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Editorial · 

Assembléia Nacional de Geografia 
No dia 1.0 de julho de 1946, instalou-se solenemente nesta capital a 

Vil Sessão Ordinária da Assembléia Geral do Conselho Nacional de Geo~afia. . 

S essencialmente· nacional a assembléia lleo~áfic;a instalada, porquanto se 
constitui de delegados do pemo da União, através de representantes minis
teriais e outros, e de delegados dos 11<>vemos das Unidades Federadas. 

Reunindo-se anualmente, no mês de julho, a Assembléia Geral define a 
vida do Conselho Nacional de Geografia, dando-lhe bases de estrutura, esta
belecendo-lhe condições de instalação, lixando-lhe planos e pro~amaa de tra
balhos, proporcionando normas à sua atuação. 

Para cumprir tão ~ande missão, a Assembléia é formada de delegados 
técnicos das administrações estaduais e federal, porquanto, Begundo prevêm 
dispositivos legais, os governos designam para a Assembléia os diretores dos 
serviços geográficos e cartográficos existentes nas respectiv1JtJ administrações. 

Reveste-se portanto a Assembléia de caráter técnico,.administrativo, e as 
suas decisões têm o mérito de uma repercussão imediata e fecunda em todos 
os setores da atividade geográfica no País. 

Por outro lado, a Asaembléia, tal como se organiza e funciona, assegura , 
ao Conselho Nacional de Geografia característica marcante de organização essen
cialmente federativa, cuja atuação se desenvolve em regime nitidamente de
mocrático. 

Porque, de fato, é o Conselho um aparelho a serviço, não dêste ou daquele 
govêmo,. senão de todos os governos do País, que, todos êles, participam da sua 
direção suprema, exercida· através da Assembléia. 

A par de tudo isso, a Assembléia enseja o con!zecimento recíproco dos 
responsáveis no País pelos diferentes serviços geográficos existentes, a propor
cionar fecundos entendimentos sôbre planos de serviços, pro~amas de trabalhos 
e métodos de execução técnica, resultando dos cotejas benefícios mútuos, em 
proveito geral da Geografia nacional . 

Justifica-se, portanto, a designação de "Assembléia Nacional de Geografia" 
à reunião anual da Assembléia Geral do Conselho, tanto mais por'Fe também 
nela se representam as instituições privadas, de caráter técnico ou éultural, que 

··se . ocupem de Geografia e que estejam no sistema dos serviços geo~álicos 
brasileiros, cuja articulação cabe ao Conselho N,acional de Geo~afia. 
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AdemaW, a Assembléia tem um sentido ativo e não meditativo, nela se 
estudam os 'jh'oblemas da Geografia nacional não para o confronto literário de 
doutrinas e sim para a escolha de soluções a serem prontamente enfrentadas, 
nela predomina o estudo das questões de equipamento técnico, de preparo de 
pessoal especializado, de planos e métodos de trabalho, dela resultam programas 
definidos de campanhas específicas e de empreendimentos anuais, preocupa-lhe 
fundamentalmente a conjugação dos esforços em lavor da Geografia nacional, 
contribuindo assim, eficazmente, para o desenvolvimento do regime cooperativo 
no setor da Geografia e da Cartografia brasileiras. 

CHRISTOV AM LEITE DE CASTaO 
Secretário-Geral 

do Conselho Nacional de Ge'ografla 



Comentário 

A Hora da Geografia 
Prof. EVERARDO BACKHEUSER, 

Consultor Técnico do C. N. G. 

A hora está sendo da Geografia, no sentido que essa ciência basilar da 
Política, começa a ser tomada verdadeiramente ao sério em nosso país. De ha 
muito, a Geografia ocupa essa posição de destaque em outras terras, onde mais 
conscientemente os homens públicos se apetrecham para o desempenho de suas 
funções. 

Poderia dizer, alargando o conceito, que a hora é "da Geografia e da Es
tatística'', porque Geografia e Estatística andam de parelha. Na.da se faz em 
Geografia sem o sólido fundamento das sínteses numéricas, expressivas e elo
qüentes, da Estatística. Nem tampouco se marcha em Estatística Demográfica 
sem ao fim se chegar a uma localização do fenômeno, isto é, de enquadrá-lo 
em tal ou qual território ou sub-divisão de territórib e isto · acontecendo já ·está 
a Estatística palmilhando, sem o perceber, o terreno da Geografia. 

O 1. B. G. E . .(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), que é o centro 
propulsor, teórico e prático dêsses dois campos científicos, festejou êste ano, sua 
primeira década de existência, mas, de fato, só agora se está trabalhando nêles 
com a pressão conveniente. Os tempos iniciais foram, a bem dizer, de ensaio, 
principalmente no setor geográfico. Os dirigentes estavam como que auscultando 
a opinião pública para podere.m tomar pé. Mas agora a coisa é outra e as velas 
estão pandas. 

Em várias direções o Conselho Nacional de Geografia tem encaminhado 
seus trabalhos, já de pesquisas, j~ de estudos, já de realizações efetivas. Entre 
os mais visíveis contam-se as publicações. A Revista Brasileira de Geografia pode, 
sem favor, ser considerada uma das melhores revistas internacionais da espe
cialidade. Mas o Boletim Geográfico não lhe fica atrás; é também excelente 
aparelho de divulgação de conheclmentós da matéria, quer pelos escritos ori
ginais que insere, quer pela reproduçãb de monografias de edição esgotada, quer 
pelas transcrições e resenhas de ensaios publicados no Brasil e no estrangeiro, 
quer pelo abundante noticiário de ordem técni1a, didática e administrativa que 
transmite ao público. Juntem-se a êsses dois brilhantes magazines, um trimestral 
e outro mensal, as . edições de obras originais ou vertidas para o vernáculo 
sôbre temas geográficos, obras essas visando diferentes esferas de leitores, do 
estudante ao professor, do técnico especializado ao simples curioso do assunto, 
do estadista e politico de envergadura ao homem do povo "que algo quer saber 
de seu país". · 

Como obra de divulgação e utilidade imediata não é possível deixar de 
mencionar o Mapa do Brasil a côres, trazendo, além de abundante documentação 
fisiográfica e política, inclusive os Territórios recém-'fundados e agora amea
çados pela politicagem de desaparecer, resumos gráficos preciosos· da geologia, 
do relêvo, do clima e da demografia de nosso pais. ll:sse mapa, por si só, consti
tuiria serviço inestimável, e ·tanto mais valioso quanto é talvez o primeiro e o 
melhor, no gênero, aparecido em república sul-americana, inclusive Uruguai, 
Argentina e México. 

Os diretores dos Serviços de Geografia e Estatística, Teixeira de Freitas, 
Christovam Leite de Castro e Carneiro Fillpe, sob o alto comando intelectual 
e patriótico de José Carlos de Macedo Soares, o brilhante homem público de 
todos conhecido, não têm poupado esforços para o brilhantismo da nobre tarefa 
que tomaram a si. Compreenderam, por exemplo e perfeitamente bem, que o 
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trabalho de pesquisas só pode ser realizado com eficiência se fõr feito por técni
cos adestrados de modo conveniente. Para isso têm sido enviados a centros de 
alta cultura elementos que se possam tomar, mais tarde, mestres .. reais dos 
brasileiros que se dirijam para êsses interessantes setores . Os que já voltaram 
estão sendo encaminhados para várias tarefas, ora de Cartografia, ora de Geo
grafia Regional, ora de determinação de coordenadas, ora para estudos até 
agora pouco devassados. 

As tertúlias quinzenais do Conselho Nacional de Geografia têm tido função 
dupla, ao mesmo tempo de estimular pesquisas dos estudiosos e de divulgar 
conhecimentos gerais, quer de temas brasileiros, quer de teses de interêsse 
universal. Auxiliando e cooperando nos certames de especialistas, embora pro
movidos por outras entidades, o 1. B. G. E. faz com que os congressos nacionais 
e pan-americanos de Geografia e Estatística tenham conseguido valorizar os 
seus empreendimentos. As adesões, em número jamais atingido antes, mostram 
que estão sendo atraídos para êsse lado pessoas até há pouco dêle afastadas ou, 
talvez, o desconhecendo ou prezando menos. 

Não apenas a formação de técnicos e pesquisadores da Geografia tem me
recido a atenção do Conselho Nacional de Geografia respectivo, senão também 
dos que ensinam a matéria. Para os professõres de Geografia não formados pelas 
Faculdades de Filosofia e, portanto, autodidatas da disciplina, embora calejados 
por vários lustros de tarimba de ·magistério, têm sido preparados cursos de 
aperfeiçoamento . O dêste ano alcançou, não só numerosa e seleta assistência, 
como contou com a presença, na cátedra de conferências, de algumas notáveis 
figuras nacionais. Safvo um, os prelecionadores do Curso de Professôres são 
de coturno. 

Entre êles destaca-se, porém, de modo especial, um que por vários títulos 
é ímpar nos meios geográficos brasileiros, exatamente por não estar totalmente 
absorvido pela amável ciência mas, ao contrário, por saber distribuir com 
brilho invulgar, suas múltiplas atividades em outros ramos de grande res
ponsab111dade social. Quero me referir ao embaixador José Carlos de Macedo 
Soares, atual interventor . em São-Paulo, presidente efetivo do Instituto Histó
rico e da Sociedade de Geografia, membro da .Academia de Letras, ex-ministro 
do Exterior e da Justiça e diretor de emprêsas industriais e comerciais . Macedo 
Soares teria falado naquela série de palestras pedagógico-geográficas sôbre a 
"Geografia das Fronteiras", uma das suas velhas especialidades, dentro da qual 
há publicado monografias e livros de alto merecimento. 

Não é. porém, apenas a atuação vasta e profícua, do 1. B . G. E . que toma 
a hora presente como podendo ser chamada de hora da Geografia . Quem leia 
os· editoriais dos jornais, os temas que as revistas em especial ventilam, quem 
ouça os ecos do Parlamento, quem de qualquer modo se informe da vida polí
tica nacional, verifica que jornalistas, tratadistas e congressistas estão a cada 
momento baseando seus escrito!;, seus trabalhos, seus discursos em dados de 
f\lndamento geográfico. A hora é mesmo da Geografia. 

_.. Asaille a "Revista . Brasileira de Geografia" para receber em sua casa a melhor publicação 
...., perl6dJca 16bre a pograflla do Brull. 



Transcrições 

A Fisionomia do Rio .... Grande- Viagens 
de Estudos 

Monografia pubHcada em 1938 -
TJpogra/ia do Centro - Pôrto

Alegre - Rio-Grande-do-Sul 

(II) 

CAPÍTULO III 

Pe. B. RAMBO S'.J. 
(Do Ginásio Anchieta) 

A REGIAO DO ARENITO 

A. ORIGEM E COMPOSIÇAO DO ARENITO 

1. O arenito riograndense é de formação francamente desértica, como pro
vam a sua côr vermelha dominante, a falta absoluta de fósseis, e a estratificação 
em ângulo. Os grãos de quartzo variam entre frações de milímetro e três 
centímetros, prevalecendo o grão fino e médio. O cimento provém do feldspato 
decompôsto, consistindo essencialmente de hidróxidos de ferro. A dureza varia 
conforme o material, principalmente conforme a abundância de cimento. A 
grossura das camadas oscila entre poucos milímetros e alguns decímetros. A 
clivagem na maior parte dos casos é aproximadamente horízontal, havendo 
também casos de clivagem prismática, especialmente, quando as massas erupti
vas, derramando-se por cima do arenito, lhe modificaram a estrutura. O arenito 
riograndense é de origem triássica, sendo de idade igual à do arenito de Botu
catu e oferecendo o aspecto do arenito europeu, da Renânia por exemplo, conhe
cido sob o nome de "novo arenito vermelho" (new recl sanclstone). 

2. Existe no Rio-Grande-do-Sul uma variedade de arenito, chamada are
nito metamórfico . E' arenito comum, fundido ao contacto, com as rochas de 
efusão. A dureza desta rocha é muito elevada, dando faiscas ao aço. Apresenta
se em massas compactas, à imitação. dos matacões de granito~ ou em colunas 
prismáticas . O arenito metamórfico, existente em todos os morros tabulares ao 
pé da Serra desde Santo-Antônio-da-Patrulha até São-Tiago-do-Boqueirão, é 
m:uito mais resistente à ação dos agentes geológicos, do que as rochas de efusão, 
que lhe ocasionaram a estrutura. 

B. GEOLOGIA DO ARENITO , 
Estudando a decomposição do arenito riograndense, é necessário distinguir 

dois tipos de acidentes geológicos: os morros, em que a rocha aflora, e as 
coxilhas do campo com base arenítica coberta de vegetação. 

1. Nos morros areníttcos o agen4e geológico principal são as mudanças de 
temperatura : aquecendo ou esfriando fortemente as camadas superficiais, as 
dilatam ou contraem, arrancam-nas da coesão com o corpo do rochedo, e fazem
nas cair em pedaços . O segundo agente é o vento : apodera-se dos grãos desa
gregados pela temperatura, arremessa-os contra o rochedo intacto, lima-lhe os 
contornos e espalha os detritos sôbre as partes mais baixas . o teroeiro agente 
é a água: amolece o rochedo, opera transformações químicas em seus ingre
dientes, serra os tabuleiros por meio de córregos e cascatas, e carrega os produtos 
da destruição para os rios . 
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Mata virgem no extremo noroeste 

A ação multiplamente combinada dos agentes geológicos esculpiu, no correr 
dos milênios, os traços característicos da região puramente arenítica. Existem, 
nos morros areníticos de São-Leopoldo (valendo o mesmo para tôda a região 
colocada diante da escarpa do planalto), três tipos de destruição: o primeiro é 
o dos tabuleiros, muito comum nos arredores de Montenegro, Jaguari, Livramento, 
de 100 a 200 metros de altura, com paredes bastante ingremes e superfície plana 
como uma mesa, muitas vêzes capeada de rochas eruptivas; o segundo é o 
tipo "Sapucaia" em forma de cone com base circular e paredões a prumo; o 
terceiro é o tipo "Jacaré" (morro. das Cabras) , com dorso alongado, dirigido de 
norte a sul, fàcilmente accessível do lado leste, verticalmente cortado no lado 
oeste; o quarto é o tipo "Dedo de Deus" (Itacolumi) no município de Gravataí, 
tôrre esbelta formada de sedimentos horizontais, inaccessível de todos os lados. 

O solo nestes morros, em que aflora o arenito, é tão escasso e estéril como 
nas elevações graníticas, nutrindo, como . estas, uma vegetação tôda especial, 
rasteira, xeróflla, enfezada, não passando de arbustos. 

2. Nas coxilhas do campo, cuja altura' em geral não· atinge 100 metros, a 
estrutura do solo é notàvelmente a mesma em tôda parte. Debaixo da camada 
de vegetação existe uma ·faixa de solo, claro em terrenos secos, preta em porções 
pantanosas. atravessada pelas raízes das gramiriáceas, verbenáceas e compos
tas, que formam o grosso da vegetação dos campos; a espessura desta camada 
varia entre poucos centímetros e um metro. Segue outra camada de terra dura, 
intensamente vermelha, fàcilmente lavada pela água, chegando a dois metros 
de grossura. Vem em seguida uma zona de transição de extensão variável, em 
parte reduzida a barro vermelho, em parte conservando a estrutura do arenito. 
Termina tôda a série em arenito puro, com sua sedimentação característica em 
ângulos de 18 a 33 graus . 

'.tste solo profundo, embora difícil de se cavar, nutre capões de boa altura. 
O arenito vivo das regiões inferiores é muito poroso, armazenando bem a água 
de infiltração. A erosão das águas ·fluentes, tanto no arenito vivo como no 
barro vermelho, proveniente de sua decomposição, e ainda. mais nas areias 
sôltas, é intensa. 
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C. A FLOlM DO ARENITO 

1. Os campos do quadrante sudoeste do Estado, sôbre seu fundamento de 
arenito, abrigam, a grandes traços, só duas sociedades vegetativas, o campo 
gramináceo e os matos de galeria. · 

a) Em nenhuma parte do Estado o campo gramtnáceo se apresenta em 
porções tão extensas, tão planas, tão limpas como aqui. Compõem a flora as 
mesmas ~spécies sistemáticas como nos campos- graníticos. 

b) Os matos de galeria acompanham todos os cursos de água. DistingtJem
se dos da região granítica, por serem de muito menor volume. A massa principal 
compõe-se de arbustos vigorosos de dois a três metros de altura, e árvores um 
pouco mais altas, §emi-arbustivas, com fôlhas lisas, rijas e coriáceas, como que 
envernizadas e opacas. Os galhos são de pouca grossura, mas fortes, reforçados, 
grosseiros. Os galhos, em conformidade com o lugar aberto em que se desenvol
vem, ·são curtos e robustos, com fôlhas aproximadas direitas. As flores, à exce
ção de algumas mirtáceas, são pouco vistosas, amareladas ou esverdeadas, adap
tadas a môscas e vespas. Do ponto de vista sistemático dominam as mirtáceas; 
crescendo de mistura com muitas espécies comuns no granito. 

2. Na depressão central, tôda de base arenítica, existem três tipos de vege
tação: dos campos, da margem dos rios, e da várzea alagadiça ao . norte de 
Pôrto-Alegre. 

a) Os campos, ao redor de Cachoeira por exemplo, são botânicamente 
muito ricos. A coberta vegetativa das pastagens é densa e uniforme. Interrom
pem o campo os capões, formados por arbustos de pequena altura, grupamentos 
de vegetais pequenos, ocupando apenas poucos metros quadrados, enchendo 

· alguma depressão do terreno ou revestindo as barrancas das sangas. Ao lado 
do campo limpo existem macegais, trechos ocupados por moitas fartas de 
compostas subarbustivas, sociedades vegetais dominadas pelos gravatás do campo, 
e, principalmente ao norte do Jacuí, matos paludosos formados de espécies per-
tencentes à flora do planalto. · 

b) As zonas margtnats dos rios ostentam matos de galeria, em que dominam 
as espécies seguintes: figueira (Urostigma subtriplinervium, morácea), ger!vá 
(Cocos romanzofftana, palmácea), angico (Piptadenía rigida, mimosâcea), sa
randi (Sebastiania angustifolia, euforbiácea) , salgueiro (Salix humboldtiana, 
salicácea), ingás (lnga, mimosáceas), taquaruçu (Bambusa riograndensis, gra
minácea). 

c) A várzea dos rios tributários do Guaíba em parte apresenta matos de 
composição igual aos matos de galeria, em parte terrenos secos, cobertos de 
vegetação graminácea, em parte pântanos com gramináceas e ciperáceas altas, 
crista de galo (Corallodendron crista galli, papilionácea), gravatás palustres, 
aguapés flutuantes. 

3 . A flora do arenito entre os cursos inferiores dos rios Taquari, Cat, 
dos Sinos e Gravata~ pertence a três tipos principais: a várzea dos rios, os 
campos secos, os morros de arenito . 

a) A flora marginal dos rios não difere, quanto à essência, das floras das 
localidalies idênticas da depressão central. 

b) Os capões do campo são viçosos, muitas vêzes parecidos com verdadeiras 
porções de mata virgem, contendo uma mistura de espécies puramente cam
pestres, como aroeira (Lithraea brasiliensis, . anacardiácea) , aroeira salsa 
(Schínus molle, anaGiílrdiácea), timbaúva (Enterolobium timbouva, mimosácea) , 
com espécies imigradas do planalto, como cedro (Cedrela fissilis, meliácea), 

· canjerana (Cabralea canjerana, meliácea) , louro (Cordia hypoleuca, borraginá
cea), guajuvira (Patagonula americana, borraginácea) . Nas proximidades dos 
brejos e dentro de tôda a zona de inundação o maricá (Mimosa sepiaria mimo
sácea) domina absolutamentl;! o aspecto vegetal. 

c) Os morros de arenito vivo, em suas partes mais características, são 
estéreis demais, para poderem abrigar uma vegetação de maior vulto. No solo 
de pouca profundidade das depressões, nas fendas entre as lajes, no meio dos 
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Aparados, monte i8olado 

blocos esparsos de arenito · metamorfoseado crescem gramináceas, orquidáceas 
terrestres, Jnirtáceas e lauráceas arbustivas, cactos em forma de ouriços, duas 
espécies de ericáceas até agora só encontradas sôbre o arenito vivo. O pé dêsses 
morros, em geral, está coberto de matos propriamente ditos, que se aproximam 
dos matos do planalto. Ao pé da serra, onde os detritos do arenito se misturam 
com a terra proveniente da capa eruptiva, o solo é fértil e alimenta matos em 
nada inferiores aos da escarpa. 

D. VISTAS DE CONJUNTO 

1. Os campos ão quadrante sudoeste, que se estendem .até o Ijui, oferecem 
um aspecto de extraordinária simplicidade estrutural: porções enormes de ter
reno, plano como se fôssem artificialmente niveladas, cursos de água sem leito 
definido, arrastando-se como cobras de areia até o horizonte, serras, grupos e 
indivíduos isolados de montes tabulares, abruptos, cobertos de destroços e vege
tação subarbustiva - tal é ·o quadro, que se desdobra aos olhos do observador. 

Constituem uma verdadeira maravilha geológica os tabuleiros ao sul do 
Ibicuí. Ora reunidos em cadeias, ora parados em grupos, ora . completamente 
isolados no campo, erguem os seus perfis rochosos, íngremes nas fraldas, e 
como que cortados a fio de navalha no tôpo, sendo visíveis a dezenas de quilô
metros na planicie perfeitamente rasa e destituída de acidentes orográficos de 
qualquer espécie. Ao norte do Ibicuí, nas proximidades de São-Pedro, Jaguari, 
São-Francisco-de-Assis, o conexo . dos tabuleiros com a escarpa do planalto, 
muito suave naquelas partes, é evidente: os montes tabulares são os postos 
avançados da capa eruptiva, que se derramou por cima do velho deserto 
arenítico, cobrindo-o duma capa perfeitamente plana e homogênea. A destrui
ção geológica, principalmente operada pela erosão das águas, nivelou as por
ções intermediárias, isolando os blocos de maior resistência, fenômeno observá
vel ao longo de tôda a escarpa do planalto. Mas l'>S tabuleiros de Livramento, e 
os que se acham perdidos na vastidão do campo ao sul do I}:>icui, serão também 
êles restos do planalto·? O arenito metamorfoseado, que às vêzes lhes constitui 
o tôpo, evidencia o contacto com as massas eruptivas; mas onde estão os de-
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tritos das porções destruídas, niveladas mais de cem metros? Embora seja difícil 
de se acreditar, parece contudo necessário admitir-se um planalto primitivo 
contínuo em grandes porções. Os morros tabulares, que avançam até o Ibicuí, 
acham a sua continuação na serra de Caverá e nas serras de Livramento, que 
por sua vez não distam demasiadamente das elevações de Quarai. 

Não faltam indícios, de que êste nivelamento colossal de fato se tenha efetua
do, e continue se efetuando até os nossos dias . Encontram-se em muitos lugares 
elevações menores, agudas, com a ponta formada de colunas de arenito meta
morfoseado, rachadas, desabadas em parte, em parte aII).eaçando cair . Em 
outros lugares estas agulhas se acham reduzidas a montões de escombros roídos 
pelos agentes geológicos, restando por fim só uma elevação insignificante, em 
que o arenito aflora. · . 

Tropas sem conta de gado vacum, cavalos semi-selvagens, rebanhos de ove
lhas, aves palustres em nuvens brancas e cinzentas, grupos de emas - um ver
dadeiro jardim zoológico de animais campestres, disparando em loucas corridas, 
dão ao quadrante sudoeste do Estado um quê de beleza selvagem e primígena, 
a qual nem a monotonia das Unhas, nem a uniformidade da vegetação conse
guem perturbar. 

2 . A depresst'lo central é uma vasta baixada compreendida entre as serras 
graníticas do sul e a escarpa do planalto ao norte, ocupando o Jacuí o centro. 
Ao sul o campo se aproxima do rio, chegando a tocar nêle em alguns pontos; 
ao norte os matos do planalto, descendo ao longo dos rios, se alastram sôbre as 
partes marginais, reservando menos espaço às pastagens. 

O mato de galeria, que acompanha o Jacuí, com suas figueiras, seus gerivás, 
seus grupos fechados de taquaruçu, seus bancos de areia cobertos de sarandls, 
seus pântanos orlados de salgueiros, cresce a uma boa centena de metros sôbre 
aquêles outros matos do perlodo permlano, cujos leptdodendrons, lepidoflotos, 
fetos glossopterts, morrendo à margem de lagoas estagnadas, deram origem ao 
carvão riograndense. Que cop.traste, se num dia qualquer surgisse a paisagem 
permiana e se colocasse ao lado da paisagem moderna: ali os troncos reforçados 
de árvores estranhas, cobertos de cicatrizes em forma de selos impressos, entre
meados de fetos arborescentes com fôlhas compridas - um conjunto pobre tm 
formas e variação; aqui as estipes esbeltas dos gerivás, balouçando suas copas 
ao sabor do vento, as umbelas gigantescas das figueiras, ~rguendo-se por cima 
do mato, o verde alegre dos salgueiros, espelhando-se rias lagoas, as densas 
arcadas do taquaruçu, estendendo-se por cinía dos cursos de água - uma socie
dade vegetal alegre, inesgotável em viço e formas, sempre nova em grupamentos 
e combinações. A depressão central é o grande cemitério da primeira flora do 
Rio-Grande-do-Sul, um campo de batalha que presenciou a primeira vitória 
do reino vegetal no permiano, seu primeiro revés no período triássico, sua segun
da vitória no período moderno. 

A várzea dos quatro rios, que despejam suas águas no Guaíba, na maior 
parte conserva o aspecto geral da depressão central. Oferece uma rêde inex
trincá vel de canais, cursos de água, braços mortos, águas estagnadas, pântanos, 
em que mal se distinguem as desembocaduras dos rios. O Guaíba é a grande 
goteira da vertente meridional do .telhado ríograndense,·que é a Serra. O Jacui 
(valendo o mesmo para o Ibicui) é apenas o coletor destas águas. 

E' aqui que se despejam os últimos detritos trazidos do planalto, restos 
orgfmicos e limo finíssimo, que se depositam em camadas colossais, formando 
ilhas baixas e alagadiças. E' aqui que se encontram representantes de quase 
tôda a flora do planalto, crescendo de mistura com espécies próprias ao gra
nito e à faixa do litoral. E' aqui que se juntam quantidades enormes de plantas 
flutuantes, enchendo todos os canais parados e tôdas as lagoas marglnals, e 
viajando, no tempo das enchentes, em ilhotas Guaíba abaixo . E' aqui, enfim, 
onde as terras provenientes do planalto eruptivo, do maciço granltico, dos 
morros de arenito, se misturam no fundo dos rios e nos campos alagados, for
mando novos sedimentos, escrevendo um novo canto na epopéia geológica dó 
Rio-Grande : o canto, que relata a destruição da Serra e a construção de sedi
mentos milenares . . 

A várzea dos rios será, um dia, o arquivo geológico do Rio-Grande-do-Sul, 
referente ao período, que para nós é o presente. 
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CAPrI'ULO IV 

O PLANALTO ERUPTIVO 

A. PETROGRAFIA 

As rochas do planaltq riograndense pertencem à família do basalto. Distin-
guem-se as seguintes espécies .principais: · 

1. O basalto propriamente dito, é uma mistura de plagioclasita, hornblenda, 
Augita, magnetita e outros ingredientes de menor importância. A côr é azul
.preta ou escura, a massa muito compacta, dura, pesada. Ocorre em diques e 
lençóis, prevalecendo os diques ao sul da depressão central, os lençóis ao norte 
desta linha. Muitas vêzes esta rocha apresenta juntas verticais ou horizontais, 
triangulares, pentagonais, poligonais. · 

2. O melá/iro é uma rocha de grão bastante ·fino, de côr parda ou escura, 
com cristais dispersos de feldspato e grãos de olivina, inclusões de ferro magné
tico e muita matéria vítrea amorfa. A variedade amigdalina do meláfiro apre
senta muitos vãos oriundos de bôlhas de gás, incluindo geodes de cristal d.e 
rocha, ametista, blocos compactos de ágata, calcedônia e outras variedades de 
quartzo. Ocorre em vastos lençóis de mistura com o basalto, formando com êste 
tôda a capa eruptiva ao norte da linha Gravataí-Jacui-Ibicui. 

3. O dolerito é uma ·rocha parecida ao meláfiro, de grão mais grosso, estrutura 
porosa, tendo também uma variedade amigdalina:. Ocorre nos mesmos lugares 
como o meláfiro e o basalto, especialmente no vale do Uruguai. Em muitos 
lugares contém grãos e chapinhas de cobre nativo, ou inclusões de malaquita. 

B. GEOLOGIA 

A ação destruidora e niveladora dos agentes geológicos mostra-se em escala 
verdadeiramente grandiosa, na escarpa e nos fendilhamentos do planalto rio
grandense. Para compreendermos o alcance desta afirmação, é preciso remon
tarmos aos fastos do passado . geológico esculpidos na face dêste mais belo dos 
acidentes geológicos do Rio-Orand~-do-Sul, que é a Serra. 
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1. Fendas. - As gigantescas massas de erupção, depois de derramadas 
à superficie, esfriaram e solidificaram-se . Deu-se então o mesmo fenômeno, 
que em escala menor se pode observar todos os dias: um corpo fortemente 
aquecido diminui de volume à medida que perde temperatura . Quando tal 
corpo se encontra livre de todos os lados, como seja uma barra de ferro, a con
tração se efetua sem ruptura; quando, porém, a massa em esfriamento se acha 
presa de algum lado, o processo de contração vem acompanhado por outro pro
cesso de rupturação, que não cessa de decompor a massa primitiva, até que a 
temperatura baixe ao nível do ambiente, e tôdas as tensões internas se descar
reguem . 

Tal foi o caso da capa eruptiva. Presa na parte inferior ao arenito triássico, 
decompôs-se em numerosos blocos e torrões, separados por fendas, que em muitos 
casos atingiam o fundamento arenítico. Naturalmente, tais rupturas eram mais 
freqüentes -e mais profundas nas zonas de menor resistência interna, fato 
existente nas bordas, e razão, por que as fendàs ali são mais profundas. 

Além desta prova meramente apriorística, existem outras, que evidenciam 
a fraturação do planalto primitivo. São as gargantas, em que correm os rios, 
Cadeia, Caí, das Antas, Pelotas, e muitos cursos de água de menor importância 
-ao longo da escarpa do planalto. il:stes vales profundos, estreitos, terminando 
em peraus a prumo em sua parte inferior, não são obra da erosão, pois de um 
lado não ostentam os sinais característicos da atividade da água, e de outro 
lado estão em franca contradiÇão com os cursos de água insignificantes, que 
às . vêzes contêm. Por cúmufo de prova existem, especialmente na borda leste 
do planalto, na região dos famosos "Aparados'', fendas, que se abrem perpen
diculares no meio do campo plano, tendo apenas poucas centenas de metros 
de largura e três a quatro centenas de profundidade, sem sinais de erosão. 

2. Decomposição tangencial - Formadas assim as fendas na massa erupti
va, os agentes geológicos externos começaram a modelar a fisionomia da re
gião. Agindo nas arestas superiores dos paredões, o calor e o frio desbastaram
lhes as bordas, fazendo cair os detritos no fundo das gargantas, processo que 
ainda hoje continua, podendo ser observado, em escala gigantesca, nas margens 
do Caí superior. 

É natural que o declive da fenda primitiva, pelo desbastamento da aresta 
superior, diminua mais e mais. Os fragmentos menores, sob a ação do vento, da 
água e da temperatura, depositam-se como terra . fértil nos lugares mais baixos 
e mais planos. Resulta assim, no correr dos milênios geológicos, a forma típica 
dêstes vales: a parte inferior, que aloja o curso de água, é estreita, limitada por 
paredes a prumo, representando o resto ainda mais ou menos intacto da fenda 
primitiva; a parte do meio, suavemente inclinada, está coberta dos detritos 
da decomposição tangencial; enfim, a parte superior, íngreme, formada de 
peraus empinados, representa a zona-, em que ainda trabalha a decomposição 
tangencial. 

Os degraus que se notam em muitos lugares, provêm da dureza variável das 
rochas. Cada dique de rocha mais dura entressachada entrE! camadas mais 
moles, ocasiona um degrau no terreno. 

Entre as rochas do planalto, a variedade amigdalina, do meláfiro, porosa, 
cheia de cristais, decompõe-se com facilidade sob a ação da água de infiltração, 
fornecendo um solo de lavoura profundo, fôfo e muito fértil. O basalto, duro, 
compacto resiste muito aos agentes geológicos, mas como em geral existe em 
colunas e lâminas de pouca espessura, as pedras, cobrindo-se duma grossa camada 
de terra ferruginosa,acabam por desfazer-se completamente. A rocha mais resis
tente é o meláfiro vítreo. Exposto ao sol seus blocos desfolham-se como cebolas 
descascadas, fenômeno aliás observável também nos rochedos de obsidiana 
ou pedra obsidianóide dura, preta como piche, que se enéontram de permeio com 
o maláfiro e o basalto. 

C. VEGETAÇAO DO PLANALTO 

1: humanamente impossível, num estudo breve como êste, entrar nos aspectos 
locais e na composição sistemática pormenorizada da mata virgem riograndense. 
Ocupa ela tôda a escarpa do planalto, desde os taimbés do alto Pelotas em 
direção sul até Tôrres e de lá em direção oeste até São-Tiago-do-Boqueirão, 
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sobe em todos os rios até a altura do planalto, acompanha o rio Uruguai desde 
as nascentes até a foz do IJui, alcançando sua maior extensão local no canto 
noroeste do Estado . 

1. Entrando numa mata virgem qualquer, notam-se a começar de fora 
para dentro, as seguintes zonas: 

a) A orla do mato, é uma verdadeira cêrca viva de fôlhas de arbustos e 
ervas, entre as quais a criciúma (Chusquea, graminácea) ocupa um dos lugares 
principais. · 

b) A zona imediata consiste de arbustos e árvores pequenas, de um a três 
metros de altura, com troncos finos, elásticos, fôlhas verde-escuras, rigidas, 
brllhantes, quase tôdas pertencentes à familia das rubiáceas. Crescem muito 
juntas, como num viveiro, sobressaindo de seu meio árvores de porte mediano, 
como a laranjeira do mato (Actionostemon concolor, euforbiácea) e o cincho 
(Sorocea Uicffolta, morácea). 

c) A mata alia, enfim, compõe-se, em todo o território, das seguintes espé
cies tipicaa: umbu (Ph11tolacca decandra, titolacácea>, várias espécies de espi
nilhos (Fagara, rutácea), cedro, canjerana, louro, cabriúva <M11rocarpus jron
do8U8, papillonácea) , angico, grapiapunha (Apuleta praecox, cesalpiniácea), 
timboúva, várias espécies de ingás, açoita cavalo, sapopemba <Sloanea, tmácea), 
várias espécies de canela (gêneros Nectandra e Ocotea, laurácea.s), tarumã 
(Vitex montevidensis, verbenácea), canafistula <Cassta fistula, cesalpiniácea, no . 
vale do Uruguai), e muitas outras espécies de menos importância. 

2. Podemos ainda considerar a mata virgem riogranden.se num corte verti
cal, obtendo assim cinco andares: 

a) A vegetação do solo, que consiste de avencas, gramináceas, ervas, arbus
tos minimos, entre poucos centímetros e um metro de altura. 

b) A mata bat:ra, isto é, a vegetação de arbustos altos e pequenas árvores 
entre os troncos da mata alta. São essencialmente a laranjeira do mato, o 
cincho, a criciúma, espécies de pariparoba (Piper, piperáceas), tala <Celtis, urti
cácea), ortigão <Urera bacclfera, urticácea), pau de ervilha (TnchUUi elegans, 
mellácea), uricana (Geonoma Schottiana, palmácea). 

c) A vegetação dos cipós, que em parte ficam deitados no chio, em parte 
sobem às árvores. Entre os primeiros notam-se várias espécies de guaco (Mi
kanta, composta> , cipó mil homens <Aristolochta, aristoloquiácea) , espécies de 
Cissampelus (menispermácea), salsaparrilhas (Smtla:t, liliáceas) . Os cipós, que 
trepam nas árvores, são antes de tudo representantes da familia das bignoniá
ceas, como a unha. de gato (Btgnonia unguts catt>, Arrabtdaea chtca, espécies 
de Cl11tostoma, cuspidária; vêm em seguida as sapindáceas, pertencentes aos 
gêneros Serjanta, Urvtzzea, Paulltnta; algumas mimosáceas do gênero acácia, 
e o curioso cipó escada de macaco <Bauhtnta Langsdorffiana, cesalpiniácea>. 

d) Os epí,fttos, isto é, vegetais, que sem serem parasitas, crescem sôbre a 
casca das árvores, entre os quais se distinguem mais de cem espécies de orqui
dáceas, sendo as mais vistosas as que pertencem aos gêneros Cattle11a e Onctdium; 
numerosas cactáceas pendentes, do gênero Rhipsazts; bom númeró de brome
liáceas dos generos Ttzlandsta e Vrtesea; muitas piperáceas, fetos, musgos, hepá
ticas, liquenes. 

e) A mata alta, formada pelas árvores acima mencionadas. 
3. Os cap6es e os matos de galerta do planalto contêm, a grandes traços, 

as mesmas espécies como a mata virgem, distinguindo-se das mesmas sociedades 
vegetativas dos campos graníticos e areniticos por serem muito mais exten8os, 
altos, viçosos, verdadeiras matas virgens em formação. 

4. Mato todo peculiar ao quadrante nordeste do planalto é o ptnhal. O 
pinheiro (Araucarta brastliensts, conífera> aparece em todos os lugares, onde 
restam porções maiores do planalto primitivo . O mato de araucárias assemelha
se às outras sociedades vegetativas, diferindo delas unicamente pela abundância 
mais ou menos preponderante da espécie ti pica. Sendo o pinhelio a mais alta 
de tôdas as árvores riograndenses, os matos, em que ocorre, além dos cinco 
andares antes mencionados, têm um sexto: os cinco andares inferiores consis
tem de mato comum, "mato branco", o sexto andar das copas dos pinheiros. 
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5. Os campos do planalto oferecem uma composição sistemática em muitos 
pontos diferente da dos campos sulinos, circunstância proveniente de vários fa
tôres: a altitude, que varia entre 500 e 1 000 metros; a camada de rochas decom
postas, tênue, mas fértil; as precipitações atmosféricas, muito abundantes, sendo 
o seu efeito ainda aumentado pela neblina, especialmente na vizinhança dos 
"Aparados" com "viração"; o frio do inverno, com suas geadas e neves; enfim, 
as diferenças sistemáticas, provenientes de outras regiões vegetais do pais. 

Sem querermos antecipar as vistas de conjunto sôbre o planalto, podemos 
aqui estabelecer o seguinte: 

A Serra é a metade petrográfica, geológica e botânicamente mais uniforme 
do Estado. Seus limites, marcados ao norte pelo Pelotas e o Uruguai, ao leste 
pelos Aparados, ao sul pela linha Oravatai-Jacui-Ibicui, ao oeste pelo Uruguai, 
se acham indicados por uma cinta fechada de mata virgem, que de todos os 
lados avança ao longo dos cursos de água, deixando ao campo só as partes 
mais elevadas, que formam as Unhas divisórias das águas. No planalto os 
campos são uma função direta da altura sôbre o mar e da planura do terreno, 
uma função inversa da acidentação do terreno, da decomposição do solo e dos 
cursos de água. 

D. VISTAS DE CONJUNTO 

Os quadros, que no planalto riograndense se desdobram aos olhos do obser
vador, são variadíssimos, preponderando, em geral a grandiosidade selvagem 
sôbre a amenidade das regiões sulinas. 

1. Uma das regiões mais belas sob o ponto de vista estético, e mais instru
tivas sob o ponto de vista cientifico, é a escarpe do planalto. Divide-se em vários 
conjuntos panorâmicos, que, mantendo todos o caráter geral, .distinguem-se por 
suas qualidades locais. 

Nos arredores de São Tiago do Boqueirão, o planalto eruptivo, morrendo nos 
campos arenittcos do lbicui, é simples, sem grandes contrastes, sem fortes que
das, sem· acidentes insuperáveis. Os morros de pouca altura são todos planos 
no tôpo, todos rochosos nas fraldas, todos orlados de mato até meta altura, todos 
cobertos de gramas na superficle, todos separados por fendas de pouca pro
fundidade . Os rios, afluentes do Ibicui, deslizam todos sõbre o arenito, contor
nando os morros, saltando em cascatas de pouca altura, escondendo-se em 
matos de regular extensão. Os matos são capões de meia altura, matos de 
galeria entre os postos avançados da Serra, matos formados por árvores isoladas, 
dispersas como grãos de pimenta sôbre alguns campos mais elevados, verdadei
ras matas virgens em algumas depressões mais largas. E' a parte da escarpa, 
em que a amenidade dos campos sudoestinos se casa harmônicamente com a 
bruteza mitigada da Serra. . 

Entre São-Pedro e Santa-Maria a escarpa, aumentando lentamente em altu
ra, assume o caráter que lhe é próprio até o vale do Jacui. A queda é abrupta 
avançando para a planicie em contrafortes e esporões curtos, íngremes cobertos 
duma faixa de vegetação selvática, que começa ao sopé e termina abaixo dos 
rochedos íngremes, que em geral limitam os cumes. A Serra aqui é uma simples 
muralha divisória entre os campos do sul e os campos do norte, morrendo 
aquêles a seu sopé; começando êstes em seu tôpo. 

Entre o Jacui e o Taquart encontràmos o primeiro trecho grandiosamente 
selvagem da escarpa. O Jacuí, o rio Pardo, o Taquari se acham localizados em 
fossas profundas, restos de fendas primitivas, largamente escavadas pela erosão 
e ricamente ramificadas por fendilhamentos secundários. A margem do Jacui 
abre-se um panorama de extraordinária profundidade, apresentando no pri
meiro plano o castelo truculento de rochas do Botucaraí - talvez o morro 
mais belo do Rio-Grande-do-Sul - e limitando-se no fundo por espigões de 
altura perfeitamente igual, que como bastidores dum imenso teatro ao ar livre 
avançam de ambos os lados contra o vale do rio. Na zona colonial de Santa
Cruz o fendilhamento da borda do planalto é ainda muito mais profundo. Os 
vales do rio Pardo e do rio Pardinho, com seus morros tabulares, seus peraus 
verticais, seus matos fechados, são verdadeiros paradigmas escolares para o 
estudo da capa eruptiva. 
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A 8Rrra, ao norte ãe Osório 

Olhos de água na faixa litordnea 
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O vale do Taquari nos coloca dentro duma das Zónas mais t ípicas da serra. 
tste rio difere essencialmente do Jacuí. O Jacui, até a cascata é legítimo rio 
do campo, orlado de matos de galeria; o Taquari, pelo contrário, desde as cabe
ceiras à borda dos Aparados corre numa única garganta colossal, superada 
unicamente pela fossa de Pelotas , Seus afluentes maiores, tanto os da direita 
como os da esquerda, se alojam, ao menos no curso médio, em fendas secundá
rias . A fossa do Taquari é a linha, ao longo da qual se descarregaram as tensões 
mais fortes. da metade meridional do planalto eruptivo . (considerando-se como 
metade setentrional o , planalto catarinense). O leito dêste rio, principalmente 
na confluência com seus tributários mais importantes, é um labirinto fantástico 
de gargantas, peraus, tabuleiros, de.sabamentos semicirculares, rnorros profun
damente destruídos, conservando êste caráter até a bôca da Serra além de 
Estrêla e Lajeado. -

A porção da escarpa na bacia dos rios <!aí e dos Sinos distingue-se pela 
largura de sua extensão. A fossa do Maratá corta o planalto até as proximi
dades de Silo-Salvador ; a fossa db arroio São-Salvador avança até as proximi
dades de Carlos-Barbosa; a fossa do ·Forromeco penetra até parte de Garibaldi ; 
a fossa do Piaí termina nas proximidades de Caxias; a fossa do Caí acaba 
abruptamente nos taimbés da Toca; a fossa do Cadeia rasga o solo até perto 
de Gramado; a fossa de Feitoria decompõe o maciço de Padte-Eterno . Resulta 
assim uma faixa multo larga · de elevações, profundamente atacadas na zona 
limítrofe do arenito, dividida em ·canastras, tabuleiros chapadas, espigões, cones, 
na região média, limitada por chapadões gigantescos no limite com o planalto, 
tôda ela coberta de mato .(abstraindo da destruição pela mão do homem), tôda 
ela riquíssima em cursos de água, tôda ela oferecendo um solo fertilíssimo 
para a lavoura, tôd11 ela lpexaurível em belezas naturais. E' aqui, que faz 
mais de cem anos se iniciou a imigração alemã, é aqui, que se acha o berço da 
agricultura riograndense, é das picadas e povoações e vilas dêste trecho do 
planalto, que partiu não só um novo impulso ao desenvolvimento do nosso 
Estado, mas grande parte da renovação religiosa do Rio-Grande, terra abençoa
da pela mão do Criador, em cujos vales e montes vive uma população pacífica, 
laboriosa e profundamente cristã. 

O tabuleiro do Ferrabrás, penetrando na planície como a quilha de um 
navio, inicia um trecho da escarpa, em que volta, a rudes linhas, o caráter estu
dado entre Santa-Maria e Santa-Cruz: a Serra é um único paredão de 700 

· metros de altura, muito uniforme em seu aspecto, muito igual em sua altura, 
voltando só na bacia do Rolante uma paisagem parecida com a do Caí médio. 
O primeiro plano também aqui é formado por um labirinto de morros de menor 
altura, terminando o fundo em taimbés a prumo, coroados de pinheiros na 
borda, e· cobertos de campo na superfície . Tôda esta zona ostenta o caráter 
evidente dum desabamento colossal, marcando os morros irregulares do primeiro 
plano os destroços da parte desabada, e designando os rochedos dos taimbés a 
linha de ruptura. · 

Além do vale do Rolante a escarpa dobra para o sul até Osório . De lá 
em diante principia . o cenário de montanhas epicamente grandioso, descrito no 
capitulo referente à faixa litorânea. Só duas fossas maiores, a do Maquiné 
e a de Três-Forquilhas, serram profundamente o maciço eruptivo, que em tôda 
a extensão conserva o aspecto de muralha oposta ao oceano . 

Uma viagem ao longo da borda do planalto, cortando as nascentes do 
Maquiné, Três-Forquilhas, Mampituba, foi para mim a revelação das mais 
selvagens belezas do Rio-Grande-do-Sul. Galgando o planalto um pouco à 
direita de .São-Francisco-de-Paula,. principia uma paisagem única em seus. sel\·a
gens contrastes . Ora o pé se afundava nas relvas fechadas de p11rções de campo 
entremeados de blocos de pedrn e ca,põés, ora os olhos se erguiam às copas dos 
pinheiros silenciosos, emergindo da mata branca, ora o espírito pairava, como 
que imobilizado por momento~. sôbr e abismos tenebrosos de centenas de metr.os . 

. A esquerda o campo aberto ·~ o pinhal compunham um painel, em que a ver
dura alegre das pastagens ;>C misturava em estranha harmonia com o vel'de 
sombrio dos pinheirais, em que as linhas suavemente curvadas das coxilhas 
contrastavam com as retas desenhadas pelas copas umbeladas das araucárias; 
à direita os cenários Re mudavam de minuto a minuto, oi;tentando ora tiras 
alongadas do planalto terminadas ~m picos e mont1n arredondados, ora fossas 

-2 -
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rasgadas até a base de arenito ocupadas por fios prateados de água, ora uin 
caos inextrincá..-el de restos do planalto, serras desabadas, taimbés de centenas 
àe metros. Ao longe, através das gargantas dos rios e no meio dos topos das 
montanhas sorria, descanso agradável para a vista, a faixa branca do litoral 
e a planície imensa do oceano . Aqui, mais do que em qualquer parte do Rio
Grande-do-Sul, o ouvido do geólogo ainda percebe uma nota dos acontecimentos 
titânicos, que forjaram o planalto eruptivo. Aqui a borda da capa eruptiva, 
outrora muito rn.ais prolonga.d~ para o leste, em diáclases catastróficas se fra
turou, submergindo no Atlântico, que hoje rola suas águas sôbre a parte 
afundada . 

Mais adiante, ao norte de Tôrres, a natureza quis conservar alguns exem
plos de fendas, em que o homem lhe pudesse compreender a formação. Exis
tem ali fossas de poucas dezen~s de metros de largura, a cuja orla o campo 
perfeitamente plano toca sem t'tansiê;ão nem declive algum. São canais aber-

. tos na rocha viva como trincheiras de dimensões exageradas, perpendiculares, 
tortuo~as, terminando abruptamente, ocupados por tênues feixes de água, que 
de todos os lados descem em véus de espuma . Contemplando aquêles rechedos 
nus, queimados pelo sol, parece que ainda se ouvem os estalos secos e as des
cargas estrondosas, que separaram o planalto outrora coerente, e a imaginação 
pinta os tremores; os abalos e os desabamentos, que aqui modificaram o planalto· 
primitivo . · 

Outra particularidade daquela zona, que muito contribui, para lhe aum~n
tar a selvagem beleza, é a chamada viração. As correntes de ar, vindo do oceano 
saturadas de água, esfriam ao contacto com a muralha da serra, condensam 
uma parte de seus · vapôres, e deitam-se como densos nevoeiros sôbre a parte 
m.ais elevada dos Aparados e os campos adjacentes . De um minuto para outro 
as nuvens, conglobando-se à orla dos precipícios, enchendo os pinhais, alas
trando-se sôbre o campo, tolhem a vista do solo, e enchem tôda a região com 
uma camada muito densa e muito alva, ondeada, inquieta, como de algodão 
em rama . 

Tôdas ·as ladeiras daqueles Aparados fendidos, partidos, derrocados, estão 
ainda hoje cobertas de mato fechado, embora de altura menor do que na 
escarpa meridional. Fios de água, saltando da aresta do planalto, somem-se 
entre o labirinto de blocos desabados e cobertos de vegetação; desmoronamen
tos de terra, levando consigo faixas de mato e atulhando as fossas, rasgam 
feridas côr de terra nos flancos das montanhas; taimbés de rocha viva, caindo 
verticalmente e marcando degrau por degrau ao longo dos Aparados, tornam 
aquêles matos inacessíveis e inaproveitáveis na ~aior parte de sua extensão. 

Os Aparados são a paisagem mais empolgante do nosso Estado . Termina 
nêles, num crescendo forte e cheio de variações, o sistema orográfico mais im
portante do Rio-Grande-do-Sul. 

2. A escarpa oriental do planalto, nas nascentes dos rios, especialmente 
nas cabeceiras . do rio das Antas e do Pelota.s, como também ao longo dêste 
último rio até Marcelino-Ramos, é a região dos pinhais . Milhares sem conta 
destas árvores ladeiam os precipícios, orlam os rios, avançam campo a dentro. 
Exemplares isolados nos chapadões mais altos da Serra, matos de pequena ex
tensão mas cerradas à margem do campo, capões e matos maiores acompanhan
do as depressões do terreno, enfim, matos de grande extensão aqui e acolá 
interrompidos por porÇões do campo com árvores esparsas, imprimem a tôda 
a paisagem seu cunho inconfundível. Um quê de antigo, de pré-histórico, paira 
sôbre estas matas sombrias, dominadas por duas linhas cortadas em ângulo 
reto : o tronco vertical e a copa horizontal. Por tôda parte o pinheiro penetra 
no campo, contentando-se com o solo médiocre e ruím, preparando o terreno 
para outros vegetais, constituindo o pioneiro mais valioso no aflorestamento natu
ral dos campos nordestinos. A gralha azul, fazendo provisões de sementes do 
pinheiro, que ao depois em parte deixa de procurar, inconscientemente planta 
os matos . A razão biológica, porque o pinheiro cresce em grandes massas, é a 
seguinte : o pólen desta espécie, como a de tôdas as coníferas, é transportado 
pelo vento, sendo necessário, por isso ajuntamentos maiores de indivíduos para 
aumentar a probabilidade da fecundação. Pelo mesmo motivo as copas se 
levantam muito acima da mata circunvizinha, para o vento ter acesso livre à 
flor. Cada indivíduo feminino, pois o pinheiro é vegetal dióico, por suas pró-
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prias sementes, forma um novo núcleo de aflorestamento. natural, cujas raízes 
rasgam, afofam e aprofundam o solo, cujos ramos caídos adubam e mantêm 
úmido o terreno, cuja sombra oferece abrigo a arbustos e árvores mais exigentes. 

3. Nas paisagens riograndenses o Alto Uruguat ocupa um lugar especial. 
Também aqui houve fendas na mesma eruptlva em esfriamento; o próprio . 
Mucunã, a mais curiosa das cascatas riograndenses, é uma fenda longitudinal 
aberta no leito do rio. Aa inúmeras corredeiras do Uruguai são acidentes pro
vindos de fendllhamentos. Aa fontes termais se acham localizadas numa jas 
porções mais profundas desta fossa. Todo o vale dêste rio, a começar de suas 
cabeceiras à borda dos Aparados, é um vasto labirinto de diáclases dirigidas 
de leste a oeste, linha de ruptura, em que se compensaram as tensões internas 
das massas eruptivas . 

Mas o terreno difere da escarpa do planalto, dos Aparados e dos vales nas 
nascentes do Pelotas por serem de profundidade muito menor, e por não con
servarem, ao menos na porção entre o Irani e o Peperi, trechos maiores das 
fendas primitivas. A maior parte dos acidentes orográilcos representa restos de 
caldeirões. Aa encostas das serras, descendo em frala.i.s íngremes, mas quase 
nunca a .prumo, cercam os vales circulares ou circulóides, planos, deixando às 
vêzes uma saida muito estreita, através da qual os cursos de água, encostando
se ao pé da Serra, saem do caldeirão. Aa serras, mantendo-se a uma altitude 
de 300 a 400 metros, são estreitas, em geral perfeitamente planas na superfície. 

O noroeste do Rio-Grande-do-Sul, é o maior bloco fechado de mata virgem 
do nosso Estado. Estas selvas, especialmente em sua parte perfeitamente intacta 
entre os rios Guarita e Turvo e a curva do Uruguai, causam no observador a 
impressão de peregrina grandezà. Planícies sulcadas por fios de água, morros 
e coxilhas de fraco declive contornadas por arroios e rios, a fossa profunda 
do Uruguai ladeada de bastidores e reposteiros ingremes, de rochas, tudo coberto 
pois um oceano intérmirio, ininterrupto, silente de mata virgem, engendram na 
alma dois sentimentos contrários: a reverência, a admiração perante êstes 
panoramas de selvática amenidade, a dor perante as colunas de fumaça sem 
conta, que se levantam ao céu em todos os horizontes, crematórios imensos da 
nossa mata virgem, destruidores implacávelll do nosso patrimônio natural. 

Quantoa a.nos ainda, e o noroeste do Estado, atacado de três lados pela 
eolonhação, apresentará o aspecto desolador de grande parte da escarpa meri
dional do planalto: matos cortados até as tênues faixas, que ladeiam os degraus 
do terreno, capoeiras sujas, terras escavadas até a rocha viva pela chuva, 
uma popW..ção condenada ao empobrecimento pelo lamentável abuso de arran
car ao solo a maior quantidade possível de produtos, derrubando mato e mais 
mato até não restar mais nada. Infelizmente, existe no Rio-Grande-do-Sul 
mais exploração impiedosa do solo (abuso que os alemães designam como "Raub.., 
bau"> do que verdadeira agricultura. 

' . 
4. Tôda a parte central .do planalto, a começar dos Aparados de Bom

Jesus até as selvas do canto noroeste é um campo de batalha entre a vegetação 
silvática e o campo gramináceo. Os contingentes avançados da mata virgem, 
tanto da escarpa meridional como do vale do Uruguai e Pelotas, os matos 
de galeria, os capões, os núcleos de mata virgem de menor extensão, cercam 
de todos os lados os redutos do campo gramináceo, podendo distinguir-se três 
fases de combate: os campos gramináceos ainda predominam no planalto de 
São-Francisco-de-Paula, entre Bom-Jesus e Vacaria, nos arredores de Cruz-Alta 
e Júlio-de-Castilhos, em geral, nas linhas divisórias das águas do Uruguai e 
dos afluentes do Jacui; os campos gramináceos e a vegetação silvática mantêm 
o equilíbrio de fôrças em tôdas as zonas limítrofes do campo e da mata, prin
cipalmente ao sul do Ijui; as matas virgens predominam em absoluto no extremo 
noroeste, ao longo do Uruguai e do Pelotas e de seus afluentes maiores. O pla-

. nalto riogranden.se, se não fôsse a mão modificadora e destruidora do homem, 
daqui a alguns milênios, apresentaria o aspecto uma única selva primígena . 

5 . No limite sul da mata fechada, à margem esquerda do Ijui, onde o 
mato e o campo gramináceo mantêm o equilíbrio, existe o torrão mais sagrado 
da terra riograndense, o território das antigas reduções guaraníticas. Ali a fé 
cristã e a civilização européia pela primeira vez firmaram pé nas plagas abençoa-
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das da nossa pátria . Ali, nestes campos imensos, que sem transição sensível se 
casam aos campos do sudoeste, viajaram, a pé e a cavalo, os Roques Oonzalez, 
os Romeros, os Montoyas. Ali os selvagens, saindo de suas matas, curvaram 
reverentes perante a cruz aquela soberba cerviz, que a espada dos conquistadores 
não conseguira dobrar. Ali floresceram plantações, ali. pastaram . rebanhos sem 
conta, ali ferveu uma cultura de intensa dinamicidade. · 

A inveja entre duas nações irmãs, linhas geográficas traçadas a êsmo dos 
gabinetes de Lisboa e Madri, Instintos baixamente Interesseiros de caçadores 
de escravos, ódio à religião - um dragão de sete cabeças se arremessou sôbre 
as missões, baniu os missionários, 'fêz debandar os indios, destruiu as lguejas . 
As ruínas àe São-Miguel, de São-Lourenço, de São-João-Velho, Invadidas pela 
vegetação, aproveitadas como pedreiras, falam numa linguagem muda, mas 
eloqüente. ' · 

,Ali, na coxilha de Caaró, a capelinha designa o lugar, onde o primeiro 
missionário do Rio-Grande, Roque Gonzalez de Santa Cruz, e seu companheiro 
Afonso Rodrigues, sucumbiram aos golpes de tacape dos sicários de Nheçum; 
e o salto de Plrapó ainda hoje murmura a prece derradeira de João de Castilho, 
trucidado às suas margens. 

CONCLUSÃO 

VI todo o Rio-Grande, todos os seus campos, todos os Beus rios, tôdas as 
suas serras, a maior parte de suas cidades e povoações; que Deus abençoe nosso 
torrão natal com a abundância da. terra e o orvalho do céu, êste torrão, que 
para o sacerdote não é apenas um objeto de estudo cientifico, mas . antes de 
tudo a pátria ãum povo cristão. · 

~ O Conselho Nacional de Geografia é constttuldo pelo "Diretório Central" na Capital 
.,.... Federal, por um "Diretório Regional" em cada capital de Estado e por um "Diret6rie 
Municipal" em cada l:"reteitura. 



Uma . Região Fronteiriça no Brasil 
O Sudoeste do Maranhão 
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E. W. SHAW e J .. L. DARNELL 

"Um Estado de civilização periférica sucessor de uma colonização periférica", 
assim Delgado de Carvalho, geógrafo brasileiro, descreve seu país .1 Os estabe
lecimentos costeiros do Brasil têm profundas raízes no passado, mas hoje 
em dia cêrca de metade do vasto interior ainda é desconhecido, exceto os rios 
que foram percorridos por sertngueiros, garimpeiros e um certo número de 
exploradores. As áreas dos divisores fluviais, como entre o Xingu e o Tapajós, 
que constituem o objetivo da atual expedição do coronel Fawcett, • ainda estão 
envolvidas em mi~rio. A fronteira oriental do interior desconhecido é o 
limite da civilização periférica do Brasil. A borda interna desta periferia é 
marcada por uma série de estabelecimentos e como todos os estabelecimentos 
dêste gênero o seu interêsse geográfico é muito maior do que a sua importância 
intrínseca. · j 

A zona meridional do Estado do Maranhão entre os rios Tocantins e Par
naíba é uma ilustração dêsse ponto de vista. Aí encontramos, por exemplo, 
Carolina, uma cidade de 1200 ou. mais habitantes na margem do Tocantins. 
Carolina comunica-se com São-Luís, no litoral, por um complicado sistema de 
caminhos de tropa, fluvial e férreo. Os transportes neste percurso são mutto 
irregulares e podem levar semanas ou meses. Carolina está situada no centro 
de terras férteis e agricolas, mas seu principal comércio consiste em gado e 
peles. Anualmente, passam pela cidade umas 10 000 cabeças de gado, em busca 
do litoral. Não só o sudoeste do Maranhão é comercialmente tributário de Caro
lina, mas ainda um extenso território de Goiás, além do Tocantins. Assim Caro
lina participa 4e algum modo dos interêsses da mineração dêste Estado. Hoje 
em dia, por exemplo, a cidade tem grande interêsse pl}l.os novos distritos dia-
mantíferos, da região setentrional de Goiás. · 

O mapa 1, dá uma idéia da situação do Maranhão meridional e do primeiro 
levantamento preciso de um trecho da região. li: uma região de relêvo tabular 
- de planaltos, chapadas e terraços. Os mapas publicados representando 
cadeias ·de montanhas estão errados: não existem serranias divisoras; curvas 
largas e flutuantes caracterizam os planaltos,. que estão claramente definidos, 
cortados por 'estreitos vales, com bacias de drenagem estreitas, paralelas, e 
relativamente poucos tributários. 

Outro equivoco constatado foi a respeito do revestimento florestal da região. 
Na faixa litorânea comenta-se a vegetação do interior como sendo aberta; mas 
de fato, pràticamente todo o Estado é coberto por florestas, embora estas matas 
interiores sejam menos densas e ma~ xerofíticas do que as litorâneas. A quan
tidade da riqueza mineral é pràticamente desconhecida apesar de ter sido 
registrada a existência de ouro, ferro, manganês, cobre e outros minerais. 

Foi para investigar os recursos minerais e florestais, que se organizou uma 
expedição em 1924, levada a cabo pelos autores dfste artigo e Mr. W. H. Wright. 
O trabalho começou na conhecida área produtora de ouro, no território noroeste 
do Estado e aí permaneceu Mr. Wright, enquanto no segundo semestre os outros 
dois membros viajavam pelo Estado, especialmente na região sudoeste. 

1 C. Delgado . de Carval~o: TM Oeography o/ Brazil in Relatwn to ita PoUticaZ and Economia 
Deuelopment, Scottish. Geogr, Mag., vol. 34, 1918, pâgs. 41/4ó. 

• Geou. Reu., vol. 25, 1925, pâgs. 210/520. 
• A tradução para o português foi feita pela Prof.• Regina Schae!!er, da Secção de Estudos 

dos. e. e. · 



TRANSCRIÇôES 571 

De São-Luís a C<Íroatá 

A expedição partiu em 15 de agôsto da capital, São-Luís para a regiao 
sudoeste. Os primeiros 160 quilômetros foram vencidos por trem, em direção 
sul, ao longo do rio Itapecuru até Coroatá. A ilha de São-Luís na qual . está 
situada a . capital é montanhosa, dispondo-se o relêvo ao longo da estrada de 

·. 6 a 15 metros de altura. Entre as montanhas existem pântanos e vales em V 
bem estreitos . Somente uma pequena porção é cultivada, o restante coberto 
por vegetação subarbustiva densa e pequenas palmeiras .. As trilhas e as casas 
não são numerosas mas, passa-se. por diversas pequenas cidades, ao se abandonar 
a ilha, que no lado sul está separada do continente por um canal profundo, de 
80 metros qe largura. 

No continente a ferrovia · percorre uma planície aluviona! por muitos quilô
metros e geralmente a cêrca de 2 quilômetros do rio. Pode-se observar ocasio
nalmente um ou outro lado do vale, aparentemente com menos de 15 metros 
de altura. Capões de palmeiras erguem-se de vez em quando acima das altas 

. copas das árvores de outros tipo,s de vegetação. Aqui e ali surgem plantações 
de abacaxi e pomares de bananas e laranjas. As cidades parecem pequenas e 
as casas dispersas, considerando-se que esta seja provàvelmente a estrada de 
transporte e de viagem mais usada no Estado e com uma série de combinações 
paralelas de trilhos, trilhas e rio. Rosário, por exemplo, parece maior no mapa 
e o município está registrado no censo de 1920 como tendo 17 153 habitantes, 
embora a cidade pareça . ter somente 100 casas. 

Coroatá está construída numa extensa zona plana, arenosa, podendo ser 
tanto um terraço baixo, como uma porção elevada da planície aluviona!. O rio 
está a 12 ou 13 metros abaixo, num profundo e estreito canal, n.ão tendo mais 
de 30 metros de largura, e contorna a cidade a este e sul. A cidade parece 
ter menos de 150 casas, embora o município conte com uma população de 16 ;100 
habitantes. Não vimos outra formação geológica a não ser os arenitos terciários 
e quaternários• as ruas são de areia profunda, que desliza um pouco, e numa 
região de ventos fortes desenvolver-se-iam dunas. O povo e as casas têm um 
aspecto de maior prosperidade do que no litoral. A região é mais alta e m3.is 
sêca e a, floresta é de certo modo menos d~nsa. 

De Corodtá a Pedreiras 

De Coroatá prosseguimos de mula até Pedreiras, distante 85 quilômetros, 
por uma trilha que em alguns trechos permitia a passagem de veículos, apesai: 
de não haver traços de sua passagem. O mais largo curso d'água está a cêrca 
de 40 quilômetros de Coroatá e tem perto de 9 metros de largura por 45 centí
metros de profundidade . Muitos canais estavam secos; na verdade lugares 
irrigados ao longo da trilha são pouco numerosos. 

Aqui como também em outras partes do Estado, se desenvolve em grandes 
. extensões um característico subsolo compacto, conhecido por canga,' que capeia 
colinas de 9 a 15 metros de altura e parece mais resistente depois da ação da 
meteorização. 

A região ainda se apresenta ondulada e arenosa . Geralmente o relêvo, ao 
lopgo da trilha, tem uns 61 metros mais ou menos e em largos trechos não 
parece exceder 22 metros. Na maior parte do trajeto o relêvo é tão suave e a 
floresta tão densa, que não se pode ver além de 15 metros. A floresta forma uma 
cobertura elevada, com uma percentagem variável de palmeiras pequenas e 
aqui e acolá aparecem, especialmente nas margens de cursos d'água, grupos 

• Excetuando a área granltlca do noroeste do Maranhão, o terciário se estende da costa até 
160 quilómetros para o interior. Mais para o interior o melhor mapa geológico publicado (J. C. 
Branner: Mapa Geológico do Brasil, Buli . Gcol. Soe. of Americn, vol. 30, 1919. pág. 189) mostra 
o Permlano Superior sobrepujado por vêzes pelo Trlássico e Cretáceo, com afloramentos de granito 
em certas loca lidades. l!:ste mapv, é somente uma primeira aproximação, pois quase não se tem 
estudado a geologia dêste Estado, e está sujeito a um.a revisão. A maioria, .se não tôdas as 
áreas graniticas esparsas Indicadas são falsas , particularmente as de Coroatá, Grajaú, Carolina e 
sul de Barra-do-Corda . Uma coleção de fóss eis das proximidades de Carolina é considerada pelo 
falecido J . M, Clarke como provàvelmente. do Permiano. · 

' Sôbre canga consulte E. C. Harder e R . T . Chamberlin - The Geology o! Central Minas
Gerais, Brazll, Joum. of Ge-01., vol. 23. 1915, págs. 341/378 e 385/424; referência nas págs. 374/376. 
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e aléias de altas palmeiras, elevando-se duas ou . três vêzes acima da cobertura, 
cujo tôpo está de 12 a 15 metros acima do solo . Vimos umas 100 árvores com 
mais de 35 centímetros de diâmetro e a maioria com menos de 15 centimetros. La
ranjas e bananas são abundantes ao longo desta trilha; as casas são numerosas, 
conseguindo-se galinhas, ovos e outros produtos pela metade do preço nos Esta
dos-Unidos, mas duas vêzes maior dó que na região de 160 a 643 quilômetros para 
o interior. · 

Pedreiras está construida na barranca este do rio Mearim e é uma cidade 
linear, estreita e alongada, com cêrca de 1,61 quilômetro de comprimento . O lado 
do vale cêrca de 22 a 30 metros de altura; está somente a 91 ou 182 metros do 
rio, e a cidade está construída parte na alta· planicie aluviona! e parte nos 
suaves declives do sopé da vertente do vale. 

O rto Corda 

Em Pedreiras encontramos um homem que partiria logo para Barra
do-Corda num vapor com batelão, para levar-nos e a nossa bagagem até êste 
ponto . O vapor tinha cêrca de 9 metros de comprimento e traves de 1,8 metros, 
com uma pequena caldeira e o batelão rebocado, 15 por 4 metros. Esta espécie 
de reboque para carregar passageiros e carga pelo rio tornou-se ultimamente 
comum, ainda que a espera média por um barco seja provàvelmente de uma 
ou duas semanas pelo menos. 

O rio, como quase todos · os· outros, que observamos na viagem, é estreito; 
profundo e tortuoso, com curvas agudas · em forma de V. & embarcações rara
mente vão a pique, mas colidem freqüentemente com galhos ou com as barran
cas ao longo de suas margens. Pode-se rememorar o desespêro de Wells ao 
cartografar o curso da Chapada: "Tão longe ainda não havia aparecido um 
trecho de rio de mais de 91 metros de comprimento". • Duas outras caracteris
ticas impressionantes são: a aparência de barranca cheia mesmo nesta época 
de vazante; as embocaduras afogadas, e freqüentemente barradas ou impedidas
de seus tributários. O rio está às vêzes, nitidamente a 5 ou 6 metros mais alto 
do que presentemente; todavia a vegetação xerofítica é tão vigorosa que ocupa 
as margens dos rios durante todo o ano acompanhando a descida das águas, 
chegando mesmo a penetrar um pouco dentro do leito. 

Os habitantes das margens cortam lenha e empilham-na nas barrancas, 
sendo que 100 paus de lenha, de 91 centímetros de comprimento e de 5 a 8 centí
metros de grossura são vendidos a $400 aproximadamente. Muitas vêzes não há 
lenha à vista, quando se torna necessárip o combustivel e a equipagem deve 
desembarcar para consegui-Ia. O aborrecimento dêsses atrasos é tão grande 
quanto o dos mosquitos e outros insetos e maior do que o desconfôrto devido 
às más condições do barco e à exposição ocasional à chuva. Os rios têm má 
reputa.cão quanto à malária e outras doenças, perdendo na comparação com 
as trilhas. 

Em numerosos lugares onde havia algum enguiço no motor ou carrega
mento de lenha, saltamos e subimos a vertente do vale.• Ocasionalmente encon
tramos estreitos terraços, testemunhos · de depósitos, que pareciam se dispor 
em três grupos distintos não pela composição ou forma, pois eram semelhantes, 
mas em relação à altura acima do rio. Entretanto, a evidência não toi suficiente 
para provar definitivamente serem todos remanescentes de antigos depósitos 
aluvionais abandonados a diversas alturas acima do rio. 

Barra-do-Corda 

Barra-do-Corda como Coroatá e parte de Pedreiras, está construida num 
terraco baixo de 9 a 12 metros acima da vazante. A cidade é bordejada ao sul 
e oeste pelo rio Corda e ao norte pelo rio Mearlm, no qual o Corda desemboca 
na parte noroeste da cidade. Na época das maiores cheias as águas do Corda 

• · :r. W. Wells : 1bp1orjna and Travemn_q Three ThouBand Miles Through Brazíl from Rio
de-Janeíro to Maranhtlo (2 ''ois., Londres, 1886) vol. I, pág. 272. 

• A fronteira estratlgrãflc11. do Terciário com o Permlano parece que àtravessa o rio perto 
de Angellm. 
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sobem geralmente além de sua. foz, fornecendo assim outra prova de que o 
Mearim usualmente sobe além de seus tributários, que nesta porção constrói 
barras em sua~ embocaduras. A barra neste ponto deu nome â cidade. O ano 
todo, no entanto, o Corda parece ter pelo menos a metade da descarga do Mea
rim, na confluência e ambos quase n.ão possuem planicies 'aluvionais. A en
chente atingiu 5 metros acima da vazanteo, no ano passado. Os rios têm cêrca 
de 30 metros de largura e poucos quilômetros acima começam a aparecer bancos 
e rápidos esparsos. No Corda, a 24 quilômetros para mqntante, existem duas 
quedas de 3 e 5 metros e um rápido no Mearlm a 3 quilômetros acima da cidade. 
Os vales dos rios possuem terraços fragmentados em três níveis - cêrca de 40, 
55 e 67 metros acima da vazante. Os planaltos são admiràvelmente nivelados e 
em altitudes correspondentes, um pouco abaixo de 91 metros acima da vazante. 

Na época de nossa visita, no comêço de setembro, o ar parecia sêco e o 
solo bastante ressequido . O Maranhão está compreendido entre as densas chuvas 
da região amazônica, onde caem mais de 2 000 milimetl'.OS anualmente e a faixa 
sêca que se estende para o sul através da extremidade nordeste do Brasil, onde 
a precipitação média é menor que 508 milimetros e onde por vêzes ocorrem sêcas 
desastrosas. Provàvelmente a precipitação média para todo o Estado é de cêrca 
de l 520 mllimetros. Apesar disso, a estação sêca no interior é às vêzes tão acen
tuada, que o gado sofre por falta de pastagem. A estação chuvosa no Maranhão 
vai de dezembro a junho e o contraste das estações é b~stante pronunciado ao 
longo da costa, onde na estação úmida chove um pouco quase todo dia, parti
cular19ente entre a tardinha e mela noite. No interior as estações parecem se 
adiantar um pouco em relação ao litoral. A temperatura é uniforme e varia 
geralmente de 24º a 35° graus, durante todo o ano . Na última parte da estação 
chuvosa as noites são de certo modo mais frias, mas em novembro em Barra-do
Corda era lmpossivel obter-se água numa temperatura boa para revelação de 
films . Como sempre no interior há suave viração; os ventos fortes são desconhe
cidos . Uma ou duas vêzes semanalmente, durante a estação sêca, caem cargas 
d'água. 

De Barra-do-Corda a Grajaú. 

Em 10 de setembro nos dirigimos para Grajaú seguindo uma trilha, que 
percorre a vertente este do vale do Mearim, durante uns 40 quilômetros, depois 
pelo lado oeste uns 56 quilômetros e dai em diante peta chapada sudoeste até 
Grajaú. Fomos acompanhados pelo Rev. Perin Smith, missionário residente 
em Barra, que nos prestou muito auxilio . 

O alto Mearim aproxima-se muito do Grajaú. O planalto divisor, principal-
. mente formado de arenito, é coberto pela mata mais aberta e xerofítlca até 
aqui observada . E' a regijio de chapada ou melhor de campos . Nasce aí ótimo 
capim para pastagem entre as árvores e cria-se muito gado. Existem depressões 
semelhantes a pântanos na chapada, e num dado lugar observamos uma floresta 
alagada e vigorosa, condicionada por uma barragem, produzida pela erosão das 
chuvas numa trilha, que atravessa a depressão. 

, Grajaú é uma cidade estravagante, construída em arribas os lados do z·lo, 
ligada por uma pequena ponte que é removida durante as enchentes. O 
vale é estreito, com cêrca de 122 metros de profundidade e pràticamente 
não possui planície aluviona!. A cidade está situada nas encostas, que ai são 
mais suaves que a jusante e montante . Como Barra, Grajaú é ponto final da 
navegação, pois, encontram-se rápidos e bancos um pouco acima, podendo ser 
somente alcançada durante as cheias ou em barcos de fundo chato. 

Registramos algumas saliências de folhelhos oliferos em Barra, mas são 
·multo delgados e sobrecarregados para · terem mais do que interêsse local. Em 
GraJaú encontramos uma saliência de rocha ignea, uma lava• quase completa
mente transformada pelos agentes externos em terra leve e porosa até mesmo 
no canal fluvial . A decomposição profunda da rocha na superfície e a extensa 
ocorrência de manchas verdes e malacachetas de- pureza variável, parece autori
zam a investigação de cobre . 

7 Indicações sugerem que é em parte extruslva e que to! de certo modo erodida antes do fim do 
Permlano ( ?) . 
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De Grafaú à serra do Negro e Riachão 

O caminho para a serra do Negro sobe a vertente este do rio, ao longo da 
encosta do vale, pois, como é comum, existem somente pedaços fragmentados 
de planície aluviona! e terraços baixos ao longo do rio . A 24 quilômetros de 
Grajaú a trilha percorre uma chapada de 336 metros acima do nível do mar. 
Em São-Julião a chapada está menos nivelada e sobe em direção à serra do 
Negro, que foi abordada a sudoeste, seguindo-se uma trilha até seu cume chato 
- uma área de 19 por ~ quilômetros, cortada por um rio claro e rápido de 
1,83 metro de largura e alguns centímetros de profundidade . A altitude da serra 
foi por nós calculada em 671 metros . 

Uma completa explicação das surpreendentes formas da topografia desta 
região - ângulos agudos dos cumes e bases das chapadas, o pequeno desen
volvimento da dissecação dendrítica e as extensas depressões que pareciam 
ainda em desenvolvimento - não foi totalmente desenvolvida ; mas dois fatôres 
controladores estão evidentemente em trabalho : o solo arenoso e seu solapamento, 
na estação chuvosa, no nível das águas subterrâneas e a tendência do subsolo 
ainda não explicada, de tornar-se encrustado e resistente, formando a canga. 
Aparentemente os perfís vão se tornando mais largos e suaves, mas os planos 
mantêm seu nivelamento, enquanto gradualmente migram e as escarpas pare
cem manter sua declividade, apesar de não estar claro como a areia é trans
portada do seu sopé. 

A canga pode ser condicionada, em parte pelo clima tropical, apesar das 
temperaturas máximas não serem maiores do que as médias das zonas tem
peradas e a canga não se desenvolver em tôdas as regiões tropicais. As condi
ções exatas para o desenvolvimento dêsse material não são conhecidas, mas pode 
ser sugerido de passagem que nos mais diversos climas parece haver condições sob 
as quais certos materiais, particularmente aquêles que possuem espaços inters.: 
ticiais, nos quais óxido de ferro ou sílica podem-se precipitar, tornando-se mais 
resistentes com a meteorização. Nessa região, a canga se apresenta muito uni
forme quanto à espessura e características e sua variação irregular em altitude 
prova que não é um terraço de deposição antiga. Em muitos lugares está en
coberta por uma vaza semel!1ante ao loess. Em diversos pontos. do Maranhão, 
o material que cimenta parece ter juntado grãos e fragmentos esparsos de are
nito, resultando numa espéci~ de brecha ou num minério .de ferro com grãos 
de areia e fragmentos de arenito. O processo ou processos dão nascimento a 
várias paisagens surpreendentes - escarpas sobrepujadas por uma paliçada ~ 
uma série de peculiares boulders, terraços baixos e irregulares, de 3 a 15 metros 
de altura e tendo à frente "matacões" ou paredes rochosas, que parecem levan
tar-se inesperadamente nas matas, pavimentos de rocha ou boulders, onde 
localmente o solo foi carregado pelas águas . · 

Em 27 de setembro alcançamos Mirante, casa· localizada na borda sudoeste 
da serra do Negro . Para sudoeste podíamos observar outras pequenas chapadas 
·aproximadamente na mesma altitude. Era época da queima do capim -sêco, e 
o ar estava enevoado pela fumaça mas a serra da Cinta (distante 56 quilôme
tros) semelhante à do Negro, em forma e. dimensões, estava claramente visível, 
Justamente a nordeste da serra da Cinta, ergue-se um pico cônico, morro dos 
Frades, que alcança uma altitude de mais de 6'0 metros . 

Durante os dias que se seguiram continuamos pela trilha que se dirige para 
o sul em direção a Riachão, com o fim de verificar uma ocorrêneia registrada 
de mica e volfrânio. No conjunto, a região percorrida nestes dias foi a mais 
inóspita já vista e possuía planícies e chapadas pouco desenvolvidas . A maioria 
das colinas estava a sudeste. Em 29 de setembro atravessamos o rio Farinha, t.ri
butário do Tocantins, coin 15 a 22 metros de largura e 1 a 1,5 metro de pro
fundidade, com correnteza um pouco forte . A floresta ainda se apresenta xerofí
tica, mas de espessura bastante variável. Em alguns lugares não avistávamos nada 
além de 800 metros, enquanto ocasionalmente de pontos bastante acima nas 
encostas podíamos ver por cima da mata, 8 a 32 quilômetros além . 

. Treze quilômetros ao norte de Ria.chão alcançamos, por uma descida de uns 
100 metros planalto rochoso e arenoso dominado por testemunhos e · chapadas, 
uma larga bacia escavada principalmente em folhelhos argilosos, que se _esten
dem até e além P,o Riachão. Riachão está situada na barranca sul do formador 
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principal (rio Cachoeira) do rio Maravilha. As ruas de areia branca são fôfas 
e as casas como de costume, são de pau a pique e barro ou de tijolos cozidos 
pelo calor solar. As fundações são geralmente de arenito ferruginoso. Longos 
inquéri~os realizados .ai e ao . longo do caminho percor,rido, assim como as boas 
exposiçoes de rochas demonstraram que é quase certo a ausência de saliências 
formadas por rochas que p~uem mica e volfrânio, nesta região : Inquéritos 
semelhantes e observações levadas a efeito mais tarde em Carolina e na região 
atravessada indicaram, que não existem tais ocorrências dêste lado de Goiás.• 

Até Carolina 

Deixamos Riachão em busca de Carolina no dia 4 de outubro. Todo o cami
nho atravessava uma região suavemente ondulada coberta por matas ralas. 
Durante o percurso, mas principalmente ao norte, aparecem colinas de arenito 
vermelho elevando-se a altitudes de 180 a 240 metros. Nos primeiros 48 quilôme
tros obtivemos freqüentes vistas, umas boas e outras rápidas,• de uma vasta 
chapada de arenito vermelho, orientada para notoeste com algumas saliências, 
de tôpo nivelado ou agudo, e a 24 quilômetros de Riachão passamos pelo sopé 
de uma grande saliência, morro do Pico. Ergue-se abruptamente a cêrca de 
240 metros com penhascos escarpados de uns 60 metros. A 29 quilômetros de 
Carolina acampamos perto de uma cachoeira, onde um calcáreo (limestone) 
se sobrepõe a um folhelho calcáreo. A cachoeira tem 15 metros de altura, uma 
surpreendente e desusada paisagem nesta região. 

. Carollna está situada no rio Tocantins, que se apresenta com uma largura 
de 400 metros e forma a fronteira ocidental rlo Estado. A cidade está construída 
numa superfície on,.dulada de· 12 a 30 metros acima do rio. Como já registramos 
anteriormente, a cidade é um centro comercial de muitas regiões a oeste de 
Goiás como também de uma porção do Maranhão. Dizem que as mercadorias 
que para aí convergem, sobem a 20 toneladas, mais do que a metade do movi
mento comercial em São-Luís, condicionado pela ferrovia de Caxias, pela nave
gação fluvial 'até Santo-Antônio e por mula ou cavalo para . os restantes 144 
quilômetros ou mais. O sal tem lugar importante, nas importações e é vendido 
a Cr$ 0,33 o quilo. O rio Tocantins, que desemboca no Pará, tem somente uma 
pequena percentagem, dêste tráfego, por causa de seus rápidos.• De Carollna 
ó movimento anual consta de 10 000 cabeças de gado correspondente a 720:000$000; 
25 000 peles de couro a 280:000$000; outras peles incluindo 100 de tapir, 1 500 de 
caitetu, 1 orio de veádo, 100 de capivara e 200 de cabra. São produzidos anual
mente cêrca de 5 000 quartas de óleo de babaçu; 20 toneladas de fumo; 100 
quilos de plumas de ema, vendidas a 6$000 o quilo. O cultivo do algodão começou 
há pouco e as safras são grandes. Muitas espécies de grão se desenvolvem bem, 
mas atualmente o milho e o café não são muito cultivados. A região é antes de 
tudo pastoril e se fizessem melhoramentos no sentido de suavizar a estação sêca, 
seria possível a criação de um número muito maior de cabeças de gado. Os 
homens proeminentes desejam e estão esperançosos com a possibilidade da 
construção de uma estrada de ferro., apesar do ·sentimento geral favorecer a 
continuação do desenvolvimento vagaroso baseado em homens pobres e métodos 
primitivos . 

Ouvimos falar muito a respeito da riqueza mineral de . Goiás, mas as pers
pectivas de Carolina são desanimadoras.• Houve tentativas de exportação da 
mica de Goiás e vêem-se ainda numerosos vestígios na cidade. Nenhum traço 
do pressuposto afloramento de granito foi encontrado em Carollna. Foram 

• Segundo a estrutura geológica, o Maranhão é uma bacia, o Permiano, o Terciário e outras 
rochas sobrepondo o Pré-Cambriano, que aflora no noroeste e aparece novamente no oeste; sul e 
sudoeste. 

• Houve pequena confusão por parte do autor na questão da localização de Carolina. Não está 
bem expressa a parte referente ao lado de Goiás e Carolina. Parece que o autor quis se referir 
a êste lado do Msranhão. 

• Compare as condi1;ões semelhantes em Boa-Vista e Imperatriz, mais para jusante descritas 
por S. C. Bullock:" Tocantins and Araguaia, Rivers, Brazil, Geog. Joum., vol. 63, 1924. 
páge. 369/391. 

• Carolina está situada no Maranhão e· não em Goiás. 
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realizados inquéritos c\:incei'nentes aos novos distritos diamantíferos em Goiás, 
pela fronteira do Maranhão . Dizem que o de Pau Sêco, a 96 quilômetros ao sul 
de Carolina, descoberto em 1923, produziu cêrca de 400 quilates neste ano e 
800 em 1924 . Outra nova Jocalidade está situada no rio Capivari, 40 quilômetros 
mais ao sul. 1º 

De Carolina ao rio Sereno e Santo-Antônto 

De Carolina nós nos dirigimos para o sul pela trilha até Sitio, em 11 de 
outubro. Nas primeiras milhas a região era bastante aberta e suave; 16 quilô
metros além tornou-se um pouco mais alta e áspera, mas ainda com uma grande 
tendência para o desenvolvimento de chapadas . Cêrca de 24 quilômetros a su
deste de Carolina, chegamos ao rio Itapecuru, • • que na estação sêca apresenta 
1 a 1,5 metro de profundidade, com um fundo rochoso e escorregadio . 

Em 13 d~ outubro alcançamos o rio Sereno. Aqui e em diversos outros pontos 
ao longo do rio existem depósitos de folhelhos betuminosos, pretos, usados para 
tochas. Pode produzir 75 litro~ de óleo por tonelada ou talvez mais . O rio é 
aproximadamente '1.o tamanho do Itapecuru, e as barrancas levantam-se a 9 
metros acima das vazantes . '. 

Cêrca de 5 quilômetros ao norte de Sítio nos voltamos para este e subimos o . 
vale do rio Manuel-Alves. As vêzes a trilha atravessa trechos arenosos e como 
outras trilhas no interior do Estado, contorna extensas áreas pantanosas. Tam
bém, como em outros lugares os riachos são comumente acompanhados por altas 
palmeiras e algumas árvores de 35 a 50 centímetros de diâmetro, que fornece
riam dois a três cortes de madeira para carpintaria . Tais árvores estão distan
ciadas em média, de 30 a 60 metros . O relêvo não é alto, os vales tributários 
têm cêrca de 30 metros de profundidade . O planalto é peneplanizado, com 
alguns monadnocks. As fazendas estão a um dia de viagem umas das outras. 
Muitas são ocupadas por agregados, pois os donos vivem na cidade . Alguns 
possuem de 10 a 20 fazendas, cada uma com seu gado criado à sôlta. 

Em 16 de outubro avistamos novamente o morro do Pico, que se eleva além 
do caminho Riachão-Carolina que visado a bússola deu uma idéia de nossa posi
ção. Nesta região a mata é comparativamente aberta, exceto nas estreitas 
depressões e existem alguns cláros de um quilômetro ou mais. Olhando-se para 
o sul observa-se. uma região peneplanizada com ondulações, por uns 16 quilô
metros ou mais e dizem mesmo que não há montanhas nesta direção, dentro do 
Estado. Decidimos não gastar mais tempo indo para o sul, mas sim continuar 
para este . Na tarde de 19 de outubro alcançamos Vargem-Limpa, situada a 
9 léguas de Santo-Antônio e possuindo 30 casas . Está numa depressão situada 
entre dois grandes hog-backs, um pouco inclinados de noroeste para sudeste. 
A medida que nos aproximamos de Santo-Antônio a trilha alárga-se formando 
uma estrada carroçável, mas vimos somente um ou dois carros de boi. 

Santo-Antônio é um centro agro-comercial, situado na barranca norte 
do rio Balsas . Deve haver 1 000 pessoas vivendo na cidade e o município conta 
com uma população de 8 420 habitantes. As cargas para pontos a oeste e sul 
vêm por via fluvial de Tlmon (ex-Flores) e daí em diante vão por mula ou 
cavalo - a cidade fica, como outras, situadas no limite da navegação de pequenos 
barcos. 

Dizem que cêrca de 5 000 cabeças de gado passam anualmente por Santo
Antônio. São vendidas pelo equivalente de 64$000 a 80$000 a cabeça. O custo 
do transporte até o litoral é de 24$000 a 28$700. A perda de animais em caminho 
é de perto de 10 % , e a diminuição em pêso de 15 a 20 % . A maioria do gado é 
transportado de janeiro a junho . A cidade também exporta anualmente uma• 
80 toneladas de côco babaçu, 500 toneladas de arroz, 15 toneladas de algodão 
(cultivo ainda no início), 35 000 unidades de couro, 4 000 peles de animais selva
gens, 5 toneladas de crina de cavalo e meia tonelada de penas de ema. O solo 

10 Ali r ochas rP.glonals para amhos os distritos são pro,·àvelmente do P ermlano não movimenta
do. O Pré-Camblano com pegmatltos aflora menos de 100 milhas para oeste aparentemente !ora du 
atuais bacias de drenagem dos depósitos ; posslvelmen~ havia um acesso primitivo ao complexo 
fundamental . ~ 

•• O· autor trata é do rio Itapecuruçu, afluente do rio ManueJ:.Alves-Grapde. 
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produz grandes safras de mandioca, arroz e algodão. O milho não dá bem e não 
é cultivado . Mais da metade do solo desta região é peneplanizado, sei;n. 
pedras e em excelentes condições para a lavoura. As frutas tropicais parti
cularmente laranjas, limas, limões, bananas, mangas, bacuri e côco, dão boas 
safras . Um coqueiro carrega-se às vêzes com 40 côcos. São arrecadados cêrca 
de 2:400$000 em taxas sôbre peles, .crina de cavalo, babaçu e plumas. 

Como outros centros do interior, Santo-Antônl.o importa sal, principalmente 
para o gado. O sal é grosso, sujo e vendido por CrS 0,30 ou 0,35 o quilo. O sal 
e outras mercadorias, importadas da costa aí chegam depois de umas três ou 
quatro baldeações, levando dois a cinco meses . A maioria 'das mercadorias vai 
de trem de São-Luís a Flores (atual Timon) e depois de barco até Santo-Antônio. 
Há consideráveis danos e perdas por roubo . Contaram que uma vez um homem 
conseguiu chegar a Flores, com um barco veloz em· seis dias e dois dias mais 
para chegar a São-Luís. A taxa de frete de,Flores é cêrca de Cr$ 0,25 o t'lUilo. 
O transporte em mula nu cavalo de Caxias é de Cr$ 0,82 por quilo e na direção 
contrária cêrca de Cr$ 0,33, sendo esta diferença, proveniente do fato da entrada 
de carga ser maior do que a saída; a balança econômica é condicionada princi
palmente pelo gado exportado. 

De Santo-Antônio a Barra-do-Corda 

Na tarde de 23 de outubro dirigimo-nos para Barra-do-Corda, atravessando 
diagonalmente um terraço de 1 600 metros de largura, 30 metros acima do rio 
e acampamos na barranca norte do rio Cachoeira ou Matapa, tendo transpostó 
êste rio e o Maravilha, 1 600 metros ao sul -'- riachos com leitos arenosos e bar
rancas íngremes de 6 metros. Cêrca de 16 quilômetros, acima do Cachoeira 
parece haver uma grande queda que dá nome ao riacho . Poucos quilômetros 
para noroeste existe uma refinaria de açúcar descrita como a mais moderna· do 
interior. O açúcar produzido é muito refinado e não muito branco. Como na 
maioria dos engenhos produz-se um pouco de cachaça. 

Cêrca de 48 quilômetros ao norte de Santo-Antônio, o caminho penetra numa 
região mais movimentada, constituída por arenitos e intrusivas. A estrada 
alcança uma chapada de uns 610 metros acima do nível do mar e · numa 
extensão de 19 quilômetros não havia sinal de água . Em 30 de outubro alcança
mos o rio Cacimba, que é o único depósito d'água nestas plagas e por isso mesmo 
encontramos a primeira casa em 56 quilômetros. É límpido como outros riachos 
dêste Estado, com 30 centímetros a 1,5 metro de profundidade, 6 a 9 metros 
de largura e barrancos íngremes de 4 a 7 metros de altura. Em 1913, houve 
ai massacre de índios com suas mulheres e crianças, devido ao roubo de 100 
cabeças de gado . 

Nos últimos 96 quilômetros antes de Barra encontramos uma floresta mais 
densa, mas com pouca madeira para carpintaria . 64 quilômetros ao sul da 
cidade alcançamos o rio Corda, aí com águas rápidas, canal raso, barrancas 
baixas e quase sem planície aluviona!. Um pouco à jusante o canal se apro
funda, mas as outras feições se mantêm imutáveis, exceto a malária que parece 
ser mais intensa. O maior tributário é o rio do Porco, a cêrca de 37 quilômetros 
de Barra, com 1 a 1,5 metro de profundidade, sem capacidade de transporte. 
Para baixo aparecem cascatas e quedas numa extensão de 13 a 14 quilômetros e 
cêrca de 24 quilômetros de Barra existem duas quedas condicionadas por arenito 
resistente, nas quais as águas caem de 3,5 a 4,5 metros. Em 5 de novembro alcan
çamos novamente Barra-do-Corda. Aí nos aproveitamos da conveniente saída 
imediata de um barco em busca de Arari, com provávél conexão com São-Luís. 

Por via fluvial até São-Luís 

A viagem de barco P. lenta e rotineira. Como já foi observado, as condições 
ao longo do rio não são muito salubres e evitar a malária é particularm1mte 
difícil. Aguaceiros eram freqüentes, mas o rio ainda estava com pouca ág'..la, 
Novamente foram observadas as características barras nas bôcas de vários tri
butários; a presença de barrancas dominando o rio em muitos pontos; a grande 
uniformidade de altitude das barrancn.s até Pedreiras, adiante da qual elas ~e 
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apresentam geralmente com 4 a 5,5 metros de altura; o aumento gradual da 
largura das depressões e as inclinações aparentemente altas das camadas alu
vionais, devidas ao profundo canal e suas migrações. 

Em Pedreiras passamos da pequena lancha para um vapor de tamanho regu
lar. As lanchas comumente vão até Arari, abaixo da qual o rio se alarga num 
estuário cujas ondas as lanchas a vapor não conseguem vencer, pois não foram 
construídas para isso. Na vizinhança de São-Luís-Gonzaga, na . parte alcançada 
pela maré máxima, há provas nítidas do afundamento de lôdo, a 209 quilômetros 
da costa, também nos 80 a 96,5 quilômetros seguintes, para jusante. Nos últimos 
80 quilômetros paramos diversas vêzes por causa da maré . • A maré de 4,5 metros 
ou mais condiciona naturalmente, fortes conentes contrárias numa rêde de canais 
profundos próximos ao mar e a tendência de construção de extensas planícies mais 
ou menos pantanosas, próximas do nível máximo da maré . Em alguns lugares 
essas planícies. parecem localizadas no ou um pouco acima do nível máximo 
de maré, enquanto noutros elas estão um pouco abaixo da maré alta, sugerindo 

• Segundo Sllvlo Fróie a Influência da maré vai até Laje-do~Curral, abaixo de Bacabal. 
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um recente e ligeiro afundamento. Outras formas - tais como os lagos grandes 
e em pa,rte intermitentes, ao sul de São-Luís; os estuários e furos, ou os canais 
de maré, do noroeste; a barragem. dos rios tributários; as colinas de estratos 
terciários na costa com canais por trás delas e, finalmente, colinas interiores 
e outras provas de abaixamento de nivel - todos pontos na mesma direção, 
principalmente na do recente levantamento próximo de São-Luís e depressão 
numa faixa situaãa de 80 a 161 quilômetros para o interior. Não ficou assentado 
se os dois movimentos foram co;ntemporâneos ou sucessivos e quais os compli
cados bombeamentos ocorridos. E' ~ossível, se não provável, que tôda a região 
primeiro sofreu levantamento diferencial, maior ao longo da costa e depois 
então subsidência diferencial, maior ao longo da faixa interior. 

Alcançamos São-Luís em 25 de novembro tendo levado a viagem fluvial 
pelo menos 11 dias. 

Resumo 

Através da maior parte do Estado do Maranhão, pode-se viajar em lombo 
de mula e viver na região durante a estação sêca sem grande perigo e dificul
dade. Os pontos de 322 a 483 quilômetros rio acima são fàcilmente alcançados 
por' barcos lentos e irregulares; com lancha particular êsses pontos poderiam 
ser atingidos ràpidamente, pois somente os rios muito a noroeste são cortados 
por vários rápidos nos seus cursos inferiores. 

Os principais depósitos minerais consistem· em: ouro, no noroeste, cobre 
em Grajaú e minério de ferro e folhelhos oleíferos em numerosas localidades 
esparsas. u Atualmente .o ouro parece ser o mais importante. E' provável, con
tudo, que existam depósitos de valor ainda não descobertos; pois somente uma 
pequena fração da área estadual, de uns 453 quilômetros quadrados,• foi estudada 
por observadores competentes. · 

Existem duas variedades principais de floresta no Estado. Uma faixa ao 
longo da costa, de 80 a 141 quilômetros de largura, é coberta por uma densa 
floresta de árvores de tamanho médio e pequeno, com um andar inferior de 
vinhas, arbustos e pequenas palmeiras, etc.; e uma área mais extensa no inte
rior onde existe uma floresta pouco desenvolvida, comumente sem muito cres
cimento inferior ou galhos baixos, de tal sorte que se .pode ver entre as árvores 
numa distância de 400 metros ou mais. Em ambas as faixas a melhor floresta 
está situada ao longo dos cursos d'água, onde há uma média de 5 a 20 árvores 
por acre, com cêrca de 30 centímetros na base e que pode produzir de 2 a 3 
toras com 3,5 metros. Assim, apesar do Estado' não ser considerado rico em 
reservas florestais, suportaria proveitosamente uma bom número de serr.::slas, 
pois a madeira alcança um preço alto e é na maioria tão resistente e durável, 
que pode-se utilizar árvores de pequeno porte. 

A população, que é principalmente de sangue mestiço, branco, vermelho e 
negro - parece bastante saudável nes~e Estado, exceto no que concerne à malá
ria, geralmente, branda, e, provàvelmente o amarelão. O número .total de habi
tantes do Estado de acôrdo com o censo de 1920 é de 874 337. Naturalmente 
êste número é uma aproximação e parece ser muito alto .. A população é mais 
densa próximo da costa, ainda que nenhuma cidade esteja situada em frente 
ao mar alto, com exceção de pequenas vilas de pescadores existindo aí extensas 
áreas de floresta virgem desabitada. Tôdas as grandes ddades, exceto São-Luis 
estão situadas nos rios e mesmo São-Luís está situada numa ilha, em volta da 
qual desembocam quatro dos sete rios de maior descarga. Pràticamente tôdas 
as casas do interior estão também localizadas em cursos d'água. O nível da 
água subterrânea geralmente não está muito abaixo da superfície e as numerosas 
camadas arenosas produziriam fàcllmente água para as fontes. Daqui para o 
futuro, pode-se esperar que o processo de colonização abandonará os cursos 
d'água e se difundirá pelas chapadas. · 

u Consulte E. W. Shaw, W. H. Wrlght. e J. L. Darnell Jr. : Mineral Resources o/ Maranh4o, 
Brazil, Econ, Geology, vol. 20. 1925, págs. 723/728 . 

• O autor dá 175 000 milhas quadradas, Isto é uma área maior do que a área total do Estado, 
então resot;emos considerar 175 milhas quadradas, que convertidas dão -tõ3 quilômetros quadrados. 
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A vida dos habitantes é simples e fácil-. O desenvolvimento agrícola está 
obviamente na sua infância. Menos de 1 % do Estado está sendo cultivado em 
qualquer das estações; embora uma grande porção da terra seja arável. O solo 
é fértil e as safras de grão são boas. Provou-se que o algodão se adaptará 
bem a tôdas as partes do Estado. O arroz e a cana de açúcar há muito são 
produtos seguros e de comércio. A mandioca cresce em qualquer lugar e rara
mente falha. Feijão, milho e outros produtos também crescem ràpidamente, em 
quantidade suficiente para as necessidades locais. Arvores frutíferas tropicais 
produzem muito por tôda parte. Há ainda muitas variedades de frutos silvestres 
e côcos incluindo o importante babaçu. 

A floresta é suficientemente aberta para permitir o crescimento de grama 
e pasto. Há forragem natural para uma quantidade maior de animais domés
ticos do que os que estão sendo atualmente criados exceto em raras estações 
~cas. · 

Duas feições se ressaltam impressionantemente. Uma é que as clareiras de
veriam ser mantidas em permanente cultivo e não abandonadas ao estado sel
vagem depois de duas ou três estações, como é o costi;.me atual; e o outro é q\U.t 
o aumento das clareiras tende a reduzir muito a malária, criando condições 
gerais excelentes de saúde para os homens e os animais, nos trópicos. Não 
seria nada surpreendente se a região experimentasse em futuro próximo 
um grande desenvolvimento, fôsse reconhecida como um "pais de homem bran
co" e começasse a sustentar uma população diversas vêzes mais densa que a 
atual . A situação é convidativa para a construção de estradas de rodagem -
encorajada pela suavidade da topografia - e para o planejamento de esquemas 
de colonização. Em suma, podemos dizer que o Estado parece estar pronto para 
um desenvolvimento grande e rápido. 

Nota sôbre a construção do mapa 

Fêz-se um caminhamento com bússola "Brunton" e prancheta, da estrada 
de Barra-do-Corda a Carolina via Grajaú e a viagem de retôrno via Santo
Antônio. A topografia do percurso é· representada em linhas contínuas no mapa 
anexo. As altitudes das cidades são as médias· das diversas leituras de dois 
barômetros . Os contornos eram estimados e verificados freqüentemente com 
um nível . Usou-se um passômetro para contar os passos da mula, que depois 
foram reduzidos a pés. Estas distâncias, foram esboçadas juntamente com as 
direções determinadas pela bússola "Brunton" e as anotações feitas enquanto 
viajávamos . O percurso foi fechado no espaço de umas poucas milhas - um 
resultado bem razoável para métodos tão simples . Os contornos representados 
no mapa tão aproximados foram esboçados durante a viagem ... O mapa foi 
editado no Departamento da Sociedade de Pesquisa Hispano-Americana, e os 
contornos problemáticos foram preenchidos para dar um aspecto geral do terre
no. Não foram tomadas posições astronômicas, e o percurso foi simplesmente 
amarrado à posição de Carolina estabelecida na fôlha de Teresina da série 
brasileira da Carta Internacional do Mundo na escala de 1: 1 000 000. 

NOTA: As dlstAncf>1..q em.pt's ou milhas foram Mdas tranaformadas em metros ou quilômetros, 
conforme o caso, bem como ""' yalures do dólar para mil r<'•is, sabendo-se que entre 1924 e 1926 
o dólar valia em média 8$000. As con·versõ.;a foram feitas pelo Setor de Ca\lcUlo da S. E. G. 

• Notas do tradutor •• 
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Resenha e Opiniões 

Será o pico de Fernando-de-Noronha 
uma agulha vulcânica como a do 

"Mont Pelé"? 

E' duvidoso que o autor tivesse 
aventado a sugestão dada pelo título 
desta nota, se a idéia não tivesse ocor
rido muitos anos atrás. a Charles Dar
win . No Journal nova 1 edição, Nova 
York 1878, pág. 11, Darwin refere
se à ilha de Fernando-de-Noronha: "A 
forma mais admirável é a colina côni
ca de cêrca de 300 metros de alturt, 
cuja parte superior · é extremamente 
íngreme, e tem um lado pendendo 
para a base . A rocha que está dividida 
em colunas irregulares, é um fonolito. 
Vendo uma dessas massas isoladas, a 
primeira idéia que se tem é delas te
rem sido repenttnamente impelidas 
num estado semi-fluido .. Contudo, em 
Santa-Helena, eu averiguei que alguns 
dêstes pináculos, de construção e figu
ra aproximadamente semelhantes, fo
ram formados pela injeção de roéha 
fundida em estratos permissivos, que 
assim constituíram os moldes dêstes 
gigantescos obeliscos". 

Os itálicos <não de Darwin) 
dirigem a a tenção para o principal 
ponto de interêsse na presente cone
xão . Em sua obra Geological Observa-:
tions, segunda edição, pág. 27, Darwin 
novamente se refere ao pico de Fer
nando-de-;Noronha, como segue : "Em 
Santa-Helena existem massas cônicas, 
protuberantes de fonolito, semelhan
temente grandes, com uns 300 metros 
de altitude, que foram formadas pela 
injeção de lava feldspática fluida, nos 
estratos. Se esta colina teve,, como é 
provável, uma origem semelhante, ·a 
desnudação aqui foi realizada numa 
escala enorme". 

O autor passou alguns meses na 
ilha de Fernando-de-Noronha, muitos 
anos atrás, como membro do Serviço 
Geológico do Brasil e publicou um ar
~igo sôbre sua geologia neste mesmo 
Journal em fevereiro de 1889 . O que 
se segue foi extraído dêsse artigo ,(vol. 

CXXXVII, pág. 152) r.' "O pico é o mar
co mais surpreendente do oceano 
Atlântico Sul; tem 300 metros de altu
ra, com a porção superior perpendi
cular ou pendendo de tal maneira que 
torna o pico quase inacessível. Os 
poucos desenhos publicados dêste pico 
foram tirados do mesmo pClt<;> - o 
ancoradouro ..,.__ e mesmo os .inelhores, 
os dos relatórios de Challenger, dão 
apenas uma pobre idéia de sua grande
za . Visto de outros pontos jt.presenta 
uma Sltrpreendente variedada de per
fis" . Dois cortes do pico são dados 
neste artigo, um dos quals foi repro
duzido pelo professor Dana no seu Ma
nual de Geologia, quarta edição, pág. 
263. Contudo devido a êstes pontos de 
vista, nenhum dêstes cortes dá uma 
idéia exata da forma do Jllc.o. O da 
Geologia de Dana foi basead.o numa 
fotol)l'afia tirada com a câmara for
mando um ângulo tle 45º. 

O desenho (fig .. 1), publica.do nesta 
nota, foi baseado numa foto1rafia ti
rada pelo autor em 1876 do planalto, 
acima do qual se ergue o pito; o ob
servador olha para noroeste e o pico 
está a cêrca de 1 1/2 quilômetro de 
distância. Deve-se chamar atenção pa
ra a encosta superior à direita, e para 
a sua semelhança com a fig. 5, clichê 
XII, da descrição de Dr. HG1!ey do novo 
cone do Mont Pelé publicado na pág . 
276 do Journal de outubro, 1903. 

A fig. 2 é um esbôço feito pelo 
autoi; dum ponto um pouco mais longe 
para o norte e de uma distância de 
cêrca de 1 200 metros. Esta vista mos
tra ambos, o pico propriamente dito 
e a colina na sua base a oeste, que é 
da mesma variedade de rocha do pico, 
isto é, fonolito . A direita, a encosta do 
talude desce para a praia . Chama-se 
a atenção para a semelhança desta 
vista com o perfil da fig. 3 do artigo 
de Dr. Hovey sôbre o Mont Pelé. Os 
desenhos estão em escalas diferentes . 

A parte vertical da rocha está a 
cêrca de 150 metros de altura . A bor
da do planalto, do qual o esbôço foi 

N. R. - O presente trabalho fol extri1fdo do .American Journal of Bcíence - Vol. XVI, 
n. • 96 - Dezembro de 1903, e traduzido pata o português pela Prof.• Regina Schaeffer da 
Secção de Estudos do S. (i. C. 
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feito é representado na frente da fig: 
2; está a uns B~etros acima do ocea
no <aneróide) e isto pode ser tomado 
como aproximadamente o nível geral 
da ilha . 

Mas pouca importância foi dada à 
sugestão de Darwin em relação à 
origem do pico de Fernando-de-Noro
nha, até que os recentes estudos sôbre 
Martinica trouxeram-na novamente à 
tona. Não há dúvida porém, com res
peito a qualquer outra teoria, que não 
está, sôbre a formação do pico como 
agulha vulcânica, tem-se a considerar 
uma porcentagem de trabalho de ero
são, pois, êle parece não estar em har
monía com a topografia geral da ilha. 

Mas, ainda que a semelhança do 
pico com a agulha do Mont-Pelé seja 
surpreendente, esta pode ser inteira
mente acidental. 

Em Nature 15 de · outubro de 1903, 
pág. 573, Sir Richard Strachey chama 
a tenção para um caso na índia que lhe 
lembra o Mont-Pelé. 

Jonh C. Branner 

Decênio fecundo 

Com a vitalidade própria dos or
ganismos destinados a concretizar em 
trabalhos úteis à coletividade os ideais 
que o geraram, o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística comemorou 
jubilosamente o primeiro decenário de 
sua produtiva exlatência. 

De origem modesta, era apenas o 
germe de promissora instituição, quan
do aflorou, amparado na dedicação ili
mitada de seus primeiros cooperadores, 
que lhe deram o alento das grandiosas 
criações. 

A secção inicial de que procedeu não 
tardou em transformar-se, ampliada 
sobremaneira . Convertida em Instituto, 
de organização sui generis, sob a pre
sidência .do seu principal fundador, 
embaixador J . c. de Macedo Soares, 
atualmente substituido pelo Dr. H. 
Bracet, abrangendo as três órbitas das 
entidades a cujas solicitações atende, 
- a federal, a estadual, a municipal, 
- e para tanto lhe foi mister expaildir-
se de continuo. 

As atividades que desenvolve re
partem-se por duas alas permanentes: 
o Conselho Nacional de Estatistica, 
mais velho, o Conselho Nacional de 
Geografia e a temporária Comissão 
Censitária. · 

Embora a cronologia lhes diferen
cie a inauguração dos trabalhos, ocor
rida, em conjunto, há menos de uma 
década, não lhe assentarão mal as res
ponsabilidades assumidas e as realiza
ções alcançadas, como se todos os ra
mos contassem idade igual. 

E nesse prazo, qual terá sido a sua 
contribuição para• o engrandecimento 
do Brasil? 

Primeiro que tudo, constituiu-se 
para servir a Estatística, e de acôrdo 
com os seus propósitos fundamentais, 
sistematizou-lhe as atividades, por ma
neira que processos uniformes de cole
tas de informações e de elaboração dos 
dados colhidos possibilitem melhor 'uti
lização dos resultados. 

Para tanto, houvé mister de orga
nizar o seu quadro de pessoal especia
lizado mediante cursos de aperfei
çoamento, em que adquirem os candi
datos os conhecimentos indispensáveis 
ao bom desempenho de seus encargos. 
Sómente o influxo que vai exercendo 
em tal sentido, como fator cultural, já 
lhe nobilita a existência. 

Antes, raros seriam os obreiros, 
que se consagrassem a investigações es
tatisticas, impelidos por vocação irre
sistível. Auto-didatas, admirável ser
lhes-ia a dedicação, que não encon
trava a necessária ressonância. Na 
atualidade, mercê do exemplo do Ins
tituto, propagou-se a convicção da ne
cessidade incoercível dos seus traba
lhos, que traduzem em número os fenô
menos sociais, em suas múltiplas mo
dalidades e lhes propiciam racional 
interpretação. 

Há já, sem dúvida, ambiente ade
quado à realização de pesquisas, que 
se lhe enquadram no programa, como 
seguidamente vem evidenciando o 
Anuário Estatístico, em série valiosa, 
que somente se interrompeu durante a 
guerra, por imperativos de segurança 
nacional, e publicações várias, sejam do 
porte do O Instituto Brasileiro de Geo
grafia e Estatística e a Educação em 
que se enfeixam escritos indispensáveis 
à cabal compreensão1 dos aspectos da 
questão do ensino, seja do opúsculo, há 
pouco saído dos prelos, Problemas de 
Base do Brasil, repleto de sugestões fe
cundas ou de publicação mais especia
lizada, como a Revista Brasileira de 
Estatística, de conceito firmado entre 
os sabedores pelo alto -quilate da sua 
doutrinação . 

Em conseqüência do que praticou 
fronteiras a dentro, ao sistematizar os · 
trabalhos compreendidos em seu campo 
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de ação, que se dilatou aos municipios, 
onde operam as Agências Municipais 
de Estatistica, orientadas pelos mesmos 
principios, não faltou ao Instituto o es
tímulo do Exterior, patente nos louvo
res que lhe dirigiu a assembléia intera
mericana, constituída de sabedores no 
assunto, que o apontaram como padrão 
a seguir, personificado no seu secretá
rio-geral, M. A. Teixeira de Freitas, es
colhido para presidir a · instituição nas
cente, de âmbito continental . 

Não podiam ser mais expressivos os 
aplausos que enaltecem os esforços de 
quantos operam no Brasil, para á coleta 
de números indicativos de suas peculia
ridades cabalmente interpretados. 

Por outra maneira, também os colige 
a Comissão Censitária, que realizou sob 
a direção de um sábio, J. Carneiro Fi
lipe, o mais profundo recenseamento 
do pais, em 1940, com intuitos de 
abranger-lhe não só a existência de
mográfica, mais ainda. as atividades 
culturais, econômicas e individuais, em 
suas várias modalidades . 

Do que apurou, sómente exígua par
te se acha publicada, pela qual se po
derá aquilatar a valia da maior porção, 
ainda inédita. · 

Ensaios sistemáticos foram empre
endidos para a compreensão dos resul
tados finais, como seguidamente com
provam os comunicados à imprensa e 
folhetos inúmeros. 

Obras de maior tomo e pêso virão a 
lume, como A Cultura Brasileira, com 
que se abre a série dos volumes previs
tos para a divulgação .dos trabalhos 
censitários. 

Em suas páginas, recheadas de eru
dição que a linguagem elegante valo
riza, expõe Fernando de Azevedo o pa
norama do país pelos aspectos de suas 
conquistas pacíficas. 

Ensaios avulsos, por meio dos quais 
são analisados por técnicos argutos os 
resultados da apuração, à medida que 
lhe progridem os trabalhos, já revelam 
a ocorrência de fenômenos expressivos 
de tendências sociais. 

Enquanto a ala Estatística e o Cen
so manipulam números, que lhes con
fidenciam os sagazes especialistas as 
verdadeii:as condições da vida nacional, 
ocupa-se a Geografia de investigar as 
peculiaridades da terra brasileira e in
terpretar os fatos decorrentes da sua 
ocupação pelo homem . 

Orientada pela metodologia moder
na, começou pela sistematização da di
visão territorial, até então caótica e im
precisa as mais das vêzes . 

Municípios havia, cujas divisas se 
definiam por linhas int'remarcáveis, por 
não corresponderem à topografia real 
da região . Outros separavam-se em 
porções intercaladas dé terreno sujeito 
a diferente jurisdição. Quanto à hierar
quia da sede, tanto seria cidade, em 
alguns Estados, como vilas nos vizinhos. 

O Decreto-lei. n.0 311, solicitado pelo 
Instituto, prescreveu normas racionais 
qu·e se aplicariam ao Brasil, conside
rado como entidade nacional, e não 
simples ·mosaico de componentes va
riadas. Daí se causou, ao mesmo tem
po, a conveniência de evitar a multi
plicidade verlflcada de topônímos, que 
designassem as cidades e outras sedes 
respectivas, de municipios e distritos . 

A princípio, dentro do mesmo Esta
do, na primeira campanha revisora . 

No país inteiro, mais recentemente, 
de acôrdo com estipulações que facili
tassem a substituição. Atualmente, não 
haverá duplicata de topônimos designa
tivos das cidades e vilas no Brasil, como 
igualmente não se encontrará municí
pio algum que não tenha empreendido 
a representação cartográfica de seu ter
ritório. 
• A mobilização de profissionais ha

bilitados para o magno empreendimento 
constitui uma das manifestações das 
atividades do Conselho Nacional de 
Geografia, que planeou, orientou e 
coordenou os trabalhos necessários, por 
maneira que em tôdas as suas fases 
obedecessem às mesmas diretrizes téc
nicas. Jamais se aplicara ao Brasil, em 
tamanha amplitude, programa unifor
me de operações de campo, simultânea
mente realizadas em todos os municí
pios, com maior ou menor precisão, con
forme permitiam os recursos financeiros 
de cada um. , 

Para complemento dêsses mapas e 
sua valor~ação1 po~ que proporcio
nariam a localização exata das sedes e 
redução dos erros por ventura come- · 
tidos, coube à campanha de "coordena
das geográficas" distribuir por várias 
zonas as turmas de engenheiros habili
tados, que aperfeiçoaram os seus pro
cessos de trabalho, adstritos aos mes
mos métodos, .tanto no campo, como 
igualmente nos cálculos de escritório . 
Procedessem as fôlhas de registro de 
observação do Norte ou do Sul, não va
riava a apresentação dos elementos co
lhidos, que iriam os calculistas exami
nar com igual critério. Destarte, avolu
mou-se a determinação de coordenadas, 
principalmente das sedes municipais, 
que já figurarão no mapa exatamente 
onde lhes assinalar o resultado . 
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Embora valioso não é êsse o contin
gente único de que se utilizará o Con
selho para cumprir a missão que lhe 
confiou o Govêrno Federal, de atuali
zar a Carta Geral do Brasil, na escala 
de 1: 1 000 000, elaborada pelo Clube de 
Engenharia, ao comemorar-se o cente
nário da Independência. 

Depois dessa data, inúmeros reco
nhecimentos de terreno foram realiza
dos, para a escolha do melhor traçado 
de vias férreas, de rodovia, além das 
simples explorações geográficas e de
marcações de fronteiras. A aerofotogra
metria desenvolveu-se grandemente, à 
medida que se aperfeiçoava também a 
aviação . Avultado se patenteava o ma
terial aproveitável, que sem tardança 
cuidou o Conselho de reunir e selecio
nar para oportuna utilização, encetada 
em mapa provisórios, de que foram im
pressos o Mapa do Brasil (com os novos 
Territórios) , em comemoração ao X 
Congresso Brasileiro de Geografia; O 
Mapa da Densidade Demográftca do 
Brasil, segundo a divisão municipal e 
os resultados preliminares do recensea
mento geral de 1940; o Mapa da Divi
são Municipal do Brasil, e o mais re
cente, o Mapa do Brasil, na escala de 
1: 5 750 000, a dez côres, além de carto
gramas das Unidades Federadas com a 
malha. municipal e distrital, de acôrdo 
com a divisão territorial do período de 
1944-1948 . 

Quanto à Carta Geral, já inúmeras 
fôlhas se acham desenhadas, em con- · 
dições de serem impressas, e provàvel
mente até dezembro próximo as restan-
tes serão ultimadas. · 

Ao passo que ~e concentram as ati
vidades cartográficas em completar a 
sua tarefa principal, ocupam-se outras 
Secções do Conselho em, difundir a cul
tura geográfica, de acôrdo com a meto
dologia moderna . 

Recorre aos especialistas, com os 
quais organiza cursos de aperfeiçoa
mento, seja para proveito exclusivo dos 
seus funcionários, seja em círculo mais 
,amplo, para benefício de quantos de
sejam freqüentá-los, como sucedeu aos 
professôres de ensino secundário, a 
quem foi consagrada série especial de 
preleções . 

E para os que não lhe podem fre
qüentar a sede e utilizar-se pessoal
mente da sua biblioteca ou ouvir-lhe os 
professôres, destinam-se as publicações, 
periódicas ou não . 

Iniciou-as a Revista Brasileira de 
Geografia, trimestral, cujo primeiro nú
mero veio a lume em 1939, para não 

mais cessar o esfôrço de se tornar me
receáora dos conceitos lisongeiros com 
que foi acolhida pelos doutos. 

1 
Em abril de 1943, secundou-a nos 

mesmos objetivos, considerados por ou
tros aspectos, o Boletim Geográfico, 
mensal, que vem exercendo progressi
vo influxo entre os estudiosos da Geo
grafia. 

Já se inaugurou, de mais a mais, 
a. Biblioteca Geográfica Brasileira, que 
abrange três séries, A, iniciada com O 
Homem e o Brejo, em que se espelha 
o $ber de A. Ribeiro Lamego, douto 
geólogo que se enamorou da Geografia 
Humana, a que se consagra com fervor 
em benefício da terra fluminense, obje
to dominante de suas pesquisas . Os 
dois primeiros folhetos da série B re
velam preferências expressivas: A Con
quista do Brasil pelos Brastletros, do 
coronel Lima Figueiredo e Os Métodos 
Modernos do Ensino da Geografia, pelo 
professor Francis Ruellan . 

Trata aquêle de um problema de 
âmbito nacional, ao passo que êste 
explana tema geral, que também ins
pirou a elaboração do manual da série 
C Excursão Geográfica, do professor 
C. Delgado de Carvalho . 

Bastam os títulos das obras e os 
nomes dos autores, consagrados pela 
sua competência em tais assuntos, para 
evidenciar o empenho do Conselho em 
proporcionar aos leitores ensinamentos 
sadios, como também praticam perio
dicamente a Revista e o Boletim. 

A influência exercida por suas ini
ciativas de ordem cultural cresce de 
continuo, em extensão e profundidade, 
diferenciando as duas épocas, antes e 
depois da formação do Conselho Na
cional de Geografia, a cujo secretário
geral, Christovam Leite de Castro, o 
Instituto Pan-Amer.icano de Geografia 
e História confiou a chefia da sua Co
missão de Geografia, por bem lhe apre
ciar a atuação embebida de sadio idea
lismo. 

Assim é que o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística, pelos tra
balhos realizados, mereceu os aplausos 
estimuladores de maiores empreendi
mentos, tanto patrícios como estran
geiros, e pode com entusiasmo iniciar 
a segunda década da sua benemérita 
existência . 

Virgílio' Correia Filho 

-te 
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Imigração e nacionalismo 

O problema da imigração está en
contrando sérias entraves - escreve 
em recente artigo para o· Jornal o Sr. 
Adernar Vidal. E nenhum país do con
tinente mais precisado de resolvê-lo 
satisfatoriamente do que o Brasil. As 
populações que emigram da Europa 
são, em maior parte, grupos sociais de 
elevado senso de civilização. Estão es
colhendo os Estados que ofereçam me
lhores condições de confôrto. Nós não 
temos nem para os que se acham den
tro de casa como dar aos outros o que 
não dispomos ? Não se trata de re
banhos de gado que se botam no . cer
cado ou em campos de invernadas: o 
imigrante necessita de bem estar para 
mais rápida adaptação. Antigamente, 
chegava direto para as capitais a cha
mado de alguém. Ou, então, porque o 
govêrno se interessava pela sua vinda, 
deixando-o meses mofando na ilha das 
Flores . Agora a coisa mudou multo . 
~le quer logo encontrar ambiente de 
trabalho compensador . Está cansado 
dos sofrimentos advindos da guerra. 
De modo que, ou lhe oferecem casa e 
comida, ou senão êle irá adiánte, aon
de nada lhe faltárá. O oferecimento 
é tentador. Em outras palavras : a Ar
gentina, por exemplo, revela-se autár
quica, sem lhe faltar coisa alguma (há 
sempre uma exceção - no caso, ape
nas borracha), na alimentação, nas 
acomodações e exigências de serviço 
em que se faz urgente a colaboração 
humana. O quadro difere bastante do 
nosso atual. 

Lutamos com uma porção de pro
blemas imediatos . Ainda, há pouco, 
conversava com um eminente amigo a 
respeito da situação brasileira, nestes 
últimos anos influenciada por um ex
cessivo nacionalismo. Um nacionalismo 
chefiado por minoria ativa nos funda
mentos jacobinos . Ou mesmo fascistas. 
Chegou-se ao ponto de não se tolerar 
nada, a menor falta, o mínimo detalhe, 
negando-se pão e água ao estrangeiro 
que deseje entrar no pais sem se achar 
em condições perfeitas,. isto é, em gran
de parte, exigências acadêmicas e su
perficiais, coisa mesmo originária da 
má vontade. Não se afigura isso uma 
estupidez? Enquanto assim procede o 
nosso intolerante nacionalismo, que se 
vem revelando tão prejudicial aos ln
terêsses brasileiros, . os outros Estados 
abrem depressa as suas largas portas 
ao elemento-homem, sôfregos de ane
xá-lo definitivamente, à terra e à so-

ciedade . E são Estados em relação ao 
nosso de uma pequenez territorial ex
traordinária . ~sses nacionalistas de 
calçada se mostram sem querer inimi
gos da própria pátria, que tanto pre
cisa da maior presença possível de 
braços para consolidação e garantia de 
um futuro trepidante em suas pers
pectivas . Essa gente que mude de ru
mo . Já fêz bastante mal à coletivida
de . Deve olhar para a grandeza do ter
ritório nacional despovoado por manei
ra alarmante . Com uma boa organiza
ção administrativa, postas em prática 
certas providências primárias, o estran
geiro dará preferência ao Brasil, ins
talando-se em nossa casa acolhedora, 
casa amiga e de amplas dimensões. 
Casa-Grande . 

Mas o nacionalismo difundiu · mui
ta desconfiança lá fora - e isto vem 
facilitando definitivamente os passos 
de outros interessados na conquista de 
novos elementos étnicos. E' preciso 
que o govêrno adote uma política sábia 
que venha cortar a ação maléfica do 
jacobinismo interno. Num momento 
de gravidade como o que assistimos, 
perplexos, quase inativos ante a gran
deza do espetáculo, impõe-se uma ação 
coordenada, inteligente e, portanto, 
proveitosa para os destinos da .comu
nidade. O porvir brasileiro assombra 
até aos mais frios temperamentos. 
Aquêles que só pensam no seu próprio 
bem-estar. Os egoístas de todos os 
tempos, que não passam de uns pobres 
diabos, embora ricos e estufados de vi
sível superioridade . Dias incertos que 
reclamam dos homens públicos realiza
ções coerentes com as suas terríveis 
necessidades . Atravessa o mundo uma 
fase de reconstrução e transição que a 
última guerra ainda mais apressou o 
desfechô da catástrofe social que a to
dos feriu . 

Está atingindo agora a tais pro
porções de modo a infundir inquietação 
justificada e generalizada . A socie
dade européia, nos seus núcleos derro
tados militarmente, está experimentan
do febre de sair para o continente 
americano à procura de outra vida, 
desejosa de trabalho e esquecimento. 
São fôrças físicas e morais de primeira 
ordem que só os incautos deixarão de 
aproveitar. O número de órfãos é fan
tástico. Todos em idade especial para 
uma rápida adaptação . Bem que po
deríamos acolher uns vinte mil dêles. 
Essas crianças, se houvesse generosida
de e espírito patriótico por parte das 
classes abonadas, nada impediria que 
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viessem para o Brasil, cada familia 
acolhendo, no seu seio, uma daquelas 
criaturinhas abandonadas pela sorte. 

• Tanto casal que anda por ai, criando 
cachorro, gastando dinheiro, estaria 
melhor com a consciência do mundo 
enfêrmo se procurasse adotar um ente 
juvenil de sangue limpo - e que ama
nhã, integrado na economia nacional, 
os maiores beneficios poderia propor
cionar ao meio a que se ligara desde a 
infância . Tanto casal com magnífica 
instalação, que ao invés de· criar pas
sarinhos e jogar "pif-paf", estaria re
conciliado com a vida se tomasse para 
criar, não um cachorro, mas um meni
no . Afastaria de si o ridículo, conquis
tando respeito e consideração. Seria 
útil aos interêsses do país em que nas
ceu ou onde viverá sempre por em
préstimo . 

As nosas leis eivadas de nacionalis
mo idiota foram além do limite permi
tido . Todavia, silenciaram quanto à 
existência de certos males sociais, dei
xando uma liberdade oprobiosa, campo 
seguro para as expansões de indiví
duos sem exato conhecimento de seus 
deveres para com o Estado . A liber
dade não pode chegar ao ponto de 
prejudicar à coletividade . E' indispen
sável que certa classe tenha melhor 
compreensão de seus deveres . Não é 
criando cachorro nem jogando que se 
ajuda a manter a unidade social : é 
procurando resolver pequenos proble
mas domésticos, e também os grandes 
de natureza coletiva, que se constrói 
e se oferece bom sinal de afirmação 
étnica. Os órfãos da guerra estão sen
do disputados como jóias preciosas . 
Movimenta-se o Canadá, movimenta
se a Argentina, o mesmo fazendo ou
tras nacionalidades, inclusive a Norte
América . Porque não imitarmos êsses 
gestos? Porque não canalizarmos o 
maior número possível de braços váli
dos? A nossa incúria não se concebe. 
Mas çlevem haver motivos fortes para 
tanto . ~ncúria aparente, porque os es- . 
forços no sentido de obter imigrantes 
se quebram e se esfacelam, talvez, an
te a propaganda incômoda de nossa in
tolerância nacionalista . Dentro de al
guns anos, na marcha em que vai, a 
Argentina estará possivelmente com 
uma população maior do que a nossa 
- e veja -se: população superior como 
raça . Já económicamente nos superou. 
Boas estradas, ótimo sistema ferroviá
rio, tudo ela tem e dispõe, obra do ho
mem e de uma consciente política 
construtiva , assim podendo serwr c:\e 

exemplo, para os povos descuidados . O 
nosso pais pode ser comparado a uma 
terra composta de formigas e cigarras. 
Porém aquelas desde muito que aban
donaram o trabalho, deixaram o cam
po pela cidade, de modo que as cigar
ras tomaram conta de tudo, estão em 
pleno domínio . de um · Estado onde 
proliferam os poetas líricos . E' preciso 
que outra vez o campo seja dominado 
pelas formigas. E na imigração temos 
a oportunidade de modificar o quadro 
doloroso em que . nos debatemos social
mente . A zona do Pilcomaio, na Ar
gentina, está sendo preparada para 
receber milhões de braços europeus, 
enquanto que não temos área alguma 
preparada para acolher massas huma
nas, isto é, acomodações adequadas 
para uma gente civilizada em grau su
perior ao povo brasileiro. 

Os observadores anglo-americanos 
prognosticaram para o Brasil, dentro 
de um prazo relativan1ente curto, um 
destino relevante na economia do con
tinente e do mundo, sobretudo se se 
considerar o seu forte potencial demo
gráfico, em contínuo aumento, que se 
calcula · atinja 90 milhões de habitan
tes em vinte e cinco anos . A observa
ção pode estar certa . Mas de que ser
virá uma população doente se aglo
merando ca,da vez mais na faixa lito
râneá? É uma população destituída de 
sangue limpo porque o nacionalismo
jacobino está prejudicando a vinda de 
novas fôrças étnicas . As reservas hu
manas constituem ponto básico das 
nações adiantadas . O que tem feito a 
Rússia e a admirável luta em que se 
debate a China, não se concebe sem 
uma densa população, que o Brasil, 
aliás, já tem bom comêço e que au
mentará consideràvelmente no futuro, 
uma vez que poderão existir, no pais, 
enormes possibilidades de trabalho pa
ra milhões de pessoas . Precisamo~ tam
bém atrair capitais, estabelecer outras 
indústrias, expandir ferrovias, dar ga
rantias às emprêsas privadas e conso
lidá-las, estimular esforços, sempre que 
tais esforços impliquem em um fator 
de progresso, prosperidade e prestígio 
da nação . Isto constitui característi
cas importantes para uma política in
ternacional, admirável pela sua elas
ticidade, enquanto deve achar, nas 
oportun.idades difíceis, ~s soluções con
venientes para as conquistas mais 
francas e honrosas . Estamos prontos 
para aumentar na siderurgia 25·3 de 
produção, mediante a instalação de 
novos equipamentos e altos fornos com 
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capacidade para produzir 280 tonela
das diárias de aço - aumentos êsses 
extensivos à produção de lingotes, vi
gas e vergalhões. & perspectivas são 
interessantes, levi;indo ainda em conta 
as jazidas brasileiras de ferro e car
vão, se bem que uma parte da explo -
ração siderúrgica use fornos elétricos, 
ou aquecidos a óleo. A produção de 
carvão mineral desenvolve-se cada ano. 
Em 1931 importávamos um milhão e 
trezentas mil toneladas e produzíamos 
quinhentas mil. Dois lustros depois, 
em 1942, a importação foi de seiscentas 
mil toneladas e a extração nacional 
montou a um milhão e cinqüenta e 
sete mil. Possuindo ferro e carvão den
tro de um vasto território com todos 
os climas e obtendo quase tôdas as pro
duções, dispondo de quatro milhões de 
quilômetros quadrados de ' reservas flo
restais, além de um enorme potencial 
de energia hldráulica, não é possivel 
considerar senão com otimismo os 
dias que nos aguardam. Claro que en
tra nesse otimismo a colaboração de
cisiva de fortes correntes imigratórias 
de origem européia. 

E aqui é onde está tôda <iificulda
de. Os povos do velho mundo andam 
desconfiados das nossas excessivas exi
gências. Para um estrangeiro entrar 
no país terá de lutar bastante com o 
jacobinismo ainda de ventas acesas. 

Se o indivíduo, isoladamente, so,.. 
fre tanto ao ponto de ficar desanimado, 
desde que lhe falta qualquer meio de 
atender ao que se acha impôsto nas 
leis de imigração imagine-se o drama 
do capital que precisa ser empregado 
- e deixa de vir, pois que as garantias 
oferecidas não bastam. E' provável 
que a carta constitucional que está 
sendo elaborada venha a encarar a 
questão com interêsse indispensável. 
E que também se faça intensa propa
ganda no exterior sôbre os propósitos 
da esmagadora sociedade não jacobina 
em admitir a fixação no território na
cional de grandes levas imigratórias. 
Seria política acertada, mesmo porque 
riqueza maior não se poderia desejar 
para o Estado. No entanto, manda a 
justiça dizer que outros objetivos não 
animam o espírito superior de homem 
público do nosso eficiente chanceler 
Neves da Fontoura. :tl:le está atento, 
cuidadoso e possuído da viril vontade 
de modificar p1"evenções que possa en
contrar por parte daqueles que nos 
olham, namorando uma vida sossega
da e feliz, longe dos atropelos da revo
lução social . que assoberba a Europa. 

Por meio de propaganda eficaz se con
seguirá lá fora aquilo que já se vai 
modificando dentro do Brasil: a re
moção de cretinices nacionalistas tão 
prejudiciais aos interêsses econômicos 
da comunidade . 

Clermont Ferrand • 

A cidade de Clermont-Ferrand for
mada pela reunião no século XVII das 
cidades de Clermont-d' Auvergne e de 
Mont-Ferrand acha-se situada numa 
zona de passagem e ao mesmo tempo 
de contacto entre regiões diferentes . · 
Encontra-se no meio da Limagne, uma 
das raras planicies da região do Maci
ço Central numa encruzilhada de ca
minhos ligando a França do norte ao 
MeQ.iterràneo e as regiões de leste às 
de oeste . O local é pois favorável ao 
desenvolvimento de uma cidade comer
cial pela facilidade que oferece à troca 
entre os produtos de criação de gado 
da montanha e os de cereais e a vinha 
cultivados na planície . 
. Existem na Limagne, entretanto, 
muitas outras colinas igualmente favo
ráveis ao estabelecimento de uma ci
dade. Qual teria sido o elemento de 
fixação de Clermont? Antes da con
quista romana a capital da Auvergne 
era outra, e se erguia na colina de 
Gergovia na Limagne ao sul de Cler
mont. Foi junto à fortaleza de Gergo
via que os gauleses inflingiram aos ro
manos a única derrota por êles sofrida 
na Gália. Como vingança os romanos 
transferiram a capital da Auvergne de 
Gergovia para Clermont. Foi pois uma 
razão política que fêz Clermont capi
tal de uma vasta provi.nela. 

Como capital Clermont-d'Auvergne 
foi na Idade Média um importante 
centro politico e religioso. No século 
XVI porém as cidades de Mont-Fer
rand e Rion disputavam-lhe a supre
macia lo.cal, quando uma circunstância 
feliz favoreceu Clermont: a rainha de 
França Catarina, de Medieis descen
dente dos condes de Clermont obteve 
para essa cidade importantes privilé
gios . No século XVII novo acaso favo-

. receu novamente Clermont. Mont-Ft!r
rand foi anexada a Clermont-d'Au
vergne que passou a ser a sede de um 
tribunal que funcionava na primeira . 

N. Jll . - Aula dada pelo Prof. P. Arbos, 
em 1937, na extinta Universidade do Distrito 
Fede~. 
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Passou a denominar-se desde então 
Clermont-Ferrand . Foi pois uma série 
de felizes acasos que fizeram de Cler
mond-Ferrand um grande centro poli
tico . o acaso favoreceu igualmente o 
desenvolvimento industrial que data do 
comêço do século passado quando dois 
parisienses arruinados pela revolução 
de 1830 montaram em Clermont-Fer
rand onde um dêles havia feito os seus 
estudos, uma pequena fábrica de pro
dutos de borracha. Nenhuma circuns
tância local parecia indicar que essa 
cidade distante dos portos de importa
ção da matéria prima, estivesse desti
nada a se tornar o maior centro indus
trial da borracha da França. A dife
rença entre o valor da borracha bruta, 
três vêzes inferior ao da matéria ma
nufaturada permitia entretanto que 
uma fábrica situada longe do pôrto de 
importação de matéria prima supor
tasse o ônus de um frete suplementar. 
A pequena fábrica de ' 1831 empregando 
apenas 100 operários desenvolveu-se 
extraordinàriamente e em 1926 dá em
prêgo a 19 000. Nenhum fator geográ
fico contribuiu para isso e enquanto 
outras indústrias impostas outrora pe
las condições do meio vegetaram ou se 
transformaram, a da borracha devida 
sobretudo à tenacidade da família Mi
chelin constitui hoje a ·grande riqueza 
industrial da cidade . 

Clermont-Ferrand serve de exem
plo de uma cidade cuja origem e de
senvolvimento são devidos mais a cir
cunstâncias fortuitas, ao acaso dos 
acontecimentos e à vontade dos ho
mens do que a determinantes propria
mente geográficos. 

Delineamento cartográfico pelo radar 

Sob êste título foi divulgado na 
imprensa desta capital um comunicado 
procedentes de Washington, da Agên
cia SIH, segundo o qual um novo sis
tema que é "talvez a maior invenção 
isolada parà levantamento cartográfico 
a longa dist ância", prestes a tornar 
obsoletos os métodos conhecidos de de
lineamento da superfície da Terra, re
sultou do aumento da precisão do !'a
dar de curto alcance a uma proporção 
máxima de êrro de dez pés, a uma 
distância de 300 milhas . Elaborado pe-

. 
los eng·enheiros da RCA, do Serviço de 
Inspeção Costeira e Geodésica dos Es
tados-Unidos e por especialistas mili
tares, o novo método geodésico, deno
minado "shoran" (horange radar), se
rá em breve usado para delinear com 
precisão '.lS regiões vazias dos mapas 
terrestres, como os existentes no vale 
do Amazonas, na China, Sibéria e Afri
ca . Ainda êste ano, será empregado 
para re-delinear as áreas costeiras do 
continente norte-americano e dás An
tilhas, onde os navegantes insistem que 
muitas ilhas não se acham exatamente 
onde deviam., nos presentes mapas . 

O "shoran", como o radar normal, 
funciona segundo o princípio de me
dição em micro-segundos (milionési
mos de um segundo) espaço de tempo 
em que um sinal pelo rádio cobre uma 
determinada distância. No radar nor
mal, um sinal emitido, por exemplo, 
de um· avião a grande altitude e o seu 
eco, são medidos para determinar a 
altura acima do solo, ou distância das 
cadeias de montanha . Um aparelho 
"shoran" também emite jatos pelo rá
dio contra um objetivo distante . Toda
via, o sinal, ao voltar, não é simples
mente um eco. Um transmissor res
pondente, postado no solo - nos pon
tos tangentes cuja distância deve ser 
medida - responde imediatamente ao 
jato original do avião com um forte 
sinal que lhe é peculiar. Em outras 
palavras, o eco freqüentemente muito 
fraco para ser nitidamente ouvido a 
grandes distâncias, é substituído por 
um sinal forte, automàticamente esti
mulado pelo jato original do radar. 

Sôbre a área . a ser delineada êsses 
transmisores-respondentes são distri
buídos de maneira a distarem 500 mi
lhas entre si . Para medir uma distân
cia apreciável, um avião · dotado de um 
"shoran" alça vôo a uma altitude de 
cêrca de 40 000 pés, onde o horizonte 
teórico é 285 milhas em tôdas as dire
ções, distantes 500 milhas uma da ou
tra. O tempo que decorre entre o seu 
próprio chamado de radar e o apare
cimento do sinal-resposta na válvula 
de raio caótico, é registrado -em micro
segundos . Para maiór precisão, o apa
relho traduz imediatamente o tempo 
escoado em milhas, jardas e pés, a 
distância que os sinais tiveram de per
correr . Instalando-se várias estações 
móveis em uma rêde geodésica, e fa-
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zendo-as girar, consegue-se cartografar 
grlndes áreas numa questão de dias, 
as invés de meses e anos, conforme 
exigem os métodos convencionais da 
Terra. 

Por fim, estações repetidoras am
pliam o alcance do "shoran". Grandes 
rotas em círculos poderão ser medidas 
com precisão até então oc~ânicas. Os 
chamados erros de gravitação "fixos" 
existem, ao que se sabe, por todo o 
globo . E supõe-se que sejam resultan
tes, do abalo de grandes massas de 
terra sôbre o pêndulo do prumo de 
delineamento. Se êsse abalo atinge ape
nas um minuto do arco, em relação a 
uma posição perpendicular exata, o 

êrro transferido para o mapa pode al
cançar uma milha. Sôbre o solo, tais 
erros de gravitação podem ser repara
dos, mas não se conhecem meios de 
corrigi-los não havendo terra à vista. 

O "shoran" possibilitará o delinea
mento de ilhas com massas continen
tais de tal modo que a dúvida sôbre 
a precisão das cartas oceânicas possa 
ser eliminada . 

Eni conseqüência dos estudos que 
se estão levando a efeito, os técnicos 

_também predizem melhor compreensão 
e medições mais exatas da velocidade 
das ondas de luz e rádio, o que virá 
tornar "sobrenatural" a precisão do 
"shoran" e dos futuros mapas do globo. 

..-
Concorra para que o Brasil seJa geogràflcamente bem representado, enviando ao Conselho 
Nacional de Geografia informaçCles e mapas que possam ser de utilidade à nova ediç&u 

da Carta Geonáfica do Brasil ao Mlliunéstmo, que o conselho está elaboranao. 



Contribuição ao ensino 

Os Problemas da Economia Nacional - As 
Condições Básicas: Saneamento; Mão de Obra 
e Técnica; Transportes; Combustíveis; Crédito 

- A Independência Econômica. 
(Programa ·de Geografia-Curso Colegial} 

III 

Prof.ª U:A QUINTIERE 
Da Secção Cultural do C. N . G. 

t:ste novo plano é publicado, como aliás todos os outros, com o mesmo cri
tério de sugestão ao professor e não com caráter oficial. Dentro dêste esquema ~ 
pode o professor· mover-se livremente, acrescentando ou suprimindo as partes 
que julgar mais necessárias. Não sendo rigido, pode ser adaptado ao · nível 
mental da turma, assim como permite, ao professor, dar a au!.a de acôrdo com 
o seu método e a sua 119l'8<>1lalldade. 

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

C) TRANSPORTES - COMBUSTtVEIS 
2.0 - Combustiveis 

1.ª parte: Importancia dos combustíveis . Diversidade dos meios de transportes 
e dos combustiveis. Exemplos. 

2.ª parte: Os combust'íveis: classijicaçO.o 

a) sólidos - lenha e carvão vegetal (em· todo o pais) 
- carvão mineral (poucas minas localizadas na Região Sul. 

Exploração recente e intensiva . Deficiên,cia em qualidade e 
quantidade) . 

b) líquidos - petróleo (inexistente em escala comercial) 
- óleos vegetais (Nordeste) 
- óleos minerais <rochas betuminosas) 

c) energia elétrica - as grandes quedas d'água distantes dos centros indus
triais. A serra do Mar e suas inúmeras pequenas quedas d'água possi- · 
bilitam o aproveitamento de energia. As quedas artificiais . 

3.ª parte: Apro_veitamento e suas conseqüências 

a) grande emprêgo de lenha e do carvão vegetal. O devastamento das matas 
precipita a erosão e o conseqüente empobrecimento das terras . 

b) uso de óleos vegetais como combustiveis secundários (babaçu, oiticica. 
côcos) . Indústria incipiente. Necssidade de cultura científica. 
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c) importação de r.ombustíveis básicos : carvão, petróleo e seus derivados, 
óleos minerais . Necessidade de exploração de novos campos petrolíferos. 

d) o papel da fôrça elétrica (indústria, transportes, iluminação, uso domés
tico) . Fôrça motriz mais eficiente e mais barata . As grandes usinas do 
Rio-de-Janeiro e de São-Paulo e o aproveitamento de quedas d'água 
artificiais CEx.: Cubatão, Ribeirão-das-Lajes). 

IV - CRÉDITO: 

1.ª parte: Conceito . Necessidade de amparo ao produtor: agricultor, industrial. 
Financiamento . Estabelecimentos de crédito; bancos ; 

2.ª parte: A necessidade do capital estrangeiro num país novo. As grandes em
prêsas e o financiamento estrangeiro . Ex. :- estradas de ferro (Leopoldina 
Railway) , frigoríficos CSwift), etc . O capital nacional em substituição ao 
capital estrangeiro. Ex. : Cia. de Terras Norte do Paraná . Expansão da rêde 
financiadora nas zonas de maior atividade econômica . 

3.ª parte: O papel do Banco do Brasil no desenvolvimento econômico: 
financiamento rural: diretam,ente aos pequenos, médios e grandes pro
dutores e indiretamente, através d~s cooperatívas e usinas de trans
formação. 

- criação da carteira de crédito agrícola-industrial e sua importância para 
o desenvolvimento da pecuária, agricultura e indústria. 

- crédito especializado a bancos (Banco da Borracha) e a institutos (Mate, 
Sal, Açúcar e Alcool). 

- ação sôbre os outros bancos: criação da Carteira de Redescontos visando 
a aplicação de créditos para fins econômicos. 

4.ª parte: Crédito é progresso. A Bôlsa de Valores e as pulsações econômicas 
Os grandes centros econômicos: Rio-de-Janeiro, São-Paulo, Santos. 

III> CONCLUSAO: A INDEPENDtNCIA ECONôMICA 

A) Evolução econômica: ·da monocultura para exportação (ciclo da cana de 
açúcar, café) à produção va.riada para o mercado interno ou para exportação 
(café, algodão, cacau, mllho, frutas, etc.> . Indício de elevação do nível de 
vida. 

B) O comércio no Brasil de hoje: 

1. Importação: 
a) em 1874: tecidos 

bebidas 
lãs 
carne sêca 

2. Exportação: 
a) em 1840: café 

açúcar 
algodão 
couro 

3. Produtos comerciais básicos: 

b) em 1943: maquinaria 
trigo 
petróleo 
ferro e aço 
produtos químicps 
carvão . 

b) em 1943: café 
tecido'S 
óleos e cêras 
algodão 
cristal e pedras 
cacau 
carne 

a) matérias primas para a indú~tria: carvão, petróleo, algodão . . 
b) matérias de importância estratégica: cristal de rocha, manganês, 

chumbo. 
c) produtos alimentícios: trigo, mllho, café, carne, açúcar, etc . 
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C) O Brasil caminha para a independência econômica. A tendência moderna da 
auto-suficiência ern todos os países e a conseqüênte diminuição do comércio. 
O comércio e a sua relação com o progresso . 

~ 

SUMARIO DA STJB~TJNIDADE: 
I - Introdução: Os problemas básic~ da economia nacional 

II - Desenvolvimento: 
A) Saneamento 
B) Mão de obra e técnica 
C) Transportes -- combustíveis 
D) Crédito 

III - Conclusão; 1:1. independência eGOnômica. · 

· ---0--
MATERIAL DIDATICO: 

Mapas: Jazidas de carvão e campos petrolíferos 
Principais quedas d'água e usinas elétricas 
Agência do Banco do Brasil. · 

Gráficos: Evolução do crédito agrícola e industrial no Brasil 

Fotografias: 1 - Mina de carvão 
2 -- Pôrto de embarque de carvão (Laguna) 
3 - Exploração do carvão vegetal 
4 - Pôrto mostrando os reservatórios de combustíveis (Santos, Rio

de-Janeiro) 
5 - Rua comercial de uma cidade mostrando um ou mais esta-

belechnentos de crédito ' 
6 - Pôrto brasileiro mostrando carga variada. 

-.()--,--
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VISITAS E EXCURSÕES: 

Esta sub-unidade oferece muitas oportunidades para visitas ou excursões. 
Considerando o grande valor que as mesmas, quando bem orientadas, oferecem 
aos alunos, sugerimos aos professôres, além das oportunidades locais mais ime
dia tas, as seguintes: 

núcleo colonial 
mina de carvão 
açude 
local de exploração de carvão vegetal 
escola agrícola 
usina elétrica 
zona de saneamento 
pôrto e suas instalações. 

• ..-:- O Conselho Nacional de Geografia ê constltufdo pelo "Dlret6rio Central" na Capital 
.... Federal, por um "Diretório Regional" em cada capital de Estado e por um "Diretório 
Municipal" em cada Prefeitura. 



Aspectos Fisiográficos das Regiões Fronteiriças 
VII 

A BACIA DO PARAGUAI 
F. A. RAJA GABAGLIA 

Membro do Diretório Central do C. N. G. 

SUMÁRIO - 1. A fronteira Brasil - BoZwia, 1lll bacia do Paraguai . ll. O alto Paragua•: 
geologia, aspecto geral, as comunicações com a bacia amazônica. 3 . O Pantanal . .t . O rio Paragua•: 
da Baw Negra ao ..4,pa. 

1 - A parte meridional da fronteira Brasil-Bolívia, incluída na bacia do 
Paraguai, está descrita no artigo I, parágrafos 1, 2 e 3 do Tratado de Petrópolis 
(1903) , ajuste de limites e de permuta de territórios. 

o Tratado de Petrópolis concedeu à Bolívia 726 quilômetros quadrados sôbre 
a margem direita db rio Paraguai, dentro dos terrenos alagados, conhecidos por 
Baía-Negra; 166 quilômetros quadrados sôbre a lagoa de Cáceres, compreendendo 
uma nesga de terra firme (49,6 quilômetros quadrados), que permite o estabele
Clmento de um ancoradouro mais favorável ao comércio do que o cedido pelo 
Tratado de 1867; 20,3 quilômetros quadrados, nas mesmas condições, sôbre a 
lagoa Mandioré; e 8,2 quilômetros quadrados sôbre a margem meftdional da 
lagoa Gaíba. 

As lagoas da fronteira brasíleo-bolivlana são Uberaba, Gaiba, Mandloré e 
Cáceres, esta última sangrada,· pelo rio Tamengo lindeiro, por 5 quilômetros e 
580 metros que a comunica com o Paraguai. 

Comunicam-se, entre si, por melo de canais de furos, sendo o mais notável 
dêles o canal Pedro II, chamado pelos vizinhos Pando (33 quilômetros de exten
são), e que comunica a lagoa Uberaba com a Gaíba, formando, com elas e o 
rio Paraguai, uma ilha fluvial. 

A fronteira foi demarcada em 1908, pela Comissão Guillobel, numa extensão 
de 354 quilômetros e 291 metros, sendo 266 quilômetros e 733 metros · por terra 
e 87 quilômetros e 558 metros por água, e assinalada por 21 marcos. 

O marco do desaguadouro da Baía-Negra, no rio Paraguai, está aos 
20º09'59",80 lat. S e 58°10'15",0 long. W .Gr. Dêste marco, a fronteira brasíleo
boliviana prosse~e para o S pelo rio Paraguai, numa extensão de 40 quilôme .. 
tros; é, segun!.i.o o Tratado de Petrópolis, o rio Paraguai, do desaguadouro da 
Baía-Negra até um ponto de sua margem direita, cujas coordenadas geográficas 
são: 19°58'18",82 lat. S e 57°51'38",03 long. W .Gr. :Este ponto dista 9 quilômetros 
em linha reta do histórico forte Coimbra e está assinalado por um marco de 
referência colocado na margem direita do rio. Na entrada do desaguadouro da 
Baia-Negra no rio Paraguai, há a trijunção das fronteiras Brasil-Paraguai
Bolívla. _) _ 

2 - O rio Paraguai, um dos mais importantes rios do continente sul-ameri
cano, é típico rio de baixada e suas margens, relativamente ao nível das águas, 
vão baixando, à medida ·que se aproxima das cabeceiras, até que, nos Pantanais, 
ficam, quase que todo o ano, submersas. · Poucos rios têm declive mais fraco, 
proporcionalmente à extensão e é, como via de navegação, um dos cursos mais 
notáveis do mundo. Nasce em MatD<'Grosso, no brejal das Sete-Lagoas, aos 
13°30' S; corre, a principio, como um ribeirão, com pequenas cachoeiras e, em 
seguida, desliza lentamente, sendo que, a partir de 4 000 quilômetros do mar, o 
declive é apenas de 5 centímetros por quilômetro; dai, vapôres de pequeno calado • 
podem livremente subi-lo muito ao N da Argen~ina e Paraguai, e chegar à base 
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do planalto pelo riO principal e seus afluentes Jauru (396 quilômetros) , Sepu
tuba (396 quilômetros) , Cuiabá (882 quilômetros) , São-Lourenço ,(561 qullôme
tros), Taquari (858 quilômetros) . 

GeolOgicarnente, a bacia do Alto-Paraguai apresenta terrenos que, com certa 
insegurança se distribuem pelos sistemas arqueano, algonquiano, cambriano, or
doviciano ou siluriano, pleistoc'eno e recente, conforme Avelino de Oliveira e 
Pedro Moura, que continuam os estudos iniciados por Evans, Arrojado Lisboa, 
Eusébio de Oliveira, A. Betim Pais Leme e outros . Os terrenos arqueanos têm 
pequena representação e a principal ocorrência acha-se ao sul de Corumbá, 
onde um afloramento de granito róseo porfiróide, começando a 14 quilômetros 
dessa cidade, se prolonga por 22 quilômetros, até a serra do Urucum . (com man
ganês e ferro) . ~sses terrenos são constituídos de rochas do nosso complexo 
fundamental. 

Os terrenos &lgonquianos formám a chamada série Cuiabá, semelhante à 
série de Mina.ti, c11racterizada por xistos ou filitos ardosianos, aos quais se subor
dinam quartzitos e conglomerados xistosos . Ocorrem em Cuiabá; principalmente. 

Os terrenos cambrianos formam a série Corumbá ou Bodoquena e com
preendem calcáreos negros, cinzentos, róseos e brancos, cristalinos e semi-crista
linos, geralmente silicificados, movimentados moderadamente, falhados, contendo 
de permeio folhelhos cinzento e amarelado, com pouco vest1glo de metamorfis
mo. Ocorrem em Corumbá; ao S, nos montes Puga, Bom-Conselho, Patrulha e 
Marinha; a SE, na serra da Bodoquena; ao norte, na serra do Tombador (Arara~ , 
em Guia, a 40 quilômetros, ao N de Cuiabá . 

Os terrenos ordovicianos ou silurianos constituem a formação El Carmem 
e a ~érie Jacadigo ou Urucum, aquela boliviana e arenitica, e esta abrangendo 
a formação Raizama (rochas) feldspáticas alteradas e endurecidas, minérios 
de manganês e ferro) e a formação Urucum (arenito brechlforme arcoziano) 
aflorando em Arara, Urucum antiga Albuquerque) e serra da Bodoquena . 

Os terrenos triássicos, constituem a formação Aquidauana, pertencente à 
série Maracaju, e caracterizada por arenito · vermelho, grosseiro, duro, pouco 
argiloso, pintalgado e com seixos, ocorrendo no córreg() Morcêgo, afluente do 
Aquidauana . 

Os terrenos pleistocenos e recentes abrangem a formação Pantanal: vazas, 
arenitos e argilas, cobrindo, em capa relativamente delgada, terrenos paleo-
zóicos . ., 

Geomorfolôgicamente, a bacia do rio Paraguai está na fase de senilidade. 
Embora a bacia do Alto-Paraguai, entre os paralelos 14º e 15º, apresente chapa
das, que a delimitam da bacia amazônica, o fato é. que são numerosos os cruza
mentos das nascentes dos afluentes do Alto-Paraguai com as dos rios que correm 
para a bacia amazônica . 

Algumas vêzes, o divortium aquarum entre as duas grandes bacias é tão 
mal definld<> qU:e mera elevação ou uma ponta de terra, senão uma árvore 
atravessada, atira as águas para êsse ou aquêle lado . Assim, é a intercomuni
cação entre o rio Guaporé e o rio Paraguai, conhecida pelos exploradores desde 
o século XVIII e, em 1907, reexplorada pela Comissão Rondon . Entre o Aguapei, 
11.fluente do Jauru, e o Alegre, afluente do Guaporé1 inserem-se apenas poucos 
quilômetros; há o varadouro de Pequiri, com 7 quilômetros e 117 metros! 

O Pantanal é a planície inundável da bacia do Paraguai, o qual, nas enor
mes cheias, se esparrama, formando um mar temporário, com ilhas de aguapés, 
estendendo-se a perder de vista, prolongando-se em banhados, donde emergem 
moitas de ervas e; arbustos_ e . sobreaguam montículos artificiais, velhos refúgios 
dos indigenas contra a inundação . 

O Pantanal é o espaço de maior inundação do nosso continente e está quase 
todo situado no Estado de Mato-Grosso; os antigos viajantes chamavam-no, 
genericamente, xaraies . De um niodo geral, essas planícies, cobertas periódica
mente pelo transbordamento dos rios, estiram-se por 600 quilômetros, de N a S, 
entre o Jauru e a colina de Fecho-dos-Morros, tendo, em alguns lugares, 250 
quilômetros de largura . · · 

Nas águas baixas, êsse "mar" desaparece, campos de ervas rasteiras o subs
tituem, conservando, porém, sempre, trechos alagados, chamados baías - canais 
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naturais que servem de dreno aos campos e pântanos, depressões dos terrenos 
que formam lagos e lagoas, de água doce. ou salôbra, como as que são cortadas 
pelos llndes Brasil-Bolívia. · · 

Arrojado Lisboa, no seu magnifico .trabalho Oeste de São-Paulo - Sul de 
Mato-Grosso, estuda o solo do Pantanal, que é argiloso ou arenoso, mas, livre 
das inundações, é sólido e sêco em sua maior extensão, e, cobrindo-se de um 
tapête de gramíneas, verdes e tenras, transforma-se em pastagens naturais, as 
melhores do Brasil. Tropical. De fato, os campos no Pantanal são salltrados; 
a criação do gado pantaneiro não exige maiores cuidados e o carandá, o coqueiro 
providencial, fornece material de construção para o cercado, o curral e a 
habitação. · 

Sob o ponto de vista fitográfico, o Pantanal é realmente interessante, pois, 
segundo Gonzaga de Campos, é o lugar onde todos os tipos da vegetação do 
continente vêm fundir-se, aparecendo, na vasta área, . amostras de cada um 
dêles e, em certos pontos, verdadeira -mistura. Em nenhl.1-ma outra região, 
registram-se tão grande número de têrmos locais, diz Arrojado, para significar 
agrupamentos de certas variedades vegetais, sendo .notável a propensão para 

' determinadas plantas constituirem habitat isolado; assim, carandàzal, paratudal, 
piuval, etc., são têrmos locais que designam paisagens caracterizadas pela pre
dominância de certas espécies. 

Dessas formações vegetais, destaca-se o carandàzal, em que predomina o 
carandá, (Copernícta australis, segundo Ed. Beccari), palmácea de porte ele
gante que, em grupo, oferece um belo espetáculo. E' um vegetal resistente, de
senvolve-se bem nos lugares secos, e, por isso e por suas numerosas ut111dades 
corresponde à carnaubeira (Copernicia cerífera Mart.) do Nordeste, com a qu~l 
tem sido confundida, embora não produza cêra. 

Outra formação vegetal típica e de grande utilidade local é o acurtzal, 
constituida do acuri (Attalea excelsa) cujas palmas são empregadas na cober
tura dos ranchos. 

Fato digno de nota é a lufada que se verifica anualmente, entre maio e 
junho, e consiste na migração dos peixes do Pantanal rumo às cabeceiras dos 
grandes cursos d'água. ~ o conhecido fenômt1no da piracema que, no Pantanal, 
assume grandes proporções. . 

Herbert Smith, ilustre explorador e geólogo, no seu valioso trabalho Do 
Rio-de-Janeiro a Cuiabá, descreveu o Pantanal em largos traços, estabelecendo 
uma importante distinção entre o Pantanal e o Chaco. 

Para H. Smith, o Pantanal é uma área de erosão, cujo principal agente fol 
o rio Paraguai, ao passo que o Chaco é uma área de colmatagem, de acumulação 
de detritos ptovenientes de desmonte de antigo planalto que existia, onde hoje é o 
Pantanal. 

Geólogos e paleontologistas, verificando o contraste . entre a · planície do 
Paraguai e a borda do planalto, alinhada e escarpada como certas costas ooeâ
nicas, conceberam a hipótese de um "vasto mediterrâneo" intercalado entre a 
reglão andina e o alto maciço do Brasil. São argwnentos para essa hipótese 
não só os cruzamentos das nascentes dos tributá.rios do Amazonas com as dos 
afluentes do Alto-Paraguai mas, ainda, o fato de espécies da fauna e da flora 
aquática serem comuns à bacia do Amazonas e à do Paraguai, como a piram
bóia (Lepdostrien paradoxa), achada, já no século XVIII, por Alexandre Rodri
gues Ferreira, no Amazonas e descoberta pelo naturalista argentino E. Holm
berg, em Formosa, no Chaco, em 1887, e como a Vitória Régia, que se encontra 
no Orinoco e vai aparecer no Paraná. . _ 

Para Arrojado Lisboa, aliás de acõrdo com Orville Derby- e com geólogos 
nossos contemporâneos, tôdas as formas singulares da borda do planalto e tam
bém ás fendas ou depressões profundas, dos altos cursos orientais do Paraguai 
se explicam perfeitamente, sem ser necessário fazer intervir o mar interior. 
Explicam-se por falhas e juntas no relêvo dos terrenos, imprimindo os traços 
gerais topográficos e esboçando, assim, o molde que a ação posterior da desnuda-
ção amplia e cinzela. · 

Aceito êsse modo de ver,.o Pantanal será uma bacia de afundamento, uma 
bacia tectônica e as atuais elevações que apresenta são restos ou os últimos 
testemunhos de uma cordilheira profundamente trabalhada pela erosão-. São 
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montanhas em blocos, com escarpas elevadas, resultantes dos planos de falhas. 
Algumas dessas falhas foram recentemente estudadas pelo geólogo Dorr, do-, 
U.S. Geological Survey e pelo Dr. Otávio Barbosa .. 

Em todo caso, parece ser viável a hipótese aventada por Glycori de Paiva: 
que admitiu a existência, na primeira era geológica, de um ,mar epicontinental, 
por êle chamado "mar de Cuiabá" e se estendendo a E do morro do Mangabal, 
na direção de Cuiabá. Em favor desta hipótese, diz Glycon de Paiva, são argu
mento as rtpple marks, ou, sejam impressões deixadas nas areia.a pelas ondas 
e hoje petrificadas, ocorrendo na região. Segundo ainda Glycon de Paiva, mais 
tarde, o fundo dêsse ·mar se alteou, dobrou-se e fendeu-se e houve efusões e 
intrusões magmáticas, que, com o vapor d'água, deram origem aos veeiros auri
feros, cuja decomposição, pelos agentes meteóricos, explica a presença de pepitas 
de ouro em Cuiabá . 

Não se pode comparar, as enchentes da bacia do Paraguai com as da bacia 
amazônica ; assim · é que, enquanto registram-se, na bôca do Acre oscilações de 
nível de 20 metros, no Paraguai, as maiores enchentes não ultrapassam a 
7 metros, acima da estiagem, regulando as oscilações entre 4 e 5 metros . 

A pluviesidade, no Pantanal, é inferior à da bacia amazônica e a alternativa 
do tempo sêco para o chuvoso, é bem ac~ntuada : de outubro a março, chove 
abundantemente, mas, de março a setembro, as chuvas escasseiam, os córregos 
secam, a vegetação esmorece, lembrando as caatingas nordestlnas, como já 
observou Alberto Lõfgren . Entretanto, a topologia distingue essas duas regiões: 
no Nordeste, a drenagem das águas fluviais opera-se quase sem tropeços, nem 
aeidentes, devido à il'lclinação rápida do solo, sem gradações ou socalcos; no 
Pantanal, a fraca declividade do terreno retém as águas, diminui a velocidade 
de escoarµento, e permite o alagamento de enormes áreas. Daí, a vegetação 
xerófila, ou adaptada à sêca, no Nordeste, e a vegetação tropóftla, no Pantanal, 
isto é, uma vegetação alternativamente adaptada à umidade à sêca (higro e 
xerófila). 

4 - Do desaguadouro da Baía-Negra bôca do rio Negro ou Otuquis) à 
barra do rio Apa, numa extensão de 265 quilômetros, corre a linha divisória, 
Qnt.fe o Paraguai e o Brasil, pelo álveo do rio Paraguai . O grande rio, além de 
Corumbá - que o gênio político dos portuguêses plantou na margem direita, na 
i\nica nesga de terra que fica sobranceira à alagação e, destarte dominando a,s 
duas margens, na esquerda, estando Pôrto-Esperança - flul tortuoso e risonho, 
diz Roquete Pinto, na Rondônia, entre campinas e bosque.a;. as margens cobertas 
de florestas, quando não se apagam para dar lugar às ' lagoas e, de longe em 
longe, com os tufos violáceos de uma piúva (o ipê), a romper o verdor sombrio 
da vegetação . 

No trecho fronteiriço, o rio Paraguai, logo abaixo de Tererê, passa entre 
morros de formas aproximadamente cônicas, os quais se alinham pela margem 
esquerda ou brulleira e se prolongam 3 léguas além pela margem paraguaia, 
ou direita onde 2 léguas de pantanal, os separam das terras altas do interior. 
Tais elevações constituem o Fecho dos Morros e o Pão de Açúcar, que forçaram 
o rio, para transpô-los, a descrever uma de suas grandes voltas. 

Geologicamente, êsses morros são de origem vulcânica, mais recentes que 
tôdas as elevações da baixada e foram relacionadas por O. Derby como formando 
um centro vulcânico distinto, semelhante aos de Caldas e T1nguá . 

O Paraguai, pela margem esquerda, aos 20º05'13",3 lat. S e 57°59'09",75 long. 
W .Gr., recebe o Apa lindeiro desde a barra até receber o arrolo Estrêla, seu 
anuente da margem esquerda e também fronteiriço por 115 quilômetros. A 
fronteira prossegue pelo pequeno regato ou sanga, chamado sangão Estrêla, de 
377 quilômetros de extensão e que desce da cordilheira do Amambai. . · 

O Apa ou Apá, llndelro na extensão de 329 quilômetros e 680 metros, nasce 
na cordilheira do Amambai, tendo dois formadores , o maior dos quais é o Estrêla. 
E' um rio inavegável, obstruído por troncos de árvores . A Comissão Mista de 
1872-74, chefiada por Rufino Galvão, depois visconde de Maracaju, demarcando 
a fronteira da foz do Iguaçu à barra do Apa, erigiu um marco na confluência 
do arroio Estrêla com o Apa e, outro, na vertente principal dêsse arroio . A 
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atual Com1.ssão Mista, organizada ex-'Dl do Tratado complementar ao de 1872, 
firmado, no Rio-de-Janeiro em 1927; e cujo chefe presentemente é o ilustre 
coronel Claudino Cruz, caberá o levantamento hidrográfico e a discriminação 
das ilhas do rio Paraguai compreendidas entre a barra do Apa e o desaguadouro 
da Baia-Negra. Pelo Tratado de 1872, a ilha do Fecho-dos-Morros é brasileira. 
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O serviço central de Documentação Geo!;'rãflca do Conselho Nacional de Geografia • 
completo compreendendo Biblioteca, Mapoteca, Fototeca e Arquivo Corográfico, destlnando

IM! êste à cuardi: de documentos como sejam inéditos e artigos de jornais. Envie ao Conselbo 
qualquer documento que possuir sôbre o território brasUeiro. 



Seminários de Estudos Geográ.ficos 

3.0 SEMINARIO DE ESTUDOS GEOGRAFICOS, REALIZADO EM 20 DE MARÇO 

DE 1946, NA SEDE DO CONSELHO NACIONAL DE GEOGRAFIA 

PROCEs·sos DE IMPRESSÃO USADOS NO u . s. e . AND GEODETIC SURVEY 

Ilustrações 

Completando o seminário publicado no Boletim de maio, n.0 38, iilsere êste 
número algumas ilustrações enviadas à Redação pelo Sr. Alcyon da Fonseca 
Dória, autor da palestra que constituiu o :t0 seminário de estudos geográficos. 
Escreve a êste propósito o Sr. Alcyo:p. Dórla: 

- O clichê 1 abrange os três tipos de cartas, que são feitas no U. S. Coast 
and Geodetic Burvey, o clichê II os processos usados em "Vinylite" provas e 
correções para negativos. 

Como disse no Boletim de maio, o C.N.G . já posrmi os aparelhos para · 
gravação e, como são êstes desconhecidos no Brasil pareceu-me interessante 
apresentá-los aqui . Devo informar que os mesmos são usados pela Divisão de 
Reprodução do U. S . Coast and Geodetic Survey e são de autoria · do Sr. Samuel 
Sachs. 

O primeiro (1) é o gravador mecânico para gravar, em vidro, pequenas 
letras, palavras ou sim bolos . 

• 
O segundo .(2) é usado para a gravação de linhas paralela.! ou simples, 

permitindo dar às mesmas certa ondulação, devido ao jôgo que possui numa das 
extremidades. 

O terceiro (3) (iestina-se à subdivisão das linhas da rêde de projeção. 

O quarto (4) é elétrico e permite que sejam gravadas no negativo pequenos 
pontos com tôda precisão e com a maior rapidez possível. 

O quinto (5) destina-se à abertura nos negativos, das Unhas finas que 
representam as curvas de nível. 

Por fim, o 6.0 , devldo ao Jôgo de agulhas que possui, torna possível abrir 
nos negativos linhas de diversas grossuras. 

Um mapa, que seja desenhado por êste processo, permite uma impressão 
quase tão perfeita como a dos que são feitos por gravação em chapas de cobre, 
e com a vantagem de ser mais rápido o trabalho de gravação. 
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Compilação 
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Fig. 1 - Gravador mecdnico 

Fig . 2 - Gravador móvel 
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Fig. 8 - Sub-divisor 

Fig . 4 -- Orat•aàor eldtrico para pontoa 
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Fig. ó - Oracaàor para Hnhaa 
(Curva de nlvel lntermedtlirla) 

Fig . ti ·-· G,.m:atto,. fiZt) 



Tertúlias geográficas 

CENT:d:SIMA VIO.tsIMA QUARTA TERT'úLIA, REALIZADA A 4 DE JUNHO 
DE 1946 . 

O ASPECTO GEOGRAFICO DO AÇóCAR . QUESTÃO AÇ'UCAREIRA NORDESTINA, 
FLUMINENSE E PAULISTA 

Constituindo mais uma contribuição à série de tertúlias promovidas pelo 
C. N. O., o técnico Oileno Dé Caril fêz uma palestra sôbre "O aspecto geográfico 
do açúcar", tendo presidido a sessão o Prof. Antônio Musso. 

Iniciando, disse o Dr. Dé Caril que tendo nascido em Pernambuco, ficava 
admirado, quando cltiança, com as crises que .a indústria sofria por ocasião das 
crises de açúcar. Lembra-se de ouvir que os usineiros queimavam cédulas de 
Cr$ 500,00 e que os fornecedores de cana gastavam rios de dinheiro quando o 
preço do açúcar era alto, porém, chegava a inevitável crise, uma verdadeira 
noite de agonia descia sôbre os industriais e fornecedores <ie cana. Mais tarde, 
estudante em uma escola de Agronomia, no vale do Tabapacuará, via todos os 
dias, na safra, os trens car,regados de milhares de toneladas. Tinha a impressão 
de que a usina, tendo desorganizado a economia banguêzeira de Pernambuco, 
escravizava à nova entidade sob o tífiulo de usina, as terras dos velhos engenhos. 
A estrada de ferro de bitola estreita teve uma grande função na mudança da 
antiga economia açucareira de Pernambuco. 

Outras cousas, então, ainda o faziam meditar bastantet A população estava 
inteiramente desprotegida; era uma escravização do homem à terra . 

. Aquelas paisagens canavieiras impregnaram inteiramente seu sub-consciente 
e orientaram seus estudos para a interpretação dêsses fenômenos. · 

Dividindo sua palestra em três partes - questão açucareira nordestina, 
fluminense e paulista, disse: 

"A cana de açúcar, por fatalldade histórico-geográfica, nunca poderia .ter 
nascido longe da água, por ser êste um elemento essencial. Se verificarmos 
onde estão as cidades canavieiras no Nordeste vamos constatar que se acham 
à beira mar ou beira rio e, onde existe hoje uma cidade, existiu outrora um 
engenho . São exemplos disso: Itamaracá, São-Lourenço, Cabo, Ribeirão, Siri
nhaém, Barreiros, Maceió, Alagoas, etc . Em todos os Estados do Nordeste, o rio 
é um elemento· de fixação . Na baixada fluminense o rio Paraíba tem, para o 
Brasil, uma slgn1!1cação muito importante por ter sido o elettiento de encontro 
de duas grandes culturas: o açúcar e o café;. o primeiro subindo o Paraíba e o 
segundo descendo, dando-se o encontro acima de São-Fldélls. Travou-se uma 
luta dramática, da qual saiu vencedor .o café, que desceu até à baixada flumi
nense fundando Itaperuna, o maior centro cafeeiro do mundo . Foi um exemplo 
do que seria mais tarde a luta das duas economias. Isto vem positivar um 
conceito de Ratzel, de que o Estado nada mais é que um conglomerado de 
humanidade, solo e água. · 

Uma vez chegado ao último quartel do século passado, o açúcar começa a 
sofrer as grandes crises no mercado mundial. Com o fechamento do comércio 
internacional e, com êste, dos mercados francês e inglês e com o melhoramento 
do açúcar das Antilhas, o açúcar banguê entrou em grande decadência . O 
Nordeste açucareiro teve de se transformar para não desaparecer. Surgiu outro 
tipo de engenho - o engenho central - fábrica colossal para a época, que per
mitiu aos proprietários das terras conservá-las. Evidenciou-se logo o seu fracasso, 
pois os usineiros ficavam na dependência d!>s fornecedores de cana. 
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. 
Para remediar essa situação o govêrno determinou que, num ralo de 15 

quilômetros, se reservasse uma área de terras para cada usina. Se deu resul
tado em São-Paulo, falhou em Pernambuco, pois sua topografia não permitia 
a cana ser puxada por animais e sim por estrada de ferro. Quando se .juntavam 
os pequenos vales nem sempre se podia utilizar a produção de um vale na 
fábrica instalada em outro. Houve aí, a luta pela terra, na qual se jogava o 
lnterêsse vital de sobrevivência das usinas. Engenhos-chaves, localizados na 
confluência de vales, eram vendidos por altos preços. Nem sempre a terra era 
bem utilizada e mais tarde usineiro e lavrador se convenceram de que a 'terra 
também perde a fértilidade. Em Pernambuco, pelos dados de 14 anos seguidos, 
chegou-se à conclusão em 1936-1937 de que, enquanto a despesa do campo au
mentava, a produção baixava de 40% . De lá pata cá piorou bastante. Isto nada 
mais é do que a confirmação de que chegou para o Nordeste a vingança da. 
terra . 

Em 1929, teve lugar uma grande crise social entre usineiros e fornecedores 
de cana, isto é, entre patrão mais e menos forte, levantando-se como bandeira 
a palavra "latifúndio", palavra que faz os usineiros tremere?ll de ódio. Pernam-· 
buco possui hoje cêrca de 1 800 engenhos banguês e 64 usinas, multas deficientes 
e poucas modernas ,. A área plantada é calculada em cêrca de 110 000 hectares. 
Há uma proporção de 1 para 41/2 entre as terras das usinas e as terras culti
vadas. Não . crê, pois, o orador que haja latifúndio . O que há em Pernambuco 
é antes uma concentração da propr.iedade ou da exploração cana vieira. Pior 
que a monocultura canavieira, é a grande propriedade e a cultura concentrada 
nas mãos de poucos; as terras de algumas usinas abrangem a totalidade de 
alguns municípios . Existe uma classe doml~nte de grandes senhores e o prole
tário. A proletarização em Pernambuco atingiu o mais alto grau; tirou-se, 
quase ao homem a possibilidade de possuir um pedaço de terra para trabalhar 
para o seu sustento.1.Xiste, porém, solução para êsse aspecto social da usina: a 
irrigação e conseqüente aumento de rendimento agrícola do açúcar, a divisão 
da propriedade e a centralização industrial com o desaparecimento das pequenas 
usinas obsoletas. 

Descendo para o sul, vamos encontrar ·outro panorama na baixada flumi
nense. 

Em ·nenhuma parte do mundo há o fenômeno campista : a coexistência da 
grande e da pequena propriedade, da grande usina e do pequeno sitiante. 
Somente na Argentina os pequenos fornecedores têm a sua terra, porém através 
de sanções governamentais. Em Campos o problema é diferente, porque há 
19 000 propriedades e 18 000 proprietários. Explica-se o fato por evolução histó
rica, por motivos de ordem ecológica. No princípio da sua história, as suas 
terras foram doadas a sete , capitães; pouco' depois o governador tomou o conhe
cimento da fertilidade da terra goitacá e obteve algumas léguas; mais tarde, 
ordens religiosas conseguiram infiltrar-se na . posse das terras. O domínio das 
ordens cada vez mais se ampliou e, ao rebentar a primeira luta religiosa, per
tenciam-lhes as maiores propriedades . Como o poder temporal fôsse multo forte 
e como o rei de Portugal e depois os nossos Imperadores não quisessem se sujeitar 
ao que elas exigiam, no princípio do século XIX, pela "lei de mão morta", 
ao morrer o último padre o govêrno ficaria com a totalidade dos bens. Mais 
tarde, o govêrno adotou uma regulamentação menos drástica: o govêrno teria 
a posse das térras e as ordens receberiam ações do E)stado. Os padres passaram 
a transferir aos escravos a sua propriedade e, quando os poucos velhos engenhos 
desapareceram para dar lugar à usina, esta encontrou junto a si a terra do 
pequeno sitiante. Em virtude do alto rendimento do solo em Campos, a terra 
teve a vitória sôbre a máquina, salvando-a o seu próprio valor ; O Paraíba salvou 
o homem da proletarização. 

Se fôsse possível profetizar, afirmou o tertuliano, diria que a solução do 
problem~ fluminense está na preservação do solo nas mãos do pequeno sitiante. 
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·A terceira zona, São-Paulo, nunca teve vocação açucarelra . A história revela 
pequenos engenhos em Campinas, Santos e São-Sebastião, sem muita infiuêncla 
na vida da região. São-Paulo possui uma técnica agrícola multo peculiar, adqui
rida com a cultura do ·café e, mais tarde, aplicada na do açúcar . Tem a tradi
ção cafeeira com o regime de colonato . A usina se instalou em grandes proprie
dades colonizadas com elementos nacionais e estrangeiros (principalmente 
italianos). Tem, portanto, uma técnica agrícola diferente, dos outros Estados, 
com ótimos resultados, havendo colonos que enriqueceram. A produção que vai 
em aumento de 500 000 a 600 000 sacos entre 1914-1918, hoje atingiu mais de 
3 milhões. 

Não estamos mais nos dias escuros de 1929, mas a verdade é que o problema 
açucareiro apresenta no momento um aspecto dramático em relação com outros 
produtos não controlados pelo govêrno, o que multo dificulta o _seu desenvol
vimento . 

. Abertos os debates o Dr. Hanibal Pôrto, fêz uma apreciação à palestra, em 
seguida à qual o Prof. Antônio Musso, agradecendo ao Dr. Dé Carli e aos presen
tes, deu por encerrada a sessão . 

.... 
Envl~ os livros de sua autoria, ou os que se encontram em duplicata em seu poder, l 
Biblioteca Central do Conselho Nacional de Geografia, para maior benef1c10 da cultura 

geográfica do Brasu. 
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PBESID&NCIA DA BEPtlBLICA 

lnltltuto Braollelro de Geo1rafla e E1tatf1tlca 

PresiiUncia 

FINALIDADES E ATIVIDADES DO I. B . 
G. E . NO SENTIDO DA COOPERAÇÃO IN
TER-ADMINISTRATIVA - CARTA DO SR . 
HEITOR BRACET, SEU PRESIDENTE, EM 
EXERCtCIO, AO DEPUTADO ATALIBA NO
GUEIRA . - O Sr. Heitor Bracet. presidente, 
em exerclclo, do l. B. G . E . enviou ao depu
tado Atallba Nogueira, esclarecendo as fina
lidades daquele órgil.o e as suas atlvldao!cs no 
sentido da cooperàção inter-administrativa, a 
aeguinte carta, cujo texto publicamos na In
tegra : 

·Rio-de-Janeiro, 25 de março de 1946. 
Eminente patrício, deputado Atallba No

fUelra : 

Atenciosas saudações. 

Através da leitura dos jornais, tive a honra 
de tomar conhecimento do aparte dado por V. 
Excla. ao Sr. deputado Mário Marzagão, após 
as considerações pelo mesmo feitas em torno 
de uma declaração do Sr. deputado Daniel de 
Carvalho, na qual êste ilustre parlamentar alu
dia aos "acordos" do Instituto, para demons
trar a conveniência da articulação das auto

. nomlas de nossas três órbitas polltlcas, sempre 
que se vise atender a objetivos necessários ou 
legalmente ~omuns. Foram as seguintes, con
forme as divulgou a Imprensa as palavras de 
V. Excla .: 

"Realmente, não houve acõrdo, mas su
premacia da União, desorganizando os ser
viços onde estavam bem feitos, como acon
t eceu em São-Paulo com o Serviço de Ee
tatlsttca, que custou caro e lá ell:lste ab
sorvido pelo govêrno federal". · 

Na qualidade de presidente em exerclclo 
do Instituto Brasileiro de Geografia e 'Esta
tlatlca, peço vênia ao Ilustre patrlclo para tra
zer-lhe os amplos esclarecimentos que o assun
to comporta . E d esejo acentuar, de Inicio , que . 
o faço com dupla satisfação : primeiro, pela 
clrcunstAncla de dirigir-me a um esplrlto es
clarecido e patriota como o de V. Excla. cujo 
descortino e compreensão dos problemas bra
sileiros não poderão deixar de ser senslvels 
às razões que terei a honra de aduzir ; ·segundo, 
porque ao definir, nesses esclarecimentos. o 
papel do Instituto, estarei apenas fazendo jus
tiça à obra do executor do pensamento polltlco 
que lnilplrou a sua criação, ou seja, ao em
baixador José Carlos de Macedo Soares, de 
quem tenho a honra de ser substituto even
tual oa presidência desta Casa, e cujas altas 
vlrtuQe& de estadista sempre se exercitaram 
nos vArlos postos ocupados a serviço dos m e
lhores lnterêsses do Brasil. 

Aio que se depreende das palavras acima 
Teproduzldas, duas premissas parecem estar no 
esplrito de V . Excla.: a) a articulação dos 
aernços, federais, estaduais e municipais no 
campo da estatlstlca, não se fêz em forma con -

venclonal; b) os serivlços estatlatlcos de São
Paulo, que custaram caro ao Estado foram 
absorvidos pelo govêrno da União. 

Antes de examinar cada um dêsses pontos, 
separadamente, tenho a satisfação de colocar 
nas mãos do eminente patrlclo as publicações 
Legialacllo Org4n1ca e Conuénioir Nacicmai8 de 
Estatistica Municipal. Permito-me encarecer a 
atenção de V. Excla . para o texto, que na 
primeira vem reproduzido , na Convenção Na
cional de Estatlsttca, celebrada nesta capital 
em 16 de agõsto de 1936, e seguida de decretos 
de ratificação, por parte, quer da União, · quer 
de tõdas o.s Unidades Federadas . Regulando 
o mecanismo das relações entre uma e outra, 
no campo da estatlstlca, o importante Instru
mento de acõrdo que então se firmou após 
amplos debates, em moldes nltldamente de
mocráticos, fixou o.s bases para à. constituição 
e regulamentação do Conselho Nacional de 
Estatlstlca, órgão delegatório da autoridade de 
todos os. governos co-partlclpantes da Conven
ção e cuja o.ssembléla geral. constltu!da de 
representantes da União e dos Estados, se reú
ne, anualmente , no Rio-de-Janeiro, para o 
exerclclo das atribuições t écnicas e adminis
trativas que lhe competem Inclusive quanto à 
orientação e dlreçã.o do Instituto . Cumpre res
saltar, aliás, neste po.sso, que nenhuma deli
beração do Conselho pode ser tomada sem a 
audiência da maioria das Unidades Pollttcaa 
nêle representadas . 

Como vê V. Excta .. o simples funciona
mento do Conselho, tanto nas reuniões anuals 
de sua assembléia geral, como nas sessões mais 
freqüentes de sua Junta Executiva Central e 
Juntas Executivas Regionais (umii e outras de
liberando o.à-referendum da mesma assembléia) 
propicia verdadeiros acordos Iterativos sempre 
que problemas novos solicitam malores esfor
ços, no campo da cooperação Inter-administra
tiva. Todavia, podemos apontar ainda um exem
plo mais frisante do empenho com que, no do
mlnlo da estatlsttca se tem procurado resguar
dar o principio da autonomia estadual, valori
zando-a através da fór mula convencional, quan
do coincidem os objetivos a atender . Reftro
me aos Convênios Nacionais de Estatlstlca Mu
nicipal, cuja celebração, precedida dos atoa 
próprios, foi Igualmente ratificada por todos os 
governos Interessados, teto é, tanto o federal. 
como os estaduais e os municipais, como o 
atestarão as Informações contidas na segunda 
das publicações que ora tenho a honra de 
encaminhar a V . Excla. 

Prosseguindo neste esclarecimento, ouso 
ainda abusar da atenção de V. Exela. , com 
uma exposição que, definindo o exato sentido 
dessa última providência, permitirá aclarar 
melhor os pontos que mais nos Interessam· no 
momento. 

Agindo isoladamente e com recursos desl
gunls, os Muntclptos nupca fartam um trabalho 
estatlstlco satisfatório, tanto pelo.s deficiências 
dos Agentes como pela desproporção das suas 
necessidades. A.sslm sendo . os cõmputos que 
êles oferecessem para somar-se na estatlsttca 
estadual e na fed eral sempre deixariam de 

. apresentar a necessária uniformidade. Os Es-
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tados procuraram remover essa dificuldade, 
exercendo certo contrôle sôbre as Agências l\{u
nlclpals de Estatlstlca, Mas, ou não consei'ul
ram bom êxito, pois havia, a restringir-lhes a 
ação, a autonomia municipal, que pedia res
peito ou. quando o conseguiram, mediante fór
mulas diversas , os resultados obtidos foram os 
mais diversificados não permitindo que o pais 
dispusesse de dados estatlstlcos realmente uni· 
formes e dignos de fé. 

Dai a situação lamentável em que vivia a 
estatlstlca brasileira, alcançando-se alguns re
sultados melhores apenas naqueles campos em 
que a atuação direta da União era mal.e acentua
da e nêles havia, por conseguinte, registros 
federais adequados. Todavia, nos 60 ou 80 % 
do campo restante, os resultados eram preca
risslmos, em virtude dos fatores apontados, 
obrigando os serviços federais de f>-Statistlca ou 
a realizar 4nquérltos por correspondência, com 
êxito bem pouco satisfatório ou a tentar a or
ganização de uma rêde de coleta própria, tanto 
nos Munlclplos como nos Estados . Ora, esta 
última providência sôbre não ser financeira
mente viável de modo completo, era têcnlca
mente desaconselhável, porque estabelecia uma 
trlpllcata de pesquisas, cujos resultados, con
tradizendo-se e desmoralizando-se mutuamente, 
só poderiam levar os Estados e Munlclplos a 
.se Interessarem cada vez menos pelaa mensu
rações estatlstlcas. 

Na primeira !ase da atuação do Instituto, 
!oi tentada, mediante a fórmula convencional 
adotada, a uniformização do trabalho estatlstico 
nos Estados. os quais deveriam responder pelas 
pesquisas e elaboração dos resultados, man
tendo a administração federal uma atitude de 
expect.atlva em relação aos cômputos que lhe 
deviam ser fornecidos , para que, no respectivo 
campo de competência, cada repartição central 
ministerial procedesse à slntese d os resultados 
nacionais . Essa orientação fracassou lamentà
velmente , tendo-se deixado de obter dados 
atuais e completos, mesmo naquelas Unidades 
Polltlcas que já possulam mais adiantada or
ganização, como, por exemplo, o Estado de 
São-Paulo . Não podendo o govêrno federal fi
car sem estatlstlcas, ou dispor apenas de ele
mentos deficientes e não merecedores de !é, 
tornou-se lmpresclndlvel a adoção de outra di
retriz, mas ainda está rigorosamente conforme 
o estatuto convencional de 1936. Isto é, median
te o mais escrupuloso respel to à ação autôno
ma das três ordens administrativas que o Con
selho Nacional de EBtatlstlca se destinou a 
solidarizar e v1rtualizar e não a eliminar. Essa 
nova fórmula supriu ou evitou a ação unilate
ral dos Estados, que se tinha demonstrado 
Inapta para solucionar o problema, e procurou, 
ao mesmo tempo, resolver a dificuldade em sua 
base, Isto é, mediante a obtenção regular de 
dados, por melo de Agências idôneas, eficien
temente equipadas e uniformemente dlrlgldas, 
no plano mesmo qa administração municipal. 

Para atender a êsse último objetivo, a fór
mula adotada foi a única compatlvel com o re
gime de triplice autonomia governamental vi
gorante em nosso sistema polltlco. Isto é . uma 
fórmula convencional especifica. Celebraram-se, 
assim, os Convênios de Estatlstlca Municipal, 
de que participaram as três ordens governativas 
co-lnteressadae, cujas atividades dependem dos 
resultados das pesquisas estatlstlcas realizadas 
no campo municipal. Para Isso. todos os munl 
clplos b rasilei ros foram convidados a solida
rizar-se, e de fato se solidar izaram, num en
tendimento comum, visando a "delegar"' ou 
"conceder" (a exemplo de tantos precedentes 
verlflçados noutros serviços administrativos) 1l 
coleta estatlstlca munlc'lpal, ou melhor, a ad
ministração do órgão destinado a efetuar essa 
coleta, não à União Federal nem aos Estados, 
mas ao Instl tu to Brasileiro de Gilogra!la e Es-

' 

tatlstlca, o qual não se confunde com qualquer 
das ordens governamentals, por Isso que delas 
promana e com elas se acha artieblado, estando, 
assim, apto a agir em nome de tôdas, como . 
seu legitimo mandatário, coletivo. Conforme 
ficou dito, linhas atrás, êsses Convênios foram 
autorizados e ratificados por atos federais, es
taduais e municipais, tendo o govêrno federal 
estendidos os encargos dêles decorrentes, para 
_não abrir uma exceção que nada justificaria, 
ao Distrito Federal, onde, . como se verificou, 
a fórmula não seria aplicável, uma vez que a 
Prefeitura é uma delegação do govêrno da 
União .· · 

Realizados êsses acordos, o mecanismo 1.n.8-
tltuldo pelos Convenios (conforme consta da pu
blicação 41.ue tenho a honra de encaminhar a 
V . Excla.), está sendo Implantado e já vai 
atingindo todOll os munlclpios, sem ônus direto 
para os tesouros de nenhum dos governos co
lnteressados, a não ser o govêrno federal, que 
se comprometeu a fornecer um subsidio básico, 
para movimento Inicial do programa traçado, 
subsidio êsse que, pela.s condições assentadas, 
eó se tornou ·exlglvel e !oi de fato pago durante 
dois exerclclos apenas . 

Com efeito, o sistema posto em movimento 
é financiado por uma Caixa Nacional, constl
tulda pela renda de um novo tributo, o "sêlo 
de estatlstlca" , a Incidir sôbre entradas nas 
casas de diversões . Vale dizer : apóia-se o als
tema, !inancelramente, na contribuição do povo, 
ou melhor, das classes mais favorecidas da 
fortuna e que he,bltam aquelaa partes do terri
tório nacional onde são melhores as condlçõea 
de vida e con!ôrto . 

Nos têrmos dos Convênios, os centros de 
coleta nos munlclplos, continuando a ser ór
gãos da administração municipal, tiveram a sua 
ação por assim dize r "nacionalizada" , Isto é, 
a sel'"Vlço slmultAneamente, do Munlclpio, do 
Jllstado e da União . Isto, com eficiência, atua
lidade e sem posai bllldade de se multiplicarem 
Informações contraditórias sôbre o mesmo fato, 
na mesma data, como antes era regra comum. 

Essa atuação das Agências Municipais de 
Estatlstlca é coordenada em cada Estado por 
uma Inspetoria Regional do Instituto e na 
capital da República pela Secretaria-Geral des
ta entidade, que não é , como j6. se disse, uma 
organização federal (se entendido o têrmo como 
significando dependência ou propriedade do 
govêrno federal, o que não ocorre, sendo 
cablvel, todavia, se se quiser dizer que o Ins
tituto é formado pelo principio federàtlvo), 
mas tem a ela filiadas as diferentes repar
tições de estatlstlca dos diferentes planos de 
govêrno . Logo, não se pode supor hajam sido 
as Agências tomadas para si pelo govêrno fe
deral , pois, além de não serem administradas 
por êste, servem em Igualdade de condições 
tanto à União como aos Estados e Munlclpios, 
sem qualquer esp!rlto de supremacia . Ou, me
lhor, com um privilégio para os Munlc!plos, 
que dessas Agências recebem em primeira mão 
o trabalho estatlstlco em condições de atender 
às suas , pecullares necessidades; e com privi
légio ainda para os Estados, que superinten
dem têcnlcamente, pela sua mais alta auto
ridade estatlstlca - o diretor do Departamento 
Estadual de Estat!stlca - o trabalho de8888 
Agências, e ainda ficam com a prerrogativa 
de ser os órgãos privativamente Incumbidos d& 
elaboração do material recolhido. A União 
apenas cabe dizer a última palavra sõbre os 
dados oficiais da estat!stlca brasileira, ao efe
tuarem suas repartições especializadas as gran
des slnteses nacionais, com a coordenação das 
apurações enviadas pelos Estados; ou entAo, 
quando êsse sistema ocasionalmente .fracasse 
de modo pa;cial, a exigir do Instituto as m"-
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dldas corretivas ou supletivas que !mp~am 
o Insucesso de qualquer levantamento estatls
tlco de âmbito nacional, pela eventual possi
bilidade de algum ou alguma das organlza
cões estaduais não apresentarem em tempo sua 

. contrlbulc;ão, o que, todavia, sempre se fará 
mediante entendimento entre os órgãos repre
sentativos dos governos co-lnteressados. 

Com o mecanismo acima delineado, das 
Informações coligidas no devido tempo em cada 
Municlplo ficam cópia ou slntese na Agência 
Municipal de Estatlstlca. e são remetidas duas 
vias A Inspetoria Regional, em cada Estado, 
a qual, verificando que satisfazem, sob o ponto 
de vista formal. encaminha ao mesmo tempo, 

· e sem nenhum prlvill'gio, uma via ao Departa
mento Estadual de Estatlstlca e outra A re
partição federal tamb<'m Interessada no assun
to, por Intermédio da Secretaria-Geral do Ins
tituto. Assim, tanto o Munlclplo como o Estado 
e a União, pelos seus órgãos competentes, fi
cam dispondo - os Munlclplos em primeiro 
lugar, os Estados em seguida, a União por 
fim - dos mesmos dados sõbre os fatos ad
quiridos no campo da estatlstlca brasileira. 

ll: claro, · portanto, que dentro dêSBe meca
nl11mo, em que todos os lnterêsses solidários 
devem ser e eAo solldArlamente atendidos, não 
há lugar para que se fale em preferências, 
"supremacia" ou privilégios do govêrno federal. 
Pelo contrário, o que há - e nisto se tem 
empenhado o Instituto, desde a Convenção 
Nacional de Estatlstlca - é a preocupação de 
evitar que a União, por necessidade do govêrno 
federal, não satisfeita ou que não se venha 
satisfazendo convenientemente, abstraia a cola
borac;ão dos Estados e dos Munlclplos, agindo 
por si e para .si, de modo exclusivo, esquecida 
da cooperação que podem e devem prestar-lhe os 
serviços regionais e locais de estatlstlca, devida
mente autônomos, mas solidarizados tecnica
mente, sem o que o Estado Brasileiro não 
seria federativo, nem haveria, tão pouco, uma 
verdadeira estatlstlca nacional, Isto é. em con
dlcões de exprimir ao mesmo tempo, através 
de dados uniformes e fidedignos, as condições 
gerais, regionais e locais da vida brasileira. 

Em slntese, pois, no que se refere à coleta 
primária dos dados estatlstlcos dos munlclplos: 
não havia uma sltuaeão boa antes do Instituto 
e que êste viesse, porventura, perturbar; ao 
contrário, havia uma situacão caótica, categô
rlcamente Impeditiva de que o Brasll pude88e 
ter. em qualquer das suas expressões, boas 
eatatlstlcaa. E agora ocorre, ao invés disso, 
uma 11!tuacão de ordem e eficiência crescentes, 
com utn "quadro nacional" de Agências Muni· 
clpals que estão sendo equipadas uniforme
mente, providas de pessoal competente, e traba
lhando sincronizadamente, de modo a dotar 
tanto a: União como os Estado!! e Munlclplos, 
com a maior presteza, dos dados de elaboração 
primária de que necessitam. bem assim a per
mitir, numa boa e encadeada distribuição de 
atribuições e mütuas suplementações, a rápida 
elaboração de tõdas as estatlstlcas lmprescln
dlvels A boa ordem administrativa, na depen
dência principal, como é lógico, da rapidez do 
trabalho dos órgãos subordinados a cada um 
dos governos Interessados. 

Parece, pois, um ponto definitivamente 
esclareçldo que a atuac;ão do Instituto, por melo 
du Inspetorias Regionais e Agências Munici
pais de F.statlstlca, não representa uma Interfe
rência do govêrno federal, mas o resultado da 
fecunda cooperação estabelecida entre êste e 
os governos dos Estados e Munlclplos. para 
terem todos. em condições satisfatórias, aquilo 
que lhes é' deveras Indispensável : boas esta
Ustlcas . 

Afirmou V. Excla., ainda em seu aparte, 
que o Sei'vlço de Estatlstlca de São-Paulo 
custou caro e está absorvido pelo govêrno fe
deral. Também quanto a êste ponto, cumpre 
esclarecer o seguinte: ' 

O Instituto, dentro da competência que lhe 
atribuiu a Convencão Nacional de Estatistlca, 
nunca têz nem pretendeu fazer outra colea 
senão lembrar oportunamente os compromissos 
oonvenclonals e sugerir as medidas decorrentes 

. dêsses mesmos compromissos, ou que a expe-
riência vá aconselhando. 

Entre essas medidas, podem ser referidas, 
por exemplo, as que respeitam ao nome e ca
tegoria do Departamento Estadual de Esta
tlstlca; sua subordlnacão direta ao chefe do 
govêrno. visto a respectiva atuação abranger, 
direta ou supletlvamente. todo o campo esta
tlstlco da administração estadual ; a estrutura
ção da carreira dos funcionários de estatlstlca 
e a melhoria de vencimentos dêsse pessoal, 
para evitar sua evasão para outras atividades; 
a formação de uma equipe técnica de real efi
ciência; a criação de registros, como fontes 
automáticas de dados estatlstlcos, etc. 

Quanto A estruturacão prôprlamente dita, 
e à atrlbulc;ão dos órgãos estatlstlcos do Es
tado pelps vários setores da admlnlstracão. 
nem o Instituto, nem ainda mesmo o govêrno 
federal, têm qualquer responsabllldade nos 
critérios que prevaleceram. Assim sendo, não 
partiu do Instituto qualquer sugestão sõbre 
a centralização dos serviços de estatlstlca efe
tuada em São-Paulo. Baseado na experiência, 
e ponderando bem as vantagens e desvantagens, 
no caso brasileiro, dos dois critérios çue se ofe
recem - centralização e descentrallzação - o 
Instituto não Julgou conveniente sugerir, com 
exclusividade, uma fórmula ou outra, tendo 
declarado, quando consultado, que, A luz das 
observações Já reallzadas, parecia preferlvel a 
centralização nos Estados de pequenos recursos 
e de admlnlstracil.o menos complexa, e a deacen
tralização nos grandes Estados, como princi
palmente Minas e São-Paulo. Isto porque neases 
Estados em que cada Secretaria superintende 
s1>tores de granise movimento e cuja admlnls
tracil.o subentende o conhecimento de elabora
ções estatlstlcas extensas e complexas, além de 
atuais e de manlpulac;ão diuturna, não parece 
plaus!vel que os seus titulares deixem de dis
por no próprio aparelho que dirigem, do órgão 
capaz de esclarecê-los com a devida minúcia 
e oportunidade, ficando, assim, em matéria 
estatlstlca, sob dependência de uma repartição 
alheia a seu contróle. 

O govêmo de São-Paulo, baseado exclusi
vamente no parecer autorizado de seu Ilustre 
diretor geral de Estatlstlca, Sr. Djalma Forjaz, 
allás um técnico de reconhecida experiência e 
capacidade, preferiu o critério da centralização, 
não obstante reiterados apelos ao autor da 
reforma para que examinasse mais detida-

. mente o seu projeto, uma vez que a orientação 
preferida talvez não fôsse a mala aconselhável. 

O Instituto não fêz nem podia fazer qual
qut-.· objeção formal à decisão do govêrno pau
lista; antes se dispôs, e assim o declarou, a 
aguardar em confiante expectativa os resulta
dos da experiência que São-Paulo pretendia 
realizar, manifestando-se pronto a preatar todo 
concurso .cab!vel em sua alçada para que 
aquêles resultados viessem a correspontier aos 
desejos dos promotores da Iniciativa . Essa re
forma foi decretada na conformidade do ponto 
de vista estadual e vem sendo executada com 
tenaclnade e energia pelo seu Ilustre autor. 
Talvez já se pudesse dizer que eram proceden
tes as rescnas em tempo formuladas pelo Ins
tituto e que um govêrno como o de São-Paulo, • 
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que já se pode comparar ao de muitas nações, 
reclama o critério da descentrallzaéão, o que 
prevalece em todos os pai.ses e já era tradição 
paulista, podendo, dessarte, satisfazer plena
mente, se corrigidas certas lacunas e tomadas 
algumas medidas para melhor coordenação dos 
serviços pela Junta Regional de Estatlstica, 
que, diga-se d~ passagem, é um órgão estadual, 
- e não federal. 

Entretanto, será de justiça reconhecer que 
é prematuro um juizo definitivo, uma vez que 
o devotado autor da reforma ainda não ulti
mou a sua execução. na qual poderão ser to
madas, sem dúvida, medidas que corrijam ou 
atenuem as conseqüências que poderiam ser 
Invocadas para alterar a orientação em vigor . 
De qualquer forma. porém, mantenha ou não 
o govêrno do Estado o critério da centralização 
que lhe pareceu preferlvel, Isto é, de sua 
exclusiva responsabilidade e competência. O 
govêrno federal não teve, nem terá, qualquer . 
Interferência no assunto e ao Instituto só caberá 
acatar a decisão do govêrno do Estado, formu
lando, quando multo, as sugestões da experiên
cia, e promovendo, qualquer que seja a organi
zação preferida, a cooperação da estatlstlca pau
lista com a das demais Unidades Federadas, 
como fundamento da obra estatlstlca nacional 
que compete aos serviços federais, também a 
ê!es filiados, nas mesmas condições que os esta
duais, ao sistema centralizado pelo 1. B . G. E . 
Assim, se o govêrno federal não Interfere, nem 
na organização nem na direção da estatlstlca 
estadual, não há qualquer fundamento na su
po,.!ção de que esteja esta absorvida por 
aquêle. 

Para evitar a duplicata de inquéritos, a 
Convenção Nacional previu e o Conselho Na
clon'al de Estatlstlca dellbertlu que os Estados 
Incluirão no plano de suas pesquisas todos os 
Inquéritos necessários à estatlstlca nacional, 
mas estão êles livres de ampliar essa campa
nha, até onde o queiram, para atender aos 
próprios lnterêsses. E a União como, Já se 
disse anteriormente, não ficou com qualquer 
supremacia ou precedência na utilização dos 
dados recolhidos pelas Agências Municipais de 
Estatlstlca. Os seus Departamentos, recebendo 
estas Informações antes dos serviços federais, 
é que têm a precedência de sua elaboração e o 
privilégio de acompanhar e mesmo dirigir dire
tamente a campanha estatlstlca de seu territó
rio, exercendo para Isso, a necessária autori
dade sôbre a Inspetoria Regional de Estatls
tlca Municipal, a qual, se é, por motivos óbvios, 
administrada pelo Instituto, em nome dos go
vernos co-lnteressados, é, entretanto, um órgão 
que Integra o sistema regional, presidido pela 
Junta Regional de Estatlstlca. 

Também não cabe à União nenhuma In
terferência que limite ou restrinja a divulga
ção estatlstlca de cada Estado. Bem ao Invés, 
facilidades e até mesmo auxilio financeiro re
gular têm sido proporcionados pela Unlão, 
através do ·Instituto, para o desenvolvimento 
dos serviços estatlstlcos estaduais, Inclusive 
no que respeita ao preparo de publicações, as
sistência de técnicos, prêmios aos Agentes 
Municipais (na primeira fase de atuação do 
Instituto, a que já se aludiu), etc. E quando 'O 
sistema estadual de estatlstlca não pode rea
lizar a publicação que lhe compete, essa omis
são é sugerida pelo Instituto, que tem orga
nizado, para êsse fim, em variadas formas de 
cooperação, as Sinopses Estatlst!cas Regionais. 

Trazendo êsses esclarecimentos a V. Excia., 
quer a Presidência do Instituto render uma 
homenagem especial à autoridade do. Poder Le
gislativo, cujos membros, como legltlmos re
presentantes do povo, devem e1'tar bem infor
mados de t~do quanto respeita aos lnterêsses 
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da nação. Aliás, a Junta Executiva · Central 
do Conselho Nacional de Estatlstlca sentir-se-la 
muito honrada se V . Excia., acompanhado da
queles de seus colegas que mais de perto se 
interessem pelos problemas estatlstlcos do 
pais, houvesse por bem comparecer a uma de 
suas sessões. na intenção de formular quais
quer indagações sôbre a origem, a organização 
e as atividades atuais dessa instituição. Assim. 
poderiam VV. Excias . certificar-se melhor de 
que o Instituto, em vez de haver propiciado 
como lhe pareceu, uma supremacia à adminis
tração federal, no terreno da Geografia e da 
Estatistlca, de fato contribuiu, e esté. firme
mente contribuindo para que a natural expan
são dos serviços federais não venha a tolher 
ou Inibir o desenvolvimento das atividades 
estatlstlco-geogré.ficas estaduais. uma vez que 
se esforça para fazer destas o necessário fun
damento ou suporte dos levantamentos federais; 
nesses setores, assim concorrendo para a mais 
feliz aplicaçl!.o do sistema federativo , até hoje 
levada a efeito na América, como, allé.s, já 
o foi autorlzadamente reconhecido no VIII Con
gresso Cientifico Americano, realizado em 
Washington em maio de 1942. 

Já se achav.a conclulda a presen&e carta, 
quando tive a satisfação de tomar conheci
mento, pela leitura, com algum atraso, do 
Didrio da A8sembléia, dos esclarecimentos no
bremente prestados por V . Excl11- .• completan
do e Interpretando o seu aparte, ao falar sôbre 
a ata, ·na sessão seguinte. Pareceu-me, ainda 
assim, que não deveria deixar de enviá-la, tal 
como fôra redigida, para oferecer ao exame de 
V. Excia., elementos capazes de fortalecer em 
seu espirita a convicção formada sôbre os cri
térios que prevalecem na organização e nas 
atividades do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatlstlca. Desejo, porém, neste grato en
sejo, exprimir, já agora, a V. Excla. o melhor 
reconhecimento clvico da Presidência e dos 
Conselhos da direção do Instituto, pela nobre
za e elevacAo de sua atitude, Inspirada no pa
triótico empenho de fazer justiça a uma Insti
tuição que procura bem corresponder aos seus 
objetivos. 

Queira, pois, receber V . Excla. os vivos 
agradecimentos que aqui formulo, subscre
vendo-me com as minhas homenagens pessoais. 

Heitor BrllC6t. 

* 
INSTALACAO DAS ASSEMBLJ!;IAS GE

RAIS DO 1. B. G. E. - Realizou-se a l.º de 
julho, no salão nobre do Instituto Histórico 
e Geogré.flco Brasileiro, a reunião solene e 
conjunta de tnstalação dos trabalhos da VII 
sessão ordlné.rla do Conselho Nacional de Geo
grafia e do Conselho Nacional de Estatlstlca, 
achando-se presentes, além das delegações fe
derais e regionais dos referidos órgãos, altas 
autoridades, estatli,itlcos e geógrafos dos di
versos serviços püóllcos .. 

Presidiu a cerimônia o Sr . Heitor Bracet, 
presidente em exerclclo do I. B. G. E. 

Dando Inicio aos trabalhos, os Sra. Eng.9 
Chrlstovam Leite de Castro e M. A. Teixeira 
de Freitas. respectivamente secretário-geral do 
C. N . G. e secreté.rlo-geral do C . N . E ., pro
cederam à leitura da relação dos delegados 
ministeriais e regionais a cada uma das as
sembléias. 

Em seguida. usou da palavra o ministro 
Adriano de Sousa Quartim, representante do 
Ministério das Relações Exteriores que, em 



614 BOLETIM GEOGRAFICO 

nome da delegação federal da ala geográfica, 
saudou os seus colegas das representacões re
gionais. Seguiu-se-lhe com a palavra o co
mandante Ribeiro Esplnola para, em nome da 
de~gação federal do C. N. E . proceder a Igual 
saudação aos seus colegas regionais . 

Em nome dos delegados regionais agrade
ceram as saudações os Srs. Prof . Joaquim Al
veii, do Ceará, e Remy Gorga, do Rio-Grande
do-Sul; aquêle pela ala geográfica e êste pela 
estatlstlca. 

Finalmente, o presidente leu, na forma re
gimental, o seu relatório, comunicando antes de 
encerrar a sessão, que dali por diante cada 
Conselho passaria a reunir-se separadamente 
nas suas respectivas sedes. 

* 
AGRADECIMENTOS DO TITULAR DA 

EDUCACAO AS CONGRATULACOES FORMU
LADAS PELO C. N. G . - Tendo o Conselho 
Nacional de Geografia enviado ao ministro da 
Educação congratulações pela abertura de mil 
novas escolas no pais, em ·a de junho, recebeu 
o Sr. Heitor Bracet, presidente em exerclclo do 
I . B . G. E ., o seguinte telegrama daquele 
titular: 

"Holl,ra-me transmitir a vossêncla as ca
lorosas congratulações aprovadas pelo Conselho 
Nacional de Geografia dêste Instituto, por 
motivo da recente decisão do govêrno que 
permitira a abertura de mais de mil escolas 
no pais, Inestimável contrlbuicll.o à cultura na
cional a assinalar sua proflcua administração". 

MINIST&RIO DA AERONAUTICA 

DESIGNACAO DE REPRESENTANTE 
JUNTO AOS óRGÃOS DELIBERATIVOS DO 
1. B . G. E . - Por ato do ministro da A~:·o
náutlca, expedido em 9 de ju\ho pp., foi d~sig
nado para substituir na representação daquele 
Ministério junto aos órgãos deliberativos ào 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estat!stlcB, 
o oficial de Igual pôsto daquela corporacAo 
.Antônio Appel Neto. 

~ 

MINIST&BIO DA EDUCACAO. E SA"ClDE 

Museu Nacional 

CENTENÁRIO DO NASCIMENTO DE JOÃO 
BATISTA DE LACERDA. - Festejando a pas
sagem do centenário de nascimento do eminente 
pesquisador João Batista de Lacerda, o Museu 
Nacional , de que foi êle dos mais devotados 
diretores, elaborou vasto e expressivo programa 
de comemorações. 

Do aludido programa constou uma série 
de conferências proferidas a partir daquela 
data por pessoas reconhecidamente autorizadas 
n.- assunto em que se especializou o ilustre 
br&Silelro, e uma exposlcão ciública da preciosa 
coleção de manuscritos e de obras de · sua au
toria, bem como a impressão de um vohime 
contendo Inéditos e apreciações sôbre a vida e 
obra de Lacerda. 

Para que essas comemorações reunissem 
o maior número poss!vel de dados, o Museu 
Nacional encareceu a todos aquêles que possuis
sem quaisquer documentos a fineza de cola
borar com a sua d

0

lreção emprestando-o ou. 
simplesmente comunicando a sua existência 
para o devido registro. 

COLABORAÇÃO DO MUSEU NACIONAL 
EM TRABALHOS DE CIENTISTAS ESTRAN
GEIROS - AGRADECIMENTO DO ANTRO
PôLOGO NORTE-AMERICANO JAMES B. 
WATSON . - A colaboração do Museu Nacio
nal nos traqalhos de cientistas estrangeiros 
vem sendo prestada de longa data , ao lado da 
cooperaçll.o de Inúmeras figuras da ciência de 
outros palses que fizeram parte do seu corpo 
de técnicos, ligando seus nomes à pesquisa ci
entifica nacional, bastando citar entre êles 
Hartt, Derby e Fritz MUiler . 

Recentemente, o Museu Nacional teve opor
tunidade de patrocinar os estudos do Dr. Ja
mes B . Watson, antropólogo americano, que 
por algum ·tempo fêz pesquisas de sua especia
lidade no Brasil, acompanhado de sua espôsa. 

Em trabalho publicado em Acta Americana, 
revista da Sociedade Interamerlcana de Antro
p0logla e Geografia (Vol. II, ns . 1 e 2, janeiro
junho de 194!í) e Intitulado "Historie influen
ces and change ln the economy at Southern 
Mato Grosso trlbe" o Dr . Watson assim se re
fere ao Museu Nacional entre outras Institui
ções que lhe proporcionaram facilidades para 
a realização de seus estudos . 

"Entre os meses de julho e novembro de 
1948, o autor e sua senhora, em companhia de 
dois assistentes .do corpo técnl~o do Museu 
Nacional do Brasil, no Rio-de-Janeiro, estudou 
a vida - e largamente os aspectos econômicos 
- de um grupo de Coyua (também se escreve 
Calguá, Calngá, Calnguá, Calowa, Cayowá, 
Kaaluva, Kalngá, Kainguá, etc) . 

&ase trabalho de campo foi feito em cola
boração com o Museu Nacional e sob o patro
cinlo de D. Helol9a Alberto Tôrres, diretora 
dessa Instituição . • 

O autor participou dêsse trabalho graças 
a uma bôlsa que lhe foi concedida pela Divisão 
de Cooperacão Intelectual do Ministério das 
Relações Exteriores e se confessa em grande 
divida pela assistência e cooperação de ambos 
êsses órgãos do govêrno federal brasileiro, 
bem como do Serviço de Protei;ão aos tndlos, 
o qual admlràvelmente o assistiu nesse campo", 

~ 

MINIST&BIO DA GUERRA 

Serviço Geográfico do Exército 

RECOMENDACÃO DO TITULAR DA 
GUERRA. ~ Autoridades militares têm, por 
diversas vêzes, solicitado ao ministro da Guerra 
o concurso de oficiais técnicos do Serviço 
Geográfico do Exército para a fixação · e de
marcação dos limites de próprios nacionais 
bem assim para . o respectivo levantamento 
topográfico. Por mais necessários que possam 
ser considerados êsses trabalhos, tal fato tem 
dado lugar ao afastamento, por perlodos de 
tempo não pequenos, de oficiais que estão 
regularmente destinados ao levantamento, na 
escala normal de 1 : 600 000 das áreas Indicadas 
ao Serviço Geográfico pelo Estado Maior do 
Exército. 

No interêsse dêsse levantamento, o minis
tro, em aviso de ontem, recomenda a tôdas 
as autorldade11 do seu Ministério que não re
corram mais, daqui em diante, ao S . G. E. 
para a execução de trabalhos da natureza dos 
mencionados acima, nem de quaisquer outros 
que possam distrair o mesmo Serviço da sua 
missão preclpua. Quando necessário, tais tra
balhos deverão ser solicitados, por via hierár
quica, à Diretoria de Engenharia ou aos ór
gãos regionais do Servlco de Engenharia. 

~ 
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MINISTitBIO DA . .JUSTICA E NEGOCIOS 
INTERIORES 

Comissão de Estudoa dos Negócios Estaduais 

19.º SESSÃO ORDINARIA DE 1946. - No 
dia 10 de Junho, reuniu-se no Departamento 
do Interior e da Justlca. a Comissão de Es
tudos dos Negócios Estaduais, sob a presidên
cia do Sr. A. Junqueira Aires . 

Estavam presentes, também, os senhores 
Oto Prazeres, José Leal de Mascarenhas, An
tônio Goncalves de Oliveira, Ciro Verslanl dos 
Anjos e Hermano de Vilemor Amaral. · 

Aberta a sessão, foi lida e aprovada a ata 
da reunião anterior. 

o· Sr. presidente justificou a ausência do 
Sr. Carlos Medeiros Silva. 

Na ordem do dia, resolveu: 

1) Pedido de certidão formulado por Mi
guel Samuel Essabé. (Proc. 398-46) - opinar, 
un4nlmemente, p'or que o processo seja enca
minhado ao Sr . ministro, com o parecer da 
C. E . N. E. no sentldo de que se conceda 
certidão das pecas apontadas pelo relator; 

2) Projeto de decreto-lei da Interventl>rla 
Federal em Pernambuco, que dispõe sôbre a 
doacão de um terreno ao Instituto de Aposen
tadoria e Pensões dos Empregados em Trans
portes e Cargas (Proc. 378-46) - opinar, unã
nlmemente, pela aprovacão do projeto com as 
emendas propostas; 

Compareceu mais o Sr. ~rancl~o Sé. Filho. 

li) Pedido de reconsideração de despacho 
presidencial, formulado por João Caplstrano de 
Castro (Proc . 767-44) - opinar pelo Indeferi
mento do pedido; o Sr. Leal de Mascarenhas 
ofereceu a seguinte declaracão de voto, no que 
foi acompanhado pelo senhor Oto Prazeres: 
"0 Código Civil estabelecendo que o 11ltlmo 
dia esté. lncluldo na computa<:ão dos prazos 
(artigo 125), não se pode admitir que o sá
bado, onde s ômente meio dia de expediente 
existe para as partes, possa ser considerado 
computado no prazo concedido ao requerente. 
Opinamos pela reconslderacão" . 

4) Projeto de decreto-lei da lnterventorla 
Federal na Bahia, que dispõe sôbre a supres
são da comarca de Itaplcuru e a criação da 
de Clplfl (Proc. 100-46) - opinar. unãnlmemente 
pela aprovacão da medida, devendo, entretanto, 
ser· baixado decreto-lei federal que autor ize 
a modlflcacão proposta; ' 

5) Exposlcão d e motivos em que o Depar
tamento de Geografia, Terras e Colonização, 
do Estado do Parané., solicita revisão do crli 
térlo adotado pela C. E. N. E . quanto à venda de 
terras devolutas (Proc. 41&-46) - opinar por 
que seja mantido o ponto de vl~ta da C . E. N. 
'lll ., contra o voto dos Srs . Oto Prazeres, Léal 
de Mascarenhas e Junqueira Aires, que aten
diam à referida solicitação, reafirmando assim 
seu ponto d e vista anterior. 

6) Pedido de ·reconslderacão de decisão 
da C. E. N . E . formulado por César Pires de 
Melo (Proc . 1 364-45) - conceder vista ao Sr. 
Oto Prazeres. 

7) Processo do Ministério da Fazenda refe
rente ao pedido de Isenção de tributos esta
duais, formulado pela Embaixada Francesa 
(Proc . 841-46) - opinar, unãnlmen\ente, por 
que o processo seja restltuido ao Ministério 
da Fazenda, esclarecendo-se que a União . não 
poderé. conceder lsencão . de tributos estaduais 
e, aléiri disso, que no caso em aprêco não 
seria aconselhé.vel a lsencão solicitada. 

8) Projetos de decretoe-lel!t das Prefeituras 
de Franco da Rocha e Presidente Venceslau, 
São-Paulo, que dispõem sôbre Instituição de 
feiras livres e dão outras providências (Pro
cesso 273-46) - opinar pela aprovacão dos 
projetos nos têrmos do parecer do Conselho 
Administrativo; o Sr. Sá Filho suprimia, em 
ambos os projetos os arts. 2.0, 5,0 e 9~0 e a 
letra b) do artigo 4.º; 

9) Projeto de decreto-lei da Interventor!& 
Federal no Parané., que dispõe sôbre a criação 
de cargos na tabela 1, da Parte Permanente 
do Quadro da Justlca liaquele Estado e dé. ou
tras providências (Proc. 377-46) - opinar pela 
aprovacão do projeto, nos têrmos do - parecer 
do Conselho Administrativo e excluldo o paré.
grafo único do ·art. 3.0 , o Sr. Sé. Filho propôs 
também fôssem excluldos do paré.grafo ilnlco 
do art. 2 .. 0 as palavras "atualmente existente"; 
o Sr. Ciro dos Anjos entendeu que o referido 
paré.grafo devia ter outra redação; 

10) Pedido de autorização feito pela In
.terventorla Federal no Parané., para proceder 
à legltlmacão de posse de uma àrea de terras, 
em favor dos herdeiros de Manuel José Ramos 
(Proc. 411-46) ..:.. opinar pelo deferimento do 
pedido, nos têrmos · do parecer do relator, 
contra o voto dos Srs. Goncalves de Oliveira, 
Vllemor Amaral e Sá Filho, que exigiam prê
vlamen te concorrência pllblica; o Sr . Gonçal
ves de Oliveira, embora resguardando o direito 
de preferência, disse não ser posslvel aqulsl
cão de bens públicos em virtude de posse 
prolongada e citou trabalho de sua autoria pu
blicado na Revista àe D're\to Aàminiatratfoo; 

ll) Consulta formulada pela Interventorla 
Federal no Paraná, sôbre a possibilidade de 
desapropriar terras de don;tlnlo particular com 
o objetivo de vendê-laa, em lotes, a colonos 

. (Proc . 1 528-44) - opinar por que seja feita a 
diligência proposta pelo relator; o Sr. Leal de 
Mascarenhas propôs, desde logo, o Indeferi
mento do pedido; o Sr. Oto Prazeres autori
zava a desapropriação; 

Compareceu mais o Sr. Leone de Oliveira 
Machado. 

12) Projeto de decreto-lei da Prefeitura 
Municipal de Santo Angelo, Rio-Grande-do-Sul, 
que a autoriza a re9llzar um empréstimo In
terno (Proc . 52-46) - opinar pela aprovacão 
do projeto, excluldas do art. 4.º as expressões 
"que t er ão Ili responsabilidade do Estado, noa 
têrmos do Decreto-lei n.• . . . .. . de .. .. . .. . de 
1945", ficando todavia o Estado autorizado a 
avalizar o empréstimo ; o Sr. Sé. Filho restrin
giu a aplica ção d o empréstimo ao servlco de 
águas e esgôto, no que foi acompanhado pelo 
Sr . Ciro dos Anjos ; o Sr . Junqueira Aires su
primia do p rojeto as dotações mencionadas nas 
letras j, k e 1 do a rt. 8.º; 

13) Consulta formulada pela Interventorla 
Federal no Maranhão, sôbre a autoridade com
petente para nomear o secreté.rlo do Tribunal 
de Apelaçã o daquele Estado (Proc . 413-46) -
opinar untmlmemente, pela aprovacão do pare
cer do r elato r que a ssim conclui: "No Estado 
do Maranhão, por ém, a le i ordlné.rla vigente 
estabelece, sem ofensa a meu ver, ao art. 93 
da Constit u lcão, que "0 secr eté.rlo do Tribunal 
deverã ser baeharel em Direito e seré. nomea
d o pelo govêrno" (Cons. das Leis de Org. 
Judlcié.rla, a rt . 36) . O vocábulo "govêmo" é, 
n o caso sinônimo d e Poder Executivo, não 
havendo, como não há, mencão à nomeação de 
funcionários en t r e as atrlbulcões conferidas 
pela lei local ao Tribunal de Apelacllo ou a 
s eu 'presidente (art . 10 do Decreto-lei, estadual 
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n.º 960, de 29 de dezembro de 1944). 40 Inter
ventor cabe, pois, . a nomeação do secretário 
do Tribunal"; · 

Compareceu mais o Sr . M. Paulo Filho. 
14) Cons1.1lta formulada pelo Conselho Ad

ministrativo do Estado do Rio-Grande-do-Norte, 
sôbre se em face do que"dispõe. o art. 33, n. 0 

III, do Decreto-lei federal n. o 1 202, de 1939 
poderá ser concedido um auxilio de vinte cinco 
mil cruzeiros para realização do próximo Con
gresso Eucarlstlco de Moçoró (Proe. 416-46) -
opinar por que se responda negativamente à 
consulta, contra o voto do Sr. Leal de Mas
carenhas; 

. 15) Pedido de autorização feito pela In
terventorla Federal no Estado do Esplrlto
Santo, para alienar uma área de . terras a An
tônio Delafuente Gonzalez (Proc. 359-46/ -
opinar, unànlmemente, pelo deferimento do pe- · 
dldo, em virtude de ter havido concorrência 
pública; 

16) Projeto de decreto-lei- da Interventorla 
Federal em São-Paulo, que fixa o efetivo da · 
Fôrça Policial do Estado para 1946. (Proc. · 
222-46) - opinar, unànimemente, pela aprova
ção do projeto, com a emenda proposta pelo 
relator. 

17) Projeto de decreto-lei da Interventor!& 
Federal no Paraná, que fixa o efetivo da Fôrça 
Policial do Estado para 1946 (Proc. 17-46) -
opinar unânimemente, pela aprovação do pro
jeto de acôrdo com o parecer do relator; 

18) Pedido de autorização, formulado pela 
Interventorla Federal no Paraná, para expedir 
titulo de propriedade em favor de Generoso 
Eiras Martins (Proc. 201-46) - opj.nar pelo 
deferimento do pedido, nos têrmos do parecer 
de relab;ir; os Srs. Gonçalves de Oliveira e 
Paulo Filho propuseram que a allénação das 
terras fôsse feita mediante prévia concorrência 
pública, resguardando o direito de preferên
cia; o Sr. Sá Filho declarou tratar-se de ques
tão que devia ser entregue ao Judiciário. 

Foi adiado o pronunclamentó da Comissão 
sôbre o processo 857-46. 

MINISTltRIO DAS RELACõES EXTERIORES 

Instituto Brasileiro de Edlfcacio, Ciência 
e Cultura 

CONSIDERADOS MEMBROS •no INSTI
TUTO BRASILEIRO DEl EDUCAÇÃO, Cil!lN
CIA E CULTURA COM REPRESENTAÇÃO 
NA SUA ASSEMBLJ!:IA GERAL O 1. B. G. E. 
E AS ACADEMIAS BRASILEIRAS DE CI:l!:N
CIA E DE FILOLOGIA. - Em 24 de junho 
o ministro de Estado das Relações Exteriores 
baixou portaria dando execução ao disposto 
no artigo 4.º do Decreto-lei n.o 9 355, de 13 
de junho de 1946, e resolvendo, para efeito do 
artigo l.º do mesmo ato, considerar principais 
grupos nacionais interessados pelos problemas 
de educação e de pesquisas cientifica e cultu
ral, várias entidades e instituições nacionais 
que menciona entre as quais o Instituto Brasl

'leiro de Geografia e Estatlstlc.a, e as Academias 
Brasileiras de Ciência e de Filologia, que nessa 
qualidade, e a exemplo das demais Instituições 
mencionadas, deverão acreditar um delegado 
junto ao recém-criado Instituto Brasileiro de 
Educação, Ciência e Cultura, como membro de 
s1:1a assembléia geral. 

MINIST:l!:RIO DA VIACAO l!l OBRAS 
P'CBLICAS 

PEDIDOS DE CARTAS HIDROGRAFICAS 
DO SÃO-FRANCISCO E DO MAPA TOPOGRA
FICO DE PORTO-ALEGRE. - Afim de man
ter em dia os seus arquivos, a Amerlcan . Geo
graphical Society, de New York, solicitou ao 
ministro da Viação e Obras Públicas, a remesa 

. de cópias de cartas hidrográficas do rio 811.o
Franclsco e do mapa topográfico do munlclplo 
de Pôrto-Alegre, tendo o aludido titular to
mado em consideração o pedido, oficiando ao 
seu colega da pasta da Guerra afim de que 
êste opinasse quanto à conveniência ou não 
de atendê-lo. 

'(:r • 

Conselho Nacional de Minas e Metalurgia 

INDICAÇÃO DO ENG.º ALVES DE SOUSA 
A RESPEITO DOS PRINCfPIOS CONSTITU
CIONAIS QUE DEVERÃO REGULAMENTAR 
A EXPLORAÇÃO DE M'.INJ!:RIOS NO BRASIL. 
- Em recente reunião do Conselho Nacional de · 
Minas .e Metalurgia o Eng.o José Antônio Alves 
de Sousa, diretor do Departamento Nacional 
da Produção Mineral, do Ministério da Agri
cultura e membro daquele Conselho, fêz uma 
Indicação a respeito dos prlnclplos constitu
cionais que deverão reger a exploração mi• 
nelra no Brasil . 

A referllia Indicação que deveria ser trans· 
mitlda à Assembléia Nacional ConstitulnteJ foi 
unânlmemente aprovada com as seguintes 
emendas sugeridas pelo conselheiro Glycon de 
Paiva :· 

"Art. 10 - O aproveitamento dos recursos 
minerais, bem como da energia hldráullça, de
pende de autorização ou concessão federal, na 
forma da lei". 

Proponho, também, a supressão da palavra 
Industrial e procuro evitar as expressões "mi
nas" e "jazidas" que dependem de deflnlcl.o, 
substituindo-as por "recursos minerais". 

1 l.º - As autorizações ou concessões para 
aoroveltamento de recursos minerais e da ener
gia hidráulica serão exclusivamente conferidas 
a brasileiros ou· a emprêsas organizadas e se
diadas no Brasil, cabendo aos proprietários do 
solo Indenização pelos danos que o aproveita
mento causar às respectivas propriedades su
perficiais, assim como pelos prejulzos decor
rentes da ocupação da parcela da propriedade 
superfícia~ necessária ao aludido aprovelta
rflento". 

PREFEITURA DO DISTRITO FEDERAL 

CRIADA A SECRETARIA GERAL DE 
AGRICULTURA, INDOSTRIA E COM!tRCIO. 
- Por decreto-lei do Presidente da República, 
assinado ·em UI de junho do corrente ano, foi 
criada na Prefeitura do Distrito Federal a 
Secretaria Geral de Agricultura, Indústria e 
Comércio. 

·o ato em aprêço que tem o n.º 9 382, será 
publicado Integralmente na próxima edir;ão 
dêste Boletim. 

.. 
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Instituições Particulares 

ACADEMIA BBASILEIBA DE CUJNCIAS 

UMA SUGESTÃO DO ACADIJMICO ALVA
RO ALBERTO. - Na reunião de 14 de maio da 
Academia Brasileira de Ciências, o acadêmico 
Álvaro Alberto fêz Importante e momentosa 
Indicação. Trata-se duma proposta no sentido 
de que aquela Instituição se dirija aos órgãos 
governamentais do pais, ·sugerindo a conveni
ência e a oportunidade da criação de um Con
selho Nacional de Pesquisas. com a finalidade 
de Incrementar, amparar, coordenar e presti(\lar 
o esfôrço nacional pelas Investigações cienti
ficas de "q'ue tanto, e cada vez mais profunda
mente, depende o·engrandeclmento das nações", 

INSTITUTO HISTõRICO E GEOGBAFICO 
BBASILEIBO 

SESSÃO COMEMORATIVA DO CENTE
NÁRIO DE NASCIMENTO DO BARÃO DE 
RAMIZ GALVÃO. - Sob a presidência do Sr. 
embaixador José Carlos de Macedo Soares, o 
Instituto Histórico e Geogré.fl<;o comemorou 
no salão Pedro II, da sede social, no dia 28 de 
junho, o centené.rio do nascimento do barão 
Franklin de Ramlz Galvão, sócio grande bene
mérito que por muitos anos desempenhou o 
cargo de orador oficial. 

Convidados tomaram parte na mesa, além 
do presidente perpétuo e do 1, 0 secretárlo, o 
Sr. professor Ernesto de Sousa Campos, minis
tro da Educação e Saúde; general Cândido 
Rondon e Tobias Monteiro. 

Aberta a sessão, o sócio Vlrglllo Correia 
Filho leu as Efemérides do Bar{Jo ão Rio 
Branco referentes ao dia, e continuando com 
a palavra prestou aos consóclos esclarecimen
tos acêrca do "Curso de Informações Hlstó
ricaB", destinado a professôres do curso se
cundé.rlo, para cuja realização a Divisão de 
Ensino Secundárlc solicitara a cooperação do 
Instituto. Organizado o programa e obtida a 
anuência dos 11óclos escolhidos para a expla
nação dos temas de suas preferências!' houve 
mister de adiar-lhe a execução para que pu
dessem freqUentá-lo também os alurios já Ins
critos no Curso de Informações Geográficas 
de que se Incumbira o Conselho Nacional de 
Geografia. 

Dos entendimentos mantidos com o Mlnl~
térlo da Educação, porém, resultou a Portaria 
n.º 400. de 20 de junho, baixada pelo Sr. 
ministro Sousa Campos, em que atribui ao 
Instituto Histórico autoridade para designar, 
juntamente com a Faculdade Nacional de Filo
sofia, representantes que funcionem nas bancas 
examinadoras dOIJ candidatos ao registro de pro
fessor de História. O reconhecimento da boa 
vontade do Instituto em cooperar com o gov~rno 
em tôdas as campanhas de ensino como provam 
os seus anais, era motivo de júbilo e agradeci
mento, que bem merecia quem firmou o do
cumento ministerial. 

Pedindo a palavra, o Sr . ministro Sousa 
Campos relembrou sua campanha em prol do 
ensino universlté.~lo e do secundé.rio, para o 
qual contava com a colaboração do Instituto. 
Não era, porém , esta que deveria agradecer-lhe 
a portaria, mas êle próprio que se considerava 
penhorado pela contribuição do grêmio cente
né.rlo de cultura, em que se reúnem vários 
professôres. 

"Em seguida, o embaixador Macedo Soares 
explicou o objetivo da sessão, evocativa do 
grande brasileiro, cuja biografia resumiu. 

Falaram, depois, os sócios Alclndo Sodré, 
para relembrar os graves encargos de preceptor 
dos prlnclpes; o ministro Alfredo Valadão, que 
foi o sucessor de Ramlz 'Galvão. como orador 
oficial do Instituto; o Dr. Bré.s do Amaral, 
que lhe estudou as atividades na Faculdade de 
Medicina. Por fim o orador oficial Pedro Cal
mon, que explicou o significado da cerimônia 
"onsagradora dos méritos do seu glorioso an
tecessor. 

E como ninguém mais quisesse fazer uso 
da palavra} o presidente Macedo Soares, após 
agradecer a presença de quantos comparece
ram à sessão, declarou-a encerrada. · 

* 
SESSÃO COMEMORATIVA DO CENTENÁ

RIO DA PRINCESA ISABEL - CONFER11:N
CIA ·DA SRA . MARIA EUGIJNIA CELSO . -
O Instituto Histórico e Geográfico ·Brasileiro 
reuniu-se no dia 8 de julho p.p. em sessão ' 
comemorativa do centenário de nascimento da 
princesa Isabel, cujo programa teria inicio, 
conforme fôra amplamente anunciado, com a 
abertura pela Sra. Maria Eugênia Celso, de 
uma série de quatro conferências a serem pro
nunciadas . por pessoas de r econhecida auto
ridade no que diz respeito à vida dessa figura 
singular da nossa história. 

As 17 horas, o 3.º vice-presidente do Insti
tuto, Sr. Wanderley de Araújo Pinho, declarou 
aberta a sessão, convidando a tomarem lugar 
na mesa, os prlncipes Dom Pedro Gastão e 
Dom Pedro Henrique, bem como o secreté.rlo
geral do Estado do Rio, Dr . Viçoso Jardim, 
oue representou o Sr. Interventor federal nesse 
Estado . 

Em seguida, foi dada a palavra a D. Maria 
Eugênia Celso Carneiro de Mendonça, que re
presenta uma grànde tradição relacionada com 
a princesa que libertou os escravos n? Brasil. 

A conferencista soube traçar um admirável 
perfil de mulher diante de uma questão social 
que tocava o coração dos brasileiros. Mostrou 
como uma princesa, por si, afastando-se do 
conselho de todos para Ir ao encontro dàqueles 
que "esperavam por ela", quebrou os grllhõe~ 
que infelicitavam uma raça, para depois se 
surpreender com o movimento republicano a 
se val er dos que sofreram prejulzos com a 
abolição. 

A vida da princesa Isabel se tornou, na 
nena da conferencista, em grande episódio his
tórico sentimental que atinge o ponto culmi
nante quando os abolicionistas vão à presença 
do Regente levar.a noticia auspiciosa de que o 
parlamento brasileiro tinha votado a libertação 
dos escravos. 

A conferência de D . Maria Eugênia Celso 
tomou, nessa altura, excepcional expressão. 
A oradora. ao recordar, naquela cena histórica, 
a figura saudosa do seu Ilustre pai, acabou 
por apontar entre os que nela tomaram parte, 
a figura de Brlclo Filho que, entre os presen
tes, se levanto8, emoclonadlsslmo, diante das 
palmas que o homenageavam. 

Soube e conferencista emprestar emoção e 
expressão à morte de Isabel a Redentora que, 
no desfalecimento do final da vida, ainda per
guntava se tinha errado fazendo o que !êz pelos 
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.escravos, ao que o seu confessor encerrou uma 
vida dizendo a respeito dela a 11ltlma palavra : 
Foi a melhor solução ! 

Mai soaram entre palmas as 11ltimas pala
vras da conferencista foi cantado pelas aíunas 
da Escola Rlvadávia Correia, o hino A Prin
cesa Isabel. Agradecendo o brilho que a con
ferencista deu à sessão, o Dr. Wanderley de 
'Pinho, que presidiu à cerimônia, deu-a por 
encerrada. 

LIGA ESPERANTISTA BRASILEIRA 

. RECONSTITUIÇÃO DA DIRETORIA. 
Em reunião realizada no comêço de junho, foi 
reconstltuida a diretoria da Liga Esperantista 
Br asileira. que ficou sendo a seguinte: presi
dente - Dr. Carlos Domingues, em substitui
ção ao professor Couto Fernandes, recentemente 
falecido; vice-presidente - Ismael Gomes Bra
ga; secretário-geral - professor Luls POrto 
Carreiro Neto ; 1.• secretário - Dr. Mário Nu
nes; 2. 0 secretário - $rta. Irani Baggi de 
Ara11jo ; tesoureiro - Déllo Pereira de Sousa. 

,SOCIEDADE BRASILEIRA DE GEOGRAFIA 

TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE SEDE 
PRóPRIA - VOTO DE PESAR PELO FALE
CIMENTO DE SóCIOS - CONGRATULAÇOES 
PELA FUNDAÇÃO DO INSTITUTO BRASI
LEIRO DE EDUCAÇÃO, Cil!lNCIA E CUL
TURA. - Sob a presidência do ministro .João 
Severiano da Fonseca Hermes, · e presença de 
gr.ande n11mero de sócios, reuniu-se no dia 
4 de julho p.p. a Sociedade Brasileira de 
Geogratia. 

Entre ·as resoluções adotadas figuram o 
apêlo aoe sócios para colaborarem na adminis
tração e desenvolvimento do programa cultural, 
em vista das novas atividades da sociedade. 
estimuladas atualmente com a reforma dos Es
tatutos e doação pelo govêrno federal, de um 
terreno na Esplanada do Castelo onde se CO!ll!-

trulrá sede própria e condigna para a Socie
dade. No mesmo sentido foi aprovada a reso
lução a respeito dos sócios propostos. 

Atendendo ao pedido do Ministério das 
R elações Exteriores. o ministro Fonseca Her
m es nomeara o professor Francisco de Sousa 
Brasil como delegado provisório da Sociedade, 
junto ao Instituto Brasileiro de Educação , Ci
ência e Cultura, r~entemente criado, . nomea
ção que foi contirmada pelo Conselho Diretor. 

O Sr. Sousa Brasil fêz uma exposição sObre 
a sessão preliminar !l solene de instalacão do 
Instituto . 

A Sociedade registrou votos de pesar pelo 
falecimento dos consóclos coronel Lula Mariano 
de Barros Fournler, Murilo Lefêvre, embaixa
dor Cárcano (Argentina) e .José Mariano, e 
votos congratulatórlos pela fundação do Illlf
tituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cul
tura e das Universidades da Bahia e do Recite. 

Afim de preencher vagas verificadas na 
Diretoria, Conselho Diretor e Comissões foram 
designados o Sr . Roberto Moreira da Costa 
Lima, para 2.º secretário; Sr . .José Pedro car
neiro da Cunha, Sr. Edl'/fl.r Ismael da SUveira, 
e Sr. Francisco Portugal Neves, para o Con
selho Diretor; Sr . .José Moreira Brandão Cas
telo Branco, para a Comissão de Contas; e Srs. 
Saladlno de Gusmão, .João Ribeiro Mendes, de
sembargador Carlos Xavier Pais Barreto e Sr. 
Ulisses Gomes POrto, para a Comisello da ·Re
vista. 

O Presidente nomeou uma comissão com-
· posta dos Srs . desembargador Carlos Xavier 
Pais Barreto, Paulo .Joeé Pires Brandão e .João 
Ribeiro Mendes, para juntamente com o pro
·fessor Francisco de Sousa BrasU, elaborar o 
projeto de instruções destinadas aos delegados 
da Sociedade junto ao Conselho Nacional de 
Geografia e Instituto BrasUeiro de Educacão, 
Ciência e Cultura. 

Ficou assim resolvido prestar especial ho
menagem aos sócios de honra estrangeiros: 
almirante Gago Coutinho, (Portugal), e, pro
fessor Emanuel de Martonne e Pierre Defton
talnes, (França), ficando a Dlr,,torla autorizada 
a escolher os oradorea e tixàr as datas para 
essas sessões. 

Certames 

BEUN~AO DE CABACAS 

PREPARATIVOS PARA A PARTICIPA
ÇÃO DO BRASIL NO IMPORTANTE CON
CLAVE. - Prosseguindo nos preparativos para 
a participação ·do Brasil na IV Assembléia 
·Geral do Instituto Pan-Amerlcano de Geogra
fia e História, a realizar-se êj!te mês em Cara
cas, no dia 23 de maio, reuniu-se na sede do 
Conselho Nacional de Geografia a comissão 
encarregada do assunto. 

A reunião foi presidida pelo Eng.o Chris
tovam Leite de ·castro que Inicialmente com a 
palavra, explicou a finalidade preclpua da 
mesma, tecendo algumaà considerações a res
peito de lmportantlssimas deliberações toma
das na recente reunião do Mé:x;lco, a que e11tl
vera presente, na qualidade de um dos direto
res do Instituto Pan-Amerlcano de Geografia 
e História, ressaltando a significação de que se 
reveste o • tato de ter sido escolhida a capl tal 
do nosso pais para sede da Comissão de Carto
grafia do referido Instituto, e Indicado o n<1me 

do embaixador · Macedo Soares para a presidên
cia daquela Importante Instituição de àmblto 
continental. 

Relativamente A nossa representação na 
Reunião d e Caracas, disse. o secretário-geral 
do C. N . G. que, em vista da dlflcU sltuacllo 
financeira em que se encontra o pais, não de
sejava o Presidente da República nomear uma 
delegação para tal fim, e sim, como o fêz, um 
delegado, sendo êste secretário da Embaixada 
Brasileira na Venezuela . Tal nomeação, en
tretanto, frisou "não corresponde à magnitude 
do certame''. e nesse pressuposto estava dis
posto a enviar esforcas no sentido de esclare
cer e convencer o govêrno da necessidade do 
envio de uma delegação completa, uma vez 
que o Brasil está presentemente, em face dos 
problemas que ali serão levantados, numa po
sição excepcional . Acrescentou mais . o Eng. 0 

Leite de Castro que Iria tentar estabelecer um 
plano inicial, ou seja, tentar conseguir do go
vêrno uma verba de Cr$ 400. 000,00, para uma 
delegação compoet4 de dez membros. Falhando 
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êste , pleitearia um patrimônio de Cr$ 200 000,00, 
reduzindo para sete o . mlmero de membros 
da nossa reprel!lentação. Falhando também esta 
tentativa, recorreria ao Itamaratl no sentido 
de que êste custeasse as despesas previstas, e 
finalmente sem o apolo dêste, proporia que 
cada um dos órgãos Interessados na Reunião 
de Caracas, enviasse, às suas próprias expensas, 
U:m representante. • 

C~nclulndo, ressaltou o Eng.o Leite de Cas
tro a necessidade da multlpllcacão de el!lforços 
nas atividades em curso, afim de que pudés
semos dar uma melhor demonstracão da nossa 
cultura geográfica e cartogriflca. 

Seguiu-se-lhe com a palavra o Prof. Allrlo 
de Matos, Informando que o Conselho Nacional 
de GeQgrafla j' conseguira de todos os Minis
térios, exceto o da Marinha, uma súmula dos 
trabalhos realizados no Brasil em matéria· de 
Cartografia . .rustificando o fato de não haver 
ainda o Ministério da Marinha atendido ao 
apêlo formulado pelo Conselho em referência 
ao envio da relacão de trabalhos eartográflcos, 
manifestou-se o comandante Augusto Cardoso 
de Castro, representante daquele Ministério. 

Mais uma vez com a palavra, o Eng.o Leite 
de Castro referiu-se a um quadro com Inte
ressantes sugestões sôbre geodésla, que lhe 
!Ora presenteado por um seu colega na Reunião 
do México, dizendo que o mesmo, embora não 
estando completo, seria de grande valor e uti
lidade parll o Prof. Allrlo de Matos, razão 
porque dêle lhe fazia entrega. 

Em seguida, foi encerrada a sessão . 

II CONGRESSO PAN-AMERICANO DE ENGE
NHARIA DE MINAS E GEOLOGIA 

SUA PRôXIMA REALIZAÇÃO NESTA CA
PITAL. - A COOPERAÇÃO DOS ESTADOS 
UNIDOS - DECLARAÇõES DO GEôLOGO 
AN1BAl,. BASTOS . - Sob os ausplcios do 
govêrno do Chile, teve lugar em janeiro de 
1942 na capital daquele pais, o 1 Congresso 
Pan-Amerlcano de Engenharia de Minas e Geo
logia . Naquela reunião que congregou espe
cialistas de todos os palses do continente, In
clusive o Brasil .foi, por decisão unànlme, ee
colhldo para sed'e da segunda reunião, a efe
tuar-se em outubro do corrente ano, o Rio 
de .Janeiro. 

A propósito dêsse Importante certame e 
sua realização em nosso pais, o geólogo Anlbal 

Alvel!I Bastos, na qualidade de secretário da 
Secção Brasileira do Instituto Pan-Amerlcano 
de Engenharia de Minas e Geologia, fêz à Im
prensa desta capital Interessantes e oportunas 
declarações . 

Inicialmente ressaltou o geólogo Bastos a 
slgnlflcacão de que se reveste a preferência 
que se vem dando ao Brasil para sede de v'· 
rias reuniões de car,ter cientifico, técnico ou 
econômico; observando que a natureza do con
clave que aqui se vai realizar, oferece exce
lentes oportunidades para que se agitem quea
tões da mais alta Importância e lnterêsse, como 
as qúe 'dizem respeito ao interc&mblo mineiro· 
e ao afastamento das barreiras. legais. 

Prosseguindo nas suas Importantes decla
racões, diz o engenheiro Anlbal Bastos, que o 
temirlo do Congresso, . organizado por um gru
po dos mais abalizados técnicos nacionais, pro
curou, focalizando, de maneira concreta, os 
problemas do continente, evidenciar especial
mente, os de lnterêsse nacional. :S:sse tem,rlo, 
que recebeu a cr.ltlca e a aprovacão dos Estados 
Maiores de nossas entidades militares, oferece 
t'Oda oportunidade para serem focalizadas e 
apontadas as solucões para as questões mais 
graves do nosso quadro econômico mineral. 

Além dessas vantagens de natureza espe
cializada, as excursões, às regiões .mineiras, do 
pais, que si.o parte Integrante do programa 
do Congresso, vão permitir, aos nossos visi
tantes conhecerem outros aspectos dos recur
sos de nossa terra. E diz: - Certo, uma reu
nião do vulto da projetada não será de !M:ll 
realizacão, uma vez que dificuldades de alo
jamento e de transporte poderiam Incidir sôbre 
a organização, se acaso não contpsem os 
organizadores com a eficiente colaborac&o do1 
órgãos públicos e das emprêsas de mineração. 

- Estas, principalmente - acentua - vêm 
trazendo um espontàneo e decidido apolo à 
Iniciativa governamental de Volta Redonda, a 
qual, entre outros auxlllos·, propiciará, aos 
visitantes, uma observação minuciosa de suas 
Instalações, quer das emprêsas partlcularea, 
que vêm oferecendo suas lnstalacões e recursos 
de outra natureza· aos participantes do Impor
tante certame. Assim, não só a cidade do Rlo
de-.Tanelro ter' a satisfação e honra de hos
pedar técnicos de todos os palses do conti
nente conio, ainda, v'rlas regiões do Interior 
do pais, que serão por êles visitadas. E dessa 
eficiente propaganda resultados extraordlnà
rlamente benéficos advirão - conclui o enge
nheiro Anlbal Bastos - para a economia na
cional. 

Unidades Federadas 

ESPmITO~SANTO 

CURSO INTENSIVO DE ESTAT1STICA. -
Em junho do corrente ano foi lnstltuldo, por 
Iniciativa do Departamento do Serviço Público, 
com a colaboracão ·do Departamento Estadual 
de Estatlstlca do Esplrlto-Santo, um CUrso de 
Estatlstlca destinado aos candlda~os Inscritos 
no concurso para provimento dos cargos Ini
ciais de Estatlstlco-Auxlllar, visando também 
proporcionar aos funcionário• dos servlcos de 
estatlstlca oportunidade de receberem noções 
teóricas e práticas sõbre a matérla • 

•• 

. PABA 

FALECIMENTO DO NATURALISTA GO
DOFREDO HAGM~N . - Em Belém, faleceu 
a 29 de maio o eminente naturalista sull)O 
Godofredo Hagmann, que se ac~ava radicado 
no Pará desde 1899. Dedicando-se a pesquisas 
e.mazõnlcas, prestou valiosos eerv!coe à ci
ência no Museu Goeldl onde fôra Introduzido 
pelo seu fundador Emlllo Goeldl:, em cuja com
panhia viera para o Brasil. 
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PARAIBA 
Instituto Histórico e Geográfico 

COMEMORAÇõES DO CENTENARIO DA 
CIDADE DE AREIA. - Com a presença da 
maioria de seus sócios. ·em fins do mês de maio, 
reuniu-se em mais uma sess!!.o ordinária o Ins
tituto Histórico e Geográfico da Paralba. 

A sessão foi presidida pelo sócio Celso Ma
riz, secretariado pelos Srs. J . Veiga e Rocha 
Barreto, e entre assuntos de maior importância 
ali tratados cumpre d estacar o que se refere 
às comemorações do centenãrlo da cidade de 
Areia, transcorrido a 18 do dito mês, tendo 
falado a respeito do notãvel acontecimento o 
sócio jornalista José Leal que traçou, em sua 
alocução, o histórico da cidade desde os seus 
albores até a época presente, analisando a 
atuação dos seus grandes homens na polltlca, 
na arte e na religião. 

-+e 
PEBNAMBUCÓ 

DECENARIO DO INSTITUTO BRASILEI
RO DE GEOGRAFIA E ESTAT1STICA . - A 
exemplo do que aconteceu nas detnals unida
des federadas . a 29 de maio, foi solene e con" 
dignamente comemorada em Pernambuco a pas
sagem do décimo anlversãrlo do Instituto Bra
sileiro de Geografia e Estatlsttca. 

Como de praxe, coube a Iniciativa de pro
mover as solenidades à Junta Executiva Regio
nal de Estatlstica e ao Diretório Regional de 
Geografia, no Estado, constando como parte 
ordinãria do amplo programa para tal fim 
organizado, a inauguração da Agêncla-Modêlo 
de Estatistlca no Munlclplo de Olinda, uma 
exposição, no Departamento Estadual de Esta
tlstlca, de gráficos sôbre aspectos e economia 
do Estado e uma conferência que estêve a cargo 
do professor René Ribeiro, sôbre o tema: "Mi
grações Internas em Pernambuco". 

* CRIADA A UNIVERSIDADE DO RECI-
FE . - Por decreto-lei do Presidente da Repú
blica, assinado em 20 de junho do corrente 
ano, foi criada a Universidade do Recife, que 
serã dotada de autonomia administrativa, fi
nanceira. dldãtica e disciplinar, nos têrmos da 
legislação federal e do Estatuto que a regu
Jamentarã. 

De acôrdo com o ato em aprêço, constitui
rão a Universidade do Recife os seguintes es
tabelecimento de ensino superior : 

1. Faculdade de Direito do Recife, fun
dada por lei de 11 de agôsto de 1827 e instala
da em 15 de maio de 1828 . 

2. Escola de Engenharia de Pernambuco, 
fundada no ano de 1896. 

3 . Faculdade de Medicina do Recife. e ane
xas de Odontologia e Farmãcla, fundadas no 
ano de 1914. 

4 . Escola de Belas Artes de Pernambuco, 
fundada no ano de 1932. 

5. Faculdade de Filosofia do Recife, fun
dada no ano de 1939 . 

Associação Pernambucana de Mnnlcfplos 

SUA INSTALAÇÃO EM RECIFE - CON
FER!l:NCIA DO DR . RAFAEL XAVIER. -
No d ia 10 de junho foi -solenemente instalada 
em R ecife a .Allsociação Pernambucana de Mu
nlclp!os. 

A solenidade efetuou-se na sed e do Circulo 
Católico, estando presentes o representante do 
Interventor federal, Dr. Célia Melra, que pre
sidiu a reunião , o prefeito Pelópldas de Castro, 
o secretário do Interior, Dr. Cândido Marinho, 
o reptesentante do Comando Naval, outras au
toridades e familias. 

Antes de p ronunciar a sua confe rência, o 
Dr. Rafael Xavier, secre tário executivo da Asso
ciação Brasileira de Munlclplos, ped iu ao pre
sidente para mandar ler os nomes da Comlss!!.o 
provisôria de organização da sociedade. naquela 
capital. que é formada pelas seguintes pessoas: 
prefeito Pelópidas de Castro, como presidente, 
Srs. Ageu Magalhães, Paulo Parlslo, Ct<llo 
Meira, Lauro Borba, Andrade Bezerra, Gercl
no de Pontes. Costa Pôrto, Cid Sampaio. An
tlógenes Chaves, René Ribeiro, Paulo Pimen
t el e Sousa Barros, êste último com a '!unção 
de -secretãrlo executivo . 

Foi lido, também, a seguir, os fins da As
soclaç!!.o que vão, abal:>10, transcritos : 

Por fim, o Dr. Rafael Xavier pronunciou a 
sua conferência sôbre "A organização nacional 
em face dos munlclplos". pondo aos olhos dos 
presentes estatlstlcas atualizadas e outras do 
recenseamento de 1940, por ond e se comprova 
a debilitação crescente das comunas. a incita
ção do êxodo rural, o decesso da produção de 
artigos de subsistência e a formação perigosa 
de grandes cidades com nlvel de consumo cala
mitosamente aumentado , levando a nação às 
portas de uma crise que qão condiz com a nos
sa realidade de pais novo, com lndlee de popu
lação baixo e excesso de terras aproveltAveis. 

A conferência do Dr . Rafael Xavier, que 
focalizou ainda outros múltiplos aspectos, sem
pre ligados ao seu tema central, vai ser divul
gada pela Comissão Organizadora da .Allsocla
ção Pernambucana de Munlclpios, como pri
meiro trabalho de propaganda dos princlplos 
que a . norteiam. 

São os seguintes os fins a que se destina 
a Associação Pernambucana de Munlclpios. 

1 - Estudar, permanentemente, a organi
zação. o funcionamento, as condições e m étodos 
do trabalho dos municlplos pernambucanos, 
visando o seu melhor rendimento . 

2 - promover o maior lnterêsse passivei 
entre os munlclpios e com êles colaborar no 
planejamento, orientação, assistência técnica e 
Implantação de quaisquer modificações ou re-
formas Indispensáveis . · 

3 - Receber, estudar e difundir questões 
sôbre assuntos de administração municipal, pro
movendo com os órgãos federais e estaduais, 
por m elo de palavras, documentArlos, congres
sos, publicações, etc. , ampla difusão de ensi
namentos sôbre os prlnclplos, os problemas e 
a técnica de admlnlstraç!!.o municipal. 

4 - Prestar aos munlclplos completa e efe
tiva assistência quando solicitada . 

5 ·- Propugnar pelo !mediato aumento das 
rendas municipais junto à Assembléia Consti
tuinte, mediante obtenção de uma nova dis
crim inação de rendas. de modo a que as admi
n istrações·' locais possuam os recursos Indis
pensáveis à solução dos seus múltiplos pro
blemas. 

6 - Promover a criação de Associações de 
Amigos do Municipio em tôda as comunas, para 
defesa de seus lnterêsses e solução dos seus 
problemas ; associações filiadas, à ..J.. Associação 
Pern,ambucana de Munlclplos, em Yernambuco 
e às demais unidades da federaç!!.o, nos outros 
Estados . 

7 - Realizar os objetivo!! d e cooperação 
expostos no Estatuto da Comissão Pan-Ameri
cana de Cooperação Internacional, tais como 
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recomendados e ratificados pelos Congressos 
Pan-Amerlcanos de Munlclplos e pela 6.• Con
ferência Internacional Americana. 

iC 

RIO-GRANDE-DO-SUL 

Junta · Executiva Regional de Eetat(stica 

RESOLUÇÃO RECOMENDANDO A INS
TALAÇÃO DE EXPOSIÇOES DE GEOGRAFIA 
E ESTATtSTICA NO ESTADO - TELEGRA
MA DO C. N. E . CONVIDANDO OS DIRE
TóRIOS REGIONAIS DE GEOGRAFIA E ES
TATtSTICA A COMPARECEREM ÃS ASSEM
BLltIAS GERAIS DO I. B. G. E. - Sob a pre
sidência do Dr . Remy M . Gorga, diretor-geral 
do Departamento Estadual de Estatlstlca e com 
a presença de apreclé.vel número de membros, 
realizou-se a 18 de junho, em Pôrto Alegre, 
mais uma sessão da Junta Executiva Regional 
de Estatlstlca do Rio-Grande-do-Sul . Nessa 
oportunidade toram aprovados os projetos de 
três Resoluções : a primeira - dispondo sôbre 
reuniões de chefes de serviço dos D. E . E.; 
a segunda - rec;.omendando a Instituição de 
exposições de Geografia e Estatistlca; e a ter
ceira - formuland o sugestões sôbre a guia de 
exportação municipal. 

Ainda, nesta sessão, foi lido um telegrama 
do l!ecreté.rlo-geral do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatlstlca, Sr . Teixeira de Freitas, 
comunicando e convidando representantes da 
J . E. R. e o Diretório Regional de Geografia, 
para se fazerem representar na reunião do dia 
1 de julho próximo da Assembléia Geral dos 
Conselhos Nacionais de Estatlstica e de Geo
grafia com a finalidade de coordenar as ati
vidades g eográficas e estatlsticas do pais . A 
J. E. R. local, s e faré. representar pelo seu 
presidente Dr . Remy M. Gorga, que seré. 
portador de um volumoso relatório das ativi
dades estatlstlcas riograndenses, devendo, tam
bém, por deferência especial ao Rio-Grande-do
Sul , fazer o discurso de saudação em nome dos 
seus colegas de representação de todo o Brasil. 

Instituto Histórico e Geográfico 

INDICAÇÃO NO SENTIDO DE QUE SE
JAM RESTAURADOS . OS StMBOLOS ESTA
DUAIS . - Em r ecente sessão do Instituto His
tórico e Geogré.tlco gaúcho, foi apresentada 
uma Indicação do sócio Luis Carlos de Morais, 
propondo, que o sodallclo alvitrasse à As
sembléia Nacional Constituinte a Inclusão, no 
texto da futura · Carta ·Constitucional do pais 
de dispositivos facultando aos Estados o uso 
d e lnslgnlas próprias , sem prejulzo da obri
gatoriedade e ascendência dos slmbolos nacio
nais, como a contecia na vigência das Cons
tituições de 1891 e 1934. · 

A lndlcaçlto tol à Comissão de História e 
Geografia, que a ex aminou em longo e cir 
cunstanciado parecer, concluindo:. a) que o uso 
d e lnslgnlas próprias pelos Estados, conforme 
d emonstrou com numerosos exemplo, é uma 
tradição polltlca, em tôda a existência do 
Brasil; e b) que dêsse uso jamais derivaram 
quaisquer ameaças ou p erigos à unidade na
cional , nem à permanência e fortalecim ento do 
s entlmen to d e brasllldade das populações de 
n enhuma região do pais . Acentuou, ainda , o 
parecer da Comissão o ca rá t er universal do uso 
dos s lmbolos locais, prevalecentes em palses 
d e perfeita coesão pol!Uca, · 

SANTA-CATARINA 

DIA DO ESTATfSTICO. - A propósito do 
"Dia do Estatlstlco" que passando a denomi
nar-se dia também do Geógrafo, coincidiu êste 
ano com as comemorações do décimo aniversá
rio de fundação do I. B. G. E., o Didrlo 
Oficial de Santa-Catarina, publicou na sua 
edição de 29 de maio o seguinte comentário: 

"Os estatlstlcos brasileiros comemoram, 
hoje, ó seu dia, que significa a data de crlacão 
do Instituto Brasileiro de Geografia e El!ta
tlstlca 

Fundado em bases Inéditas na administra
ção nacional, com o caré.ter auté.rquico e Inte
ressando Igualmente a União, os Estados e os 
Municlpios, o I. B. G.· E. se propôs dar esta
tlstlcas honestas e oportunas ao Brasil, estu
dando-lhe as virtualidades e medindo-lhe as 
possibilidades, de sorte qU'e, em conhecendo 
as suas realidades, o pais pudesse enfrentar, 
com segurança, seus problemas bé.slcos. Jt de 
justiça salientar que, nas vêzes em que se viu 
solicitado· a pronunciar-se, o I. B. G. E . o 
fêz com precisão notável, apontando diretrizes, 
sugerindo providências. Neste particular de 
orientação, é digno da maior meditação dos 
nossos sociólogos, economistas e administra
dores, o exaustivo trabalho que, acêrca dos 
problemas de base do Brasil, o I. B. G. E. 
acaba de apresentar ao Exmo. Sr . Presidente 
da República. 

Os êxitos da Estatlstlca Nacional , que vêm 
surpreendendo os clrculos técnicos pan-ame
rlcanos, a ponto de a Presidência do Instituto 
Patl-Amerlcano de Estatistica ser confiado a 
um brasileiro, são tanto mais expressivos 
quando se consideram as Imensas dificuldades 
que se apresentam aos técnicos brasileiros, ora 
em decorrência da vastidão territorial. ora 
da dl!lculdade de comunicações e transportes, 
ora da incompreensão popular ·fis pesquisas 
estatlsticas . 

O Brasil, apesar de tudo Isto, possui, hoje. 
magnifico acervo de ipformações estatlstlcas. 
E, Santa-Catarina, que muitos beneffcios tem 
recebido da Estatlstica, seja na excelente do
cumentação que reuniu, seja no imediato co
nhecimento de suas realidades, seja na divul
gação das cousas regionais, seja na difusão 
das nossas possibilidades, tanto no pais. como 
no estrangeiro, reconhece o esfôrço sem pre
cedentes do seu D. E. E ., hoje considerado 
como uma das oficinas estatlstlcas mais produ-
tivas do Brasil. · 

Os estatlstlcos regionais prestaram, ontem, 
, at> diretor-geral do D . ·E . E. professor Lourlval 
' Câmara, significativa demonstração de aprêço, 

por motivo do "Dia do Estatlstlco", oterecendo
Jhe riqulssimo presente . Falou, em nome dos 
manifestantes, o professor João Faraco, que 
evidenciou o multo que, pela Estatlstica Re
gional, vem fazendo o •homenageado, dando 
a Santa-Catarina p osição Invejável nos meios 
t écn icos nacionais. Agradecendo a homenagem , 
o professor L ourlval Câmara reafirmou que 
os êxitos do sistema regional de Estatlstica se 
d evem, antes de tudo, ao Insuperável apoio 
moral e material que à Estatlstica. sempre 
dispensou o Interventor Nereu Ramos, às sá
bias diretrizes do Conselho Nacional d e Esta
tlstlca e ao concurso inteligente e d ed icado do 
funcionalismo estatlsticeõ de Santa-Cata rina, 
tão compen etrado de suas r es ponsabilidades e 
s empre pronto ao sacriticlo" . · 
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Municípios 

CAMPOS (Rio-de-Janeiro) 

DIA DO MUNICtPIO. - A ' 17 de junho 
realizou-se no gabinete do prefeito mllnlclpal 
de Campos uma reunião de comerciantes, In
dustriais e agricultores, que trataram larga
mente do "Dia do Munlclpio de Campos"; sendo 
nessa ocasião escolhidos os componentes das 
diversas comissões que cuidarão da realização, 
no próximo ano, de uma Importante exposição 
agro-pecuàrla. 

JEBUMENHA (Piauf) 

CONTRIBUIÇÃO FINANCEIIµ DO ESTA
DO AS COMEMORAÇõES DO CENTENJ.RIO 
DA FUNDAÇÃO DA CIDADE. - O major Vi
torino Correia, Interventor federal no Plaul 
assinou, a 7 de maio do corrente ano, decreto
lei autorizando a concesello, por parte do Es
tado, de Cr$ 10 000,00, . como auxilio às come
morações do centená.rlo da fundação da cidade 
de .Jerumenha. 

PABAN APANEMA (São-Paulo) 

INSTITUIÇÃO DO DIRETôRIO MUNlCI
PAL DE GEOGRAFIA. - Em sua sessão de 21 
de maio do corrente ano o Conselho Adminis
trativo do Estado de Silo-Paulo, aprovou, com 
emenda, um projeto de decreto-lei da Prefei
tura de P!lranapanema, que dispõe· sõbre a 
Instituição naquele munlclplo paulista do Di
retório Municipal de Geografia. 

A Resoiuçllo que aprova o ato em aprêço 
foi publicada na edição de 28 de maio de 1946 
do Didrio Oficial de São-Paulo e tem o seguin
te teor: 

O Conselho Administrativo do Estado de 
Silo-Paulo, em sessão de 21 de maio de 1946, 
adotou a seguinte Resolução: 

- 1!i aprovado, com emenda e nos têr
mos abaixo, o projeto ~ decreto-lei da 
Prefeitura Municipal de Paranapanema, re
metido com o oficio n. o 4 315-46, do Depar-· 
tamento das Municipalidades. 

Teor do projeto de decreto-lei nos ter
mos em que é aprovado: 

O Prefeito Municipal de Paranapanema, 
usando da atribuição que lhe confere o art. 
12, n.º I, do Decreto-lei federal n.o 1 202, de 8 
de abril de 1939, decreta : 

Art. 1.0 - Fica lnstltuldo neste munlclplo 
o Diretório Municipal de Geografia, como 
órgão do Conselho Nacional de Geografia di
retamente articulado com o Diretório Regional 
do Conselho, no Estado· de Silo-Paulo . 

Art. 2.0 - Compõem o Diretório, nos têr
mos do art. 13,' de Regulamento do Conselho. 

a) como presidente, o prefeito municipal. 
b) como . secretàrlo e suplente do presi

dente, o chefe do Põsto de Arrecadação das 
Rendas Estaduais; 

c) como membro: o juiz de Paz, · o con
tador municipal, o diretor do Grupo Escolar 
e o escrivão de Paz. 

Art. 3,0 - Os trabalhos do Diretório ob
servarão as disposições da Resolução n.o 4, de 
12 de julho de 1937, da Aseembléla Geral do 
Conselho Nacional de Geografia. 

Art. 4.º - Compete ao Diretório Municipal: 
a) promover um melhor conhecimento do 

território do munlclplo, . quer dos seus aci
dentes naturais (rochas, terras, relêvo, rios e 
lagos, clima e outros), quer das suas caracte
rlstlcas humanas (definição das linhas divisó
rias municipais e lnterdistrltals, situação e ca
ractere11 das localidades, povoamento e sua dis
tribuição, estradas de ferro e de automóvel, 
caminhos carroçivels e de tropas, navegação, 
linhas telegràflcas e telefônicas, localização 
da produção extrativa agrlcola, pecuàrla e In
dustrial e outros); 

b) cólhêr e remeter, devidamente criti
cadas e retificadas as Informações solicitadas 
pelos órgãos do Conselho Nacional de Geo
grafia. 

Art. 5. o - O Diretório Municipal, para a 
coleta de dado11 e Informações territoriais, dis
pori de Informantes municipais que nos' têrmos 
do Regulamento do Conselho serão pessoas 
residentes no munlclplo, eleitas para êsse car
go pelo Diretório Regional do Estado mediante 
proposta particular,· sem direito a '!'.Oto. 

Art. 6.º - :1!:ste decreto-lei entrarà em vigor 
na data de 11ua publicação, revogadas as dis
posições ·em contrario. 

São-Paulo, 21 de maio de 1946. 

Beba11ti40 Nogueira de Lima - Presidente. 

Exterior 

. FBANÇ~ 

CONSIDERAÇõES EM. TORNO DA DES
CEND:1!:NCIA DO HOMEM. ~ A Universidade 
de Paris- foi recentemente apresentada UIIlj1. tese 
sõbre a descendência do Homem. A respeito 
os jornais desta capital, publicaram Interes
sante comentàrlo transmitido de Paris e. de 
autoria do conhecido jornalista Douglas' La 
Chance, cujo texto é o seguinte: - Prov11-s 
"definitivas" em apolo à teoria de Charles 
Darwin, de que descendemos dos macacos, es
tilo contidas numa tese doutoral hã pouco 
apresentada à Faculdade de Medicina da .uni-

versldade de Paris, pela Dra . .Jacquellne Pavlot 
de Barle, que provocou furor nos clrculos an
tropológlco11 daqui. 

A idéia da concorrente existência de maca
coe e homens e das espécies lntermedlirlas dos 
pitecantropos, ou do elo desaparecido, nlk> 
mais pode ser sustentada" - declara a cien
tista de 35 anos de Idade, que afirma que .as 
recentes descobertas no campo das espécies 
intermediárias revelaram que as familias hu
mana e stmlesca não existem lado a lado ape
nas por acaso, mas têm vinculo de llnhagém. 

A Dra. de Barle apresentou - e isto foi 
que causou a CQmoção nos círculos clentlflcos 
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uma narrativa até aqui inédita de pesquisas 
que realizou em 1938, quando em viagem pelo 
curso superior do rio Amazonas, no Brasil . 

Descrevendo a viagem de um mês do Rio
de-Janeiro a Manaus. pelo Amazonas, feita por 
ela e o seu .marido. coronel Robert Pavlot de 
Barle, oficial francês reformado, em julho 
de 1939, a Sra . Barle relata em sua tese que, 
quando, na última cidade, procuravam um 
objeto de pesquisa cientifica, ambos se encon
traram com o explorador Roger Courteull. -&ste 
pediu-lhes que o acompanhassem numa\ .expe
dl1;ão a regiões Inexploradas do alto rio do 
Ouro, tributário do Amawnas, que estava le
vantando em nome do govêmo ·braallelro. O 
casal concordou e. em fins de julho, partiu o 
grupo acompanhado por dois lndlos, em duas 
canoas, numa viagem de dois meses até as 
cabeceiras do . rio. 

Depois de alcanear um poiito a cêrca de 
oitocentos q1,1llômetros acima de Manaus, rela
ta a Sra. de Barle, o grupo explorador achou 
necessàrlo descansar um pouco da viagem. O 
continuo avanço através de densas muralhas 
de floresta primitiva de ambos os lados da cor
rente estreita, a atmosfera pesada e o silêncio · 
êrmo e opressivo, quebrado por canto ocasio
nal de pàssaros, come1:aram a ter efeito em seus 
nervos. Durante a última metade da viagem 
encontraram dificuldade em conservar ao seu 
lado os ajµdantes lndlos. Os dois primeiros 
désertaram quando a viagem àlnda estava em 
comê1;0, depois de ouvirem dos nativos, numa 
parada, que os lndlos da àrea visada devora
vam visitantes vivos. A Sra. de Barle observa 
que, mais tarde, o grupo teve que se lembrar 
d<;_ssa advertência. 

Depois de conseguir mais nativos, os ex
ploradores prosseguiram e as únicas dificul
dades dai por diante eram apresentadas por 
Inimigos lnvlslvels. tndlos que demonstravam 
a sua atitude lnamlstosa disparando flechas 
contra as canoas. onde quer que se aproxi
massem das margens . Mas, alcan1:ando o ponto 
onde devia culminar a viagem, decidiram parar 
e fazer acampamento por alguns dias, para 
descanso. . 

"Começàvamos a dormir - diz a Ora. de 
Barle "quando, de súbito, vimos uma 
figura Imóvel . Havia aparecido Inopinadamen
te e sem ruido e olhava em tôrno. A principio 
pensamos que se tratava de um lndlo e aases
tamos-lhe as nossas armas, prontos para o 
ataque. 

"Mas, percebemos quase imediatamente, que 
não era um lndlo e nem podia ser, por causa 
das evidentes caracterlstlcas, por pouco que vis
semos da figura de pé, a fraca luz. Parecia 
ter seis pée e melo de altura - e n~ llavla 

nativos daquela região com mais de quatro 
pés. De outro lado, havia o cabelo . Todo o 
corpo estava coberto de pêlos. No peito e no 
dorso era fino e alourado . Nos braços e per
nas. muitó espêsso . 

"A alta figura Inclinava-se um pouco e, 
com as suas pernas, multo mais curtaa do que 
as coxas e os longos e poderosos braços, não 
foi dlflcll descobrir que estàvamos realmente 
na presença de um pitecantropos ou o elo 
desaparecido" - afirma a Sra. de Barle. 

Depois, -ocorreu o Incidente que frustrou as 
esperan1:as do grupo de capturar êsae espécime 
que os cientistas haviam procurado durante 
um século. (Em 1920. François de Loys, cien
tista francês, quando explorava· o curso supe
rior do Amazonas. disse também que encontrou 
um casal de pitecantropos, matando um dêles, 
quando tentavam fugir. Fêz a observação do 
corpo nos mlnlmos detalhes e retirou o crânio 
para outras Investigações clentlficaa, após o 
regresso ao mundo clvlltzado . Mas, de volta 
a Manaus, os lndlos de Loys, por falta de 
lugar onde pôr o sal que se derramava de um 
saco. o puseram no crânio. Ao chegar ao pôrto, 
nada havia dentro do crânio que merecesse In
vestigação . A grande esperan1:a da ciência des
de então, fôra a de capturar um espécime vivo 
dq suposto elo entre as famillas humana !! 
slmlesca). 

Assim, em vez de se assegurar de um espé
cime morto, o que era pouco, relata a Sra. 
de Barle, o grupo resolveu tentar a captura. 
Depois de uma consulta em surdina, o explo
rador Courteull levantou-se em silêncio e ae 
encaminhou cautelosamente para a criatura. 
Para despertar-lhe o lnterêsse, tirou do bôlso' 
a única coisa que tinha consigo - um len<;0 
branco. Mas, sem um ruido, o animal semi
humano voltou-se e penetrou na floresta. 

Courteull se Interpôs e os outros não pu
deram disparar aa armas, mesmo que o desejas
sem. Contudo, Courteull disse que pôde con
firmar, olhando de perto, que a criatura tinha 
todos os sinais de origem pltecantropólde. 

Depois de descer o rio para Manaus e de 
chegar ao Rio-de-Janeiro, a Sra. de Barle vol
tou Imediatamente para a Europa. No ano 
seguinte velo a guerra e foram postaB de lado 
tôdas as esperançaa de outra viagem à mesma 
região. A Sra. de Barle dedicou os últimos 
anos à elaboração da sua tese, afora os seus 
trabalhos regulares Como consultora de antro· 
pologla da Universidade. 

"Eu e Roberto esperamos voltar novamente 
ao Brasil-'- diz. "Algum dia havemos de pegar 
um espécime . vivo - e Isso serà um grande· 
pa.e.eo à !rente para a ciência n. 

~ Se precisar de alguma lnformaçi.o sôbre a geografia do Brasil, dirija-se ao Conselho 
....., Nacional de Geografia, que o atenderá prontamente - se a consulta não fôr de caráter 
•iclloso. 



Relatórios de instituições de geografia 

e ciências afins 

Relatório do · Ministério da Agricultura 
referente ao período 1930,., 1940 * 

CONSELHO FLORESTAL 

O Conselho Florestal Federal, criado pelo 
Decreto n .º 23 793, de 23 de. janeiro de 1934, 
Instalou-se em julho do mesmo ano, t endo de 
então por diante funcionado normalmente, rea
lizando três sessões mensais, nas quais são 
debatidos assuntos referentes à causa florestal 
enviados ao Conselho por particulares e orga
nizações oficiais. 

A despeito de tôdas as diligências reali
zadas, o Conselho Florestal Federal ainda não 
conseguiu que todos os Estados da Federação, 
de acôrdo com o que preceitua o art. 101, § 1. • do 
Código Florestal, mantenham em funcionamen
to normal os Conselhos Florestais Regionais. 
Assim é que atualmente funcionam de modo 
regular os Conselhos Regionais dos Estados de: 
São-Paulo, Rio-de~Janeiro , Minas-Gerais, Rio
Grande-do-Sul , Paraná. Bahia, Sergipe, Ceará 
e Pernambuco. !!: evidente que a falta de orga
nização dos Conselhos Florestais em alguns 
Estados traz grandes prejulzos ao desempenho 
da missão Imposta ao Conselho Florestal Fe
deral pelo Código em vigor, por Isso que graves 
questões de ordem tlorestal não chegam ao seu 
conhecimento, lmpe<llndo a aplicação de .provi
dências adequadas. 

Preocupou-se o Conselho Florestal desde 
sua Instalação com o problema educativo do 
povo . As sábias medidas Indicadas pelo Código 
Florestal no in tulto de proteger os remanes
centes florestais, e bem assim de Incrementar 
a formação de florestas artificiais de rendi
mento , encontraram, a principio, séria oposição 
do povo em geral. Entretanto, a campanha 
educativa conduzida sem desfalecimento conse
guiu nos primeiros dez anos de funcionamento 
do Conselho Florestal resultados verdadeira
mente auspiciosos . 

O' Conselho Florestal Federal tem atendido 
com solicitude as questões que lhe são enviadas 
pela Prefeitura do Distrito Federal, Interessada 
em defender a vegetação nativa que envolve 
a cidade . 

Há seis anos iniciou o Conselho a campanha 
contra os balões, atendendo ·assim ao que de
termina o . art. 22, § 1. 0 e art. 86, n .o 3, do 

• N. R. Destacamos do trabalho O M(
ft'.iati!rio da Agricultura no Govi!mo Getúlio 
Vargas {:<930-1944). que enfeixa o relatório 
apresentado pelo então ministro daquela pasta, 
Sr. Apolônio Sales, os trechos referentes aos 
trabalhos das Instituições, subord inadas àquele 
Ministé rio, cujas especializações têm lnterêsse 
geográfico . 

Código Florestal em vigor . Em virtude da cam
panha desenvolvida, a qual contou, desde o 
inicio, com a colaboração etlciente do Cor
po de Bombeiros e da Policia Civil desta 
capital, o uso dos balões Incendiários vem 
decrescendo de ano para ano , de sorte que, 
pode-se afirmar, dentro de poucos anos essa 
nociva prática será de todo abolida entre nós. 

Desde que funciona o Conselho Florestal 
Federal foram fundados os Parques Florestais 
do Itatiaia, o da Serra dos órgãos, êsses no 
Estado do Rio-de-Janeiro , e o Parque de Igua
çu na fronteira do Paraná . O Estado de Minas
Gerais delimitou recentemente Importante área 
florestal para a formação do Parque Florestal 
do Rio-Doce. · 

O Conselho Florestal fêz publicar, com 
apolo do Ministério da Agricultura, os seguin
tes trabalhos de divulgação e educação flo
restal: 

1 - Utilidade e funç{lo daB /ZorestaB. (José 
Mariano Filho) . 

2 - Timbós e Rote11.011.as. (Adrlão Caminha 
Filho). 

3 - Contribuiç<fo ao problema dos Parques 
Nacionais. (Paulo Ferreira de Sousa) . 

4 - A arborização das estradas de roda
gem . (José Mariano Filho) . 

Cumprindo o art . 101 letra h do Código, o 
Conselho Florestal vem realizando normalmen
te a solenidade da "Festa da Arvore" com a 
colaboração do Serviço Florestal e do Jardim 
Botãnlco do Mlnlst~rlo da Agricultura. 

O Conselho Florestal Federal realizou tre
zentas e sessenta reuniões. · Estudou e emitiu 
pareceres em 194 processos; toram autuados 
em sua Secretaria um total de 1 5&1 processos. 
Expediu 3 448 oflcios e 45 telegramas . Dis
tribuiu cêrca de 20 000 folhetos e cartazes re
ferentes a educação florestal. 

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DAS EXPE
DICõES ARTfSTICAS E CIENTIFICAS 

NO BRASIL . 

O Conselho de Fiscalização das Expedições 
Artlstlcas e Cientificas ·no Brasil foi criado 
em 1933, pelo Decreto n .o 2 334, de 31 de outu
bro daquele ano. 

Destina-se, como Indica .o próprio nome, à 
fiscalização , ou melhor. ao contrôle das expe

. dições artistlcas e cientificas que porventura se 
r ealizem no território nac ional, com o fim de 
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évltar ó desaparecimento o.u o desmembra
mento dos nossos patrimônios etnográficos, 
históricos, zoológicos, botA.nlcos, etc. 

Pelo Decreto n.o 24 337, de 5 de junho de 
1934, ficou o Conselho subordinado ao Minis
tério da Agricultura, sendo, nesse mesmo de
creto, aprovado o seu Regulamento e Regimento 
Interno . ' 

Posterlonmente, em 21 de janeiro de 1941, 
os Decretos ns. 6 734 e 6 735 deram nova reda
ção ao Regulamento e ao Regimento Interno. 

Constitui-se atualmente de nove membros 
a sabe.r: 

1 representante do Se.rvjço Flo'l'estal (Pre
sidente-nato) 

1 representante do Departamento Nacional 
da Produção Animal. 

1 representante do Museu Nacional 
1 representante da Escola de Belas-Artes 
1 representante do Ministério da Fazenda 
1 representante do Museu Histórico Na-

cional 
1 representante do Servlco Geogrãflco do 

Exército 
1 representante do ll{lnlstérló das Relações 

Exteriores 
1 representante do Departamento Nacional 

da .Produção Mineral. 

Em cada Estado do Brasil hã um delegado 
do Conselho (não remunerado) . 

Até 31 de julho de 1944 foram realizadas 
404 sessões, sendo as atas das mesmas publi
cadas no Dídrio Oficial. 

Pela leitura das atas poder-se-é. julgar da 
presteza e do cuidado com que foram elabo
rados os pareceres, o que permitiu deliberações 
n\pldas e justas quanto ao modo de atuaar 
em face quer de expedições planejadas ou jã 
realizadas, quer da salda de material cientifico 
para o estrangeiro. · 

Do zêlo e da eficiência dos trabalhos do 
Conselho multo tem lucrado o Brasil no que diz 
respeito ao seu patrimônio. art.lstlco e cienti
fico, porquanto a lmposslblltdade da exporta
cão de exemplares únicos e de material tido 
como raro e, ainda mais, a entrega das dupli
catas de tipos e co-tlpos aos museus brasilei
ros e ao Jardim Botânico vieram enriquecer as 

· suas colecões, com vantagens lndlscutlveis para 
os mesmos. 

De 1933 até 31 de julho de 1944 foram li
cenciadas 106 expedições. 

Foram negadas licencas a 14 expedições 
e embargadas· 9. 

O material cientifico apreendido de expe
dlclonãrios não licenciados ou de duplicatas de 
tipos e co-tlpol! deixados pelos expedlclonârlos 
licenciados foi encorporado aos Institutos clen
tlflco11 e museus nacionais a saber: 

Jardim Botànlco do Rio-de. 
Janeiro .... .. ........ . .. . . 

Museu Nacional ..• . .......... 
Museu Goeldl (Parã) ...... . 
Universidade de São-Paulo .. . 
Instituto de Educacão (São-

Paulo) ... .... ...... ... .. . 
Museu Paulista .............• 
Seccão de Entomologia do ex-

tinto I. B. V .•.• .....•. 

Total .. .• •.• ••. ..•. • •• 

679' espécimes 
1 634 

647 
21a 

22 
607 

160 

3 867 

O valor estimativo dêsses espéclmea en
corporados é incalculãvel. De certo modo não 
se pode atribuir um valor venal a essas cole
ções cientificas, mas pode-se afirmar que os 
cientistas brasileiros, trabalhando embora em 
condições extremamente modestas, necessita
riam milhares de cruzeiros para conaegulr ma
terial cientifico de tal vulto . 

Não sendo essa a finalidade principal do 
Conselho, não deixa de ser notável a colabora
ção prestada à ciência, pela quantidade e valor 
do material encorporado aos institutos cien
.tlflcos. 

'C1ltimamente, em virtude de ruptura das 
relações do Brasil com os paises do Eixo, de
cidiu o Conselho não conceder, em principio, 
nenhuma licença a súditos dêsses palses. 

Em slntese, o Conselho de Fiscalização das 
Expedições Artlsticas e Cientificas no Brasil 
tem pautado seu procedimento com o gr~e 
empenho de resguardat', com devotamento, os 
valores que lntegrnm o patrimônio cultural 'lio 
Brasil . li: um tesouro que se não deve mal
baratar . 

0

PRODUÇAO MINERAL 

, Os trabalhos relativos à producão mineral se 
desenvolvem através do Departamento Nacional 
da Produção Mineral, resultante do desdobra
mento, em 1933, do antigo Servlco Geológico e 
Mineralógico do Brasil, fundado por Orvllle Der
by, em 1907, e que, mais tarde, contou com a 
brilhante orientação de Eusébio de Ollvelra. 

O antigo Servlco Geológico e Mineralógico 
do Brasil realizava, em 1930, trabalhos de Geo
logia, Mineralogia, Paleontologia. 

Com o advento da Revolucão da 1930 e es
boçada pelo chefe do Govêrno Provisório a 
nova polltlca para a exploração das riquezas 
do subsolo e do aproveitamento da energia 
hidrãulica, cujas primeiras leis reguladoras 
fora!Jl decretadas logo após a Implantação do 
novoWreglme e, com o desenvolvimento do no
tãvel Serviço que, de suas lnvestlgacõe11 de 
carâter prlmaclalmente cientifico, começaram 
a penetrar no terreno da geologia ·econômica, 
envolvendo pesquisas de depósitos explon\vels 
ou jazidas de vê.rias substâncias minerais, no
tadamente de ferro, carvão, petróleo, ouro, 
bauxita, etc .. verificou-se a necessidade de uma 
profunda reorganização do órgão governamen
tal responsável pelos estudos clentlflcos, fo
mento e flscaliza<;ão de um dos maiores patri
mônios de riquezas nacionais. Organizou-se, 
então, o Departamento Nacional da Producão 
Mineral, cuja estrutura Inicial de 1933 é man
tida até ·,hoje, apenas com alteracões dos nomes 
especlflcos de seus órgãos, como medida de 
padronização da nomenclatura dos diversos ór
gões componente11 do Ministério da Agricultura. 

Mantém, assim', ,., Departamento a seguinte 
organlzacão : 

Divisão de Fomento da Producão Mineral 
Divisão de Geologia e Mineralogia 
Divisão de .Aguas 
Laboratório da Producão Mineral. 

A geoflslca Introduzida no Brasil pelo seu 
antigo Serviço Geológico e Mineralógico, em 
1931, ganhou vulto e, atualmente, o Departa
mento Nacional da Producão 'Mineral conta 
com vê.rios técnicos brasileiros especializados 
em geoflslca. 

O serviço de medicina e higiene das minas, 
Iniciado pelo novo Departamento, se bem que 
ainda Incipiente, 'jã tem realizado exames em 
operãrlos, mineiros e estudos sôbre as condl-
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cões gerais de trabalhó nas minas, com apare
lhamento apropriado à verlflcacão das diversas 
temperaturas, velocidade das correntes de ar no 
Interior das galerias, qualidade e quantidade 
das poeiras absorvidas pelos operários. 

Logo após a organizacão do Departamento, 
em 1934, foram decretados os Códigos de Minas 
e de Aguas, regulando a pesquisa e explora
cão das riquezas minerais e de aproveitamento 
da energia hidráulica, respectivamente. As lno
vacões no direito de minas e de 11.guas foram 
profundas, substituindo-se o regime de aces
são pelo de concessão do govêrno . E. graças 
a essa inovação, verificou-se o grande progres- · 
so que pode hoje o· pais apresentar em relação 
à exploracão mineral. 

Intensificaram-se as pesquisas de petróleo, 
-que, atinai, jorrou nos pocos de Lobato, em 
janeiro de 1939, nas sondagens do Departamento 
N'tclol)al da Producll.o Mineral, e hoje a cargo 
d Conselho Nacional d.lê Petróleo. . 

Criaram-se os Conselhos Nacionais de Pe
tróleo, de Aguas e Energia Elétrica e de Minas 
e Metalurgia. 

Realizaram-se acurados estudos sôbre as 
jazidas de ouro do Estado de Minas-Gerais, 
concluindo-se pela possibilidade de aproveita
mento com lucros, de grandes jazidas que se 
encontravam em abandono e que vil.o entrando 
em producAo. como Juca Vieira, Sll.o-Bento e 
.outras. 

As Investigações geológicas revelaram a 
~lstêncla, no centro do pa!s, de consideré.vels 
depósitos de minérios de niquei de teor eleva
do, Jazidas de' cromo e de chumbo foram E>S

tudadas, de modo a possibUltar a sua explo
racAo industrial. 

Intensificaram-se as pesquisas do carvão mi
neral do sul do pais, chegando-se a conhecer 
melhor os seus grandes depósitos e a sua qua- ' 
lldade, possibilitando-se, com dados positivos, 
o estabelecimento do plano da grande siderur
gia, ao qual se prestou, ainda, valioso &'*1'1110 
relativamente ao conhecimento e à qual'fl!l.ade 
do minério de nossas colossais jazidas de ferro, 
de manganês, de magneslta e de calcáreo. 

Procedeu-se ao estudo dos fc,sfatos de Ipa
nema, o que permitiu ao Ministério fundar, 
ali, uma fé.brlca de adubos fosfatados, que se 
encontra em pleno funcionamento . 

Imensos outros depósitos minerais foram 
estudados no Sul, Centro e Nordeste do pais, 
operando-se em todo o território nacional, uma 
produção crescente dêsses materiais, destacan
do-se o ferro, manganês, magneslta. cassiterita, 
niquei chumbo, cobre, ouro, talco, pedras pre
ciosas e semi-preciosas etc. 

Foi regulamentado o comércio de quartzo, 
incentivando-se muito a sua exportacãó. 

De 1935 a 1942, foram outorgadas as se
guintes autorizações de pesquisas, de confor
midade com as disposições do art . 14 do Código 
.de Minas: 

1935 • 
1936 • 
1937 . 
1938 . 
1939 • 
1940 . 
1941 . 
194.2 • 

···.············· ··· · 

43 
21 
43 
64 

293 
214 
505 

1 216 

Durante o ano de i943 foram outorgados 
1 273 decretos de autorização de pesquisas, 74 
de autorização de lavra, e 53 para funciona
mento de emprêsas de mineração . Como sem
pre, Minas-Gerais foi o Estado que maior nú-

mero apresentou, com 752 autorizações de pes
quisa, cobrindo uma superflcie de 80 367,6525 Ha, 
e 34 autorizações de lavra sôbre 2 332,5264 Ha. 

ltsses decretos abrangeram as seguintes 
substância&: 

A~a magnesiana .. .. ....•..•.... 
marinha .. ....... . .... ... . 
mineral .... . . ...... .. .. ... . 

n termal . ... . ........ . . ... .... . 
Ambllgonita . .. . . .. , .. ... . ....... . 
Amianto .. . .. . . ...... .. ...•...... 
Areia corada . . . : . .. .. .... ....... . 
Areia para fabricar vidros .. ... . 
Areia para fundlcão . ........ .. . 
Areia quartzosa . . . .... ... ....... . 
Arsênico . ... : . . ... , ..... .. .... . . . 
Arenito .... .. .... . ......... . .... , 
Ametista ... ... ... .. .. .. .. ....... . 
Argila refratária .............. . . 
Bãrio . ....... ...... .. .. ....... : .. 
Baritlna .. . .......... . ..... . . . .. . 
Bauxita .. .. ....... .. ......... . .. . 
Berilo ............... .......... .. 
Bismuto .... .. .... .. . ... ... . ... . .. 
Bismutita .. ..... ... .. ..... ... ... . 
Calcé.reo ...... , ........•........ , 
Calcedônia , ....... .. ... . ........ . 
Calcita .. ...... . ...... .....•...... 
Cassiterita . . . . . . .. . .. . .......... . 
Caullm ..... . ... . ... . .. .. ........ . 
Cheellta ....... . ........ . . , ....... . 
Clanita . ...... . ............ ..... .. 
Columblta . .. ... . ............. . .. . 
Conchas calcll.reas ... ......... .. . 
Coridon . . ... . ... , .... , .... , ..... . 
Cromlta .............. . ......... .. 
Carvão mineral ........ . ........ . 
Combustlvels fósseis sólidos . .. : . 
Diamante ........ ......... . .... .. 
Diatomlta ..... . .. . ...... . .......• 
Dolomita ...... •. . • ..............• 
Fenaquita .............. . , .... ... .. 
Feldspato ..... . ....... . ... . .... . . 
Fluorlta . . . .. ..... .......... . . . . . 
Galena .• . . ... .. . .•. . . : . ..• •. ....• 
Galena argentlfera ... .... .....•.• 
Garnierita . . .. , , . .•.....• . • .. . .• • 
Glpsita .. .. .....• , . . .. .. , . . ..... . . 
Grafita ...... _. .... . . . ..... .... .. 
Granada ....... .. , . . ....•........ . 
Hidrergilita . .. ....... . .. . ...... . 
Ilmenita ...... .. ............ . .... . 
Lepldollta . . .... . . .. ..... . ...... . 
Llnhito . .......... . . ..•..•..... . . 
Magnesita . ........ . ............ .. 
Manganês .... .... . ..............• 
Manganês grafltoso .. . .. .... ..... . 
Mãrmore . .. . .... .. .... . ... • .. ... . 
Mica .... ... : .................... . 
Minérios de cobre ......... .. ... . 

" " chumbo . . . . ....... . 
" enxôfre . . ....... ... . . 
" estanho . ... ....... . 
" ferro manganês ..•. . 
" nique, ... • .. ......• • 
" prata . . ... .. . . . .. . . . 
" zinco . . . ... ... ..... . 

Molibdento . . . .. ........ .... .... . 
Ocre .......... . .......... .. ..... .. 
Oúro ........... .. .... ........... . 
Pedra.a coradas .. ................ . . 
Pirargirlta . . . . ..... ... ......... .. 
Pirita àreenlcal .. .......... . ... .. 
Plrita .. .. . .......... . . ••..... .... 
Quartzo . .. .. .• . . . . .... : . . ..... .. . 

" amorfo . .. . .... ... . ..... . 
aurlfero .... ......... .. .. 

Quartzito .. . . .. .. ; . .... .... .... . •. 
Rutilo .. . . .. . . .......... . ........• 
Salgema ... . . . ..... . .•........... 

1 
a 

17 
1 
8 

12 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
4 

ó5 
1 
6 

26 
:n 

8 
1 

65 
2 

14 
133 

83 
28 
10 

6 
2 
2 
3 

32 . 
2 

33 
8 

13 
1 

12 
3 
8 
2 
G 
8 

17 
1 
2 
1 
8 
8 
6 

58 
2 

18 
28G 

UI 
9 
2 
2 • G 
1 
2 
8 

' 88 
39 
2 
1 
8 

818 
1 
1 
8 
7 

10 
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Slllmanlta . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • 1 
Salitre . .. . .. . . . .- . . . . • . . . . . . . . . . . . 3 

, Sapropellfo . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Sllica • ... ..... . .... , . . . . . . . . . . . . . 2 
Sulfato de ah.~mlnlo . . . . . . . . . . . . . . 1 
Sulfuretos metálicos . . . . . . . . . . . . . . 1 
Sesquióxido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Tantallta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Tungstênio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Turmalina . . .. . ..... . ....... • . . . . 5 
Turfa . .. . .... . . . . . ..... .... . .. . . . 43 
Topãzlo . . .. . . . .. .. . • . • . . . . . .. ... . 2 
Tremollta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Talco . . . . . . . . . . •. . . . . • . . . . . .. . . . . 15 
Talclto grafltoso . . . . . . . . . . . . . .. . . 1 
Volframlta . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 4 
Zlrcônlo . . . . .. . . . . . . . • . . . . . . .. . . . . 8 

Instalou-se o Laboratório da Produção Mi
neral, uma daa mais perfeitas e bem aparelha
das Instituições no- gênero, na Améi'lca do 
Sul, onde pade ser executado qualquer estudo 
sôbre as substAnclas do reino mineral. 

Deve-se ao Laboratório o estudo slstemã
tlco de nossas àguas minerais e uma série de 
captação de fontes, como São-Lourenço, Brejo 
daa Freiras, Irai, Caxambu, Passa Quatro, Poços 
de Caldas, Caxias, Guarda, Araxá, Ouro Fino, 
e a descoberta de emanações de tório em Caldas 
da Imperatriz, Passa Quatro, Salvaterra, etc. 

·A produção de trabalhos analltlcos foi, 
em resumo, a seguinte: 

1930 - 190 amostras e l 800 determinações 
1937 ~ 1 l!OO amostras e 9 000 determinações 
1943 - 2 579 amostras e 9 430 determl. 

nações . 

Foram ainda realizados estudos . sObre a 
lavabllidade de carvões brasileiros; sObre be
neficiamento de minérios de zlrcOnlo, manga
nês, grafita, cobre, tungstênio, ouro, zinco e 
estanho; sôbre o emprêgo da pirita de carvão · 
para a Indústria do ãcldo sulfúrico; sõbre a 
concentração de minérios de manganês de baixo 
teor; sobre o aproveitamento dos sapro.Pelltos 
nacionais no fabrico do gãs de. Iluminação. 

Realizou, ainda, o Laboratório da Produção 
Mineral o estudo das jazidas de bauir.tta: de 
Poços de Caldas, verificando que se tratava de 
um dos maiores ,depósitos mundiais. 

AGUAS 

Dentre as suas atividades neste setor, des
tacam-se, sem dúvida, as relativas à previsão 
de enchentes. 

Durante o ano de 1943 verificaram-se gran
des enchentes na bacia do rio· São-Francisco 
e na do rio Paralba. A previsão dessas cheias 
foi cem por cento perfeita. A divulgação da 
propagação da onda de enchente foi magnifica, 
tendo-se utilizado todos os· meios ao nosso al
cance, a saber : Imprensa, telégrafo e, princi
palmente, rãdlo. 

Pela primeira vez, foi feita no Brasil uma 
prevll!ão, a longo prazo, para a enchente ·no 
vale do rio São-Francisco. Assim é que em 12 
de janeiro, foram emitidos avisos especiais às 
cidades localizadas no médio e baixo São-Fran
cisco, de que _ seriam Inundadas no mês de 
fevereiro . 

J!i de notar que as previsões, quer quanto às 
cotas máximas a serem atingidas, quer quanto 
às datas, foram feitas com grande acêrto. 

No vale do rio Paralba verlQ.cou-se uma 
das maiores cheias ocorridas até então. As 
previsões para essa região foram, Igualmente 

· confirmadas tanto em cota como em data, por 
ocasião da passagem da onda pelas localidade& 
inundadàe. 

Graças ao nossos avisos especiais, emitido!! 
com três dias de antecedência, abrang'endo 
cota, data e hora aproximada da elevaçÁ(> das 
ãguas, pôde o Departamento Nacional de Obrà.9 
e Saneamento construir um dique de emergên• 
eia, num trecho de 2 quilômetros, o que pos• 
slbilltou a defesa da cidade de Campas contra 
os desastrosos efeitos da Inundação. • 

A previsão realizada durante as .enchentes 
de prlnclplos de l!M3, nas bacias dos rios 
Sã<J-Franclsco e :Paralba, evitou prejulzos da 
ordem de 12 000 000 de cruzeiros, além dos re
lativos à vida de animais e de sêres humanos, 
conforme o Inquérito feito pela Divido de 
Aguas, cujos documentos constam do seu ar
quivo. 

Foram fornecidos, a órgãos pllbllcos e a 
organizações particulares, dados sôbre pluvio
metria, e publicou-se, mensalmente, o Boletim 
Plúvio-Hiàro~trico. 

Organizou-se a estatlstlca da eletrlcldade 
do pais, preparando-se mapas das linhas de 
transmissão de corrente elétrica, além de estu
dos sôbre a racionalização dos serviços de 
eletricidade. 

Fêz-se o levantamento topagn\flco da bacia 
do rio Pardo, no Estado de São-Paulo, do que 
resultarã a base para um aproveitamento de 
cêrca de 25 000 H. P. Com os estudos na bacia 
de acumulação do rio das Antas visando-se 
regularizar o bom aproveitamento da cachoel

. ra respectiva, que deve ser de cêrca de 25 000 
,H .P .. será grandemente beneficiada a região 
Industrial do planalto de Poços de Caldas. 

Importantes estudos foram feitos para o 
desvio do rio Prêto para o vale do Plrapetlnga, 
o que produzirá uma energia de cêrca de 
45 000 H. P. Projeta-se, futuramente, lançar 
o rio Grande na bacia de &cumulação do rio 
Prêto, aumentando-se assim a capacidade da 
usina !ie Vargem Grande. Trabalhos semelhan
tes iniciam-se nos rios Plabanha, Paralbuna, 
Pomba e outros da bacia do Paralba. 

Devem ser apontados aqui, como de impar
tll.ncla e oportunidade lnconfundtvels, os tra
balhos realizados para o aproveitamento da 
cachoeira de Paulo Afonso, que deverã cons
tituir a maior Iniciativa oficial até agora levada 
a efeito no pais, no setor de captação de ener
gia hldro-elétrlca. 

Desde o Império, vinha sendo estudada a 
grande cachoeira e vil.rios projetos foram ob
jeto de cogltações dos técnicos, se:m contudo 
alcançarem efetivação. 

Com o advento do govêrno do presMente 
Getúlio Vargas, os órgãos competentes do Mi
nistério da Agricultura, de um lado, e os do 
Ministério da Viação, de outro, voltaram a 
ocupar-se com o problema . E els que agora se 
acham ultimados os estudos realizados pela Di
visão de Aguas do Departamento Nacional da 
Produção Mineral, tendo logrado aprovação do 
presidente da Repübllca um' primeiro projeto 

· de captação de 5·000 kW, para o Núcleo Agro
industrial de ltaparlca; energia essa que tam
bém mervlrá ao território baiano. 

Paralelamente a êsse mlLrco primeiro, que 
assinala o inicio de providências de ordem pn\
tlca, tendentes a resolver o problema da energia 
em. todo o Nordeste, está em curso outro pro
jeto do Ministério da Agricultura, de muito 
maiores proporções, que trata do aproveita
mento i11.tegral e progressivo de Paulo Afonso 
e jã foi aprovado em sua parte técnica pelos 
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órgãos competentes. carecendo apenas da so
lução da parte financeira correspondente. com 
a constltuicão de uma companhia, nos moldes 
da Companhia Siderúrgica Nacional. 

' 
METEOROLOGIA 

O ano de 1930 veio encontrar o Serviço de 
Meteorologia, então denominado Diretoria de 
Mete!lrologia, no gôzo da autonomia adminis
trativa. Transferido, porém, em 1934, com o 
nome que em 1933 tomou de Diretoria de Meteo
rologia, Hidrometrla e Ecologia Agr!cola, para 
o Ministério da Viação e Obras Públicas, trans
formou-se , ali, numa divisão do antigo Depar
tamento de Aeronâutlca Civil, até que, com a 
volta em 1939 ao Ministério da Agricultura, 
readquiriu a autonomia, e recebeu a atual 
denominação . Assim, abriu-se para o Serviço 
de Meteorologia nova fase de desenvolvimento. 

TRABALHOS TJ!JCNICOS PUBLICADOS 

De 1930 a esta parte, publicou o Serviço 
de Meteorologia 13 monografias, 3 tabelas e 1 
código para d~spachos meteorológicos cifrados. 

lmprlmlu-8e também Normais Olimatoló
uícaa, útil publicação cuja t:alta de há multo 
se fazia sentir , 

AMPLIAÇÃO DA R:ll:DE METEOROLóGICA 

A lmportãncla de uma organização meteoro
lógica pode medir-se pela densidade da sua 
rêde. pois desta multo dependem os resultados 
dos estudos climatológicos e a segurança das 
previsões do tempo. 

A rêde do Serviço de Meteorologia, que 
se compunha em 1930 de 235 estações, já em 
1943 contava 505, o que quer dizer que se re
gistrou um aumento de 270. Os mapas abaixo 
mostram eloqüentemente êsse aumento . Pro
curou-se também a melhor distrlbuicão das 
estações, tendo em vista a rêde ideal, Isto é, 
a rêde que de maneira perfeita atenderá. as 
exigências da Climatologia e da Previsão do 
Tempo . 

ESTAÇOES DE RADIO 

A eficiência do Serviço de Meteorologia, 
principalmente no tocante à parte slnótlca, tan
to do ponto de vista nacional, como lqternaclo
nal , estâ relacionada com a· rapidez da trans
missão das observações. Outrora êsse trabalho 
ficava a cargo do Telégrafo Nacional, e de 
uma companhia radlotelegrãflca que fazia gra
ciosamente a transmissão dos coletivos. J!J fácil 
compreender a quase Impossibilidade daquela 
repartição. cujo vulto de trabalho é sempre 
crescente, para conseguir sem transtornos a 
transmissão Imediata do grande número de 
telegramas com as observações das 12, 18 e 24 
horas tempo cl vil Greenwich (T. C. G.) . 

De outro lado, a posição geográ.!lca do Bra
sil no continente traz-lhe encargos aos quais 
não poderia fugir honrosamente . . A Incumbên
cia que lhe deu a Comissão Regional III da 
Organização Meteorológica Internacional, de 
receber a.a observações slnótlcas dos palses 
sul-americanos para, juntamente com as na
cionais, organizar e transmitir o Importante 
coletivo Intercontinental Amer-Bud, não pode
ria êle desempenhá-la sem ter uma rêde radio
telegráfica. Irradiam-se ainda os coletivos Me
teoro-Brasil e Meteoro-Marítimo, êste especial
mente para os navios que navegam ao largo 
das costas brasileiras. 

A prlmlera estação-rádio do Serviço de 
Meteorologia Inaugurou-se em m!lrço de 1941 . 
Ela acha-se instalada na sua sede. Hoje exis
tem mais oito em trâfego e seis em projeto. 

O mapa junto mostra a distribuição da 
rêde . Cada uma das estações centraliza as 
observações de uma região, retransmitindo-as 
para a estação da sede (PPM2), que, por sua 
vez, as retr~mlte sob a forma de coletivos. 

OBSERVATóRIO MODJ!;LO 

O Serviço de Meteorologia tinha necessidade 
de um grande observatório para nêle realizar 
certas pesquisas. O Observatório Modêlo, Ins
talado num belo edl!!clo de estilo colonial, no 
Km 47 da estrada Rio-São-Paulo. o qual custou 
ao govêrno Cr$ 500 000,00, velo preencher sen
slvel lacuna. 

No citado estabelecimento, vêm-se fazendo, 
afora as observações meteorológicas comuns 
(climatologia, mtteoro-agrárlas, aerológlcas e 
sinótlcas) , as relàtlvas à radiação solar e ele
tricidade atmosférica. Quanto a essas últimas, 
convém assinalar que são as primeiras que se 
fazem na América do Sul . 

Funcionam também no Observatório uma 
oflcln·a de marcenaria e outra de mecânica de 
precisão . 

APURAÇÃO MECANICA DAS OBSERVAÇOES 
METEOROLóGICAS 

Ao Brasil, melhor se diria, ao Serviço de 
Meteorologia, cabe a Iniciativa de utilizar, na 
apuração de observações meteorológicas, as 
mâqulnas Hollerlth. 

J!J escusado lembrar' quão demorada e la
cunosa era a verificação Individual, além de 
menos clara e assetada. 

Graças ao novo processo de apuração, breve 
terâ o Serviço de Meteorologia as normais de 
tõdas as estações do Brasil. 

O trabalho jã realizado compreende o perlo
do de 1910 a 1942, ou melhor, as observações 
de 32 anos. 

Outros palses vão adotar o processo de 
apuraçll.p mecãnlca, Inclusive os Estados Unidos 
da América do Norte que, para Isso, pediram 
as necessârlas instruções. 

UNIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS METEOROLõ
GICOS DO PAtS 

Como se sabe, os Estados da Bahia, de 
Minas-Gerais, de São-Paulo e do Rio-Grande
do-Sul, tinham serviços meteorológicos pró
prios. Os Inconvenientes advindos da existên
cia de vârlos serviços meteorológicos num mes
mo pais , reconhecidos at~ em conferências In
ternacionais, não podiam deixar de fazer-se 
sentir no Brasil . 

Assim, constitui acontecimento notAvel o 
Decreto n .º 3 742, de 23 de outubro de 1941, 
que unificou O$ serviços meteorológicos do 
pais. 

PROTEÇÃO AOS 1NDIOS 

Sbmente em 30 de junho de 1910, pelo De
creto n.º 8 072, alterado pelo de n.o 9 214, de 
16 de dezembro de 1911, foi ll)St!tulda e regu
lamentada a proteção aos lndios. Posterior
mente. em 1917, o Código Civil Brasileiro, em 
seu artigo 6.º, definiu a situação jurldlca do 
selvlcola, dando-o como Incapaz e sujeito, por
tanto , ao regime tutelar estabelecido nas leis 
e regulamentos especiais. 
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FÍcou, então, o Serviço de Proteção aos 
fndlos confirmado pela lei civil bãslca, na sua 
função fundamental de órgão executivo da tu
tela governamental aos lndlos lnstltulda pelos 
Decretos ns. 8 072 e 9 214, citados. 

E. de fato, espoliados como se achav1un 
em todo o território nacional, os índios, ·nos 
diversos estados de sua cultura, desde o mais 
primitivo, até o que vive com o homem civili
zado, pela Inferioridade de sua condição social, 
resultante do abandono a que secularmente 
foram relegados, precisavam, em maior ou me
nor escala, da proteção e assistência do poder 
núbllco. no caso representado pelo Serviço de 
Proteção aos fndlos. 

E para essa assistência e proteção, organi
zou o Serviço as suas Inspetorias Regionais e 
Postos I.ndlgenas, destinados a uma ação direta 
e Imediata sôbre os grupos lndlgenas. 

Em razão de suas funções, dividem-se êstes 
estabelecimentos em : a) Postos de Atração 

·(P. I. A.) quando destinados a estabelecer 
contacto pa~fico e amistoso com tribos arredias 
ou hostis, no sentido de um ajustamento, ou 
reajustamento das mesmas ao convlvlo com 
os civilizados; b) Postos de Assistência, Edu
cação e Nacionallzacão (P . I. N ; ), para evitar 
que os lndlos sejam espoliados das suas terras, 

· fixando-os pela prãtlca racional da agricultura 
e pecuária, auferindo êles. livremente, os pro
ventos ; para aprenderem os preceitos higiê
nicos , necessãrios à preservação de moléstias, 
proporcionando-lhes uma existência mais sadia 
e agradável; para se instrulrem e educarem a 
sua prole. transformando-os em cidadãos úteis 
à pãtria; c) Postos de Fronteiras (P. I. F . ), 
com a mesma finalidade dos Postos de Assis
tência e Nacionalização. e mais a vigilância 
sôbre as fronteiras, evitando que os lndlos se 
desnacionalizem e sejam atraldos para as zonas 
estrangeiras frontelrlcas ; d) Postos de Criação 
(P . I. C.). destinados a estabelecer e fomentar 
a pecuãrla, em moldes racionais, nos campos 
dos lndlos que se dediquem a essa indústria, 
melhorando-lhes as pastagens e Introduzindo 
métodos de criação apropriados à região; c) 
Postos de Alfabetização e Tratamento (P. 1. 
T.), destinados a assistir pequenos grupos de 
lndlos, que não comportem a Instalação dos 
P . 1. N. 

A organização e funcionamento dêsses Pos
tos, núcleos fundamentais do Serviço de Pro
teção aos fndlos, deixavam multo a desejar 
desde o decênio anterior a 1930. · 

Transferido pàra o Ministério do Trabalho, 
Indústria e Comércio, e depois para o da Guer
ra, voltou, em 3 de novembro de 1939, à juris" 

1 dlção do Ministério da Agricultura. onde tivera 
a sua origem. 

Assim, Iniciou o Servlco de Proteção aos 
fndlos suas atividades, reorganizando os nú
cleos disseminados pelo interior do pais e 
destinados a estabelecer contacto com os lndlos, 
dos quais existem em pleno funcionamento os 
seguintes: 

Inspetoria Regional - 1 - Compreemlendo 
o Estado do Amazonas e o Território do Acre, 
dividida em 7 ajudAncial'I loc:alizada.s: 

1" - no baixo Amazona:;, com um P õsto 
de Atração; um :Pôsto de Assistência, Educa
ção e Nacionaliza1:ão e um Pôsto de Criação ; 

3. • - no rio Juruá -· com um Pôsto de 
Asslstênclà, Educa<;ão e Nacionalizar.ão; 

4. • - no rio Purus - com um Pôs to de 
Assist ência, Educação e Nacionalização; 

5. • - no rio Solimões - com um Pôsto d!< 
Assistência, Educação e Nacionalizac;ào ; 

6. • - no rio Negro - com três Postos de 
Atração e três de Fronteira; 

7.• - no rio Branco - com um Pôsto de 
Fronteira e um Sanatório. 

Inspetoria Regional - 2 - localizada no 
Estado do Pará, conta com 12 Postos de Atra
ção e um de Assistência, Educação e Naciona
lização. Funcionaram 3 escolas primãrias . 

Inspetoria Regional - 3 - no Estado do 
Maranhão, conta com um Pôsto de Ati-ação e 
três Postos de Assistência, Educação e Nacio
nalização, mantendo, <:ada um, uma escola 
primãria. 

Inspetoria Regional - 4 - abrangendo 
território dos Estados da Paraiba, Per nambuco, 
Bahia e Minas-Gerais, - mantém cinco Postos 
de Assistência, Educação e Nacionalização ; um 
Pôsto de Criação e um de Atração. 

Nos diversos Postos dessa Inspetoria encon
tram-se em funcionamento seis escolas pri-
márias. · 

Inspetoria Regional - 5 - compreendendo 
o Estado de São-Paulo e a região sul de Mato
Grosso - conta com 7 Postos d e Assistênda, 
Educação e Nacionalização, três de Fronteira 
e três de Alfabetização e Tratamento. Em cada 
Pôsto existe uma escola. primária. 

Inspetoria Regional - 6 - compreendendo 
as zonas do centro e do norte do Estado de 
Mato-Grosso . Com 4 Postos de Assistência, 
Educação e Nacionalização e 4, de Atração. 

Encontram-se em funcionamento nesta I.R. 
cinco escolas prlmãrias. 

Inspetoria Regional - 7 compreendendo · 
território dos Estados do Paraná, Santa-Cata
rina e Rio-Grande-do-Sul, contando com 12 
Postos de Assistência, Educação e Nacionaliza
ção, um de Atracão, um de Criação e um de 
Alfabetização e Tratamento. Todos os Postos 
dessa 1. R. mantêm escolas primârlas. 

Inspetoria Regional - 8 - no Estado de 
Golãs - dividida em duas ajÚdànclas, sendo 
a 1.• no - Araguaia, contando com quatro Pos
tos de Assistência, :a:ducação e Nacionalização 
e um de Criação ; e a 2. • no rio das Mortes, 
mantendo um Pôsto de Atração. Nos di
versos Postos dessa 1. R. encontram-se fun
cionando seis esco1as primãrlas. 

~ tste "BoleUm", a "Revista Brasileira de Geografia" e as obras da "Biblioteca Geográfica 
...., Brasileira" encontram-se à venda nas principais livrarias do país e na Secretaria Geral 
do Conselho Nacional de Geografia - Praça Getúlio Vargas, 14 - Edifício Francisco Serrador -

- 6 -
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Registos e 

comentá.rios bibliográ.licos · 

Livros 
ELIO MIGLIORINI - Guida Biblio.:. 

grafica allo studio della Geografia. 
Napoli, 1945. 

Esta obra excelente de divulgação 
de fontes geográficas, ' cataloga uma 
extensiva bibliografia especializada, 
compreendendo tratados, atlas e car
tas, revistas, periódicos e escritos di
versos, acompanhada de uma apre
ciação de suas características e valor. 
Na sua elaboração, o autor teve em 
vista servir aos estudantes e pÍ'ofessô
res da Escola média italiana, desejosos 
de possuírem o conhecimento das fon
tes referidas a miúde pelos geógrafos 
e, por isso, insiste. particularmente nas 
obras italianas e francesas, sem des
prezar, contudo, as alemãs e inglêsas 
mais relevantes. A seleção se restringe 
ao último vintecinqüênio, como ~scla
rece o autor - portanto abrangendo 
as obras principais aparecidas entre a 
primeira e a segunda guerras mun
diais. Além da parte consagrada à 
Geografia Geral, encerra um elenco 
dos escritos referentes aos continentes 
e seus respectivos países e regiões in
dividualizados. 

J.M.C.L. 

ADALBERTO SERRA Atlas de Me-
teorologia - I.B.G .E .. - Conselho 
Nacional de Geografia. Rio-de
Janeiro, 1946. 

Editado pelo Conselho Nacional de 
Geografia está sendo distribuído o 
Atlas de Meteorologia, da autoria do 
cientista Adalberto Serra que para a 
sua elaboração contou com a ajuda de 
uma equipe de especialistas . 

O valioso trabalho do Prof. Adal
berto Serra, enfeixa 312 cartas mun
diais de pressão, de temperatura e de 

precipitação, correspondent~ ao pe
riodo de 1910-1934 . 

Destina-se a contribuição referida 
ao estudo básico sinótico para fins de 
previsão1 do tempo a longo prazo e 
melhor compreensão do mecanismo da 
atmosfera. A interpretação daquelas 
cartas permite um estudo científico 
seguro em tôrno do enígma das sêcas 
do Nordeste brasileiro, pois -a.través 
delas, o Prof. Serrà, chegou à conclusão 
de que tal fenômeno ocorre quando 
existe nos meses de janeiro· um desen
volvimento excessivo dos centros de 
ação, que normalmente só viria a se 
dar no mês de julho . 

A elaboração do At!as de Meteoro
logia que constitui, mundialmente, pu
blicação única no gênero, exigiu a co
leta de 150 000 dados meteorológicos 
do mundo, bem como a análise e revi
são cuidadosa das isolinhas daí resul
tantes. Os interessaàos encontrarão essa 
original publicação, jamais divulgada 
até hoje , na sede do Conselho Nacional 
de Geografia, do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística. · 

ITAGIBA BARÇANTE - Economia 
Rural Brasileira - <Compilação de 
leis de 1500 - 1944) - Parte 1: 
Produção Mineral; Volume 1: Mi
neração - Série Estudos Brasilei
ros, n . 1 _._ Serviço de Documenta~ 
ção - Ministério da Agricultura . 
Imprensa Nacional, 1946. 

Vem 4e ser lançada pelo Serviço 
de Documentação do Ministério da 
Agricultura uma nova série de edições 
sob a legenda "Estudos Brasileiros", 
abrangendo estudos econômicos, his
tóricos e sociais e visando contribuir 
para o melhor conhecimento dos fun-
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damentais problemas da realidade na
cional. Dentro dessas precipuas finali
dades apatece, agora, o · n.0 1 da série, 
sob o título "Economia Rural Brasi
leira", que constltUi a I Parte - Pro
dução Mineral, dá. lavra do Sr. Itagiba 
Barçante. 

:tl:ste volume inicial, que diz res
peito à mineração apresenta o histérico 
da mineração no Brasil, com. resumo 
das leis anteriores a 1808 e a partir das 
Ordenações Manuelinas, a Organização 
<\dministrativa, e, finalmente, insere 
as Leis Gerais da Mineral(áO. 

Esta coletânea oferece aos eco
nomistas e historiadores magnifico ma
terial para uma realista interpretação 
de nossa economia .pelo estudo compa
rativo da legislação reunida neste 
documentário. 

M.B.'a . 

-te 

MANUEL BERNARDINO DA COSTA 
- Estudo Panord.mtco da Eqütno
cultura no Brasil (Coletânea de 
assuntos relacionados) - Rio-de 
Janeiro, 1946. 

Dentre os assuntos ligados à nossa 
economia,. a criação de animais de 
grande porte e, em particular, a eqüi
nocultura é, talvez, um dos menos es
tudados de modo sistemático. Sem dú
vida, temos .algumas contribuições nes
se sentido a assinalar. Todavia, no mais 
das vêzes, não passam de exames su
perficiais· ou sem o desenvolvimento 
capaz de abral\i,.er os múltiplos aspec
tos sob que pode ser encarado o pro
blema da criação de animais de tração 
no Brasil. 

Com o presente trabalho, o major 
Bernardino da Costa procurou dar uma 
Visão de conjunto da realidade que es
tuda, numa síntese nacional, na qual 
considera as §Uas relações com os fatô
res geográficos e com a ocupação hu
mana, ressaltando-lhe a importância 
para a nossa economia, e apontando as 
condições para o seu melhor aprovei
tamento. Assim procedendo, presta um 
grande serviço . aos criadores brasilei
ros, mostrando-lhes a solução dos inú
meros problemas relativos ao seu ramo 
de atividade, ao mesmo tempo que su
gere aos poderes públicos medidas acer
tadas tendentes a melhorar, beneficiar 

.e ativar o rendimento do nosso reba
nho. 

O trabalho em referência acha-se 
dividido em três partes: na primeira 

faz uma circunstanciadà. · análise das· 
condições geográficas e climáticas re
lacionadas com o desenvolvimento e 
a distribuição da criação apoiada em 
forte base estatistica. São apreciados 
também os aspectos sociais da criação: 
os tipos humanos e os hábitos das po
pulações que aplicam o c.avalo na sua 
atividade econômica. A segunda parte 
trata das regiões pastoris do Brasil, , 
estabelecidas pelo autor, em conformi
dade. com a nova divisão política e 
"levando em conta as planicies, planal
tos e as baixadas litorâneas". São dis
criminados os elementos estatísticos 
1'.elativos a cada uma dessas regiões e 
os constantes dos principais estabeleci
mentos particulares e oficiais es~cia
lizados na criação de cavalos . Na ter
ceira parte, o autor expende minucio
sas informações técnicas do maior in
terêsse. prático para. os criadores: refe
rindo-se não só ao cultivo e emprêgo 
das plantas forrag.eiras como também 
aos procedimentos de que devem ser
vir-se os criadores para o efeito da 
obtenção de auxílio e facilidades da 
parte das repartições oficiais compe
tentes. 

O volume encerra copioso material 
estatístico, pranchas, gráficos e ilus
traç~s diversas. 

E' um trabalho que se impõe, não 
só pelo ponto de vista cientifico com 
que o autor considera a generalidade 
do assunto tratado, como por consti
tuir uma bem organizada sintese pano
râmica da eqüinocultura nacional. 

J .M.C.L. 
-te 

MARIJESO BENEVIDES - Os novos 
Territórios Federais (Amapá, Rio
Branco, . Guaporé, Ponta-Porá e 
Iguaçu). Imprensa Nacional. Rio
de-Janeiro, 1946 . . 

Conforme adverte o autor, preli
minarmente, êste seu trabalho se· limi
ta à descrição da Geografia Física, 
Administrativa e Econômica dos Ter
ritórios Federais, criados em 1943, fu
gindo ao escopo do mesmo a conside
ração do problema da redivisão políti
ca, como se poderia esperar . 

Conquanto não tenha visitado as 
regiões que descreve, conseguiu coligir, 
de fontes diversas, material informati
vo bastante para apresentar um resu
mo da fisiografia, aspectos econômi
cos e constituição · administrativa das 
,unidades estudadas. 
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~. sem dúvida, unia contribuição 
útil que tem, pelo menos, a vantagem 
de reunir num único volume os dados 
essenciais de que dispomos, presente-

. mente, sôbre essas longinquas partes 
do nosso território, até que investiga
ções, rigorosamente cientificas, sejam 
levadas a cabo, dando lugar a estudos 
definitivos . 

Ilustrado com fotografias e mapas. 
Relaciona a bibliografia consultada. 

J.M.C.L. 
-te 

TIPOJ KAJ ASPEKTOJ DE BRASILO 
(TIPOS E ASPECTOS DO BRASIL) 
- Publicação especial comemora
tiva do · X Congresso Brasileiro de 

· Esperanto, editada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatísti
ca. Rio-de-Janeiro, 1945. 

Há alguns meses publicou-se o re
latório dêsse Congresso que assinalou 
o início da atividade esperantista de 
após-guerra. Eis agora uni volume a 
principio oferecido aos congressistas 
como bela lembrança do Brasil e que 
agora pode ser adquirido em magnífica 
encadernação. Trata-se de uma cole-

. çãb de 36 artigos originais extraídos 
da Revista Brasileira de Geografia, es
critos por oito autores e cuja tradução 
foi feita por sete esperantistas brasi
leiros . Cada artigo é acompanhado de 
um desenho bem nítido em página in
teira, que ilustra perfeitamente o tema. 
Parece que na maior parte os desenhos 
são tirados de fotografias . Lê-se mes
mo, na página 138, que o 33.0 é baseado 
em fotografia feita de aviíío . Todos 
com exceção de dois trazem a assina
tura "Percy Lau"; nos ns . 2 e 3 não 
achei assinatura, · mas todos parecem 
feitos pela mesma mão . Cada um dêles 
dá uma clara idéia da essência do 
quadro, essência que não é encontrada 
com freqüência em fotografia, pois que 
esta apresenta apenas o que a câmara 
registou. Os nossos cumprimentos ao 
artista. 

O volume é, pois, obra de muitas 
pessoas. Apresenta êle aspectos de di
ferentes populações de diversas origens 
em um vasto país. O Brasil é talvez 
o terceiro país do mundo em área con
tinua, menor apenas do que a União 

· Soviética e o Canadá . O pais estende
se em latitude através das zonas equa
torial, ti;opical e subtropical e vertical
mente do nível do mar áté mais ou me
nos três mil metros acima do nível do 

mar. A planície do Amazonas é solo 
muito baixo. Outras partes estão sô
bre planalto principalmente com alti
tude média de 300 a 1 000 metros e com 
importante área, embora pequena, os
cilando entre 1 000 e 2 000 metros. Os 
climas são quentes ou · tórridos sem 
estação fria, e a diferença entre êles 
depende da quantidade e da estação 
das chuvas. Por causa disso há grande 
diferença de vegetação - de semi-de
serto a espêssa floresta inundada. 
Quatorze artigos descrevem tipos de 

·vegetação, dois descrevem cultivadores 
de vegetais especiais e cinco tratam de 
vaqueiros em regiões distintas, os quais 
~e qiferenciam entre si pela adaptação 
a flora. Nota-se que na caatinga o va
queiro se veste de couro para prote
ger-se contra os espinhos . Cada adap
tação à vegetação é significativa e in
teressante, e os autores demonstram a 
sua importância no Brasil pelo fato de 
dedicarem ao assunto mais de metade 
do volume : 

Cada artigo contribui para formar 
na mente qo leitor uma imagem do 
Brasil, seja por um novo conhecimento, 
seja por novo ponto de vista. Achei 
muito interessantes as descrições sôbre 
o mate que é o chá da América-do-Sul, 
e a extensão da plantação de mate e o 
trabalho necessário à suà produção. 
Nas rendeiras encontramos vestígios do 
velho · Portugal. O adestramento de boi 
como montada na ilha de Marajó é 
uma adaptação a novas condições. Em 
conjunto é aqui apresentada aos leito
res uma vida plena de vigor. 

O Brasil é mais do que outro qual
quer pais um lugar de mistura de ra
ças. Contudo só um artigo "Negras da 
Bahia", e frases esparsas alhures aflo
ram êste importante aspecto do pais. 
O Brasil possui também, além do hin
terland descrito, pelo menos três gran
des cidades modernas e muitas cidades 
em que se concentra grande parte da 
vida e da indústria; as cidades, · toda
via, não são descritas. O livro dá-nos 
uma visão multo atraente e pitoresca 
de um vasto país, principalmente quan
to à sua vida mais simples nos cam
pos e florestas. 

O volume é multo bem impresso 
e em excelente papel, que mostra com 
absoluta clareza as ilustrações. Temos 
de a·gradecer aos nossos coldeallstas 
brasileiros e de congratular-nos com 
êles por êsse trabalho. 

(Da revista Esperanto Internacia, 
.de Londres, vol. 10, n.0 . 5, maio de 1946). 



Periódicos 
ANUARIO BIBLIOGRAFICO VENEZO

LANO (1943). - Biblioteca Nacio
nal ·- . Venezuela - Caracas, 1945. 

Elaborado pela Biblioteca ·Nacional 
dos Estados Unidos da Venezuela o 
presente Anuario Bibliografico dá-nos 
conhecimento das publicações recebi
das pela Biblioteca daquela nação ir
mã, no ano de 1943, e ainda registra 
as obras de que tem notícias. Consti
tui, efetivamente, o volume em aprêço 
um magnífico acervo bibliográfico mo

. derno dos impressos venezuelanos . 
A ordem do Anuario segue a pauta 

estabelecida nos anos anteriores e cons
ta dos seguintes capítulos: 

I. Fuentes bibliograficas; 

I. Libros, folletos, hojas sueltas, 
etc., y colaboraciones venewlanas; 

III . Publicaciones periodicas ve
nezolanas ," 

IV. Publi~aciones del exterior re
lativas a venezuela; 

V . Apéndice al Anuari-0 Biblio
grafico Venezolano de 1942; 

VI. Indice de imprentas; 
VII. Indice-diccionario por auto

res, matérias, 
1
títulos; 

VIII . Abreviaturas y siglas . 

M .B.G. 
-te 

BOLETIN DE LA SOCIEDAD ARGEN
TINA DE ESTUDIOS GEOGRAFI
COS GAEA - Enero - Marzo de 
1946 - N.O 18. Buenos-Aires, 1946. 

Mais um número dêsse magnífico 
periódico da Sociedade· Argentina de 
Estudios Geograficos, em o qual se in
sere copioso noticiário da Terceira Con
ferência Interamericana de Agricultu
ra, realizada em Caracas no ano pas
sado, da qual resultaram inúmeras re
comenclações sôbre Climatologia, Eco
logia· Agrícola e Imigração e Coloniza
ção. Insere o número em aprêço tôdas 
as resoluções relativas às questões aci
ma mencionadas e ainda um artigo da 
lavra do Prof. J . Francisco Felquer sô
bre "Tipos de Defensa en el Delta 
Entrerriano". 

M.B.G. 

BOLETIN DE LA SOCIEDAD GEOLO
GICA DEL PERU - Tomo XVIII 
- Peru - Lima, 1945. 

Apresenta êste periódico especiali
zado os seguintes trabalhos: 

Nueva especie de megaterio de 
Mendonza, por Carlos Rusconi. 

Deslizamiento de tierras en las in
mediaciones de Huachos, Departamien
to de Huancavelica, por Jaime Fernán
dez Concha y Mariano Iberico M. 

La estrâtijicación cruzáda de las 
areniscas de Goillarisquisga, por J. A. 
Broggi . 

.Las glaciaciones en el Peru, por 
Victor Oppenheim. 

. Investigaciones geológicas en las 
zonas circunvecinas al lago Ttticaca, 
por Norman D. Newell. 

Informe geológico preliminar sobre 
el proyecto de instalación hidroelétrica 
en Cafíón de Pato, por J. A. Broggi. 

Patoita, por Gil Rivera Plaza. 
M agnetic observations in Peru -

1944 - Preliminary results; U. S. Coast 
& Geodetic Survey. 

REVISTA BIMESTRE CUBANA - de 
la Sociedad Economica de Amigos 
del País . Vol. LVI - n.0 2 - Sep
tiembre-Octubre, 1945. La Habana. 

Esta Revista conta com a colabo-
ração de distintos estudiosos cubanos 
acêrca de assuntos referentes ao seu 
país, particularmente no setor da his
tória . Neste número, merecem registro 
os artigos: La rebeldia de los indo
cubanos (retificaciones de hechos his
tóricos) - por Oswaldo Morales Patino 
e Visita pastoral del obispo Espada, en 
1804 - por Fray Hipólito Sánchez 
Rangel (Relación circunstanciada de la 
visita del obispado de la Habana en 
que se demarca su territorio y se dan 
noticias curiosas). Neste número se 
continua a 11ublicação das "Noticias 
particulares de La Habana", compila
das .por Fermín Peraza y Sarausa. 



Mapas 

MAPA DO CHILE 

O Instituto Geográ,fico Militar do 
Chile, anunciou a reimpressão, em edi
ção melhorada, do .mapa do Chile, na 
escala de · 1: 1 000 000 . 

Esta nova tiragem foi motivada 
pela necessidade de prover os estabele-

cimentos escolares, comerciais e insti
tuições científicas, a que se destina a 
fôlha, de um instrumento cartográfiCo 
à altura dos requisitos atuais . 
_ Daí a inclusão de grande número 

de dados e das últimas divisões terri
toriais do país . Lltografado em 11 cô
res. 1,65 x 2,00. 

.... 
Se lhe Interessa adgulrir as publlcaç6es do Conselho Nacional de Geografia, escreva à 
sua Secretaria (Praça Getúlio Vargas, H - Ediffclo Francisco Serrador - s.• andar - Bio 

de lanelro) que o atenderá pronta e satisfa.tõrlamente. 



Biblioteca do 

Conselho Nacional de Geografia 

Lista de publicações entradas no período de 1 de abril 
a 30 de maio de 1946 

. 
(DE 1 A 15 DE ABRil.. DE 1946) 

Pf'riódicos nacionais: · 

Arquivos da Polícia Civil de São-Paulo 
- Vol. X - 1.0 semestre - 1945 -
São-Paulo. 

Boletim da Associação Comercial do · 
Amazonas - Ano V - N.0 54 ·- , 
Janeiro de 1946 - Manaus . 

Boletim Econômico - Ns. 11 e 12 -
Novembro-dezembro de 1945 e ns. 1 
e 3 - Jáneiro-março de 1946. 

Bolettm de Informaç6es da Bôlsa de· 
Mercadorias de São-Paulo - Ns. 
223-323 _... l.Vlarço de 1946. 

Bolettm Informativo do Clube de En
genharia - Ano IV - N.0 33 -
Janeiro de 1946. 

Brasil Açucareiro - Vol. XXVII - Ano 
XIV - Ns. 2 e 3 - Fevereiro-mar
ço de 1946 . 

Caça e Pesca - Ano V - N.0 57 - Fe
vereiro de 1946 . 

Cultura Médica -· Ano VII - Ns. 4 e 
6 - Outubro de 1945 . 

Defesa Nacional (A) - Ano XXXIII 
- N.º 382 - J.VIarço de 1946. 

Economia - Ano VIII - N.0 82 -
l.Vlarço de 1946 . 

Engenharia - Vol. IV - Ano IV - N.0 

44 - Abril de 1946 . 
Estatística das Estradas de Ferro do 

Brasil - Vol. XLII - 1939 - Vol. 
XLIV - 1941 e Vol. XLIII - 1940. 

Formação - Ano X - N.0 92 - l.Vlarço 
de 1946. · 

Monitor Mercantil - Vol. LX - Ano 
XXXI - Ns. 1 547 e 1 548 - l.Vlarço 
de 1946 . 

Revista de Engenharia Militar - Ano 
IX - Ns. 90 e 91 - Janeh:P-feve
reiro de 1946. 

Riquezas de Nossa Terra - N.O 22 -
Julho de 1945. 

Visão Brasileira - Ano VIII - N.0 91 
- l.Vlarço de 1946. 

Periódicos estrangeiros: 
Actci Americana - Revtsta da Socieda

de Interamericana de Antropologia 
e Geografia - Vol. III - N.O 3 -
Julho e setembro de 1945. 

America Indígena - Vol. VI - N.0 1 
- Janeiro de 1946. 

Bibliografia Htspantca - Vol. VI -
Ano V - Janeiro de 1946 . 

Bolettn de Minas y Petroleo - Vol. XVI 
- N.º 1 - Janeiro de 1946 . 

Boletin de la Oficina Santtaria Pana
mericana - Ano XXlV - Ns. 10 e 
11 - Outubro e novembro de 1945. 

Boletin de la · Soctedad Venezolana de 
Ciencias Naturales - T. X - N.0 

64 ---1 Julho e setembro de 1945. 
Boletin da União Panamericana - Vol. 

XLVIII - N.0 2 - Fevereiro de 
. 1946. 

Canadian Geographi.'!al Journal - Vol. 
XXXII - N.º 3 · - l.Vlarço de 1946. 

Cervantes ~ Ano XX - .N.O 3 - Agôs
to e dezembro de 1945 . 

Florida Historical Quarterly CThe) -
Vol. XXIV - N.0 3 - Janeiro de 
1946. 

Libro Americano (El) - Vol. ·IX - N.O 
1 - Janeiro de 1946 . 

Revista Rotaria - Vol. XII - N.0 4 -
Janeiro e março de 1946. 

El Trimestre Económico - Fondo de 
Cultura Económica - Vol. XII -
N.º 4 - Janeiro e março de 1946. 

Tropical Agriculture. The . Oficial 
Journal of the College - Vol. 
XXII! - N.º 2 - Fevereiro de 1946. 

Folhetos nacionais: 

Lista de Estrêlas Utilizáveis na Deter
minação Simultânea da Latitude e 
da Correção do Cronômetro, pelo 
' . 
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Método Geral das Alturas Iguais, 
com Emprêgo dos Astralábios de 
Prisma - Cel. Djalma Polli Coelho 
- Serviço Geográfico do Exército 
- 1945 - Rio . 

Salitre na Bahia - Gabriel Mauro <le 
Araújo Oliveira e Luis Benedito de 
Araújo - Divisão de Fomento da 
Produção Mineral - Ministério da 
Agricultura . 

Sanatório de Botafogo - Rio. 

Folhetos estrangeiros: 

Ativídad industrial durante el mês de 
enero de 1945, segun los numeras 
índices correspondientes a los sa
larios etc. (La) - Dirección Gene
ral de Estadistica y Censos - Mi
nisterio del Interior - Buenos
Aires - .Argentina - 1946. 

Bosqueja físiografico de Tucuman -
Guilherme Rohneder - Faculdad 
de Filosofia y Letras - Tucuman 
- Argentina - 1945. 

Comercio exterior argentino en el mês 
de fevereiro de 1946 (El) - Con
sejo Nacional de Estadistica y Cen- · 
sos - Buenos-Aires - 1946 . 

Distribuition coast analyssis - Charles 
H. Sevin - U. S. Department of 
Commerce - 1946 . 

Exposicion de cartografia moderna do
minicana - Instituto Geografico 
y Geologico de la Universidad de 
Santo Domingo Trujillo (1844-
1945) . 

Livros nacionais: 

Ceará - Raimundo Girão e Antônio 
Martins FilhQ - Fortaleza - 1945. 

Papéis avulsos do Departamento de 
Zoologia - Vols. V e VI - Secre
taria da Agricultura de São-Paulo 
- 1945-1946. 

Livros e~trangeiros: 

Biàliography of Selected Statistical 
Sources of the . American Nations 
- Preliminary Edition - 1945 -
Inter American Statistical - Ins
titute - Washington . 

Changing Sea-Level <The) Henry Bau
lig - 1935 - The Institute of Bri
tish Geographers . 

Climate of the Continents (The) - W. 
G. Kendrew . 

Contas de Gerência e de Exercício de 
1944 - Direção dos Serviços da 
Fazenda e Contabilidade - Repú
blica Portuguêsa - Moçambique. 

Convertibtlity Index for Foreign Trade 
Statistical Classifications of the 
American Nattons .:.._ Prellminary 
Edition - 1945 - Inter American 
Statistical Institute - Washington. 

Eearth (The) - H. Jeffreys - 1929 -
2and. Edition - Cambridge. 

El Parienttn - Estado de Michocan 
- 1945 - Estudios Vulcanicos -
Instituto de Geologia - Universi
dad Nacional Autonoma de. Me
xico. 

Geógraphy in Education and Citizen
ship - W. H. Barker - 1927 -
University London Press . 

Home University Ltbrary (The) - G. 
W. Tyrrell - Oxford University 
Press . 

Maps's Survey - Arthr R. Hinks -
1944 - Cambridge. 

South Afrtcan Scenery - L. C. King 
- 1942. . . 

Structural and Field Geology ~ James 
Geikie, Robert Campbell and Robert 
M. Graig - 1940 - London. 

(DE 15 A 30 DE ABRIL DE 1946) 

Periódicos nacionais: 

O Campo - Ano XVII 
Abril de 1946 - Rio . 

N.0 196 -

Boletim do · Conselho Técnico de Eco
nomia e Finanças - Ano VI -
N.0 63 - Março de 1946 - Rio. 

Boletim Comercial - Ano V - N.0 60 
- Abril de 1946 - Santa-Catarina. 

Boletim de Informações da Bôlsa de 
Mercadorias de São-Paulo - N.º 
222 - Março de · l946 - São-Paulo. 

Boletim do Ministério do ;I'rabalho, In
dústria e Comércio - Ano XII -
N.0 135 - Novembro de 1946 -
Rio . 

Boletim da Superintendência dos Ser
viços do Café - Ano XX - N.O 224 
- Outubro de 1945 - São-Paulo . 

Construtor (0) - Ano VII - Ns. 355 
e 356 - Abril de 1946 - Rio. 

Monitor Mercantil - Vol. LX - Ano 
XXXII - N.O 1 550 - Abril de 1946 
- Rio . 

Revista do Comércio de Café do Rio
de-Janeiro - An o XXIV 1- N.O 289 
- Fevereiro de 1946 - Rio . 

Revista Duperial do Brasil -- N .0 29 -
Janeiro e fevereiro de 1946 - Rio. 

Revista da Escola de Minas - Ano XI 
· - N.0 1 - Março de 1946 - Minas
Gerais . 
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Revista Rural Brasileira - Ano XXVI 
- N.0 306 - Fevereiro de 1946 -
São-Paulo . 

Revista do Serviço Público - Vol. I -
N.º IX - N.O 2 Fevereiro de 
1946 - Rio. 

Rodovia (A) - Ano IX N.O 74 -
Março de 1946 - Rio . 

Periódicos estrangeiros: 

American Midland Naturalist (The) -
Vol. XXXV - N.0 1 - Janeiro de 
1946 - Indiana - U .S .A. 

Arquitetura - Ano XIV .- N.O 151 -
· Fevereiro de 1946 - Cuba . 

Ateneo - 4.ª epoca - Ano XXXII -
N.O 168 - Outubro e dezembro de 
1945 - San-Salvador. 

Boletim del Anuario Bibliografico 
Cubano - Ano VIII - N.O 33 -
Outubro de 1945 - Habana. 

Boletin de Estadistica Municipal de la 
Ciudad de Santa- Fé - Ano XLIV 
- N.O 177 - Outubro a dezembro 
de 1945 - Argentina . 

Car Loadings - Vol. XXIIl - Ns. 4, 7, 
9 - Janeiro e março de 1946 -
Canadá. 

Economia y ·Finanzas - Ano X - N.0 

112 - Fevereiro de 1946 - Santià
go-do-Chile . 

Estadistica . Joornal of the "Inter 
American Statistical lnstitute" -
Mexico . 

Estadistica Panamena - Vol. IV - N.0 

11 - Novembro de 1945 - Panamá. 
Libro Americano (El ) - Vol. IX - N.0 

2 - . Fevereiro de 1946 - Wash
ington . 

Monthly Review Business Statistics -
Vol. XXI - N.~ 2 - Fevereiro de 
1946 - Canadá . 

Noticioso de Revistas e ln/. Bibliogra
fico - Ano VI - Ns. 31 e 32 -

. '.Argentina . 
Revista del Banco de la Republica -

Vol. XIX _:_ N.O 219 - Janeiro de 
1946 - Colômbia . 

Revista "Centro Estudiant es de lnge
nheria de la Plata - Ano XXI -
N.0 86 - Novembro e dezembro de 
1945 - La Plata . 

Revista Geografica Americana - Vol. 
XXV - Ano XIII - N.0 150 -
Março de 1946 - ·Buenos-Aires . 

Revista de Marina - Ano XXX - N.O 
6 - Novembro e dezembro de 1945 
- Peru . 

Rotariano Argentino (El) · - Ano XVI 
- N.O 229 - Março de 1946 - Ar
gentina. 

The South American Journal - Vol. 
CXXXIX - N.O 12 - Março de 
1946 - London. 

Suplemento Estadistico de la Revista 
Economica - N.O 104 - Março de 
1946 - Argentina. 

Folhetos nacionais : 

Catálogo da Secção de Mineralogia do 
Museu Júlio de Castilhos - Histó
ria Natural - 28 de abril de 1946 
- Rio-Grande-do-Sul . 

Livros nacionais: 

Dia do tndio (O) l.º vol. - 28 de 
abril de 1946 - Rio . 

Expedição no Rio-Branco - Capitão 
Vicente de Paulo F. da Fonseca 
Vasconcelos - Conselho Nacional 
de Proteção aos índios - 1946 -

Relatório Anual do Instituto de· Botâ
nica - 1944 - F. C. Hõehne -
1945 - São-Paulo . 

Livros estrangeiros : 

American Ephemers and Nautical Al
manac (The) - Navy Department 
- 1 exemplar - 1945 - U .S .A. 

Geografia Economica y Politica Argen
tina - Lorenzo Dagnino Pastore 
- 1 exemplar - Buenos-Aires . 

Sails of Equatorial Regions - Dr. E. C. 
Jul. Mohr - 1 exemplar - 1944 
-:- U .S .A .. 

Tables of Sunr tse Sunset and Twilight 
- Suplement of the American 

Ephemers 1946 - 1 exemplar 
1945 - Washington . 

(DE 1 A 15 DE MAIO DE 1946) 

Periódicos nacionais: 

Aerossul - Ano III - N.0 15 - Março 
de 1946 . 

Avião - Ano IV - N.0 47 - Fevereiro 
de 1946 . 

Biolót1ico (O) - Ano XII -- N.0 3 -
Março de 1946 . 

Boletim da Federação das Associações 
Rurais do Rio-Grande-do-Sul -
Ano VI - N.0 66 - Março de 1946. 
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Boletim de informações da Bôlsa de 
Mercadorias de SU.o-Paulo - Ns. 
223-224-328 - Abril de 1946. 

Boletim Informativo da Ctimara de Co
mércio da Cidade do Rto-Grande
do-Sul - N.0 845 - Abril de 1946. 

Boletim do Instituto do Açúcar e do 
A.lcool - Ano X - N.0 9 - Feve
reiro de 1946 . 

Boletim Meteoro - Agrícola Ano 
XXVII - N.º 10 - Abril de 1946. 

Boletim ' do Ministério da Agricultura 
- Ano 33 - Ns. 7-9 - Julho-se
tembro de 1945 . 

Boletim do Ministério do Trabalho, In
dústria e Comércio - Ano XII -
N.º 135 - Novembro de 1946 . 

Boletim da Sociedade Brasileira de 
Agronomia - Ano VIII - Ns. 2-3 
- Junho-setembro de 1945. 

Boletim da Sociedade Cooperativa da 
• Indústria Pecuária do Pará Limi

tada - Ano XIII - N.0 98 - Se-
tembro-outubro de 1945. . . 

Caça e Pesca - Ano V - N.0 58 ;:_No
vembro de 1946 . 

Construtor - Ano VII - Ns. 358-357-
359 - Abril-maio de 1946 . 

Defesa Nacional - Ano XXXIII - N.O 
383 - Abril de 1946 . · 

Eng_enhari~ - Ano IV - Vol. IV - Ns. 
43-45 - Março-maio de 1946. 

Formação - Ano X - N.0 92 - Março 
de 1946. 

Medicina-Cirurgia-Farmácia - N.0 120 
- Abril de 1946. 

Monitor Mercantil - Ano XXXII -
Vol. LX - N.0 1552 - Abril de 
1946. 

Panair em Revista - Ano III - N.O 26 
- Março de 1946 . . 

pevista do Clube de Engenharia - Vol. 
XIV - N.º 113 - Janeiro de 1946. 

Revista do Departamento Nacional do 
Café - Ano XIV - Ns. 151-152 -
Janeiro-fevereiro de 1946 . 

Revista de Organização Científica -
Ano XV - N.0 171 - Março de · 
1946 . . 

Revista Rural Brasileira - Ano XXVI 
- N.0 307 - Março de 1946. 

Revista do Serviço Público - Ano IX 
- Vol. I - N.0 3 .....:... Março de 1946. 

Riquezas de Nossa Terra __:_ N.º 22 -
Julho de 1945. 

Suplemento Estatístico do Boletim da 
Superintendéncia dos Serviços do 
Café - Ano XII - N.0 217 - Abril 
de 1946 . 

Vozes de Petrópolts - Ano 2 - Vol. 4 
- Março-abril de 1946 . 

Periódicos estrangeiros: 
Atenea-Universidad de Concepción; 

- Ano XXIII - Vol . LXXXm -
·N.0 248 . 

.Boletin de Minas y Petroleo - Vol. XVI 
·- N.0 2 - Março de 1946 . 

Boletim da União Panamericana -
Vol. XL VIII - Ns. 3-4 - Março
abril de 1946. 

Economia y Finanzas - Ano X - N.º 
115 - Março de 1946 . · 

Grã-Bretanha de Hoje (A) - Ns. 95-
96 -:- Outubro-novembro de 1945. 

Journal of Geography - Vol. XLIV -
N.0 9 - dezembro de 1945 . · 

Revista "Camara de Comercio Uru
guayo Brasilena" - Ano VIII -
N.0 82 - Fevereiro de 1946. 

Revista Rotaria - Vol. XXVII - N.º 
4 - Abril de 1946. 

Siembra - Ano IV - V<;>l. III - N.0 35 
- Fevereiro de 1946. 

The South American Journal - Vol. 
CXXXIX - Ns. 10-11-13-14-15-16 
~ Abril de 1946. 

Folhetos ·nacionais: 
· Análise Espectrográfica Quantitativa 

pelo Método da Chama - Carlos 
dei Negro - Instituto de Química 
Agricola - 1938 . 

Catálogo da SecçU.o de Mineralogia do 
Museu Júlio de Castilhos - Secre
taria de Educação e Cultura - Rio 
Grande do Sul - 1945 . 

Catálogo Geral das ·Publicações - Pro
teção aos índios - 1946. 

Certimica da Tribo Uaboi dos Rios 
Trombetas e Jamundá - João Bar
bosa de Faria - Conselho Nacional 
de Proteção ·aos índios - 1946 . 

Comissão Rondon e o Museu Nacional 
(A) - Conselho Nacional de Pro
teção aos índios - 1945 . · 

Con/ederaçU.o Nacional do Comércio -
João Daudt de Oliveira - 1946 . · 

Exploração e Levantamento dos Rios 
Anaú e Machadt - Conselho Na
cional de Proteção aos índios ·. --
1945. 

Extensão Cultural nos Museus - Edgar 
Sussekind de Mendonça - Museu 
Nacional - 1946 . 

Instruções para Coleta de Amostras de 
Solo - Instituto de Química Agrí
cola - 1938. 

Investtgaç(lo Mineralógica dos Solos -
Carlos Del Negro - Instituto de 
Química Agrícola - 1938 . 
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Relatório de 1944 - Conselho Nacional 
de Proteção aos tncllos - 1946 . 

Folhetos estrangeiros: 

Altmentatton et Service de Table à 
Bord - Rapport IV - Bureau -
International du Travail - Ottawa 
- 1946. 

Electrical Heattng of Water for Ltves
tock - John B. Dobie-- The Sta te 
College of Washington Agricultura! 

• Experiment Station - U.S.A. 
Era of Dtscovértes (The) - James 

Brown Scott - Washington -
1933. 

Ephemeral Variattons .of. the Earths 
Magnettsm (The) - L. V. Berkne
rand A. Menish - Washington -
1938 . 

Maxtmum Erros tn Some Mineralogic 
Computattons - W. Fairbairn -
1945 - U.S.A. 

Htdráulica Agrícola - S. N . I . - Lis
boa. 

Securité Sociale des Gens de Mer (La> 
Rapport II - Bureau Internatio
nal du Travail - ottawa . . 

Livros estrangeiros: 

Australia Physiographic and Economic 
- Griffith Taylor ..:__ Oxford -
England . 

Economic Geography - John M. Far'
lane - London . 

lntroduction to 'Regfonal Surveying 
(An) - C. C. Faggand G. E. Hut
chings - Cambridge University 
Press - England - i930 . 

Land Forms and Ltfe - C. C. Carter 
- London - 1942 . 

Maps's Survey - Arthur R. Hinks -
Cambridge University Press - 1944. 

New Canadian Geography - A. E. Erye 
and T. Grammell - Ginn and 
Company. . 

Naturaltst on · the. Amazonas (The) -
Henry Walter Bats - New-York 
- 1943. 

Realm of Nature (The) _:.__ Hugh Ro
bert Mill - London . 

Seaports's Hinterlands - X. J. Sargent 
- London - 1938 . 

Study of the Oceans .: (A) - James 
Johnstone - London - 1930 . 

Study of Geological Maps (The> -
Gertrude L. Elles Càmbridge-
Unlversity Press. · 

Systematic Regional Geography - J. 
F. Unstead - University of Lon
don Press - 1935. 

lJniversity Atlas (The> -;-- London 
1945. . \ 

(DE 15 A 30 DE MAIO DE 1946) 
Periódicos nacionais: 

Anats da Academia Brasileira de Ciên
cias - Tomo XVIII - N.º 1 - De
zembro de 1946 . 

Biológico (0) - Ano XII - N.0 4 -
Abril de 1946. 

Boletim dà Associação Comercial do 
Amazonas - Ano V - N.0 55 -
Fevereiro de 1946. 

Boletim Comercial - Ano VI - N.0 61 
· - Março de 1946. 

Boletim do Conselho Federal de Co
mércio Ertertor - Ano IX - N.0 3 
- Março de 1946 . 

Boletim do D.A.S .P . - Ano .V - N.0 

193 - Abril de 1946 . . 
Boletim da Federação das Associações 

Rurais do Rio-Grande-do-Sul -
Ano VI - N.º 67 - Abril de 1946. 

Boletim de Informações da Bôlsa dll 
Mercadorias de São-Paulo - Ns. 
225, 329 e 330 - Maio de 1946. 

Boletim Informativo da Cttmara de 
Comércio da Cidade -do Rio-Gran
de-do-Sul - N.0 847 - Abril de 
1946 . 

Boletim Meteoro-Agrícola Ano 
XXVII - N.º 1l -'- Abril de 1946. 

Boletim do Ministério do Trabalho. In
dústria e Comércio - Ano XII - · 
N.0 136 - Dezembro de. 1945 . 

Boletim da Superintendéncia dos Ser
viços ao Café - Ano XX - N .0 225 
- Fevereiro de 1946. 

Brasil-Ferro-Carril - Vol. L:XXX -
Ano XXXVII - N.0 1067 - Abril 
de 1946 . 

Caça e Pesca - Ano V - N.d 59 -
Abril de 1946. 

O Campo - Ano 17 - N.0 197 - Maio 
de 1946 . 

Construtor (0) - Ano VIl - N.0 354 
- Abril de 1946. · . 

Estatística das Estradas de -Ferro do 
Brasil - Tomé> XLIV - 1941 . 

Formação - Ano IX - N .0 94 - Maio 
de 1946 . 

Mineração e Metalurgia - Vol. X -
N.0 58 - Março de 1946 . 

Monitor Mercantil - Vol. LX - Ano 
XXXI - N.º 1554 - Maio de 1946 . 
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Revista do Clube de Engenharia -
Vol. XIV - N.0 114 - Fevereiro de 
1946 . 

Revista da Escola de Minas - Ano .x 
- N.0 2.' 

Revista de Organização Científica -
Ano XV - N.0 172 - Abril de 1946. 

Revista do Serviço Público - Vol. II 
- Ano IX - Ns. 1 e 2 - Abril e 
maio de 1946 . 

Visão Brasileira - Ano VIII - N.0 92 
- Maio de 1946 . 

Zebu (Sociedade Rural do Tridngulo 
Mineiro> - Ano VI - Ns. 44 e 45 
- Fevereiro e março de 1946 . 

. Periódicos· estrangeiros: 

Arquivos de Angola - Vol. II - Ns. 9 
e 10 - 1945. 

Bibliografia Hispanica - Ano IV -
' N.O 6 - Junho de 1945 . 

Boletin de Informaciones Petroleras -
Ano XXII - N.0 256 - Dezembro 
de 1945 - Buenos-Aires - Argen
tina . 

Cathol,ic Historical Review (The) -
Vol. XXX:I - N.O 1 - Abril de 
1945 - Washington, D.C. - U.S.A. 

Estadistica Chilena - Ano XVIII -
N.0 12 - Dezembro de 1946 - San
tiago _:, Chile . 

Journal American Statistical Associa
tion - Vol. 41 - N.O 233 - Março 
de 1946 - Michigan - U .S.A . 

Libra Americano (El) - Vol. IX - N.0 

3 - Março de 1946 - Washington 
-D.C. 

Ocidente - Vol. XXVIII - N.0 96 -
Abril de 1946 - Portugal. 

Renascença - Ano XVI - Ns. 358, 360 
e 361 - Fevereiro, março e abril de 

· 1946 - Lisboa - Portugal. 
Tropical · Agriculture . The Official 

Journal of the College - Volume 
XXIII - N.O 3 - Março de 1946. 

Livros nacionais: 

Brésil - 1945 - Ministério das Rela
ções Exteriores - Rio . 

lndices Genealógicos Brasileiros - Ge
nealogia Mineira - Salvador Maya. 

$ertngueira (A) ...,.... Jacob Cohen -
1945 - Belém - Instituto Histó
rico e Geográfico do Pará . 

Subsídios para a História Marítima do 
Brasil - Vol. V - 1945 - Serviço 
de Documentação da Marinha. 

Vítor Meireles, sua Vida e sua Obra -
Carlos Rubens - 1945 - Imprensa 
Nacional - Rio. 

Livros estrangeiros: 
Ãsia - João de Barros - Segunda Dé~ 

cada - 1945 -. Agência Geral das 
. Colônias - Lisboa. 

Bérichtüber Handel und Industrie der 
Schuweiz im Jahr 1944-1945 - Er 
stattet Vom Vorart des Schweize
rischen Handels und Industrie 
Vereins. 

Quatro Lecciones sobre Terremotos 
Dra . Pierina P:asotti - 1945 
Asociacion Cultural - Rosario 
Argentina . 

Excavations in Bolivia - W. C. Bennett 
- 1936 - The American Museum 
of Natural History ·- New-York. 

General Catalogue - 1945-1946 - Ford
ham University - New-York; . 

Historia Politico-Territorial de los Es
tados Lara y Yaracuy - Doctor 
Ambrosio Perera - 1946 - Cara
cas . 

L'Uom e il suo Regno - Piero Gibandé 
- 1945 - Torino - Itália . 

National Archives of Latin· America 
<The) - Roscoe R . Ill . - 1945 -
Harvard University Press - U.S.A. 

drigin and Development of Group 
Hospitalisation in the United Sta
tes 1890-1940 (The) - J. T . Ri
chardson and F. Austin - 1945 -
University of Missouri - Columbia . . 

Rapport sur le Commerce et l'Indus
trie de la Suisse en 1944-1945 -
Vevort de L'Union - Suisse . 

Relatório do Governador Geral de Mo
çambique - General José Tristão 
de Bittencourt - Vol. II - 1945 -
Agência Geral das Colônias - Lis-
boa . ' 

Folhetos nacionais: 
Bibliografia e História do Brasil - 1.0 

semestre de 1945 - 1946 - Comis
são de Estudo da História - Mi
nistério das Relações Exteriores. 

Departamento de Saúde - Principais 
autoridades _.. 1945 - Serviço de 
Estatística Vital e Sanitária - De
partamento de Saúde - Espírito
Santo. 

Dicionário Brasileiro de Plantas Medi
cinais - Melra Pena - 1946 - Li
vraria Kosmos . 

Etnografia Língua Tupi-Guarani - N.0 

10 - Boletim LVIII - 1946 - Fa
. culdade de Filosofia de São-Paulo. 
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Exposição - Emiliano Estanislau Afon
so - 1946 - Interventoria Federal 
do Estado do Amazonas. 

A Indústria Açucareira de Demerara -
A. Meneses Sobrinho - 1945 -
Instituto do Açú~ar e do Alcool. 

Investigações Microquímicas - Fritz 
Feigl, Nicolau Braile, Luis I. Mi
randa e Hans Alberto Suter - Bo
letim N.0 9 - 1943 - Ministério da 
Agricultura . 

Marinha Mercante - Napoleão Alen- . 
castro Guimarães - 1945 - Con
selho Federal de Comérc1o Exterior. 

Obtenção de Três Desovas de Curimã 
- 1945 - Serviço de Piscicultura 
- Ministério da Viação e Obras 
Públicas . 

Piauí e o I.B .G:E . (O) 29 de maio de 
1946 - Departamento Estadual de 
Estatística - Teresina. 

Problemas dl! Base do Brasil - 1945 
Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística . 

Problema dos Cafezais Novos em Ter
ras Roxas Cansadas - Jo~é Setzer 
- 1944 - Centro Nacional de En
sino e Pesquisas Agronômicas . 

Problemas da Pesca no Brasa <Os) -
Frederico Vilar - 1945 . 

Reações ·de Toque no Ensino da Quími
ca - Fritz Feigl - Laboratório da 
Produção Mineral. 

Relatório - 1946 - Companhia Side
rúrgica Nacional. 

Serviço de Estatística Policial - 1941 
- Chefatura de Polícia - Goiânia. 

Folhetos estrangeiros: 

Amenability of Various Types of Clay 
Minerals to Alumina Extraction -
R. E. Gulm, W. F. Bradley - 1945 
- State Geologlcal Survey - Ur
bana - Illinois - U.S.A . 

( 

Apróvechamiento de las Aguas del La
go Musters (El) - Alfredo Castel
lanos - 1945 - Rosario - Argen
tina. 

Births by Person in Attendance Uni
ted States - 1944 - Department 
of Commerce - Washington -
U.S.A. 

Bonding Action of Clays Part - II -
Glay in Dry Moldtng Sands -
Ralph E. Gimand F. Leicester 
Cuthbert - 1946 - Report of In-
vestiga tions - Urbana. · 

Bosquejo Fisiografico de Tucuman -
Gulllermo Rohmeder - Facultad 
de Filosofia y Letras . 

Dicromatismo Sexual y Observaciones 
Biologicas - Rolando S. Sangul
neti - 1945 - Memorias del Museo 
de Entre-Rios. 

Dried Molasses - Beef Pulp and Beet 
Molasses Fortattening Cattle -
Agricultura! Experiment Station -
Washington. 

Geodesia - Piers de Matos - 1940 -
Lisboa . 

Geography --:- Vol. VI - 1944 - Uni
versity of· California Publications. 

Glaciación Diluvial de los•Nevados del 
Auconquija (La) Guillermo 
Rohmeder - Facultad de Filosofia 
de · Tucumán . 

Illinois Mineral Industry in 1944 -
Walter H. Voshuil - 1945 - State 
Geological Survey - Urbana . 

Nossos Interêsses de Nação (Os) -
Pensamento de Salazar - S. N. I. 
- Lisboa. 

Notas a la Antropogeografta del Vale 
de Tafi - Estela B. Santamarlna 
- Facultad de Filosofia - Tu
cumán . 

Re-Organisation des Services Santtaires 
de. l' Em pire Colonial Portugats -
Agência Geral da Colônia - Lisboa. 

Programa de Rádio das Emissoras dos 
EE . UU. - State Legislation -
Vol. III - N.0 11 - 1946 - Em
baixada Americana - Washington. 

-- Concoua para que o Brasil seja r.artogràflcamente bem representado, enviAndo ·ao Conselho 
Nacional de Geografia Informações e mapas que possam ser de utilidade à nova edição 

da Carta Geográfica do Brasil ao Mtllonéstmo, que o Conselho está elaborando . 



Contribuição 

bibliográ.fica especializada 

Venezuela 
Relação de mapas apresentad.os na exposição anexa à 

II Reunião Pan-Americana de Consulta sôbre Geografia e Cartografia 

Caracas 
Ministerio de Obras Pul:>licas 
Dirección de Cartografia Nacional 
1:5 000 - 1936 
1,460 X 1,860 
Impresso. 
Caracas ·_ Antimano 

·Distrito Federal - Carta n.º 240 603 
Ministerio de Obras Publicas 
Dirección de Cartografia· Nacional 
1:25 000 ' 
0,390 X 0,390 
Cópia fotográfica. 

Caracas - Baruta 
Estado Miranda - Distrito Federal 
Carta n.0 · 240 604 
Ministerio de Obras Publicas 
Dirección de Cartografia Nacional 
1:25 000 
0,390 X 0,390 
Cópia fotográfica . 

Caracas - El Recreo 
Distrito Federal - Estado Miranda 
Carta n.0 240 344 
Ministerio de Obras Publicas 
Dirección de Cartografia Nacional 
1:25 000 
0,390 X 0,390 
Cópia fotográfica . 

Carta n.0 25 
Ministerio de Obras Publicas 
Dirección de Cartografia Nacional 
1: 250 000 - 1942 
0,690 X 0,900 
Cópia ozallde. 

Carta 2 403 
Ministerio de Obras Publicas 
Dirección de Cartografia Nacional 
1: 100 000 - 1942 
0,580 X 0,760 
Original. 

Cua - Colonia Mendoza 
Ministerio de Obras Publicas 
Dirección de Cartografia Nacional 
1:25 000 
0,420 X 0,535 
Desenhado em arcasol. • 

Cua - Colonia Men'doza 
Minist.erio de Obras Publicas -
Dirección de Cartografia Nacional 
1: 25 000. 
0,420 X 0,827 
Desenhado em arcasol. 

Ejemplo del Error Personal en la 
Restitución Aerofogramétrica - IV 
1:20 000 - 1938 
0,950 X 0,770 
Desenhado em arcasol 

' Indice de la Distribución de las Cartas 
Ministerio de Obras Publicas 
División de Cartografia y Topografia 
1:2 000 000 - 1942 
0,680 X 0,840 
Impresso. Cópia ozalide. 

Izcalagua 
Carta n.0 240 606 
1 :25 000 
Ministerio 1de Obras Publicas 
División de Cartografia y Topografia 
0,390 X 0,390 · 
Cópia fotográfica . 

Ista Toas 
esos ) Hor: 1:5 000 

) Ver : 1:2 500 
Ministerio de Obras Publicas 
Dirección de Cartografia Nacional 
0,490 X 0,823 
Perfis comparativos - (Desenhado em 

arcasol). 
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Mapa aerofotogramétrico para el estu
dio de la frontera entre Venezuela 
y Brasil 

EE. UU. de Venezuela 
Mlnisterio de Obras Publicas 
Dirección de Cartografia Nacional 
1: 100 000 - 1944 
Impz:esso - 6 fôlhas . . 

Nueva Caracas 
Distrito Federal - Carta n.0 240 343 
Ministerio de Obras Publicas 
1: 25 000 
Dirección de Cartografia. Nacional 
0,390 X 0,390 
Cópia fotográfica . 

Rio Neveri 
Ministerio de Obras Publicas 
División de Cartografia y Topografia 
1: 10 000 . 
1,000 X 1,890 
Cópia ozalide . 

Santa Fé-\ 
Ministerio de Obras Publicas 
División de Cartografia y Topografia 
1:10 000 . 
1,000 X 1,890 . 
Original em côres. 

Santa Fé - II 
Ministério de Obras Publicas - Res-

titucción aerofotogrametrica. 
1:20 00 - 1935. 
0,440 X 0,630. 
Desenhado em arcasol . 

Santa Fé 
Ministerio de Obras Publicas 
Dirección de Cartografia Nacional. 
1: 200 000 - 1938 . 
0,435 X 0,632 -

• Divulgado em arcasol. 

. · Santa Inez 
Plantas Alta y Baja 
1:200 
0,835 X 0,625. 
Original. 

Tinaquillo y Alrededores 
EE. UU. de Venezuela -
Ministerio de Obras Publicas 
Dirección de Cartografia Nacional. 
1:10 00 -
0,905. 
Cópia ozalide 

Caracas 
0,620 X 0,545. 
Copia fotográfica. 

~ A fotografia é um eir;celente documento geográfico, desde que se saiba e:U.tll\Dlente o local 
...,. fotografado . Envie ao Conselho Naclona1 de Geografia as fotografias panorâmicas que 
possuir, devidamente legendadas. 



Retrospecto yeográ.fiCo 

e cartográfico 

Revista do Instituto Histórico e 
• 

Geográfico Brasileiro 
lndice, por assunto, dos trabalheis publicados nos volumes 90 a 185 

(LETRAS J e K) 

Jacarepaguá - José Vieira Fazenda -
1943 (2.ª ed.) - vol. 149 - t. 95 
- págs. 325-329. 

Jacinto Furtado de Mendonça - Ver 
- Mendonça (Jacinto Furtado de). 

. Jaguaribe Filho (Domingos José No
gueira) - Comunicação do .seu fa
lecimento, em sessão de 11 de abril 
de 1927 - 1927 - vol. 155 - t. 101 
...,- pág. 139. 

Elogio feito por 13. F. Ramiz Gal
vão - 1927 - vol. 155 - t. 101 -
págs. '452-457. 

Jaime de Barros Câmara (Dom) 
Ver Câmara (Jaime de Barros 
Dom). 

Janu~rio da Cunha Barbosa (Cônego) 
- Ver - Barbosa (Januário da 
Cunha - Cônego). 

Jardim (José Leopoldo de Bulhóes -
Comunicação do &eu falecimento 
em sessão de 20 de abril de 1929 
- 1929 - vol. 160 - t. 106 - pág. 
248. 

Jerônimo ,4velar Figueira de Melo -
Ver - Melo (Jerônimo Avelar Fi
gueira de) . 

Jerônimo José Teixeira Júnior (Vis
conde do Cruzeiro) - Ver Teixeira 
Júnior (Jerônimo José) . 

Jerônimo Tomé da Silva (Dom) - Ver 
- Silva (Jerônimo Tomé da -
Dom) . 

Jesuíno da Silva Melo - Ver Melo (Je
suíno da Silva). 

· Jesuítas (Os) contra a invasão holan
desa · ..:_ Padre Serafim Leite -
1944 (4.0 trU - vol. 183 - págs. 
195-256. 

João Alfredo Correta de Oliveira -
Ver - Oliveira (João Alfredo Cor
reia de). 

João . Antônio Rodrigues cie Carvalho 
- Ver - Carvalho (João Antônio 
Rodrigues de) . 

. 
João Antônio de Vasconcelos - Ver 

Vasconcelos (João Antônio de) . 

Elogio feito por B. F. Ramiz Galvão ' João Bráulio Muniz .,..- Ver - Muniz 
- 1929 - vol. 160 - t. 106' - (João Bráulio) . 
págs. 461-466. 

Jardim (Antônio da Silva> - O últi
mo manifesto político de ... - 1943 
- vol. 179 - pág .. 235. 

J. B. Hafkemeyer S. J. (Pa:d.re) - Ver 
- Hafkemeyer (J. B.) .. 

João Caetano (História do Teatro Bra
sileiro) - Lafaiete Silva - 1932 
(2.D-) - vol. 166 - págs. 389-581. 

João Carlos Augusto de Oyeuhausen -
Vet - Oyeuhausen (João Carlos 
Augusto de). 
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João da Costa Rodrigues - Ver -
Rodrigues (João da Costa). 

João da Silva Tavares <Visconde de 
Sêrro Alegre) - Ver - Tavares 
(João da Silva). 

João de Ltra Tavares - Ver - Tavares 
(João de Lira) . 

João de Melo Vtana - Ver - Viana 
(João de Melo). 

João de Oliveira Sá Camelo Lampreta 
- Ver - Lampreia (João de Oli
veira Sá Camelo). 

João Evangeltsta de Farta Lobato -
Ver - Lobato (João EvangeUsta 
de Faria). 

João Evangelista de Negretros Saião 
Lobato - Ver - Lobato (João 
Evangelista de Negreiros Salão). 

João Fernando de Almetda Prado 
Ver - Pra.do (João Fernando de 
Almeida). 

João Francisco Braga (Dom) - Ver 
- Braga (João Francisco - Dom). 

João Gomes da Stlveti-a Mendonça -
Ver - Mendonça (João Gomes da 

· Silveira) ~ 

João Inácto da Cunha - Ver - Cunha 
(João Inácio da) . 

João Ltns Vtetra Cansansão de Stntm
bu (Visconde de Stntmbu) - Ver 
- Sinimbu (João Lins Vieira Cafl
sansão de). 

João Lúcto de Azevedo - Ver - Azeve
do (João Lúcio de). 

João Lustosa da Cunha Paranaguá 
(Marquês de · Paranaguii> - Ver 
- Paranaguá ·(João Lustosa da 
Cunha). 

João Marttns de Carvalho Mourão -
Ver - Mourão (João Martins de 
Carvalho). · 

João Maurtcio Fatvre - Ver - Faivre 
(João Mauricio). 

João Maurício Wanderley · (Barão de 
Cotejtpe) - Ver - Wanderley 
(João Mauricio). 

João Mendes de Almetda Júnior -
Ver - Almeida Júnior (João Men
des de). 

João Pandtá Calógeras - Ver - Caló
geras (João Pandiá). 

-7-

João Ribeiro - Ver - Ribeiro (João). 

João Severiano da Fonseca - Ver -
· Fonseca (João Severiano da). 

Joaquim Arcoverde de Albuquerque 
Cavalcante (Dom) - Ver - Ca
valcante (Joaquim Arcoverde de 
Albuquerque - Dom). 

Joaquim Marceltno de .Brito - Ver -
Brito (Joaquim Marcelino de). 

Joaqutm Xavter Curado - Ver -
Curado (Joaquim Xavier) . 

Joaqutm Filipe de Sousa Leão Filho -
Ver - Leão Filho (Joaquim Filipe 
de Sousa) . 

Joaquim Nabuco e a Monarquta Fe
derativa - Levi Carneiro - 1926 
- vol. 153 - t. 99 - págs. 169-184. 

Joaquim Nogueira Paranaguá - Ver 
- Paranaguá (Joaquim NogueiJa). 

Joaqutm Stlvérto dos Reis - Ver 
Reis (Joaquim Silvério dos). 

Joaquim Silvério de Sousa (Dom) 
Ver - Sousa (Joaquim Silvério de 
- Dom). 

Joaquim José Pinheiro de Vasconcelos 
- Ver Vasconcelos ·(Joaquim José 
Pinheiro de) . 

John Casper Branner - Ver - Bran
ner (John Casper). 

John Fredertco Schalders - Ver -
Schalders (John Frederico). 

Jorge Hurley - Ver - Hurley (Jorge). 

José Albano Fragoso - Ver - Fragoso 
(José Albano). 

José Alcdntara Machado Oliveira -
Ver - Oliveira (José Alcântara 
Machado). 

José Alves Mactel - Ver - Maciel (Jo
. sé Alves). 

José Antônio Pimenta Bueno (Marquês 
de São Vicente) - Ver - Bueno 
(José Antônio _Pimenta). 

José Antônio Saratva - Ver - Saraiva 
(José Antônio). 

José Artur Botteux - Ver - Boiteux 
(José Artur). 

José Bontfácio de Andrada e Stlva -
Ver - Silva (José Bonifácio de An
drada e). 
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José Bonifácio e o Problema Indígena 
Brasileiro - Conferência do gene
ral Rondon, sôbre . . . - 1939 - vol. 
174 - págs. 867-893. 

José Bonifácio de And.rada e Silva, 
Economista - José Carlos de Ma
cedo Soares - 1944 (3.0 tri.) -
vol. 184 - págs. 171-194. 

José Cdndtdo Guillobel - Ver - · Guil
lobel (José Cândido). 

José Carlos de Carvalho - Ver - Car
valho (José Carlos de). 

José Carlos de Macedo Soares - Ver 
- Soares (José Carlos de Macedo). 

José Carlos Ma11rink da Silva Ferrão 
- Ver - Ferrão (José Carlos May
rink da Silva) . 

José Carlos Rodrigues - Ver - Rodri
gues (José Carlos). 

José Carlos Rodrigues, sua vtda e sua 
obra - Elmano Cardim - 1944 
(4.0 tri.) - vol. 185 - págs. 126-
127. 

José Carlos Peretra de Almeida Tôrres 
(Visconde de Macaé> - Ver -
Tõrres (José Carlos Pereira de Al
meida). 

José Caetano da Silva Coutinho 
Ver Coutinho (José Caetano da 

· Silva). 

José Corbacho - Ver - Corbacho 
(José>. 

José da Costa Carvalho (Visconde de 
Monte Alegre) - Ver - Carvalho 
(José da Costa>. 

José da Silva Lisboa (Visconde de 
Cairu> - Ver - Lisboa (José da 
Silva). 

José da Nativtdade (Frei) - Ver -
Natividade · (José da - Frei). 

José de Alencar - Ver - Alencar (Jo
sé de>. 

José de Mesquita - Ver - Mesquita 
(José de). 

José de Santa Rita D11-rão (Frei) -
Ver Durão (José de Santa Rita -
Frei). 

José de Sousa Azevedo Pizarro e Araú
jo - Ver - Araújo (José de Sousa 
Azevedo Pizarro e> . 

José Egídio Al1;ares de Almetda - Ver 
- Almeida (José Egídio Alvares 
de). 

José Feltctano Fernandes Pinheiro -
Ver - Pinheiro (José Feliciano Fer
nandes). 

José Félix Pacheco - Ver - Pacheco 
(José Féllx). 

José Franc1.sco da Rocha Pombo - Ver 
- Pombo (José Francisco da Ro
cha). 

José Honório Silguetra - Ver - Sil
gueira (José Honório). 

José Inácw Borges - Ver - Borges 
(José Inácio) . 

José Joaquim Carnetro de Campos -
Ver - Campos (José Joaquim Car
neiro de). 

José Joaquim de Carvalho - Ver -
Carvalho (José Joaquim de). 

José (Dom> Gaspar de Afonseca e Stl
va - Ver - (Silva José Gaspar de 
Afonseca - Dom). 

José Joaquim Nabuco de Araújo - Ver 
- Araújo (José Joaquim Nabuco 
de). 

José Joaqutm Justtniano Mascarenhas 
(Dom) - Ver - Mascarenhas (Jo-

• sé Joaquim Justlniano - Dom) . 

José Joaqutm Seabra - Ver - Seabra 
(José Joaquim) . 

José L~opoldo de Bulh6es Jardim -
Ver Jardim (José Leopoldo de Bu

. lhões>. 

José Lttís Batista - Ver 
(José Luís). 

Batista 

José Luis Lopes de Mesa Ver -
Mesa (José,Luís Lopes de). 

José Maria da Silva Paranhos <Vtscon
·dé do Rio Branco> - Ver - Pa

ranhos (José Maria da Sllva). 
José Maria da Stlva Paranhos Júnior 

<Barão do Rio Branco> - Ver -
Paranhos Júnior (José Maria da 
Silva>. , 

José Marta de Mac-Dowell - Ver 
Mac-Dowell (José Maria de). 
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· José Maria ' Moreira Guimarlles - Ver 
- Guimarães (José Maria Morei
ra). 

José Maria Pereira àe Lima - ·ver -
Lima e.José Maria Pereira de). 

José Matoso Mata Forte - Ver - For
te (José Matoso Maia). · 

José Maurício Nunes Garcia - Ver -
Garcia (José Maurício Nunes). 

José Pereira Rêgo Filho - Ver Rêgo 
Filho (José Pereira). 

José Ribeiro ão Amaral - Ver - Ama
ral - (José Ribeiro do). 

José Rtcarào àa Costa Agutar àe A'h
àraàe - Ver - Andrade (José 
Eduardo da Costa Aguiar de). ' 

José Salgado - Ver - Salgado (José). 

José Teixeira Mata Bacelar · - Ver ....., 
Bacelar (José Teixeira Mata>. · 

José Teixeira Fonseca Vasconcelos -
Ver - Vasconcelos (José Teixeira 
Fonseca). 

José Vieira Couto àe Magalhães - Ver 
- Magalhães (José Vieira Couto). • 

José Vieira Fazenda - Ver - Fazenda 
(José Vieira). 

José WanàerleJf àe Araújo Pinho 
Ver Pinho (José Wanderley de 
Araújo). 

José Wasth Roàrtgues - Ver - Ro-
drigues (José Wasth). • 

Joseph Thorntng - Ver - Thorning 
· (Joseph). 
Judaísmo e a Inquisição no Brasil 

(Notas sôbre o> - João Lúcio de 
Azevedo - 1922 - vol. 145 - t. 91 
- págs. 679-697. 

Juizes àa Vintena - José Vieira Fa
zenda - 1943 (2.ª ed.> - vol., 149 

. - t. 95 - págs., 240-244. 

Juliano Moreira - Ver - Moreira (Ju
liano) . 

iuztão Rangel àe Macedo Soares 
Ver - Soares (Julião Rangel de 
Macedo). 

Júlio Dantas - Ver - Dantas (Júlio). · 

Júlio Fernandez - Ver - Fernandez 
(Júlio). 

Juramento (0) àa Princesa Isabel -
Palestra do Sr. Max Fleiuss - 1929 
- vol. 160 - t. 106 - pág. 396 . 

Justiça àe Deus na Voz àa História (A) 
- Epitáclo Pessoa - 1925 - vol. 
152 - t. 98 - pág,. 9-10. 

Justo Jansen Fe"eira - Ver - Fer
reira (Justo Jansen>. 

Justo Leite Chermont - Ver - Cher
mont (Justo Leite). 

Justo (Agusttn P.) General - Proposta 
para que seja eleito presidente ho
norário do Instituto - 1934 - vol. 
169 - pág. 224. 

Discurso de Pedro Calmon - 1942 
- vol. 177 - págs. 618-624. 

Palavras de Tasso Fragoso - 1942 
- vol. 177 - págs. 625-626. 

Noticia do seu falecimento com 
resumo biográfico - 1943 - vol. 
179 - pág. 277. 

Elogio feito por Pedro Calmon -
1943 - vol. 1.81- págs. 104-109. 

Justo José Urqutza (Dom> - Ver -
Urquiza (Justo José - Dom> . 

Kntpping (Hubert> - Eleito sócio ho
norário, em sessão de 22 de agõsto 
de 1931 - 1931 - vol. 164 - pág. 
434. 

Conferência sôbre o "Centenário 
do falecimento de Goethe" - 1932 
(2.0) - vol. 166 - págs. 832-841. 

Kock Grünberg - Ver - Grünberg 
(Kock). 

.... Se quiser receber as obras ela "Biblioteca Geogriflca Brasileira", escreva 1 secretaria do 
Conselho Nacional de Geografia. • 



Leis e Resoluções 

Legislação federal 

Ementário dos decretos-lei publicados no período 
de 16 de junho a 1 O de julho de 1946 

Decreto-lei a . .J 9 se@, de lõ de Jaaho de 1M6 -
"Altera a rediLcão do § 4.º do art. 4.0 do 
Decreto-lei n. 0 8 400, de 19 de dezembro de 
1&45". 

"Dlirlo Oficial" de 18-6-946. 

Decreto-lei n.0 9 361, de 15 de Junho de 19441 -
"Dispõe sôbre a extinção da ComlBSl.o de 
Organização dos Pr.odutoa do Mate, passa 
suas atrlbulc;ões ao Instituto Nacional do 
Mate e dá outras providências". 

"Diário Oficial" de 18-6-946. 

Decreto-lei n. • 9 362, de li de Junho de 19'6 -
"Diapõe sôbre a intervenção na Coopera
tiva llrl,lsta Agro-Pecuirla Santa Cruz Ltda., 
com sede no Núcleo Colonial de Santa Cruz, 
Distrito Federal". 

"Dlirlo Oficial" de 18-6-946. 

Decreto-lei n.0 9 S6S, de 15 de Junho de 1M6 -
"Estende às cooperativas de produtores de 
mate e às suas federações, os favores cons
tantes do Decreto-lei n.o 7 002, de SO de 
outubro de 1944". 

"Diário Oficial" de 19-6-946. 

Decreto-lei n.0 9 SM, dei 115 de Junho de lM6 -
"Revoga o art. 3.• do Decreto-lei n.• 8 356, 
de 12 de dezembro de 1946". 

uDlárlo Oficial" de 19-6-946. 

Decreto-lei n.0 9 365, de 15 de Jaaho de 19'6 -
(Retlflcacllo por ter saldo com incorreção 
no "Diário Oficial" de 15 de junho de 1946). 

Deereto-lel n. 0 9 366, de 17 de Junho de 19" -
"Abre ao Ministério da Agricultura o cré
dito especial de Cr$ 1 770 601,60 e torna 
11em apllcacllo dotações do Plano de Obras 
e Equipamentos". 

"Diário Oficial" de 17-6-946. 

Decreto-lei n. 0 9 367, de 17 de Junho de 1946 -
"Prorroga o prazo a que se refere o art. 
4. 0 do Decreto-lei n.o 8 449, de 26 de de
zembro de 1945, e dá outras providências". 

"Diário Oficial" de 19-6-946. 

Decreto-lei n.o 9 868, de 17 de Junho de 1946 -
"Modifica o decreto de 27 de maio de 1931, 
que concedeu reforma ao cabo-corneteiro 
de. Policia Militar do Distrito Federal, Mo
<J.esto Elias •pollnárlo". 

"Diário Oficial" de 19-6-946. 

Decreto-lei n.0 9 389, de 17 de Junho de .19441 -
"Autoriza a Academia Brasileira de Letras 
a hipotecar o domlnlo ütll de terrenos de 

• acrescido de marinha que menciona. e dá 
, outras providências". · 

"Diário Oficial'.' de \9·6-946. 

Decreto-lei n.º 9 870, de 17 de Junho de 1M6 -
"Extingue o Servlco de Defesa Civil e dá 
outras providências". 

"Dlárl!) Oficial" de 19-6-946. 

Decreto-lei n.º 9 371, de 17 de Junho de 1946 -
"Regula os prazos de registro e vigência 
dos créditos adicionais". 

"Diário Oficial" de 19-6-946. 

Decreto-lei n.0 9 372, de 17 de Juaho de 1M6 -
"Abre ao Ministério da Agricultura o cré
dito de Cr$ 1 000 000,00, para o combate à 
peste sulna". 

"Diário Oficial" de 19-6-946. 

Decreto-lei n.0 9 373, de 17 de Junho de 1M6 -
"Aceita a doação feita à União pelo Estado 
do Esplrlto-Santo de um terreno situado 
na cidade de Cachoeiro de Itapemlrim, do 
mesmo Estado". 

·:Dt1.rt~ Oficial" de 19-6-946 • . 

Decreto-lei a.• 9 374, de 17 de Junho de 1946 T'" 
"Autoriza a eml11sllo de Letras do TBllOuro". 

"Diário Oficial" de 19-6-946. 

Deereto-lel n.0 9 3711, de 17 de Junho de 1946 -
"Aceita a doação feita à União, de terreno 
situado na vila e distrito de Paulópolls, 
munlclplo e comarca de Pompéla, Estado 
de S&o·Paulo". 

"'Diário Oficial" de i9-6-946. 

Decreto-lei n.0 9 878, de 17 de Junho de 1M6 -
"Modifica. o Decreto-lei n.o 6 225, de 24 de 
janeiro de 1944, que institui os certltlcadoa 
de Equipamento e os depósitos de Ga
rantia". 

"Diário Oficial" de 19-6-946. 

Decreto-lei n.º 9 377, de 18 'de Junho de 1M6 -
"Dá nove. redacllo ao art. 14 e à allnea g 
do art. 24 do Decreto-lei n.o 8 393, de 17 
de dezembro de 1945", 

'•Diário Oficial" de 20-6-946" . 
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Deereto-1"1 n. • 9 S78, de 18 de Junho de 19'8 -
"Estabelece a.s ba.ses de organlzaçlo do 
Salão Nacional de Belas Artes". 

"Diário Oficial" de 20-6-946". 

Decreto-lei n.0 9 S79, de 18 de Junho de 1946 -
"Suprime funções gratlficada.s do Quadro 
Permanente do Ministério da Educacão e 
Sadde". 

"Diário Oficial" de 19-6-946. 

Deereto-lel n.0 9 380, de 18 de Junho de 1M6 -
"Modifica a redacão do art. 4. o do Decreto
lei n.º 6 660, de Sl de maio de 19«". 
"Diário Oficial" de 19-6-946. 

•. 

Deereto-lef n.º 9 S81, de 19 de Junho de 1946 -
"Cria os comandos de Artilharia Dlvislonárla 
daa 2.•, 5.• e 7.• Divisões de Infantaria". 

"Diário Oficial" de 21-6-946. 

Decreto-lei n.0 9 SM, de 19 de Junho de 19" -
"Cria na Prefeitura do Distrito Federal, a 
Secretaria Geral de Agricultura, Ind11strla e 
ComérCto e dá outras providências". 

"Diário Oficial" de 21-6-946. 

Decreto-lei n.• 9 S8S, de 20.de Junho de 19'8 -
"Declara de utilidade plibllca ·a desapro
prlacão de um lote de terreno contiguo à. 
Fábrica de Bonsucesso". 

"Diário Oficial" de 22-6-946. 

Decreto-lei n.º 9 SM, de 20 de Junho de 1M6 -
"Autoriza a encorporacão de reservistas A 
FOrca Policial da Bahia". 

"Diário Oficial" de 22-6-946. 

Decreto-lei n. 0 9 986, de 20 de Junho de 19'8 -
"Modifica a redação do art: s.o do Decreto
lei n.o 5 878, de 4 de outubro de 19~". 

"Diário Oficial" de · 22-6-946. 

Decreto-lei u. 0 9 886, de 20 de Junho de 1946 -
"Dá nova redação ao art. 4-0, do Decreto-lei 
n .ó 9 268, de 14 de maio de 1946". 

"Diário Oficial" de 21-6-946. 

Decreto-lei n.0 9 S87, de 20 de Junho )i~llM6 -
"Institui a campanha nacional contra 11 tu
berculose e dá outras provld~nclas". 

"Diário Oficial" de 28-6-946 . 

Decreto-lei n. 0 9 388, de 20 de junho de 1946 ....., 
"Cria a Universidade de Recife e dá outra.s 
providências". 

"Diário Oficial" de 28-6-946. 

Decreto~lel n .0 9 ~89, de 21 de Junho de 1946 -
"Concede lsencão de direitos de Importação 
e demais taxas aduaneiras pelo prazo de 6 
meses, a ferramentas agrlcolas". 

"Dllrlo Oficial" de 24-6-946. 

Decreto-lei n.0 9 SOO, de 21 de Junho de 19'8 -
"Suspende. pelo prazo de 6 meses a cobran
ça dos direitos de lmportacão e demais ta
xas aduaneira.s que Incidem sObre os sacos 
de anlagem e tecidos para a sua fabrl
~o" . 

"Diário Oficial" de 24-6-946. 

Decreto-lei n. 0 9 S91, de ll1 de Junho de 1946 -
"Altera, sem aumento de despesa, o orça
mento .do Plano , de Obras e Equipamentos 
para 1946, na parte relativa ao Ministério 
da Viação e Obras P11bllcaa". 

"Diário Oficial" de 24-6-946. 

Decreto-lei n.0 9 S9Z, de ll1 de Junho de 19'8 -
"Altera, sem aumento de 'despesa, o atual 
orçamento do Ministério da Educacão e 
Sa'Õde". 

"Diário O!lclal" de 24-6-948. 

Deereto-lel n.• 9 S9S1 de :U de Junho de 1946 -
"Concede penaãc:i a um veterano do Para
guai". 

"Diário Oficial" de 24-6-946. 

Decreto-lei n:0 9 SM, de !l de junho de 1946 -
"Abre ao Ministério . da Agricultura, o cré
dito especial de ers 50 0000 ()()(),()(), para a 
execução de um plano de emergência de fo
mento da produção". 

"Diário Oficial" .de 24-6-946. 

Decreto-lei n.o 9 S96, de 21 de Junho d«i 1946 -
"Abre ao Ministério da Agricultura o cré
dito especial de Cr$ 4 158,00, para atender 
ao pagamento de salArlos devidos a Is
mael da Silva Machado". 

"Diário Oficial" de 24-6-946. 

Deereto-lel n.0 9 398, de :U de Junho de 1948 -
"Abre o crédito suplementar ao Ministério 
da ·Educacão e Sa'Õde". 

"Diário Oficial" de 24-6-946. 

Decr.eto-lel n.0 9 S9'1, de 21 de Junho de 1946 -
"Abre ao Ministério da Educacão e Sa(lde, 
o crédito especial de Cr$ 2 722,60, para pa
gamento de vencimentos". 

"Diário Oficial" de 24-6-946. 

Decreto-lei n. 0 9 S98, de U de Junho de 1948 -
"Suprime o parágrafo linlco e Inclui dois 
parágrafos ao art. 670 da Consolldacão das 
Leis do Trabalho". 

"Diário Oficial" de 24-6-946. 

Deereto-lel n.0 9 S99, de 2i de Junho de UM6 -
"Reorganiza o Quadro de Oficiais de In
fantaria de Guarda, do C. O. Aer. e dá 
outras providências" . 

"Diário Oficial" de 24-6-946. 

Decreto-lei n.0 9 400, de 21 de Junho de 19'6 -
"Dispõe sôbre a conceesão de auxilio para 
funeral à famnta de extranumerárlo da 
União". 

"Diário Oficial" de 24-6-946. ' 
Decreto-lei n.0 9 401, de 24 de Junho de 19'8 -

"Dispõe sObre os empregados beneficiados 
pelo Decreto-lei n. o 9 143, de 8 de abril de 
1946" . 

"DiáFlo Oficial" de 26-6-946. 

Decreto-lei n. 0 9 4-02, de 25 de Junho de UM6 -
"Cria cargo Isolado de professor no Quadro 
Permanente do Ministério da Educação e 
Saúde". 

"Dl(lrlo O!lclal" de 27-6-946. 
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Dt1u1•to-lel n. 0 9 4413, de %11 de Junho de 11M6 -
~Atribui à Confederação Nacional da In
dústria o encargo de criar, organizar e diri
gir o Serviço Social da Indústria, e dá 
outras providências". 

"Dlério Oficial" de 28-6-946. 

Deereto-lfll n.• 9 404, de 26 de junho de 1946 -
"Dispõe sõbre lnterstlclo para a promoção 
de Primeiro Tenentes das Armas e Ser
viços". 

"Dlério Oficial" de 28-6-946. 

Decreto-lei n.º 9 485, de. 27 de Jnnho de 1946 -
"Dispõe sôbre a competência para concessão 
de licenças aos servidores da Prefeitura do 
Distrito Federal". 

"Dh\rlo Oficial" de 29-6-946. 

Decreto-lei n.º 9 4116, de %7 de Junho de 11M6 -
"Estende ao concesslonérlo do pôrto de San
tos a percepção do produto do lmpõsto 
adicional de dez por cento. sõbre os dl· 
reltos de Importação realmente devidos, a 
que se refere o Decreto n.<> 24 lll7, de 4 de 
julho de 1934, como receita complementar 
do tréfego dêsse põrto". 

"Diário Oficial" de 28-6-946. 

Decreto-lei n.• 9 407, de 27 de Junho de 1946 -
"Altera dispositivos da legislação do Impôs
to de renda". 

"Dlérlo Oficial" de 27-6-946. 

Decreto-lei n.• 9 408, de 27 de junho de 1946 -
"Autoriza o govêrno a dar garantia de 
dividendo às ações preferenciais da com
panhia que o Estado do Rio-Grande-do-Sul 
organizar para execução do plano de ele
trificação do seu território". 

"Diário Oficial" de 29-6-946. 

Decreto-lei n.º 9 409, de 27 de Junho de 1946 -
"Altera a Lei do Sêlo". 

"Diário Oficial" de 29-6-946. 

Deereto-lel a.º 9 410, de 28 de Junho de 1946 -
"Dispõe sôbre a liquidação do Departamento 
Nacional do Café e dá outras providências". 

"Diário Oficial" de 3-7-946. 

Decreto-lei n.0 9 411, de 28 df' Junho de 1946 -
"Autoriza aumento de salários dos empre
gados da· Companhia Carris, Luz e Fõrça 
do Rio de Janeiro, Limitada, e Companhias 
.Associadas; altera tarifas; Institui uma Co
missão Especial para estudar a situação 
dessas Companhias em face da arrecadação 
das taxas adicionais criadas pelo Decreto
lei n.º 7 524, de 5 de maio de 1945, e dá 
outras pro,·ldênclas". 

"Diário Oficial'.' de 29-6-946. 

Decrfoto-lei n.0 9 U2, de 28 de Junho de 1946 -
"Prorroga até 31 de dezembro de 1946, o 
prazo de Isenção de direitos de Importação 
e demalA taxas aduaneiras a que se referem 
os Decretos-leis ns. 6 448. de 27 de abril 
d<! 1944, 7 577. de 22 de maio de 1945, 8 359, 
de 18 de dezembro de 1945, e 9 109, de 1 
de abril de 1946". 

"Diárkl Oficial" de 1-7-946. 

Decreto-lei n.• 9 418, de 28 de Junho de 1946 -
"Prolbe a exportação, pela prazo de 180 
dias do leite condensado, concentrado, com 
açúcar; em pó, tablóldes ou outro estado 
com ou sem aç1l.car". 

"Diário Oficial" de 1-7-946. 

Decreto-lei n.0 9 414, de 28 de jnnho de 1946 -
"Concede autonomia às Caixas Econõmlc&R 
anexas às Delegacias Fiscais do Tesouro 
Nacional nos Estados do Plaul, Rio Grande 
do Norte, Paralba, Alagoas, Sergipe e Goiás, 
e dá outras providências". 

"Dlârlo Oficial" de 1-7-946. 

Decreto-lei n.• 9 415, de 28 de Junho de 1946 -
"Derroga o Decreto-lei n.o 8 526, de 31 de 
dezembro de "1946, e dá outras provi
dências". 

"Diário Oficial" de 1-7-946·. 

Decreto-lei n. 0 9 416, de 28 de Junho de 1946 -
"Revalida até 1 de março de 1947 o disposto 
no Decreto-lei n.º 5 903, de 21 de outubro 
de 1943, sõbre Importação de lâminas ou 
placas de celulose". 

"Diário Oficial" de 1-7-946. 

' DecJ'eto-lel n. 0 9 417, de 28 de Junho de 1946 -
"Altera, sem aumento de despesa o Orca
mento Geral da República". 

"Diário Oficial" de 1-7-946. 

DecJ'eto-lel n.º 9 418, de 28 de junho de 1946 -
"Abre ao Ministério da Agricultura o cré
dito especial de Cr$ 51 443,40 para execução 
de uma casa tipo "guarda-floresta". na 
Estação Meteorológica do Itatiaia e torna 
sem aplicação uma dotação do Plano de 
Obras e Equipamentos para 1946". 

"Dlàrlo Oficial" de 1-7-946. 

Decreto-lei n. 0 9 419, de 28 de Junho de 1946 -
"Faz doação de bens pertencentes à União 
e situados no Estado do Ceará". 

"Diârio Oficial" de 1-7-946. 

Decreto-lei n. 0 9 UO, de 28 de Junho de 1946 -
"Derroga o Decreto-lei n .o 9 341, de 10 de 
junho de 1946". 

"Dlârlo Oficial" de 1-7-946. 

Decl'eto-lel n.º 9 421, de 28 de Junho de 1946 -
"Altera disposição do Decreto-lei n.º 3 581, 
de 8 de setembro de 1941, modificado pelo de 
n.o 4 470. de 14 de julho .de 1942". 

"Diário Oficial" de 29-6-946 . 

Decreto-lei n.º 9 U2, df' S de Julho de 1946 -
"Dispõe sôbre o registro de partidos po· 
lltlcos" . 

"Diário Oficial" de 5-7-946. 

Decreto-lei n. 0 9 428, de 4 de Julho de 1946 -
"Dispõe sôbre convocação para a servlco 
militar no Ex<'rclto, l'IIar inh:i e Aeronáu
tica, em 1947" . 

"Diário Oficial" de 6-7-946. 
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Decreto-lei n.0 9 424, de 4 de Jnlbo de 1946 -
"Considera de .utilidade pública a desapro
priação de um Imóvel, em Belém, Estado 
do Pará, para servir de sede à 28.f Cir
cunscrição de Recrutamento e à · Inspetoria 
dos Tiros de Guerra da 8.• Região Miiitar ... 

"Diário Oficial" de 6-7-946. 

Decreto-lei n.0 9 425, <le 4 de julho de 1946 -
"Dá ao 1.0 Regimento de Cavalaria a deno
minação de l .º H.eglmento de Cavalaria de 
Guardas Dragões da Independência". 

" Diário Oficial" de 6-7-946 . 

Decreto-lei n. 0 9 428, de 4 de Julho de 1946 -
. "Considera de 'ltilidade pública a desapro
priação de quatro lotes de terreno na ci
dade do Salvador - Estado da Bahia, para 
lnsta,lação do 4.º Grupo Móvel de Artilha
ria de C,osta". 

"Diário Oficial" de 6-7-946. 

·Decreto-lei n. 0 !I 427, de 4 de Julho de 1946 
1 "Considera de utilidade pública a desapro

priação de quatro lotes de terreno em 
Curitiba" . 

"Diárlq Oficial" de 6-7-946. 

Decreto-lei •·º 9 428, de ó de Julho de 1946 -
"Autoriza o Prefeito do Distrito Federal 
a constituir hipotecas e anticreses como ga
rantia de determinados empréstimos". 

"Diário Oficial" de 8-7-946. 

Decreto-lei n .0 9 429, de 6 de Julho de 1946 -
"Dispõe sõbre o produto da arrecadação 
de bens vacantes". 

"Diário Oficial" de 9-7-946. 

Decreto-lei n.0 9 430, de 6 de Julho de 1946 
"Autoriza o govêrno do Estado de São
Paulo a construir na capital do Estado um 
armazém destinado à guarda e armazena
mento de mercadorias lmportadaa por via 
aérea" . 

1 
"Diário Oficial" de 9-7-946 . 

. Decreto-lei ~.0 9 '431, ae 6 de Jnlho de 1946 -
"Abre ao Ministério da Fazenda o crédito 
suplementar de Cr$ 62 400,00, à verba quo 
especifica e dá outras providências" . 

"Diário Oficial" de 9-7-946. 

D .. cr .. to-lel n.0 9 432, de 6 de Julho de 1946 -
"Cria, no Quadro Permanente d 0 Min!Rté
rlo da Agricultura. cargo Isolado de provi
mento em comlsaão e dá outras provi
dências". 

"Diário Oficial" de 9-7-946. 

Decreto-lei n .0 9 43S, de 6 de Julho de 1946 -
"Altera, sem aumento de despesa, o Orça
mento Geral da República para o exerclclo 
vigente". 

"Diário Oficial" de 9-7-946. 

Decreto- lei n .0 9 434, de 8 de Julho de 1946 -
"Altera o Decreto-lei n .o 7 239. de 10 de 
janeiro de 1946" . 

"Diário Oficial" de 10-7-946. 

Decreto-lei n. 0 9 485, de 8 de Jnlho de 1M6 -
"Re,·oga o D"!creto-lel n.º 7 027, de 7 de 
novembro de 1944". 

"Diário Oflcll\l" de 10-7-!HS. 

Decreto-lei n.0 9 436, de 8 d e Julho de 11M6 -
"Dispõe sõbre a sltunçii.o de Oficiais da 
Reserva de 2.• Classe" . 

"Diário Oflcl!!.l '. ' de 10-7-946. 

Decreto-lei n .0 9 487, de 8 de Julho de 1!M6 -
"Suprime cargos no Quadro do Pessoal do 
Território Federal do Rio Branco". 

"Diário Oficial" de 10-7-946. 

Decreto-lei n. 0 9 488, de 8 de Julho de 1946 -
"Manda aplicar dispositivo do Decreto n .0 

6 597. de 13 de dezembro de 19~. aos casos 
previstos nos Decretos-leis ns . 8 738 e 8 742. 
de 19 de janeiro de 1946" . 

"Diário Oficial" de 10-7-~6. 

..... 
A fotografia é um excelente documento geogrd.flco, desde que Re saiba exatamente o 
local fotografado. Envie ao Conselho Nacional de Geografia as fotografl:u1 pa.norimical 

que possuir, devidamente legendada•. 



, 
Integra da legislação 

de interêsse geográfico 
Decretos-lei 

Decreto-lei n.0 8 709, de 17 de Janeiro de 1~ 

.Reorganiza o Imtítuto N acumal do Mate e dd 
outras provid'1lcía8. 

O Presidente da República, usando da atri
buição que lhe confere o artigo 180 da Cons
tituição, 

Decreta: 

CAPITULO I 

Do Imtituto, aeus f\m e organvaç/Jo 

Art . i.• - .O Instituto Nacional do Mate, 
criado pelo Decreto-lei n . • 875, de 13 de abril 
de 1988, passa a ter a organização constante 
dêste decreto-lei. 

Art. 2.• - O Instituto Nacional do Mate, 
órgão doe lnterêesee doe produtores, lndw
trlals e exportadores do mate, é uma entidade 
com ·personalidade própria, de natureza para
eetatal, sob a jurlediçãô do Ministério da Agri
cultura. tendo como sede e !Oro a capital da 
República . 

Art. S.• - A ação do Instituto Nac'c-nal 
do Mate estende-se por todo o território nacio
nal, sendo-lhe facultado estabelecer delegacias 
ou agências no pais e no estrange!ro. 

Art . 4.• - Para consecução o.los fine que 
lhe são atrlbuldoe, o Instituto Nncl'>nAI do Mate 
poderá baixar atos - resoluçõ<'~ . ln11truçõee e 
editais - que obrigarão a todoi! O'J intere11ea
doe na economia ervatelra. 

Art . 5.• - O Instituto Nacional de• Mate 
terá a Seguinte organb1ção: 

1 - õrgão orlentad >r e controlador; 
.Junta deliberativa; 

II - õrgãos executivos: 
a) Diretoria; 
b) Presidência. 
III - órgãos auxiliares; 
a) Consultoria .Jurldlca; 
b) Divisão Econômica; 
e) Divisão Administrativa; 
d) Delegacias Regionais ; 
B) Agências no Exterior. 

Art. 6.•. O Instituto Nacional do Mate 
será orientado pela .Junta Deliberativa e dlrl
Cldo pelo presidente, assistido por dois dire
tores. 

Parágrafo L• . Serão de livre escolha do 
govêrno e nomeados em comissão pelo Presi
dente da República o presidente e 011 dire
tores. 

Parágrafo 2. •. O presidente do Instituto 
e os diretores perceberão os vencimentos que 
lhes forem assegurados em lei. 

CAPITULO II 

Da Junta Deliberativa e auas atribuiçõea 

Art. 7.• - A .Junta Deliberativa será cons
tltulda de doze membros, escolhidos da ma
neira seguinte : 

a) um representante doe produtores e 
outro dos mdqatrlllta e exportadores de mate 
dos Estados do Paraná, Santa-Catarina e Rio
Grande-do-Sul e dq Terrltórlo-de-Ponta-Potã; 

b) um representante, designado pelo go
vêrno de cad'a · um doe citados Estados e Ter-
ritório . , 

Parágrafo l.• - A .Junta Dellberatjva le 
reunirá sob a presldencla do presidente do Ins
tituto, ou ae seu substituto, que terá voto de 
qualidade e de dese111pate . 

Parágrafo 2. • - O representante dos pro: 
dutores e o dos Industriais e exportadores se
rão· eleitos ou designados pelas respectivas as
sociações de classe, registradas no Insfltuto, e 
exercerão o seu mandato pelo perlodo de dois 
anos, podendo ser reeleitos. 

Parágrafo 3. • - Os representantes dos go
vernos estaduais e do Território de Ponta-Por&· 
serão designados, também pelo perlodo de dois · 
anos, podendo ser reconduzidos, bem como dea
tltuldos, a julzo doe mesmos governos. 

Art. 8.•. - A Secção' Deliberativa reunir
se-á, ordlnàrlamente, no primeiro dia útil da 
segunda quinzena dos meses de março e ou
tubro, e, extraordlnàrlamente, sempre que fõr 
convocada, com a antecei:Iêncla mlnlma de quin
ze dias, pelo presidente do Instituto ou por. so
licitação escrita de dois terços dos seus mem
bros. 

Art. 9. • - A .Junta Deliberativa tem por 
função orientar e controlar a administração e 
a atividade do 1. N. M. 

Art. 10 - São atribuições da .J'tnta: 
a) traçar a polltlca econômica e aprovar 

o plano de administração anual, apres~ntado 
pelo presidente do Instituto; · 
. b) examinar, aprovando ou não, a gestão 
financeira do Instituto, à vista do relatório . 

· apresentado pela Comissão Fiscal a que se 
refere o artigo 10, bem como o relatório apre
sentado pelo presidente do Instituto, sôbre os 
trabalhos executados durante o ano anterlvr ; 

e) deliberar sôbre o projeto de orçamento 
anual do Instituto, apresentado pelo presidente.; 

d) deliberar sôbre a concessão de auxilio 
financeiro a produtores, Industriais e exporta
dores de mate, Inscritos no Instituto, e sõbre 
a constituição de fundos para esse fim ; 

e) fixar anualmente as contribuições de
vidas ao Instituto e a taxa de propaganda 
prescrita neste decreto-lei; · 

f) fixar a lmportAncla a que terão direito , 
por ocasião da11 reuniões, os seus membros, a 
titulo de despeea11 de viagem e estada; 
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u) fixar preços para a venda do mate e 
quotas de produção, lndUBtrlallzaçAo e expor
tação ; 

h) autorizar o preeldente a realizar as 
operaçõea de crédito ou -nnanctarnento que ae 
tornarem Indispensáveis à defesa e ao aper
feiçoamento da produção, ao controle do mer
cado e à propaganda do mate; 

O julgar os recursos dos ato11 do presidente 
do Inatltuto, relativos aos 1nterêSBes da econo
mia ervatelra; 

i> determinar, no ·fim de cada biênio, a 
época e o modo de realização das eleições para 
a sua renovação; 

l) sugerir ao preslderite do Instituto quais
quer providências para a defesa da produção 
do mate e desenvolvimento do seu comércio. 

Art. 11 - A .Junta Deliberativa eÍegerá 
anualmente três dos seus membros para cons
tltulrem urna Coml819Ao Fiscal. 

§ 1. • - À Comissão Fiscal caberá o exam'l 
contábil da gestão financeira do Instituto, refe
r e nte ao exerclclo anterior, devendo apresentar • 
A .Junta um relatório clrcmiatanclado dos seus 
trabalhos, em que conclua pela aprovação ou 
não das contas. 

1 2. • - Auxiliará a Comissão Fiscal um 
funcionário especializado em contabllldade, de
signado pelo ministro da Agricultura. 

Art. 12 - Aos Interessados, registrados 
no I. N . M .. cabe recurso, sem efeito suspen
sivo, das decisões da J. D. para o Presidente 
da República, Interposto por Intermédio do mi
nistro da Agricultura, que Informará a res
peito. 

CAP1TULO III 

Da Diretoria e auas atribv"õea 

Art . 13 - A Diretoria tem por função 
estudar e decidir, na gestão dos negócios do 
Instituto, as questões de relevância, que afe
tem o seu Interesse, quando convocada pelo 
presidente. 

Art . 14 - A Diretoria será constltuida 
do pre.sldente do Instituto e de dois membros, 
nomeados pelo presidente da Repóbllca. 

Art. 15 - São atribuições da Diretoria : 

a) estudar os assuntos que devam ser sub
metidos A apreciação da .Junta Deliberativa, e 
outrOB, por Iniciativa própria, ou que lhe sejam 
submetidos .pelo presidente, e emitir parecer 
a respeito; 

b) elaborar os contratos de propaganda e 
publicidade, a f im de serem submetidos à Junta 
Deliberativa; 

e) opinar sõbre 011 relatórios e contas dos 
encarregados de serviços de propaganda, no 
pais e no exterior; . 

d) estudar, em colaboração com as autori
dades encarregadas do assunto, os meios d'l 
repressão à.a fraudes, adulterações e contraban
do da erva-mate; 

e) organizar o sistema de registro dos pro
dutores, Industriais e exportadores de mate e 
das entidades legalmente constltuldas, com fins 
econômicos, para congregar os que se dedicam 
à.a .11tlvldades ervatelras; 

/) providenciar sôbre os trabalhos afetos 
ao laboratório de análises do '1nstltuto, lncentl
vando as pesquisas cientificas e Industriais, 
relativas ao mate, podendo solicitar, em casos 
especiais. a collfboração do Serviço Nacional 
d e Pesquisas Agronômicas do Minis t ério da 
Agricultura; 

u> tomar deliberações sõbre os trabalhos 
permanentes de estatlstlca, relatlvo11 a tudo 

' quanto Interesse ao mate; 
h) fixar a Importância a que terão direito 

os seus membros, quanto tiverem de viajar a 
serviço do Instituto; 

O decidir, Cid-referendum da Junta Deli
berativa, as queatões que, dependendo, por sua 
natureza, do pr6vto &BBentamento daquela, não 
possam, pela eua urgência, aguardar a res
pectiva reunião ordinária ou extraordinária; 

i) colaborar · ·na elaboração do projeto de 
orçamento anual do Instituto a ser submetido 
A aprovação da .Junta Deliberativa . ~ 

Par'ágrafo único - As reuniões da Direto
ria serio presididas pelo presidente do Ins
tituto, com voto de desempate, e &BBlstldas 
pelo consultor jurldlco. quando solicitado, la
vrando-se ata dos trabalhos por funcionário 
para Isso designado. 

CAPITULO IV 

Do preaidente e suas atribu"õea 

Art. 16 - São atribuições do presidente 
do Instituto: 

a) gerir as atividades do Instituto; 
b) cumprir e fazer cumprir a legislação 

vigente, as resoluções da Junta Deliberativa 
e as decisões da Diretoria; 

e) convocar extraordlnArlamente e pre!!ldlr 
as reuniões da .Junta Deliberativa e da Dire
toria; 

d) assinar com um · dos diretores os con
tratos ou quaisquer documentos que envolvám 
a responsabilidade do Instituto; 

e) represeptar o Instituto em Julzo ou 
fora dêle, em suas relações com os Poderes 
Públicos e com os particulares ; 

/) designar qual<tuer diretor para o exer
clclo de funções ou o desempenho de coml11-
sões, compatlvels com o cargo, Inclusive e pre
ferencialmente a direção da Divisão Econômi
ca e da Divisão Administrativa; 1 

g) organizar 08 serviços, admitir, dispen
sar, promover, transferir, licenciar, premiar e 
punir os empregados do Instituto, asálm como 
praticar todos os atos a êles referentes, nos 
têrmos do presente decreto-lei e seu Regu
lamento ; 

h) suprimir funções desnecessárias, quan
do se vagarem ; 

O autorizar tôdas as despesas decorrentes 
de determinação legal, ou previstas em orça
mento, ordenando os respectivos pagamentos ; 

i) baixar atos para pôr em execução &11 
resoluções da Junta Deliberativa e as decisões 
da Diretoria; 

1) baixar atos, regulando a produção, a 
Indústria e o comércio da erva-mate, subme
t endo-os à apreciação da Junta, na primeira 
reunião; · 

m) tornar medidas tendentes a estabelecer 
equlllbrlo entre a produção, · a Indústria e .a 
exportação do mate, lncluglve a suspensão da 
gula de exportação aos exportadores que exce
derem, fora dos reajustes, os limites das suas 
quotas , ou descumprirem os reajustes ordena
dos pelo Instituto, em combinação com os res
pectl vos sindicatos ; 

n) velar pela· guarda e boa aplicação dos 
fundos do Instituto ; 

. o) apresentar à Junt;. Deliberativa, nu 
suas reuniões ordinárias, relatório circunstan
ciado das atividades do Instituto e fornecer 
t odos os elei;nentos necessários· ao perfeito co
nhecimento àa receita e das despesas; 
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p) apresentar. anualmente, à J. D. um 
plano de administração e o projeto de or
çamento; 

q) aplicar sanções Ro~ infratores das leis, 
regulamentos, resoluções e instruções do Ins
tituto sõbre as atividades ervateiras, julgando 
os respectivos processos; 

r) fbar a taxa de propaganda, aà-refe
ret1dum da Junta Dellb.eratlva, na ausência 
deBta; -

s) providenciar eõbre a contabilidade do 
I. N. M.; 

t) superintender os serviços de admlnls
_ tração do Instituto e praticar todos os atos que 
lhe forem cometidos por êste decreto-lei e seu 
Regulamento. 

§ 1. • - O p
0

resldente será substltuldo, nas 
suas ·ausências ou Impedimentos; por um dos 
diretores por êle Indicado. 

1 2. 0 - O ato de suspensão da gula de ex
portação, a que se refere a letra m) dêste 
artigo, será mantido até que o exportador cum

-pra os reajustes. 
Art. 17 - Dos atos do presidente relativos 

aos lnterêsses da prod uçi!.o, indústria e comér
cio do mate, caberá, recurso, sem efeito sus
pensivo, para a Junta Deliberativa. 

Art. 18 - Dos atos administrativos do 
presidente caberá recursos, sem efeito· suspen
sivo, para o ministro da Agricultura. 

CAPfTULO V 

Da Co'PlSultoria Jurídica 

Art. 19 ~ A Consultoria Jurfdlca é um 
Ól"(Ao auxiliar. técnico, que tem por funções: 

a) assistir à Junta DelibeTatlva, à Dire
toria e ao presidente, oficiando e -dizendo de 
fato e de direito sõbre a legislação e os con
tratos de lnterê!19es do Instituto; 

b) exercer a representaçAo judicial do 
Instituto quando para Isso designado pelo pre-
sidente; -

e) promover e defender tódas as causas 
em que seja parte o Instituto. podendo requisi
tar das autoridades competentes as dilfgênclas, 
certidões e esclarecimentos necessários. 

CAPITULO VI 

Da Divisão Econômica 

Art. 20. A Divisão Econômica compreende: 
I - Secção de Produção e Indústria; 

II - Secção de Comércio e Transporte; 
III - Secção de Contróle. Pesquisas e Esta

tlstlca; 
IV - Secção de Propaganda. 

Art. 21. A Dlvleão Econômica terá a seu 
cargo, além das atividades enumeradas no Re
gulamento dêste decreto-lei: 

I - Quanto à pradução: 
a) organizar o cadastro dos produtores; 
b) determinar a quota de colheitas; 
e) orientar a colheita e transporte da can-

cheada; 
à) classificar e padronizar a cancheada; 
e) fixar preços da cancheada; 
/) projetar e orientar a construção de Ins

talações para o preparo da cancheada; 
u> Incrementar o esplrito cooperativista ·en

tre os produtores; 
h) estudar as condições de trabalho na 

produção da cancheada; 

O estudar as condições de vida da popu
lação er1•ateira; 

j) declarar e propor medidas econômicas e 
financeiras de amparo ao produtor; 

l) fiscalizar a produção da cancheada. 
II - Quanto à lndúsÍria: 
a) organizar o cadastro dos industriais; 
b) determinar a quota de produção bene

ficiada; . 
e) orientar o escoamento da beneficiada; 
d) classificar e padronizar os tipos da 

beneficiada; 
e) levantar as Instalações Industriais e 

sugerir melhoras; 
/) estudar as condições de trabalho, no 

beneficiamento; 
g) estudar as condições de vida do traba

lhador, na lndd!!trla; 
h) estudar e propor medidas econômicas e 

financeiras de amparo à Indústria; 
i) fiscalizar a produção da beneficiada; 
j) padronizar a embalagem. 

III - Quanto ao comércio: 
a) organizar " cadastro dos exportadores; 
b) fixar a quota de exportação; 
e) orientar a exportação; 
d) determinar oe preços, para a expor-

tação; 
tl) padronizar as vendas. para o exterior; 
/) fiscalizar a exportação; 
!J) controlar a produção e a exportação; 
h) estudar as cortdlções, preferências e 

capacidade de consumo dos mercados; 
i) organizar o boletim informativo. 

IV - Quanto à.s pesquisas : 
a) estudar a erva mate sob o ponto de 

vista botãnlco e qulmlco; 
b) estudar ·o aproveitamento Industrial do 

mate e seu~ subprodutos; 
o) estudar as condições de colheita e re

plantio; 
d) estudar a conservação do produto; 
e) organizar a defesa e proteção sanitária 

dos ervals; · 
/) criar estações experimentais; 
g) provldenélar sôbre a Instalação de la

boratórios de anállBes e a unltlcação dêstes, 
tendo em vista os regulamentos dos palses con
sumidores . 

h) fomentar outros trabalhos de caráter 
cientifico. 

CAPITULO VII 

Da D ·tviBilo Administrativa 

Art. 22. A Divisão Administrativa com
preende a Gerência de que ficam dependentes 
tôdas as secções da mesma Divisão, a saber : 

- a) a Secção de Comunicações, abrangendo 
a Biblioteca e o Arquivo; · 

b) a Secção do Pessoal; 
e) a Secção do Material, a que pertence a 

Portaria; 
d) o Caixa; 
e) a Contabilidade. 

Art. 23. A Divisão• Administrativa di
rige as atividades a que se r~ere o artigo pre
cede11te com as atribuições enumeradas no Re
gulamento dêste decreto-lei . 



LEIS E RESOLUÇOES 655 

Art. :U. A Gerência responde pela execução 
dos serviços atrlbuldos à Divisão Adminis
trativa. 

CAPITULO VIII 

Das Delegactas Regionais 

Art. 25. As D~legaclaa Regionais, em 
cada um dos respectivos Estados e Território, 
exercem a representação administrativa do 
Instituto, velam pela observáncla das leis e 
ordenanças sôbre o mate e executam as ordens 
expedidas pelo presidente. 

CAPITULO IX 

Das Ao~nci.a8 t10 Exterior 

Art . .__26. As agências no Exterior dão 
execução aos encargos que lhes sejam come
tidos em tnstruçõea do presidente. 

CAPtTULO X 

Do Registro 

Art. 'ZT. :!!: obrigatório o registro, no 
Instituto, dos produtor.es, Industriais e exporta
dores de mate. bem como das entidades legal
mente constitulda.J, com o fim de congregar os 
que se dedicam àa atividades ervatelras. 

CAPITULO XI 

Da Receita do lnatitu'to e de sua Arrecadação 

Art. ·28. O custeio das despesas, com a 
manutenção do Instituto e dos serviços que 
sejam neces11árlos à consecução dos seus fins. 
será atendido com o produto da taxa de pro
paganda e de outras fontes de renda, que ve
nham a ser criadas. 

' Parágrafo 1. •. A taxa de propaganda, co-
brada por ·quilo de mate comerclalleado, será 
uniforme para· todos os Estados é o Território 
de Ponta-Porã e para todos os tipos de mate. 

• Parágrafo 2.•. A julzo do presidente e ad-
refert•11dum da J'unta Dellberatlva, poderá ser 
. concedida Isenção ou redução da taxa de pro
paganda 11õbre certos tipos de mate . 

Parágrafo 3.•. O presidente do Instituto 
poderã fixar, ad-referendum da J'unta Deli
berativa, a taxa de propaganda, observado o 
llmlte da percentagem estabelecida neste de
creto-lei. 

Art . 29. A taxa de propaganda será fi
xada anualmente pela J'unta Deliberativa e será 
cobrada per quilo de mate comercializado, não 
podendo exceder de 7% (séte por cento) do 
valor médio do produto nos portos de embarque. 

Art. 30. A arrecadação da taxa de pro
paganda, e das outras fontes de renda que 
venham a ser criadas, será feita diretamente 
pelo Instituto, ,.Pela forma que em Instruções 
fõr determinada, ou mediante acõrdo estab.ele- · 
cldo com os governos dos Estados produtores, 
ou organizações interessadas. 

CAPITULO XII 

Das lnfragões e PenalidadeB 

Art. 31. As Infrações da legislação sõbre 
o mate. bem ' como dos atos - ri.soluções, ins
truções e editais - baixados pelo Instituto, 
1;oujeltam os seus autores às . penas de multa, 
apreensão e Inutilização do mate, suspensão da 

gula de exportação, canr.1>lamento do registro e 
a qualsquel' sançõt>.s que forem estabelecldu 
pelo mesmo, em casos especiais, sem prejulzo 
das penalidades da legislação \•!gente. 

CAPITULO XIII 

Das Disposições .Gerais 

Art. 32. O Regulamento do Instituto· 
mencionará os casos em que o · presidente não 
terá o direito de vóto na J'unta Deliberativa. 

Art. 33. Os elementos que constituem o 
Instituto (art. 6. •) não respondem subsidiària
mente pelas obrigações em nome do mesmo 
contraldas, expressa ou intencionalmente. 

Art. 34. O pessoal · do Instituto é atual
mente o constante da tabela anexa ao Regu
lamento dês te decreto-lei . 

Parágrafo 1.•. Novas nomeações e promo
ções serão feitas pela forma prescrita no mesmo 
Regulamento . · 
1 Parágrafo 2. •. As despese:a com o pessoal 

do Instituto deverão ser gradativamente redu
zidas até o limite de 25% (vinte e cinco por 
cento) da despesa fixada para cada exerclclo. 

Parágrafo 3. •. Aplicam-se ao pessoal do 
I. N. M. os abonos e beneflctos concedidos pelo 
Govêrno Federal aos funcionários públicos . 

Parágrafo 4.9. Os servidores do Instituto, 
quando viajarem em objeto de serviço, gozarão, 
por parte das emprêsas de transporte, das mes
mas isenções e reduções concedidas aos funcio-
nários 'da União . · 

Art. 35. Os casos omissos e as dúvtdu 
suscitadas na aplicação dêste decreto-lei serão 
r1>solvidos pelo presidente, aà-referendum da 
J'unta Deliberativa, cabendo consulta ao Mlnta
t érlo ·da Agricultura, sempre que o presidente 
ou a J'unta julgarem necessário. 

Art. 36. As resoluções do I. N . M .. 
quando não declararem a data de sua vigência, 
o brigarão nos prazos previstos no artigo 1. • do 
Decreto-lei n. • 4 657, de 4 de setembro de 1942. 

Art. S7. :ltste decreto-lei entrará em vi
gor na data da sua publicação, revogadaa as 
disposições em contrário . 

Rlo-de-J'anelro, 17 de janeiro de 1946, 125.• 
da Independência e 58. • da República . 

J'OSJ!: LINHARES . 
Teodureto de Oarmargo. 

(D .O . - 19-1-1946). 

... 
Decreto-lei n.º 9 Z6Z, de 11 de maio de 1946 

Cria fungões gratífícadtla no Quadro Permanente 
do Ministério das Relagões Exteriores, e dd 
outras províd~cw. 

O Presidente da República, usando da atri
buição que lhe confere o artigo 180 da Consti
tuição, decreta: 

Art. 1. • . Ficam criadas, no Quadro Per
manente do Minlstf\rlo das R elações Exteriores, 
as seguintes funções gratificadas: 

1 chefe de Secretaria (1. R . Br. ) - .• .... 
Cr$ 6.600,00 anuais. 

1 secretário de diretor (l. R . Br . ) -
Cr$ 5.400,00 a nuais. 

Art. 2.•. Para atender, no corrente exer
clclo, à de~pesa com a execução do disposto no 
artigo anterior, ficam Introduzidas, no Anexo 
20 -· Miuistérlo das Relações Exteriores - do 
Orçamento Geral da República para 1946, as 
seguintes alterações': 
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VERBA 1 - PESSOAL 

C<mMgnag4o 111 - Vantagena 

Subconslgnação 09 - Funções gratificadas. 
<11 - Instituto Rio Branco. 

P888a de ......................... .. 
Para .... ............................ . 

Cr$ 
18 000,00 
80 000,00 

VERBA 3 - SERVIÇOS E ENCARGOS 

Conaignag4o 1 - Diversos 

Subconslgnação 06 - Auxllloe, contribuições 
· e subvenções. 

02 - Contribuições. 

01 - Secretaria de Estado . 

t) Instituto Rio Brarico 

.Cr$ 
Passa de .. . .. . .. ........ ... : ....... 668.400,00 
Para . . .. .. . .. . . . .. . . . . . . . . • . .. . . . .. 556.400,00 

Art. 3.º. ll:ste decreto-lei entrará em vi
gor na data da sua publicação. 

Art. 4.• . Revogam- se as disposições em 
contrll.rlo. 

Rio de Janeiro, em 17 de maio de 1946; 
126.• da Independência e 58 da República. 

EURICO DUTRA 
Jo4o Nevea da FOtltoura 
Oast4o V•tt•oal 

(D. O. 20-5-946)). 

D.ecreto-lel n.0 9 382, de 19 de Junho de 1946 

Cna, na Prefeitura do D'8tnto Federal, a Se
cretaria Geral de Agricultura, lndúatna e 
Comh"clo e dd outraB prov(db&clas 

O Presidente da Replibllca usando da atri
buição que lhe confere o artigo 180 da Consti
tuição e nos têrmos do artigo 317 do Decreto-lei 
n.• 96, de 22 de dezembro d~ 1937, 

Decreta: 

Art. 1.•. Fica criada, na Prefeitura do 
Distrito Federal e diretamente subordinada ao 
respectivo Prefeito, a Secretaria Geral de Agri
cultura, lndW!trla e Comércio. 

Art. 2. •. Compete à Secretaria Geral de 
Agricultura, Indústria e Comércio~ 

a) estudar e planejar a organização da 
economia rural do Distrito Federal em tôdas 
as suas rases; 

b) estudar e executar medidas para a con
servação do solo e a recuperação econômica de 
Areas lnaproveltadas; 

e) estudar e registrar as neces.sldades de 
mão de obra, formar trabalhadores rurais e 
promover a sua colocação; 

d) planejar e realizar o loteamento e a 
1:9lonlzação de áreas Inexploradas e 8881stlr às 
populações rurais com medidas que visem à 
melhoria de suas condições de vida e à sua 
fixação ao solo; · 

e) adotar medidas para a conservação, pro
teção e replantio de florestas ; 

/) promover o fomento e a defesa da pro
dução agrlcola e animal; 

g) favorecer assistência técnica a· agricul
tores e criadores, promovendQ a distribuição de 
sementes e mudas e o empréstimo de máqulnRB 
e Instrumentos agrlcolas e animais de repro
dução; 

h) estimular, por todos os meios, a orge.nl
zação e o desenvolvimento de cooperativas; 

i) planejar, em cooperação com o Banco da 
Prefeitura do Distrito Federal, medidas pare 
o financiamento da produção; 

1> organizar e executar o . abastecimento 
local, adotando providências para o transporte 
e escoamento de produtos ; · 

l) planejar a organização de armazéns, 
mercados, silos, depósitos, entrepostos, de modo 
a regularizar. o abastecimento do Distrito Fe
deral; 

m) planejar e executar obras ·de engenha
ria rural e, bem assim, medidas que visem à 
eletrtrlcacão rural ; 

n) promover a organização de exposições e 
feiras de gado e produtos agrícolas, Instituindo 
prêmios para os melhores criadores e produ
tores; 

o) "divulgar, por todos os meios, assuntos 
de lnterêsse para o seu campo de atividades e 
atender às consultas e Informações solicitadas; 

p) realizar estudos e propor medidas para . 
o Incremento da Indústria e do comércio do 
Distrito Federal; 

q) fiscalizar a Indústria e o comércio de 
produtos a,llmentares; 

r) estudar, . em colaboração com a Secre
taria Geral de Finanças, medidas de polltlca 
tributária que visem ao beneficio e ao estimulo 
da organização econômica do Distrito Federal; 

s) promover acordos com os órgãos con
gêneres federais, estaduais e autárquicos, para 
melhor coordenação e lntenelflcacão doe ser
viços; 

t) exercer outras atribuições compatlvels 
com o seu campo de atividades, que lhe venham 
a ser confei:ldas. 

Art. 3. •. A Secretaria Geral de Agricultura, 
lndllatrla e Comércio será dirigida por um Se
cretário Geral, em coi:niseão, padrão R, e terA 
a constituição Indicada no quadro anexo, que 
faz parte Integrante dêste decreto-lei. 

Parágrafo único. O Secretário Geral terá 
um Assistente, Padrão O, e um Adjunto, Padrão 
L , providos em comissão. 

Art. 4. •. Ficam extintos os órgãos tia Pre
feitura do Distrito Federal.: 

I - Na Secretaria Geral de Saúde e Assis
tência, 

a) o Departamento de Allmentaj;ão, com
preendendo o Serviço de Coordenação, o Serviço 
de Abastecimento e o Serviço de Correspon
dência; 

b) o Departamento de Medicina Veteri 
nária, compreendendo o Servtço de Profilaxia 
VeterlnArla, o Serviço de Assistência Veterinária 
e o Serviço de Correspondência .. 

II - Na Secretaria Geral de Viação e Obras, 
no Departamento de Parques, 

a) o Serviço de Agricultura; 

b) o Serviço de Silvicultura. 

III - Na Secretaria Geral de Interior e 
Segurança,. 

a) o Serviço Especial de Abastecimento; 
b) o Setor de Contrôle e Distribuição; 
e) o Serviço de Racionamento, do Depar

tamento de Fiscalização. 

• 
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Parágrafo único. O Serviço de Higiene Ali· 
mentar, o Laboratório Bromatológlco e os Gru
pos de Distritos de Higiene Alimentar, atual
mente subordinados ao Departamento de Ali
mentação da Secretaria Geral de Saúde e Assis
tência. passam a Integrar o Departamento de 
Higiene da mesma Secretaria. 

Art. 7.•. Fica o Prefeito do Distrito Fe
deral autorizado a abrir os créditos nécessárlos 
A execução do presente decreto-lei. 

Art. 8. •. O presente decreto-lei entrará em 
vigor na data de sua publicação. 

Art. 5.•. O pessoal, o acervo e as dotações 
orçamentárias dos órgãos extintos por êste de
creto-lei ficam tràhsferldos para a Secretaria 
Geral de Agricultura, Indústria e Comércio. 

Art. 9. •. Ficam expressamente revogadOll o 
Decreto-lei n. • 8 722, de 18 de janeiro de UNS, 
e demais disposições em contrário. 

Art. 6.•. Ficam mantidas as disposições le
gais e normas vigentes dos serviços extintos por 
ê1<te decreto-lei, até sua modificação ou revo
j!;ação. 

Rio-de-janeiro, 19 de junho de 1946, 125.• 
da Independência e 58.• da República. 

EURICO G. DUTRA. 
Carlos Cotmbra da Lua. 

QUADRO ANEXO AO DECRETO-LEI N. • 9 382, DE 19 
DE jUNHO DE 1946 

Secretaria Geral de Agricultura, Indústria e Comércio .....•.•••...•. · 
· A - Serviço de Expediente .................. . .................... . 

B - Serviço de Administração ... . . .... ... ... . ................... . 
- Comissão de Aquisição de Material ......................... . 

C - Serviço de Divulgação .... ................. ................... . 
D - Serviço Florestal ............ , .......... . . ............. .... .. . 
E - jardim Zoológico ........................................... . 
F - Departamento de Agricultura .... ...... ........... ..... ..... . 

1 - Ser:viço de Correspondência ...•...... .. ......•...•....• •. 
2 - Serviço de Horticultura .•. , .... . ........ . ............. . 
3 - Serviço de Serlclcultura e Apicultura •..•..•........••. 
4 - Serviço de Avicultura e Pequenos Animais ........... . 
5 - Serviço de Produção e Industrialização do Leite •..•.. 
6 - Serviço de Engenharia Rural ....... : ...•. .... : ...•.. .. • 
7 ..:_ Serviço de Economia Rural •.. • .....•....••.••..•....•.. 

1. • a 6. • Postos Agrlcolas .................... , ... ...... ; 
G - Departamento de Indústria e Comércio ......... ........... ., 

1 - Serviço de Correspondência •.... : ...................... '. 
2 - Serviço de Cadastro ............................. .. ..... . 
3 - Serviço de Pesquisas .....•.•......•.. ....•... .... ..•••• 
4 - Serviço de Assistência Técnica ........................ . 

II - Departamento de Abastecimento •...•....•......... : .•....... 
1 - Serviço de Correspondência .. ..... .................... .. 
2 - Serviço de Planejamento ... . ...... . . ....... ... . ........ . 
3 - Serviço de Distribuição ...... . ......................... . 
4 - Serviço de FlscalÍzação ................ 1 ........... .... . 

1 - Departamento de Veterinária ....................... . ........ . 
1 - Serviço de Correspondência ... . . . .... ............. ..... . 
2 - Serviço de Medicina Veterinária .......... . . . ... . ..... .. 
S - Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal .• 

(Ji).0. - 21-6-46). 

SGAg- R 
AgSE -M 
AgSA-N 
AgCM
AgSD-M 
AgSF -N 
AgZO-N 
DAg-P 
lEA- L 
2EA-N 
SEA-N 
4EA-N 
5EA-N 
6EA-N 
7EA-N 
PA-M 

DIC-P 
lIC - L 
2IC-N 
3IC -N 
41C-N 

DAB-P 
lAB-L 
2AB-N 
3AB-N 
4AB-N 
DVT-P 
lVT-L 
2VT-N 
SVT-N 

Decreto-lei n.0 9 385, de 20 de Junho de 1946 

Jtod(f"'a a redat;;IJ.o do art. 8.• do Decreto-Je( 
n., 6 878, de 4 de º"'"bro de 1948. 

Diretor de doze membros e por um Secre
tário Geral, todos designados pelo Presi
dente da República.• 

O Presidente da República, usando da atri
buição que lhe confere o art. 180 da Constitui
ção, decreta: 

Art; 1.•. O "rt. 3.• do Decreto-lei n.• lí 878, 
de 4 de outubro de 1948, passa a ter a seguinte 
redação: 

• Art. 8. •. A Fundação será dirigida por 
um Presidente, assistido por um Conselho 

Art. 2. • · Revogam-se as disposições em con
trário. 

Rio-de-janeiro, 20 de junho de 1946. 125.• 
da Independência e 58.•. da Repúbll~. 

~ . 

EURICO G. DUTRA. 
Carlos Coimbra da L1111. 

(D.O. 22-6-46). 
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Decretos 

Decreto n.• ~1 321, de 18 de Junho de 1946 

A,!W0t1a o Batatuto da Ut1iuersidade do Brasil. 

O Presidente da República, usando da atri
buição que lhe confere o art. 74, letra a, da 
Constituição, e de acôrdo com o disposto no 
art. 24 do Decreto-lei n.• 8 393, de 17 de novem-
bro de 1915, decreta: . 

Art. 1.•. Fica aprovado o Estatuto da Uni
versidade do Br&.Slll, que a êi.te acompanha e 
vai assinado pelo Ministro da Educação e Saúde. 

Art. 2. •. :ll:ste decreto entrará em vigor na 
data da sua publicação, revogados o Decreto 
n. •· 20 446, de 22 de janeiro de 1946, e as dispo
sições em contrário. 

R1o-de-J'anelro, 18 de junho de 1946, 125.• 
da Independência e 58. • da República. 

EURICO G. DUTRA. 
Brnesto de Bouaa Oamf)OB. 

(D.O. - ~6-46). 

Decreto n.• 21 340, de 20 de Junho de 1946 

Modifica a redacllo de artigos doa Estatutos da 
Jfun~llo Brasil Central. 

O Presidente da República, usando da atri
buição que lhe confere o art. 74, letra a, da 
Conatltul(;ão, decreta: 

Art. 1.•. O Inciso II, do art. 10, dos Esta
tutos da Funda<;ão Brasil Central, aprovados 
pele Decreto n.• 17 274, de 30 de novembro de 
1944, passa a ter a s·~gulnte redação: 

"II . um C.mselho J;>ireto1• composto de 
12 membros, que deliberará por maioria de 
votos com a presenQa mfnima de 6 membros 
além do Presideute", 

Art. 2.•. Passa a ter · a seguinte redação a 
letra J do · art. 13, dos referidos Estatutos: 

"J) prestar anualmente contú da adml
n1stração ao Presidente da República por 
melo de relatório, balanço, demonstração da 
conta de lucros e perdas, depois de subme
tidos à apreciação do Conselho Diretor e 
parecer da Junta de Controle (art. 81, le
tra 'J". 

Rlo-de-.Tanelro, em 20 de junho de UM6, 
126. • da Independência e 58. • da Repdbllca. 

EURICO DUTRA. 
Oarloa Coimbra da LWI. 

(D.O. - 22-6-46). 

Atos diversos 

PRESIDf!:NCIA DA REPflBLICA 

Secretaria 

Circular n. • 11,/J,6 - Bm 18 de Junho de 19.J,6 

Senhor Ministro: 

Solicito providência de V. Excla., de ordem 
do Presidente da República, no sentido de que 
tenham preferência, nesse Mlnist«rlo, o estudo 
e a solução dos problemas dos Territórios Fe
derais, de acôrdo com a sugestão da Comissão 
de Estudos dos Negócios Estaduais, aprovada 
pelo Ministro da .Justiça. - Gabriel Monteiro 
da Silva, Secretário da Presidência. 

E1pedlda a todos os MlnlstP.rlos e 1'.>rgãos 
diretamente subordinados à Pll"esldêncla da 
República. 

.LtPlrae6e• da população dos Territórios 
Federais 

1 - Prosseguimento dos planos Iniciados de 
&11Slstêncla sanitária e educath·a, de fomento 
da produção, de exploração das riquezas -
ainda em estado potencial e de povoamento 
orientado e auxiliado pelo govêrno j 

2 - Desenvolvimento do sistema de comu
nicações, pela construção de estradas, csrmpos 
de pouso e estações de rádio ligando os núcleos 
dt> popuia<;ão, o que facilitará a fixação do 
homem ao s.olo e a circulação da rlquelf;a; pelo 
amparo à navegação fluvial e aérea nas regiões 
em que o tráfego fõr deficitário; 

3 - Maior cooperação dos serviços pdbllco11 
federais: - Departamento Nacional da Criança 
e dos Serviços Nacionais de J.falárla, Lepra, Tu
berculose, Cãnce1· e Doenços Mentais no &le
vantamento do nlvel de vida do habitante ter
ritorial; 

4 - CÓ!aboração dos In11t.ltutos de Crédito 
e de .Assistência Social no financiamento de 
casas populares higiênicas para aluguel, nos 
centros onde exista o aumento rápido da po
pulação; 

6 - Estimulo e auxilio à organização de 
cooperativas de produção e de consumo. para 
compensar, por um melhor processo tfe Impor
tação e distribuição Interna. a pobreza de capi
tais e a dispersão do homem: 

6 - Possibilidade da escola primária a 
todos os núcleos onde existam mais de 15 <!rhn
ças em Idade de freqüência; difusão de Inter
natos para receberem crianças do interior q11e 
não possam matricular-se nas escolas rurais: 
criação de externatos, ginásios e escolas nor
mais rurais nas capitais dos Territórios; 

7 - Estabelecimento de uma rêde de postos 
médicos, centros de saúde e hospitais capazes 
de cobrir no seu ralo de ativld,lldes tôda a popu
lação, empreendendo tenaz campanha contra a 
malária, a vermlnolle, a bouba, as avitaminoses 
e doenças regionais; 

8 - Instalação de postos de fomento agro
pecuário nas sedes dos munlclplos, dotados de 
técnicos especlalizadolJ e plantéis, sementeiras 
e equipamentos mecãnlcos a fim de assistirem , 
os pequenos agrl<.'Ultores e criadores com o seu 
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auxilio e facilitarem a rãpl!ia transformação da 
indústria extrativa ambulante em cultura sis
tematizada; e 

9 - Assistência direta do Govêrno Federal 
aos produtos regionais para a aquisição de mer
cados Internos e externos mediante propaganda 
oficial. (Os produtos da Amazônia, tais como a 
borracha e a castanha que constituem fatõres 
decisivos de sua economia, sempre !oram aban
donados. Quando a Intervenção do Estado se 
fêz sentir sempre foi com seu prejulzo). ""' 

Rlo-de-J'anelro, 2 de maio de 1946. 

(D.O. - 20-6-46). 

• 
CONSELHO NACIONAL DO PETBóLEO 

Portaria "· • 16•, dB abril àe 11146 

O Presidente do Conselho Nacional do Pe
tróleo resolve designar o engenheiro de mlnus, 
ciasse L, do Ministério da Agricultura, à dls~ 
posição dêste órgão, auxiliar-técnico de geofl
slca junto à superintendência geral dos traba
lhos de pesquisas petroliteras no Estado da 
Bahia, Déclo Savérlo Orone, para Incumbir-se 
de acompanhar os trabalhos slsmogrãflcos no 
baixo Amazonas. 

Rlo-de-J'anelro, 2 de abril de 1946 . ..:.. Jollo 
Carlos Ba"ftO, Presidente. 

q>.O. 6-4-46). 

ir 
MINISTitBIO DA AGBU'l'I.TCRA 

.Gabinete do Mlnl1tro 

G. M. 47! 

Excelentlsslmo Senhor Presidente da Re
pública. 

Pelo Decreto-lei n.• 8 731. de 18 de janeiro 
findo, foi aberto o · crédito especial. de um mi
lhão e vinte e cinco mil cruzeiros ...•....••.• 
(Cr$ 1 025 000,00) para ocorrer às despesas com 
o prosseguimento dos trabalhos de aumento e 
melhoria do carvão nacional, a cargo do De
partamento Nacional da Produção Mineral. 

Tratando-se de despesas de caráter urgente 
e que devem ser realizadas no Interior do Es
tado de Santa-Catarina. em local distante de 
repartição pagadora, tenho a honra de solicitar 
a Vossa Excelência se digne autorizar sejam 
as mesmlU! efetuadas mediante adiantamentos 
entregues a· funclonãrios dêste Ministério. 

Reitero a Vossa Excelência meus protel!tos 
de elevada consideração e 'profundo respeito. 

Em 8-4-46. - Neto Campeio Jdnior. 

Autorizado. 8-4-46. - E. OUTRA. 

(D.O. - 16-4-46). 

Departamento Naelollal da Prodoçlo Mineral 

Becç4o de Administraç4o 

Parecer do Sr. Diretor Geral. emitido no 
Processo n.• 8 166-43 

Senhor Ministro : 

Após longo debate sObre o assunto de que 
trata o · presente processo - autorização de 
pesquisa e de lavra de jazida que estava sendo 

objeto de garimpagem - foi Introduzido, de 
acOrdo com o parecer do Conselho de Segu
rança Nacional, um artigo no decreto de a.uto
rlzac;ão de lana assim redigido : 

"O concesslonãrlo obriga-BP a respeitar 
o trabalho, <'hamado de garimpagem e 
faiscação, que é exercido no desmonte das 
lavras por Inúmeros ti'abalhadore11". (De
creto n.• 20 948, de 9 de abril de 1946). 

Em 22-4-1946, o titular d .. se decreto, Nélson 
Esplnola Teixeira, requereu !missão de posse e 
outras providências, entre elas a de serem da
das ao engenheiro encarregado de proceder à 
!missão Instruções "de modo que não poua 
haver dúvidas quanto ao direito de lavrar " 
jazida concedido ao titular do decreto de lavra 
e de maneira a ser cumprido o Decreto n. • 
20 948, que nãp poderã prejudicar os traba
lhos legalmente autm·izados pelo Govêrno" e, 
mais, a de esclarecer nestas Instruções que os 
serviços de garimpagem serão executados twa 
desmontes daa lavras" que forem efetuadas pelo 
conce.sslonãrio de acordo com o plano de lavra 
já aprovado e de modo a não prejudicar hte1 
trabalhos de lavra". 
. Hã ainda outros pedidos: de eselareclmen
tos ao Sr. Interventor Federal na Bahia de que 
o Decreto n.• 20 948 não prejudica seus direitos 
de lavra e de garantlâ real para que po1111a 
executar os trabalhos de lavra. 

Dêsses pedidos, o único que não tem solução 
clara dentro do Código de Minas é o que se 
refere à Interpretação da palavra desmonte, 
lnclulda no decreto de autorização, de acôrdo ' 
com resolução do egrégio Conselho de Segu
rança Nacional, aprovada pelo Sr. Presidente da 
República em 21 de agõsto de 1945. E é necea
sãrlo lnterpretã-la devidamente para segura 
orientação do engenheiro que tiver de proceder 
à !missão de posse. . 

Segundo o Not•o Dicfondrio do Lmg"a Por
tugulaa de Cândido de Figueiredo, desmonte 
é a ação de tirar dos Jazigos o minério e 6 
também conjunto de seixos e areia. · . 

Na literatura sObre mineração entre nós a .t 
palavra de8monte é empregada seja para signi-
ficar a ação de desmontar ou extrair os minerais 
e.os minérios de suas jazidas, seja para signi-
ficar. o material desmontado, utilizado e aban-
donado. · 

Nos comentadores da feglslação 11ui ameri
cana sôbre mlnei:ação, encontrei explicação clara 
da significação ali dada à mesma palawa no 
que se refere à legislação da Bolivla. 

No opllsculo de Abdon Calderon Intitulado 
Procedimento Administrativo em Matéria Mi
nera hã um dlclonãrlo e vocabulário mineiro, 
onde se encontra: 

Desmonte - El barro, tlerra o pledraa 
desnudas de metal que se achan alrededoF 
de la mina. 

O art. 14 do Código de Mlnérla Boliviano 
dillpõe: 

Los desmontes, escorias y relaves d11 
minas y estabeleclmlentos abandonados por 
ml\s de seis meses, que se encuentren en 
terrenos no cercados o amurallados, se adju
dicarão conforme a las prescrlpclonea de 
este Código, a qulén qulera trabajarlos, pre
via. demonstratlon dei abandono. 

Em seus comentl\rlos a respeito, dã o 
Dr. Carlos Crespo, advogado, as seguintes defi
nições de Mujlca Valenzuela: 

1 - Relaves, son los reslduos de los 
mlnera!P.11 que se beneflclan en pozos o ma
rltatas. 
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2 - De11monte8, son las materlas que se 
~ojan por lnutlles. 

a - B11conaa, son las grasas o suetan
cias que sobrenadan en la parte metallca. 

E, mais adiante ; 

"Los desmontes, escorias y relaves son 
depósitos de materlales provenientes de tra
bajos · mlneros, y nó yaclmlentos de forma
ción natural como las vetas o fllones; por 
conslgulente su adjudlcaclón no deberla su
jetarse a las prescrlpclones generales dei 
Código de mlnerla, sino a regias especlales, 
como lo estabelece la generalidad de las 
legislaciones de los demás palses. 

As! se ha reconocldo desde las antigas 
ordenanzas, que han legislado sObre esta 
materla, aunque en forma que no guarda 
unlformidad en unas con outras, pero todas 
elas de una manera distinta a las regias 
estabelecidas para laa concealones en ge
neral" . 

A vista do exposto, meu parecer é que o 
significado da palavra desmonte empregada no 
Decreto n. • 20 948, de 9 de abril de 1946, é o 
de depósitos do material desmontado das jazi
das pelos trabalhos de lavra e abandonado, 
depois de utilizado pelo concessionário. 

Dar qualquer outra significação àquela pa
lavra, seria, a meu ver, cair no absurdo. 

Se se quisesse, por exemplo, Interpretar o 
que está disposto naquele decreto como sendo 
uma permissão para os garimpeiros catarem 
pedras semi-preciosas no material desmontado 
das jazidas, Imediatamente após a realização do 
desmonte, terismos êsse resultado aui-genena: 
os Onue da exploração caberiam ao titular do 
decreto de autorização de lavra e as vantagens 
caberiam aos garimpeiros . 

Aquela é a Interpretação que 11ubmeto .à 
aprovação de V. Excla. Tratando-se de matéria 
que oferece aspectos jurldlcos, julgo conve
niente que sObre a mesma se manifeste o 
Sr. Consultor J'urldlco do Ministério. 

Em 17 de maio de 1946. - Antônio Joad 
Al11e11 d!3 Bouaa. 

Despacho do Sr. Encarregado do Expedleh
te: Ouça-se o Sr. Consultor J'urldlco. 

Rio, 17 de maio de 1946. - Carloa túJ Sousa 
Duarte. • 

Despacho do Sr. Ministro: De acOrdo com 
o ·parecer do Sr. Diretor Geral do D. N . P . M. 

Em 14 de junho de 1946. - Neto Campello 
Jtinior. 

Confere com o original. Ne11 da Costa; 
Auxlllar de Escritório XI. 

(D.O. - 21-6-46). 

llllNISTi!iBIO DA EDUCA()&O E SACDE 

Gabinete do MlnistFo 

Portaria "· • 400, de 110 túJ. Junho túJ 1946 

B~de (natruc&Ja jlara a realwaçtJo de e~amea 
túJ auficUtlcia J1Qra c~eaatJo de reoiatroa 
oofmitivoa lÚJ profeaaOrea. 

O Ministro de Estado da Educação e Saiide, 
tendo em vista a necessidade de regulamentar 
os exames de suficiência para concessão de re
gistro definitivo de profeasOres, previsto no 
art. 4.• do Decreto-lei n.• 8 m , de 22 de 
janeiro de 1946, resolve : 

Art. l.•. Os exames de suficiência, pars 
concellllAo de registro definitivo de professores 
que se destinarem ao exerclcio do magistério 
em regiões onde não houver professores diplo
mados por faculdade de filosofia, ou onde não 
os houver legalmente habilitados em número 
suficiente, a julzo da administração, consisti
rão em: 

t. Prova escrita, dividida em .duas partes, 
a saber : 

1. Dissertação sObre assunto, sorteado no 
momento, do programa da dlsclpllna em que 
o candidato pretenda reglatro . 

2. Dissertação sObre assunto, sorteado no 
momento, referente à metodologia e à dldãtlca 
dessa dlsclpllna. 

II. Prova prãtlca, exigida apenas para os 
candidatos a professores de ciências naturais, 
tisica, qulmlca e história natural. 
. · III . Prova dldãtlca, dividida em duas· par

tes, a saber : 
1. Aula de quarenta minutos, sObre aasunto 

da dlsclpllna, sorteado com duas horas de ante
cedência, dentre os de tOdaa aa séries em que 
a mesma IOr ensinada. 

2 . Aula de quarenta minutos, sobre assunto 
da dlsclpllna, de llvre escolha do candidato . 

Parágrafo único. O programa a que se 
referem os ns. l e 2 do Item III será o adotado 
para a dlscipllna em aprêço, na Faculdade "Na
cional de Fiiosofia. 

Art. 2. •. Os exames de suflclêfl.cla deverão 
sempre realizar-se nas faculdades de filosofia 
federais, oficiais ou flsc&ilzadaa, ou em esta
belecimentos oficiais de ensino secundãrlo, onde 
não houver faculdades de filosofia. · 

Art. a.•. As bancas examlnadoraa serão 
constituldaa, sempre que as provas se realiza
rem em faculdades de filosofia, pelo catedrático 
de didática geral e por dois professores da dls
clpllna ou de dlsclpllnaa afins. Nos demais 

. Institutos, serão as bancas examinadoras cons
tltuldas por três professores da disciplina ou de 
dlsclpllnaa afins, especialmente designados pelo 
Ministério da Educação e Saúde. . 
' Art. 4. •. Além das faculdades de filosofia, 

poderão a inda ser especialmente convidadas pelo 
Ministro dfl. Educação e Saúde, para !~dica!' 
pessoas que possam participar daa bancas exa
minadoras dessas provas de suficiência, as se
guintes entidades especializadas: 

I. Para os exames destinados ao registro 
de prQ.fesaOre.s de história, o Instituto Histórico 
e Geogrliflco Brasileiro. 

II. Para os exames destinados ao registro 
de professores de geografia, o Instituto Braal
lelro de Geograflá e Estatlstlea e a Sociedade 
de Geografia do Rlo-de-J'anelro . 

III. Para os exames destinados ao registro 
de professores de · matemática, de desenho, de 
tisica e de qulmlca, a Escola Nacional de Enge
nharia, a Faculdade Nacional de Medicina e a 
Escola Nacional de Qulmlca. 

IV . Para os exames destinados ao registro 
de professores de francês, o Instituto Franco
Brasllelro de Alta Cultura. 

- V . Para os exames 4estlnados ao registro 
de profesaOres de Inglês, a Sociedade Braallelra 
de Cultura Inglêsa e o Instituto Brasil-Estados 
Unidos. 

VI. Para os exames destinados ao registro 
de professores de história natural, o Instj.tuto 
Osvaldo Cruz e o Museu Nacional. 

Art. li.• Os examinadores atribuirão a cada 
prova prestada pelo candidato nota graduada 
de zero a dez, considerando-se habllltado o 
candidato que alcançar, em cada uma das pro
vas referldlJ.S no art. 1. •, nota Igual ou superior 
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a cinco, alcançando, concomitantemente, média 
igual ou . superior a seis, no conjunto das mes
mas provas. 

Art. 6. •. Os requerimentos para os exames 
de suficiência deverão dar entrada no Serviço 
de Comunicações do Departamento de Admlnls: 
tração do Ministério da Educação e Saúde du
rante o mês de tlezembro de cada ano, devendo 
as provas ser reallzadrui nos meses de fevereiro 
e março seguintes. 

Art . 7.•. A Inscrição nos exames de sufi
ciência far-se-á mediante apresentação dos se
guintes documentos : 

I. Prova de ide~tldade. 
1;r. Prova de Idade mlnlma de vinte e um 

anos. 
III. Pmva de Idoneidade moral e bons an

tecedentes. 
IV . Prova de quitação com o. serviço mi

litar. 
V . Atestado de sanidade flslca e mental, 

expedido por serviço médico oficial. 
VI. Recibo de pagamento da taxa de 

Cr$ 100,00 (cem cruzeiros), por disciplina. 

Art. 8.•. Da taxa a que se refere o artigo 
anterior, serão deduzidos 80% (oitenta por cen
to) para os examinadores e o rE!Btante será des
tlnacio aos estabelecimentos em que se realiza
rem as provas. 

Art. 9. •. Os pedidos de Inscrição serão 
processados pela Diretoria de Ensino Secun
dário, que os encaminhará às faculdades de 
filosofia ou às instituições localizadas na região 
indicada pelo candidato. 

Art. 10. Os certificados de registro, expe
didos nos têrmos das presentes Instruções se
lo-ão com restrição de validade para o exerciclo 
do magistério na localidade indicada no reque
rimento Inicial do candidato, ressalvado o di
reito de transferência para outra localidade, em 
que se verifique Igual deficiência de professôres, 
mediante autorização especial e conseqüente 
substituição ou apostila no certificado. 

Rio-de-Janeiro, 20 de junho de 1946. - Er
nesto de Bousa Campos. 

(D.O. - 22-6-46). 

MINISTl!RIO DA JUSTIÇA l!: NEGOCIOS 
INTERIORES 

Departamento do Interior e da Justiça 

Divisão do Interior 

ExpoaiçtJo de Motivos 

DIJ ·DI/161-46/240, em 4 de junho de 1946 

Aap-iraçl!68 da populaçtJo do Território Federal 
do .A.mapd. 

Excelentlsslmo Senhor General de Divisão 
Eurico Gaspar Dutra, Presidente da República 
dos Estados Unidos do Brasil. 

Submeteu Vossa Excelência à apreciação 
dêste Ministério a anexo memorial em que o 
Senhor Governador do Território Federal do 
Amapá enumera as aspirações da população 
daquele Território, as quais se resumem no 
seguinte: 

'1 - Prosseguimento dos planos Iniciados 
de assistência sanitária ·e educativa, de fomento 

-8-

da produção, de exploração das riqueza.e ainda 
em estado potencial e de povoamento orientado 
e aux1llado pelo Govêrno. 

2 - Desenvolvimento do sistema de comu
nicações, pela construção de estradrui, campos 
de pouso e estações de rádio ligando os núcleos 
de população, o que fac1lltará a fixação do 
homem ao solo e a circulação da riqueza; pelo 
amparo à navegação fluvial e aérea nas regiões 
em que o tráfego fór deficitário. 

3 - Maior cooperação dos serviços públicos 
federais: Departamento Nacional da Criança e 
dos Serviços Nacionais de Malária, Lepra, Tu
berculose, Ca.ncer e Doença.e Mentais no alevan
tamento do n!vel de vida do ·habitante terri
torial. 

4 - Colaboração dos Institutos de Crédito 
e de Assistência Social no financiamento de 
casas populares higiênicas para aluguel, nos 
centros onde exista o aumento rápido de po
pulação. 

5 - Estimulo e auxilio à organização de 
cooperativas de produção e de consumo, para 
.!ompensar, por um melhor processo dê Impor
tação e distribuição Interna, a pobreza de 
capitais e a dispersão do ·homem. 

6 - Posslb1lldade da escola primária a to· 
dos os núcleos onde existam mais de 15 crianças 
em Idade de freqüência; difusão de Internatos 
para receberem crianças do Interior que não 
possam matricular-se nrui escolas rurais; criação 
de externatos, -ginásios e escolas normais rurais 
nas capitais dos Territórios. 

7 - Estabelechnento de uma rêde de postos 
médicos, centros de saúde e hospitais capazes 
de cobrir no seu raio de atividades tôda a 
população, empreendendo tenaz campanha con
tra a malária, a verminose, a bouba, as avlta· 
mlnoses e doenças regionais. 

8 - Instalação de postos de fomento agro
pecuário nas sedes dos munlclpios, dotadas de 
técnicos especializados e plantéis, sementeiras 
e equipamentos mecânicos a fim de ·assistirem 
os pequenos agricultores e criadores com o seu 
auxilio e facilitarem a rápida transformação 
da Indústria extrativa ambulante em cultura 
sistematizada. 

9 - Assistência direta do Govêrno Federal 
aos produtos regionais para a aquisição de mer
cados Internos e externos mediante propaganda 
oficial. (Os produtos da Amazônia, tais como 
a borracha e a castanha que constituem tatóres 
decisivos de sua economia, sempre foram aban· 
donados. Quando a intervenção do Estado se fêz 
sentir sempre foi com seu prejuizo). 

10 - Representação polltlca dos novos Ter
ritórios na CA.mara dos Deputados, na mesma 
forma adotada para o Território do Acre. Há 
Territórios como o de Ponta-Porã em que a 
população é superior à do Acre. 

2. Examinando o assunto na Comissão de 
Estudos _dos Negócios Estaduais (C. E. N. E.), 
o relator da matéria opinou no sentido de que 
fósse expedida, pela Secretária dessa Presidên
cia. circular a todos os Ministérios e demais 
órgãos subordinados à referida Presidência, 
recomendando especial atenção ao estudo e BO· 
Iução dos problemas dos Territórios Federais, 
excluindo-se, porém, o Item n. • 10 da exposição 
apresentada pelo Govêrno do Amapá, em virtude 
de ser da competência da Assembléia Nacional 
Constituinte o estudo de tal matéria . 

S. A C. E. N. E., na sessão de 13 de maio 
do corrente ano. opinou, unânlmemente, pela 
expedição da circular, na forma proposta pelo 
relator. 



662 BOLETIM GEOGRAFICO 

4. Salvo melhor julzo de Vossa Excelên~la, 
manifesto-me de acordo com a C.E.N.E. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência os protestos do meu mais 
profundo respeito. - Bmesto de Bovaa Campos. 

Nota: Expedida, pela Secretaria da Pre
sidência da Repllbllca, a circular n. • 14-46, de 
18 de junho de 1946. 

(D.O. - 24-6-46). 

* 
DIJ-DI/225-46/252 - ein 7 de junho de 1946 

Volta da capital do Território de Poflta-Porll. 
para a cidade do mesmo flome. 

Excelentlsslmo Senhor General de Divisão 
Eurico Gaspar Dutra, Presidente da Repllbllca 
dos Estados Unidos do Brasil. 

Os processos anexos tratam do mesmo as
aunto: a localização da capital do Território 
de Ponta-l>orã. 

2. Pelo primeiro, é o atual Governado; 
do Território que se dirige a V. -Ex.• para 
\Solicitar continue sendo Ponta-Poril a capital do 
Território. Pelo segundo, são vários habitantes 
da cidade de Maracaju. que, constltuldos em 
"Sociedade de Amigos da Cidade", ae dirigem, 
Igualmente, a V. Ex.•, pedindo faça cumprir, 
Imediatamente, o Decreto-lei n. o 6 550, de 31 de 
maio de 1944, que determinou a mudança da 
capital do Território, de Ponta-Poril para 
Maracaju. 

3. Quando foi criado o Território de Ponta
Porã, pelo DecretocJel n.• 5 839, de 21 de setem
bro de 1943, a capital do Território era a cidade 
do mesmo nome. Posteriormente, pelo artigo 
4. • do citado Decreto-lei n. • 6 550, foi designada 
a cidade de Maracaju para a capital. 

4. A exposição de motivos do Ministro de 
então, que deu origem ao mencionado Decreto
lei n:• 6 550, assim justifica a ~udança da 
capital (•Arquivos do Ministério da Justiça e 
Negócios Interiores") - vol. IX): 

' "Finalmente, é proposta a mudança da 
capital do Território de Ponta-Porã para 
Maracaju, atendendo a que esta llltlma, pela 
sua situação geográfica, está destinada a 
ser o centro das vias de comunicação do 
Território facilitando, aseim, sobremodo, a 
ação da respectiva administração central. 
O Senhor Governador do Território manifes
tou-se contrário a essa mudança no mo
mento presente, embora considerando que 
teria sido preferfvel que a capital do mesmo 
tivesse sido Inicialmente, fixada em Mara
caju. A Secretaria Geral do Conselho de 
Segurança Nacional e a êste Ministério, 
porém, pareceu, que, não obstante os argu
mentos expendldos pelo Sr. Governador do 
Território, era conveniente que a aludida 
modificação se fizesse desde logo, sobretudo 
pela circunstância de se encontrar a cidade 
de Ponta-Porã situada na própria linha da 
fronteira, com o Paraguai, e sem que qual
quer acidente próprio a separe da cidade 
vizinha de "Juan Caballero", 

5. Como se vê, o Governador do Território 
àquela época desde logo se Insurgiu contra a 
Idéia da mudança da capital, depois de Insta
lada esta em Ponta-Porã. 

. 8. De fato, após ter sido organizada, nesta 
eldade, tõda a administração do Território, com 
enorme dispêndio e grande trabalho (constru-

• çlo de prédios para as repartições publicas, 
organização das comunicações, alojamento de 

todo o corpo dos funcionários territoriais, etc.), 
a mudança de tudo isso para qualquer outra 
cidade do Território, importaria em despesas 
vultosas e lmprevislvels, além de um grande e 
peno110 esfôrço. 

7. Ademal11, Maracaju: 
- não é servida por linhas aéreas: 
- não tem guarnição federal; 
- não tem Iluminação elétl'ica; 

- não possui as edificações necesllárlas 
à . Instalação das repartições públicas, nem 
à moradia das peBSOjUI que careceriam à 
11ua população, se para ela fOs11e mudada a 
capital do Território. 

8. Por outro lado, conforme consta de um 
dos processos, a cidade de Ponta-Porã, situada 
no planalto da serra do Amambal a 650 me
tros de altitude, está a oferecer, da;tlvosamente, 
melhores condições climáticas que Maracaju, 
cuja altitude é bastante Inferior à verifi
cada naquela cidade. Maracaju é, ao contrário, 
de natureza argilosa, com existência de brejos 
Insalubres, não oferecendo condições climáticas 
tão satisfatórias quanto as que Ponta-Porã 
oferece. 

9. Há a considerar, sobretudo, a situação 
de ambas as cidades, face ao problema das co
municações. Embora Maracaju esteja colocada 
aproximadament~ no centro do Território, e 
com ligação mais próxima a Mato Grosso, en
contra-se, ainda, em situação Isolada com rela
ção ao restante do Território, pois, para qual
quer comunicação com os demais munlclplos da 
zona Norte, ter-se-á que passar por Ponta-Porã 
para, então, tomar-se por qualquer dos cami
nhos desejados Inclusive a ligação com a região 
de Miranda, e seu Interior, que só poderia ser 
feita aproveitando a estrada de ferro através 
de Mato-Grosso, e a magnifica rodovia Aqul
dauana - Nioaque - Bela-Vista, construida pelo 
Exército Nacional. 

10. Enquanto Isso, Ponta-Poril, dispõe de 
uma boa rêde de estradas que Irradiam dali, 
partindo em tõdas as direções. Com o melho
ramento dessas estradas, ficarão reduzidos de 
multo os tempos atualmente gastos nas liga
ções entre as sedes dos municlplos, as pequenas 
vilas e os povoados de quase todo o Território, 
sem que seja necessário, como à primeira vista 
parece, ter alguém que se dirigir ao centro do 
Território, para tomar qualquer outra direção. 
Entre as ligações mais aproximadas com os 
centros Industriais, está o Govêrno atual do 
Território interessado em facilitar a construção • 
de uma rodovia que, partindo de Ponta-Porã, 
atingisse Dourados, indo alcançar POrto Epitá
clo, em São-Paulo, ponta de trilho da Estrada 
de Ferro Sorocabana, reduzindo-se, assim, a 2 
dias, a viagem de Ponta-Porã à capital de São
Paulo, que, presentemente, se faz em 4, por 
Maracaju - Campo-Grande - Bauru. 

11. Agora, peço licença para transcrever 
um trecho do parecer do relator do assunto na 
Comissão de I!lstudos dos Negócios Estaduais 
(C.E.N.E.), Coronel Leonl de Oliveira Machado: 

"Quanto a tudo o mais (área municipal 
dlsponlvel, vulto da população, lntercàm
bio, etc.). são lncontestes as vantagens de 
Ponta-Porã sõbre Maracaju ,para continuar 
sendo aquela a capital do Território. 

Resta abordar, apenas, o ponto de vista 
militar, em face de uma poaalvel agressão a 
Ponta-Porã, J)ILrtlda da cidade fronteiriça de 
Juan Caballero, de que é Ponta-Porã sepa
rada, apenas, por uma rua que se chama 
"Interhaclonal". 

Ora, acontece que os acidentes geognl
flcos que separam o BrBllll · do Paragilal, 
nesta região, Isolam por completo Ponta-
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Porã. juntamente com a própria cidade pa· . 
ragualn d•' Juan Caballero. E elo êles de 
natureza tal, q ue, 11õmente duae vlaa de 
acesso lhes permitem a pnl'lsi.gem . .E o mws 
Importante dês11e11 acldent.cs ó a Berra do 
Amambal, que corre paraldnmentc à no11Sa 
linha de fronteira, dl't'de a cabe<-.elra do 
rio Estréia, ao norte de P onta-Porã, até o 
marco da cabeceira principal do rio Iga
teml, multo ao sul do Território. ~ · 

Do lado dó Braell, ae vertentes deua 
serra têm declives suaves, apreeentando a 
forma de crlatas, em regra geral normabl 
à linha dlvleórla. 

Do lado do Paraguai, ao contrário, as 
vertente11 são eacarpadas, lngremes, co
bertas de matas espêssas e de dltlcll acesso 
por qualquer dos dois lados, sem que seja 
pelas duas passagens referidas . Conclui-se 
dai que as condições de defesa de Ponta
Porã são bem mais fáceis que as de Juan 
Caballero, ficando esta cidade, multo mais 
exposta e em situação multo mais dltlcil 

para organizar sua defesa do que a cidade 
de Ponta-Porã. 

Por todos êsses motivos e mais outros 
que seria ocioso enumerar aqui, somos de 
parecer que deve ser tornada insubRistentP., 
de acõrdo, com o que pede o Sr. Governador 
do Território, a mudança de sua e&plt al 
para Maracaju, continuando, portanto, a 
sede do Govêrno onde se acha, Isto é, em 
Ponta-Porã. 

12. Em face do exposto e a vista de pa
recer un'lnlme da C. E. N. E., tenho a honra 
de submeter à assinatura de V. Ex.• o projeto 
de decreto-lei anexo. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
V. Ex.• os protestos do meu mais profundo 
reapelto. - Emeato de Bouaa Campos. 

Nota :· ÂllSlnado o Decreto-lei n. • 9 380, de 
18 de junho de 19'6. - Confere. - Mana 
Sa1'Ueflfti. 

(D. O. - 22-6-46). 

..-
Concorra para que o Brasil seja cartopàflcamente bem representado, .enYiando ao Conselho 
Nacional de Geogralta lntormaçlles e mapas que possam ser de utilidade 1 nova ediçlo 

da Carta Geosritlca do Braall ao Milionésimo, que o Conselho está elaborando. 



Resoluções do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística 

Conselho. Nacional . de · Geografia 
Diretório Central 

Integra das Resoluções n. ºª 2 2 9 a 2 31 

Resolução' n.0 229, de 18 de fevereiro de 1946 

Diipõe s6bre a tda dos delegados brasiletros à reuntão dos dirigentes do Instituto 
Pan-Americano de Geografta e História 

O Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geogratla, usando das suas atribuições; 

Considerando as apreciáveis vantagens da 
partlclpaqão direta e ativa do Brasil nas deci
sões e atividades do Instituto Pan-Arnerlcano 
de Geografia e História; 

RESOLVE : 

• Art. 1. • - O Col!Belho providenciará para 
que os brasileiros que ocupam cargos de direção 
administrativa e técnica no Instituto Pan-Ame
rlcano de Geografia e História participem da 
reunião dos dirigentes. do mesmo Instituto, con
vocada para 1. • de abril vindouro na Cidade 
do México, onde tem sede o Instituto, e des
tinada ao estudo preparatório das questões 
fundamentais que serão levadas à consideração 
da IV Assembléia Geral do Instituto a reaIJ.Zar· 
se em agosto do ano corrente em Caracas, ca
pital da República da Venezuela. 

Art. 2. • - A ajuda de custo e a. diária a 
q ue terão direito os delegados brasllelroe à 
reunião do México, ficam fixadas em doze mil 
cruzeiros e quinhentos cruzeiros ' respectiva
m ente. 

Art. 3. • - As despesas decorrentel!I da pre
sente Resolução correrão por conta da verba 
própria do orçamento vigente do CollBelho. 

Art. 4. • - Fica o secretário-geral autori
zado a confirmar, na reunião do México a 
oferta · feita ao Instituto Pan-Arnerlcano no 
sentido do Conselho encarregar-se da "Comissão 
de Geografia" a ser criada pelo mesmo IllBtl
tut o, de acOrdo com a recomendação aprovada 
pela II Reunião Pan-Arnerlcana de Consulta 
sobre Geografia e Cartografia. 

Art. 5. • - O secretário-geral do Conselho 
apresentará ao Diretório Central um relatório 
sôbre as atividades que se desenvolverem na 
reunião do México. 

Art. 6. • - Funcionará como secretário da 
delegação brasllelra à reunião do México, o 
secretário-assistente efetivo do Conselho. . 

Rlo-de-.Janelro, em 18 de fevereiro de 1946, 
ano X do Instituto. - Conferido e numerado. 
Virgllio Corr~a Fllho, Secretário-Assistente In
t erino d6 Conselho. - Visto e rubricado. 
Christouam Leite de Castro, Secretario-Geral 
do Conselho. - Publique-se, Heitor Bracet, 
Presidente do Instituto em exerclclo. 

Resolução n.0 230, de 18 de fevereiro de 1946 
Dá nova classificação às verbas do orçamento do Conselho para 1946 

O Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geografia, usando das suas atribuições, 

Considerando a necessidade de ser atuali
zada a classificação das verbas orçamentárias 
do Conselho, BobretUdo para o efeito de pô-la 
de acOrdo com o pa4rão geral adotado pelo Con
selho Nacional de Estatlstlca; 

RESOLVE : 

Art. 1. • - o orçam~nto do Conselho Na
cional de GeogTa!la para 1946 passa a ter a 
composição do quadro anexo, revogada a dis
tribuição orçamentária baixada com a Resolução 
n. • 222, de 8 de janeiro de 1946 dêate Diretório. 

Art. 2. • - A partir do corrente exerclclo, 
o Conselho terá o serviço próprio de contabl· 
Iidade, na conformidade do disposto na Reso-
1 ução n.• 300 de 23 de julho de 1945 da· Assem
b léia Geral do Conselho Nacional de Estatlstlca 
e· de acôrdo com as Instruções da Secretaria 
Geral do Instituto. 

Rio-de-.Janelro, 18 de fevereiro de 1946; 
ano X do Instituto. - Conferido e numerado. 
Virgílio Corr~a Filho, Secretário-Assistente In
terino do Conselho. - Visto e rubricado. Ch..W· 
touam Leite de Castro, Secretário-Geral do Con
selho. - Publique-se, Heitor Bracet, Presidente 
do Instituto em exerclclo. 
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A - ORÇAMENTO DA SECRETARIA GERAL 

Vtn"ba 1 - Peasoal 

Consignação II - Pe1111oal Extranumerârlo 

04 - Contratados . .. ..• . ..•. . • .•... . . .. ....• . •... 
06 - Mensalistas ..... . . . ..•. . .•...•. . . . . . ... . . .. 
06 - Diaristas . .. . ......... . .. ... .. , . ... . . . . ... . 
<11 - Tarefeiros ... .. •... . . . . . .. . 
09 - Novas admissões para atender ao desenvol-

399 600 
900 400 
30 800 
30 000 

vimento dos serviços ..... . ............. . 130 000 1 490 800 

Consignação III - Vantagens 

11 - Am;lllo para diferença de caixa . .. • . . .. ... 
12 - FunçÕes gratificadas ; ... ... . . . . ..... . . . .. . 
14 - Gratl!lcações por exerclclo de docência, ho-

norários por concursos e provas . . ... . .. . 
15 - Gratificação de representação . . .......... . 
17 - Gratificação de representação (Decreto-lei 

n.• 218) .. . .............. ....... . . . ........ . 
19 - Gratificação por serviço extraordinário .. 
20 - Gratificação por trabalho técnico ou clen-

Uflco ..... . . . . ..... .. .... .. .. . . . .. . ...... . 

4 800 
83 800 

30 000 
2 400 

13 200 
46 000 

20 000 

Consignação IV - Indenizações 

10 000 
10 000 

200 200 

20 000 

Consignação V - Outras Despesas com Pessoal 

30 - Salârlo-famllla . . . .. .... . . . ................ . 
31 - Indenização por outras despesas com pessoal 

Verba ll - Material 

40 000 
4 000 

Consignação I - Material Permanente 

04 - Livros , !lchas blbllogrâ!lcas Impressas, re
vistas e outras publicações especializadas 

05 - Má.quinas e aparelhos de fotografia, !11-
magem e respectivo material ........ .. . 

<11 - Material de ensino e educação ; lnslgnlas 
e bandeiras ... .... .. . .... . ... . . .. . . . .. . . . 

08 - Móveis em geral, má.quinas. equipamentos e 
utenslllos de escritório e de desenho ; 
material dldâtlco . .... ...... . .. .... . . ... . 

09 - Objetos para o Museu Palsaglstlco do 
Brasil ... . . ,. • . . ... ..... . ... . . . ... . . ... . . . • 

• 

40 ()()() 

25 000 

15 ()()() 

85 ()()() 

15 ()()() 

~onslgnaçll.o II - Material de Consumo 

12 - Artigos de expediente. desenho, ensino e 
educação ; fichas e livros de escrituração; 
Impressos e material de classl!lcação .. 

14·- Material de limpeza e desinfecção . .... . 
16 - Vestuárld e uniformes ........ . ........ . . . . 

145 000 
3 ()()() 

16 ()()() 

Verba .J - Servwo de Terceiros 

Consignação 1 - Conservação e Reparações 

01 - Ligeiros reparos, consertos e conservação 
de bens móveis e Imóveis . .. ... . ........ . 

44 000 

180 ()()() 

164 ()()() 

Ui 000 

.665 

1 755 000 

344 000 
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Co1U1lgna<;A<> II - Publicidade e Publicações 

03 - A&!lnatura de órgão" oficiais e aquiPlçào 
de publicações perlódicae ... .. .... ... • ..• 

04 - A.""lnatura rle recortes e publicação de 
edl tais e avisos ... .. ...... .. . ..... . ..... • 

06 - Pequenos serviços de encadernação ..•••. 

1 000 

5 000 
40 000 46 000 

Consignação III - Taxas de Serviços Públicos 

11 - Assinatura de telefones, telefonemas In-
terurbanos •... .. .... ..•..•..... ...... • . •. 

12 - Iluminação, fôrça-motriz, gá.11 e água ...•. 
13 - Serviços postais, telegráficos e aéreos; ra-

diogramas ........ .. .... .. . ... . ... . ..... . 

10 ()()() 
10 000 

to, llUO 

Consignação IV - Transportes e VlaglllUI 

18 - Condução e transporte~ urbanos .... . . ... . 
19 - FreteR e carretos ; annazenagenM e capa· 

tazlas ... . . . ...... . .... . .. . ... . .. .... . ... . 
20 - Transporte de pessoal e sua bagagem .••• 

10 000 

11} 000 
3 UOõ 28 fiOO 

CoriRlgnação V -- Outros Serv)çol!! ce T~ rceiros 

24 - Df'sJ ... J«ia d.- 1·Pm•.< SHa · e tr•inl!lfe:rtncla de 
fundos • . . . . .... . . . . . . . . ... . ... .. . . . ..... 

26 - Serviços de fo1·ueclmeittll d0 · h.:1llw,,. ••.• . 
2 400 
3 6M i; 000 

Vrrba 4 - Encargos Díl'ersua 

Conslgna~iio I - fnrlel! i?.ação por Dlvc~''' Encargo& 

01 - Cor; trato d<" limpez!l do prúcl!o .. .••• . • . , • • 
02 - DeBJ>f'llUS mlúdM de prc.nto pagamt!uto .• 
04 - Despel!las pela partlclpa<;iw em l'<>l'tames e 

exposlçlltls; realizações e;ulturail1 . .••• • . • 
07 - Ro;prc>senta.,; ii •J Moelal; recP.pç·ks. hottpt!da

gens e homenagens . ... . ...... . . . . . .. . • . 
09 - Concurso 11.nual de monografias •..•. •. .• 
10 ~ Ajuda de cupto e lnden!zaçil.o de despe~oio 

de eatada aos delegtidos à A.sscmbléla 
Geral; outras despesas . . . .. .... ...... .. 

11 - Cursüs técnicos e missões culturais no 
estrangeiro . ..... . ... .. ... . . ..... ...... .. 

13 - PMsagens para os deleS'adOil e conferencis-
tas il. Assembléia Geral ... .... ........ .. 

]2 ººº 
10 000 

70 uoo 

15 000 
30 000 

96 000 

180 000 

25 ()(~) 437 000 

Conslguação II - Outros Encargos 

17 -- Aluguel de bens lmó••els ................ . 
18 - Seg'uro de bens móveis, lmónJs e outros •. • 
19 ·- Seleção, aperfeiçoamento e especialização 

dP. peMOal administrativo e técnico .... 
28 - .Al!~istêncla aoe órgãos regionais ..••..•.• 
31 - Contribuição para lmpres,.Ao do>1 Anais do" 

C~gressos Brullelros de Geografia .. . • 
33 - Publicações periódicas; s1>rlàdas e avuJ,.as 

(Boletim OeogrdfkfJ. Re,,ista e Anuário 
Chogrdfico; Bíbhotec11 Oeo11rdfica Bra-
sileira) .. . .. .... . .. '. ...... .. . ............• 

34 - Quotas d'1 aJ<'sáo do Brasil : ao Instituto 
Pan-Anwrlcano de Geugrafia e História 
(•tuotn cto Ir:stttuto, contribuição à Co
miHsilo <lo ' Cartogra~la; despt'sas do Co
mitê dt Geografia); ii. União Geogró.fü•a 
Intern .. donal : quotaH anuais de 19-1.0 
a 1946 ............ . ............. . . . . .... . 

35 - Servli:os de amortização ectiflrio sede .. .. . 

li2 l)O() 

6 ()(Jd 

41) 000 

l&O 000 

160 000 

860 000 

210 000 
116 000 1 714 000 

120 ()()() 

2 151 000 
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Ve,.ba 6 - Bventuaia 

Consignação I - Diversos 

01 - Deapesas Imprevistas não constantes das 
tabelas .. .. ...... .. .. .. . .. ...... . . ....... . 

TOTAL GERAL DA SECRETARIA 

46 000 

4 416 000 

B - ORÇAMENTO DO "SERVIÇO DE GEOGRAFIA E CARTOGRAFIA" 

Ve1'ba l - Peaaoal 

Consignação II - PeBBoal Extranumerárlo 

04 - Contratados 
06 - Mensalistas 
06 - Diaristas . . . ... .. ..... .. .. . . . ........ .... : .. . · 
ff1 - Tarefeiros . ............................... . 
09 - Novas admlBBõea para atender ao desenvol-

4liO 000 
1150 000 

160 000 
50 000 

vimento doe sen·lços , .... . ...... . .... .. 200 000 2 000 000 

,· 
Consignação III - Vantagens 

12 - Funções gratificadas .. .. ..... . .. . .. ...... . 
14 - Gratificação por exerclclo de docência, ho

rál10ll por concursos e provas . . . . .. •• .. . 
19 - ·Gratificação por serviço extraordinário . •• 
20 - Gratificação por trabalho técnico ou clen-

flco ..... . .. ... . ....... , . .... .. ....... ... . 
21 - Gratificações por trabalho em zonas Insa-

lubres .. ... .......... ~ .... . . ..... . . . .. . .. 

86 000 

20 000 
40 000 

30 000 

80 000 ----
Consignação IV - Indenizações 

26 - Ajuda de custo . ...... . .... .. ... .. ... . .. . . 
71 - Diárias ,., . .. .. . . . ......... ... ... . ...... . ... . 

60 000 
300 000 

206 000 

860 000 

Consignação V - . Outras Despesas - com Pessoal 

30 - Salárlo·famllla .. .. .. • .. . .. • .. • . . . . • . .. . . . . . 40 000 
81 - Indénlzação por outras despesas com peBBoal 2 000 42 000 

Ve1'ba 1 - Material 

Consignação 1 - Material Permanente 

01 - Aparelhos e material técnico para tl'abalhos 
de campo .. . .... .. ..................... .. 

02 - Aparelhagem aerofotogramé'trlca de vôo e 
restituição ... . . ..... .... . ...... ... . .... . . 

OS - Automóveis, auto-caminhões, caminhonetas ; 
velculoe para serviço de campo; material 
flutuante e acceasórlos . . . ... . . .. . ...... . . 

05 - Máquinas e aparelhos de fotografia e fil
magem e material respectivo . ... , • . .... 

06 - Material de acampamento e campanha . . , .• 
08 - Móveis em geral, máquinas, equipamentos 

e utenslllos de escritório e desenho, ma-
terial didático ... . ......... .. . .. . ...... .. 

200 000 

1 800 000 

400 000 

100 000 
100 000 

100 000 

Consignação II - Material de Consumo 

12 - Artigos de expediente, desenho, ensino e 
educação ; fichas e livros de escrituração ; 
lmprell80.B e material de classificação .. . 

13 - Combuetlvels, sobressalentes e material 
de lubrificação e limpeza de máquinas e 
viaturas; artigos de Iluminação .. ...•.• • 

14 - Material de limpeza e desinfecção .... . . .• 
16 .- Vestuário. e uniformes . ..... .... ....... . .. . 

160 000 

200 000 
s 000 

12 000 

2 700 000 

366 000 

2 608 000 

8 066 000 

667 
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Verba 3 - BenJfçoa de Teroeiroa 

Consignação I - Conservação e Reparaçõe.e 

01 - Ligeiros reparos, consertos e conservação 
de bens móveis e Imóveis .. . . .. . . . . . . .. . ló 000 

Consignação II - Publicidade e Publicações 

Oõ - ImpreBl!lão de mapas . . .... . .. . . . .. . .. . . . .. . 860 000 

Consignação III - Taxas de Servlço11 Públicos 

11 - Assinatura de telefones , telefonemas Inte-
rurbanos • . .. ..... . .... . . . .... . . . .. . . . . . . . 

12 - Iluminação, !Orça-motriz, gás e água . .. .. 
13 - Serviços postais, telegrãflcos e aéreos; ra-

dlogramas . .. .• .. . . . . . ... . ..... . . . .. . . .. . • 

10 000 
10 000 

10 000 

Consignação IV - Tr,nsporte.s e Viagens 

18 - Condução e transportes urbanos .. . . .. .. . 
19 - Fretes e carretos : armazenagens e capa-

tazlas ..... . ... .. ...... . .. . .... . ....... . . . 
20 - Transporte de p~oal e sua bagagem .... . 

õ 000 

10 000 
2õ 000 

30 000 

40 000 

Consignação V - Outros Serviços de Terceiros 

24 - Despesas de remessas e transferência de 
fundos ... . .. ... . ..... .. .. . ....... . ... . .. . 

26 - Serviço de fornecimento de toalhas . . .... . . 
6 000 
3 600 9 600 

Verba .+ - Encargos 'Div!'rBOB 

Consignação I - IndenlzaÇão por Diversos Encargos 

01 - Contrato de limpeza do prédio . .... .. . .. . 
02 - Despesas miúdas de pronto pagamento . . . . 
08 - Indenização por serviços fora da sede . . . . . 
12 - Expedições cientificas . . ...... . .... •.... .. . • 

10 000 
8 000 

40 000 
100 000 

Consignação II - Outros Encargos 

17 - Aluguel de bens Imóveis . . . . . •. ... . . .. ... 
18 - Segur.o de bens· móveis e Imóveis e outros 
19 - Seleção. aperfeiçoamento e especialização 

do pessoal administrativo e técnico . . .. . . 
29 - Campanha altlmétrlca - excursão-tipo . . . • 
30 - Campanha das coordenadas geográficas . . , 
32 - Levantamentos aerofotogramétrlcos· .. •.... 
35 - Serviços de amortização edlficlo sede 

67 000 
6 000 

100 000 
100 000 
100 000 
200 000 

39 000 

Verba 6 - Bventua'8 

Consignação I - Diversos 

01 - Despesas Imprevistas não constantes das 
· tabelas . . ... . . . .... . .... .. . .. . ... . .. . . . . . . 

TOTAL GERAL DO SERVIÇO . . • .' 

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO 

VERBA 1 - PESSOAL 

158 000 

602 000 

Secretaria Geral .... . .. . .. .. ..... . . . .... .. . • . .•.. : . . · 1 765 000 
Serviço de Geografia e Cartografia . . . • . . . . . • . . . . . . . 2 608 000 

944 600 

760 000 

44 000 

7 421 600 

4 363 000 
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VERBA 2 - MATERIAL 
Secretaria Geral .•.•.....•..• , • ~ . ......... , •...•.... 1144·000 

11 065 000 Serviço de Geografia e Cartografia ............... . 3 409 000 

VERBA S - SERVIÇOS DE TERC:EIROS 

Secretaria Ge11&l . . ...........•. . .... . •....•.•. . . .: •... 120 000 
Serviços de Ge.ografla e Cartografia .....•.. ... . . .. 944 600 1 064 600 

VERBA 4 - ENCARGOS DIVERSOS 

Secretaria Geral . . ......... . ..... . ................. . 2 151 000 
Serviço de Geografia e Cartografia . .....•.... . . . . . 760 000 2 911 000 

VERBA 5 - EVENTUAIS 

Secretaria Geral .. ... ........ . ... .. .. . . ... ......... . 46 000 
Serviço de Geografia e Cartografia ., ..•...... .. .... 44 000 90 000 

TOTAL GERAL . .. .. . .. ..... .. . .... . . ......... . 11 887 600 

Resolução n.0 231, de 18 de fevereiro de 1946 

Baixa a clQ.$sificação, em julgamento final, das monografias do concurso de 1945 

O Diretório Central do Conselho Nacional de 
Geografia. usando das suas atribuições ; 

Considerando os pareceres apresentados pela 
Secção de Estudos, do Serviço· de Geografia, 
e Cartografia sôbre as monografias do côncurso 
de 1945; 

RESOLVE: 

Art. 1. • - Ficam aprovados os pareceres da 
Secção de Estudos, que examinou e criticou as 
monografias encaminhadas · a êste Diretório, no 
concurso lnstltuldo pelo Conselho em 1945, na 
conformidade da Resolução n.• ·191, de 18 de 
maio de 1945 dêste Diretório. 

Art. 2. • - Em julgamento final, o Diretório 
proclama a seguinte classlflcaçll.o das mono
grafias do concurso de 1945: 

a) etn primeiro lugar : 1) RegUlo Norte, 
com nota 71 - 8. • prêmio, de Arnaurl Bene
venuto de Lima; 

b) em segundo lugar: 1) O Temtórlo de 
Fernanào-de-NorO'nha, com nota 62,5 - 4.• prê
mio, de Américo Ribeiro de Araô.jo; 

e) em terceiro lugar: 1) MO'nografia do 
Munwipio de Governador Valadares, (M. de 
Governador-Valadares, E. de Minas Gerais), 
com ·nota 62 - 4.• prêmio, de Guilherme Gles
brecht; 

d) em quarto lugar: 1) Ensaio Geof'8wo 
do Distrito de Oamapl.14, (M. de HerculAnea. 
E. de Mato-Grosso), com nota 53 - 5.• prêmio, 
de Carlos Garcia de Queirós. 

e) em quinto lugar: 1) Oarandd - MD'no
grafia, (M . de Pôrto Murtlnho, E. de Mato
Grosso), com nota 42 - 6.• prêmio, de Bonifácio 
Camargo Gomes. , 

Art. 3. • - A Secretaria dará publicidade ao 
presente resultado e providenciará para a en
trega dos prêmios correspondentes. 

Rio-de-Janeiro, em 18 de fevereiro de 1946, 
ano X do Instituto. - Conferido e numerado. 
Virgfüo Oorréa Filho, Secretário-Assistente In
terino do Conselho, - Visto e rubricado , 
Ohristovam Leite de Castro, Secretário-Geral 
do Conselho. - Publique-se. Heitor Bracet, 
Presidente do Instituto em exerclclo. 

_.. DlrlJa-se l Secretaria do Conselho Nacional de Geografia, solicitando assinatura dhte 
...., "Boletim" para receber os seus n'6mero1 . em casa. 
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SÃO -PAULO 
Integra das Resoluções n. 08 1 a 9 

Bnolucio a.• 1, de 8 de Julho de 1998 

Aprumda ao g011hwo do Batado de Bilo-Paulo, 
um at&Ce-projeto d6 decreto-lei. 

O Diretório Regional do Conselho Nacional 
de Geografia no Estado de São-Paulo, usando 
du suu atribuições é eepeclalmente du que 
lhe são conferld8ll pelo art. n. • 23 do Regula-
mento do Conselho; · 

Considerando o disposto no art. 13 e aeus 
parágrafos; 

RESOLVE: 

Artigo único - Apresentar ao govêrno do 
Eatado de São-Paulo, para os devidos fins, o 
anexo ante-projeto de decreto estadual. 

São-Paulo, 8 de julho de 1938. - Visto e 
rubricado. Valdemar Lefi!vre, Secretário. -
Publique-se. Mariano d.e Olive~ra Wendel, Pre· 
aldente. 

ANEXO A RESOLUÇÃO N.• 1 

Áftte-Projeto 

Decreto n.• • . . de .. . de ...... de 1938. 
O doutor Adernar Pereira de Barros, Inter· 

ventor Federal no Estado de São-Paulo, no 
exerclclo de suas atribuições; 

Considerando que o art. 13 do Decreto-lei 
n.• 311, de 2 de março de 1934, obriga oa munl
clplos existentes a depositarem, dentro do prazo 
de um ano, na Secretaria do Diretório Regio
nal do Conselho Nacional de Geografia, em 
duu vias autenticadas, o mapa do seu ter
rltó,rlo; 

Considerando que devido à exlgUldade do 
prazo, é necesa:\rlo haver uma perfeita coor
denação de servi~os para que seja po881vel o 
cumprimento dessa determinação, dentro do 
prazo fixado; 

Considerando que ao Estii.do lntereBSa seja 
dado exato cumprim<'nto a e11Sa disposição legal; 

Considerando que há economia e vantagem 
em que os mapas sejam executaõos em todo o 
Estado, obedecendo às necessárias prescrições 
técnicas sob uma única direção; . 

DECRETA: 

Art. 1. • - O Departamento Geográfico e 
Geológico tomará a Iniciativa de colhêr e coor· 
dPnar todos os elementos para organização do 
mapa de cada munlclplo, com a maior precisão 
poul vel. . 

Art. 2.• - Nos casos em que, por falta. de 
elementos seja lmpoBSlvel apresentar um mapa 
complPto, deverá o mesmo atender aos requisi
tos mlnlmos fixados pelo Conselho NaclonaJ de 
Geografia, constant~ da Resolução n.• 3. de 
29 de março de 1938. . 

Art. 3. • - Competirá ao mesmo Departa
mento a direção técnica dos trabalhos topo· 
gráficos neceBSárlos, 

Parágrafo único - ~11e11 tJ"abalhol'I 11erão 
executado• pelo eeu pP.saoal técnico 11tual ou 
por Intermédio de profiaslonala contratado11 es· 
peclalmente para ê811e serviço. 

Art. 4. • - AB despesas com a execução de 
todos oa trabalhos correrão por conta de verba 
especial, constltulda de quotas pagas pelos mu
nlclploa, de acõrdo com a tabela dl!erenclal 
anexa a e.te decreto. , 

Parágrafo único - Fica ll•ento da contri
buição a que se refere êste artigo, o munlclplo 
da capital. 

Art. 5. • - O pagamento dll.!I quotll.!I devidas, 
nos têrmos do artigo anterior. será feito em 
quatro prestações Iguais a 30. 60, 90 e 120 dias, 
a contar da data da publicação dêste decreto. 

Art. 8.• - A lmportãncla das prestações 
será depositada no Banco do Estado de São· 
Paulo, constituindo um fundo especial que eó 
poderá ser utilizado pelo Departamento Geo
gráfico e Geológico para a execução dos serYlços 
acima previstos. 

Parágrafo único - Os pagamentos por conta 
do fundo ora criado. serão feitos por cheques 
assinados pelo diretor do Departamento Geográ· 
fico e Geológico e visados pelo secretário da 
Agricultura, Indústria e Comércio, depois de 
processadas e aprovadas ll.!I respectivas contas. 

Art. 7.• - Todos os munlclplos, o Departa
mento das Municipalidades e os demais depar· 
lamentos técnicos do Estado são obrigados a 
fornecer ao Departamento Geográfico e Geoló· 
glco, com a máxima urgência. todos os elemen· 
tos e dados que possuam tais como mapas df! . 
cidades e vilas, bem como plantas de quaJequer 
outro• lev11ntamentos topográficos que possam 
facilitar a execução dêslies serviço•. 

Art. 8. • - :ftl!te decreto, entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogando-se as 
dl11poslçõea em contrário. 

Palácio do Govêmo do Estado de São-Paulo, 
aoe ... dias do mês de ............ de 1938. 

TABELA DIFERENCIAL PROGRESSIVA 

RECEITA MUNICIPAL ARRECA
DADA EM 1936 

De 1 a 220 contQs 
O excedente • 200 • 500 
O excedente • 500 • 1 000 
O excedente • :1 000 • 10. 000 
O excedente de mais d~ 10 000 

Percentagem 
devida 

13 
3/43 
1/~ 
1/43 
1/8% 

NOTA: A verba especial, mencionada no 
artigo 4. • do ante-projeto do decreto, será cons
tltuida pelas percentagens constantes desta ta· 
bela diferencial, tomando-se por base a arre
cadacão municipal correspondeQte ao exerciclo 
de 1936. 
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Besoluclo n.0 2, d., S de a16ato de 1938 

Dd regimento aoa trabalhos do Dirr.tórío Rr,
pional de Geografia do Blltad.o de S<'lo-Paulo. 

O Diretório Regional do Conselho NaclQnal 
de Geografia no Estado de São-Paulo, usanrlo 
de eua.11 atribuições. e bueado na Resolução 
n.• S, de 12 de julho de 1937 da Allsembh\ia 
Geral do Conselho Brlll!llelro de Geografia, 

RESOLVE: , 

Art. 1. • - O Diretório Regional do Con
selho Nacional de Geografia do Estado de São
Paulo será constltuldo pelos membros do Con
selho e determinados no artigo 3.• e aeu pará
grafo único. do Decreto estadual n.• 8 617, de 
3 de setembro de 1937. 

Art. 2. • - O Diretório Regional de Cko
grafla reunlr-ee-á na sede própria. na Secre
taria da Agricultura ou repartição dirigida pelo 
secretário do diretor, ordlnàrlamente no terceiro · 
dia útil de cada mês. e realizará as reuniões 
extraordinárias que forem necessárias . · 

Art. S. o - Para que o Diretório Regional 
de Gf'ografl'l. poss" dPllberar, eerá necessária a 
pre .. ença da mulorla absoluta de se.uA membros. 

~ 1. 0 ·-· ca,Ja membro do Diretório Regional 
. de · G•' 11i::r•1f!3 d<'l'i~n:irf1 um supl<>nte. para re
preeentá-lo 111), . EC tL~ impedimentos, tendo di
reito · a voto. 

1 2.• - A de1<lgnai:Ao do supl.,nte deverá 
11er comunicada por oficio, ao presidente do 
Diretório. · 

Art. 4.• - No.s seus Impedimentos, o presi
dente será sub8tltuido pelo secretário, e na 
!alta clêste, pelo mais lclo110 dos membros pre
eentes. 

Art. 6. • - O presld.mte. por solldtaçllo do 
secrP-tárlo. 11eelgnar4 um fundonárlo da repar
tição dirigida pelo secretário e.fim de, como 
~ecretárlo-lll!slstente. executar os ~en-lços que 
lhe forem dete rminados pelo secretârlo elo 
Diretório . 

Art. 6. • - As deliberações do Diretório 
COl18tarão de "Resoluções" redigldus em forma 
articulada, numeradaa por ordetn e O.atJldW!, 
conforme o estabelecido nu art. 28 do R egula
mento. 

1 1.0 - - A reda•;ão daa .. Resolu<;õ<'s" , que 
deverâ ser feita pelo secret á rio. obedeceni ao 
qu~. constar em ata e deverã "er submetida à 
aprovaçi!.o do Diretório, na rf'uniào lmr.J lata . 

1 2. • - Os originais d&B "Re1<oluçõe:<" Rer:lo 
confer1dos e rubrlr~'ldos pelo 1<ecretArio e man
dados puLllcar PP.lo presidente no órgão o!lclal. 

1 8.o - Em caso de urgência, 88 "Resolu
ções" poderão s e r r edlgldliB, apro\'E1daa e 881<1· 
nadas em uma m<'..sma r'luniilo . 

1 4.• - As "R'lllOluçõe>'n, depois <le publl
cadal! no Dldrio Oficial do Estalo, serão comu
nicadas ao Dlretór1o Central do Cons.,lho Na
cional de Geografia e a todos º" Dlret.õrlo~ 
Munlclpal11 dfste Estado. 

Art. 7.• - AI! "Re!!oluçõe11" do Diretório 
Regional t'lrllo o seguinte preâmbulo, com a 
fundamentação que convier : "O Diretório do 
Conselho Nacional ile Geografia no Estado de 
São-Paulo, usando das suas atribuições, •....• 
Resol..-e . . .... •, · 

São-P1tulo, 3 de agósto de 1938. - Visto e 
rubr1cado. Vaidemar Lt!f~>TtJ. - Publlque-ae. 
Jod Levv Sobrit1llo, Presidente. 

Rl'sol•i:lo n.o 3, de 26 de Junho de 193!1 

SQlicita do UOl!tmo do Bstado um au.:dlfo para 
a retJiata "Geografia". 

O Diretório Regional do Conselho Nacional 
11 r Geografia no Estado de São-Paulo, U98ndo 
das suas atribuições, especialmente da que lhe 
(> co11!crlda P"lo art. 28 do Regulamento do 
C"ns<'lho Brasileiro de Geografia; 

Considerando que o Diretório Regional do 
Coni•Plho Nacional de Geografia no Estado de 
São-Puulo não dispõe de uma revista própria. 
onde possa publicar suas Ata.11. Resoluções e 
trabalhos e docume ntos geográficos; 

Considerando que já existe em São-Paulo 
uma revista geogrãflca. presentemente atra
Yessando sérla.11 dificuldades financeira.e; 

RESOLVE: 

Artigo 6nlco - Solicitar ao govfmo do 
Estado um auxilio de dois contos de M!ls por 
numero publlcado da revista Oeourafio, edi
tada nesta canltal. sendo o mesmo. correspon
de nte a 4 n6merol! anuais, no máximo de 8 
contos. 

O crédito especial neceas:\rlo seria põeto 
A dlspo1lção da Diretoria de Publl~ldade da 
Secretario. da Agricultura, que efetuaria o pa
gamento à Al!soclação dos Gffi1"1·:1!nl!I Br8.91lelro11, 
mediante a entrega de 400 exemplares da refe
rida revista . 

São-Paulo. 26 de junho de 1939. - Visto e 
rubricado. Valdemar Lef~vre, Secretário. -
PUbllque-se.- Mariat10 de OHl!6fra, Presidente. 

Resoluclo n.0 -1, de 28 de Junho dl' 1939 

Bu.Qere ao U01.'~mo do Estado a criaç<'lo de dofa 
prl!mfo., que ae,-lio conferido8 a autorea de 
trabalhos ueogrdficos. 

O Dlre lór1o Regional do Conselho Nacional 
d t~ Geografia n<J Estado de São-Paulo, usando 
das su1111 atribuições; 

Co nsiderando que lhe cabe tomar a Inicia
tiva necessária A coordena<;ll<7 e ao desenvolvi-
mento dos trabalhos geográficos; · 

RESOLVE : 

1. Sugerir ao go\'êrno do Estado a crlacão 
d" dois prêmios anuais de três contos de réis. 
q11e serãl) conferidos aos autores de trabRlhos 
geográfico" que ven1em sóbre Gilografla Flslca 
ou s1)bre Geografia Polltlca. 

2. Que se j'l. nomeada uma Comissão julga
dor0. composta de três membros : um represen~ 
tante do govêrno do Estado. um representante 
do Diretório Re.,-fonal ile Geo&;rAfla. " um re
prel!lentante da Unlvfln!ldade de São-Paulo. 

3. Qu" os prêmios sejam conferidos' a . tra
balhoa an<>mu1 de lndlscuth-el realce, a cri-

• tArlo da Comissão . 
4 . Que os concorrentes se apresentem l!ob 

pseudônimos. evitando as11!m a acão de idél&11 
preconr.eblda.~ por parte da Comissão .1ulgadora. 

São-Paulo. 26 de junho de 1939. - Visto 
e rubricado. Valdemar LeUvre, Ser.retArlo. '
Publique-se . Manat10 de OlftJeira We1100J, Pre-
•ldei;te. • 

-te 
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BeHluelo •· • 5, de 2% de de11embro de 19S9 

l•d"1adoe os c0ft8Ultoree t4'cntcoe do Dfretôrio 
Reu\onal de Geooraffa. 

O Diretório do ·Conselho Nacional de Geo
srafla no Estado de São-Paulo, W!ando das 
11uas atribuições; 

Considerando o dlaposto no artigo llí do 
Regulamento do Conselho Nacional de Geo
grafia, 

RESOLVE: 

Artigo único - Ficam indicados , para con
sultores t écnicos do Diretório Regional do Con
selho Nacional de Geografia no Estado de São
Paulo, os senhores : 1 - Frederico Carlos 
Hoehne - Ex-membro do Diretório ; 2 - Otá
vio Ferraz de Sampaio - Ex-membro do Dire
tório; S - Rubens Borba d e Morais - Ex
membro do Diretório ; 4 - Guilherme Wendel -
Ex-membro do Diretório; 5 - Milclades P e
reira da Silva - Ex-membro do Diretório ; 6 -
Sud Menucci - Ex-membro do Diretório; 7 -
João Pedro Cardoso - Ex-diretor da Comissão 
Geográfica e Geológica ; 8 - Clodomiro Pereira 
da Silva - Lente aposentado da Escola Poli
técnica; 9 - J . F onseca Rodrigues - Lente 
aposentado da Escola Politécnica; 10 - J. 
Lúcio M. Rodrigues - Lente aposentado da 
Escola Politécnica ; 11 - Francisco de Sales 
Vicente de Azevedo - Professor de desenho 
cartográfico da Escola Politécnica ; 12 - Vltor 
da Silva Freire - L ente aposentado da Escola 
P olitécnica , 

São-Paulo, 22 de dezembro de 1939. - Visto 
e rubricado . Valdemar Leféure, Secretário. -
Publique-se. José L eu11 Sobrinho, Presidente. 

Beeoloelo •·º 8, de 22 de desembro de 19S9 

Nomefa os fnformante8 municfpaia do Dfretôrio 
Reofonal de Geografw. 

O Diretório do Conselho Nacional de Geo
grafia no Estado de São-Paulo, usando das suas 

· atribuições, especialmente da prevista no pará-
1!.'rafo único do artigo 16 do Regulamento do 
Conselho ; · 

RESOLVE: 

Artigo único - Tendo em vista as oropostas 
aoresentadas pelos presidentes dos Diretórios 
Municipais de Geografia, ficam nomeados Infor
mantes municipais as pessoas Indicadas pela 
Secretaria dêste Diretório, dentre os nomes pro
postos pelos respectivos presidentes . 

São-Paulo, 22 de dezembro de 1939. -
Visto e rubricado . Valdemar Leféure, Secretá
rio. - Publique-se. Jo8é Leu11 Sobrinho, Pre
sidente. 

Besolucio n.0 ,, de Sl de Janeiro de lMO 

Formula um ai>élo ao gouémo do E8tado de 
840-Paulo para que 8e nome'6 uma com'8-
e4o à68tmaàa a e8tuàar a dellmltac4o àa8 
.eonaa d'8tritai8 da capital. 

O Diretório do Conselho Nacional de Geo
grafm no Estado de São-Paulo, usando das suas 
atrlbulcões e tendo em vista o dlaposto no 
artigo 2S do Regulamento do Comelho; 

Considerando que a 1lltlma lei estadual 
(n. • l 756) tratando da divlaão dos então dis
tritos de paz da capital ê de 27 de dezembro 
de 1920; 

Considerando que. depois dessa data, foram 
criados novos distritos de paz, na maioria com
tituldos com territórios desmembrados de an
tigos distritos; 

Considerando que ·esaa lei, além de ser 
Incompleta é omissa, descrevendo Incorreta
mente perlrnetros que multas vêzes não se 
fecham; 

Considerando que êsse atual estado de cou
sas t em acarretado grandes transtornos e In
convenientes para a administração pública; 

Considerando que se torna imposslvel atual
mente representar, na planta da capital, os 
perlmetros das zonas distritais; 

Considerando ainda que o recenseamento 
dêste ano vai necessitar de perlmetros precisos 
e fàcllmente Identificáveis no terreno; 

Considerando finalmente que a Secretaria 
da Justiça e Negócios do Interior, o Departa
mento Estadual de Estatlstica e a Prefeitura 
Municipal precisam conhecer as confrontações 
das atuais zonas distritais da capital; 

RESOLVE: 

Artig o único - O Diretório Regional de 
Geografia solicitará do govêrno do Estado que 
seja baixado um decreto-lei onde fiquem esta
belecidas as divisas das atuais zonas distritais 
da capital, fazendo-se as correções que estão 
s endo reclamadas . 

. 1 1. • - Para êsse fim, o govêrno do Estado 
nomearia uma comissão composta de um repre
sentante da ffil cretarla da Justiça e Negócios d o 
I nt erior. um r epresentante do Departamento 
Estadual de Estat!stlca, um representante da 
Prefeitura da capital. um r epresentante do Ins
tituto Geográfico e Geológ ico e um represen
tante da Secretaria da Fazenda. 

1 2.• - Na descrição dos per!metros dlstri. 
tais, adotar-s e-á o mesmo sistema instltuldo 
pelo Decreto-lei federal n .• 811, relativo b 
divisas municipais e distritais . 

São-Paulo. 31 de janeiro de 1940. - Visto 
e rubricado . Valdemar Lef~, Secretário. ""'.'" 
Publique-se. Jo84' Leu11 Sobri•ho, Presidente. 

Be1olucio u. • 8, de 8 de maio de 1940 

Apresenta connratulaçlle8 ao 8ecretárlo da In
dústria e Oom4'rcw !)Sla ade84o do l"8tltuto 
Geográfico e Geológico ao IX Oonoresso 
Brasileiro de Geografia . . 

O Diretório Regional do Conselho Nacional 
de Geografia no Estado de São-Paulo, usando 
das suas atribuições: 

Considerando que o Instituto Geog ráfico e 
Geológico, órgão da Secretaria da Agricultura. 
Industria e Comércio é a repartição estadual 
encarregada do estudo e divulgação das ques
tões relativas à Geografia do -Estado; 

Considerando que a adesão do Instituto 
Geográfico e Ge·ológico, como membro protetor 
do IX Congresso Brasileiro de Geografia. sig
nifica o apolo do govêrno do Estado à patrió
tica iniciativa da Sociedade de Geografia do 
Rio de Janeiro; 

Considerando que os congressos promovidos 
por essa Sociedade t~m contrlbuldo grande
mente para um melhor conhecimento da Geo

' grafia brasileira; 
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RESOLVE: 

Artigo único - O Diretório Regional de 
Geografia, no Estado de São-Paulo, formula um 
voto de congratulação e aplauso ao excelentls-
11lmo 11enhor eecretlirlo ·da Agricultura, Indús
tria e Comércio, Sr. J'oeé Levy Sobrinho pela 
adesão do Instituto Geogrliflco e Geológico, 
como membro protetor, ao XI Congreeeo Bra
sileiro de Geografia, a se Instalar aoe 7 de 
setembro próximo futuro, na cidade de Flo-
rianópolis. · 

São-Paulo, 8 de mal.o de 1940. - Vleto e 
rubricado. Ckero de Freitas, Secretárlo-Allels• 
tente . - Publique-se. Valdemar Lefê1Jre, pelo 
Presidente . 

Be110luclo n.• 9, de 8 de maio de UMO 

Jl'onnula um a~lo ao gcwlrn-0 do :Blltaào no 
aenUdo de aerem alteradoa 08 nomea de 

. 11driaa eBttlllõea ferrcw(driaa. 

O , Diretório Regional do Conselho Nacional 
de Geografia, no Estado de São-Paulo, usando 
das euas atribuições: 

Considerando qµe virias estradas de ferro 
têm dado às suas estações nomes que não são 
os das cidades ou vilas onde se encontram. 

Considerando que. várias eetaçõee, situadas 
a muitos quilômetros de cidades ou povoações, 
ostentam os nomes dos ditos lugares : 

Considerando que essas dlecordãnciae, dão 
causa no presente ou em futuro próximo a con
fusões , prejudicando o público; 

Considerando que por ocasião da mudança 
de nomes de cidades e vilas, têm estas recebido 
denominações anteriormente atrlbuldas a esta
ções ferrovllirlas; 

Considerando que com o decorrer dos anos 
os pequenos povoados, orlglnado11 das estações 
ferrovllirlas, passam a vilas e posteriormente 
a cidades, que geralmente conservam o nome 
das estações que lhes deram origem; 

RESOLVE : 

Àrt. 1.0 ·- O Diretório ~eglonal de Geo
grafia solicita do govêrno do Estado as provi
dências que se tornarem neceBBlirlas, no sentldQ 
de serem extensivas b estaçõe11 ferrovllirlas , 011 
nomes das cidades, vilas ou povoados onde 
aquelas eatejam localizadas. 

Parligrafo único - Havendo em uma cidade 
ou vila malB de uma ,estação, esta recebera o 
nome da cidade ou vila, seguido do nome do 
bairro onde se encontrar, ou de t>utro nome de 
livre escolha da Estrada . 

Ari. · 2.0 ~ Estações afa.!ltadlil de cidades, 
vi.las ou povoados, que no futuro PoBBam tornar
se em vilas ou cidades, não poderão receber o 
nome dessas localidades . 

l>arligrafo único - No caso previsto neste 
artigo, antes de se dar nome à estação, a Dire
toria de Viação da Secretaria da Viação e Obras 
Públlcaa, ouvlrli o Instituto Geográfico e Geo
lógico do Elltado . 

Art. s.o - O Diretório Regional de Geogra
fia, sugere ao govêrno ~o Estado a conveniência 
de ser constitulda uma comissão, compo11ta de 
um representante da Diretoria de Viação, um 
representante do Instituto Geográfico e Geoló
gico e um representante do Diretório Regional 
de Geografia. 

- afim de pôr em prlitlca eeta resolução e .. 
propor a substituição doe nomes das estações, 
enquadradas nos seguintes casos : 

I - nome Idêntico de distrito de paz e de 
estação ferroviária, situados em localB dife
rentes. 

II - nome Idêntico em mais de uma estação 
ferroviária. 

III - estação ferroviária com nome que 
não é o da cidade ou vila onde se encontra. 

IV - nomes semelhantes em distritos de paz 
e em estações ferroviárias de modo a causar 
confusão . · 

No anexo. desta Resolução acham-se, a ti
tulo Informativo, diversos casos prevlstoe no 
artigo S.o. 

Art. 4.o - À comissão encarregada das fu
turas revts!ies da divisão territorial do Estado 
e da sua toponlmia, êste Diretório recomenda 
que : · 

I - sejam dados aos futuros distritos de 
paz, os nomes das estações que lhes tenham 
dado origem; 

II - não seja dado a novo distrito de paz, 
nome Igual ao de estação já existente, situada 
em ponto distante dêsse novo distrito, portanto 
em desacôrdo com o que estabelece o artigo 2. •. 

São-Paulo, 8 de maio de 1940. :.._ Visto e 
rubricado . Valdemar Lef00r6, Secretário. -
Publique-se . .Toa~ Let>JI Bobrit&ho, Presidente. 

.· 
~ Se quiser receber as obras da "Blbldoteca Geogràflca Brasileira", escreva à Secretaria do 
.,... Conselho Nacional de Geosrafla. 

' 
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ANEXO À RESOLUÇÃO N.9 9, DE 8 DE MAIO DE 1940 

1 - Estações ferroviâri.&B e dlstritQs de paz, <;om idêntica denominação, situados em lugares 
afastados. 

LOCALIDADES 

Alambari. . ...... •. ..... . . 
Americana . .. . ........... .. 
América de Campos . ... .. • 
AnhUlllllB .... .. .... . .... .. 
Bandeirantes . ... ......... . 
Bela Vista . ........ .. . ... . 
BollSUCll880: ..... . . .. .. ... . 
Campo Largo .... ., ...... . 
Corredeira . ... . ......... . . 
Figueira ... ... .......... . . 
Floresta .. ..... ......... . . 
Fortuna . • .. .......... . ... 
Itaoca .. .. ............ . .. . · 
Junqueira ................ . 
Macaúbas . ........ . . ..... . 
Martinópolis . . .... .. .. .•.. 
Orindiúva . ...... . ........ . 
Porangaba .... ...... . ... . . 
Santa Maria ...... ..... . . . 
Banto Inácio . ... .. ....... . 
Taquaral. .. ..... ... .... . . 
Tfü~ .. ................ . 

ESTAÇÕES 

Na estrada 

Sorocabana . . . ........ . . 
Sorocabana . . ..... .. . . . . 
Sorocabana . •........... 
Mojiana .. . . ........... . 
Bragantina (S. P. R.) . ... . 
Central. .. ... .......... . 
Campos do Jordão . . ... . 
Br~ntina (S. P. R.) .. .. 
MoJlllll& ... . . . . ........ . 
São Paulo-Minas .. . ... .. 
Paulista . .. . ........ .. . . 
$orocabana .. •.......... 
Mojiana ............ . .. . 
NO!'.~ ....... ...... .. . 
Mo11ana .............. . . 
São Paulo-Minas .. ., .. .. 
Mojiana . .. ... ...... .. . . 
Mojiana ..... ...... .... . 
São Paulo-Minas . ... ... . 
Paulista . . ..... ........ . 
Paulista . ...... : ... .... . 
Mojiana . . ,. ... ..... .... . 

No municipio 

Botucatu .. . ........... . 
Tatui. .... .' .......... . . . 
Botucatu . ............. . 
Campinas .............. . 
Bragahça . .. .. . ... ..... . 
Piquõte ... .. . . .... . .. . . . 
Pi1~~11bangaba . ..... . 
At1bam .... ........... . . 
Cajuru . ............... . 
Cravinhos .............. . 
São Carlos?.. : ....... .. 
Ourinhos? .. . . .. ... .... . 
Cajuru ... . ........... . . 
Andradina?.. ......... .. 
Batataia ..... ... ....... . 
Cravinhos . ....... .... . . . 
São João da Boa Vista . . 
Jardinópolis T ••• •• ••••• • 
São Simão? ............ . 
Ribeirão Bonito . •. •..... 
Piracicaba .. ... . . . : . . .. . 
Cravinhos ?. .. ....... . .. . 

II - Estações ferrovláriu com nom~s idênticos. 

Distritos de paz 

Itapetininga 
Americana 
Tanabi 
Presidente Prudente 
Agudos 
Bela Vi6ta 
Itai 
Campo Largo ... 
Pirajui 
Dois Córregos . ... 
Itapuf 
Bela Vista . . .. 
A piai 
Monte Aprazivel 
Monte Aprazlvel 
Martinópolis 
Paulo de Faria 
Porangaba 
São Pedro 
Garça 
Pitangueirae 
Bauru 

ESTAÇÕES Estradas 

Baêuri ................. .............. ....... ..... . . Mojiana ... ... ...... .. . . 
Major Novais ........... . .. . .. , .... ... ..... . ... · . .. . Dourados .. .... , .•.• ,. .• 
Serrinha ...................... .......... . . ......... . São Paulo-Minas . .. . .• .. 
Tibiriç, . ................ . .......... . ...... . ....... . Mojiana .... . . ..... . . . . . 
VJSta Alegre .. _. .......... . .................... . ... . Monte Alegre .......... . 

1 

Noroeste 
J abutioabal 
Sorooabana. 
Noroest.e 
Central 

. 111 - Estações terroviârias apresentando nome dlverBO' do da localidade a que serve. 

ESTAÇÕES 

Bandeirantes . . , , .•.... . ... 
Francisco Sodré ... ... ... .. 
Juqueri ....... ..... ...... . 
Miraudópolis . ...... .. .... . 
Oaramuru ... .... .. ....... . 
Çotia ..... .......... . . ... . 

Localidades 

Vila de Vargéln do munidpio de Bragança. 
• Sodrólia do municlpio de Santa. Cruz do Rio Pardo. 

> > Franco da Rooha do municlpio de Juqueri. 
> > Comandante Arbues do munlclpio de· V alparafso. 
• • Sapêzal do municlpio de Paraguaçu. 
• • Itapevi do munioipio de Cotia. 

NOTA-A verba especial , msncionada no artigo 4.• do ante-projeto d.o decreto, será cmlatitulda pe)u percentagem COll8tanteo 
dmla tabela cfüerencial, tomando-ee por ba>e a arrecadaolo municipal correspondente ao eieralcio de 1936. 
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