. 

§ 2.0 - Quàlquer nova edificação, obra ou 
arborização, nas proximidades de um pilar 
ou sinal elevado, não poderá ser autorizada 
pela Prefeitura local sem prévia audiência do 
órgão Interessado no levantamento. 

§ 3. o - O proprleti\rlo do terreno, quando 
não se verifique a desaproprlacão de que co
gita o artigo, será notificado da slnallzacão 
feita e das obrigações que decorrem, na forma, 
das leis vigentes, para s.ua conservacão; a . 
notificação uma vez efetuada, será lev,ada ao 
Regl11tro de Imóveis competente, para ser aver
bada. · 

Art. 12 - Os operadores de campo doa 
serviços pdbllcos e du emprê1as oficialmente 
autorizadas, quando no exerciclo das sull.t! fun
ções técnicas, têm livre acesso às proprledadea 
do· govêrno e dos particulares. 

Art. 13 - O presente decreto-lei entrari · 
em vigor na data de sua publlcacão, revogadas 
as dlspoelçõe11 em contn\rlo. 

Rio-de-Janeiro, 29 de abril de 1946, 125.I 
da Independência e li8.º da Rep\'lbllca. 

EURICO G. DUTRA. 
P. Góis Monteiro. 
Carlos Coimbra da Luz. 
Jorge Doàsworth Martins. 
JofJo Neves da Fontoura. 
GasUl.o Vidigal. 
Luta Augusto da 8\lva V'6ira. 
Neto Campeio Júnior. 
Ernesto de Sousa Campos. 
Otacfüo Negr4o de Lima. 
Armando Trompowsk:11. 

:'Diário Oficiai" de 2-5-948. 

Decreto-lei a.o 9 228, ·de 2 de maio de 1948 

Orla a floresta nacional do Ara"11e-Apodi 

O Presidente da Rep\'lbllca, usando da atri
buição que lhe confere o artigo 180 da Cona
tltulção, e 

Considerando 9 disposto nos artigos 3. •, 
letra d, 6. •. 10. •. e Seccão II do Código Flores
tal, aprovado pelo Decreto n. • 23 798, de 23 de 
janeiro de 1934, 

Decreta: 

Art. 1.• - Fica criada, em duas glebas dis
tintas, sendo uma na serra do Ararlpe/ na 
região. doe Estados do Ceari, Pernambuco e 
Plaul, e outra, na 11erra do Apodl, entre os Ee
tádoe do Ceará e do Rio-Grande-do-Norte, e. 
Floresta Nacional do Ararlpe-Apodl, subordina
da ao Serviço Florestal do Ministério da 
Agricultura. 

Art. 2.0 - As ãreas das duas glebas da 
Floresta Nacional do Ararlpe-Apodl serão fixa
das depois do lndlspensãvel reconhecimento e 
estudos da região, feitos sob a orlentacão do 
Servleo Florestal. · 

Art. 3. o - As terras, a nora e a fauna, nall 
ãreaa a serem demarcadas, ficam sujeita& ao 
regime estabelecido pelo Código Florestal apro
vado pelo Decreto n. • 28 793, de 23 de janeiro 
de 1934. . 

Art. 4. • - Fica o Ministério da Agricultura. 
por Intermédio do Serviço Florestal, autorizado 
a entrar em entendimento com os Estados do 
Cearã, Pernambuco, Plaul e Rio Grande do 
Norte, e com os proprietf.rloe particulares de 
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terras, para o fim especial de promover. doa
ções, bem como efetuar as desaproprlaçõell que 
se ftzerem necellllárlas aos trabalhos de Insta
lação da Floresta Nacional. 

Art. li.º - A administração da Floresta 
Nacional e &11 demais atividades a ela afetas 
serão exercidas por funcionários lotados no 
Serviço Florestal e por extranumerárlos ad
mlt1d·os na forma . d8t legislação em vigor. 

Art. 6.º - O ministro da Agricultura bai
xará, qportunamente, um Regimento para a 
Floresta Nacional do Ararlpe-Apodl, a qual 
Integrará a Secção de Parques Nacionais do 
Serviço Florestal, regulando a exploração per
pétua das matas e o preço de fornecimento de 
semente11 e mudas aos particulares que deseja
rem promover o florestamento e o refloresta
mento de suas propriedades. 

Art. 7.• - A renda ·arrecadada pela admi
nistração da. .Floresta Nacional do Ararlpe
Apodl seri recolhida aos cofres públicos, na 
forma da legislação em vigor. 

Art. 8.º - Revogam-se as disposições em 
contn\rlo. 

Rlo-de-.Janelro, 2 de maio de 1946, 125.º 
da Independência e 58.• da República . 

EURICO G. OUTRA. 
Carloa dlf Bouaa Duarte. 

"Diário Oficial" de 4-5-946. 

Decreto-lei .n.• 9 HS,' de lS de maio de 1946 

Extingue a Deleg09c'lo de Contrôle do Ben>tgo 
de Nav11paçc'lo da Bacia do Prata, e dd ou
traa providhciaa. 

O Presidente da Repdbllca, usando da atri
buição q-qe lhe confere o artigo 180 da Con11-
tltulção, · 

Decreta: 

Art: 1.º - Fica extinta a Delegação de 
Contrôle (D . . c .) prevista no artigo 11 do 
Decreto-lei n. • lí 252, de 16 de fevereiro de 1943. 

Paragrafo único - .As atribuições da refe
rida D. C. passarão a ser exercidas pelo De
partamento Nacional de Portos, Rios e Canais. 

Art. 2. o - :ftste decreto-lei entran\ em vigor 
na data da sua publlcacão. 

Art. a.o - Revogam-11e as disposições em 
contrirlo . 

Rio-de-Janeiro, 18 de maio de 1946, 126. • 
da Independência e 58.o da República. 

EURICO G. OUTRA. 
Lu'8 Augusto da Silva Vieira. 

"Diário Oficial" de llí-5-946. 

Decretos 

Decreto .n. • 20 846, de 7 de janeiro de 1946 

Concede autorl.tlaçc'lo 11ara funcionamento do 
curao de engenharia induatnal da Bacola 
de Engenharia de Pernambuco, ·em Recife •. 

O Presidente da República, usando da atrl-
bulcão que lhe confere o atrlgo 74, letra a, 
da Coll8tltulção e nos têrmos do artigo 23 dei 
Decreto-lei n.o .:11, de 11 de maio de 1938, 

Decreta: 

Artigo d.nico - ~ concedlàa autorl.Zacão 
para funcionamento do curso de engenharl11 
Industrial da Escola de Engenharia de Pernam
buco, com sede no Recife, no Estado de Per
nambuco. 

Rlo-de-.Janelro, 7 de janeiro de 1946, 125.• 
da Independência e 58.º da República. 

.TOS~ LINHAJ;tES 
Raul Leitc'lo da Cunha. 

"Dlãrlo Oficial" de 1-2-946. 

Decreto n.0 20 384, de 11 de Janeiro de 1946 

Promulga o Acôrdo . Prov'86rio sôbre AvWIQcfa 
Civil Internacional, conclufdo em Chicago a 
7 de dezembro de 1944, por ocaaic'lo da Con
fer~ncia Internacional de Aviaçc'lo Civfl, e 
firmado pelo Braail, em Waahington, a 119 
de maio de 1945 . 

O Presidente da República, tendo em vista 
que foi · aprovado pelo govêrno brasileiro o 
Acôrdo Provisório sôbre Aviação Clvll Inter
nacional,. concluido em Chicago a 1 de dezem
bro de 1944, por ocasião da Conferancla Inter-

- 8 -

nacional de Aviação Civil, e firmado pelo Bra
sil, em Washington, a 29 de maio de 1941í .., de 
cuja aceitação foi dado conhecimento ao I'·epar
tamento de Estado dos Estadoê Unidos da Amé
rica, por nota de 29 de maio de 1945 da Embai
xada do Brasil em Washington, e usando da 
atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, 
da Constituição, 

Decreta: 
Art. 1.• - Fica promulgado o Acôrdo Pro

visório apenso por cópia ao presente decreto 
eôbre Aviação Civil Internacional, firmado pelo 
Brasil, a 29 de maio de 1945. 

Art. 2.9 - :l!:ete decreto entrarà em vigor 
na data de sua publicação. 

Rlo-de-.Janelro. em 11 de Janeiro de 1946, 
i21í.º da Independência e 58.• da Repdbllca. 

.JOSlt LINHARES . 
. P. Lec'lo Veloao • 

"Diário Oficial" de 22-1-946. 

~ 

• D~creto n,0 20 •t,•. de 17 de Janeiro de 1946 

Concede autorl.tlaçtlo 4 Escola de Engenharia da 
Universidade de Mtnaa-Geraia para orgmd
•ar e f<J11er funcionar o curao de engenharia 
induah.ial, modalidade mecdnfoa. 

O Presidente da República, usando, da atrl-. 
bulçlo que lhe cçmfere o artigo 74, letra a, da 
Constituição e nos têrmoe do art. 23 do Decreto
lei n. o ~1. de 11 de maio de 1938, 

Decreta : 
Artigo d.nico - :t:: concedida à Escola de 

Engenharia da Unlvereldade de Minas-Gerais, 
com sede em Belo-Horizonte, no Estado de 
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Minas-Gerais, autorização para organizar e fa
zer funcionar o 11urso de engenharia Industrial, 
modalidade mecànlca. 

Rio-de-Janeiro, 17 de janeiro de 1946, 125.• 
da Independência e 58.º da Repllbllca. 

JOS:ll: LINHARES. 
Raul Leít4o da Cunha. 

"Dlf.rlo Oficial" de 8·2-946~ 

Decreto n.0 !O 428, de lS de Janeiro de 1946 

Altera a redact!o. de artígoa do Regimento do 
Jnatttuto Nacional de Tetm0logla, e dd ·ou
tras pr011'4éncloa. 

O Presidente · da Repllbllca, usando da atrl
bulcão que lhe confere o arUgo 74, letra a. da 
Constituição, 

Decreta: 

Art. 1.0 - Os arta. 1.º, 4;0, 5.º e 19 do · 
Regimento do Instituto Nacional de Tecnolo
gia, aprovado pelo Decreto n.• 3 189, de 8 ·de 
outubro .de 1938, passam o. vigorar com a se
guinte redacão : 

"Art. l .• - O Instituto Nacional de 
Tecnologia sen\ constltuldo de 9 Divisões 
e um Servico de Admlnlstracão, dlretainen· 
te subordinados ao respectivo diretor" , 

Art. 4.º - O Serviço de Admlnlstracão 
é constltuldo de : 

I - Secção de Expediente à qual cabe 
executar todo o servlco de expediente do 
Instituto; 

II - Secção do Material, à qual com
pete o recebimento, guarda e dlstrlbulcão 
do material ; . 

III - Seccão de Biblioteca e Divulga
cão que tem por Incumbência a publlcacão 
dos trabalhos técnicos do Inatltuto e sua 
distribuição e permuta, a organização e 
conservacão da biblioteca, bem como °' 
servtco de lnformacões que deverão ser 
prestadas aos Interessados sôbre os assun
tos estudados no Instt tu to ; 

IV - Seccão de Desenho que tem por 
!lm executar os trabalhos gn\flcos e de 
desenho necessé.rlos a qualquer dos órgãos 
do Instituto ; 

V - Oficina, à qual cabe a execucão 
das obras de carpintaria. ferraria, eletrlcl· 
dade e outras que necessitem os drlos ór· 
gl.os do Instituto ; 
· VI - Portaria. a cujo cargo ficam- a re

cepção, distribuição e expedição de corres
pondência, bem como a limpeza e conserva-. 
ção do edltlclo". 

Art . 6.0 - 011 cargos de diretor de DI· 
vlaão e do Servtco de Administração serão 
exercidos em comissão, sendo que os pri
meiros de preíerêni:la por lntcgrantea da 
carreira <te Tecnologlsta, obedecida a espen 
c lalldade técnica. 

Pará grafo único - As chefias das sec
ções e a função de secreté.rlo serio exer
cidas por func!onirlos ou extranumen\rlos. 
d_eslgnados pelo diretor. 

>\rt . 19 - O ln~tltuto Nacional de Tec
nologia t eri a lotação que lõr aprovada por 
decreto". 

Art. 2.0 ,..- Aos arta. 2.• e a.o do referido 
regimento ficam acrescentados os 1egulntes 
Itens: 

"Art. 2.0 ......... ... ... . . . ... ...... ... . 

8 - Divisão de Metrologia. 
9 - Divisão de Eletricidade e Medidas Elé

trlca.s". 
Art. s.o ... . ........ .. .. . . . . . ..... ... .. .. 
·VIII - A Divisão de Metrologia In

cumbe a execucão do disposto nos Decre
tos-leis ns. 692, de 4 de agõsto de 1!188, 886, 
de 24 de novembro de 1988 e Decreto n. 0 

4 267, de 18 · de junho de 1939. 
IX - A Divisão de Eletricidade e Me· 

dldas Elétricas Incumbe a execução dos 
trabalhos de pesquisas que lnleressem à 
lnd<istrla de eletricidade do pais". 
.Art. 3.º - :l!:ste decreto entraré. em vigor 

na data de sua publicação, revogadas as dl•· 
poslcões em contn\rlo. 

Rio-de-Janeiro, 18 de janeiro de 1946, 126.0 

da Independência e 68. • da Repl1bllca. 

JOS:ll: LINHARES. --· 
R. Cameíro de Mendofl(ia. 

"Dlf.rlo Oficial" de 21-1-946. 

Deereto n. • 20 444, de 22 de Janeiro de 1946 

Aprova o ReoUnento do InstUuto Agrcm6mico 
do Sul (1.A .8.). do Míníat6rlo da Agri· 
ovltura . . 
• 
O Presidente de República. usando da atrl

bàlção que lhe confere o artigo 74, letra a, da 
Constltulcão, 

Decreta: 
Art. 1.• - Fica aprovado o Regimento do 

Instituto Agronômico do Sul (1. A. S.), do 
S. N. P. A .. do C . N . E. P . A . , do M . A . , 
que a ·&ste acompanha, assinado pelo ministro 
da Agricultura. 
• Art. 2.0 - O presente decreto entra em vi· 
gor na data de sua publicação, revogadas aa 
dlsposlcões em contn\rlo . 

Rio-de-Janeiro, 22 de janeiro de 1946, 126.o 
da Independência e 68.º da Rep<ibllca. 

JOSlt LINHARES. 
Teodurett> de Camargo. 

* 
REGIMENTO DO INSTITUTO AGBONOMICO 

DO SUL 

CAPtTULO I 

Da t•nalídade 

Art. l .• - O Instituto Agronômico do Sul 
(I . A. S . ), -lnstltuldo pelo Decreto-lei n.o 6 155, 
de 80 de dezembro de 1943, é órgão Integrante 
do Ministério da Agricultura, como depend&n
cla do Servl1:0 Nacional de Pesquisas Agronô
micas (8. N ~ P . A . ). do Centro Nacional de 
Ensino e Pesquisas Agronômicas (C . N . E. P . 
A.), tendo por finalidade colabor~ no pla
nejamento, executar, coordenar e dirigir as 
pesquisas agronômicas na região sul do pais. 

N. R . - O regulamento anexo ao Decreto 
n. • 20 444 de 22·1-48 foi publicado no "Diário 
Oficial" com Incorreções na ordem numérica 
de seus artigos. · 
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Parágrafo dnlco - O I. A. S. teri. sua eede 
· no munlclpio de Pelotas, Estado do Rio-Gran

de-do-Sul, e sua f.rea de ação abrangera os 
Esta.doe do Pararii, Santa-Catarina, Rio-Gran
de-do-Sul e o Território de Iguaçu. 

CAPITULO II 

Da orgcmitiactlo 

Art. 2.0 - 9 I .. ·A. S. CÓmp6e-se de: 

1 - Na aede: 

1 ...:.... Diretoria 
2 - Secção Administrativa 
3 - Biblioteca 
4 - Secções Técnicas de: 

a) BotAnlca agrlcola 
b) Solos 
c) Climatologia Agd&>la 
d) Fltotecnla 

· e) Fltopatologla 
f) Entomologia -
g) Horticultura 
h) Qulmlca e Tecnologia Agrlcolas. 

6 - Escola de Agronomia Ellseu -Maciel . . 
6 - Estação Experimental Central. 
11 - ÍUde de e~nmentoçc2o agricoJa noa 

· Batadoa; 

1 - Estação Experimental de Pelotas - Rs; 
2 - Estação Experimental de Passo Fundo 

Rs; 
8 - Estação Experimental de Rio-Caça

dor - Se; 
4 - E1tacão Experimental de Ponta-Gros-

1& - Pr; 
15 - E1tac;ão Experimental de Curitiba 

- Pr. 
Art. a.o - O I. A. S. teri um diretor, 

padrão O, em comlsaão, nomeado pelo Presi
dente da Repdbllca por Indicação do diretor 
do S. ?-l. P. A., ouvido o diretor geral do 
C. N. E. P. A. 

§ 1.º·- A Secção Administrativa, as Secções 
Têcnlcas e a Biblioteca terão chefes, designados 
pelo ·ministro de Estado, por Indicação do 
diretor do I. A. S .. ouvidos 01 diretores do 
s. N. P. A. e"do c. N. E. P. A. 

§ 2.0 - A Escola de Agronomia Ellseu Ma
ciel (E. A. E . M . ) terá um diretor designado 
pelo mlnl1tro de Estado mediante Indicação do 
diretor ·do I. A. S. , ouvidos os diretores do 
S. N . P. A. e do C . N. E. P. A., devendo a 
escolha recair num dos trêa nomes apresentados 
pela Congregação. · 

1 3.• - As Estações e Sub-estações Expe
rimentais que Integram a Rêde de Experimen
tação Agrlcola do I. A. S., terão -chefes, desig
nados pelo ministro de Estado, por Indicação 
do diretor geral do C. N. E . P. A. na !orma do 
Item XIV do art. 71 do Regimento aprovado 
pelo Decreto n.• 16 787, de 11 de outubro de 
1944. . 

Art. 4. • - O diretor do I. A . S. teri. um 
aecretirlo, de sua livre escolha. 

Pari.grafo llnlco - O diretor da E. A. E. 
M. teri um secretário, de aua livre escoiha. 

Art. 6. • - Oa órgãos que Integram o I. 
A. S. funcionarão perfeitamente articulados, 
em regime de mlltua colaboração, sob a ori
entação do diretor. 

CAPITULO III 

Da compet~ doa 6rgtloa 

Art. 6.º - Ao I. A. S. compete: 
I - Fazer peaqulaas agronômicas v11ando 

· definir as relações entre o melo tisico e o 
rendimento das culturas; 

II - proceder a trabalhos visando melho
ramentos daa plantas cultlvadaa; 

III - · estudar as plantas nativas, visando 
o seu cultivo e aproveitamento; 

IV - proceder à Introdução de plantas na 
sua à~ea de ação; 

V - estudar a causas das doenças das 
plantas cultivadas e os métodos de combate às 
mesmas; 

VI - e1tudar a fauna entomológica da re
gião sul do Brasil ·e proceder a lnvestlgaçõea 
sObre a biologia doa Insetos noclvoa, visando 
o deaenvolvlmento de meloa de combate. 

Art. 7.o - A Secção de Bot&nlca Agrlcola 
compete: 

I - estudar os fenômenos periódicos da 
•·Ida vegetal em relação com a divido do ciclo 

. biológico em sub-perlodos; 
II - coordenar . e orientar a lntroduc;ão de 

.Plantas no sul do pais; ·· 
III - estudar a ecologia das plantas nati

vas, tendo em vlata a possibilidade de sua 
cultura; 

IV - ~anter um Hôrto Bot4nlco Agrlê:ola 
na sede do I. A. S . 

Art. s.o - A ae·cção de Solos compete: 
I - realizar Investigações 11ôbre os fenô

menos flslcos qulmlcos e microbiológico• que 
se procesaam no 11010; 

Il - realizar Investigações sObre nutrlc;ão 
vegetal; · 

III - realizar Investigações sObre a ferti
lização do solo, sôbre a conserftcão de sua 
fertilidade e contrOle da erodo; 

IV - reallzar lnveatlsaçõea aõbre o con
trôle de f.gua, no solo; 

V - realizar na região compreendida pelo 
I. A. S. o programa do S. N. P. A. relativo 
ao levantamento da carta de solos do pafs. 

Art. 9. • - Ã Secção de Climatologia Asrl
cola compete: 

I - determinar, em função de rendimento, 
os fatôrea meteorológicos em suas relações 
com as Várias culturas; 

II ...:... avallar, para cada cultura e ·em cada 
região, as condições· tavori.vels do conjunto 
cllmàtlco; 

III - estudar a Influência das modifica
ções artificiais do clima sôbre o comportamento 
das plantas culturadas; 

l".' - coordenar oa dàdos meteorolóclcoa 
observado11 na rêde de eataçõea meteorológicas, 
mediante acôrdo com o Serviço de Meteoro
logia; 

V - manter um Observatório Meteoro
agri.rlo na sede do I. A. S. e coordenar dados 
fornecidos plllas Estaçõe11 e Su"b-eiltaçõea Expe
rimentais subordinadas ao I. A. S. 

Art. 10 - Ã Secção de Fltotecnla, compete: 
I - Estudar as variações heredltirlas dos 

caracteres das plantas cultivadas; 
II - realizar trabalhos de melhoramento11, 

tendo em vista a obtenção de tipos de mala 
alto rendimento cultural, de melhor adaptação 
às condições ambientes e de maior resistência 
às doenças e às pragas; 
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III - investigar sôbre os problemas espe
clficos das culturas de lnterêsae· econOmlco na 
região, agindo em colaboração com aa outras 
Secções em que forem envolvidas questões de 
suas especialidades; 

IV - promover a multiplicação das espé
cies de valor econOmlco para a região sul ·do 
pata. 

Paragrafo único - Para maior facilidade 
de dlstrlbul<:Ao das atividades técnicas da Sec
<:Ao de Fitotecnla, seus trabalhos serão divididos 
pelos seguintes setores: 

1 - Cereais, compreendendo principalmente 
arroz, trigo, ~Ilho, aveia, centeio e cevada; 

2 - Café e mate; 
3 - Tubérculos e ralzes alimentares; 
4 - LegumlnoB&S; 
5 - Plantas oleaglnoB&S1 sacarlnaa e têx

teis; 
6 - Culturas diversas. 

Art. 11 - A. Sec<:ão de Horticultura com
pete: 

Realizar trabalhos de experimentação e 
melhoramentos sObre os problemas de fruti
cultura, viticultura e olerlcultura que possam 
Interessar às r.eglõl!S de clima temperado. 

Art. 12 - A. Secção de Fltopatologla, 
compete: 

1 - organizar a coleção mlcológlca e fito
patológica, procedendo à sua classificação; 

II - Investigar as causas, a natureza e o 
contrOle das doenças das plantas cultivadas; 

Ili - colaborar com a Sec<:ão de Fltotecnla 
nos trabalhos relativos à obtenção de varieda
des de plantas cultivadas ·de maior resistência 
às doenças. 

Art. 13 - A. Secção de Entomologia com
pete: 

• I - organizar a coleção de Insetos do sul 
do Brasil e proceder à sua classificação sls
teml.tlca; 

II - estudar a biologia dos Insetos que 
~tituem pragas das plantas cultivadas e a 
de seus Inimigos naturais,. tendo em vista o 
desenvolvimento de métodos de profilaxia e 
combate: 

III - colaborar com a Secção de Fltotecnla 
nos trabalho• de melhoramento das plantas, 
tendo por objetivo o desenvolvimento de tipos 
resistentes às pragas. 

Art. · 14 - A. Sec<:Ao de Qulmlca e Tecnolo
lo!!fla Agrlcola compête: 

I - o estudo qulrnlco detalhado das plan
tas natlvaa ou cultlvadaa, tóxlcaa, entorpe
centes, medlclnall! e de valor Industrial, deter
minando sua composição e visando, especial
mente, à sua utlllZ&4:ãO; 

II - estudo qulmlco bromatológlco .daa ma
térias prlmaa vegetais apllcàvels à alimentação; 

III - proceder àa anàllses de adubos, cor
retivos, Inseticidas, fungicidas e outros produ
tos de lnterêsse para a agricultura; 

IV - promover Investigações destinadas 
ao aperfeiçoamento dos processos tecµológlcos 
agrlcolaa. 

Art. 15 - A Escola de Agronomia Ellseu 
Maciel (E. A. E. M.) se lncumblrà de mi
nistrar o ensino superior de agronomia, de 
acõrdo com a leglsla<:Ao federal vigente. 

§ 1.0 A E. A. E. M. terà Regimento 
próprio. 

t li.~ · - Enquanto não fOr ba!Xado 6sse 
Regimento, a E. A. E. M. serà regida pelo 
Regulamento que vigorar na data de sua fe
derallzâ<:Ao. 

Art. 16 - A. Esta<:Ao Experimental Central 
(E. · E. C.) compete: 

A execução,. de trabalhos· de campo, quer 
de rotina, quer experimentais, planejados pelas 
diversas Secções Técnlcaa da sede do I. A. S. 

Art. 17 -. A. Estação Experimental de Pe
lotas (E. E. P . ) eompete: 

1 - realizar trabalhos de experimentação 
e melhoramento relativos às culturais de clima • 
temperado, especialmente no que concerne à 
fruticultura, à viticultura e à olerlcultura; 

II - realizar Investigações l!Obre a fer
tilização do solo e a conservação da sua 
fertilidade; · 

III - multiplicar aa espécies e variedades 
de plantas de lnterêsaes para a teglão, com 
o objetivo de fornecer mudas, en:g:ertos e se
mente aos agricultores; 

IV - assistir e orientar as respectivas 
classes produtoras. 

Art. 17 - A. Esta<:Ao Experimental de 
Paaso Fundo (E: E. P. F.) compete: 

1 - realizar trabalhos de experlmenta<:Ao 
e melhoramento relativos às culturas de cli
ma temperado, especialmente cereais, legumi
nosas, linho, ralzes, tubérculos e plantas for
ragelras; 

II .- realizar Investigações sõbre a fertlll
za<:Ao do solo e a conservação da sua ferti
lidade; 

III - realizar Investigações sObre a biolo
gia do pinheiro, da erva mate e de outras e• 
pécles locais, visando o seu aproveitamento 
Industrial; 

IV - multiplicar as espécies e variedades 
de plantas de lnterêsae para a região, com o 
objetivo de fornecer mudas e sementes aos 
agricultores; 

V - assistir e orientar as respectivas clas
ses produtoras. 

Art. 18 - A Estação Experimental de Rio 
Caçador (E. E. R. C.) compete: . 

1 - realizar trabil.Ihos de experlmentacão 
e melhoramento relativos às culturas de clima 
temperado, especlàimente cereais, ·linho, fruti
cultura, leguminosas, ralZes e tubérculos; · 

II - realizar Investigações &Obre a fertili
zação do solo e a conservação de sua fertl• 
lldade; 

III - realizar Investigações sObre a biolo
gia da erva mate, do pinheiro e de outras 
espécies locais, visando o seu aproveitamento 
lnd ustrlal; 

IV - multiplicar as espécies ~ variedades 
de plantas de lnterêsse para a região, com o 
objetivo de fornecer mudas, enxertos e semen
tes. aos agricultores; 

V - assistir e orientar as respectivas clas
ses produtoras. 

Art . 19- A Esta<:Ao Experimental de Ponta 
GroBB& (E. E. P. G.) compete: 

I - realizar trabalhos · de experlmentaclo 
e melhoramentos r,Rlatlvos às culturaa de clima 
temperado, espectumente cereais de Inverno, 
linho, legumlnosaa, plantas forragelraa, tubér
culos e ralzes ; 

II - realizar Investigações sobre a ferti
lização do solo e a conservação da sua fertili
dade. 
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Jll - multiplicar as espécies e variedade!! 
de plantas de lnterêsse para a região, com o 
objetivo de fornecer mudas e sementes aos agri
cultores. 

IV - assistir e orientar as respectivas 
classes produtoraa. 

Art. 20 - A Estação Experimental de Curl
ttbà (E. E. Ct . ) compete: · 

1: - realizar trabalhos de experimentação 
e melhoramento relativos às culturas de clima 
temperado, especialmente cereais, leguminosas, 
tubérculos, ralzes e plantas. hortlcolas; 

II - realizar lnvesttgações_ sõbre a ferti
lização do solo e a conservação da sua fertl
lldáde; 

III - multiplicar as espkles e variedades 
de plantas de lnterêsse para a região, com o 
objetivo de fornecer mudas, enxertos e semen
tes aos agricultores; 

IV - assistir e orientar as respectivas 
classes produtoraa. 

Art. 21 - A Secção Administrativa (S. A.) 
do I. A. S. compete a execução e a coordena
ção das atividades administrativas da sede do 
I. A. S.

1 
e orlentacão das mesmas atividades 

da Rêde àe Experlmentacão Agrlcola do I. A.S. 

Art. 22 - A S. A. terá suas atividades di
vididas em turmas de: pessoal, material, orça
mento e comunlcacões. 

1 1.0 - A Turma de Pe890al (T. P.), In-
cumbe: · 

1 - estudar, permanentemente, a situação 
dos órgãos do I. A. S., para que sejam deter
minados a espécie e o número de cargas e 
funcões necessArlas ao desempenho dos traba
lhos, bem como o nlvel de remuneracão rea
pectlvo; , 

II - aplicar ou orientar a apllcacão, sem
pre que couber, da legislação referente a In
gresso, movimentação e salda do pessoal; 

III - .apreciar, sempre que couber, ,ques
tões relativas a direitos e vantagens, deveres 
e re11ponsabllldades dos servidores, bem como 
a acão disciplinar que sôbre os mesmos possa 
Incidir; 

IV - manter atualizados flchl\rlos e re
gistros relativos aos servidores, Inclusive o 
ementárlo da legislação e dos atos referentes. 
a pessoal; · 

· V - controlar a freqüência d('s servidores, 
remetendo a quem de direito, na época própria, 
o respectivo atestado de freqüência;' 

VI - proceder a estudos e promover me
didas relativas à melhoria de condlcões e am
bientes de trabalho, confôrto e bem estar dos 
servidoll'es; 

VII - coligir os elementos necessãrlos à 
preparação da proposta orçamentária na parte 
referente a pessoal; 

VIII - organizar, de acôrdo com os órgãos 
Interessados, os horãrlos para as atividades 
administrativas e de campo. 

1 · 2. o - Ã 'rurma do Material (T. M.) In
cumbe: 

• I - providenciar o expediente de conces
são de adiantamentos para aquisição do mate
rial necessãrlo aos órgãos do 1. A. S.; 

II - distribuir o material pelos diversos 
órgãos que funcionam na sede; 

III - fazer estatlsttcas e ~ter conta
corrente do gasto do material pelos diferentes 
órgãos, Inclusive os que funcionam fora da 
11ede, os quais, para Isso, enviarão ao I. A. S. 
cópia do mapa mensal; 

IV ~ anotar as verbas orçamentárias e de 
créditos adicionais destinados a material doa 
diferentes órgãos; 

V - fornecer dados para o orçamento do 
material; 

VI - atender às despesas de pronto paga
mento dos órgãos que funcionem na sede; 

VII - providenciar sôbre a conservação e a 
reparação do material em uso nos órgãos que 
funcionem na sede; 

VIII - registrar as entradas e saldas de 
material; 

IX - escriturar, em fichas apropriadas, as 
quantidades de material dlstrlbuldo; 

X - providenciar o abastecimento regular 
dos órgãos que funcionem na sede, mantendo 
sempre em estoque quantidade suficiente do 
material de uso máls freqüente; 

XI - realizar coletas de preços e quaisquer 
concorrências, quando o Interesse do servlco 
exigir que as mesmas se realizem na sede do 
I. A. S.; 

XII - promover a recuperação do material 
lnservtvel dos órgãos da sede e da rêde de ex· 
perlmentação agrlcola do I. A. S.; 

XIII ....J promover a venda, em hasta pd· 
bllca, dos produtos agrlcolas que não tiverem 
aplicação. 

1 s.o - Ã Turma de Orçamento (T. O.) 
Incumbe: 

I - manter em dia a escrituração das dota· 
çõ~11 consignadas em orçamento ou provenlen• 
tes de créditos adicionais abertos em beneficio 
dos órgãos Integrantes do I. A. S.; 

II ..:... controlar a aplicação das verbas dea· 
tlnadas aos diferentes órgãos do I. A. S.; 

III - colaborar na elaboração da proposta 
orçamentária, relativa aos órgãos do I. A. S.; 

IV - exercer o contrôle contábil sõbre as 
vendas da produção agrlcola; 

V - recolher, mediante gulas, as Importân
cias oriundas das. vendas de produção agrlcola; 

VI - controlar a entrega dos produtos 
agrlcolas destinados ao consumo dos órgãos 
que funcionem na sede; 

VII - examinar as contas, recibos e outros 
documentos de despesa que devam ser encami
nhados aos órgãos competente11; 

VIII - manter em dia a escrituração da 
receita oriunda dos diversos órgãos. 

§ 4. o - A Turma de Comunicações (T. Cm.) 
Incumbe: 

1 - receber, registrar, distribuir, expedir e 
guardar a correspÓndêncla oficial, processos 
e demais documentos dos órgãos que funcionem 
na sede do I. A. S.; 

ÍI - prestar aos Interessados Informações 
sôbre o andamento dos papéis; 

III - orientar o público em seus pedldo11 
de Informações. hablllt4ndo-o a objetivar u 
suas pretensões; 

IV - promover a publicação no Didrio Off· 
cfal, dos atos e decl11ões relativos às atlvtdadea 
especificas do 1. A. S. ; 

V - organizar os arqutvo11 de permanenC!a 
e de movimento·; 

VI - _passar certidões dos documentos sob 
11ua guarda, quando assim O· determinar a au
toridade competente; 

VII - organizar horãrlo para coleta e en
trega da. correspondência Interna e externa; 
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VU:I - manter atualizado um registro de 
nomes e endereço• de todo• 01 dirigente• dos 
órgãos do I. A. S .. autoridades competentes 
dos poderes pllbllco• e de Instituições e per
aonalldades de relativo destaque na vida pllbll
ca do pais; 

IX - dar vista de papéis arquivados, em 
recinto próprio, sob flscallzacão e mediante 
prévia autorização; 

X - promoção a lnclneraclo perlódlc:a de 
_papéis julgados sem valor mediante prévia · 
autorl:u.cão de comissão exprel!88nlente de
signada. 

Art. 23 - A Biblioteca (B.) compete regis
trar, cluslflcar, fichar, guardar, conservar e 
permutar, obru de lnterêase geral para o 
I. A. S. ' 

Parágrafo llnlco - A Biblioteca será che
fiada por servidor designado para êsse fim, 
na forma dêste Regimento. 

Art. 24 - A Biblioteca 11erá franqueada a 
tõda e qualquer pesaoa, devidamente credencia
da pela direção do 1. A. S.. sendo livre 
o ace81!o às estantea de livros e revistai!. 

Art. 25 - O empréstimo de publicações 
será feito mediante prova de Identidade e têr
mo de responsabilidade e obedecerá a Instru
ções do Serviço. 

Art. 26 - Cabe ao chefe da B. determinar 
quais &I! publicações . que poderio circular por 
empréstimo e dilatar ou diminuir o prazo de 
empréstimo de certu _publicações, quando tõr 
conveniente ao serviço. 

Parágl'afo dnlco - Na ocasllo do emprl!s
tlmo de livros, folhetos e publicações perlódl
C&I!, será declarado o valor da Indenização a ser 
paga pelo consulente no caso de extravio ou 

· dano. 
Art. 27 - Ao · consulente que nlo pagar a 

Indenização devida, ou não respeitar o regu
lamento da B., será vedadA. a utilização dos 
serviços da mesma. 

Art. 28 - Além da Biblioteca da sede, o 
I. A. S. manterá, nas Estações e Sub-estações 
Experimentais, bibliotecas especlallzadu, de 
aeõrdo com as necel!Sldades particulares de 
cada órgão. 

CAP!TULO IV 

DClll atribuições do JJUsoal 

A.rt. 29 - Ao diretor do I. A. S. compete: 

1 - coordenar, orientar e dirigir as ativi
dades do Instituto. 

II - despachar, peasoalmente, eom o dire
tor do S. N. P. A.; 

III - baixar Instruções para execução dos 
serviços do Inatltuto; 

IV - determinar a execução dê Serviço 
externo; f 

V - submeter, anualmente, ao diretor do 
S. N. P. A. o programa de trabalho do lnl!tl-
tuto e de suu dependênclu; · 

VI - apresentar, anualmente, ao diretor 
do S. N. P. A., relat6rlo das atividades do 
Instituto; 

VII - propor ao diretor do S. N. P. A. 
as medidas convenientes à boa execução dos 
trabalhoa; 

VIII - Inspecionar, pessoalmente, ou pqr 
tunclonàrloa para êsse ,:fim de11lgnadoe, as 
4epend&nclu sltuadu na sede e as Estações , 
e Sub-eataçõe11 qu\l estio sob a jurledlçlLo do 
Í. A.. S.; 

IX - Indicar ao diretor do S. N. P •• A.. 
01 tunclonàrlo1 que devem exercer tunclo gra
tificada de chefia, bem como 1eU8 1ub8t1tuto1 
eventuais; 

X - . designar e dlspenaar o aeu aecreUl.rlo; 
XI - distribuir e redlatrlbulr o pel!l!Oal 

lotado no Instituto: 
XII - expedir boletins de merecimento dos 

(unclonàrlos que lhe torem diretamente su-
bordinados: . 

XIII - organizar e alterar a escala de fé
riu do pessoal que lhe tõr diretamente aubor
dlnado e aprovar a dos demala aervldores do 
Inatltuto; · 

XIV - elogiar e aplicar penu disciplinares 
lnclualve a de su11t>enslo até 15 dlaa, aos servi
dores que lhe torem subordlnadol! e propor 
ao diretor do S. N. P , A., a aplicação de 
penalidades, que excederem de sua alçada. 

Art. 30 - Ao diretor do I. A. S. compete 
especialmente promover reuniões perlódlC&I! doe 
chefee que lhe são subordinados, afim de, 
utilizando-se dos elementos fornecidos pelos 
diversos órgãos, organizar o plano regional de 
experimentação agrlcola. 

Paràgrafo único - O contrõle da execução · 
do plano regional de experimentação agrlcola 
e a verificação dos resultados aerão feitos de 
acõrdo com as Instruções balxadu pelo S. N. 
P. A. 

· Art. 31 - Ao diretor da E. A. E. M. e 
aos chefes da Biblioteca. das Secções, du Esta
ções e Sub-estações, Incumbe: 

I - dirigir e flscallzár os trabalhos do 
respectivo 1etor; ' 

II - despachar, pe880almente com o diretor 
do 1. A. S.; 

III ....:.. distribuir os trabalhos ao pe880al 
que lhes tõr suboÍ'dlnado; 

IV - orientar · a execução dos trabalhos 
e manter a coordenação entre os elementos 
componentes do respectivo setor, determinando 
&I! normas e métodos que ae fizerem acon
selhàvels; 

V - apresentar trl-mensalmente, ao dire
tor do I. A. S., um boletim dos trabalhoa do 
respectivo setor. e, anualmente, um relatório 

· dos trabalhol! reallzadol!, em andamento e pla
nejados; 

VI - propor ao diretor do I. A. S., u . 
medldu convenientes à boa execução dos tra
balhos; 

VII - responder b ·consultai! que lhes fo
rem feitas por lnter;médlo da autoridade supe
rior Imediata, sõbre usuntoa que se relacionem 
com &I! súas atrlbulçõea 

VIII - expedir boletlna de merecimentos 
dos funclonàrlol! que Jhea forem diretamente 
subordinados; 

IX - organizar e submeter à aprovação 
do diretor do I. A. 8., a escala de férias do 
pessoal que lhes fõr subordinado, bem como 
as alterações subseqüentes; 

X - elogiar e aplicar as penas de adver
tência e repreensão aos aeus subordinados, e 
propor ao diretor do I. -A. S .. a apllcaclo· de 
pem(lldades que escapam à aua alçada; 

XI - zelar pela disciplina e manutenção 
do allênclo nos recintos de trabalhós dos res
pectivos setores. 

Art. 32 - Ao secreUl.rlo Incumbe: 
1 - atender b pessoas que desejarem co

municar-se com o diretor do I. A. S., enca
minhando-as ou dando a êste conhecimento do 
assunto a tratar,; 
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II - representar o diretor do I • . :A. S. 
quando para lsl90 fôr designado; 

III - redigir a correspondência pessoal 
do diretor do I. A. S. 

Art. 33 - Aos domais servidores, sem 
funções especificadas neste Regimento, lncum
bfl executar os trabalhos que . lhes forem de
terminados pelos seus superiores Imediatos. 

CAP1TULO V 

Da ZotoÇ4o 

Art. 34 - O I. A. S. terá a lotaclo que 
fôr aprovada em decreto . 

Paràgrafo único - Além dos funclonãrlos 
constantes da lotação, o I. A. S. poderá ter 
pes110al extranumerãrlo. 

CAPITULO Vl 

Do hordrio 

Art . 35 - O horário "normal de trabalho 
da sede será fixado pelo diretor do I. A. S., 
respeitado o número de horas semanais ou 
mensais tlstabelecldas para o Serviço Pdbllco 
Civil. 

Parágrafo único - Nas dependências da 
experimentação agrlcola. cabe n•) ll respectivos 
chefes fixar êsse horãrlo, em tdêntlcas con· 
dlções. 

Art. 36 - o diretor do I. A. :::o. e os chefes 
das Estações e Sub-estações 1'Jxperlmental11 
não ficam sujeitos a ponto, devendo poúm, 
observar o horãrlo fixado para Ol! trabalhos. 

CAPITULO VII 

DM aubatituiçÔea 

Art. 37 - Serão substltuldos automàUca· 
mente, em suas faltàs e Impedimentos eventuais, 
até 30 dias : 

a) o diretor do I. A. S .. pelo diretor da 
E. A. E. M. ou um dos chefes de Secção ou 
das ~stacões Experlmstals designado pelo 
ministro de Estado, por lndicdo do referido 
diretor. ouvidos os diretores do S. S. P. A . . e 
C. N . E. P. A. 

b) o diretor da E. A. E. M., os chefes 
de Secções de Biblioteca, dos E. E . e das 
Sub-esta<;ões por servidores de sua lndlcacão. 
designados pelo diretor geral do C. N. 
E. P. A. ' • c) o secretário J>Or servidor Indicado pelo 
diretor do I. A. S., designado pelo diretor 
geral do C. N . E. P. A. 

Parágrafo único ..!. Haverá, sempre, servi
dores previamente designados para as substi
tuições de que trata êste artigo. 

CAPlTULO VIII 

Di8po4igõea aerai8 

Art. 38 .- Mediante Instruções do Serviço 
do diretor do I. A. S., as Secções Técnicas 
poderão de.sdobrar-se em setores, bem como, 
mediante Instruções baixadas pelos respectivos 
chefes, as Estações e Sub-estações Experimen
tais poderão ter suas atividades da mesma 
forma dlstrlbuldas. 

Art. 39 - Nenhum servidor poden\ fazer 
publicações em outros órgãos que não os 
oficiais do C. N. E. P. A., fazer conferências 
ou dar entrevistas sôbre .assuntos que se 
relacionem com a organização e as atividades 
do t. A. S .. sem autorfzaçã<i do diretor, 

Art. 40 - O I. A . S. tert um ~oletlm 
Técnico para a divulgação dos trabalb"s téc· 
nlcos e cientltlcos, do relatório das at· ·11dadea 
anuais de seus diferentes órgãos e JJ'l,.idãrlos 
de lnterêsse para o Instituto. 

Parágrafo (mico - Poderão também se~ 
publlc11.das monografias e obras dldãticas, jul
gadas de utilidade para o progrll'..sso do ensino 
e das pesquisas agronômicas do pais. 

Art. 41 - As Instalações do I. A. S., 
PDd<•rão ser utlll%adas pelai! demais reparticõea 
do Ministério da Agricultura, sediadas nu 
printlmldades do Instltilto. obsen·adM as ln•
truções que torem baixadas sôbre o assunto, 
pela autoridade competente. 

_ Art. 42 - As repartições e servloos loca· 
llzados na sede do I. A. S. funcionarão em 
perfeita articulação, servindo Indistintamente 
aos lnterêslles das pesquisas e do ensino, de 
acôrdo çom as Instruções que torem baixada! 
pelo diretor do I. A. S. 

Art. 43 - A . medida que !orem sendo lns- . 
talados os serviços do I .. A. S:, serão deter
minados, pelo diretor Ciêste, sob proposta do 
chefe do Serviço de Admlnh1tracão ou doa 
chefes das Estações e Sub-estações Experimen
tais, quais 011 servidores que nelas deveria 
obrlgatl>rlamente residir . 

Art. 44 - Qua~do tôr julgado necessário 
às atividades do I. A. S. poderão ser criadas 
novas Estações e Sub-estações Experimentai•, 
além das mencionada.a no art. 2.•, II d6ste 
Regimento. 

Parãgrato único - A criação dessas depen
dências será feita por decreto-lei do Presidente 
da República, mediante proposta do diretor 
do I. A. S., ouvidos o S. N. P. A. e o C. 
N. E . P. A. 

Art. 45 - Os casos omissos do presente 
Regimento silo solucionados, em espécie, pelo 
ministro de Estado, diretor geral do C. N. E. 
P. A., ou diretor do S. N. P. A., conforme a 
sua nature:za. sob proposta do diretor do 
I. A. S. 

Parágrafo único - Quan.do o assunto disser 
respeito às Estações e Sub-esta<;ões Experi
mentais, cabe ao respectivo chefe propor ao 
diretor do I. A. S., as medidas julgadas ne
cessãrlas para sua boa solução, a fim de serem 
submetidas à autoridade competente, na forma 
dêste artigo. 

Rlo-de-.Taneiro, 22 de janeiro de 1946 -
Teodureto de Camargo. 

"Diário Oficial" de 25-1-946. 

Decreto n.• 20 825, de 26 de marco de 1946 

CO'llcede reconhecimBflto aos curaoa de Filoaoflo. 
Matemdtíca, Geografia e Hiatória, Cil!nclaa 
Bociala, LetrM Cldaaicaa e LetrM Nl!o-La
tinM da Faculdade de Filosofia de Minaa
<1erai8. 

O Presidente da Rept1bllca, usando da atrl· 
bulção que lhe confere o artigo 74, letra a, da 
Constltulcão, e nos têrmos do artigo 23 do 
Decreto-lei n.• 421, de 11 de maio de 1938, 

Decreta: 

Artigo único - Jt concedido reconhecimento 
aos cursos de Filosofia, Matemãtlea, Geografia 

· e História, Ciências Sociais, Letras Clãsslcas 
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e Létraa Néo-Latlnaa da Faculdade de Fllo-
110fla de Mlnaa-Gerall!, com sede em Belo
Horizonte, no Estado de Mlnu-Gerals. 

.. Rio-de-Janeiro, 26 de março de 1946, 125.0 

oa Ind.ependêncla e 58.º da Repdbllfª· 

EURICO G. DUTRA. 
Erneato 'de BoUBa Campos. 

"Dlârlo Oficial" de 9-4-946. 

• Decreto-lei n.• 20 M2, de 9 de abril de 1946 

Autoriaa a Faculdade de Engenharia lndUBtrial 
de 84o-Paulo a organi.sar e fazer funcionar 
o curso de engenharia (nduatrial, modali-
dade qufmica. · · 

O Presidente da Repdbllca, usando da atrl
bulclo que lhe confere o artigo 74. letra a, da 
Constltulcão, e n11s têrmos do art. 28 do Decre
to-lei n. • 421, de 11 de maio de 1988, 

Decreta: 

Artigo ünlco - :t concedida A Faculdade 
• de Engenharia Industrial, mantida pela Fun

dacão de Ciência& Apllcadaa, com 11ede em 
São-Paulo, capital do Estado de São-Paulo, 
autorlzacão para organizar e fazer funcionar 
o curso de engenharia Industrial modalidade 
qulmlca. 

Rlo-de-.Tanelro, 9 de abril de 1946, 125. o 
da Independência e 58.º da Repdbllca. 

EURICO G. DUTRA. 
Ernesto de Bo~a Campoa. 

"Dlãrlo Oficial" de 15-4-946. 

• Decreto n. o 20 972, de 12 de abril de 1946 

Apro11a projeto e or"amento para as obTOB de 
regulariaaç4o da confluéne(a .dos rios Jacut 
e Taquari. 

O Presidente da Repübllca, usando da atrl
butcão que lhe confere o artigo 74, letra a, da 
Con11tltutcão, 

Decreta: 

Artigo ünlco - Ficam aprovado11 o pro
jeto e orcamento, na lmportAncla de .•....•• 
Cr$ 3 637 6()(),00 (t~ milhões sel11eentos e 
trinta e sete mil e sel11centos cruzeiros), os 
quais com êste baixam, devidamente rllbrlca
do11, para &I! obras de regulartzacão da con
fiuêncta dos rlo11 Jacu! e Taquarl, no Estado 
do Rio-Grande-do-Sul. 

R!o-de-.Tanelro, 11 de abril de 1946, 125. 0 

da Independência e 58.• da Repübllca. 

EURICO G. DUTRA. 
Bdmundo de Macedo Soares e 

e BU11a. 

"Dlàrlo Oficial" de 16-4-946. 

· ~ 
• N. do S. Pb. Reproduz-se por ter 

aldo publicado com o n. • 20 971 na edlcão do 
MDl4rto Oficial" de 15 de abril de' 1946. 

Decreto n. • 20 977, de 13 de abril de 1946 

!n.tUu( comiBs4o para estudar a 11Uuag4o doa 
6rg4os autônomos dà admin'8trag4o federal. 

O Presidente da Repübllca, usando da atrl
bulcão que lhe confere o artigo 74, letra a. 
da Constltutcão, 

Decreta: 

Art . 1.0 - Fica constltulda uma Comissão 
Integrada pelos ministros de Estado da Fazen
da, da Agricultura e do Trabalho, Inddstrla 
e Com~rclo para estudar a sltuacão dos Insti
tutos autárquicos, departamentos autônomos, 
conselhos técnicos e comlss15es existentes na 
admlnlstracão pübllca federal. 

Pari.grafo ünlco - Excetuam-se do estudo 
previsto neste artigo os Institutos de pensõe11 
e aposentadoria. 

Art. 2. o - A Comissão apresentarã ao 
Presidente. da Repübllca, no prazo de sessenta 
dias, a contar da data da sua lnstalacão, rela
tório circunstanciado sôbre a sltuaclo de cada 
órgão, opinando . pela conveniência, ou não, 
da sua continuidade. 

Parãgrafo único - Os auxiliares ·necessâ
rlos aos trabalhos serio eacolhldos pelos ml

.n!stros Integrantes da Comissão entre funclo
nârlos pertencentes aos quadros dos respectivos 
Ministérios. 

Art. 4. 0 - O presente decreto entrarã em 
vigor · na data de sua pub!lcaclo, revogadas 
as dlsposlcões em contrirlo. 

Rlo-de'-Janelro, 18 de abril de 1946, 125.• 
da Independência e 58.º da República. 

EURICO G. DUTRA. 
Gast4o VidigaZ. 
Neto Oampelo Júnfor. 
Otacfüo Negr(lo de Lima. 

"Dlãrlo Oficial" de 17-4--946. 

Decreto n.• U 008, Je 22 de abril de, 1948 

Apro11a o Regimeflto do MUBeu Imperiai. 

O Presidente da República, usando da atr!
buleão que lhe confere o artigo 74, letra a, 
da Constltulcão, 

Decreta: 
Artigo llnlco - Fica aprovado o Regimento 

do Museu Imperla'. que, aas!nado pelo ministro 
da Educacão e Sallde, baixa com êste decreto. 

Rlo-de-.ranelro, 22 de abril de 1946, 125.º 
da Independência e 58.º da Repdbllca. 

EURICO G. DUTRA. 
Ernesto de BoUBa Campos. 

REGIMENTO DO MUSEU IMPERIAL 

CAPITULO I 

Da f(nalidade e competéncia 

Art. 1.0 - O Museu Imperial, subordinado 
diretamente ao ministro da Educaclo e Sadde, 
tem por finalidade: a) recolher, cluslflcar e 
expor objetos de valor histórico ou artlstlco, 
referente11 a fatos e vultos da Monarquia Bra
sileira, notadamente do perlodo de D. Pe
dro II; b) colecionar, cluslflcar e expor 
objetos que constituam documentos expressivos 

N. R. - O Decreto n. 9 20 977 de 13-4-46 foi 
publicado no "Dlârlo Oficial" com a omt11são do 
art. 8.9. · 

... 
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da formação histórica da cidade de Petrópolis; 
c) recolher e classificar documentos manus
critos, relativos à Monarquia Brasileira, ~b 
a forma de arquivo; competindo-lhe: a) pro
mover conferências e fazer pesquisas e publl
cacões, relatlvea a assuntos da História do 
Brasil, ligados ao perlodo da Monarquia e à 
cidade de Petrópolis; b) . manter uma biblio
teca especializada aõbre História do Brasil. 

CAPtTULO II 

Da organúaç4o 

Art. 2.• - O Museu ·compõe-se de: 

J. - Divisão da Monarquia Bre.slielra, que 
compreende: 

a) Seccl.o Brasil-Reino e Brasil-Império; 
b) Seccl.o de Porcelanas, Cristais, C\dade 

· de Petrópolis e Viaturas. 

II 7'" Divisão de Ourlversarla, que com· 
preende: 

a) Seccão de Jóias, Miniaturas, e Prataria; 
b) Seccão de Condecoracões, Medalhlstl

tlca e NumlsmAtlca Imperial; 

III - Divisão de J:)ocumentacão Histórica. 
que compreende: 

a) Seccão de Biblioteca, Filatelia, .Mapo
teca e Estampas; 

b) Seccão de Arquivo, Documentação Foto-
grAtlca, Publlcacões e IntercAmblo . Cultural; 

IV - Servlco Auxiliar, que compreende: 
a) Secção de Admlnlstracão; 
b) Portaria; 
c) Vlgllãncla; 
d) Otlclna de Resururacão; 
e) Depóalto; 
f) Gabinete Fotogriflco; 
g) Parque. 

Art. 3,• - O Museu tem um diretor do 
padrão P; um secretArlo do padrão L; e ·um 
chefe de Portaria do padrão F. 

ParAgrafo qnlco - O secretArlo chefia o 
Servlco Auxiliar. 

Art. 4.• - As Divisões do Museu têm 
chefes, em comlllllAo, do padrão L; as chefias 
das seccões são funcões gratificadas. 

CAPtTULO III 

Da compet~ doa órglíoa 

Art. 6.0 - A Divisão da Monarquia Bra
sileira, CPmpete: 

1 - receber, estudar, çlasslflcar, guardar, 
conservar, colecionar e expor os objetos adqui
ridos, transferidos ou doados, referentes a 
fatos e vultos da Monárqula Brasileira, nota
damente de 'Il· Pedro II; 

II - realizar pesquisas: 
a) sôbre assuntos da · História do Brasil, 

relacionados com a finalidade do Museu; 
b) sôbre os acontecimentos e as figuras do 

perlodo Imperial; 

III - receber, estudar, classificar, guardar. 
conservar, colecionar e expor os objêtos adqui
ridos, transferidos ou doados, referentes à 
história da cidade de Petrópolis; 

IV - realizar pesquisas BObre a história 
da cidade de Petrópolis, para fins relacio
nados com os objetivos do Mueeu. 

Art. 6.• - A Divisão de Ourivesaria, 
compete: 

1 - receber, estudar, classificar, guardar, 
conservar, colecionar e expor os objetos ad
quiridos, transferidos ou doados, que possam 
constituir uma documentação das artes menores 
do perlodo Imperial, bem como da numlsmt.tlca 
dessa mesma ,época; 

II - realizar pesquisas sôbre assuntos 
correlatos com os objetos expostos na referida 
Divisão. 

Art. 7.º - A Dlvlsãq da Monarquta Brasi
leira e à Divisão de Ourivesaria, compete ainda: 

I - Inventariar e catalogar os objeto• e 
documentos pertencentes às respectivas 'di
visões; 

II - organizar e manter atualizados: 
a) catAlogos e flchArlos O.e objetos his

tóricos, artlsticos e documentos; 
b) catálogo descritivo ou gula para ori

entar os visitantes; 
III - fornecer ao Servlco Auxiliar os dados 

necessArlos para a escrlturacão patrimonial. 

Art . 8. • - A Divisão de Documentação 
Histórica, compete: 

I - manter repositórios de obras periódi
cos, mapas, estampas, fotografias nacionais· e 
estrangeiras, sôbre assuntos relacionados· dire
ta ou Indiretamente com material da compe
tência do Museu e o arquivo . de documentos 
históricos; 

II - classificar o material blbllogr6flco e 
manter atualizados os catAlogos necessArlos à 
biblioteca; 

III - fazer, com a observãncla das forma
lidades necessArlas à Integridade das coleções, 
o empréstimo das obras e periódicos para con
sulta Interna; 

IV - claaslflcar os documentos hlstórlco11 
e manter atualizados os catAlogos necesairlos 
ao arquivo; 

V - fazer, com a observA.ncla das formali
dades necessArlas à Integridade dos documen
tos, o empréstimo das peças do arquivo para 
consulta Interna; 

VI - orgl,Tllzar as publlcacões do Museu; 
VII - permutar publlcacões do Muséu com 

lnst,ltulcões culturais nacionais e estrangeiras, 
bem como remete-las aos particulares que as 
solicitarem; 

. VIII - providenciar sôbre a encomenda 
de obras e periódicos que digam respeito àa 
atividades do Museu; 

IX - preservar os exemplares das coleçõell 
contra danos e extravlos; 

X - organizar e classificar o material fi
latélico referente ao perlodo Imperial; 

XI - fornecer ao Servlco Auxiliar os dados 
necessários para á escrituração patrimonial. 

Art. 9. o - Ao Servlco Auxiliar, compete 1 

1 - pel~ Seccão de Administração: 
a) elaborar os trabalhos mecanogrAflcos e 

os atinentes a pessoal, material, orcamento e 
comunlcacões; · 

II - pela portaria: 
a) abrir e fechar os edlflclos do Museu; 
b) velar pelo asseio e conservacão dos 

edlflclos e móveis do Museu; 
c) guardar, no vest!Arlo, os chapéus e ob

jetos dos visitantes ou consulentes, fornecen• 
do-lhes à entrada flchu de contrôle e chinelos 
de feltro, os quais serão devolvidos à salda; 
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d) orientar os Interessados que procura
rem . o Museu. 

Art. 10 - A Vlgllàncla, compete fazer a 
guarda diurna e noturna dos edlflcios e parque 
do Museu. 

Art. 11 - À Oficina de Restaurac;ões com
pete restaurar os objetos e demais servic;os que 
dependerem da sua especialidade. 

Art. 12 - Ao Dêpóalto compete ter sob a 
sua guarda e distribuir , mediante requlsl!lões 
Internas todo o material adquirido pelo Museu. 

Art. 13 - Ao Gabinete Fotogràflco compete 
fotografar, retocar; reproduzir e atender a tudo 
o que disser respeito à sua arte. 

Art. 14 - O parque compreende os jardins, 
o bosque, os animais decorativos, o comedouro 
de aves, as estátuas e estatuetas, e outros 
elementos de adorno. 

CAPtTULO IV 

Daa atr\butç6e11 do pessoal 

Art. 15 - Ao diretor compete: 

I - dirigir, coordenar e fiscalizar os 
trabalhos do Museu; · 

II - representar o Museu em suas relac;ões 
externas; 

III - conceder: 
a) autorlzac;ão para fotografar ou copiar 

objetos e documentos expostos e. arquivados no 
Museu, quando dai não resultar dano ou In
conveniência; 

b) aprovacão à escala de férlÍl.ll dos ser
vidores do Museu; 

IY - autorizar permutas de duplicatas des
necessârlas e objetos que não interessem dire
tamente ao Museu; 

V - permitir que objetos de reconhecida 
Importância histórica. pertencentes a outras 
ln11tltulc;Oes ou a particulares, sejam expostos 
ou guardados no.· Museu; 

VI - propor ao ministro a transferência 
de objetos de valor histórico ou artlstlco de 
estabelecimentos oficiais para o Museu Im-
perial; " 

VII - propor ao ministro o respectivo 
substituto para os seus Impedimentos; 

VIII - determinar: 
a) a salda do Museu ou Impedir o Ingres

so no Museu de pessoas suspeitas ou que se 
portarem inconvenientemente; 

b) a lnstaurac;ãk> de processo adminis
trativo ; 

c) a execuc;ão de servic;os externos; 
d) os trabalhos de jardinagem e conser

vac;ão do parque . 
IX - designar: 
a) "Membros Correspondentes do Museu 

Imperial", residente em qualquer ponto do pais 
ou no estrangeiro, recaindo a deslgnac;ão em 
pessoas capazes de prestar colaborac;ão Infor
mativa ou efetuar intercâmbio cultural com o 
Museu ; 

b) servidores para procederem aos inven
tàrlos de veriflcacão ou substltulrem respon-
116.veis; 

c) .os tuncionàrlos que devam exercer tun
c;ão gratificadas de chefia e os substltµtos even
tuais dêstes; 

X - indicar os chefes de Divisão; 
XI - · dirigir as pubUcac;ões do Museu; 

XII - dirigir-se, em objeto de sua com
petência, aos chefes ou. d\Í'etores de repartlc;ões 
pl'.lbllcas ou lnstltuic;ões privadas, exceto aoa 
ministros de Estado, caso em que deverà fazê
lo por Intermédio do ministro da Educac;ão e 
Sal'.lde; 

XIII - promover, anualmente, a reallzac;ão 
de conferências sObre assuntos relacionados 
com as atividades do Museu; 

XIV - reunir os chefes de Divisão. quando 
julgar com·enlente, para tratar de assunto de 
serviço ; 

XV - admitir e dispensar o peBSoal extra
numeràrlo, na forma da leglslac;ão vigente. 

XVI .._ antecipar ou prorrogar o periodo 
normal de trabalho . 

XVII - submeter ao ministro anualmente, 
o plano de trabalho do Museu ; 

XVIII - distribuir e redistribuir pelas 
Secc;ões o pessoal lotado no Museu; 

XIX - aplicar, penas ao pessoal do Mus~u. 
inclusive a de iiuspenBão até 30 dias· e represen
tar ao ministro, quando fOr caso de pena 
maior; 

XX - organizar os servli;os dos domingos 
e feriados, assim como· o que tiver de ser rea
lizado fora dás horas normais do expediente, 
de modo que a cada servidor seja concedido 
um dia de descanso por semana; 

XXI - estabelecer o horàrlo para freqüên
cia no parque; 

XXII - apresentar ao ministro anualmente, 
o relatório completo dos trabalhos realizados 
pelo Museu; · 

XXII! - despachar pessoalmente com o 
ministro; 

XXIV - baixar ordens .de servic;o para o 
fiel cumwlmento do d..lsposto neste regimento. 

Art . 16 ~ Ao secretário tncufnbe: 
I - dirigir, examinar e fiscalizar a execução 

dos trabalhos que couberem ao Servic;o Au· 
x1Uar; 

II - propor ao diretor as medidas. que 
julgar conveniente aos trabalhos de Secretaria; 

III - apresentar até 15 de dezembro de 
cada ano um relatório dos serviços reaUzados; 

IV - impor aos subordinados as penae 
disciplinares, Inclusive a de suspensão até 15 
dias, e representar ao diretor quando fõr caso 
de ·pena maior; 

V - organizar a escala de .férias ; 
VI - encerrar o ponto dos servidores; 
VII - organizar a escala de plantões e 

folgas dos servidores . 

Art. 17 - Aos chefes de Divisão incumbe 
dirigir e fiscalizar os serviços devendo, para 
isso: 

I - orientar a · execuc;ão dos trabalhos e 
manter coordenação entre os elementos com
ponentes das Secc;ões, determinando as normas 
e os mHodos que forem aconselhàvels; 

II - manter estreita colaborac;ão da Divisão 
com os demais órgãos do Museu ; 

III - despachar pessoalmente com o di
retor; 

IV - promover, quando julgar conveniente, 
reuniões dos chefes de Secc;ões, para tratar 
de assunto de servic;o e comparecer às reuniões 
promovidas pelo diretor; 

V - apllcar aos subordinados as penas 
dlsclpUnares de advert.êncla e · repreensão, e 
repre11entar ao diretor qyando fOr caao de pena 
maior; 
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VI - apresentar anualmente ao diretor: 
a) plano de trabalho da Dlvlalo a seu 

cargo e, em qualquer tempo, sugestões visando 
o desenvolvimento da mesma; 

b) relatório circunstanciado dos trabalhos 
realizados; 

VII - dar parecer sôbre questões de lnte
rêsae do Museu, quando o diretor o solicitar. 

Art. · 18 - Aos chefes de Secção, compete: 
1 - velar pela boa ordem dos trabalhos 

da Secção; 
II - conferir anualmente o "tnventArlo dos 

objetos sob a sua guarda; 
Ili - propor ao chefe da Divisão as penas 

dl11elpllnares para os seus subordinados; 
IV - apresentar anualmente ao chefe da 

Divido: 
a) plano de trabalho da Seccão a seu 

cariro; 
b) relatório circunstanciado dos trabalhos 

executados. 

Art. 19 - Aos chefes de Seccão da Divisão 
de Documentacão Histórica, compete ainda: 

I - orientar a execucão dos trabalhos e 
manter coordenação entre os elementos compo
nentes da Seccão. determinando as normas e 
métodos que se fizerem aconselhé.vels; 

. II - velar pela coneervaçlo do material 
blbllograflco sob sua guarda; 

III - orientar os cÓnsulentes na escolha 
das obras a consultar; 

IV - conferir anualmente o lnvent6.rlo do 
material sob sua guarda; 

V - apresentar, anualmente, um relatório 
das atividades de sua Secclo. 

Art. 20 - Aos conservadores Incumbe: 

1 - executar o lnventArlo e a catalogacão 
dos objetos; 

II - realizar trabalhos que lhes forem co
metidos pelo• respectivos chefes; .. 

III - atender às consultas dos visitantes, 
quando para l88o designados e prestar escla
recimentos sôbre os objetos expostos, se so
licitados. 

Art. 21 - Ao chefe da Portaria, Incumbe: 

1 - dtrlglr, dlJJtribulr e fiscalizar os tra
balhos da competência da Portaria, transmi
tindo as necessárias lnstrucões; 

II - preparar mensalmente o quadro esta
tlstlco da visitação no Museu; 

III - proibir aglomeração na Portaria, não 
se ausentando da mesma sem deixar o seu 
substituto; 

IV - não permitir que saiam livros, em
brulhos ou outros · objetos, sem autorização 
superior. 

Art. 22 - Aos zeladores, Incumbe: 

1 - zelar pela limpeza e conservação dos 
objetos, mostrué.rlos e moblllé.rlos do Museu: 

II - auxiliar a arrumacão dos objetos; 
III - servir de gula aos visitantes que o 

desejarem. 

Art. 23 - Aos jardineiros, Incumbe zelar 
pela conservacão do parque, dos animais, das 
esté.tuas e estatuetas, do jardim e dos objetos 
de adômo do 11arque. 

Art. 24 - Aos demais servidores Incumbe 
executar os trabalhos que lhes forem det~rml
nados pelo chefe Imediato. 

CAPtTULO V 

Da Jotac4o 

Art. 26 - O Museu tera lotacllo aprovada· 
em decre~o. 

Pari.grafo (mico - Além dos funcloné.rlo1 
constantes da lotacão, o Museu poden\ ter pes
soal extranumen\rlo. 

CAP1TULO VI 

Do hordrio 

Art. 26 - O horário normal de trabalho 
do Museu seré. fixado pelo diretor, respeitado o 
mímero de horas semanala estabelecido para o 
servlco pllbllco, fixado, porém, o de 44 horas 
de trabalho semanal para os vigias, jardineiros 
e pessoal destacado na Portaria e na Oficina 
de Restauracões. 

Art. 'r1 - Os servidores do Museu estio 
sujeitos ao regime de plantões nos domingos 
e feriados, obedecendo à condlcAo de um mf
nlmo de 83 horas de trabalho semanal, com um 
dia obrigatório para descanso. 

Art. 28 - O diretor estA Isento da assina
tura de ponto . 

CAPITULO VII 

Art. 29 - Serão automàtlcamente substl
luldos ·nas faltas e Impedimentos ocasionais: 

1 - o diretor pelo secretArlo ou por um 
chefe de Dlvlslo de sua livre escolha, prêvla
mente designado pelo ministro; 

II - o secretário .por um dos chefes de 
Divisão, prêvlamente designado pelo diretor; 

III - · os chefes de Divisão, pelos chefes 
de Secção, prêvlamente designados pelo diretor; 

IV - o chefe da Portaria, por servidor 
designado pelo diretor. 

CAPITULO VIII 

D'8pos\ollea gerata 

Art. 30 - O Museu permanecerá aberto à 
vlsltacão pllbllca todos os dias, Inclusive do· 
mlngos e feriados, das 13 às 17 horas, exceto 
nas segundas-feiras e nas datas tradicionais, 
tais como 1 de janeiro, Carnaval, Finados 11 
26 de dezembro . 

Art. 81 - Seré. permitida a entrada no 
Museu a tôdas as pessoas que se apresentarem 
convenientemente trajadas, salvo crianças me
nores de 10 anos de Idade, nllo acompanhadal 
por pessoa Idônea. 

Art. 32 - Nenhuma pe880a poden\, visitar 
o Museu sem receber, à entrada, a ficha de 
contrôle e os chinelos de feltro, devendo resti
tui-los à salda. 

Paragrafo 11nlco - No caso de visitas co· 
letivas de colégio de corporacões, pode ser dada 
uma ficha 11nlca aos responllâvels ou gulas, 
com anotacllo estatlstlca por parte do chefe de 
Portaria, do nllmero dos componentes. 

Art. 33 - O Museu deveré. facilitar a sua 
visitação por todos os meios posslvels e forne
cer ao pllbllco quaisquer lnformacões relacio
nadas com as suas .finalidades. tendo em vista 
despertar nos visitantes ~ consulentes o ln· 
terêSlle pela história do Brasil e o culto . pelas 

tradlcões nacionais. 
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Art." 34 - A consulta às obras da biblio
teca. aos documentos do arquivo e ao11 fichários 
B6 aeré; facultada nos dias dteis, das 13 às 17 
horas, mediante perml88&o do diretor. 

Art. 35 - Qualquer pessoa pode requerer 
ao diretor a autenticação e peritagem de objetos 
históricos e artlsticos, por técnicos do Museu, 
mediante pagamento dos emolumentos fixados 
em lei.· 

Art. 36 - Os objetos exposto !ló poderão 
ser retirados dos mostruários e examinados 
com permissão especial do diretor. 

1 1.0 ~ Não se mostrarão objetos retirádos 
dos mostruários a mais de uma pessoa ao 
mesmo tempo. · 

1 2.0 - A comparação dos objetos estra
nhos com os do Museu, por parte dos visitantes 
e consulentes, só se efetuará na presenca do 
diretor ou dos chefes de Divisão. 

Art. 37 - O fichário, os documentos e as 
obru llÕ poderão ser cons1,11tados em presença 
dos servidores encarregados de sua guarda. 

Art. 38 - -Nas fotogrJLflas feitas no Mu_seu 
é absolutamertte proibido o uso de substAnclas 
qulmlcas destinadaa a produzir luz artificial. 

Art. 39 - A cópia de trechos das obras 
Impressas e dos documentos expostos à consul-
ta independe de autorização. · 

Art. 40 - Os catálogos do Museu são de 
duas espécies: 

I - CattJlogo Deacritt110 ou Guia dos ViBi
tantes, prático e explicito, com Indicações topo
grf.flcas para clrcul~, ligeiro histórico da 
lnatltulção, número e descrições sucintas dos 
objetos e das salas em que se acham expostos, 
menção de sua procedência, explicação das 
abreviaturas e estatlstlcas de consultas e ob-
11ervacões relativa.à ao material exposto; 

II - CattJlogo Comentado, contendo, além 
do que se encontra no CattJlogo Descritivo, a 
maior soma posslvel de Informações sõbre cada 
objeto, os fatos e as personalidades que re
lembre ou a que esteja ligado. 

Paré;grafo llnlco - Ambos os catãlogos 
devem aer lluetrados com fotografias, desenhos 
e reproduções 'dos objetos e serão vendidos 
ao pdbllco na Portaria. 

Art. 41 - Não seré; permitida a reprodução 
de objetos e documentos do Museu em livros. 
revistas ou jornais sem que o Interessado se 
obrigue a Indicar expressamente na publica
cio a procedência da peca ou :documento 
reproduzido. · 

Art. 42 - A estàtlstlca de consultas e de 
visitas ao Museu deveré; ser publicada anual
mente. dela constando o nllmero de pessoas 
e corporações que tenham participado das 
mesmas. 

Pari.grafo llnlco - Além da estatlstlca 
citada deverá também ser publicado o registro 
das aquisições e doações. 

Art. 43 - A fim de fazer a sua propagan
da, bem como satisfazer lnterêsse de visitantes 
e turistas, o Museu mandará editar cartões . 
postais avulsos ou em bloco,, com a reprodução 
fotográfica ou litográfica do edlflclo, salas e 
objetos principais, os cpials deverão ser ven
didos ao pdbllco. na Portaria, e ·o produto da 
venda devera ser recolhido conforme a legisla
ção em vigor. 

Art. 44 A sala o·nde ficarão. guardadu 
as coroas, jóias e cetros Imperiais 11erã 
f·ranqueada ao pdbllco às qulntas-felru, lllllvo, 
casos especiais, a critério do diretor: · 

Art. 45 - A sala de conferências só •erf. 
cedida para fins educativos e patrióticos. 

Art. 46 - As grandes datas da monarquia 
e da cidade de Petrópolis serão comemo
radas no Museu por melo de sessões clvlcaa, 
conferências ou exposições especiais. 

Art. 47 -'-- O Museu deverá manter as mais 
estreitas relacÕ'es de cooperação com estabele
cimentos slmilarés do pais e do· estrangeiro. 

Art. 48 - Não poderão ser expostos ob
jetos pertencentes ao Museu, ainda não Inven
tariados e catalogados. 

Art. 49 - Em hipótese alguma poderão ser 
cedidos por empréstimo objetos históricos e 
artlsticos do Museu. 

Art. 50 - O diretor determinará a necem
rla vlgl!Ancla das salas de exposição_ e de 
conferência. proibindo o uso do fumo e · que 011 
objeto~ sejam tocados pelos visitantes. 

Art. 51 · - Sem prejulzo das atrlbulclles da 
Oficina de Restaurações, os trabalhos de res
tauração, em casos especiais, poderio ser con
fiados a pessoas estranhas, de Idoneidade e 
capacidade comprovadas, a julzo do diretor . e 
sob a sua vigilância. 

Art. 52 ·_ Os vigilantes usarão, em. ser
viço, armas de fogo, que, ao fim do mês, re3-
tltulrão ao respectivo chefe. 

Art . 53 - De todos os atos da vida do 
Museu deverá ser dada conveniente divulgação. 

· Rio-de.Janeiro, 22 de abril de 1946. 
Bmeato de Batuta Campos. 

"Dlf.rlo Oficial" .de 24-4-946. 

Decreto n.0 21 9", de 2 de maio de 19'6 

Concede reconhecimento a cursos mantidos pela 
Faculdade de F4loaof4a, CUnc4aa e Letras 
Manuel da Nóbrega, do ·Recife. 

O Presidente da República,' usando da 
atribuição que lhe confere o artigo 1•. letra a. 
da Constituição e nos tênnoli do art. 2S de 
Decreto-lei n.o 421, de 11 de maio de 1938, 

Decreta : 

Artigo llnlco - lt concedido reconhecimento 
aos· cursos de filosofia, matemf.tlca, qulmlca, 
geografia e história, letras clf.sslcas e letru 
néo-latlnas, mantidos pela Faculdade de Filo
sofia, Ciências e Letras Manuel da Nóbrega, 
com sede no Recife, no Estado de Pernambuco. 

Rio-de-.Tanelro, 2 de maio de 1946, 125.o 
· -da Independência e 58.• da Repdbllca. 

EURICO G . DUTRA. 
Ernesto de Batuta Campo•. 

"Dlf.rlo Oficial" de 13-5-946, 
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Atos diversos 

l'RESIDt:NCIA DA REPl!BLICA 

Secretaria 

CiTctdar "" 8/46, em e5 de abril de 1946 

O Senhor Presidente da República, tendo 
em vista que p remoções de funclonãrlos estão 
reguladas pelo Decreto-lei n. • 8 199 e pelo 
Decreto n. • 19 985, ambos 4e 21 de novembro 
de 1945, determinou-me so.llcltar de' Vossa Ex
celência a observàncla das s~lntes normas 
sôbre aprovação de lotações nomlnai8: · 

I - as lotações nÓmlnals dos Ministérios 
serão aprovadas mediante ato do respectivo 
ministro de Estado; 

II - as lotações nominais aprovadas por 
· decreto não Impedem a remoção de funclonã· 
rios na forma da legisla.cão vigente; 

III - os órgãos autônomos e os direta· 
mente subordinados à Presidência da Repúbllc11 
terão as lotações nominais aprovadas pelos 
dirigentes, assim como, por ato da mesma au· 
torldade, Ilerão efetuadas as remoções dos· seus 
11ervldorea. 

Aproveito o ensejo para reiterar a Voss11 

Excelência os meus protesto11 de perfeita estima 
e elevado aprêço. - Gabriel Monteiro da 8Uoo, 
Secretàrlo da Presidência. 

. 
"Dlãrlo Oficial" de 27·4-946. 

DEl'ARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO 
SERVIÇO l'()BLICO 

Exposlcio de Motivos 

• • N.• 321 - Em 26 de abril de 1946 - Exce· 
lentlBBlmo Senhor Presidente da República: 

Os estatlstlcos do Ministério da Justlç!l e 
Negócios Interiores, no anexo processo, pleltel· 
am eleva.cão dos nlvei8 de vencimentos Inferior 
e superior da carreira a que pertencem. 

2. Em favor de sua pretensão, alegam os 
Interessados (memorlàl de fõlhas 5 a 10); 

a) que a carreira de Estatlstlco não obe
deceu, na sua estrutura e no seu nlvel de 
vencimentos, ao critério adotado pela Adml· 
nlstração para carreiras técnicas; 

b) que o padrão final de vencimentos 
da carreira, classe L, guarda u,ma dlstãncla mui· 
to irrande do padrão P, atrlbuldo a todos os 
diretores dos Serviços de Estatlstlca, dos dl· 
verl!Oe Ministérios, havendo, assim uma dlfe· 
rença de quatro alas11es, quando, normalmente, 
ela ê, no máximo. de duu, ·para outraa carre!~ 
ru do servlc:o público; 

c) que o próprio Instltut9 Brasileiro de 
Geografia e Elltatlstlca, reoonhecendo a justiça 
do alegado nos Itens &I1terlores, propOs, ante
riormente, a elevação do nlvel de vencimentos 
da referida carreira, o que não obteve deferi· 
mento, em conseqüência de um parecer emitido 
pelo D. A. S. P.; 

· d) Que a 90ma de conheclment<i11 neces
Bàrlos ao desempenho das funções de estatlstlco 
coloca a carreira em aprfço entre ai. de nlvel 
técnico: 

e) que, no entanto, o baixo padrão de 
venclmento11 vem ocasionando a evasão dos seus 
ocupantes para outras mais bem remuneradas; 

t) que tôdas att carreiras do Mlnlittllrlo 
da Justiça, par• as quais silo exigidos conhe-

cimentos especializado• ou .apreciável- nlvel 
cultural, foram reestruturade..s, em baaes mais 
elevadas, com exceção das de Estatlstlco e 
Oficial Administrativo. 

3. Manifestando-se sõbre o assunto o MI· 
nlstérlo da Justiça, foi favorãvel à medida 
(fls. 2), salientando: 

a) que o deferimento do· pedido representa 
ato de eqüidade e justiça, pois visa reparar 
erros de estrutura e de remuneração da referida 
ca.rrelra; ·e 

b) que, por outro lado, a modlflcacão pro· 
posta na estrutura da carreira, atendendo aos 
lnterêsses do serviço e do funcionalismo técnico 

.do mesmo, serã executada mediante um lnsls· ' 
nlflcante aumento de despesa. 

4. Examinando a matéria, verificou êste 
Departamento: 

a) que· jã havia apreciado pedido aeme· 
lhante pela sua exposição de motivos n.o 142-45, 
aprovada pelo Presidente da República, na qual 
manifestou-se contràrlamente à elevação de 
vencimentos em estudo; 

b) que a argüição relativa à divergência 
entre o nlvel da classe final da carreira e o 
padrão de vencimento dos dlretorea das repar· 
tições de Estatlstlca, não aproveita aos lnterea· 
sados, por Isso que não há nenhuma relaçlo 
entre os vencimentos das carreiras profissional.li 
e dos cargos Isolados de diretor; 

c) que por ser a carr~lra de Eetatlstlco 
de natureza técnica, não é essencial que a ela 
seja dispensado o mesmo tratamento du de
mais carr.elras técnicas do servl<:o pllbllco fe
deral, no tocante aos nlvels de venclmento1, 
pois Isso seria negar a existência de gra
dação de responsabllldade e dificuldade entre 
as vãrlas carreiras profissionais; 

d) que, ademais, com o recente aumento 
geral concedido ao funcionalismo a faixa de 
vencimentos da carreira ficou compreendida 
entre Cr$ 2 250,00 e Cr$ 3 900,00; e 

e) que, além ·disso, a aceitação da medida 
proposta acarretaria aumento de despesa, o 
que não é conveniente, à vista das recomenda
ções contidas na recente Clreular n.o 2-46, da 
Secretaria dessa Presidência, relativa à com· 
presão de despesas. 

5. Nestas condições, 61te Departamento, 
ao submeter o assunto à decisão de V. Excla., 
opina contràrlamente à adoção da medida piei· 
teada, e sugere seja o processo reatltuldo ao 
Ministério ·de origem, para arquivamento. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
V. Excla. os protestos do meu mala profundo 
respeito. - Abfüo .Mindelo Saltar, Diretor 
Geral. 

Arquive-se. - 27 de abril de 1946. -
DUTRA. 

"Dlãrlo Oficial" d11 6-6-948. 

MINISTi!iRIO DA AGRICULTURA. 

Gabinete do Ministro 

Portaria n.• ~10, de ! d.e maio de 1946 

O Ministro de Estado de acõrdo com o dl&· 
posto no art. 2. º· 1 2. º· do Decreto-lei n. • 
4 083, de 4 de fevereiro de 1942, combinado 
com o art. 4. • do regulamento, aprovado pelo 
Decreto n. 0 8 741, de 11 de fevereiro de 1942, 
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reaolve aprovar as inatn.ições para o funciona
mento· do curso avulso de Geologia e Petro
grafia para Quimlcos, anexas a . esta portaria 
e aaslnadas pelo diretor dos Cur110s de Aper
feiçoamento, Especialização e Extenlllb. -
Carlos de Sousa Duarte. 

s. c . n.• 19 999-46. 

.IMt""õea para o ful\cto-namento do curao 
at1Ulao de Geolog(a e Petrografia para Qu'
mwoa a que se refere a Portana n. • 310 de 
! de maio de 1946. 

Art. 1. o - I!: criado nos Cursos de Aperfei
çoamento, Especlallzacão e Extensão (C. A. 
E.) um curso avulso de Geologia e Petrogra
fia destinado principalmente a fornecer co
nhecimentos especializados dessu disciplinas a 
Qulmlcos e Tecnologlstas do Ministério . da 
Agricultura e bem assim ao preparo de candl- . 
_datos ao Ingresso no quadro de tecnoJoglstas 
de Laboratório da Produção Mineral (L .P:M.). ' 

Art. 2.º - O curso, · de cart.ter teórlco
prt.tico, será realizado · -em colaboração com o 
D. N. P . M. no Laboratório da Produção 
Mineral e constari das seguintes disciplinas: 

1. Geologia; 
2. Mineralogia e Petrografia. 
Art. 3.º - As disciplinas serão ministradas 

·de acõrdo com o programa organizado pelo 
L. P. M. e constante do Processo U . R. n .• 
•12-46, aprovado pelo. Conselho Técnico . 

Art. 4.º - A duração do curso será de 
vinte (20) semanas abrangendo aulas, semlná-· 
rios e trabalhos escolares ministrados de con
formidade com o hort.rlo aprovado_. 

Art. r;.o - Considerar-se-á aprovado no 
curso o aluno que obtiver, nos exames finais, 
média 'Igual ou ,iluperlor a sessenta (60) . 

Parigrafo único - Os exames finais cons
tarlo de provas prático-escritas. · 

Art. 6. • - Não poderá prestar exames o 
aluno que tiver mais de vinte por cento (20 %) 
de faltas àa aulas e trabalhos escolares. 

Art. 7.º - O diretor do ' L ; P . M . Indi
cará até 15 técnicos de sua Diretoria que de
verão fazer o curso, ficando os mesmos dispen
sados de apresentarem as provas referidas nas 
allneas a) e b) do art . 9. •. 

Art. 8.• - Para o preenchimento das vagas 
restantes poderão ser admitidos à matricula 
técnicos de outros órgãos do Serviço Pdbllco, 
de preferência do Ministério da Agricultura. 

Art . 9.º - As Inscrições estarão abertaa 
durante (20) dias consecutivos, contados da 
data da publlcacão destas Instruções, dev1mdo 
o candidato Inscrever-se no Serviço Escolar da 
Universidade Rural. avenida Pasteur n.o 404 -
.Rio - mediante preenchimento de ficha que 

. lhe será fornecida a vista dos seguintes do
cumentos : 

a) Prova de que exerce função técnica 
correlata em órtilo do Serviço P<lbllco; 

b) Atestado de sanidade tisica e mental 
e de não ser portador de moléstia Infecto
contagiosa; 

C) carteira de Identidade; 
d) 3 retratos tamanho 3 x 4. 
Art. 10· - Os ndmeros máximo e mlnlmo 

de alunos admitidos à matricula no curso se-
. rf.o, l'ellpecÜvamente, de vinte e cinco (25) e . 
dez (10) .. 

Art. 11 - O diretor dos C. A. E . flxart. 
a data do Inicio daa aulas . 

Art. 12 - Ao aluno aprovado nos exames 
tinais conferlr-se•á certificado d e habllltaçlo 

expedido nos termos do art. 21 do reguia
mento aprovado pelo Decreto n.• 8 751, de 11 de 
fevereiro de 1942. 

· Art. 13 - As aulu serio mlnlstrad&11 por 
dois professõres sendo um para geologia e ou
tro para mineralogia e petrografia. 

Par6grato único - Os professõres, deelgna• 
doe na forma do art. 4.º 1 4.º, do Decreto-lei 
n .0 4 089, de 4 de fevereiro de 1942, terão &11 
atribuições que lhes competirem nos termos 
do art. 91 do' regulamento aprovado- pelo De
creto n. o 8 741., já citado. 

Art. 14·- Os casos omissos serio resolvldol 
por decisão dos C . A. E., ouvido o C. T·. . 

Rio-de-Janeiro,. 2 de maio de 1946. - assi
natura llegivel. 

"Diário Oficial" de 4-5-946. 

• 
. MINISTl!:RIO DA JUSTICA E NEGOCIOS 

INTERIORES 

Departamento do Interior e da Ju•tlca 
Dlvls&o do Interior 

B:t:po8'Q4o de moti1)os 

DIJ-DI/1.151-45/99- Em 25 de fevereiro de 1946 

Div'3c2o adm,n'8trat"1a e judWMlna do TerrU<Sno 
· Federal de P<>tlta-Pora 

Excelentsslmo Senhor Pr.esldente da Repd-
bllca: · 

Tenho a honra de submeter à elevada apre
ciação de Vossa Excelência o anexo projeto de 
decreto-lei fixando a divisão administrativa e 
judiciária do Território Federal de Ponta-Porã, 
o qual foi elaborado à vista do plano de divisão 
territorial, administrativa e judiciária do refe
rido Território, apresentado pelo governador 
do mesmo, nos têrmos do art. 1.•, parágrafó 
único, do Decreto-lei n. • 5 839, de 21 de setem
bro de 1943, que dispõe sobre a administração' 
dos Territórios Federais, e art. 161 do Decreto 
lei n .• 6 887, de .21 de setemJ>ro de 1944, que 
dispõe sõbre a organização da Justiça dos Ter
ritórios. 

2. Ao elaborar o plano anexo, o Sr. gover
nador Introduziu, na organiZação ora existente, 
as seguintes alteraçõe.il : 

1 - Crlaç4o de uma comarca llO muttWíp4o 
de Dourados, fwando o mesmo desmembrado 
da ju"8d"ªº da comarca 4e Ponfa-Por4, cana•· 
derando qutl : 

a) o mencionado munlclplo já -possui 20 000 
habitantes, é dotado das melhores terrS:S do 
Território, tem grandes reservas fiorestals e 
ervale nativos, é cortado por alguns rios nave
gli.vels tributários do Paraná, e sua colonização 
já se acha bem Iniciada com mais de 1100 fami
lias ai fixadas recentemente ; 

b) grande afluxo de Imigrantes acorre 1 
sua agricultura, em vista da crescente valori
zação de suas terras e propriedades, e entre 
outros melhoramentos o govêrno já está mon
tando ali uma usina elétrica, uma serraria, uma 
carpintaria e uma oficina mecAnlca; 

c)' em verdade, suas comunicações são ainda 
relativamente deficientes, mas, mesmo que nAo 
o fõssem, a assistência judlclli.rla direta 1erá, 
sem dúvida. mais completa com a Instalação 
de uma c1>marca própria; 

d) releva encar ecer · que suas fontes de re
ceita, municipal e federal, já excedem de 
Cr$ 600 000,00 anuais . 

II - cnaçao do Distrito de Igatemi, com 
desmembramento de territórios dos dlatrltos 
de Antõnlo-J4>11.o e União, cujas áreaa são por 
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demais extensas, o que Implica ficar, a que ee 
propõe para constituir o distrito de Igateml, 
a enorme dlstAncla de qualquer das duas sedes, 
com sérias dificuldades de transportes; convém 
ainda considerar que o distrito em causa abran
gerá o extremo sul do Território, na fronteira 
com o Paraguai; afastado completamente de 
assistência direta de qualquer autoridade. 

III - Deslocamento da sede do atwú d'8-
trito de Lagunita para o povoado de Pedro II_. 
com o objetivo de solucionar, ainda que tem
poràrlamente, , a Irregularidade da localização 
do juizado de Paz do povoado de Campanário, 
propriedade da Companhia Mate Laranjeira, e, 
definitivamente, a do juizado de Paz do atual 
distrito de Lagui:ilta, também localizado em 
terras particulares, considerando que : 

, a) o atual povoado de Pedro II é um núcleo 
p<)pulaclonal multo · mais Importante que o da 
antiga sede do distrito de Lagunlta; 

b) enquanto leto, o govêrnp do Território 
providenciará a necessária desapropriação no 
povoado de Campanário, a fim de ali criar clr
cunecrlçi!.o que mll!ho1· atenda às exigênclaa lo
cais dessa ;eglão, cujo cartório já tem signifi
cativo movimento. 

IV - CriaeiJo de ·um distrito de Paz no 
munidpto de Nioaque, com sede no povoado de 
Guia-Lopes, justificada em face do crescente 
movimento demográfico de~ zona. locallzade. 
a grande dlstãncla da sede do munlclplo em 
aprtço." 

3. Propõe. ainda, o Sr. governador que : 
a) Na sede da comarca de Ponta-Porã, 

as funções de oficial do Registro de Imóveis, 
de oficial de Tltulos e Documentos e aa de 
Protesto de Tltulos fiquem a cargo do escrivão 
do Primeiro Oficio; 

b) as de contador e partidor na sede da -
comarca, as de Registro de Pessoas Naturais na 
sede da comarca fiquem a cargo do oficial do 
Primeiro Oficio; 

e) as de tabelião na sede da comarca e as 
de oficial de Registro -Civil das Pessoas Jurl
dlcas, a cargo do oficial do Terceiro Oficio, a 
quem caberá também o serviço do crime; e 

d) nas sedes das demais comarcas o es
crivão do Primeiro Oficio acumulará as Junções 
de oficial de Registro de Imóveis, as de T1tulos 
e Documentos, as de Registro de Pessoas J'url
dlcas e as de contador e partidor, e o do 
Segundo Oficio, além do serviço do crime, as 
funções de oficial do Registro de Pessoas Na-
turais e as ' de tabelião." . 

4, Ouvido a respeito, o Conselho Nacional 
.de Geografia manifestou-se favorável à: 

a) 'criação da comal'ca de Dourados; 
b) Inclusão de um têrmo para cada ~ 

marca; e 
e) mudança dos nomes das seguintes vilas: 

Vista-Alegre para Evãnla, Sant&-LUfla para 
Jutl, Gula-Lopes para Gula-Lopes-da-Laguna, 
Pedro-II para Bocajá, União para Amambal, 
Bonito para Rincão-Bonito; e 

d) ao ajuste na descrição doe limites muni-
cipais e divisas lnterdletrltals. -

5. Do estudo feito em colaboração com o 
Sr. governador, o Conselho Nacional de Geo
grafia apresentou os seguintes anexos ao pro-
jeto elaborado: ' 

a) nomtnata definitiva da divisão (anexo 
n.• l); 

b) descrição. para cada - munlclplo, dos 11-
mltell municipais e das divisões lnterd!strltals 
(anexo n:• 2) ; e 

e) quadro geral das alterações de âmbito 
territorial havidas nas circunscrições judiciárias 
e administrativas (explicativo do anexo n.• 1 da 
lei a ser publicado no rodapé do mesmo). 

6. De acOrdo com o projeto anexo, o Ter
ritório de Ponta-Porã continua dividido em 
sete munlclplos (art. 3. •, letra 4, do Decreto
lei n. • 6 550, de 81 de maio de lS.4). O mlnlmo 
de comarcas, entretanto, elevou-se de cinco para 
seis, alterando, pôr conseguinte, a divisão es
tabelecida pelo Decreto-lei n.• 8 .887-44. 

7. A tlm de que fiquem mais bem estru
turadas diversas carreiras na Justiça do Terri
tório, é aconselhável a criação dos cargos men
cionados no art. 5.• do Incluso projeto de 
decreto-lei . 

8. Ao submeter a Vossa Excelencla o anexo 
projeto, tenho a honra de manifestar-me favo
ràvelmente à .aprovação do mesmo, uma vez que 
atende às necessidades locais e foi elabórado 
apólil acurados estudos do Conselho Nacional 
de Geografia, e de acõrdo com as sugestllea 
apresentadas pelo Sr. governador daquele Te11-
rltórlo. · · 

Aproveito a oportunidade para renovar • 
· Vossa J!4xcelêncla os protestos do meu mala 
profundo respeito. - Carloa Ltut. 

(D.O., 26-4-46). 

MINISTitRl8 DAS BELACOES EXTEBIOBBS 

Departamento de Admlnl•traçl.o 

Dlvlsio do PeHoal 

E:epediente à-O Sr. Min'8tro 

O Ministro de Estado das Relações Exte-
riores, . 

Resolve, para os efeitos do disposto no art. 
8. • do Decreto-lei n. • 9 032, de 6 de março 
último : 

a) considerar Olf" Cursos · de Prática Con
sular de 1944 e 1945, realizados, respectivamente, 
pelo Serviço de Documentacão· e pelo Instituto 
Rio Branco, equivalentes ao -Curso que, sebre 
o mesmo assunto, o referido Instituto farl • 
partir dêste ano; 

b) considerar o "Curso de História da Car
tografia, Geografia das Fronteiras e Mapote
conomla" e o de "História da Cartografia Po
lltlca do Brasil", realizados, respectivamente, 
em 1944, pelo Serviço de Documentação e em 
194ó pt.lo Instituto Rio Branco, equlvalente11 ao 
"Curso de História Sumária da Formacão Ter
ritorial do Brasil", que o aludido Instituto· 
realizará a partir dêste ano ; 

e) esclarecer que a Igualdade de condições, 
a que se refere o artigo 8.• do Decreto-lei 
n. • 9 032, só ocorrerá :quando os funcionário• 
candidatos à promocão possulrem pontos de 
merecimento, e demais condições, perfeltar~ente 

-Idênticos e tiverem servido na Secretaria de 
Estado, em ocasião de funcionamento do "Curao 
de 1'Perfel<:OJU?lento de Diplomatas"; 

d) esclarecer que ~ permitido, sômente aos 
·runclonárlos a que alude o mesmo art. 8. • lna
creverem-ee apenas em alguns dos Cursos que 
constituem o "Curso de Aperffllçoamento de 
Diplomatas", tendo preferencla, em igualdade 
de condições, para promoc;ão pqr merecimento, 
aquêles que. na ocasião da promoção, · tiverem 
sido aprovados no maior número daqueles 
Cursos. 

Rio-de-Janeiro, em 17 de abril de 1946. -
Jo4o Neves da Fontoura. 

(D.O., 30-~-46). 

.... 
Se quiser receber as obras da "Biblioteca Geo1ráflca Prasllelra", escreva à Sectttarla do 
Conselho Nacional de Goolt'afla. 



Legislação estadual 
, 
Integra dos decretos, decretQs-leis 

e demais atos , de interêsse g·eográfico 
BAHIA 

Decreto n.• '-S 427, de 28 fevereiro de 1946 

Q<>Mtdera de uUHda<fe· flÚblica o InaUtuto Ge
fltuildg~o da Bahia. 

O Inter.ventor Federal no Estado da Bahia, 
usando da atribuição que lhe confere o art. 7. •, 
n. • 1, do Decreto-lei federal n. • .1 202; de 8 de 
abril de 1939, e considerando que o Instituto 
Genealógico da Bahia está em condições de 
gozar dos favores concedidos pela Lei n. • 85, 
de 15 de setembro de 1936. 

Decreta: 
Artigo único - Fica considerado de utili

dade pl)bllca o Instituto Genealógico da Bahia, 
fundado nesta capital em 1941. 

Salvador, 28 de fevereiro de 1946. ·at"lhenne 
Jlorbac1c, Interventor Federal - J. J. Nasci
-to Junque'"ª· 

, {D.O. Bahia, 27-2-48). 

f:r 

Decreto n.0 13 438, de 111 de marco de 1946 

Dmuna o ãw :JO d.o corrente m~B para a inata
lal;llo da comarca de Gldria. 

O Interventor Federal no Estado da Bahia, 
no uso de suas atribuições e de acõrdo com o 
art. 10, do Decreto-lei n. • 247, de 2 de julho de 
1944, atendendo a que não foi poBBlvel Ins
talar-se a comarca de Glória na data fixada 
pelo Decreto n. • 13 384, de 24 de dezembro dl> 
1945, resolve designar o dia 30 do corrente mês 
para a Instalação da referida. comarca. 

Salvador, 15 de março de 1946. - Gu'1henne 
Jlarback, Interventor Federal -- J. J. Jun· 
Que,ra. 

(D.O. Bahia, 16-4-46). 

f:r 

Decreto n.• 13 443, de 22 de abril de 1946 

,nnwfere, prov'8briamtmte, a ede ão Urmo de 
Bllftto-Indcio. , 

O Interventor Federal no Estado da Bahia, 
no uso de suas atribuições e no lnterêSBe do 
.serviço pdblico, resolve, de acOrdo com o art. 
8.•, do Decreto-lei n.• 247, de 2 de julho de 
llH4, transferir, provlsõrlamente, a sede do têr
mo de Santo Inâclo para a localidade denomi
nada Gamelelra, pertencente ao distrito de 
Itajubaquara. 

Salvador, 22 de abril de llMS. - Gu'1herme 
JlorbacJc. - J. J. Nasci•tmto J''"'4ue,ra. 

(D.O. Bahia, 23-4-46). 

* 

Decreto n.0 13 444, de 26 de abril de 11148 • 

De•'D"° o dw ll de maw do corrente ano para 
a '""talaçllo da comarca de Ma,ri. 

o Interventor Federal no Estado da Bahia, 
no u1110 de suas atribuições e atendendo a que 
não foi posslvel instalar-se a comarca de Malrl 
na data fixada pelo Decreto n. • 13 435, de ló de 
março último, resQlve, de acôrdo com o art. 10. •, 
do Decreto-lei n .• 247, de 2 de julho de 1944, 
designar o dia 2 de maio do corrente ano para 
a Instalação da referida comarca. 

Cidade do Salvador, em 26 de abril de 1946. 
- GuUherme Marback, Interventor Federal -
J. J. Nascimento Junque,ra. 
{D.O. Bahia, 27-4-46). 

• 
PABANA. 

Decreto n. • 2 29f 

O Interventor Federal no Estado do Paranâ, 
usando da atribuição que lhe confere o art. 7.•, 
n. • I, do Decreto-lei federal n. • 1 202; de 8 de 
abril de 1989, · 

Decreta: 
Artigo !)nico - Fica designado o dia 23 pano 

a Instalação da comarca de Plral-Mlrlm, criada 
pelo Decreto-lei n. • 441, de 1. • de fevereiro 
do corrente ano. 

Curitiba, .em 6 de abril de 1946, 125. • da 
Independência e õ8.• da República. - Braftl 
Pinheiro Machado. - Oacar Borue• de Macedo. 

(D.O. Paraná, 11-4-46). 

• 
PERNAMBUCO 

Portaria ·n.o 688 

N.• 686 - O Interventor Federal no Estado, 
no uso de suas atribuições, resolve designar il 
bachareJ. Mârlo Carneiro do Rêgo Melo para. 
na qualidade de presidente da Comissão de 
Divisão Administrativa, assinar, como repre. 
sentante de Pernambuco, o amlgâvel convênio 
definitivo de limites com o Estado das Alagoas, 
por êle negociado no convênio preliminar de 28 
de julho de 1948. 

{D.O. Pern., 9-3-48) • 

• 
BIO-DE-.JANEIRO 

Decreto-lei n.• 1 848, de 13 de maio de 1946 

O Interventor Federal no Estado do Rlo
de-.J anelro, usando da atribuição que lhe con
fere o art. 6. •, n:• V, dô Decreto-lei Federal 
n . • 1 202, de 8 de abril de 1989, 
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Decreta: 
Art. 1. • Fica criado, na Secretaria de 

Viação e Obru Públicas, o Departame'nto Geo
gráfico. 

Art. 2. • - Ao Departamento Geográfico 
compete: 

a) - executar 011 trabalhos referentes à 
.carta do Estado em articulação com o Diretório 
Regional do Conselho Nacional de Geografia; 

b) - organizar projetos ou fiscalizar todos 
os trabalhos de urbanização e de águas e es
gotos de Iniciativa do govêrno do Estado, ou 
quando lhe fôr solicitado, dando sua aprovação 
aos de Iniciativa particular, e 

. c) - promover o aproveitamento das terras 
devoluta e dos. terrenos marginais. 

Art. 8.• - O Departamento Geográfico com-
põe-se de: · 

a) - Serviços Auxiliares; 
b) - Divisão da Carta; . 
c) - Divisão Sanitária e de Urbanização, e 
d) - Comissão de Terras. 
Art. 4. • - Aos ServlÇOs Auxiliares compete 

a execução de todos os trabalhos de expediente 
e de tbntabllldade do Departamento e da Se
cretaria do Diretório Regional de Geografia. 

Art. 5.• - A Divisão da Carta compete rea
lizar os trabalhos previstos na allnea a do 
art. 2. • substituindo ·a Comissão da Carta do 
Estado criada pelo Decreto-lei n. • 61, de 21 de 
dezembro de 1939, que fica extinta, sendo seus 
servidores aproveitados no Departamento criado. 

Art. 6.• - Os trabalhos da Divisão da Carta 
compreendem os de campo, cálculo, cartografia, 
geologia e geodé81a. • 

Art. 7. • - Ã Divisão Sanitária e de Urba
nização compete executar os trabalhos previstos 
na allnea b do art. 2. •. 

Art. 8. • - Ã Comlâão de Terras Incumbi' 
os trabalhos da allnea e do art. 2. • e terá sua 
sede na região em que os estiver executando. 

Parágrafo único - São atividades da Comis
são de Terras: 

a) - reivindicar, demarcar, levantar e rela
cionar as terras devolutas do Estado bem como 
os terrenos marginais, acrescidos, Ilhas e lagoas 
do domlnlo do Estado, fornecendo a respectiva 
relação à Divisão do Domlnlo do Estado para 
efeitos, d'os artigos 43 e 44 do Decreto-lei 
n. • 346, 31 de janeiro de 1938; 

b) - promover a regularização, em face da 
legislação vigente, da situação dos ocupantes 

•das terras ·devolutas e demais da allnea a an
terior, expedindo-lhes os· respectivos tltulos; 

c) - promover, nas terras devolutas e de
mais da allnea a, a respectiva colonização, dili
genciando a fundação de núcleos coloniais, com 
tratos até 40 hectares .de terras utilizáveis, en
tregando-os depois de organizados, à Secretaria 
de Agrlcultµra, Indústria e Comércio, e 

d) - promover, nas tei:ras devolutas e 
demais, a abertura de vias de comunicação, o 
estudo do respectivo solo e subsolo bem como 
a. sua eletrificação. 

Art. 9. o - Alêm das normas dispostas no 
Decreto n.• 2 666, de 28 de outubro de 1981, e 
Decreto n. • 409, de 27 de abril de 1938, fica 
autorizado o govêrno, no aproveitamento das 
terras devolu~. a; 

a) - doá-las, até o máximo de 40 hectares 
de terrenos utilizáveis, a pequenos sitiantes, 
com preferência aos antigos elementoa da Fôrça 
Expedicionária Brasileira, sob condição de 
aproveitamento efetivo por 10 anos e nas con
dições que forem estabelecidas no decreto-lei 
de que trata o parágrafo único dêste artigo e 
no regulamento do presente decreto-lei, e 

-9-

b) - vendê-las, mediante tabela aprovada 
pelo chefe do govêrno, até o máximo e nu 
condições da allnea. anterior. 

Parágrafo único - O governo providenciará 
a organização, no prazo de 60 dias, de projeto 
de decreto-lei atualizando a legislação de terras, 
nos têrmos do parágrafo único do art. 32 do 
Decreto.-lel federal n.• 1202, de 8 de abril de 
1939, modificado pelo de n. • 7 5la, de 8 de maio 
de 1945. 

Art. 10 - Ficam criados, no Quadro Perma
nente, os seguintes cargos, em comissão: 

1 Diretor do Departamento ' Geográfico ....,.. 
Padrão ·o· 

1 Chefe da Divisão da Carta - Paarão "N" 
1 Chefe da Divisão Sanitária e .de Urbanl-· 

zação - Padrão "N" 
1 Chefe da Comissão de Terras - Pa-

drão "N". · 
Art:·ti-"' Fica criada, no Q. P., uma função 

de chefe dos Serviços Auxiliares do Departa
mento Geográfico, com a gratificação anual de 
Cr$ 6 000,00 (seis mil cruzeiros). 

Parágrafo único - Os cargos de diretor e 
chefe de DivlsllQ serão ocupados por engenheiro 
ou pessoa de reconhecida competência; o de 
chefe da Comissão de Terras, por pessoa de 
reconhecida capacidade e a função de chefe 
dos Serviços Auxiliares será desempenhada por 
um oficial administrativo, lotado na Secretaria 
de Viação e Obras Públicas • 

Art. 12 - Além dos cargos constantes do 
art. 10, e da função de que trata o art. U, o 
Departamento compor-se-á do pessoal extranu
merárlo admitido de acôrdo com as necessidades 
do serviço, de funcionários do Estado, aos quais 
em casos especiais, de acôrdo com a · natureza 
do serviço, poderá ser 1Lrbltrada uma gratifi
cação, a julzo do secretário de Viação e Obras 
Públicas, autorizada pelo chefe do govêrno, e 
de "pessoal para obras". 

Art. 13 - Os recursos para a execução do 
presente decreto-lei, serão constltuidos do quan
titativo da verba 1 100, consignação 6, subcon
signação 9, allnea II, de tôdas as dotações da 
verba 1 103, do orçamento em vigor, e de 
créditos especiais que serão oportunamente 
abertos. 

Art. 14 - O secretário de Viação e Obras 
PilbllCILll providenciará, em tempo oportuno, a 

· regulamentação do presente decreto-1!!1, em 
colaboração com as Secretarias das Finanças, 
Agricultura, Indilstria e Comércio e da do Inte
rior e Justiça. 

Art. 15 - O presente decreto-lei entrará em 
• vigor na dat.a de sua publicação, independente
mente do respectivo regulamento, revogadas as 
dis'poslções em contrário. 

Os secretários de Estado assim o tenham 
entendido e façam executar •. 

Palácio do Govêrno, em Niterói, 13 de maio 
de 1946. - Lticio Meira. - Antônio Viçoso de 
Mor°'8 Jardim. - Osvaldo da Cunha Fonseca. 
- Dario Arag{io. - Atltônio Pereira NuMs. -
Raul Quareama de Moura. - Francelino Bastos 
Fratlt,;a. - Hlflio de Macedo Soares e Silva. 

(D. O . Rio-de-Janeiro, 14-5-1946). 

SA.0-PAULO 

Deereto-lel a .• 15 '11'7, de 1S de- fevereiro· de 19" 

O Interventor Federal no Estado de S4o
Paulo, usando das atribuições que são confe
ridas ·por lei, 
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Decreta: 

Art. 1.• - Os munlclplos conatltuldos em 
EstAnclas serão administrados diretamente pelo 
govêrno do Estado e subordinados à Secretaria 
do govêrno. 

Parágrafo único - A nomeação e demissão 
dos prefeitos dos munlclplos a que se refere o 
presente artigo serão feitas livremente pelo 
ch~fe do govêrno. . , · 

Art. 2. • - Todos os as.suntoa de natureZ4 
técnica, jurldlca e econ.Omlca de lnterêsse das 
EstAncla.s serão estudados e encaminhados à 
deliberação do chefe do govêrno, mediante pré- · 
via apreciação do Departamento das Munlcl
palldades. 

Art .. 3.! - Para efeito dêate dec~eto-lel, 
passam a conalderar-se estAnclu ae atua111 Pre· 

feituras Sanltllrlas, mantida entretanto a de· 
nominação de prefeito sanltllrlo para o chefe do 
Executivo das mesmas. 

Art. 4. •. - &ate decreto-te! entrará em vigor 
na data de sua publlcaçlo, revogadas as dispo
sições em contrário. 

Palllclo do Govêrno do Estado de São-Paulo 
aos 13 de fevereiro de 1946. - JoBé CarloB dé 
Mactido SoarN . . - Francisco Morato. - A. 
Almeida Júnior. - Pedro A. de Oliveira 
Ribeiro Sobrinho. - Antônio Cintra Gordinho. 
- Cdasio Vidigal. - Cristlano Alten/tJldtJr Silva. 
- Edgar Batista Pereira. 

Publicado na Diretoria Geral da Secretaria 
do Govêrno, ao• 13 de fevereiro de 1946 -
Cassiano Ricardo, Diretor Geral. · 

(D.O. BAQ-Paulo, 8~8-46), 

....- AOS Hb1T6RIS: tate "Boletim" não faz publtctdade remuneradaL entretanto rqtatari oa 

...., comentan as contrtbutç6ea 116bre geografia ou de iDtertue geogr&Iico que uJam ellTiadaa 
IO Conselho Nacional de Geosrat4a, conconendo deue modo para mata ampla dlf1uAo da biblloeraflll 
weterente à geografia br~tdra. 



Legislação municipal 
• , 

In~egra dos d~cretos, decretos-leis 
e demais atos de interêsse geográfico 

SAL VADOB (Ba~a) 

Poriarta n.• 1148 

O Prefeito do ~unlclplo do Salvador, Elltado 
da Bahia, no uso de suas atrlbulçõell resolve 
nomear o professor Franclaco da Conceição 
:Meneae11, engenheiro Oacar Carraacosa, bacharel 
J'orge Calmon, padre Manuel Barbosa e o ae
nhor 011valdo Valente para, sob a prealdlncla 

r 

do Prefeito, conatltulrem a comisdo encar~ 
regada de promover 011 eatudoa prellmlnare11 
para -organização do programa comemorativo do 
IV centenário da fundação da Cidade do Sal· 
vador, a transcorrer em 1949. 

q,.blnete da Prefeitura :Municipal do Sal
vador, em 10 de e.brll de ltt6. - A. Carneiro 
da Rocha, Prefeito. - Ouetotio .lfafo, Secre
Urlo; 

(D.O. Bahia, 12-t-46). 

~ Concorra para que o Brull léJa canocnfteamente bem repl'ffentado, en't'lando ao CoDMlh• 
...., Nacional de Geografia informae6es e mapu que · possam ar de uWldade 1 aon edlelo da 
Carta Geo1riflca do Brull ao MWon6almo, que o Conselho uti elaborando. 



Resoluções do Instituto Brasileiro 

lle Geografia e Estatística 

Conselho Nacional de Geografia 
Diretório Central 

Integra das ResoluçOes n. 09 2 2 O a 2 2 2 • 
Resolução n. 0 220, de 21 de dezembro de 1945 

Determina a partictpaçélo do Conselho na Assembléia Geral da 
Assodáçcio dos Geógrafos BriUileiros 

O Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geografia, uaandó d .. suas atribulçõell; 

Conalderando a conveni6ncla de aerem esti
muladas as Iniciativas geográficas do pala; 

Considerando que a .A811oclação do1 Geó
cratos Brasllelros eatA Integrada no Comelho i 

Considerando que na próxima .A88embléla 
Geral da aludida Aaeoclação aenl. estudada a 
dh'lslo regional do Brasll aprovada pelo Con
Mlho; 

RESOLVE: 

Artigo 1. • - O Conselho aplaude a Auo
clação dos Geógrafos Braslleiros pela próxima 
reall.za.ção da sua Aa.lembléia Geral ordlnúla, 
na cidade paulista de Lorena. em moldes inte
resaantea e modernos de atlvldade cultural. 

il 

·Artigo 2. • - Fica a Secretaria auto risada 
a enviar funcionários do Conselho pertencente& 
à Associação, a fim de participarem da eua 
Assembléia e sobretudo dos estudos IÕbre a 
nova divisão regional do B°l'.asll, com a conside
ração dos munlciplos, aprovada pela Aa.lem
bléia Geral do Conselho com a Resolução n. • 148, 
de 18 de julho de 1945. 

1 1.f - Tais funcionários representa.rio o 
Conselho na .Alllembléla. . · 

f 2.• - Serio custeadllS pelo Conselho as 
deapeaas com a ida dos seus repreeentantes. 

Rio-de-Janeiro, 2:7 de dezembro de 1945, ano 
X do Instituto. - Conferido e numerado. V,,._ 
11Uw Co1't'6\a Filho, Secretário-Assistente. -
Vlsto e rubricado. Chrilltouam L6'1te de Castro, 
SecretArlo-Geral do Conselho. - Publique-se, 
He\tot' Bracet, Prealdente do Inatltuto em exer
clclo. 

Resolução n.0 221, de 21 de dezembro de 1945 • 
Bai:ta a nomenclatura das utações fe"ovtá.rtas do País 

O Diretório Central do Oon1elho Nacional 
de Geografia, uaando das 1uas atribuiçõell; 

Dando cumprimento ao dllpoato no art. 6. • 
do Decreto-lei n.• 8 699, de 6 de setembro 
de 19'1; 

RESOLVE: 

Artigo i. • - :& aprovada a anexa nomlnata 
das estações ferroviárias do pais, que fica fa
sendo parte Integrante da preaente Reaolução, 
em a qual está feita a revisão toponlmlca pre
vilta nos Decretos-leis n.• 5 901, de 21 de outu
bro de 1948, e n. • 7 880, de 20 de fevereiro 
de 1945. 

Artigo 2. • - Da nomlnata ora aprovada ae 
danl. pronto conhecimento ao Departamento Na
cional de Estradas de Ferro, para que provi
dencie as neceesárlaa mudançu de nomes, na 
forma de legislação. 

• N.R. - Oportunamente serl. publicada 
a Reloluçlo n. • 219. 

Artigo 8. • - A Secretaria promoven tam
Wm a ditul&o da nova nomenclatura du eeta
çõel ferrovll.rtu, ·10bretudo nos meios inte-
r-.do•. · 

Artigo 4.• - A Secretaria iniciara pronta~ 
mente as medidas adequadas de consulta u 
Instituições e pessoas interessadas, no mentido 
da escolha de nomes definitivos para· aquelaa 
estaçõea ferroviárias, às quais se aplicaram os 
critérios de emergência previstos na Resolução 
n.-t 218, de 8 de aezembro de 1945, deste Dlre· 
tório. 

Rio-de-Janeiro, 2:7 de dezembro de 19'5, 
ano X do Instituto. - Conferido e numerado. 
Virgfüo Correia Filho, Secretário-Assistente do 
Conselho. - Visto e rubricado, Chriatouam 
Leite de Caatro, Secretãrlo-Geral do Conaelho. 
- Publique-se. Heitor Bracet, Presidente do 
Iustltuto em exerolclo. 



LEIS E RESOLUCõEB 

Resol~ção n.0 222, de 3 de Janeiro de 1946 

Ftxa o orçamento,do Conselho para 1946 

393 

O Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geografia, usando das suas atribuições; 

modo a se aJU11tarem ao recur110 de que dispõe 
efetivamente o Conselho no ano corrente; · 

RESOLVE: · Considerando que foi consignado ao Conse
lho no orçamento geral da União p~a 1946, 
.um auxilio de onze milhões, oitocentos e trinta 
e sete mil e 11elscentos cruzeiros •..• : •..•..••. 
(Cr$ 11 887 600,00); 

Considerando que a dlscrlmtnaçlo dila ver· 
bas orçament4ri&11 ~provada pela .Aaaernbléla 
Geral, com a Resolução n. o 168, de 21 de julho 
de- 19fó, que cumpre ser mantida, neceaslta de 
uma revisão geral nas reapectlvas dotações, de 

Artigo 1.• - Aa despesas do Conselho Na
cional de Geografia, durante o ano de 1946, 
correrão por conta do auxlllo de onze mllhões, 
oitocentos ·e trinta e 11ete mll e seiscentos cru
zetroa, que lhe foi atrlbuldo pelo Govêrno 
Federal no orçamento geral da União. 

Artigo 2. o - A dlacrlmlnação das despesa.e 
do ano de 1946 ser4 a seguinte: 

A- ORÇAMENTO "SECRETARIA GERALH 

Verba i - PenOOl 

Consignação II - Pessoal Extranumerárlo 

04 - Contratado11 .......................................... . 
Olí - Mensalistas .................................... . ...... . 
06 - Dlarlst&11 ................... .' ........... ; ............ ; .. 
f11 - Tarefelro11 ........................................... .. 

Conalgnação III - Vantagens 

09 - Funções gratificadas ................................. . 
12 - Gratltlcaçll.o por 11ervlço extraordinário •.......• ' •••• 
18 - Gratttlcaçll.o por trabalho técnico ou clentltlco •.•.•.• 
16 - Gratificação adicional (Decreto-lei n. o 218) ......... 
17 - Gratltlcaçll.o de representação de Gabinete .•.....•.••• 
18 - Honorárfos por concurso, _prova ou ensino •.. , •.•••..• 

Consignação IV - Indenizações 

22 - Ajuda de cU11to ...................................... . 
23 - Diárias ................................................ . 

· Con11lgnaçll.o IX - Etap&11 e Auxlllos 

38 - Auxilio para fardamento ........................... .. 

TOTAL DA VERBA 1 ..... -................... .. 

Vêrba 1 -.Material 

Consignação l; .....:. Material Permanente 

03 - Llvro11, flchu blbllogr:átlcas lmpre88&1!, documentoa, 
revistas e outru publicações especializadas .. , ..•.• 

04 - Aparelhos de fotogratla e tllmagem, e Fel!pectlvo 
material . : • ........ ; , ............................. .. 

09 - Material de ensino .................................. . 
13 - Móvel11 em geral, máquinas e uten111llo11 de e11crltórlo, 

de enalno e de desenho ............... ,. .......... , 
14 - Objetos para o M:Ulleu Palsagllltlco do Brull ..•.. , ..• 

40!5 200 
1 044 600 

30 000 
40 000 

59 600 
ao ooo 
20 000 
13 200 
2 400 

60 000 

10 000 
10 000 

16 000 

40 000 

80 000 
20 000 

80 000 
10 000 

Conalgnaçlo II - Material de Consumo 

17 - Artlgo11 de expediente, desenho, ensino e educação, 
flchu e livros de escrituração; lmpreB11011 e ma
terial de classltlcaçll.o, lnclUlllve fichas blbllográtlcas 
e de referencia ............................ , ....... .. 

Consignação III - Dlver11as despesas 

31 - Aluguel de lmóvelll para sede da Secretaria ••....•• 
82 - ASlllnatura de órgãos oflcl~ ........................ . 
83 - AMlnatura de recortes de publlcações periódicas •.•. 
35 - Despesas rr.lúdas de pronto. pagamento •.• , •.•.••.••.• 

150 000 

288 000 
1 000 
15 000 

12 000 

1 619 800 

176 200 · 

20 000 

16 000 

1 781 000 

180 000 

160 000 



}! ô L E T 1 M ..... a E o G R Ã F I e o 

!r1 - Ilumlnaçlo, fõrça motriz ............................ ; .. 
38 - Publicações: perlódlcu (Boletim, Revista e Anuário), 

aerladu: (Biblioteca Geog~flca Brasileira) e avul-
11&11. Serviços de lmpreaaão e encadernação: cllchh 

40 - Ligeiros reparos, adaptações, co1111erto11 e conservação 
de bens móveis .................. . ................ .. . 

42 - Telefone, telefonemas, telegramas; radlogramu e 
porte postal .... ... .. ............................... . 

TOTAL DA VERBA 2 ........................ .. 

Ver~a S - Bero"1011 e encaroo11 

Consignação l - Diversos 

02 - Seleção, aperfeiçoamento e especialização de peaaoal • 
CM - Abono familiar ..................................... .. 
28 ...,. Recepções, excursõea, ho11pedagen11 e homenagens ... . 
61 -. Realização da .7.• Sessão Ordinária da Allllembléla 

Geral 
01 - Pas11age1111 para os delegados ...................•...... 
02 - Ajudas de custo e Indenização de despesas de estada 

aos delegados ............................... .. ... . . .. 
OS - DeapealL.!I gerais ............ " ....................... . 
62 - ImprelSllAo de.mapas .. ...... . . .... ... ........ ......... . 
63 - Participação no XI Congresso Brasileiro dé Geografia 

e demais certames e expoalç!Sea - Concurso Anual 
de Monografias .... ... .. .. , .. , .................... .. 

64 - ABsls~êncla ao11 órgãos reglomµa •..•.•............•. ), 
65 - Quota anual da adesão do Brasil ao In1ftltuto Pan

Americano de Geografia e História e à sua Coml1111ão 
de Cartografia ...................................... . 

66 - Contribuição para lmpresaão ·doa Anais doe Congre11-
11os Brasl.lelros de Geografia ...................... . 

87 - Cursos para formação, aperfeiçoamento- e especiali
zação do peaaoal. Ml1111ões culturais no estrangeiro • 

TOTAL DA VERBAS ........................ .. 

Verba IV - Eventuaill 

01 - ª'!fi~~~~ta~~ -~~~~-t~~l •. ~~ . ~~~~:. -~~~~. -~~~~~~: 
TOTAL GERAL DA SECRETARIA .......... .. 

20 000 

900 000 

10 000 

20 000 

20 000 
40 000 
15 000 

25 000 

80 000 
15 000 

850 000 

100 000 
150 000 

210 000 

200 000 

200 000 

1 256 000, 

1 586 000 

1 905 000 

44 000 

5 266 000 

B - ORÇAMENTO "SERVIÇO DE 
1

Gl!lOGR,AFIA E CARTOGRAJ'li.. 

Verba 1 - Pe1111ooi· 

·eon11lgnação II - Pe1111oal Extranumen1rlo 

CM - Contratados ......... , .. ..... ..... , ........ ... .. .... ... . 500 000 
Oll - Mensalistas ..... ............. , ......... · ............... . 1 200 000 
06 - Diaristas ........ .. ....... ................. .... ....... . 200 000 
f17 - Tarefeiros . ..... . ... , .... . .... ..... .... .............. . 100 000 

Consignação III - Vantagena 

· 09 - Funções gratlflcadu ........................... , .•... 
10 - Gratificações por exerclclo elll zonu Insalubres ..... . 
11 - Gratificação por serviço extraordinário . ............ . 
12 - Gratificação por trabalho técnico ou cientifico ....... . 
18 - Honorários por concurso, prova ou e1111lno ......•..... 

86 000 
so 000 
40 000 
30 000 
20 000 

Consignação IV - Indenlzaçõe.11 

22 - Ajuda de cuato ................. .. .. .. ....... ..... .. .. 20 000 
23 - Dlárlu .............................................. .. 380 ()()() 

Consignação IX - Etapu e Auxllloa 

S8 - Auxilio para fardamento ............ ..... .. .......... . 12 000 

TOTAL DA VERBA 1 ........................ .. 

Verba 1 - Material 
Conalgnação 1 - Material Permanente 

02 - Autocamlnhõe.11, caminhonetas e automóveis de cam-
. panha, lanchas a gasolina com acessórios .•......... 
CM - loUqulnu e aparelhos de fotografia e de fllmage1111 e 

material respectivo ..................... ..... ... . ... . 
06 - Xaterlal de acampaniento e campanha •• ~ •.•....•. ! •• 

600 ()()() 

100 000 
100 000 

2 000 000 

206 ()()() 

400 000 

12 000 

2 618 000 
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13 - Móvela, máqulnaa, aparelhos e utens1l1011: 
01 - Aparelhos e material téenlco para 

trabalho no campo .. . . . . . . . . . . . . . . 200 000 
03 - Mobiliário de escritório e de11enho . . 50 000 
06 - Máqulnaa e aparelhoa de escritório 

e de desenho • . . . .. .. . .. . . . • • . . . . . . . 50 000 

Consignação II - Material de Consumo 

17 - Artigos de expediente, desenho, ensino . ..• . . .. .. .• .. • 

Consignação III - Dlver888 Despe888 

31 - Aluguel de Imóveis para sede do •ervlço . .. . ...•. . . .• 
311 - Despes&11 miúdas de pronto pagamento . . . ..••....••.• • 
trl - Iluminação, !Orça motriz . . . . .. , .. . . . , . .. . . . ... . .. . .. . . 
40 - Ligeiros reparos, adaptações, coneertos e conservação 

de bens móveis ... " .. . ...... . ..... . ... ... . ... . ..... . 
41 - Paasagens, transporte de pessoal e suas bagagens . . . . 
42 - Telefones, telefonemas, telegramaa, radlogramaa e 

porte postal . .• .... .... .. .. . .. . .•............ • ...... . 

TOTAL DA VERBA 2 . . ... ............... . ..... . 

Verba ~ - Beroiçoa e encaruoa 

Consignação 1 - Diverso' 

02 - Seleção, aperfeiçoamento e especialização do pessoal . 
04 - Abono famlllar .... ... ... ... .... . . . .. ...... . ..... .. .. .. 
rn - Expedições clenUflcu .. . ..... .... ... ......... . ...... . 
21 - Levantamentos aerofotogramétrlcos (apárelagem e ser-

viços) •. . . .. .... .. ... . . ... . ..... . . . .... . .......•.•.•. 
68 - Campanha daa coordenadas geográficas ....... , .. . . ..• 
69 - Campanha altlmétrtca (Excursão-tipo) ......... . ..•.• 

TOTAL DA VERBA 8 .... .. .. . ............ .. .. .. 

Verba 4 - Eventuaia 

01 - Suplementação de verba.11, eventuais e despesaa extra-
ordinárias autorlzada.11 pelo Diretório Central ... . . . 

TOTAL GERAL DO SERVIÇO 

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO 

300 ()()() 

150 ()()() 

96 ()()() 
8 ()()() 

20 ()()() 

10 ()()() 
30 ()()() 

20 ()()() 

100 000 
40 ()()() 

100 000 

2 ()()() ()()() 
100 ()()() 
100 ()()() 

79 600 

VERBA 1 - PESSOAL .. . .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. . .. 4 349 000 
Secretaria Geral . . . . .. . . . . . . .. . . . . . 1 731 000 
Serviço de Geografia e Cartografia 2 618 000 

VERBA 2 - MATERIAL .. .. • . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . . .. . .. .. 3 020 000 
Secretaria Geral . . . . . . 1 586 000 
Serviço de Geografia e Cartografia 1 484 000 

VERBA S - SERVIÇOS E ENCARGOS . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 4 845 000 
Secretaria Geral . . ... . . . . . . . . . . . . . . . 1 905 000 
Serviço de Geografia e Cartografia :! 440 000 

VERBA 4 - EVENTUAIS ......................... , ...... :. 123 600 
Secretaria Geral . . .. .. . . .. .. .. . . . . • 44 000 
Servto de Geografia e Cartografia 79 600 

TOTAL 11 837 600 ... . ·5;~~~~;;~ . ~~~ . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : .. h. 266 . OOó 
Serviço de Geografia e Cartografia 6 571 600 

395 

1100 ()()() 

150 000 

184 ()()() 

1 434 ()()() 

2 440 000 

6 571 ~ 

Artigo S. • - A Secr.etarla organizará as 
tabela.11 explicativas e os esclarecimentos ne
ceBBárlos à devida justificação da presente pro
posta. em face dos planos e programas de 
trabalhos do Conselho quanto à sua execução 
em l!M6. 

Conferido e numerado. Virgfüo Correta ,,_ 
lho, Secretário-Assistente Interino do Con11elho. 
- Visto e rubricado. Chriatovom uUe d8 
Caatro, Secretário-Geral do Conselho. - Pu
bllque-se. Heitor Bracet, Presidente do Insti
tuto em exerclclo. 

~ A fotosrafla ~ um excelente doeumento 1eo1riflco, desde que ee saiba e:i:atamente o local 
_... foto1rafado. Envie ao Con.elho Nacional de Georratla u fotosraflas pa.norlmlcu que 
POUuJr, dendamente lesendadu. 



Diretórios Regionais 
MINAS GEHAIS 

Integra das Resoluções n.08 21 a 23 

Resolução n.0 21, de 15 de março de 1945 

Delibera sôbre a classificaçtlo das monografias de a8pectos munictpais apresen-
tadas ao concurso instituído pelo Conselho Nacional de Geografia · 

O Diretório Regional do Conselho Nacional 
de Oeogra!la, no Estado de Minas-Gerais , no 
uso de suas atribuições: 

Considerando o parecer !lmltldo pela Coml11-
lllo designada para o estudo e classificação das · 
monografias de aspectos municipais que con
correram ao concurso lnstltuldo pelo Conselho 
Nacional de Geografia; 

RESOLVE : 

Artigo 1. • - Fica aprovado o parecer da 
Comissão acima, que se transcreve a seguir: 

"Foram apresentadas sete Jll()Ílogra!las que 
são as seguintes : 1 - O rio Grande no munlcl
plo de Lavras, pelo Sr. Alberto de Carvalho; 
2 - Esbôço de antropo-blo-geogra!la sôbre e 
mata mineira, baseado no estudo dA seu clima; 
pelo Sr. Mário Barreto: 3 - Uberaba, cidade 
pórtico, pelo Sr. Gabriel Totl; 4 - Monografia 
do munlclplo de Januárta, pelo professor Ma
nuel Ambrósio: 5 - Monografia alusiva ao 
munlclplo de Alfenas, Estado de Minas-Gerais, 
pelo Sr. Romeu Ventureli; 6 - Estudo hidro
gráfico do munlclplo de Cristina, pelo Sr. Ge
raldo de Oliveira; 7 - Munlclplo de Cristina, 
pelo Sr. llldleon de Oliveira. O número de mo
nografias é bem Inferior ao do ano anterior. 
De modo geral, as monogra!las apresentadas 
abordam assunto bem caracterlstlcamente geo
gráfico e .deve ser louvado o esfôrço de Beus 
autores, realizando êstes trabalhos com grande 
deficiência de elementos para estudo e em am
biente desfavorável. Percebem-se a vocação e 

-+e 

lnter6sse pelo estudo da geogratla e ainda 
grande entusiasmo pelo futuro dê nosaa terra 
e de noaaa· gente. Colocamos por ordem as que 
nos pareceram mais Interessantes pelas contrt" 
bulçõea originais e modo .de apre11entação: .:1, ...!.. 
o rio Grande no munlclplo de Lavras, pelo 
Sr. Alberto de Carvalho; 2 - Esbôço de antrr· 
po-bio-geogra!ia sôbre a mata mineira, baseado 
no estudo de seu clima, pelo Sr. Mário Barreto; 
3 - Uberaba, cidade pórtico, pelo Sr. Gabriel 
Totl: 4 - Monografia do municlplo de Januã
rla, pelo professor .Manu!ll Ambrósio; 6 -
Monografia . alusiva ao munlclplo de AHenas, 
Estado de Minas-Gerais, pelo Sr. Romeu Ven
turell: 6 - Estudo hidrográfico do munlclplo • 
de Cristina, pelo Sr. Geraldo de Oliveira e 7 -
Munlclplo de Cristina, pelo Sr. ll:dison de Oli
veira. As três primeiras. sobretudo, parecem
noa encerrar contribuições valiosas para o es
tudo da geografia regional. Belo-Horizonte, 12 
de fevereiro de l!Mli - Eduardo Schmldt Mon
teiro de Castro - José de Oliveira Duarte -
v .aldemar Lobato~ . 

Artigo 2. o - O Diretório consigna um voto 
de aplausos aos autores dos trabalhos apre
sentados bem como à aludida Comissão pelo 
acerto e justiça com- que se deslncumblu dessa 
missão. 

Belo-Horizonte,. 15 de março de 19'6. -
Conferido e numerado. M . B . Lem8 Dm, Se-· 
cretárlo-Asslstente. - Vlato e rubricado, Quin
tit10 dos 8Mltoa, Secretário. - PUbllque-ae. 
Jod de C'a"1alli.o Lopes, Prealdente do Dire-
tório . · 

Resolução n.0 22, de 25 de Janeiro de · 1946 

Presta h-Omenagem à memória do pro/essor Álvaro àa Silveira 

O Diretório Regional do Conselho Nacional 
de Geografia, no Estado de Minas-Gerais, no 
uso de suas atribuições; 

Considerando que<> professor Alvaro Astolfo 
da Silveira prestou relevantei! serviços a Minas
Gerais e ao Brasil como geógrafo, engenheiro, 
escritor, cientista e professor; 

Considerando que cumpre ressaltar o exem
plo que deixou de uma vida Inteiramente con
sagrada ao dever, à ciência e à familia; 

Considerando que ocupou, com dedicação e 
sabedoria, por longo perlodo de •ua vida, • 
Chefia da antiga Comissão Geográfica e Geo
lógica do Estado e, por Iniciativa dêste Diretó
rio, fôra eleito consultor técnico do Conselho 
Nacional de Geografia, 

Resolve: 
Artigo 1. o - O Diretório Regional do Con

selho Nacional de Geografia, no Estado de 
Mlnas-Gera111, presta sentida homenagem à me
mória do professor A.lvaro Astolfo da SllvelrL 

Artigo 2.• - A Biblioteca do DlretórlÓ p&88a 
a denominar-se "Biblioteca A.lvato da Siiveira". 

Artigo 3. • - A Secretaria do Diretório 
Pl'Qmoverá a publicação de uma obra biográfica 
sôbre a personalidade dêste grande geógrato 
mineiro. . . 

Belo-Horizonte, 25 de janeiro de 1946. -
Conferido e numerado. M. B. Leme .DiGa, Se
cretário-Assistente. - Visto e rubricado . . B. 
Quintino dos 8Mlto11, Secretário. - Publlque-ae. 
Josfs d.e Oanicilho Lopes, Presidente do Pire· 
tório. 



LEIS E RESOLUCõES 

Resolução n.0 23, de 25 de janeiro de 1941 

Dirige caloroso ap~lo ao Conselho Nacional de Geografia, no sentido da impres
são de f ôlhas parciais da carta geogrdfica do Estado 

O Diretório Reclonai do Conselho Nacional 
de Geogratta, no Estado ·de Minas-Gerais, no 
uso de suas atribuições; 

Conllfderando o valor cultural e adminis
trativo das cartas ireográflcas do Estado, na 
éscala de 1 :100 000' que o Departamento vem 
levantando e editando htl longos anos; 

·CoIUllderando o crescente interêBlle pelas 
publicações cartográficas; ' 

Conlllderando que o Estado proporcionou 
os recunos necessários para u publicações das 
cartas cujos originais foram entregues ao Ser
vlçd Gráfico do I.B .G.E. 

Considerando que o Conselho Nacional de 
Geografia e11tabeleceu, pela Resolução n.9 154, 
da Assemblc!la Geral, o sistema de auxilio e 
facilidades qúanto à lmpre11Bão dos mapas ela
borados pelas repartições técntcae do pais; 

Considerando que tem dificuldades na pu· 
bllcação, de88as cartas, por outras emprêsu • 

'edltOrae: 

RESOLVE: 

Artigo l,9 - O Diretório Regional do Con
selho Nacional de Geografia, no Estado de 
Mlnaa-Gerals, dirige um encarecido ap6lo à Se
cretaria Geral do Con11elho, no sentido de Inte
ressar-se pela lmpre.seão, no menor prazo pos
elvel, du cartas entregues ao prestimoso Ser
viço Gráfico do l.B.G.E. 

Artigo 2.9 - No caso de verificar-se aC1lmulo 
de serviços e Impossibilidade na preferência 
desejada para estas publicações, apela para que 
o Conselho promova a execução do trabalho em 
outras oficinas gráficas do pais ou do estran
geiro, mediante prévio entendimento com o De
partamento Geográfico de Mlnaa-Gerals. · 

Belo-Horizonte, 26 de janeiro de 1946. -
Conferido e numerado. M. B. Leme D"'3, Se
cretárlo-.Aselstente. - Visto e rubricado. B. 
Qtdnfüao doa Bcmtoa, Secret4rlo. - Publlque-.e. 
Jod d6 C11"'41ho Lopu, Pretlldente do Dire
tório . 

...,. Concorra Sl&t& que o 8ru11 se~ cel>srafteamtb.te beoti repleiM!ntado, eaYiaado ao CoDBBÜll 
_... Nacional de Geocratla 1Dformac6e1 e mapa que possam 1&r de atWdade l aon edtcle 
da Cana QeosrAflea do Braúl ao Milion'81mo, que o Conselho "" eJa..._.o. . 



INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA 
PRUlDENft: 

Eldlaludor JOS!t CARLOS DE MACEDO SOARES 

O lrutilW. Braiüire b 0-a/ia • Bdatlllilo, """"" pÃ D#rM 11.• 14 OOI, â ~ u ful~• llo IPS.i, 1 U!llO lllhdaJM "" -
lureso JtdMaliws, itibordinada d;relamtnlo 4 Pmidindll da Ropjlblic4. T ... ,,.. fifll, iMdianü • proor.,nws orlindoçlo 1 ...,,,.,.oc& .. 
lrb ot""" adminútrafüa• da oraani1G'4o IJO/llieo da República • da inieialiws JJQrlietllar, pro1110• r f411r rz<Cld4r, ou o"'"'4r lkftiN. 
,,,.,.,., "" rO{limr raci01lllli14àa, • 1<114nlamenlo rilltllldlico de t0da1 GI HlalhlÍ<IJI nacionail, bem .. ,,.. inunliwsr r ..,.,11nar ., olillidMM 
geogr6}Íttll dmlro "1 J)Ole, ne 1tntiâ dl ulabel,..r a coopera'1fo 19,,al Jl"r• • '"'nAecimento mtl&licc r ridmialioa<lo "1 l<l'ril6rio braoilftro. 
Dmlrb dl 1ru campo dt atitidad.1, coordtna OI difermkl rer"'41 â alatlnico r de geografia, jiaa dir~ita1, ...rab8 ... "°"""' lkftiool, J• 
dinll(llJ{lfo, propiJ, rr}Of"IMI reulM, anali .. • WiUea 111Quta°C1, }"""4 .,JMeialW.., prepara ombi9"" jawdlfll àt inieiali.., noe...,,,,... 
roda1111Jndo, •• brM/ltio doe U1ll ollj1füo•, a colabor5'fo 1141 lrll lrbila• â ,....., • or .,,.,'°' -~ dl IN.1 01 br<UilN01 '4 boa "'"""'° 

ESQUEMA ESTRUTURAL 
A rormalllo mtrulunl do lnmtuto compreeode doili 1ilt<Jmaa 

JMl'lDNIODt- o doo Berrii:oe F.etatilticco e e doo BerviPQI Gqrá· 
fie__.. um de orpniaçlo peri6dita - o doo SerriPQI Censitárioo. 
! -SISTEMA DOS SERVIÇOS ESTATÍSTICOS 

O Sistema doe Serviooo Ert&tí.Riooo compõo-eo do Conselho Na· 
eioul de Eelatísti,. • do Quadro Exeoutivo, 
A -COllULBO N.&ctOIUL H Eftuofaono.&, 6rgllo d1 orlentaçlo e 

ooordenaQlo 11enl, criado pelo Decnito n.• 24 609, de O de julho 
de t ga•. C011.1la de: 
1. Um "Órgão Administrativo", que 6 a Secretaria Gorai do 

Conselbo • do IDStituto1 
2. "Óroãoa Dellberatlvoa", que 1!lo: Auembl& G1ral, com· 

poeta doe membroe da Junta Executiva Central, representando a 
União, e doe presidentes das Juntae ExecutiVM Rcgionaia, repr&-
1entando oe Eetadoe, o Diatrito Federal e o Terrilório do Acre (reún&
ee anualmente no mês de julho) a Junta Ezeculi"' C...tral, com· 
poirta do proeidcnto do Inetituto, doe diretores du cinco Ropartiçllel 
Contr•ia do Eatatiotica, repr .. entando OI rcspectivoo MinU.térioo, o 
de representantes deoignadoe pelos Mini!térioo da Viao!lo o Obru 
PüLliCA!, Rclaçõal Exterioreo, Guerra, Marinha o Aeronáutico (reún• 
•• ordinàriamento no primeiro dia útil de cada quinsena o delibera 
a4 rejmndum da Aaoembléia Geral); u Juntai Euculita1 Rl(lianai1, 
no Distrito Federal, noo Estadoe e no Terriiório do Acre, de compo
oiçlo variável, maa guardada a poaável analogia com a J. E. C. 
(reúnem-te ordinàriamonlo no primeiro dia útil de ceda quinaena. 

a. "Órgãos Oplnatlvo1", 1ubdivididoo em Cominl1u Tknic4e, 
i•to 6, "Comie&l5ee Pormanentea" (lltatíoticee fiaiOKTáficea, ootalla
IÍCXll demográficaa, eslllll.oticea econômicee, etc) e tantu "Comiae!!ea 
F.opeciaia" quantas nec.....,iae, o Corpo de COM.Uoru Tknieoe, com· 
poeta de a2 membroo elei1a1 pela A.ll!embléia Geral. 
B -Qu.lnao EncUTITo (cooperai:lo federatin.): 

1. "Organtneõo Federal", iolo 6, as cinco Repartições Contraio 
de &!tatística-Senioo de Eotalística Demográrien, Moral e Poli· 
tica (Ministério da Juetiça), Service de Estatiirtica da Educap!lo • 
Saúde (Ministério da Educação), Serviço do Eatatíirtica da Previ· 
dfinda 1 Trabalho (Mioiltério do Trabalho), Serviço de Eetatíirtica 
da ProdupAo (Mioiot.'rio da Agricultura) e Serviço de Estatlatica Eco
nômica e Financeira (.Ministério da Fuonda), e 6ritlo• cooperadoreo: 
Seniooe e Sec~!!ea do Eetatíotica eapeciafüada em diforentea depar
&amentoo ad.miniltrativfll. 

2. · "Organlllfia Roglonal", iato '· u Repartiçõel Ceotnia do 
&tatiatica Geral Hilltent.. noa Eetadoe-Departamentoa Eetaduaia 
do E.tatistica,-no Distrito Federal o no Território do Acr.,._Depar· 
lamentoe do Geografia e F.otatística,-e oe órgl!co cooperadoree: Ser
'fiço e Secções de eotatiatiCM especializadas em diferenteo depart&· 
mentoa ao;lministrativoe regioDllia. 

S. "Organlzaoão Loeal", iato 6, oo Dopartamentoe ou Borvlçoo 
Municlpaia de Estatística, exlateníea nas capilaia doe Eetadoe, e ai 
!g6neiu noe demoí1 muniolploe, 
11- SISTEMA DOS SERVIÇOS GEOGRÁFICOS 

O Bilt<Jma doe 8enil'QI GqrUicco oompl!He do Collle!bo Na· 
eloual do a..osr.r1& e do Quadro Executivo; 
A -CONULBO N .&CJOJUL D• G•OllBUU, óriilo d• oriontaglo • 

ooordenaQIO. criado pelo Decreto n.• 1 627, de :U de -rco d• 
19a7, consta de 
J. Um "Órli• Admlnl11rat1vo", que 6 a Booretaria Gorai do 

ColllGlbo. 
2. "Órgãos Dellberatlvoa", ou selam a A-1illia Gorai., com

poet• doe membroedo Diretório Central, Npr....itando a Unilo, e doe 
pneident• doe Diret6rioo Retiionaia1 Npn>lllllando oo Eeiadoo • e 
Território de Aen (reÚllHO anualmente 111 ma. de iulhe); o Dire· 

lmo Cmlral, compoato do prmidonle do lnotituto, do oecrotArie 
geral do C. N. G~ de um delegado iécnieo da cada Miailtério, d1 D1D 
repreeentanta .. pecial do Ministério da Educaçia 1 S.úde pelu •• 
tituíçõeo do emino da Geografia, de um re~ntanle "''*ial do M~ 
ui!lório du Relações E1terioreo, de um ntpreeonlanle do covllrno m .. 
nicipal da capital da República e de um ntpf91111ante do C. N. & 
(..,ún .... ordinàriamente no terceiro dia útil de cada qui-) • 
Dird6rio1 R.uionai1, noo Eetadoo e no Território do Acre, de --
1iplo variivel, mu guardada a pOllÍvel analogia eom D D. e. e.-...: 
ae ordinàriament<1 uma ves por mie), 

1. "Óraio1 Oplnallvoa", Isto 6, Comiu1e1 TbicGI, tan&la 
quantas necomáriu, 1 Corpo .U Conrullor., To!cnieo•, aubclividido -
Cenoultoria Nacional, articulada com D D. e., • 21 Coneultoriu a. 
gionai1, artiouladu eom oo ~ivoo D. R. 
B ~U.&DBO EncUTITo (oeopora!)lo fedwaliva) 

1. "Organização Federal", com nm 6rlllo neoulift emtml
S«vi(O de Geografia • Estatíat1ca Fi11oerãrica do Minilltério 41. 
Viação-• Órgl<>o cooperador........,.,rvil'QI especialiadoe doe Ui
nicrtérioe tia Agricultura, Via,lo, Trahelho, Educa~lo. ,......., 
Reial)Õell Exteriorco e Juirti1,111, e doe Minia*ioo Mililarll, ( ..... 
bonçlo condicionada). 

i. "Organização Regiona!", isto 6, u repartlollel e IM&itulm 
qno funcionam eomo 6raloo centrai! de 11eografia 1100 r.&adn&. 

8. "Organização Local",- Dir.t6rioo Munlelpaja, Ccimiii:W 
I.nrormonteo o Servil'OI Municipaüi com atividades reocnr-.- 'Jtl 
Ili - SISTEMA DOS SERVIÇOS CENSITÃRIOS · 

O SiJtemo doe Seniçoe Cenoitá.rioo compõo-te do 6'llloe ~ 
liV0&-111 Comi- Cenoitá.riu--11 de 6r;t.oe executiV01, eujo. 
junto 6 denominado 8"""' Nwnal â Recmo111u1•nY. 
A -Co111.111õn ÜllN!ITÁBli.I: 

l. A Comi.eslo CeDBitária Nacional,6rgllodeliheralivoe--. 
lador, compõe-ee doe membroo da Junta Executiva Central do Con· 
oelho Nacional de Estatística, do secretário do Comolho Naoioaol da 
Ceo11Talia, do um reJJ<MOntante do Conoelho Atuarial e de trôo omne 
membroe-um doo quaúo COlll<J aeu presiílento e diretor doe lnh.l"
censitárioe-ol1it-01 por aquola Junta om nome do Conselho Naeioaol 
do &tatílrtics, verificando-M a confirmaçlo doo rmpecti- -
datoo mediante ato do Poder Exeoutift. 

t. AI n Co~ Cemiliriu lllllioqil, lqlol orlen~ 
cada uma 4u quaia ae compõe do dolepdo regional do a-. 
mento, eomo aeu preeidente, do diretor om ex•ráoio da -rticle 
central 1111tional de ootatmtica e d• um "'PfMOlllaDte da Junta E-. 
tin. Rel!lonal do Conselho Naoioaal do Eotaliltiaa. 

a. Aa Com- Cena1táriu Munioii:aia. 6l'lllol oooperadoree 
cada uma du quai1 coDlllituída por trili memlrm o(oti.,...._., -
feito munieipal, eomo oeu pr,.idente. o delepdo munieis-1 do a.. 
oemeamonto o a ma.i! &nduada au&oridado iudioiiria 1-1. al6m d& 
mombmt colaboradoMI. 
B - BHnoo N.&monL !I• lbC1111111u.10ll'l'O 

1. A "Dlrecãa Central", com poeta de uma Secretaria, de Di· 
vido Adminiitrativa, da Divialo de Puhhoidade e de Divialo TM
nica. 

t. AI "Delegaelu R•11Jonal1", uma em cada Unidade dar .. 
deraçlo. 

a. Ai "Deleg!ll:lu s..tonal1", em número do 117, abran11udo 
tP'llPOI de municir icJL 

'· AI "Detegatlaa MunlohialL" 
6. O "Corpo dt Recen1111dor11''. 

Seda do CONSELHO NACIONAL DE GEOGRAFIA - Pra;a Gel~lio Varias, 14 - Ediflc?o F. Sarrador-5.• andar 
Seda do INSTITUTO: AY. Franklin Roosmll, 166 
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DOCUMENTAÇÃO GEOGRÁFICA 
Todo brasileiro amante. da sua terra pode colaborar com o Conselho 

Nacional de Geografia, do ln.stituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, 
na grandiosa campanha do melhor con;b.ecimento do território pátrio. 

COMO? 

1.0 ) Enviando documento• 

o Conselho Nacional de Geografia organizou um serviço completo de 
documentação geográfica, adotando sistemas modernos e racionalizadOI 
de guarda e de utlllzação de documentos dessa natureza. 

Os serviços centrais de Documentação Geográfica compreendem: 
a) a BIBLIOTECA destinada a reunir livros referentes ao território 

braalleiro; 
b) a MAPQ:I'ECA para recolher mapu de qualquer natureza que se refi

ram ao Brasil, de preferência mapas atualizados; 
c) a FOTOTECA que reún~ fotografias de aspectos brasileiros devida

mente locallza"os; 
d) o ARQUIVO COROGRAFICO destinado a coletar recortes de jornal, 

manuscritos, estudos e demais documentos de interêsse geográfico que 
não tenham lugar na Biblioteca, nem na Mapoteca e na Fototeca. 

Está pots o Conselho preparado para receber qualquer documentação 
sõbre o território nacional; portsso, todo brasileiro que lhe remeter do
cumentos - sejam livros, sejam mapas, sejam fotografias, sejam recortes 
de jornal, m~uscritos, estudos - colaborará efetiva e eficientemente numa 
grandiosa campanha. 

Além disso, quem enviar documentos ao Conselho contribuiri para que 
nos melhores arquivos geográficos do pala figure a 1ua terra local, de 
maneira expressiva e proveitosa. 

z.•) Parilclpando doa eoncarsoa anaaill 

Anualmente o Conselho Nacional de Geografia lança um Concurso de 
Monografias de Aspectos Municipats. 

l!: uma o:Portunidade que se abre a qualquer estudioso da nossa Geografia 
para apresentar os resultados das suas pesquisas, em um cotejo de projeção 
nacional - portanto de grande repercussão -, no qual são dlstribuidos 
numerosos prêmios aos melhores trabalhos. 

·o concurso é feito em cada Municipio brasileiro por intermédio da 
Prefeitura que, para isso, recebe cada ano editais e instruções, para a devida 
divulgação entre os municipes. 

Nessas condições, todo brasileiro que tenha feito qualquer estudo sõbre 
o território local e deseje que o mesmo seja considerado, e até mesmo 
premiado_ se fôr de reconhecido valor, deverá procurar saber na respectiva 
Prefeitura 1Btormações pormenorizadas sôbre o concurso anual do Conselho 
Nacional de Geografia. · 

CONHEÇAMOS MELHOR O BRASIL PARA BEM SERVI-LO 

6 660 - Serviço Orâ!ico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatf.stlca 

Preso CrS 5,00 


