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Editorial 

O curto período que nos separa do término da li Guerra Mundial já 
assinala para a ciência geográfica promissor intercâmbio cultural com o Velho 
Mundo. A ciência européia procura retomar a sua posição de influência cultural 
nos países do continente, bafejados que foram, nesses últimos anos, quase · 
exclusivamente, pelos sopros do desenvolvimento . científico norte-americano. 

A essa aproximação cultural não poderia faltar a França, ávida de estender, 
além de seus limites territoriais, através ·de seus mestres e pesquisadores, as 
reservas acumuladas· com os ensinamentos desenvolvidos durante o conflito. · 

Assim se explica porque teve o Brasil, em apenas quatro ~, as 
visitas dos ilustres cienti•tas lranceseB André Siegfried, Pierre , Deffontaines e 
Phillipe Shereschewsky. O primeiro dêles, renomado sociólo'° aqui cheAado 
nos primeiros dias de setembro do ano lindo, a convite do Instituto Rio 
Branco, pronunciou uma série de. conferências, nas quais versou matéria de 
grande interêsse geográfico . Durante sua permanência nesta capital mereceu o 
Conselho Nacional de Geografia sua honrosa visita, tendo-lhe sido dado observar 
o desenvolvimento das atividades geográficas realizadas ·por esta instituição. 

O professor Pierre Dellonttiines, nome ti.o intimamente ligado à Geografia 
nacional, pela segunda vez se encontra entre nós, depois de uma ausência 
de dez anos . Trouxe-nos o mestre Deflontaines, desta feita, em brilhante 
conferência pronunciada no Conselho, precioso ensaio de Geografia "Humana 
da Montanha, fonte 011de podem abeberar-se os geógrafos nacionais pára estudos 
das. nossas regiões montanhosas. 

Outro visitante ilustre é o professor Philippe Shereschewsky, criador da 
"Théorie des S'ystemes Nuageux!' - um dos meios mais seguros de previsão do 
tempo e proteção à navegação aérea, largamente aplicada na recente confla
gração mundial. Em sua visita à sede dêste Conselho, exp& em maAraílica 
conferência, a sua teoria, possibilitando aos técnicos nacionais um íntimo con
tacto com os novo• rumos da Meteorologiá. 
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Recentemente nomeada adido cultural à Embaixada de França, em n08so 
país, Gabrielle Minneur, secretária seral do Centro de Pesquisas Científicas 
de França vem, também, colocando a sua cultura a serviço .de uma sadia e 
.fecunda cooperação intelectual. 

O Aovêrno francês por suas instituições oficiais, completando o movimento 
cultural recuperador, vem de oferecer a estudantes e técnicos brasileirCJS bôlsas 
de estudos em suas principais Universidades. Asraciados com elas sesuiram 
em fins de outubro para a França cinco seóstalos do Conselho Nacional de 
GeoAraiia, que em Sorbonne, Strasbours, Lyon e Grenoble farão curs08 espe
cializados de Geosralia. 

São, assim, mui promissoras, as relações com a ciência seosráfica da 
Frapça, que p Brasil ora retoma, passada a calamidade da . suerra mundial. 

CHRISTOVAM LEITE DE CASTRO 

Secretá.rio Geral 
do Conselho Nacion!ll de Geografia . 



Comentário 

Povoamento e Fixação Demográfica 
em o Estado do Amazonas 

AGNELO BITl'ENCOURT 

Secretário do Diretório Regional 
de Geografia no Amazonllll 

Para se resolverem os problemas do Amazonas é indispensável, antes de tudo, 
que se conheça a sua geografia particular e se tenha notícia dos hábitos e cos
tumes de sua disseminada população. 

FACIES GEOGRAFICO DA PLANíCIE 

O Estado do Amazonas é parte integrarite da imensa bacia fluvial, a maior 
do mundo, estendendo-se das orlas do Atlântico, aos desfiladeiros dos Andes, 
na Bolívia., Peru, Venezuela e Colômbia . Trata-se de uma planície vastíssima, 
recortada .pelo inigualável rio Amazonas e seus inúmeros tributários, que tam
bém intér~am ao Estado do Pará, noroeste de Mato Grosso, Território do Acre, 
Guaporé e Rio Branco. ~sse conjunto forma a Amazônia, sendo o nosso Estado 
a parte de maior área, pois' tem de· superfície ·1 542 299 quilômetros quadrados, 
maior 16 vêzes que Portugal. 

A Planície é um todo geográfico, apresentando suas características próprias. 
Baixa e coberta de compactas florestas, é recortada de cursos d'água em tôda 
parte. · . 

Não se percorre uma reta de cinco quilômetros que não se encontrem dois 
ou mais igarapés, lagos ou paranás. Tem-se a impressão de que 50% dessas 
terras, ao tempo do inverno, quando os rios se acham transbordantes, são tra-
gadas pelo elemento líquido. · 

O Amazonas é uma região semi-aquática, umi,i transição geológica de um 
mar d'água doce, que. march_p. para o seu dessecamento. Nela, ainda muitos rios 
coleiani incertos. Na expressão de Euclides da Cunha é o caos, parecendo ali 
estar a última página do Gênesis. · 

A imensidade uniforme, monótona, "esconde-se por trás de si mesma". 
O rio ·Amazonas traça-lhe o desenho. Realmente, nota-se o fenômeno da 

multiplicidade dos seus subafluentes que ainda se esgalharam, .desde os que 
formam os. manadeiros ·até os que se despejam nos últimos trechos dos cursos 
inferiores. · 

Devido à continuidade da b~ixada, pouco se percebem os divisores 'de água, 
sendo, por isso, muito fácil se passar por meio de furos, de um rio a outro ou 
de um lago a outro, sobretudo. na época hilfernal. Por exemplo: do Madeira tran
sita-se para o Purus; do rio Negro, para o Japurá. 

Ademais, além dêsses vastQs cordões líquidos, hâ. também QS paranás e 
paranás-mirts; que são canais nkturais ligando trechos do mesmo r1o, como rios 
e lagos diversos. A terra é esquadrinhada, por tôda parte. Não há rêde fluvial 
mais apropriada à navegação, desde os transatlânticos que sobem a calha prin-· 
cipal, até os pequeninos "motores", que trafegam os mais recôndidos tributários. 

Ao tempo das enchentes, não é exagêro afirmar-se uma extensão de · 80 000 
,quilômetros de vias navegáveis, no Amazonas, para . todos os tipos de embar
cações. 

• 
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Cada rio forma -e· destrói, no longo de suas margens, num perpetuo-mobill, 
um dorso pouco elevado, de cem a trezentos metros de largura, por trás do qual 
se esplanam os igarapés ou sejam a parte mais baixa, que, anualmente, é tra-
gada pelas enchentes. · · 

Podemos dividir as terras do Ama.zonas em "firmes" e "varzeados". As pri
meiras não são atingidas pela alagaçã.o. Quer as primeiras, quer as segundas, 
são cobertas, como dissemos, de compactas florestas, que apenas se interrompem 
à passagem dos rios e paranás e no pontilhar dos inúmeros lagos, que se ligam 
entre ··si, constituindo um labirinto conhecido somente da gente da região. 

As margens dos rios, encontram-se, numa interpolação irregular, ora terras 
firmes, habitat das madeiras de lei, ora os varzeados, onde medram as árvores 
gomíferas, riqueza principal da Amazônia. 

Os varzeados não passam de camadas sedimentárias que a correnteza fluvial 
alui e arrasta, nos períodos. de enchentes, formando as tantas vêzes perigosas 
"terras caldas". O facies dêsses trechos das margens é a mobilidade construtiva . 
e destrutiva. Tratos que desabam aqui, acumulam-se à Jusante, definindo em 
"terras acrescidas" e novas ilhas surgidas no próprio leito da caudal. Se não 
fôssem as terras firmes, garantindo certa establ11dade na direção dos cursos de 
água, êstes seriam os mais coleantes . do globo. E é talvez por isso, que, muitos 
dêles, desenham torcicolos imensos, que se partem, tornando-se ilhas e, mais 
tarde, terras -da margem oposta. A aludida "fôrça d'água", no seu ímpeto demo
lidor, é responsável pelas transformações que se notam no aspecto das referidas 
margens. · 

Permanentemente, as águas ·do Amazonas e de muitos de seus tributários 
são carregadas de detritos, sobretudo inorgânicos, dando-lhes uma côr esbran
quiçada, tamanha a quantidade de areia finíssima, em suspensão, no torvelinho 
da corrente. Outros rios, porém, como o Negro, o Urubu, o Atumã, etc., já têm 
seu álveo definido, como todos os altos cursos, que não mais surpreendem e 
modificam as aluviões. • 

O regime das enchentes e vazantes anuais, cujo fenômeno está adstrito à 
época das duas únicas estações eXistentes (o verão e o inverno) determina e 
regula a vida dos exploradores das florestas e, conseguintemente, do trabalho 
e do comércio. -

Aguas e florestas virgens são os dois fatôres preponderantes na região. Tôda 
a existência cromatistica gira em tôrno da produção natural, pois são a borra
cha, a castanJ;ia, a piaçaba, as madeiras, etc., os elementos que ativam os braços 
do extrator, sem esquecer o pirarucu e outras riquezas das águas. 

As terras são prodigiosamente férteis, máxlme os varzeados. Não há região 
mais apropriada para o cacau, a mandioca, a juta, o feijão e quantos mais de 
rápida produção. A amoreira dá-se tão bem, como alimento do sirgo, como as 
melhores espécies do Oriente. 

o clima do Amazonas é quente e úmld(), andando a média termométrica em 
27° centígrados. Não é causticante à vida humana. Numerosos os casos de ma
cróbios, mesmo entre estrangeiros. 

Apesar das vantagens do clima e da fertilidade do solo, a agricultura, no 
Amazonas, é incipiente. Os lucros da extração de produtos naturais atraem 
todos ou quase todos os braços. 

A floresta . tem um atrativo irresistível, quer para o caboclo, quer para o 
ádvena. 

A terra cuja fisiografia, multo ligeiramente; acabamos de traçar é um quase 
deserto. É uma das mais despovoadas do mundo, sendo a sua população apenas 
de 484 100 habitantes, expressa numa densidade de 0,29 por quilômetro quadrado. 

HABITOS DA POPULAÇAO . 

A gente que habita o Amazonas, como suceQ.e no Pará, acha-se localizada 
às margens dos rios, lagos e paranás. 

Aqui e ali, esssa gente se nucleia em pequenas cidades, vilas, povoações e 
.sítios. . . . 

Nenhuma cidade amazonense contém mais de seis mil habitantes. Há outras, 
donas dêsse predicamento, que não possuem oitocentas almas. 

As povoações são agrupamentos de moradores, cada familia em sua casa. 
poucas ultrapassando de cento e cinqüenta pessoas. 
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Existem numerosos rios completamente desabitados. Outros ainda são do
minios de selvagens. Mesmo, nos rios de maior navegação, notam-se longos 
trechos sem uma única habitação. 

Ao tempo das safras ou colheita da castanha, da goma elástica, da salga 
do plrarucu ou de outras atividades da região, aquêles núcleos de habitação 
ficam bastante reduzidos, chegando alguns a se despovoar, pois, a .sua gente se 
retira e se espalha pelas florestas afastadas à. procura dos produtos de sua pre
ferência comercial. Essa retirada temporária, de três ou quatro meses, influi 
na freqüência escolar. As escolas ficam ao abandono. E' uma contingência da 
vida do extrator, quer se trf!.te do caboclo amazonense, próximo . parente do 
indígena de outrora, quer se trate do nordestino ou de seus descendentes. 

Não obstante o rigor da temperatura, o homem do Amazonas é trabalhador 
e ordeiro. o nativo é mais desprendido. Não se preocupa com o seu futuro. O que 
a natureza promete, nunca lhe falta. 

O nordestino trouxe de sua terra o hábito do trabalho e o sentido da eco
nomia. Muitos, no interior, fazem fortuna e se localizam na capital do Estado ou 
voltam para o seu torrão natal. 

O Amazonas multo deve ao braço nordestino; 
Os numerosos estrangeiros que vivem no Estado, sobretudo, os sírio-libane

ses, adaptaram-se perfeitamente. ~stes últimos preferem o comércio de "regatão'', 
isto é, andam de sitio em sítio ou de povoação em povoação, em pequenas em
barcações a remo ou a motor, vendendo artigos de primeira necessidade, e com
prando borracha, castanha, plrarucu sêco, couros, etc. Transações de forma pri
mitiva, o escambo, em que raras vêzes aparece o dinheiro. 

O regatão no Amazonas é o mascate do sul do pais. 
Em tôda a zona ribeirinha em que as transações avultam, há os õarrac6ea 

do comércio, para o qual os fregueses acorrem, suprindo-se do necessário e en
tregando os produtos de sua colheita. i!:sses barracões ocupam sempre posições 
consideradas estratégicas para seus proprietários, ainda que multo desfavorá
veis para a freguesia. Tantas vêzes são estabelecidos à embocadura de um rio 
ou de um lago, em ponto forçado da passagem das embarcações. 

Cada seringa! ou castanhal de valiosa produção tem o seu barracão, lugar 
forçado de abastecimento (ia freguesia. E' considerado· deslealdade um freguês 
comerciar com o chefe de outro barracão. · 

O regatão é odiado pelos donos dêsses centros de abastecimento, porque 
desvia o destino legal do fruto do trabalho dos fregueses. . 

o proprietário ou arrendatário de um seringa! ou castanhal recebe, de 
Manaus ou de Belém, as mercadorias .de que carece para o fabrico. o· movi .. 
mento é, quase sempre, 'a crédito. Quem confia, naquelas capitais, essas mer
cadorias e, mesmo, dinheiro, é o avtador, geralmente armazenista. Quem as 
recebe e distribui, no interior, é o avtad.o. 

A aspiração maior, quer do aviado, quer do freguês é conseguir um salão. 
Neste rápido esbôço das atividades do trabalhador, não é demais que se 

registre que sofre a privação costumeira do que é mais indispensável à sub
sistência . Quem não é um resignado no sofrimento não vencerá na "hlnter
lândia". As faltas não se dão, em geral, por falta de avtamento, mas pela pre
cariedade da navegação. Esta é incerta e insuficiente. • 

Basta que a embarcação não chegue aQ barracão, nos dias de espera, 
para que tôda a freguesia, ficando sem café e açúcar, farinha e . bolacha, sus
penda o trabalho. Um navio que se atrase, na viagem, motiva que milhares de 
extratores fiquem paralisados, nos barracões onde esperam suprimento. Ima
gine-se o prejuízo que isso causa. E o fato é. comum, em todos os rios ao tempo 
das safras. · 

No Estado todo o transporte se faz por água. O rio é a estrada que anda. O 
seringueiro que não tiver a sua montaria (canoa pequena), ou aviado que não 
possuir um motor e batelões de reboque, ficam insulados. · 

Poucos são os navios confortáveis para passageiros. Por demais, viaja-se 
por uma contingência." · 

Não colidem as atividades do seringueiro com a do castanheiro (extrator 
de castanha) como geralmente pensam os que desconhecem a Amazônia, pois, 
as safras se efetuam em épocas diferentes. Enquanto a hévea é cortada no 
verão, a Bertholetta excelsa dá seus frutos no inverno. 

Entre as outras riquezas que a pl~ícle oferece, ocupando grande número 
de braços, não esqueçamos o óleo de pau-rosa, fonte de valios!> comércio . . 



BOLETIM GEOGRAF~CO 

A natureza dadivosa do Amazonas parecia inesgotável . . Puro engano. A 
exploraç·ão destrutiva dos elementos florestais e aquáticos é impiedosa, de
vastadora. Os processos primitivos do corte das seringueiras, a derrubada sis
temática da sorveira, da maçaranduba e de outros vegetais de látex proveitoso 
extinguem as espécies. Podemos garantir que, daqui a poucos anos, não haverá 
mais o linalol, porque o pau.:rosa é devastado e não se planta êsse vegetal. 

Extinguem-se, também, as espécies animais, . que fornecem couros e peles. 
O mesmo sucede com a tartaruga e o pirarucu, outrora abundantíssimos, fazendo 
a fartura da alimentação regional. 

o Regulamento de Caça e Pesca, como o da · Defesa Florestal, são e sempre 
foram letra morta em nosso Estado. 

Urge uma providência enérgica contra o vandalismo praticado pelos nossos 
extratores, enquanto não entrar em sua compreensão a necessidade de uma 
defesa espontânea. . 

Ao encerrar estas sucintas consideraÇões sôbre os hábitos da nossa gente, 
cumpre não esquecer a falta de solidariedade que há em seu seio, em razão 
do isolamento forçado em que todos vivem, isto é, da extrema disseminação 
demográfica da região. 

O caboclo e o nordestino são associáveis por indole. Mas a contingência 
econômica daquele isolamento dificulta-lhes as vantagens da cooperação e da 
sociabilidade. 

COMO POVOAR O AMAZONAS? 

Antes de responder esta pergunta, convém repetir que se trata de uma 
região quase desabitada, apresentando uma densidade demográfica de apenas 
0,29 por quilômetro quadrado. É certo que os recenseamentos que se têm proce
dido, desde o tempo do antigo regime, acusam um aumento constante da popu
lação. Basta dizer que em 1920 foram rec.enseadas 363 166 pessoas e 453 233 em 
1940, havendo uma diferença de 90 073, em 20 anos. 

Essa diferença é, todavia, inexpressiva dfante da necessidade imediata do 
po~oamento em larga escala, porquanto só o trabalho do homem civilizado 
pode valorizar a terra, arrancando as riquezas naturais e criando-lhe a agri
cultura e a pecuária. 

A população amazonense é insuficiente pará a reallZação do aproveitamento 
daquelas riquezas, como para resolver os problemas de outros aspectos eco-
nômicos. · 

A imigração tem encontrado, agora mais do qµe· nunca, muitos entraves. 
Entre êles, podemos referir os seguintes: · . 

1.0 - A injustificada fama de que o clima do Amazonas, por excessivamente 
cálido, é impróprio para a vida humana. 

2.0 - As dificuldades de transporte aumentadas desde a l.ª Grande Guerra. 
3.0 - A desvalorização da borracha, até antes dos acordos americanos. 
4.0 - O crescente encarecimento e falta dos instrumentos de trabalho e dos 

gêneros de indispensável consumo . 
. 5.0 - A falta de capitais fornecidos por bancos ·ou emprêsas, que possam 

fornecer o numerário capaz de custear a imigração. . 
6.0 - O desaparelhamento do govêrno para receber, sustentar e distribuir 

os imigrantes. 

Pàrà. 'conjurar tais empecilhos e, assim, preparar o · plano imigratório, 
deve o govêrno do Estado realizar, por u~ órgão especializado, forte e constante 
propaganda de modo que os fatos desmintam as falsas ·assertivas. 

Para que se leve a efeito uma selecionada corrente de trabalhadores mo
vidos do propósito de se fixar na terra, é ~onveniente que os governos federal, 
estadual e municipal bem como a ação particular se associem no mesmo pensa-
mento e atitudes. · · . 

A imigração espontânea é óbvia diante de dois fatôres já apontados: a 
falta de transporte desde o local da residência do retirante, até o do seu 
destino, e o desaparelhamento do govêrno ou ~mprêsa, para receber, sustentar 
e distribuir os imigrantes. Junte-se isto à situação de pobreza do homem que 
procura outra região para viver impossib111tando-o de se locomover a expensas 
próprias. · · .. 
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Vários sistemas de Introduzir imigrantes ou mesmo massas de trabalha
dores de uma região à outra têm sido postos em prática. Nem todos deram 
resultado satisfatório. Há pouco, verbi gratia, o govêrno federal no louvável 
intuito de fomentar a produção da borracha no vale amazônico, ofereceu 
fácil transporte, do Sul e do Nordeste, para o Norte, a quem quisesse trabalhar. 
Milhares de pessoas - os chamados soldados da borracha - tomaram passa
gens. Chegaram às capitais do Amazonas e do Pará. Dáí partiram as primeiras 
levas para o interior, ficando um grande número dos que não quiseram seguir. 
Os seringallstas que os receberam, adiantando-lhes dinheiro é outros recursos, 
quase geralmente se arrependeram, tais os prejuízos ·que os referidos soldados 
lhes deram, tudo aliado à indisposição para trabalhar. Poucos foram ,os que 
ficaram nos sering9,is. Nesta capital (Manaus) onde perambulavam êsses maus 
brasileiros, as desordens se sucediam motivando rigorosa vigilância policial. A 
ironia popillar os denominou de arlgós, aves ·de arribação, que andam de lagoa 
em lagoa, ao tempo das sêcas. Como honrosa exceção, veio, no bando dos arigós, 
gente boa, familias · dignas. · 

Os altos propósitos do govêrno foram burlados. Em vez de conseguir cêrca 
de 50 000 toneladas de borracha, dentro do segundo ano de trabalho na Ama
zônia, não obteve a têrça parte: É que a gente que se alistou para trabalho, 
em sua maioria, era composta de .indesejáveis, vagabundos, malandros, etc. 
que, com a vantagem de transporte gratuito e uma diária, além da alimentação, 
queriam apenas conhecer o Norte. Não houve seleção. l!:sse modo de arrebanhar 

·. trabalhadores é péssimo. Seu resultado é negativo. 
A nosso ver, os interessados diretos no povoamento da Amazônia, isto é, os 

proprietários de terras ou seus agentes devem ir aos centros demográficos, onde·· 
pretendem encontrar. pessoal de trabalho. E, ai, efetuar os convites, entrar em 
entendimentos, preferindo os rapazes casados, as familias não numerosas. A 
responsabilidade da gente de bons costumes fica a cargo daqueles que têm de 
lidar com essa mesma ·gente, 

Os governos da República e do Estado, mediante uma regulamentação de
vidamente divulgada e de sentido prático, fornecerão transportes, desde o 
lugar da partida ao de destino, ·obrigando os trabalhadores a · cumprir a sua 
promessa ou indenizar as despesas, que o capataz do pessoal 'motivar. 

Peosamos que, assim, haverá uma cooperação de interêsses, e que à ini
ciativa particular cabe o principal papel, no êxito do empreendimento: a escolha 
dos trabalhadores, sua assistência, durante a viagem, e sua colocação nos 
lugaret devidos. 

Uma legislação, também apropriada, deve regular as obrigações dos pro
prietários e seu pessoal, para que fiquem assegurados os direitos sociais de 
cada um, no sentido de os primeiros não sofrerem a rebeldia dos segundos, nem 
êstes ficarem escravizados àqueles. 

Está provado que o govêrno, diretamente, sempre foi um mau agente de 
imigração. 

Tratando-se da verdadeira imigração ou seja a entrada do estrangeiro em 
nosso pais, vemos a necessidade de se modificar a restrição imposta pela nossa 
Carta Constitucional sôbre o assunto. Os 2% a . que se limitaram · as entradas 
são por demais exíguos, pols, lutamos e lutaremos, ainda por· muitos anos, 
com a insuficiência de braços para o aproveitamento de tantas riquezas em 
estado latente no Brasil, não obstante o progresso numérico da população na
cional. Aumentando a citada porcentagem não correrá risco a defesa do pais. 
Já estamos 8'1ficientemente aparelhados para assegurar a nossa soberania. 

Por outro lado, é de urgência ir preenchendo, com ·o elemento natural e com 
o ádvena os espaços vitais, que tantas cobiças despertam nos paises de população 
pletórica. . 

As correntes imigratórias de, sobretudo, povos latinos, da Europa, agora que 
esta precisa aliviar-se de milhões de desocupados, por motivo da última guerra, 
devem dirigir-se à Amazônia. Cumpre ao govêrno federal assegurar-lhes as fa
cilidades. 

Estamos certos que os aludidos estrangeiros, cumprindo as leis brasileiras de 
entrada, viriam cooperar no nosso desenvolvimento como cooperaram para a 
grandeza dos Estados Unidos da América do Norte os milhõés de indivíduos que, 
ali, assentaram os. arraiais do trabalho e se adaptaram ao espirita ianque . 



~o BOLETIM GEOGRAFICO 

O Amazonas deve bastante ao elemento estranho, nêle radicado, sobressaindo 
o português, imlgrante ideal pela identidade da lingua e religião, pela semelhança 
de hábitos e costumes, respeito às nossas tradições e sentido das nossas carac
teristicas econômicas. 

Agora, que novos horizontes se vão abrir com a modificação da nossa Lei · 
Magna, é oportunidade de alargar as nossas portas para o exterior, afim de que 
muitos milhares de famílias trabalhadoras e honestas venham aqui ser felizes: 

A integração brasileira é facílima para os estrangeiros de boa vontade. 

QUE MEDIDAS PODEM SE;R ADOTADAS PARA A FIXAÇAO DO IMIG~ ? 

:tsse problema, a nosso ver; exige uma solução mais ampla, porque não se 
apresenta isolado. 

A propriedade do solo tem fôrça fixadora. Comecemos, pois, pela terra em que 
o 1migrante vai viver, quase sempre seringais ou castanhais já legitimados. 

Não é possível que o extrator permaneça Jungido a tal srtuação, quando o 
Estado possui, em tôda parte da sua jurisdição, zonas imensas devolutas, que 
deve repartir com aquêles que estejam animados do desejo de trabalhar na agri
cultura e na criação. Os governos amazonenses, desde muito, vêm favorecendo 
a conce&São de lotes suficientes à. lavoura, sempre pretendidos por gente· pobre. 

Se bem que os latifúndios constituam um · fenômeno natural onde a terra 
superabunda e a população é quase nula, a legislação sôbre terras, em suas cons
tantes reformas, tem, gradativamente, reduzido o perimetro das concessões e, 

·até, imposto a condição do aproveitamento das respectivas áreas. Não só está 
marcada a limitação de cada lote (que, mesmo assim, é bem grande), como da 
quantidade máxima de superfície adquirida por um só proprietário. 

Jt que o Estado encara o fim social e econômico da· propriedade, em contra
posição ao citado fenômeno natural. Para evidenciar esta assertiva, vê-se que, 
outrora, há cêrla de trinta anos, o govêrno concedia lotes que eram maiores que 
a Holanda, a Bél(tica, o Estado de Sergipe, etc. Como exemplos,. podemos citar 
aqui, cinco dêsses lotes, todos situados no rio Juma. São êles: · 

"Mamoriàzinho" com 
"Campinas" 
"Trai! do Juma" 
"Jumanora" 
"Igarapé Prêto" 

Como no Juma, nos outros rios. 

38 488 800 m• 
31 376 476 m• 
30 165 976 m• 
26 060 558 m• 
25 435· 173 m• 

• 

Custava mais barato um "alqueire" de terras do que um alqueire de feijão 1 
Apesar de diminuída a desproporção entre a área· e a população, a lei das 

concessões é razoàvelmente liberal, estabelecendo o máximo, para cada lote, de 
3 000 metros de frente por igual de fundos. 

Como vimos, no comêço dêste trabalho, o Estado possui 1 542 279 quilômetros 
quadrados. Terras legitimadas, no dominio particular, até 1944, 235 000 quilô
metros quadrados. Ainda lhe restam devolutas 1 307 279. 

O Amazonas é o maior latifundiário do planeta ! Essa terra, êle vende, após 
o processo de demarcação e legitimação pelos seguintes preços por hectare: 

Para indústria agro-pecuária Cr$ 6,00 
Para indústria extrativa Cr$ 10,00 
Mesmo assim, a terra é baratíssima no Amazonas. 
Dantes êsses. preços desciam à fração do real. 
Que o Estado deve fazer de iamanha região devoluta? Sugerimos dois modos 

de aproveitar essas terras, passando-as ao domínio particular: . 

- --- --------"'------------
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a - o Interessado requererá ao Estado, no que será facilltado pela respectiva 
Prefeitura Municipal, o lote que desejar nunca maior de 2 000 x 2 000 metros. Ao 
fim de três anos, o govêrno dá-lhe o titulo definitivo da propriedade, se provar 
que, nêle, tem morada habitual e cultura efetiva durante aquêle tempo. ~ um 
estimulo ao imigrante, como ao caboclo pobre. Assim fêz o pais de Lincoln, ao 
tempo das suas estradas de ferro abertas nas florestas. Façamos o· mesmo ao longo 
dos nossos rios e paranás, como às margens dos nossos lagos. 

Não vemos meios mais fáceis de fixar o colono t>u o nativo à terra de sua pre
ferência, ao mesmo tempo de libertá-lo de qualquer pressão dos latifundiários. 

b - um outro melo de fixação do homem: à terra .é a prévia valorização 
desta pela agricultura, por iniciativa dos governos federal, estadual e municipal, 
todos empenhados no progresso do pais e no a.umento de suas rendas. 

Far-se-la do seguinte modo o beneficiamento das terras e a sua venda pos
terior. O govêrno federal cederia ao Amazonas, a titulo de empréstimo, anual-
mente e por uma década, a· importância de dois milhões de cruzeiros (Cr$ ..... . 
2 000 000,00) destinada ao plantio e defesa da seringueira, castanheira, cacaueiro, 
andlrobelra e outros vegetais de valor econômico, todos cultivados em terrenos 
convenientes e em lotes de 2 000 m por 2 000 m devidamente demarcados e legi
timados, com seus títulos definitivos da propriedade. Ao fim de cinco anos, 
após o plantio, êsses lotes seriam vendidos, um a um, em hasta pública. O Estado 
e os munlciplos em que se efetuasse beneficiamento . da terra, entrariam com 
uma quota para os dispêndios da cultura. · . 

Justifica-se esta medida diante da Impossibilidade de recursos por parte da 
iniciativa particular. Cabe, pois, ao poder público o dever de agir. &Se procedi
mento não só valorlzaJ;á a terra, como fixará o homem . 

• 
OUTROS FATORES DE FIXAÇÃO DEMOGRAFICA 

A propriedade do solo, a morada habitual e a cultura efetiva não bastam 
para uma fixação permanente. Sem navegação, sem escolas, hospitais e se
gurança policial, o habitante do interior, mesmo próximo às cidades e vilas, não 
está à vontade. 

A navegação é um ponto capital no comércio do Estado. Os rios são as nossas 
estradas. E estradas sem veiculos perdem sua ·finalidade. 

Tôda a produção, quer dos centros urbanos, quer dos sítios, fica paralisa.da, 
estraga-se e desaparece, quando o "gaiola", a "lancha" e o "motor" tardam ou 
não passam rumo aos mercados de venda. 

Tantas vêzes, o colono abandona sua habitação, mudando-se para ponto 
mais accessivel aos seus negócios, porque, onde estava, cessaram os meios de 
transporte. Um exemplo típico é o rio Javari. Manifestando.-se a crise da borracha, 
milhares de habitantes desceram para o Solimões e para outros rios, deixando 
à ação destruidora do tempo suas casas e plantações. O êxodo foi quase total. 
Povoações de grande movimento tornaram-se taperas ·e, depois, matagal. 

Diz-se que as escolas nucleiam as popu\ações disseminadas. Assim é, sempre 
que nordestino e nativo, para não falar de estrangeiros, porque êstes no· Inte
rior são raros, vêem crescer sua familia, sem que encontrem nas proximidades 
uma escola, também acham um justo motivo para o abandono da região, por 
outra que satisfaça seus anseios. 
. Também podemos alistar, entre as causas do referido êxodo, a falta de 
recursos médicos. 

Todos êsses fatôres de fixação demográfica estão nas mãos dos governos e 
da iniciativa particular, com a sua boa vontade, seu patriotismo, seu espirlto 
de fraternidade humana e, sobretudo, seus capitais. 

O Brasil deve prestar atenção aos claros do seu mapa demográfico, estimu
lando e concorrendo para que os sonhos do discurso do rio Amazonas, de Ge-

.._ túllo Vargas, se transformem em lidima realidade prognosticada por Humboldt: 
"O Amazonas será o celeiro do mundo". Mas, dizemos nós, não. o será, enquanto 
não tiver muita gente, grande navegação, e,scolas, sàúde, trabalho e Justiça, 
na proporção de suas necessidades e do seu merecimento ... 
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CONCLUSÕES 

1.º - A iniciativa particular, auxiliada pelos governos da República e do 
Estado, deve ser, nos têrmos de uma regulamentação prática, a medida inicial 
do povoamento do Amazonas. · · 

2.u ..__ As correntes estrangeiras de boa procedência e mediante a seleção 
já estabelecida na lei, deve ser fomentada pelo govêrno federal, permitindo o 
aumento da porcentagem das entradas. · 

3.0 - A fixação do colono ou do caboclo ao solo, evitando-se a vida· nômade 
dêste, e a concessão gratuita da terra, em lotes de 2 000 x 2 000 metros, após 
a prova de habitação habitual e cultura efetiva no decurso de três anos. 

4.º - As vendas de pequenos lotes cÍe terras já be~eficiadas pela agricultura 
importa na fixação do homem ao sólo. 

5.º - A navegação regular, as escolas elementar.es, a segurança do Indivi
duo e da propriedade, a existência de hospitais, fomentarão o sedentarismo fa
miliar no Amazonas. 

Manaus, fevereiro de 1946. 

~ Precisando de alguma Informação sôbre a geografia do Brasil, dlrlja~se ao Conselho 
..... Nacional de Geografia, que o atenderá prontamente, se a consulta não fôr de caráter 
ll1sllo10. · 

• 
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Transcrições 

Geografia Humana do Brasil 
Ret>iata Braaileira de Geografia 
- N. • 1 - Ano 1 - Rio de 

J' anelro, 1939 • 

PIERRE DEFFONTAINES 

Antigo professor da Vnlveraidade do 
Distrito Federal 

CAPtTULO I l 

OS ELEMENTOS DA NATUREZA E A LUTA DOS HOMENS 

Existem paises cujos nomes possuem uma sonoridade especial e que parecem 
envolvidos por '.uma atmosfera de · sonho: Flórida, Califórnia, índia, Alsácia ... 
Não os pronunciamos sem provocar um surto de imaginação. O Brasil é, por ex
celência, um dêsses nomes cheios de legendas e de evocações. 

Um potencial de espaço - A própria extensão do país é um motivo de estu
pefação. :i;: um dos maiores países do mundo em superfície; êle engloba a metade 
da América do Sul, cêrca de 1 000 000 de quilômetros quadrados a mais do que os 
Estados Unidos; em tamanho só é ultrapassado pela União das Repúblicas Sovié
ticas, mas estas têm imensos territórios sem dúvida para sempre inaccessíveis a 
um . verdadeiro povoamento humano enquanto que o Brasil não possui nenhuma 
parte que seja verdadeiramente anecúmena, impossível de ser ocupada pelo 
homem. 

Nenhuma alta montanha, nenhum deserto completo; nenhuma grande estepe 
fria. Não há regiões em que caiam menos de 300 milímetros de chuva (ora, o 
limite das zonas desérticas se estabelece a 250 milímetros) , não há altitude que 
ultrapasse 3 000 metros. Naturalmente, nada de geleiras ou de neves eternas e 
as quedas de neve são mesmo quase desconhecidas. Sem dúvida, a parte mais 
larga do Brasil, mais de 3 000 quilômetros, se acha em plena zona equatorial; 
entretanto, as regiões sob o equador não são necessàriamente hostis ao povoa
mento humano. Não. são equatoriais ou semi-equatoriais algumas das zonas mais 
densamente povoadas da terra, Java, tridia, Ceilão? De mais a mais no Brasil 
o interior do Amazonas com suas florestas maciças está longe de ser a zona mais 
vazia e o seu povoamento é feito com uma população essencialmente branca; lá 
não há negros e relativamente poucos índios. · 
· Assim o imenso Brasil é mais ou . menos completamente povoável, os alga
rismos. de sua sup_erfície, 8 516 037 quilômetros quadrados, são plenamente uti
lizáveis e não escondem, como os algarismos da Austrália, do Canadá, da China 
ou da u: R. S. S., enormes claros. Todos os quilômetros quadrados têm aqui 
um verdadeiro valor de futuro. O Brasil é · de todos os países do mundo aquêle 
que tem o mais considerável potencial de espaço e êste é um primeiro motivo de 
reflexão. · 

A escala das grandezas....,.. Já se disse algumas vêzes que ó país era tão grande 
que não estava na dimensão do homem, que sua enormidade ultrapassava os limites 
habituais da vida humana. :i;: verdade que é preciso mudar aqui a escala da medida, 
os rios atingem neste país a dimensões extraordinárias. Sub-afluentes, como o 
Tieté, em São Paulo, têm mais de 1 000 quilômetros. Todos os grandes afluentes do 

• Esgotados os nlúmeros 1, 2 e 3 - ano I da .Remata Brasil6'ra de· Geografia, nos quais foi 
publicado o fmportan~e estudo do Prof. Deffontaines, editou o C. N. G. uma sep4rata daqueles 
números, que, apesar -da g:rande tiragem, se esgotou ràpldamente, não logrando atender a todos 
011 Interessados. Por ê11se motivo deliberou a direção do C. N. G. transcrevê-lo no Boletim a 
partir dêste número. Oportunamente, será feita uma nova tiragem, in-aeparáta, a fim de que 
não falte ao geóg·rat~ a preciosa contrlbul~ão que nos legou o lruligne mestre francês . 

• JI 
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Amazonas são rios gigantes de vários milhares de quilômetros de extensão. 
Que dizer do Amazonas cuja descarga deve montar a 120 000 m• por segundo, 
isto é, tanto quanto os maiores rios da Europa reunidos? &te rio é. um verdadeiro 
braço de mar e seu descobridor, Vicente Pinzon, reconheceu que era um rio e 
não o Oceano pela doçura das águas e por isso chamou-o "Mar Dulce" ou "Rio 
Mar". :ll:ste rio permite ·aos navios transatlânticos subir em pleno continente 
até Manaus e mesmo até Iquitos, isto é, até 5 000 quilômetros distante do ocea
no. A largura do rio na embocadura, incluindo a ilha de Marajó, ultrapassa 
bem 300 quilômetros. . . 

Cursos d'água, gigantescos, garantindo uma grande drenagem para o mar, 
mas também imensos pântanos; o Brasil possui o maior pântano do mundo, o 
Pantanal do rio Paraguai. . 

A massa florestal amazônica é, sem dúvida, uma das mais consideráveis 
do mundo, somente inferior em extensão às monótonas florestas siberianas, 
bem superior, porém, em variedades e em riquezas. 

Assim o Brasil se apresenta aos primeiros olhares como um Estado gigante, 
um verdadeiro continente, uma nação-continente. 

Os dtferentes elementos da natureza e a luta dos homens contra cada um 
Ules - Antes de estudar como os homens vão utilizar e explorar êste pais desme
surado, importa conhecer o quadro físico em que se vai exercer a atividade 
humana, reproduzir-lhe os grandes traços característicos e mostrar a luta que 
os homens ali sustentaram contra os diferentes elementos da natureza. 

Esbóço da história do solo - A natureza brasileira oferece de inicio aos 
homens a variedade de seu solo e de suas rochas. Alguns caracteres essenciais 
se destacam fàcllmente: primeiro a importância dos terrenos cristalinos imtigos; 
gnalsses, granitos, xistos e rochas vizinhas cobrem mais de um têrço do ter
ritório. Em compen~ção, as rochas sedimentárias e sobretudo os sedimentos 
de origem marinha são menos representados, o que quer dizer que o pais per-

Vfsta do tlale de Santana, • o Hmite da bai:cada 
FÜTo .J_. C. :1. ScHM~ 
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maneceu em grande parte emerso desde os tempos geológicos mais antigos, 
entregue à destruição superficial. Concebe-se então a importA.ncla dos fenô- · 
menos de erosão e de decomposição. · 

b Brasil fêz primeiro parte da grande massa continental do hemisfério 
sul, que reunia na era primária a América do Sul, a Africa do Sul, Madagascar, 
as tndias, a Austrália e o continente antártico, vasto continente que se batizou 
com o nome de "Oonduana". Nas primeiras épocas do primário, êste continente 
foi abalado por dobras huronianas, depois caledonianas, vastas cadeias de monta
nhas a que se deu o nome de· "Brasilldas"; elas foram completamente arrasadas 
pela erosão desde muito tempo; contudo encontra-se a antiga orientação das 
dobras, reforçadas por falhas mais recentes, em muitos rios e cristas de monta
nhas. Esta direção é uma das mais tipicas do rebôrdo oriental do Brasil central, 
onde se reconhece um curioso paralelismo da rêde hidrográfica e .das linhas 
de relêvo seguindo uma direção nordeste-sudoeste. · 

As partes mais dobradas e mais metamorfizadas destas antigas terras se 
encontram sobretudo ao longo do litoral onde formam o que os geólogos chamam 
o "complexo orasileiro", entremeado de granitos, gnaisses e mesmo calcáreos 
criste,linos; é êle que compõe esta grande escarpa costeira que se chama a 
serra do Mar. Avançando· para o oeste, as rochas .são menos antigas e menos 
metamorfizadas. O Brasil apresénta êste curioso dispositivo de ter no seu re
bôrdo maritimo os maciços mais antigos e para o interior terrenos cada vez mais 
jovens, como se o continente estivesse ao contrário e olhasse para o interior. 

:&:ste fenômeno, cujas conseqüências encontraremos na distribuição da rêde 
hidrográfica e até na organização das, comunicações, provém do fato de que o 
Brasil é Um pedaço de continente descolado de um bloco maior. A América do 
Sul, segundo a hipótese imaginada pelo sábio Wegener, ter-se-ia destacado da 
Africa e teria navegado lentamente para o oeste; a correspondência dos con
tornos da costa é bastante notável entre as duas margens do Atlântico Sul. De 
mais a mais, os mesmos áspectos geológicos, as floras e as faunas primárias 
indicam relações muito antigas entre a Afrlca e a América. Anteriormente o 
mar não estava no atual Atlântico, mas a oeste, lá onde se ergue hoje a massa 

.lhcarpa do """ª do Mar em Bantoa. V4ata do 4mJXWtante 4natalaQclo Mdro-eUtrica 
• ~ . 
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montanhosa da cordilheira dos Andes. O continente não parecia ao contrário 
como agora, e sim, olhàva para os mares de oeste, cujos depósitos marinhos se 
encontram já rta zona do vale do São Francisco - camada.s horizontais de cal· 
cáreos coralígenos (série de Bambui, i.em dúvida siluriana) . Desde então, po
der-se-á opor a um Brasil oriental enrugado e cristalino, cheio de "serras'' mais 
ou menos aplanadas, em constante surreição e em perpétuos ciclos de erosão, 
um Brasil do oeste mais tabular, dominio das "chapadas" horizontais, em que 
preponderam as formações sedimentares, freqüentemente separadas por linhas 
de .cuestas, vestígios de camadas mais duras. • 

Os primeiros depósitos sedimentares aparecem ao rebôrdo ocidental das 
Brasílidas; na zona meridional do Brasil grandes geleiras cobriram os maciços 
antigos e acumularam morenas e lavras (varvitas e tilitas) do Estado de São 
Paulo a Santa Catarina, eiµ mais de 500 metros de espessura e perto de 100 
quilômetros de largura. Essas rochas moles constituem hoje uma longa depressão 
subseqüente entre os planaltos cristalinos de este e os rebordos de costas de 
grés e diábases do oeste. 

Agulhaa Negraa, em Itatiaia, mostrando o efeito da eroséfo pluvial aôbre o maoico sienUico 
FOTO J. C. J. SCHM.ID'l' 

Após esta ép~ca glaciã.ria, o clima mudou totalmente; depósitos veget':is, 
correspondendo a um clima muito quente, acumularam-se sôbre os depósitos 
glaciários e produziram hulhas permianas, infelizmente de má .qualidade, como 
quase todos os depósitos dos continentes austrais (hulhas gonduânicas): carvão 
do Rio Grande do Sul, do Paraná e de Santa Catarina. 

Durante essas épocas, nas montanhas das Brasílldas produziu-se um vasto 
aplanamento (peneplano) devido em parte à erosão glaciária; e, sem dúvida, 
os mais altos cumes das montanhas brasileiras acima de· 2 400 metros, serra 
Caparaó, Itatiaia, serra dos órgãos, são os restos desta antiga superfície de 
erosão que. culmina ·a leste e vem mergulhar a oeste sob os sedimentos glaciá-, 

' ~ . 
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rios; estas raras pontas se conservaram graças à dureza especial das rochas 
que as compõem: sienita, foiaita. 

Outras superfícies de erosão mais recentes deixaram no planalto cristalino 
vestigios menos elevados (1 700 metros, serra do Espinhaço; 1 500, serra de Caldas; 
1 450, serra Negra, serra Paranapiacaba) porém mais espalhados, correspon
dendo a essa erosão depósitos na depressão sedimentar de oeste. 

~ difícil estabelecer as correspondências entre os ciclos de erosão das mon
tanhas cristalinas de leste, em processo de levantamento lento, e os ciclos de 
sedimentação do oeste, num aprofundamento progressivo, segundo o fenômeno 
habitual de compensação devido à isostasia. Foi no curso dêstes ciclos suceSSi" 
vos que se formpu uma grande superficie de aplanamento, numa altitude de 
800 a 1 000 metros, que é o nível predominante do planalto central cristalino. 

A ·zona sedimentar recebia depósitos de origens diversas: glaciários, ma
rinhos, lacustres, mas sobretudo continente.is; os que mais se encontram são 
areias, provàvelmente de origem eoliana e desértica, transformadas em grés 
que produziram os planaltos tabulares de -Botucatu. Ao mesmo tempo, der.rames 
vulcânicos de uma intensidade extraordinária estendiam vastos lençóis de diá
bases e basaltos entre os grés (Trapp do Paraná) numa extensão de ,mais de 
1 500 quilômetros do Uruguai a Goiás. Cobriam sobretudo a parte ocidental do 
Paraná e Santa Catarina. Devido à sua resistência, os diábases semearam o 
pais de rebordos de planaltos e fotmaram nos rios inumeráveis cascatas e 
rápidos. . . 

Essas manifestações vulcânicas eram a única atividade orogênica. O pais 
já se havia consolidado, não experimenta"(a mais dobras, como durante as épo
cas mais antigas das Brasilldas; êle se. partiu apenas em inúmeras falhas que 
seguiram duas direções, as de nordeste.sudoeste, relacionadas com as antigas 
dobras, e as de noroeste-sudeste; exatamente perpendiculares.• 

Esta quadriculação de falhas, verdadeira craquelure, que aliás, também se 
· encontra na Africa do Sul, decompôs o relêvo em blocos paralelepipédicos muito 

numerosos, sobretudo ao longo do rebôrdo da serra do Mar. Estas falhas, em 
geral antigas, for1:1m tiiveladas pela erosão e depois reconstituídas pelos novos 
ciclos de erosão; outras reapareceram sem dúvida recentemente. Hoje elas do
minam as principais linhas de montanhas. O relêvo aqui é essencialmente de 
falhas e não de dobras. 

Com efeito, os grandes dobramentos, o herciniano do fim do primário e o 
alpino do terciário, não deixaram vestígio alg;uni no Brasil, .que, definitivamente 
rígido, como um va·sto escudo foi eni marcha para o oeste, após se ter destacado 
da Africa. 

Era aliás, na borda ocidental que a base menos rígida deveria vergar sob 
o impulso resultante da marcha para oeste. Uma primeira cadeia formou-se 
na Argentina na época herciniana, sobretudo do fim do secundário à metade do 
terciário, constituindo a imensa ruga da cordilheira dos Andes, onde anterior
mente existia um vasto escavado marítimo, que o lento avanço do escudo 
brasileiro transformou em dobras. &te velho mar, para o qual se escoavam todos 
os prlmltivos rios brasileiros, tornou-se montanha. Constituiu-se então, ha 
época terciária, entre a jovem montanha e o antigo escudo, um imenso receP
táculo onde âs águas se acumularam· em forma de grandes lagos, notadamente 
na região ocidental da Amazônia. :S:Stes lagos internos se encheram e suas águas 
procuraram logo uma saída, utilizando-se para isso, do grande sulco amazônico 
ao norte do pais. A antiga marcha das águas para oeste mudara de sentido e 
elas refluíram para leste, para o Oceano Atlântico, havia pouco aparecido; uma 
nova erosão, oriunda dêste nível de base marítima conquistador, formou super
fícies de ero~ão mais baixas à custa das antigas . plataformas, como por exem
plo, os planaltos de 500 metros do alto rio Doce ou do rio Pomba, afluente do 
Paraíba, inclinado para leste e cavado, conquistando área às altas superfícies 
de 1 000 metros do rio Grande e do rio Paraopeba, inclinados para oeste. 

Mas esta reversão das águas ·para o Atlântico está longa de ter sido com
pleta; ela afetou sobretudo o norté, a bacia amazônica e já menos nitidamente 
a bacia do São Francisco, ao centro; mas, para o sul, os riQs continuam a ter 
suas nascentes não longe do Atlântico e a descer o antigo declive do oeste em 

.. • V~, sôbre essas questões, os trabalhos de Prest.on E. James, R. Moack, B. von Freyberc. 
J'róis Abreu, Eusébio. de Oliveira, Betlm Pata Leme • 

.. 
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direção a um mar ilusório; assim fazem o rio Grande, em Minas, e sobretudo o 
Tieté, que nasce pei:to de São Paulo, a 16 quilômetros .do Oceano e a 900 metros 
de altitude, cujas águas, porém, só atingem o mar depois de ter alcançado a 
grande bacia do Paraná-Paraguai e ter péreorrido mais de 3 000 quilômetros. 

Distribuição do relêvo. - A hU!tória geológica deixou no Brasil um relêvo que 
se deve essencialmente as falhas e à · erosão . . ~ principal rêde de falhas corre 
ao longo do litoral do Brasil central, sem dúvida relacionado com o descola
mento da América e da Africa. Foi ela que constituiu esta grande barreira mon
tanhosa que acompanha a costa numa extensão de mais de 3 000 quilômetros 
e que se chama a serra do Mar.:· A cada escala, o viajante que passa pelo Brasil 
encontra, como uma verdadeira obsessão, a barreira ininterrupta desta grande• 
"serra" e crê que o. pais seja muito montanhoso; mas, em relação ao relêvo, 
como em relação à floresta, ao clima e mesmo aos gêneros da vida humana, a 
fachada do 'Brasil é um pouco enganadora . 

• 

Serra d.o Mar, num· de seu,, altos, na regido de Petrópolis : Nota-•e a penepZanlcle 
e as escarpas a pique d.e centenas de metros 

A serra do Mar não é uma montanha costeira, mas a escarpa de um planalto 
que desce lentamente para o interior . Não é uma cadeia de montanhas com 
duas vertentes, é apenas uma escarpa abrupta para a costa; se assim se pode 
dizer, é uma se~-rpontanha, como a montanha da Mesa, na ~frica do Sul, ou as 
Cevenas, em França. A escarpa é freqüentemente única, como nos "paredões" 
de Santa Catarina e do Rio Grande; mas, às vêzes, o rebôrdo se enruga apresen
tando degraus e sulcos orientados em geral para oeste. A encosta é então orlada 
por pequenos corredores, onde se puderam formar curtos vales longitudinais que, 
apesar de serem abruptos, facilitam o aéesso ·do planalto; são por depressões 
dêste gênero. que se desenvdlvem as vias férreas de Santos a São Paulo, do Rio 
a Nova Friburgo e a rodovia do Rio a Petrópolis. 
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A rêde de falhas é complexa; elas se cortam muitas vêzes em ângulos retos 
e decompõem as cadeias em blocos quadrangulares, dentilhados; em vglta dês
ses blocos, os rios seguem estranhos cursos tortuosos, lembrando as rêdes dos 
montes Apalàches, nos Estados Unidos. · 

No interior do país encontram-se numerosas "serras" análogas, com a mesma 
dissimetria de vertente, a disposição em xadrez e a orientação geral no sentido 
nordeste-sudoeste segundo as antigas direções das Brasilidas, que serviram de 
guias às falhas. . ' · • 

Ao lado dêste tipo de relêvo, em que· dominam as formas geométricas, deixou 
a história geológica outras montanhas com perfis mais denticulados e contornos 
menos regulares; são os maciços residuais, restos de antigas peneplanic~es, geral
mente relacionados com rochas mais duras, maciços de graiilto ou de rochas 
eruptivas mais recentes; sienitas, folaitas. 

Os cumes mais altos do Brasil central pertencem a êste tipo e são as derra
deiras testeznunhas das velhas peneplanicies que nivelaram outrora o pais. O 
maciço do Itatiaia, na Mantiqueira, graças à presença de uma sienita. muito dura, 
culmina a 2 787 metros; sua altitude permitiu-lhe ter no quaternãrio algumas 
línguas de gêlo que deixaram marcas circulares de lagos e um vasto cone de 
dejeção flúvio-glaciária (rio Campo Belo) . 

O pico da Bandeira, na serra Caparaó. com seus 2 884 metros, é o mais alto 
cume do Brasil. · · 

Existem r_ebordos de planalto que são apenas escarpas de erosão, frente de · 
ataque de um ciclo de erosão mais ' jovem sôbre um ciclo mais antigo. Entre 
Santos Dumont (Palmira) e Barbacena, no Estado de . Minas, atravessa-se um · 
dêsses relevos a que chamam bem impropriamente serra da Mantiqueira. E' sim
plesmente a frente de erosão conquistadora dos rios que vão para o Atlântico, 
rio Pomba, rio Doce, sôbre a antiga superficie do alto rio Grande e de seu aflu
ente, o rio das Velhas. Muitos dos relevos braSileiros são aliás compósitos, deter
minados por falhas em certas partes, escarpas de erosão em outras, saliências 
de rochas duras alhures. Assim a serra do Mar é um complexo de tipos de relêvo 

Deão de Deus e outro• picOB da serra d.os órg4oB. Nota-ae o e/eito àa erOBllo 
cOMBr'llanào uma certa atmetria C T Se 

Firro ;r. . .. . HMID'l' 

• 
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diferentes, como o testemunha a extrema ~arledade dos perfis que ela apresenta 
vista do mar, ora planalto retilíneo e tabular, ora cristas recortadas em agulhas 

·verticais, como o Dedo de Deus no declive da serra dos órgãos, ora cúpolas de 
rochas arredondadas (pontões) , mais ou menos abruptas, como no Espírito 
Sanro. . 

A serra de Mantiqueira apresenta os mesmos agregament0$ compósitos e 
· assim multas outras serras. A serra do Espinhaço parece pertencer a um sistema 
montanhoso independente, mas é também composta de segmentos multo dlfe-

• rentes. Por isso, tais montanhas são difíceis de ser circunscritas e indlvlduall
zadas; provém dai a imprecisão da nomenclatura das cadeias brasileiras. Certas 
designações se estendem sôbre vastos territórios sem que as possamos localizar 
exatamente . O que é propriamente a serra do Mar? Dever-se-á distingui-la da 
serra Geral ou limitá-la ao norte e ao sul ? Onde colocar a serra Paranapiacaba ? 
Ainda mais imprecisos são os nomes serra das Vertentes ou Espigão Mestre, em 
Goiás . A toponímia de detalhe dos cumes indlViduais está multo mais adian
tada do que a roponímla geral dos grandes conjuntos. 

Detaihe ãuma "'meia iaranJa" na regi/l.o ãe Be16m 
FOTO .J . C . J . ScHMIDT 

Os aspectos particulares do relévo. - A importância da erosão deu a todos 
êsses relevos formas muito particulares. Desde os tempos primários, o território 
bra~elro permaneceu emerso sem que nenhum mar o recobrisse e o subtraísse 
à obra destrutiva; poucos territórios foram entregues durante tanto tempo aos 
agentes da erosão e esta ainda foi ativada pelas condições climáticas dos 
trópicos. . . · 

Os aspectos do relêvo variam segundo os tipos de clima e a natureza das 
rochas. Na zona em que reinam os verões quentes e úmidos, as rochas cristalinas 
e sobretudo gnalsses . porfiricos do complexo brasileiro deram êsses "pães de 
açúcar", dos quais um dos mais típicos domina a entrada da baia do Rlé> de 
Janeiro. :S::sses cumes de rochas nuas são ainda mais numerosos no Estado do 



BOLETIM GEOG~AFICO 

~lrlto Santo, onde se chamam "pontões"; os picos de Itabira ou do "Frade", 
perto de Cachoeiro do Itapemirim, são das mais estranhas montanhas que se 
possam ver! . . · 

Os granitos fornecem também cumes ·arredondados mas freqüentemente 
menos bruscos; não se chamam mais "pães de açúcar" e sim "meias laranjas" 
ou "cascos de tartaruga". Encontram-se às vêzes paisagens inteiras cheias 
dessas calotas, dando um aspecto de agitação marith:pa que ·é bem definida 
pela expressão "mar de morros". Muitos dêsses montículos não são de rochas e 
sim inteiramente de terras decompostas, que são dificilmente atacadas pela 
erosão por causa da natureza coloidal do solo de decomposição. A espessura dos 
solos de decomposição é extraordinária, podendo atingir até 100 metros antes de 
chegar à rocha viva. O clima vence as rochas mais resistentes. As águas pretas, 
tão freqüentes no Brasil, como o demonstra o grande número de rios Pretos e 
rios Pardos, são carregadas de ácidos (ácidos húmicos) e cavam as rochas qul
mlcamente mais do que mecânicamente. O relêvo se funde sob as águas tropicais; 
"duro como granito" é uma expressão falsa nessas regiões. Certas trincheiras 
de estradas de ferro abertas em pleno granito são tão ràpidamente destruídas 
que, para proteger a rocha, foi necessário alcatroá-la.. 

Muitas vêzes, no meio dessas terras de decomposição, conservaram-se alguns 
blocos redondos de rochas vivas, que as águas acabam por desprender e que 
formam, sobretudo nos granitos, grandes detritos chamados "matacões" (aná
logos aos compayrés da França do Sul) . 

No Nordeste brasileiro encontram-se as mesmas rochas, mas o clima mudou, 
não se encontram mais "rios pretos" com águas carregadas de ácidos; os ''pães 
de açúcar" desaparecem para dar lugar a grandes superficies peneplanadas, 
cobertas de seixos rolados tão raros no Brasil meridional . Planaltos de grés 
dominam o "sertão" cristalino com grandes massas tabulares chamadàs "cha
padas"; chapada do Apodi, serra do Araripe, serra Grande, no Piauí. 

Há também curiosos relevos calcáreos que, sob êsse clima, aparecem ·cri
vados de grutas, de sorvedouros de rios, chamados "sumidouros", de buracos ou 
funis" . .As vêzes exist.e uma dupla circulação de água superposta; uma S'\lbterrâ-

Reg'4o de "m~ JaranJaa" na baae da serra do Mar, regi4o de Beldm, B. do .Rfo 
FOTO J. C. J. SCBXIll'1' 

,. 
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Vjsta duma pJantag4o de larania em Nova 1QUG9U 
FOTO J. C. J. ScHKIDT 

nea, em galerias, a outra superficial, por cursos d'água que ainda não se perde
ram completamente nos funis da rocha, como se dá nas estranhas paisagens 
calcáreas de Iporanga, no sul do Estado . de São Paulo e do rio das Velhas, em 
Minas Gerais. As superfícies calcáreas são rendilhadas por profundas brechas 
particulares desenvolvidas no morro da Lapa, no rio São Francisco. ' . . . 

O que o solo traz aos homens - Tal é ó esquema da história do solo e do relêvo 
brasileiro. Ela deixou aos homens muitos recursos preciosos, mas também muitas 
dificuldades. No balanço .ativo há em primeiro lugar a importância excepciona\ 
dos depósitos minerais, sobretudo nas camadas chamadas "Série de Minas", úm 
pt>uco mais recentes do que as do complexo brasileiro; um pouco menos meta~ 
morfizadas que êle. . . · 

As rochas são compostas sobretudo de filita, quartzita, itacolumita, em meio 
às quais abundam os depósitos de ouro ou as jazidas de ferro e manganêS. A 
montanha de Itabira é sem dúvida a massa de ferro mais considerável do mundo. 
Os outros metais são também muito abundantes: chumbo, níquel, cobre. En
contram-se igualmente diamantes em camadas um pouco mais recentes ainda. 

No balanço ativo devem-se .colocar também certos solos de decomposição 
superficial, extremame.nte férteis, not\damente a "~rra roxa" ou terra violeta. 
resultante da decomposição dos diábases e atingindo até 25 metros de espes
sura. ~ a ela que o Estado de São Paulo deve a prosperidade de suas plantações 
de café. A decomposição do gnaisse e também a dos granitos sob o clima úmidõ 
produziu um solo vermelho coloidal freqüentemente muito rico e oferecendo 
condições favoráveis à floresta e às plantações. Muitas vêzes, ao pé dos blocos 
de granito,. resíduo de decomposição, encontram-se pequenas culturas e a 
casa do caboclo tem uma predileção por essas zonas de blocos amontoados, 
os "matacões'', devido à maior fertilidade, verdadeira turfeira de rochas, como 
as chama o Sr. Chouard na Africa Ocidental. 
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No interior do Brasil ·(Minas) onde reinam rochas menos metamorflzadas, 
fillta, itacolumlta, a decomposição fornece um solo poeirento, friável, o "sabonete" 
(pedra sabão); a erosão cava barrancos com as paredes desmoronantes, as 
"boçorocas", análogas às bad Zands dos países americanos. Essas terras são 
muitas vêzes áridas e desertas, cobertas de cerrados pobres, chamando-se às 
vêzes "xisto da fome"; a decomposição do grés ·fornece tll.mbém solos áridos 
(solo chamado "sangue de tatu", acima do · grés de Bauru>. 

Em certas condições de clima, a superfície do solo se constitui uma couraça 
ferruginosa, uma "canga", análoga à Iaterita, que as culturas custam muito a 
conquistar. 

Berra e pico àe Itacolomf, em Ouro Pr6to, M4nas Geraia . :Jt formada pelas rochas da 
86rie de Minas e apresenta um o6Zebre. pfco de qúartetto. Nota-se o vale do rio FtmU 

e o Zetto àa 1C. de Ferro Central ão Bradl 
FOTO S . F. ABllll:tr 

O homem e a montanha - Que atitudes vão. tomar os homens· em face do 
relêvo ? Que vantagens, que obstáculos vão encontrar ? A. América do Sul apre
senta um grande desenvolvimento da vida montanhesa e a antiga civilização 
dos· indlos ligou-se particularmente aos planaltos dos Andes, onde atingiu tôda 
sua plenitude. Julgar-se-ia encontrar no Brasil uma antiga civllização monta
nhesa; nada disso. ~ uma surprêsa da arqueologia brasileira reconhecer a 
ausência quase completa de descobertas pré-colqmbianas nas altas regiões. 

Talvez se possa atribuir esta raridade da vida montanhesa entre os primeiros 
habitantes do Brasil à ausência total de•animais domésticos que, ao contrário, 
existiam abundantemente na América Andina, graças à presença da "lhama". 
O homem SÓ' parece ter aprendido a utilizar a montanha com o auxilio de 
animais domésticos. 

A montanha barreira - A montanha foi aqui essencialmente . uma barreira, 
a serra do Mar e a Mantiqueira sobretudo. Seus contínuos abruptos, quase sem 
nenhuma garganta, e sobretudo sua maciça cobertura constltuiram um verdadeiro 
obstáculo. Durante muito tempo a colonização ficou acantonada por causa dela ao 
longo do litoral e foi necessária a audé,cia de exploràdores e aventureiros, os "ban-,. 

' 
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Pedra Açu, com uma v'3ta Upica da 8erra do Mar. Arredorea de Tere8ópol«a 

FOTO .J , C, .J, ScHllUJno 

deirantes", para passar além e penetrar no interior. Desenvolveu~se no outro 
lado da serra, ha encosta ocidental, uma outra zona de colonização. Mas a 
própria serra continuou vazia, atravessada apenas por algumas "picadas" de 
floresta que ligavam o interior aos portos da costa. O obstáculo da floresta 
era ainda mais difícil do que o do relêvo e os primeiros camirihos de passagem 
procuraram não os trechos· mais baixos, onde a ascensão era mai& fácU, 
e sim os pontos em que a floresta parecia menor e menos espêssa, muitas 
vêzes justamente nas zonas mais elevadas; ao norte do Rio de Janeiro, os 
antigos caminhos preferiram subir as serras do Tinguá ou dos órgãos, com 
mais de 1 000 metros de altitude, do que passar pelo "limiar" de Rodeio, com 
menos de 500 metros de altitude, e que é hoje seguido pela estrada de ferro. 
A entrada da zona de floresta e de montanhas chama-se muitas vêzes indi
ferentemente "raiz da serra" ou "bôca do mato''. 

Atravessava-se a montanha mas não se vivia nela. Ainda há hoje no 
Brasil zonas montanhosas desertas ,e anecúmenas. ·Mas, por etapas progres
si'\'as, a montanha sofreu ocupações e utUizações, atraiu sucessivamente urna 
vida mineira, uma vida pastoril, uma vida agrícola, uma vida estival e faci
litará talvez brevemente o estabelecimento de uma vida ind.ustriaL · 

A montanha mineira'- As primeira~ montanhas ocupadas pela colonização 
européia foram as montanhas de mineração. A serra Central de Minas é um 
verdadeiro bloco dos mal& variados minerais; os homens pro.curavam ali a principio 
os metais preciosos; instalaram-se em primeiro lugar não na própria montanha, 
mas ao pé da escarpa, na embocadura dos rios que desciam das alturas; êles 
recolhiam nas aluviões móveis, por meio de simples lavagens, as pepitas que 
as águas haviam arrancado às rochas. Os rios se enchiam com o produto 

t das escavações e os homens só tinham que rebuscar as aluviões. Todos os 
cursos d'água de pé de monte se povoaram de garimpeiros. Mas as aluviões 

' 
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se esgotaram e os mineiros, subindo progresSivamente os rios, penetra.ram 
na montanha mineira. Os métodos empregados mudaram; não era mais o 
"garimpo" simples apanha, mas a extração mesma dos filões, por galerias: 
a mineração de morro substituiu a de cascalho. 

Na zona em que reinava o garimpo, à beira da montanha, a própri$ 
instabllidade do trabalho de coleta do metal não comportava o desenvol
vimento de aglomerações; uma cidade ·só, Mariana, a primeira em data, allãs, 
das cidades mineiras, serviu de capital aos ga:rlmpeiros. Em compensação os mi
neiros de montanha fixaram em tõrno de suas galerias numerosas cidades, al
gumas importantes. Diz-se que Ouro Prêto, fundada em 1711, contava no fim do 
século 100 000 habitantes; suas maravilhas arqueológicas testemunham sua ri
queza .e extensão: outras cidades, igualmente cheias de recordações de seu antigo 
esplendor, semeiam a montanha: Sabarã, Queluz, São Jóão del Rei, Caeté, Dia-
mantina, Tiradentes... · 

Tôda esta exploração mineira desenvolveu uma civilização urbana; os m\
neiros foram fundadores . de cidades como em muitas outras regiões (na Boêmia, 
por exemplo), de modo que por seu intermédio a montanha se encheu de cidades. 
Em Minas Gerais, a metade das sedes de municipios, 110 em 215, estão situadas 
a mais de 800 metros entre as cidades, porém, estendia-se uma região vazia e 
nenhuma exploração veio assegurar uma utilização dos campos. A floresta pri
mitiva foi ràpidamente destruida para atender às necessidades dos mineiros e 
o pais se cobriu de uma vegetação pobre. As minas tornaram o pais próspero, mas 
devastado. Essa prosperidade inaudita, não durou ·mais de um século. O Brasil 
foi o principal produtor de ouro durante o século XVIII mas, desde o inicio do 
século XIX, a civilização mineira entrou em decadência; as cidades, inativn.s, 
em sua maioria, não são mais do que museus de antigüidade colonial: Ouro Prêto 
só tem hoje 8 000 habitantes; possui quarteirões inteiros em ruina e acaba de ser 
declarada monumento ;histórico. A riqueza em metais a:cha-se contudo longe de 
estar esgotada, pois, mesmo quanto aos metais preciosos (mina de Morro Velho) 
e quanto aos outros metais, os ricos depósitos mal foram atacados. A vocação 
mineira continua sendo essencial. 

ImtalaglJes superficiais da The Bt. John d'EZ Rei Gold Mines Oo, em N01Ja Lima. 1l a maior 
e a mais importante mina de ouro no Brasil e a mais profunda do mundo 

FOTO S. F . ABIUW 
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A montanha pastoril - A vocação pastoril, que é peculiar à maioria das mon
tanhas da Terra, acha-se aqui pouco desenvolvida. A montanha coberta de flo
restas não era nada atraente; muitos cumes altos des.Providos de árvores cons
tituíam, contudo, pastagens naturais e apresentavam certas vantagens: na 
estação sêca ou na zpna sêca, conservavam pastos frescos e nutritivos; na estação 
úmida ou na zona úmida,->eram um abrigo contra o pântano ou a inundação e, 
sobretudo, um refúgio contra os insetos e parasitas. Essas vantagens orientaram 
a vida pastoril para uma utilização das montanhas por estações, mas as datas 
de ocupação não· são necessàriamente estivais, como nas zonas temperadas, 
sendo mesmo mais freqüentemente hibernais, o que quer dizer que correspondem. 
à estação sêca, que está geralmente no Brasil em relação com a estação. fria .. 

Esta vida pastoril não é uma transumância dirigida, como nos paises da 
Europa, são movimentos quase naturais; o gado se desloca por si mesmo tangido 
pelos mosqultQs ou pela sêca. Na zona sêca do Nordeste sobretudo, êste noma
dismo do gado é indispensável, pois, como ninguém possui reservas de forragem 
para alimentar os rebanhos durante as sêcas, confia-se no instinto dos anl
mais para descobrir os lugares em que ainda existe grama. O gado é animado 
de grandes movimentos naturais que constituem, sem dúvida, o 'estágio embrio
nário de uma vida pastoril. 

A montanha horticultora - Não é provável, aliás, que as montanhas brasi
leiras acentuem sua vocação pastoril. Nas zonas sêcas do Nordeste, as montanhas 
se apresentam muitas vêzes ,como oásis, cultivadas pela pequena agricultura, 
com população densa, isoladas no meio das extensões pastoris dos planaltos. 
Os agricultores montanheses dev;em mesmo freqüentemente adotar medidas 
contra a invasão do gado tangido pela sêca. Para proteger as culturas da serra 
do Araripe, por exemplo, cavou-se em tôrno delas um "grande valo" que os ani
mais não podem atravessar. Aqui a montanha é que é agrícola e a planicie, 
pastoril. 

Nas montanhas do rebôrdo oceânico, desenvolve-se hoje uma çuriosa utili
zação das regiões altas: o fundo dos vales altos ·é cada vez mais invadido por uma 
pequena cultura de hortaliças . E' a conseqüência de uma nova 01ientação tomada 
pela alimentação brasileira, que tende para um tipo europeu, em q:ue os legumes 
e as frutas de zona temperada adquirem uma importímcia cada vez maiO!'. As 
culturas de hortaliças, que caracterizam os arredores das grandes cidades de 
zona temperada, localizam-se no Brasil nas zonas altas: tomates, couves-flores, 
batatas, morangos ... Batatas, de Maria da Fé, um dos mais altos municipios 
do Brasil, couves-flores de Teresópolls, tomates de Moji das Cruzes, alcachofras 
de São Roque. , . · 

Seguindo a mesma orientação, desenvolveu-se em outras zonas de monta
nhas uma fruticultura de tipo eúropeu; maçãs, peras, marmelos e mesmo vinhas 
estendem seu dominio de produção nas .regiões de 1 000 metros de altitude: 
pêras de Barbacena, vinhas de Poços de Caldas . . . Esta vocação horticultora da 
zona montanhosa acha-se em pleno progresso. · · 

A montanha, residência de verão - Esta curiosa especialização da montanha 
na produção de frutas e legumes é estimulada por uma nova população; que 
invade de pouc·o tempo para cá as regiões· altas, os veranistas, que vêm 
se abrigar do calor das planícies. As primeiras cidades de veraneio foram 
as de Petrópolis e Teresópolls, na serra dos órgãos, sôbre a baia do Rio de 
Janeiro. Mas hoje as estações de veraneio se multiplicam associadas muitas 
vêzes a fontes minerais. Graças a seu clima constantemente p~imaveril, elas 
atraem não só brasileiros, como também cada vez mais, estrangeiros: Poços de· 
Caldas, Caxambu, Lambari, São Lourenço, Cambuquira. . . Fora das cidades, 
certos recantos de· montanhas começa,ram a ser invadidos por belíssimas vivendas: 
Itaipava, Campos do Jordão, Miguel Pereira ... 

.... , .. 
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Aspecto geral da8 pequenas fa.end.as d.o Estado d.o Bio d.e Janefro. A reg'4o d acld.entada, 
as cuUuraa a4o feitas nas mro6ataa (naremea d.-08 morro,, e, n4o raro, ae enoat1tram 

os reatos d.uma floreata antiga 
FOTO S. F. Alluu 

• 
A montanha, zôna de-indústria - A montanha se torna um centro de repouso 

mas está prestes a se tornar uma zona de atividade econômica e mesmo indus
trial. Ela está destinada a fornecer ao Brasil suas pilclpals fontes de energia. 

~e grande país quase· não possui boas reservas de carvão de pedra e até 
agora não te~ igualmente bôlsas de petróleo; a montanha, porém, sobretudo a 
serra do Mar, que recebe em todos os pontos mais de dois metros de chuva e, 
em certos lugares, até 6 metros, ·é uma extraordinária re'serva de água, suspensa 
a mais de 1 000 metros acima do nivel do mar. Instalações consideráveis já 
foram efetuadas. Os lagos e usinas da Light and Power, perto de São Paulo, 
constituem uma das mais consideráveis instalações hidro-elétricas do mundo. 
A montanha distribui a fôrça dessas águas pelas cidades dg litoral: Rio, Bahia, 
Vitória. . . mas ela atraiu também fábricas cada vez mais numerosas, instaladas 
ao pé das cachoeiras: usinas de Petrópolis, Paracambi, Cascatinha ... No Rio 
Grande do Sul, foi ao pé da serra que se gruparam as primeiras indústrias: 
Nova Hamburgo, São Leopoldo ... Pode-se prever para a montanha brasileira 
uma nova vocação, a ,função industrial. · 

Assim a montanha brasileira, zona inaproveitada e deserta, extensa barreira 
litoral que por multo tempo prejudicou a penetração e o desenvolvimento eco
nômico do pais, zona de obstáculos e causa de atraso, está ·em vias de se tomar 
fonte de riqueza e beneficios. 

As quatro zonas climáticas - O Brasil tem mais de 4 000 quilômetros d,e 
comprimento do 5.0 grau de latitude norte ao 33.0 de latitude sul, o que quer 
dizer que o país é atravessado por várias zonas climáticas. Esperar-se-ia encon-
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trar aqui, como na Afrlca, a sucessão de faixas climáticas no sentido dos 
paralelos, indo do . clima equatorial ao clima temperado-quente, passando por 
um clima tropical e até mesmo desértico. 

. Na América do Sul, a carta dos climas é mais complexa. Acentua-se bem, 
sem dúvida, uma zona equatorial. O Brasil possui mesmo a zona equatorial mais 
extensa do globo; o pais tem a sua maior làrgura quase sob o equador; contudo, 
o clima eql,latorial não traça uma faixa paralela ao equador acompanhando o 
rio Amazonas; êle se alarga para oeste em leque e atinge a · sua plenitude na 
zona mais afastada do mar, ao pé dos Andes, no desdobramento gigantesco dos 
·afluentes do Amazonas. É lá que se encontram as temperaturas mais regulares, 
não há estações quentes riem frias. A pluviosidade é considerável durante todo 
o ano e apresenta dois máximos na passagem do sol pelo zênite equatorial. 

. . 

Beflf'~Ba de Banto Amaro e wta da peneplanlcle criatalfna do alto da Serf'a 

· A aproximaÇão·· do . Atlântico, a importância dêste clima decresce de ex
tensão; mas logo, para o sul, ao longo do litoral, é atravessado por um outro clima 
absolutamente diferente. Todo o Nordeste brasileiro, que se adianta comó um 
baluarte pelo oceano, apresenta êste curioso caráter de possuir o clima mais 
sêco, mais continental, mais irregular, na região que deveria ser a mais mari
tima; opõe-se assim ao interior amazônico que, em pleno centro do continente, 
é mais úmido e mais regular. · . 

O clima do Nordeste brasileiro não é um verdadeiro clima desértico com 
séca constante; o que o caracteriza são as vagas de sêca separadas por anos 
chuvosos: durante dois séculos, XVllI e XIX, contaram-se 39 anos de sêcas 
calamitosas e 28 anos de inundações desastrosas. Contaram-se até 3 e mesmo 
5 anos de sêeas consecutivas, mas, em compensação, permaneceu a região certa 
vez durante 32 anos sem sêca. A irregularidade é extensa. 

Em principio; o ano se divide em duas estações: sêca e úmida. A estação sêca 
chama-se "inverno'', não por causa do frio, e sim devido à ausência total de 
fôlhas nas árvores; a estação corresponde em geral ao contrário, aos meses de 
calor, sendo aliás pouco •ensível a diferença de temperatura entre as estações. 

' • 
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Para. os primeiros portuguêses, as árvores sem fôlhas eram uma· imagem do 
Inverno, apesar do calor . :l!:ste clima está localizado entre os Estados de Pia ui 
e Bahia. 

Para o sul, ao longo do litoral, surge uma nova anomalia climática; ap;.o
ximamo-nos do trópico e deveria.mos encontrar um clima sêco. Na realidade, 
é uma espécie de um novo clima equatorial que s.e desdobra ao longo da costa, 
desde a Bàhia e mesmo desde o Recife, até o gôlfo de Santa Catarina e mesmo 
até o Rio Grande do Sul. :l!:ste clima litoral não é contudo uma réplica exata do 
clima amazonense; é dominado pela passagem de massas de ar vindas do Pa
cífico e que atravessam a cordilheira na altura de Buenos Aires e acompanham 
a costa brasileira; são elas que trazem as chuvas de sttdoeste. As diferenças de 
estação existem: há um verão e um inverno, mas êste não é, como no Nor
deste, a estação quente e sem fôlhas, é a estação fresca. A pluviosidade continua 
muito forte, 1,50 m de chuva por tôda parte e, em alguns contrafortes da serra 
do Mar, até 6 metros. Uma tal umidade entretém uma floresta magnifica que 
lembra o Amazonas. Mas êste clima e esta paisagem só constituem uma faixa de 
algumas centenas de quil'ômetros, no máximo. 

Para o interior, nos planaltos que descem para oeste, reina um quarto tipo 
de clima. Está-se bem no centro do continente e no entanto o caráter continental 
nto· é muito pronunciado. O traço dominante é a oposição .de uma estação ·sêca, 
correspondente à estação fria do hemisfério sul, de maio a outubro, a uma 
tltj,a.ção chuvosa associada à estação quente, de dezembro a abril. No fim da 
estação sêca O· céu se turva com espessos véus amarelados, que se chamam 
"fumaça", e que se diz provirem dos incêndios provocados com finalidades agri. 
ctolí.s ou pastoris. A paisagem é aliás formada por uma floresta de silveiras, o 
"cerrado", o~ por vastas pastagens herbosas, os "campos". Freqüentemente, a 
floresta só ocupa as partes úmidas ao longo dós vales; os incêndios anuais con
tribuem para restringir sua ârea e sem dúvida para acentuar a sêca também. 

Esta variedade dos climas, no Brasil, traduz-se sob o ponto de vista agrícola 
em ciclos de trabalhos muito diferentes, como, por exemplo, a colheita do · algodão, 
cuja produção ocorre nos Estados do Sul (São Paulo, Paraná) , de abril a junho 
e, no Nordeste, de julho a novembro; a mesma sucessão quant9 à colheita do 
café: de abril a agôsto, para os Estados dq Sul, de julho a novembro, para os 
do Nordeste; quanto ao milho, os meses de colheita são abril e maio, para o Sul, 
f j'q].ho e agôsto, para o Norte; o tabaco é colhido em junho e julho np Sul, e 
~bro-novembro, no Norte. Esta diversidade nos ciclos de trabalhos repercute 
na população e provoca importantes deslocamentos de trabalhadores agrícolas, 
durante as estações. · 

O homem e o clima - O Brasil representa um dos mais grandiosos exem
plos de batalha entre o homem e o clima. A mais antiga e, também, a mais 
difícil foi a luta que as populações travaram contra as sêcas do Nordeste, a 
zona mais vizinha da Europa, a primeira a ser colonizada e ainda · hoje uma 
das mais densamente povoadas, malgrado · as condições hostis da atmosfera. 
A faixa litoral recebia indubitàvelmente uma umidade suficiente para justificar 
outrora o nome de "zona da mata" e admitir belas plantações mas a menos 
de 100 quilômetros da praia começa o "sertão" com seus solos salgados, os "salões", 
com sua estranha vegetação de espinhos e de cáctus, a "caatinga". Foi lá que 
se formou um tipo muito curioso: o sertanejo nordestino. Sua origem quase 
tmieamente branca, sobretudo portuguêsa do Norte, não o impediu de ser uma 
das raças mais vivazes, mais adptáveis em relação ao clima. Não se criou aqui 
uma destas civilizações de países áridos, povoados por construtores de canais, 
de perfuradores de poços, como ·se deu em países ainda mais sêcos: Africa do 
Norte ou Califórnia . · Os portuguêses, na sua maioria ·originários das regiões 
úmidas do Douro, não possuiam atavismo algum para lutar contra a sêca; êles 
se submeteram · às intempéries, vivendo com seus rebanhos semi-nômades de 
bovinos e caprinos, através do planalto árido e refluiam no tem~ das sêcas 
para a costa ou para as montanhas mais regadas: Araripe, Baturite, Borborema. 
Cedo, porém, essas regiões privilegiàdas se povoaram com pequenos cultiva
dores que recusaram receber o gado e construiram mesmo curiosos trabalhos 
de defesa, como êste valo do Ara.ripe, para impedir a invasão dos rebanhos 
fanúntos. · 

r 
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Fomes terríveis assolavam periocUcamenni, a região. Após os terriveis fla
gelos do fim do século XIX, os três anos de 1877 a 1879, procurou-se atacar o 
próprio màl, lutar contra as sêcas. Em vez de distribuir simples socorros aos 
famintos, deu-se-lhes trabalho; elevaram-se barragens ao longo dos tios tempo
rários para reter as águas em lagos artificiais, ou açudes, o que representava 
socorro, pois o dinheiro distribuído aos trabalhadores era um auxílio e a reprêsa, 
servia de refúgio ao gado e à gente. :S:stes açudes, construídos a principio em pe
quena escala por alguns proprietários, foram em seguida executados pelos serviços 
públicos. Criou-se uma espécie de ministério da sêca, as Obras Contra as Sêcas; 
concebeu-se um vasto programa de grandes açudes, ttansforrnando completa.
mente o regime das bacias hidrográficas; propôs-se não só construir reservas 
de água, como nos primeiros lagos, mas também abrir, à jusante dos açudes, 
uma rêde de canais de irrigação, que permitirá a cultura, sobretudo de plantas 
forrageiras para alimentar o gado. Calcula-se mesmo que a multiplicação dessas 
grandes extensões de água modificará um pouco o clima, diminui~do ~ua irre-

Açude do Oedro, em Quixadd, Oeard. 08 rochedo8 ao lado silo m:as,!as de sientto, trabalhadaa 
pelas dguas, como no alto de Itati aia. Vt-se a chamada "Pedra da Galinha Choca" 

FOTO ELlTlll 

gularidade. l!:sses trabalhos estão atualmente em curso, já se tendo assim retido 
2 bilhões de metros cúbicos de água em mais de 100 grandes açudes públicos. 
Alguns dêsses trabalhos causaram sem dúvida dissabores: atulhamento rápido 
dos lagos pelas -aluviões, dificuldáde de ficarem cheios devido à evaporação 
intensa. A obra continua no entanto com perseverança .e depois da terrível sêca 
de 1932, recebeu mesmo créditos mais consideráveis: 4% das receitas federais 
do Brasil estão empenhadas nessas regiões deserdadas: Ainda hoje, em çada 
sêca, surgem grandes vagas de emigração; os infelizes nordestinos são então 
verdadeiros fugitivos, os "retirantes", procurando refúgio em outras regiões mais 
regadas. Tornaram-se assim um dos elementos essenciais do povoamento 
do Brasil: Os cearenses se lançaram à conquista da imensa Amazônia e inicia
ram o povoamento das florestas do Território do Acre: Curiosa anomalia: êsses 

' homens da sêca cons~guiram adaptar-se às terras da maior umidade, às zonas 
da floresta mais maciça; os extratores de borracha são na sua maioria nordes
tinos; hoje, que a borracha não dá mais lucro, êles emigram para o sul, para 
o Estado de São Paulo sobretudo. 

. t 
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Tipos de rios - De todos os elementos da natureza qu·e os homens tiveram 
de utilizar foram, sem dúvida, os rios; os mais gigantescos. O Brasil, já o vimos, 
é o pais que possui a maior bacia fluvial do mundo, a do Amazonas, que é o 
dôbro da do Mississlpi, 6 500 000 quilômetros quadradôs; a bacia do Paraná
Paraguai, ao Sul, que tem tôda a sua parte setentrional em território brasileiro, 
iguala quase à do Mississipi ou à do Congo; e o rio São Francisco, inteiramel)te 
em território nacional, é também um dos maiores rios do mundo com mais de 
3 000 quilômetros de comprimento. 
/ · &tes grandes sistemas fluviais dispõem de um aprovisionamento d'ãgua. 
Unicamente fluvial; ora, em quase todo o Brasil, as chuvas correspondem à 
estação quente; a época da subida das águas é, portanto, geralmente em ja
neiro, fevereiro e março·. Os rios se enchem de um modo progressivo e moderado; 
atingem às ribanceiras ou "vazantes" (parte descoberta nas vazantes) e muitas 
vêzes até as florestas adjacentes, mas não apresentam geralmente estas cheias 
súbitas, curtas e desastrosas, como se vêem nos rios da zona temperada. 

O Ainazonas tem um regime especialmente estável, devido à sua situação 
quase a cavaleiro do equador. Os afluentes da margem do Norte lhe trazem as 
áglias crescidas na estação quente boreal de julho a setembro, enquanto que 
os da margem sul, ao contrário, trazem suá principal contribuição na estação 
quente de janeiro a.março; é verdade que os rios meridionais são acentuadamente 
mais consideráveis e asseguram uma influência austral dominante, mas o equi
librio é assegurado graças à expansão formidável das águas pelos pântanos e 
braços anexos, "igarapés" e "furos", amortecendo as pulsações das águas, e 
também devido ao pequeno declive (82 metros de altitude em Tabatinga, onde 
o rio entra em território brasileiro, a mais de 3 000 quilômetros do mar), de 
modo que êste rio, o maior çio mundo, é também o mais regular. 

Os cursos d'água da zona das sêcas e mesmo o rio São Francisco estão longe 
de gozar desta estabilidade, suas estiagens são muito baixas; muitos rios mesmo 
·secam completamente durante vários meses lembram os oueds do Saara. Os 
rios do sul do Brasil, Paraíba, Itajai, Jacuí e Camapuã, são melhor providos, 
mas estão sujeitos a cheias bruscas, relacionadas com as trombas d'água caídas 
sobre a serra do Mar, donde graves inundações em Campos, Blumenau e Pôrto 
Alegre. 

Todos êsses rios carregam uma enorme massa de alu'Viões, mas raramente 
sob forma de seixos ou cascalhos, exceto na região sêca do Nordeste; os sedi
mentos são, quase sempre, areias ou melhor ainda Iamas muito finas. Os cur
sos d'água são aqui menos agentes de erosão do que de transporte; a destruição 
das rochas é assegurada sobretudo pela decomposição química, devido às chuvas 
e ao calor e os· talvegues são abertos nas rochas já decompostas onde as águas . 
se carregam de materiais finos. Os vastos cones de dejeção de blocos e · seixos, 
como se vêem ao pé dos sistemas torrenciais da zona temperada, são aqui ex
cepcionais. Os materiais finos permitem que os ribs tenham secções de pequeno 
declive, mas obstruem às vêzes os leitos com bancos d!) areia, formando aneu
risma, que toma instável a navegação. 

&tes rios de materiais finos e pequeno declive não são, como se poderia 
crer, cursos d'água antigos tendo efetuado um longo cicio de erosão; apresentam, 
ao contrário, na sua maioria, aspectos de extrema juventude; são cortados por 
inúmeras cachoeiras e rápidos (corredeiras): é um dos aspectos essenciais da 
hidrografia brasileira, aproximando-a da hidrografia canadense. Essas rupturas 
de declive têm contudo aqui uma· origem muito diferente; no Canadá, são devidas 
à erosão glaciária; no Brasil, provêm dos filões de diábases ou de ·quartzita, 
que cortam os cursos d'âgua, ou também de degraus, devidos a levantamentos qo 
planalto central brasileiro, em vias de surreição progressiva. 

Nas partes montanhosas, onde a rêde de falhas, muito apertada, se orienta 
segundo duas direções perpendiculares NE - SO e NO - SE, os rios correm 
muitas vêzes entre blocos cortados pelas falhas, desenhando cotovelos em ân
gulo reto, apresentando numerosos exemplos de captura que lembram a hidro
grafia dos Montes Apalaches ou do Jura. Mas aqui, é menos a direção das dobras 
do que a das falhas que provoeou êste geometrismo da hidrografia. Tais são os 
vales do Ribeira do Iguape, do alto Paraiba, do alto Piabanha.; perto de Passa 
Vinte,- o rio Prêto, afluente do Paraiba, é particularmente curioso a êste 
respeito. · 
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Todo8 êstes rios constituem uma rêde hidrográfica multo desenvolvida; não 
há ponto algum do território que não seja drenado por cursos d'água; a zona 
tropical do Brasil é nisto bem diferente das outras zonas tropicais, Africa do Sul, 
Saara ou Austrália, que comportam imensos territórios sem escoamento algum. 
O Brasil é uma das massas continentais mais bem drenadas da Terra. Não só há 
rios por tôda parte, como também todos êsses rios chegam ao mar. No entanto, 
a existência de uma grande depressão interior e o desenvolvimento dos relevos 
em orla sobretudo, pareciam tornar difícil a drenagem para o mar, mas a exten
são do clima equatorial, bem no centro. do continente, triunfou de todos os obs
táculos topográficos. A grande calha central facilitou as comunicações entre as 
diferentes rêdes fluviais; é uma das curiosidades do Brasil a multiplicação das 
ligações naturais entre rios acima dos divisores de águas: o Amazonas se comu
nica com o Orenoco e também com o Paraguai e o São Francisco, e não só por 
um rio, como por tôda uma série de braços. · 

Os homens e' os rios - Assim o Brasil dispõe de uma das mais completas rêdes 
hidrográficas do mundo, grande vantagem para os homens porque permitiu uma 
penetração rápida do interior. · Depois da Europa, é a América o continente em 
que os homens atingiram em primeiro lugar as partes centrais . Desde o século 
XVI, Orellana revelou todo o curso do Amazonas e no infoio do século XVII já se 
estava em pleno Mato Gr<>Sso . Na América do Norte, só um século mais tarde, foi 
que se chegou às Montanhas Rochosas; e na Africa, só mais de três séculos mais 
tarde lá por 1880, é. qµe.~ elucidam os problemas das fontes do Nilo e do Congo; o 
mesmo se deu na Australia. Quanto à Asia, o Tibet ou a Mongólia foram durante 
multo tempo terras quase .fechadas. 

Os rios foram aliados do brasileircl na penetração do pais e são os únicos 
meios de circulação em tôda a bacia amazônica, onde se calcula em 25 000 qui
lômetros de extensão a rêde navegável. E' mesmo a maior zona do mundo em que 
a estrada seja ilnieamente o rio; tôda a circulação se faz de barco e até os mas
cates, afim de vender sua partida, viajam em jangadas. Do mesmo modo, no 
Nordeste brasileiro, pelo menos na zona litoral, "zona da mata", menos sêca, 
os rios foram até êstes últimos anos a .principal via de circulação; a fachada das 
casas dava para o tio e não para estrada. 

RegUlo ondulada granito-qn4'81rlca do mlfdi o no Doce. Nota-se o infcio da devastac4o das floreBtae 
. e o t i po de navios que trafegam entre Colatina_ e Linharea , . 

FOTOS. F. ABUt1 
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Contudo, os cursos d'água apresentavam · muitas dificuldades aos homens. 
Em primeiro lugar, mwtos rios do centro e do sul do ~rasU corriam, como vimos, 
para o hinterland e não para o mar; êles facilitaram lndubitàvelmente a descida 
para o "sert1io" e. serviram de caminho às expedições dós "bandeirantes", mas 
deixavam a zona litoral no mais completo isolamento, ao pé da escarpa da serra 
do Mar. Singular região para. as comunicações, em que os rios não conduziam 
ao oceano; por isso todo · o Brasll central e meridional utilizou a circulação ter
restre em dorso de mula e distinguiu-se totalmente do Brasil amazônico, com 
circulação Unicamente fluvial, em barcos. 

O .,aie do Par11fba, num de eeus trechos apertados entre ae serras elo Mar e ela Mantiqueira. 
J?otografia mostrando parte ela cidade de Barra Mansa 

,.,. 
Os inúmeros rápidos (corredeiras) e quedas que cortam a maioria dos rios 

foram outr06 obstáculos à circulação; pontos de parada, serviram para fixar as 
. aglomerações. :it·incontável o número de cidades que têm o nome de "Cachoeira" 
no Brasll. Hoje em dia, estas cachoeiras atraíram o povoamento não só pelos 
entraves ao ·transporte como ta:rnbém pelo potencial de energia. O Brasil, tão 
mal provido d~ combustivels minerais, acha-se admirà.velm:ente provido de 
quedas d'água. Há poucos paises que tenham tantas e tão importantes. A cacho
eira do Iguaçu, no rio Paráná, na fronteira do Paraguai e da Argentina, é uma 
das mais consideráveis pela massa d'água. A cachoeira de Paulo Afonso, no rio 
São Francisco, cai de 70 metros de altura. Por isso, as possibllldades de aprovei
tamento hldro-elétrlco ·são enormes. 

O Brasil tem mesmo u.ma fórmula especial de aproveitamento. O alto da serra 
do Mar é uma zona importante de nascentes de rios, alimentadas por consideráveis 
precipitações de chuva; nascem nela muitos cursos d'água que se afastam para 
o interior. Era fácU reter neste planalto, por simples barragens, vastas bacias 
suspensas a cêrca de 1 000 metros de altura e verter a massa d'água em altas 
cachoeiras caindo diretamente para o oceano próximo; curioso desvio hidro
gráfico operado pelos . homens, restituindo ao Atlântico massas d'água em de
trimento dos cursos d'água interiores. Assim foram transformados o alto Tleté 
e seus afluentes dos arredores de São Paulo. 

, 
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Agricultura e inunclaçtio - Infelizmente, os cursos d'água brasileiros têm 
variações de descarga correspondentes às estações, devido à divisão habitual do 
ano em estação sêca e estação chuvosa. Essas variações, que obrigaram as usinas 
elétricas a empreender vastos aproveitamentos dos rios, permitiram por outro 
lado o desenvolvimento de um curioso tipo de agricultura. A baixa das água$,. 
na estação sêca, deixa nas ribanceiras duas faixas mais ou menos largas ele 
que as populações ribeirinhas se apossam logo que as águas se retiram. São as 
"vazantes", dominio ue ricas culturas de estação, beneficiando-se das aluviões 
férteis depositadas durante os meses de inundação. :ll:ste tipo singular de cultura, 
em vale submersível, praticado numa extensão de mais de l 000 quilômetroS ao 
,longo do São Francisco, encontra-se também muito freqüentemente nos rios do 
Nordeste; em certas regiões multo sêcas do sertão, constitui a única agriculturà 
existente, estando todo o resto da região entregue à criação. As populações 
ribeirinhas constroem, na planície inundável, cabanas sôbre estacas que lhes 
permitem, no mesmo terreno, praticar sucessivamente a cultura e a pesca. 

Na bacia amazônica, as águas montantes se estendem desmesuradamente 
às vêzes por mais de cem quilômetros, especialmente na zona deltaica da ilha d~ 
Marajó. As ribanceiras são ocupadas aqui, como na maior parte dos deltas· bra
sUeiros, não por florestas, mas por gra~des savanas relvosas, os "campos". Os 
deltas têm uma vocação pastoril, formando ilhotas de criação em meio às flore.s- · 
tas litorâneas: delta do Paraíba, do Doce, do Amazonas. Aqui não é a agricultura 
que se adapta à inundação periodica e sim o gado. Muitas vêzes os rebanhos emi
gram por si · mesmos em . grupos, g~iados por um animal fazendo papel . de chefe e 
que se chama "madrinha", e se refugiam nos pontos mais elevados, os "firmes". · 
Mas, quando se está afastado de qualquer elevação, os proprietários constroem 
grandes estrados chamados "marombas", nos quais os animais podem ser con-

Aspecto comum da planfc\e ama.sônica. Rios largos, u'a mata monótona e a notduei 
· eacaaae.s de p0t1oamento humano 

FOTO G. CAlllP08 
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Vale do Ribeira de lguape ao sul dé StJo Paulo. Ao fundo a seffa da Votupoca. 
RegUJo tle colOfluaçao JapOfl&la 

FOTO S. F . AllaEu 

centrados; êstes então se contentam em ter como alimento os tufos e folhagens 
que, felizmente, flutuam em abundância nas águas transbordadas, mas estas 
inundações provocam sempre grande mortalidade nos rebanhos. 

As formas de costa - Se os cursos d'água brasileiros desdenharam a costa 
atlântica para se afastarem para o interior, é que a praia era particularmente 
hostil e como que separada do continente. A costa permanece inteiriça., sem 
sinuosidades; as penínsulas, as ilhas ·e os cabos são excepcionais e pouco impor
tantes. As costas do Brasil diferem nisto singularmente das cost~s atlânticas 
da América do Norte, com sinuosidades tão profundas e tão multiplicadas. O 
Brasil lembra, por suas costas, a Africa ou a Austrália; esta similitude de forma 
decorre sem dúvida de uma origem semelhante . Nós vimos que a América do Sul, 
segundo a hipótese de Wegener, destacou-se da Africa e estas duas costas deviam 
encaixar-se; na realidade, não são as costas que se devem reajustar, mas os 
rebordos das plataformas litorâneas, que estão imersas numa largura mais ou 
menos grande; êsses rebordos submarinos são, aliás, flanqueados, pelo menos 
na costa brasileira, por fossas profundas e paralelas à costa (fossa da baia de 
Todos os Santos, na· Bahia) como se, por ocasião da separação dos dois conti
nentes, algumas porções de terreno tivessem ficado retardadas, no movjmento 
de translação para oeste, de tôda a massa americana; a escarpa costeira da 
serra do Mar possui também tais acidentes. · 

Esta costa não é uniforme e apresenta vários tipos ao longo do imenso des-
. dobramento das margens. Ao norte, o mar parece ainda estar em ciclo de con
quista e penetra pelas terras através de múltiplos e largos estuários, dos quais 
é o do Amazonas o mais imponen~e. màs a grande porção de sedimentos trazidos 
pelos rios combate êste avanço marinho e forma inúmeras ilhas de aluvião. A 
costa baixa e lamacenta é coberta por uma vegetação de paletúvios, com raízes 
que mergulham na água do mar; é a zona dos mangues (mangroves) , curiosa 
floresta anfíbia que tem muitas vêzes vários quilômetros de largura. A margem 

, 



u 

s 
s 

1 
e 
l 

s 
) 
1 
l, 
l 
s 
l 
s 
e 

s 
s 
'- I 
s 
i 
l 

TRANSCRICOES 1297 

não é formada pela terra e sim pelas árvores; o mangue contribui para fixar o 
solo de aluvião e permite q'ue a costa avance pelo mar. Encontramo-nos aqui ante 
um caso singular em que a terra e o mar acha.m-se ambos em ciclo de conquista. 

Nas imediações do cabo São Roque, no ponto mais oriental .do Brasil, a pai
sagem costeira muda; aparecem ao largo os recifes coraligenos, formando bar
reiras ou pequenos arquipélagos; a própria costa, a partir de São Luís do Mara
nhão, é orlada por dunas muitas vêzes móveis e transportadas para o interior 
pelos ventos alíseos; essas dunas conquistadoras chamam-se "lençóis". Nas 
embocaduras dos rios, as areias a.cumuladas pelos ventos têm entravado muitas 
vêzes a saída das águas e constituíram, graças a esta barragem, lagos costeiros 
que formam um rosário litorâneo, tendo muitas vêzes comunicaÇão entre si. 

Ilha do Callo, em Cabo .ll'riD. A Uha • um grcmds macfao de. rochaa eruptWaa alcalinaa 
(sienitos, tonamos, tínguaftos), com encostas allruptaa 

FOTO S. F. ABRBU 

Mais ao sul ainda, a partir da grande baia de Todos os Santos, na Bahia, 
encontra-se uma costa com pequenas escarpas bastante retilineas, talhadas nos 
grés e areias terciárias poueo sólidas; são as "barreiras". Mas os rebordos monta
nhosos aparecem.logo e uma costa multo diversa se prepara; a partir do Espírito 
Santo e sobretudo no Rio de Janeiro. o mar orla diretamente a montanha e 
segue tôdas as sinuosidades da costa, desenhando golfos com múltiplas enden
taçõ~s. como o de Angra dos Reis, ou a imensa bacia marítima de Paranaguá, 
no Paraná, ou a admirável bata ~e Guanabara, rio Rio de Janeiro, destacando 
pequenas ilhas bastante escarpadas: ilha Grande, ilha de São Sebastião (1 300 
metros de ãltitude), ilha de Santa Catarina; 1uma das mais belas costas do mundo, 
em que o mar envolve os singulares relevos de rochas cristalinas em forma de 
pão de açúcar e onde a grande floresta se insinua entre o mar e a montanha. 
Trata-se naturalmente de uma costa bastante jovem; a invasão do mar é recente 
e sem dúvida ainda se está processando; não há uma verdadeira falatse do mesmo 
modo que não há detritos. Contudo, o trabalho de regularização já começou; 
dunas em forma de flechas, as "restingas", fecham os gplfos, religam as ilhas à 
costa, fecham lagunas; essas areias são admiràvelmente brancas, compostas ilni
camente de quartzo muito fino. Os raros rios desembocam não por estuários, 
como no Norte, mas por deltas com lagos adfacentes e múltiplos cordões litorâneos, 

·" 
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formando sulcos paralelos ao longo da costa: delta de Itajai, do rio Doce, com a 
lagoa Juparanã, do Paraiba, com a lagoa Feia. A plataforma litoral, sem dúvida. 
recentemente imersa, é larga: para encontrar 200 metros de profundidade, é 
preciso avançar mais de 100 qutlômetros pelo mar a dentro. No fundo dos golf~. 
o "mangue" enche lentamente as zonas marinhas e as transforma em "baixada" . 

. No extremo sul do Brasil, no Estado do Rio Grande do Sul, o aspecto do lttoral 
muda de novo; as areias predominam mais uma vez, como no Nordeste; imensos 
cordões arenosos de mais de cem quilômetros barram enormes lagos litorâneos 
multo alongados como a lagoa dos Patos, em cujo fundo se ergue Pôrto Alegre, 
ou a lagoa Mirim que é atravessada pela fronteira do Uruguai. A corrente 
maritima das Malvinas, vinda do sul, contribuiu sem dúvida .para essas vastas 
construções costeiras. 

Ponta de T"1Tu, no lUo Grande do Sul. Af o planalto meridional formaào pelO umcoJ de 
didboae atmge a c03ta diretamente. A fotografia mostra a esp~aa camada eruptiva ftmdiihada, 

formando oa coJunoa caracterlaticaa 

O· Brasil se apresenta como uma ilha - A primeira vista, tais costas não 
parecem muito favoráveis . aos homens; elas têm contudo, uma importância tal 
para as comunicações, que fizeram do Brastl um estado essencialmente maritimo. 
O país se apresenta sem dúvida com u'a massa continental tão larga quanto 
longa, não obstante, é essencialmente uma costa, uma praia; esta naÇão
continente comporta-se como uma ilha. Só é abordada pelo mar e só do 
lado do mar fica a fachada verdadeira e útil. As fronteiras continentais são 
na verdade quase Iguais em extensã,o às fronteiras maritimas, mas _ em muitos 
trechos só recentemente foram fixadas e atravessam regiões florestais ou pan
tanosas. Ir às fronteiras equivale a uma verdadeira expedição e não há quase 
comunicação alguma importante que se faça do lado da terra; mal .atinge a · 
um por . cento a proporção dos contingentes humanos que passam· pela fron
teira terrestre, muito menos de 1 %, a do tráfico das mercadorias. O Brasil, 
malgrado suas fortes ligações continentais, é um estado-ilha. 

~Ie foi allás inicialmente um estado costeiro, foi mesmo, se assim~ pode dizer, 
um estado-escala; as primeiras agloIJlerações foram escalas nas rotas ' do sul e 

' 
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.4 planfcte Htor4nea ao aul de Vitórla. :JI o ·t4po de 9lanfcie entre o ma,. e a te,.,.a, semeado de 
pequena8 laUOa8 e p4ntanoa. Reg'4o quente e pouco aalubre, embora ba8tante ll01'oada 

· F~os. F.ABuu 

os mais antigos colonos estabelecidos foram pequenos cultivadores -encarregados 
de fornecer aos navios legumes e viveres frescÇ>B, indiSpensáveis às longas 
travessias a vela. · · 

O Brasil foi sem .dúvida descoberto como escala . na rota do Cabo. 

A pesca - Nunca será demasiado insistir sôbre ·a Importância da vida de pesca 
nas civilizações indígenas, como nas primeiras colonizações européi&IJ. Na maioria 
as praias brasileiras são assinaladas por imensos depósitos de conchas e detritos 
de peixes misturados com a cerâmica e as ossadas humanas. ~sses depósitos ou 
"sambaquis" são o indicio de uma vida litorânea antiga; parece que muitas dessas 
populações primitivas eram nômades e viviam na praia durante os meses frios 
em que os peixes abundavam; contràriamente ao que se observa na maiorià das 
regiões da América do Sul, o Brasil pré-colombiano tinha um litoral muito po-
voado e montanhas ·desertas. , 

A colonização branca iniciou-se, em muitos pontos, por estabelecimentos de 
pescadores, sobretudo pela pesca da baleia, tão procurada outrora por seu óleo, 
no tempo em que os óleos vegetais eram raros ... Fica-se espantado cOm. o número 
de portos baleeiros que assinalaram as costas do Brasil, portos nômades na maioria 
das vêzes e que diferiam sob êste particular das povoações-escalas dos pequenos 
cutivadores sedentários. Os esqueletos de baleia afundam em muitas praias e 
formam às vêzes recifes que não deixam cie ser perigosos. ' 

Ainda hoje o peixe é muito abundante na costa brasileira; puxam-se às vêzes 
para a praia rêdes tão carregadas· de peixes, que chegam a ser abatidos a pau
ladas. Pescam-se também em abundância grandes camarões. No Nordeste o 
pequeno braço de mar entre os recifes de coral e a costa é tão piscoso que se 
pratica a pesca ao vôo; trata-se aliás de peixes voadores e os pescadores colocam, 
para os apanhar, um engôdo nas jangadas; os peixes se precipitam em grande 
númêro sôbre a embarcação, e a invadem completamente. Esta riqueza facilitou 
a existência de uma população litorânea, os "'caiçaras", vivendo quase Unicamente 
de peixes. Em Pernambuco é o caranguejo que serve como base de alimentação 
a êsses pescadores. 
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Os portos - Contudo, o Brasil ainda não conta com uma verdadeira indústria 
de pesca, como não conta com portos de pesca; poS.sui, em compensação, inú
meros portos de comércio. O Brasil é um pais de portos, as cidades importantes 
estão localizadas em sua maioria na costa; no norte e nordeste do Brasil, onde 
existem grandes estuários, êsses portos estão situados nas embocaduras. banhadas 
pelas marés: Bélem, São Luis; Parnaíba, Macau, Natal, Paraíba, Recife, Maceió ... · 

A partir do Estado 'da Bahia para o sul, a situação dos portos muda: encon
tram-se nas baias naturais e rião nas embocaduras, que são deltaicas, instáveis 
e sem profundidade. Nem.o São Francisco, nem o rio Doce, nem o Paraíba fizeram 
nascer em suas embocaduras organismos portuários. Os portos se instalaram nas 
grandes l:!aías cercadas de morros rochosos: Bahia, Vitória, Rio de Janeiro, Angra 
dos Reis, S.antos, Paranaguâ, Laguna ... ; e mesmo alguns se fixaram em ilhas 
montanhosas: São Sebastião, São Francisco, Florianópolis ... O Brasil conheceu 
uma verdadeira floraÇão de pequenos portos, tôda ·a costa estava orlada dêles. 
A maior parte está hoje em decadência; as aglomerações da costa são em geral 
cidades mortas, cheias de velhas construções em estilo colonial muito pintu
resco. No decorrer do século passado, assistiu-se a uma concentração de tôda a 
atividade comercial em alguns pontos privilegiados tanto por sua situação por
tuária como por suas facilidades de comunicação com o interior. Assim na costa 
dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo sômente três grandes 
portos subsistiram: Santos, Rio de Janeiro e Vitória, substituindo uns cinqüenta 
pequenos embarcadouros pelos quais se fazia outrora o tráfico. A zona litorânea 
conservou sua importância· primordial, mudando, porém, completamente a dis
tribuição de seu povoamento: em vez da distribuição mais ou menos mliforme 
por uma faixa de povoamento contínuo e bastante denso, que se encontrava 
outrora, vê-se hoje uma zona em plena letargia e despopulada, entrecortada 
aqui e acolá por grandes cidades, que ao contrário prC>gridem ràpidaniente. 
Aqui, o Brasil que se povoa se intercala no Brasil .que se despovoa. 

l 

. ·~( 

A regi4o aalineira de Cabo Frio e a ilha do Oabo, ~o fundo, repreaentaàa ·por uma conaiderdvel 
maaaa de rochaa eruptivaa alcalinaa 

fFOTO S. F. ABuU 



TRANSCRIÇõES 1301 

A banána do litoral - Assiste-se hoje, aliás, ao inicio de um novo surto 
econômico desta zona litorânea decadente. A banana encontrou um verdadeiro 
solo de eleição nas baixas terras úmidas e submetidas a um cllma úmldo; ela é 
exportada fàcUmente em pequenas embarcações para os grandes portos; nos 
arredores de Santos já há mais de 15 milhões de pés produzindo, e o bananal 
conquista progressivamente todo o litoral em direção ao Rio, Angra dos Reis, 
Paranaguá. . . Grandes companhias iniciaram uma exploração metódica, mas 
a maioria dos bananais está nas mãos da gente pobre, "caiçaras", que abando
nam assim sua antiga economia fechada e sua indolência; a banana está ope
ran.do um.a verdadeira transformação, me~o na psicologia dos habitantes. 

Pra'"8 ão Nordeste com oa coque,raia tfjrico11 e as ;angadaa 

Aspectos da vegetaçti.o - Entre as funções que exercia outrora o lltorli.1, 
uma houve muito importante e que está hoje bem dimlnuida, a função florestli.1. 
Aos primeiros descobridores o Brasil apareceu como uma imensa reserva florestli.l. 
De Natal ao Rio Grande do Sul, a fachada do pais era u'a mata continua e 
densa, nela encontrando-se, sobretudo, madeiras preciosas, notadamente êste 
antigo pau de tinturaria chamado "brasil", o pau de brasa, que a Europa impor
tava, outrora, do Oriente, com grandes despesas. 

A importância dêste pau foi de tal ordem que ligou seu nome ao do país. O 
'Brasil é o único país que tem o nome de uma árvore; êle justifica esta designação: . 
mais de metade do pais acha-se ainda· coberta de um manto florestal, que cons
titui uma das maiores reservas vegetais do mundo, cêrca de 5 000 000 de quilô
metros quadrados, ultrapassando em superfície as massas florestais das zonas 
frias: Canadá ou Sibéda. 

O Brasil deve a sua importância florestal ao fato de apresentar maior largura 
na zona equatorial; a floresta está ai associada à zona das "chuvas e dos calores 
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regulares e fortes, que se espalham sobretudo na· bacia do alto Amazonas e espe-
cialmente na zona do seu afluente o Madelra.1 

· 

A mata virgem (hiléla) dos braSlleiros, rainforest, floresta úmlda dos geó
grafos inglêses, é um Imenso dominio compacto, onde os únicos claros são os leitos 
dos rios; a onda vegetal não parou senão à margem dos rios e, mesmo assim, 
é necessário que sejam águas correntes; nas zonas dos pântanos uma Interessante 
floresta anfibia se desenvolveu, encobrindo, o mais possivel, o lençol. d'água. 
Existem ao longo dos afluentes do Amazonas verdadeiras barreiras vegetais,. são 
êles estreitos e sinuosos desfiladeiros entre paredes de árvores. O homem aprovei
tou estas entradas aquáticas para penetrar. no Interior da massa arborescen,te, 
o "mfemo verde", como o chamaram. Não fôsse o rio e o homem ficaria perdido, · 
enterrado, sem poss1b1lidade (ie se orientar debaixo das folhagens, sem ponto ·de 
referência; na ocasião das enchentes, durante o verã~ a floresta fica metade 
debaixo d'águil., centenas de quilômetros ao largo; os homens se juntam nos pontos 
lnsubmersiveis, as terras firmes, onde aumentam as aglomerações. ~ a época 
em que as cidades ficam mais animadas; aparecem, então, como uma espécie d,e 
oásis, perdidas no meio do deserto das águas e das árvores. · 

Esta floresta constitui um . dos mais extraordinários panoramas vegetais dp. : · 
Terra; ela se distingue por completo das florestas das zonas temperadas, c~
postas de algumas espécies uniformes; na Amazônia, já se contaram mais de • 000 
espécies arborescentes, enquanto a Europa tôda conta com menos ·de 200, e cada 
exploração no Amazonas ident1flca novas espécies. A floresta forIÍla o bloc0 ve·;. . 
getal, as árvores sendo literalmente tomadas de assalto .Pelos arbustos e pelas 
parasitas, cipós, orquídeas. Contaram-se já 800 espécies vegetais vivendo n~a ~ 
árvore. A Amazônia constitui um verdadeiro museu vegetal; museu de variedade 
mas também museu de antigüidade, pois esta floresta é o resíduo de florestaç~ 
que datam das eras terciárias e talvez mesmo mais antigas; ela representa · .um 
dos mais antigos panoramas da Terra, mais antigo do que a maioria das costàs 
e montanhas européias. . · · 

Esta floresta estende-se pela bacia · amazonense sob um aspecto um pouco 
diferente; ela invade a franja litorânea do Brasil, de Pernambuco até ô Rio Grande 
do Sul. Em nenhuma outra parte do mundo, paisagens quase equatoriais descem 
tão baixo em la_titude, ao sul dos trópicos, mesmo em regiões, onde em geral, reina 
um climà desértico. 

Ao longo da costa tôda, o Brasil oferece uma fisionomia de região do êqua• ·, 
dor e assim se explica a lenda, enormemente espalhada, de um Brasil Unicamente 
equatorial e florestal. Mas, na realidade, limita-se essa zona .a uma faixa litorânea; 
sõmente em certos lugares <Espirito Santo, sul de Minas e São Paulo) ,· ela atra- · 
vessa a grande escarpa da serra do Mar e se estende ao interior. · · 

Mas, em geral êste interior é caracterizado por uma vegetação menos densa, 
onde as árvores perdem sua folhagem (semidectãeous forest). f:sse tipo de vege
tação entremeia a savana de grandes capinzais e os bosques, de árvores espaça
das; é o "cerrado", muitas vêzes com uma floresta-galeria no fundo de um vale; 
êle aparece especialmente nos relevos velhos das superficies elevadas do centro 
do Estado de Minas. 

Na zona mais sêca do Nordeste domina uma vegetação pobre, espinhosa, de 
bromeliáceas, cactáceas . . . , a "caatinga". . · . : 

Enfim, ao sul, aparece um terceiro tipo de floresta, o ptnhal, povoado destas 
interessantes resinosas, as únicas que possui o heµiisfério sul, as · araucárias 
(pinheiros) ; floresta homogênea., composta quase qúe s6 de uma espécie e muito 
diferente da extraordinária variedade vegetal da floresta amazônica; ela corres
ponde às regiões onde o inverno é acompanhado regularmente de geadàs; ela 
também prefere os planaltos de relêvo velho. · · ·· 

A araucária avança em ponta, ou melhor em ilhotas, em direção · ao norte, , 
cobrindo os planaltos mais altos (Apiai, Lambari, Barbacena) , porém, misturada 
com a floresta de folhagem. 

Em tôdas as outras partes predomina a relva, os campos, análogos à zona 
dos pampas argentinos: sul do Rio Grande, região central do Paraná . .. 

1 O primeiro explorador dêste grande rio, Francisco Palheta, · em 1723, ficou admirado com 
a quantidade de madeira flutuante que cobria as águas de verdadeiras pontes móveis de árvores e 
de matos entrelaçados. Dai, o nome de "Madeira" dado ao rio. 
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A floresta, zona de colheita - Como utilizarã o homem esta imensa riqueza 
vegetal ? A floresta aqui n.ão- aparece como inimigo dos homens, como parece ter 
sido na zona temperada; a zona -florestal foi mesmo a primeira a ser habitada, 
não só pelos índios, mas também pelos colonos europeus. As regiões de relva, os 
campos, foram as últimas a ser povoadas e permaneceram durante muito 
tempo as mais desertas. 

A floresta ofereceu primeiramente uma coleta, um manã que necessitava 
apenas ser apanhado; oferecia uma quantidade de frutos; notou-se, na Ama-

. zônia, que as zonas mais povoadas correspondiam às zonas mais ricas em ãrvores 
frutiferas; . a densidade dos frutos determina a densidade da população. O ruido 
da queda de um fruto do alto daquelas ãrvores gigantescas ecoa estrondosamente 
no silêncio da floresta. Nestas regiões de clima regular, os indios contam os anos 
pela lembrança das sucessivas colheitas: as ·estações são frutíferas e não cli
mãticas. Os indios, como os caboclos, têm um regime alimentar essencialmente 
frutífero; hã meses em que a alimentação consta de tal ou qual fruto, em regimes 
sucessivos: assim por exemplo, a jabuticaba atrai as familias para certas zonas 
ricas desta espécie, e então constroem uma cabana provisória num "jabuticabal" 
na época da maturação; imitando os indios, alguns fazendeiros também seguem 
para o campo na estação das jabuticabas; chamam-na, aliãs, a "frutà", isto é, 
a fruta por excelência. No Brasil meridional, a araucãria desempenha papel 
anãlogo; Saint-Hilaire, na,s suas viagens, conta que êstes frutos alimentaram os 
paulistas durante a expedição contra o Paraguai; esta também é chamada "iba" 
pelos índios, o que quer dizer, o fl1.lto. Na época da frutificação, de julho a 
setembro, a floresta é invadida; não só os homens instalam-se aí em colônias, 
mas também manadas de porcos nela procuram alimento. 

A floresta fornece "também raízes, tubérculos ou brotos; o btôto terminal 
de certas palmeiras dâ o "palmito" que tem um gôsto semelhante ao do aspargo, 
mas é um aspargo de dois ou três metros de comprimento; em todos os mercados 
de legumes das cidades, vende-se o palmito; os apanhadores de palmito ou "pal
miteiros" esgotam ràpidamente a floresta próxima às grandes cidades. li: ne
cessãrio ir procurã-los cada vez mais longe, em auto-caminhões; começou-se a 
fazer conservas de palmito e a expçrtã-las para as zonas temperadas. 

Uma vista da mata amaa"1ifca com sua abunddncfa de palmeiras. Nota-se uma habitaçtlo 
de seringueiro (~!orador de borracha) 

. FOTO G. CAMPOS 
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A floresta doou ao homem uma quantidade de bebidas; ·a mais conhecida 
das bebidas florestais é o mate; êle é produzido por uma árvore parecida com o 
nosso houx que cresce à sombra das florestas de araucárias do Paraná e Santa 
Catarina. É explorado quase sempre em estado nativo por descobridores que pas
sam cêrca de seis meses na floresta, colhendo, secando e torrando o mate. 

No nor,te do Brasil, uma outra bebida de origem indígena, fabricada com as 
favas de uma espécie de liana florestal, tem hoje em dia grande saída, é o "gua
raná". Essas favas já serviram de.moedas primitivas. Hoje, o guaraná é um "re
frêsco" servido em todos os cafés do Brasil; começa-se a exportá-lo para a Amé
rica do Norte. 

A floresta brasileira fornece também grande quantidade de árvores oleosas, 
de utilidade illcontestável, pôsto que o Brasil não cultive quase plantas olea
gillosas; êle importa da Argentina o óleo de lillho, e da Europa o de oliva. 
Uma grande árvore do Nordeste do Brasil, a "oiticica", dá um dos melhores 
óleos secativos; na costa do Estado de São Paulo, a nogueira de Iguape, ban
coulier, é empregada no fabrico do óleo para sabão. 

A floresta dá também cêras vegetais das quais a mais conhecida é a que se 
extrai das fôlhas da palmeira "carnaúba", abundante sob.retudo no Estado do 
Piauí. Esta cêra emprega-se no fabrico de discos de fonógrafo. 

A floresta produz numerosas plantas medicinais; os índios conhecem muitos 
remédios, todos extraídos da flóresta; a planta medicinal tem muitas vêzes o 
nome da moléstia para a qual é usada; a farmacopéia indígena é quase só flores
tal. Os mais curiosos dos pesquisadores de plantas medicinais, os ervateiros, são 
os poaieiros, apanhadores de' poaia, nome indígena dado à "ipeca"; é uma raiz 
que se colhe nas florestas pantanosas do norte de Mato Grosso, em plena estação 
quente e úmida, de dezembro a março. Os poaieiros partem em grupos de três 
ou quatro, em canoa e permanecem durante vários meses na floresta, por mais 
profunda e illsalubre que seja. Vivem como os seringueiros e, como êles, sujeitos 
à concorrência dos produtos das ·plantações que progressivamente substituem os 
produtos extrativos. 

A extração da borracha se faz ainda de duas manéiras. As vêzes tira-se o leite 
de uma grande árvore, o "caucho", que é derrubada para ser sangrada; é o ;raba
lho do "caucheiro"; que muda constantemente de lugar, à medida que vai esgo
tando a floresta; sua zona de exploração restringe-se às fronteiras da Bolívia 
com o Brasil. O trabalho do seringueiro é diverso, êle tira a borracha das 
"héveas", seringas, por meio tie cortes que devem ser renovados periodicamente; 
êle percorre durante tôda a época da extração, seu estreito caminho florestal, 
sua estrada, que liga entre si as diversas héveas que êle fiscaliza; não é, pois, 
um errante, um pesquisador ·de árvores como o caucheiro; êle assegura em 
plena floresta um certo povoamento sedentário. , 

A floresta é também uma zona de caça, mas sobretudo de pequeno8 animais. 
A variedade de pássaros é extraordinária e permitiu aos índios uma verdadeira 
Civilização da plumagem com enfeites e até mesmo vestimentas de plumas. 

A floresta, zona de cultura - O primeiro emprêgo humano da florestQ. é um 
trabalho de colheita. Todavia, ao mesmo tempo, a floresta brasileira adquiriu 
uma função agrícola. Enquanto que nas zonas temperadas as árvores foram as 
grandes inimigas ·das culturas, na América do Sul foram elas suas principais 
aliadas; e o trabalho agrícola não foi durante muito tempo possível senão com 
o auxílio da árvore. As primeiras plantas cultivadas foram extraídas da floresta 
e continuam adaptadas ao solo florestal: mandioca, feijão, banana, milho ... ; 
seu único adubo é a cillza das árvores; as culturas tiveram inicio nos bosques. 
Por outro lado, as zonas de pastagem, os campos e pampas, permaneceram 
domínio reservado à vida de caça e criação . Isto explica porque as zonas flores
tais foram, durante longo prazo, mais habitadas do que as zonas de pastagem. 
O Amazonas mesmo era mais favorável à vida indígena do que os pampas 
argentinos. Ainda hoje no Brasil as zonas de árvores constituem o domínio 
da agricultura e as de pastagem, o domínio da criaÇão. Nas paisagens de tran
sição onde reilla o cerrado, floresta mais xerófila (semidecideous forest) , o 
homem, por meio de incêndios anuais, fêz a árvore recuar diante da grama; 
assim os planaltos do oeste mineiro . foram completamente roçados e entregues 
à criação. 
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O primeiro ato do cultivador não é a plantação, mas uma derrubada. Co
meça-se pela "roçada", isto é, a limpeza dos arbustos com a foice, o que se dá 
em maio, no comêço da estação sêca; a seguir, deixa-se secar o arbusto cortado_ 
durante algumas semanas, de modo a cobrir o solo de uma camada de plantas bem 
sêcas, o "facho"; depois· vem a "derrubada", que con8iste em pôr abaixo as ár
vores sôbre o facho; as mais largas e mais duras não são abatidas, ou ficam para 
dar alguma sombra -ao futuro campo oli então cortar-se-lhes a casca nas suas 
bases, em forma de anel, para impedir a subida da seiva e fazer com que pereça 
a árvore em alguns anos; segue-se enfim, ertj. setembro ou outubro; pouco antes 
da estação chuvosa, a "queimada'', o incêndio; na zona litorânea, a floresta é 
muito verde e úmida para ser queimada no pé, não há nesta zona incêndio de 
floresta sem prévio derrubamento. O primeiro utensilio do cultivador é o machado 
do lenhador. Esta cultura ou roça, isto é, roçada, é nômade . A floresta fornece 
o adubo de seu húmus e de sua cinza; as rendas são grandes no comêço, mas 
baixam ràpidamente e como não se pratica a adubação, pois que não há gado, 
estábulos e estrume, é necessário abandonar a terra e recomeçar noutra parti 
o trabalho de deva.stamento. A floresta retorna mais ou menos ràpidamente ad 
antigo campo e as culturas vão sendo pouco a pouco abafadas com o crescimento 
da selva; alguns campos resistem por mais tempo, encontrando-se nas florestas 
que nêles renascem (que se chamam "capoeiras" para diferençá-los da mata ou 
floresta primitiva), bananeiras, antigamente cultivadas e tornadas selvagens ou 
mesmo laranjeiras cujo fruto toma o gôsto amargo da árvore inculta, assim é 
que, por transição insensivel, se passa do campo à floresta . Os melhores campos 
de cultura são os que sucedem ao primeiro devastamento de florestas virgens; 
as fazendas mais produtivas são as da zona pioneira. Instalar uma fazenda é 
logicamente devastar uma floresta; diz-se também "abrir terreno" como na 
América do Norte, e isto quer dizer destruir as árvores . 

As primeiras plantações européias inst1J,laram-se na faixa florestal que 
acompanha a costa, de Pernambuco a Santos, onde se achava a floresta mais 
densa, quase equatorial. Mais tarde, as vastas plantações de café do Estado 
de Sãe Paulo sucederam aos belos maciços florestais que prosperavam sôbre as 
afamadas terras roxas. · 

O reconhecimento da tertilidade do solo é feito freqüentemente por meio 
de árvores testemunhas, árvores padrões, como a "jangada brava" ou o "pau 
d'alho'', · que são provas de solo fértil. Quanto mais rica e densa fôr a floresta, 
mais próspero será o cafezal que · a substituir. 

A floresta, produtora de. combustível - A floresta prestou pois ao homem o 
grande serviço de ceder seu lugar, seu solo, seu húmus, em uma utilização 
negativa, sem dúvida, pôsto signifique uma destruição. Foi muito mais tarde 
que a floresta prestou o serviço de dar sua madeira. A floresta dá ao homem 
os principais combustíveis do Brasil, a madeira e o carvão de lenha . O emprêgo 
intensivo da madeira como combustivel prejudica enormemente as reservas 
florestais, utilizam-se principalmente as florestas e capoeiras; é_ ai que se insta
lam os acampamentos dos lenhadores e dos carvoeiros. O consumo da lenha 
é extraordinário, põsto tenha que atender nã9 só às necessidades da cozinha 
doméstica como também à maioria das fábricas; o Brasil não possui senão 
poucas jazidas de hulha; e somente no· extremo sul do .país . 

De outra parte, os produtos agricolas necessitam freqüentemente de ser 
secados, o que importa também no consumo da lenha. Os grãos de café podem. 
sem d(lvida, ser secados ao sol, no terreiro das fazendas, mas isto é um privilégio 
do Estado de São Paulo devido à luminosidade dos invernos; em tôdas as outras 
partes e principalmente perto da Bahia, onde as clluvas . caem no inverno, éJ 
necessário secar o café com a fumaça e os fazendeiros fazem provisões de lenW.. 
para os secadores. O mesmo acontece com a mandioca, que deve passar pelo fogo 
antes de ser reduzida a farinha, a ; fim de retirar o veneno que contém. São 
precisos 4 ou 6 metros cúbicos de lenha para secar 50 quilogramas de farinha 
e os moinhos de mandioca são grandes consumidores dêste combustível . No sul 
do Brasil, são as fôlhas do mate que precisam ser expostas ao fogo de lenha. 

As estradas de ferro constituem igualmente grande escoadouro para as 
capoeiras; nas pequenas linhas do planalto, as locomotivas são acompanhada.a 
de um curioso tênder de grades, cheio de lenha, que necessita ser constante
mente renovado; é panorama clássico das estações de estrada de ferro os montes 
de lenha para as caldeil'as. No Paraná, utiliza-se o fruto da araucáris., que junto 
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aos depósitos das máquinas, constituem pilhas curiosas exalando forte cheiro 
de resina; todo o trem fica impregnado dêste cheiro forte• e acre, espalhado pela 
locomotiva. · 

Na zona amazonense, o transporte se faz só por melo dos rios. O aprovi_sio- · 
namento em combustível das caldeiras de navios contribuiu para o povoamento 
dos vales, as escalas sendo habitadas sobretudo por grande número de lenhadores 
ao serviço das companhias de navegação; os navios de rodas do Amazonas gastam 
60 esteres de lenha por hora. Hoje, os navios de petróleo acabaram com êsse melo 
de vida e as famílias de lenhadores, que eram uma das características das mar
gens amazônicas, ficaram arruinadas; seu êxodo aumentou ainda mais o des
povoamento que sofrem estas regiões florestais, desde a concorrência da borracha 
dei plantio. . . 

~te nefasto emprêgo da floresta para combustivel, que contribui para, a de
gradação rápida dos maciços, está felizmente diminuindo; enormes instalações 
hldro-elétricas permitem empreender uma larga eletrificação das estradas de 
ferro e até a utilização da energia termo-elétrica para as necessidades domés
ticas. Já é tempo da floresta brasileira não suportar sõzinha o encargo dos 
.fornecimentos de fôrça motriz, tanto mais que a indústria, ràpidamente progres
siva, reclama cada vez mais o concurso da floresta. 

As madeiras preciosas - A floresta deve ter um emprêgo mais nobre do que o 
de ser queimada, ela parece destinada essencialmente a fornecer esta maravilhosa 
matéria lenhosa, a madeira, o "material'', como dizem eis brasileiros. Afigura-se-nos 
que o principal emprêgo desta floresta brasileira, rica ,em essências preciosas, deva 
ser a produção de madeiras de construção . li:; pois, surprêsa ver o horizonte peque
no que representa o trabalho da madeira. A floresta pouco ~rviu à habitação do 
homem; a casa de madeira com troncos de árvores empilhados horizontalmente, 
como existiu na América do Norte e na_ Europa Central, é quase desconhecida 
no Brasil, exceto no Paraná e Rio Grande do Sul, onde os colonos alemães, 
poloneses e russos a introduziram recentemenbe, empregando os troncos reti
lineos das araucárias. A única árvore que servi ti muito para a construção 
foi o palmito, árvore proyidencial para o pioneiro, que serve ao mesmo fempo 
para seu alimento e sua morada . O palmito foi empregado não só para levantar 
as paredes em troncos verticais, mas às vêzes também para fazer os tetos 
em que os troncos cortados ao meio servem de telhas (canal). As primeiras casas 
de colonos são freqüentemente construídas de palmito. Nas novas cidades da 
JrOna pioneira, por vêzes proibe-se a construção com palmito,' nas ruas mais 
t.reqüentadas, para mostrar que já não se está numa fase tão inicial. 

A casa brasileira do campo usou muito mais a · folhagem, ramos, palhas e 
mais ainda a terra, que os troncos de árvores. Só hoje em dia, com a multiplica
ção das serrarias, aparece no Paraná e . Santa Catarina a casa de troncos de 
araucária. ' 

Os indios antigos e mais tarde os portuguêses não conheciam a técnica do 
trabalho de madeira. Portugal é um país de . casas de pedra. · 

A madeira das florestas brasileiras era muitas vêzes uma espécie dura que 
exigia utensílios aperfeiçoados; .eram -boas demais, se assim podemos dizer. 

Os portuguêses, porém, quando chegaram ao Brasil, chocados com a exu
berância da . floresta costeira, utilizaram sua nova · possessão primeiramente para 

~
struções na vais, como fizeram os colonos inglêses ao longo da costa dos Esta
Unidos; a primeira função. do Brasil foi prestar serviços à frota; 
A América inteira, ao norte como ao sul, serviu pois como complementos 

florestais da Europa já desprevenida de. madeiras, que chegassem para prover 
às necessidades dos navios, tão reclamadas pelo advento da era dos grandes des
~brimentos. Uma árvore grande e sólida, ótima madeira para mastros, <1 
"'pau d'arco", abundante na costa do Norde~e, ficou reservada para a real mari
nha de .Portugal; uma exploração abusiva. fêz com que êle desaparecesse quase 
por completo; mais tarde, o govêrno tentou tornar patrimoniais as florestas 
ribeirinhas. Hoje, quase que não há construção naval. No Brasil a marinha 
não é mais sócia da floresta, mas sim, da metalurgia. . 

O trabalho de madeira hoje em dia se orienta para outras árvores de madeira 
colorida e muito dura, cujo preparo era antes dificil pela precariedade do ma
chado. Infelizmente, a exploração dessas espécies raras é muito complexa; a 
riqueza botânica da floresta brasileira é uma pobreza ·econômica; as árvores 
utilizáveis se distanciam _muito umas das outras; calcula-se, por exemplo, que 
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existem em média 3 a 4 "perobas" por alqueire (2 hectares e meio); é necessário 
um verdadeiro trabalho de pesquisa, 11-nálogo àquele do mineiro, para descobri
las; os cortes se fazem, não por grupos, mas por ·pés isolados . Cada árvore 
extge qm caminho especial na floresta e a condução pelo rio não é possível 
para essas madeiras pesadàs, senão com a ajuda de uma J.angada de madeira 
leve formando um suporte. Procede-se assim na floresta a uma espécie de 

. colheita de madeiras preciosas; as florestas desprovidas de seus melhores ele
mentOs são pouco a pouco entregues às espécies de menor valOr. Tal método 
CàUSÕu o rápido desaparecimento das árvores mais preciosas; as madeiras rosa, 

· · os palissandros, são raros e · caros. -
o comércio de madeiras voltou-se para outras espécies que apresentam 

ótimaS qualidades: - peroba, imbuia, jacarandá e sobretudo a araucária (pinho 
do- Paraná}. Uma nova marcenaria desenvolve-se ràpidamente no Brasil. Não 
só _o pais abastece-se a si mesmo de móveis, mas começa a exportar; a· beleza 
do material e o :greço accessivel da mão de obra abre à indústria brasileira de 
móveis bellssimas perspectivas . 

Todavia, esta exportação nascen~e está longe de compensar uma grande 
importação de madeira; tão paradoxal como possa parecer, o Brasil, talvez o pais 

. que possui' mais florestas no mundo, é um grande.importador de maqeira: ma
deira branca do Báltico, pasta de madeira para papel, madeiras para tonéis . 

. Compreender-se-á, pois, que o Brasil cogite do problema do reflorestamento. 
Nas 'escarpas íngremes, quando o solo é leve e arenoso (decomposição doa 

filltos)' as derrubadas provocaram erosões recentes, entalhes já profundos, 
chamadas "boçoroca.S"; elas serviram para abrir ora escavações mineiras, ora 
fossas cavadas para traçar limites de fazendas, ora picadas, pistas ou caminhos; 
inuitas vêzes, foi a mão do homem que abriu as primeiras feridas, ràpidamente 
desenvolv~das -pela erosão. Em conseqüência disso, os cursos de água mais carre
gadc>s de aluviões são mais instáveis; o seu delta se levanta, sofrendo com isso a 
~avegação e também a segurança dos ribeirinhos. É o caso, por exemplo, do baixo 
Paraiba, na planície de Campos. · · . 

É indispensável reflorestar. Que espécie escolher para constituir êstes novos 
povoamentos. ? Adotou-se uma espécie exótica, o eucalipto, originário da Austrá
~; esta árvore tem a vantagem de crescer ràpidamente; são necessários 8 a 10 
-anos para se ter uma árvore; além do mais, ela fornece u'a madeira que substitui 
as importadas. do Báltico para vigas de caminho de ferro e talvez para a pasta 
para papel. · · 

. À Companhia de Estrada de Ferro Paulista fêz enormes plantações, mais de 
10 000 000 de pés; muitos fazendeiros imitaram êste exemplo; o eucalipto toma-se 
uma das árvores típicas das paisagens brasileiras. Todo o esfôrço reflorestal con-

. centrou-se nesta árvore e ·talvez venha isto prejudicar o progresso de um verda
deiro .reflorestamento brasileiro. O eucalipto é de fato uma árvore de grandes 
vantagens, mas êle não dá húmus ao solo e por outro lado sua madeira não tem 
senão um valor relativo. O Brasil deve preocupar-se em conservar a variedade 
e a beleza de suas espécies. 

· Isto exige, antes de mais nada, uma polltica de reservas florestais; é neces
sário criar parques nacionais. Alguns Já foram organizados nos arredores das 
grandes cidades, como Tijuca, nas montanhas que domillJlm o Rio; São Paulo 

· reservou· dois grandes parques como bacia de abastecimento para suas águas 
potáveis, o parque da Cantareira e o de Campina Grande; na serra do Mar pau
lista, um parque com árvores cheias de epifitos e orquideas foi delimitado e 

· cobre 30 000 hectares. Um outro parque está em vias de ser instalado ao redor de 
uma das mais altas montanhas do Brasil, o Itatiaia. 

· · .o Brasil se prepara para seguir o exemplo dado pelos Estados Unidos na 
·.proteção das reservas 'vegetais naturais. 

(Continua no pr6ximo número) 

~ O .Conselho Nacional de Geo•rafta 6 con1titufdo pelo "Diretório Central" na Capital 
_.... Federal, por um "Diretório Beponal" em oa4a capital de E1tado e por um "Diretório 
•-tclpal" em cada Prefeitura. 

• j 
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Por duas vêzes foi-me possível visitar a América tropical. A primeira, há 
trinta anos passados, quando, jovem estudante ainda, passei mais de três anos 
no Brasil, a maior parte dos quais em Lagoa Santa., com o paleontologista 
Dr. P. W. Lund. A segunda ocasião foi no inverno de 189,1-1~92, em que, por 
espaço ae alguns me.ses, viajei pelas Antilhas e Venezuela. Convida.do a dirigir 
uma mensagem a um dos. congressos gerais de naturalistas, julguei que talvez 
fôsse do interêsse dos presentes ouvir algumas considerações em tõrno da 
vegetação da América tropical, bem como algumas tentativas no sentido de expli
car-lhe as discrepâncias com a. do norte. Muito provàvelmente essas considerações 
corresponderão, em maior ou menor grau, aos fatos ocorrentes em outras zonas 
tropicais, mas, como convém ater-nos àquilo com que estamos, até certo ponto, 
familiarizados, devo dizer que tôdas as vêzes em que, no que se lerá. adiante, 
me referir aos fatos tropicais, é especialmente aos americanos que aludo. 

O interêsse do botânico nórdico recém-chegado aos trópicos é · imediatamente 
despertado pela variedade das espécies, gêneros e mesmo familias de que até 
então nunca vira representantes vivos. Naturalmente não é isto peculiar aos 
trópicos, porquanto a qualquer região não-tropical ou mesmó alpina onde vá, 
constatará. sempre considerável diferença em relação à vegetação. do seu pais. 
Contudo, ao ericarar as coisas mais de perto, especialmente nas florestas, é a. 
multidão das espécies e a pobreza dos espécimes em cada uma delas que mais 
o surpreendem e, como tais fatos são caracteristicos da flora tropical, falarei 
dêles em primeiro lugar. . 

Todos já ouvimos falar dessa multidão de espécies. Quando se percorre a 
floresta, observando a folhagem, descobrem-se as mais diferentes formas de 
fôlhas destacando seus contornos contra o céu brilhante . Arvores e arbustos das 
mais variadas espécies podem ser vistos por tôda parte, mas raramente se 
encontra mais de um indivíduo da mesma espécie. Posto andasse à cata 
de mais de um espécime de uma mesma espécie de árvores de floresta, nas 
proximidades de Lagoa Santa, não lograva colhêr mais que um único individuo. 

Não sei de nenhum botânico que tenha ilustrado essa curiosa riqueza tropi
cal de espécies, em números . Alegro-me de poder proporcionar alguns 'números 
que se me afiguram um tanto elucidativos . No decorrer dos três anos em que 
vivi em Lagoa Santa, realizei constantes excursões botânicas; todavia, como, 
numa estimativa rigorosa·, sõmente seis ou sete horas do dia me eram inteira
mente disponiveis - e precisamente aquelas em que o calor 'era mais intenso -
e como tinha de perfazer a pé quase tôdas as minhas excursões, a superfície 
investigada cobria somente a extensão de cêrca de 150 quilômetros quadrados. 
Sôbre êsse território i'1significante coletei mais de 2 600 p~a~tas vasculares, além 
de umas centenas de plantas inferiores, porém, como nao encontrei absoluta
mente tôdas as espécies existentes, especialmente as da floresta, certamente posso 
presumir que o lugar contém ao menos 3 000 espécies de plantas superiores.1 

Não haverá dificuldade em compreender a significação dêsses números, para 
quem examinar área igual nas partes férteis dos países do norte, que nela 
constatarão apenas cêrca de uma quarta parte do número mencionado acima. 
Se considerarmos tôda a Dinamarca com seus 38 300 quilômetros quadrados, 
apeQas vamos achar a metade daquele número; e se passarmos à Suécia e à 
Norftega, com uma área aproximada de 772 900 quilômetros quadrado.s, nem 

• Comunicação feita perante a Assoclacão Escandinava de Naturalistas, na reunião de 
Copenhague. . . 

1 Vide me~ trabalho "Lagoa Santa" ln Dannih Viàenakabemea Selakaba Skrifter '7 VI -
vol 6, 1892. . · 

N.R. - A tradução para o vemi\culo foi feita pelo Sr. J'oão M!lanez da Cunha Lima, redator 
da Seci;ão de Pµblicaç~s do C. N.G. • 

• •. 



T~ANSCRICõES 1809 

sequer ai veremos se concentrar o equivalente a dois terços. Todavia, êsses paiSes 
possuem florestas e campinas, charnecas e praias, rochas e brejos; em suma, 
vegetação muito mais variada que a dos 150 quilômetros quadrados em tôrno de 
Lagoa Santa, recobertos quase inteiramente de campos e florestas . . 

Posso fornecer outros dados. As florestas ao redor de Lagoa Santa parecem 
especialmente seguir oo cursos de água. Em cada vale corre um regato, ou 
córrego ou rio, em direção ao rio das Velhas. As florestas formam uma mar
gem-de largura variável a êsses cursos. Elas avançam por êsses ásperos terrenos 
acima até que as colinas se torna.m demasiado sêcas para elas e acabam sendo 
conquistadas pela vegetação dos campos. Subitamente, então, as florestas são 
substituídas pelos campos, que ininterruptamente cobrem todos os altos das 
colinas e todos os cerros elevados. A feição predominante da região são os 
campos ou o que os espanhóis denominam savanas; floridas extensões de vege
tação rasteira que, cinde a argila vermelha é profunda e com menor teor de 
pedras, também exibem árvores isoladas à semelhança de um parque ou jardim 
com árvores frutiferas, pois as árvores dos campos não apresentam os troncos 
retos e altos, peculiares às árvores florestais. Ao contrário, semelham-se às 
nossas árvores frutíferas, os troncos curtos, com ramagem torcida e a -copa, 
alargada e aberta deixando passar sem dificuldade os · raios de sol, que, dêsse· 
modo, alcançam o chão relvoso que lhe fica por baixo. Cumpre notar que, 
onde os campos são mais vigorosos as árvores conseguem associar-se em gru

. pos que oferecem quase o aspecto de bosques ou pequenas florestas. 
Os campos.e a vegetação florestal são duas formações bem diferentes, tanto 

no sentido biológico como no florístico . As espécies · florestais são bem dife
rentes das que florescem nos campos, exceção feita a muito poucas. Não cons
titui uma segunda prova da curiosa riqueza de espécies nos trópicos, o fato de 
que nos campos de Lagoa Santa podem ser encontradas nada menos de noventa 
espécies e na floresta cêrca de quatrocentas? Naturalmente as árvores crescem 
enredadas. Por diversas vêzes, tive boas ocasiões de estudar a composição da.a 
florestas. Quando um agricultor brasileiro planeja fazer uma plantação, começa 
por derrubar um trecho de floresta, no infoio da estação sêca e, deixando 
secar ao sol por alguns meses os montes de árvores, mato, trepadeiras, ervas e a 
multidão de epifitos que vivem na floresta, abatidos, lavra a queimada sôbre 
todos êsses restos e, na terra agora fertilizada pelas cinzas e depois desempe-
dida e aplanada, êle lança a semente e as mudas. · 

Pode imaginar-se a satisfação do botânico . Aquelas árvores, cujas copas 
e flores que tantas vêzes ifvistou fora do seu. alcance, graças a tais derrubadas 
jazem espalhada~ a seus pés. Em seis casos diferentes pude estimar os números 
proporcionais de espécies e exemplares, achando que entre 50-250 árvores havia 
27-91 espécies; ou seja, cada espécie estava representada em média por dois 
ou três exemplares. Para nós, nórdicos, acostumados às florestas uniformes de 
faias, abetos, pinhos, etc., há algo de muito estr~nho e avassalador em tal va
riedade de formas. 

Tàl como as árvores as outras partes da vegetação, as ervas e os arbustos. 
A mesma cousa é também verdadeira para o reino animal. Segundo Wallace, 
mais de 700 espécies de borboletas vivem nos arredores do Pará, no Amazonas, 
enquanto a Alemanha inteira apenas possui 150 e a Inglaterra sómente 64 
espécie8. • 

Agora surge a questão: Qual a causa dessa. multidão de espécies na natu
reza tropical? Parece evidente que essas centenas de árvores, para falar só 
delas, vivendo em comum numa floresta de extensão acanhada como esta 
vizinha de Lagoa Santa, devem ser equipadas de modo idêntico num sentido 
fisiológico de · modo que nenhuma espécie é capaz de vencer e suplantar outra 
da maneira como sabemos que entre nós, as faias, estão suplantando os carva
lhos . Cada uma dessas árvores da floresta tropical deve produzir tanta sombra, 
e ser ao mesmo tempo tão bem acomodada à sombra como as outras, isto é, 
elas se encontram em igualdade de condições de luta. Em suma, devem man
ter-se exatamente na ºmesma relação entre si como a que existe entre os pró
prios individuas duma mesma espécie, nomeadamente, interrelacionados como 
as faias. Todavia, como puderam atingir essa adaptação é uma questão· bem 
dificil, cuja explanação no momento toca as raias da impossibilidade. Como 
quer•que seja, há uma condição que sem dúvida representou papel predominante 
no processo; refirO-me à história da evolução da natureza tropical. 

-·-



1810 BOLE T"IM GE O GRA.FIC O . 

Tôdas as caracteristicas de uma vegetação podem ser classificadas de acôrd<>' 
com dois grupos de fatôres, htstót:ico e físico. Tôdas as alterações por que 
passam de quando em quando, o clima, o solo e a superficie de uma região, · 
devem traduzir-se no mundo vegetal até esta data. Conseqüentemente êste é 
o caso das montanhas interiores do Brasil onde a Lagoa santa está situada. 

Em primeiro lugar, o Brasil é um país da era primitiva, estando patenteado 
no mapa de Geikie, ª que, mesmo na era paleozóica, quando os primórdios da 
vida apareceram sôbre a Terra as montanhas do Brasil e Guiana, erguiam-se 
acima do nivel do· mar, enquanto as outras partes da futura América do Sul 
ainda estavam submersas. Nos períodos geológicos subseqüentes a área conti
nental foi se alargando. A argila vermelha que forma a superfície de largas 
partes do solo é um produto de decomposição da rocha primitiva. Também as 
rochas calcáreas que repontam aqui e ali através da argila no vale do rio das 
Velhas, em que se acham as celebradas cavernas de P. W. Lund com seus restos 
fósseis de espécies de animaiS extintos, são de constituição calcárea primitiva 
sem vestígios de fósseis. 

Em segundo lugar, essa região montanhosa, ao que sabemos, foi favorecida 
. pelo clima tropical mais vantajoso. Embora se suponha que o gêlo nas mon
tanhas sul-americanas mais elevadas . tenha coberto anteriormente uma extensão 
maior do que hoje, não se conhece nenhum período glacial que tenha coberto 
com o seu manto eliminador da vida as montanhas do Brasil. Desde então a · 
vegetação pôde desenvolver-se sem quebra de continuidade através dos perío
dos geológicos. As espécies de plantas têm-se diferenciado, travado os $eus 
conflitos, acomodado e combinado umas com as outras. A vegetaÇãô teve assim 
.sUperabundância de tempo e sômente ao levar em consideração êsse fato é que 
nos aproximamos de uma compreen5ão da variedade das espécies no presente. 

Como são antagônicos, por exemplo, êsses fatos no norte da Europa l Ai 
defrontamos uma vegetação comparativamente jovem. Geologicamente falando, 
pouco tempo há que ·o período glacial fêz uma verdadeira incursão sôbre 
largas áreas, e dizimou .a vegetação das regiões circunvizinhas, de tal sorte que, 
cessada a mesma, a nátureza teve de replantar o solo. Esta é seguramente uma 
das causas de existir uma natureza física . Pelo que vislumbro a vegetação aqui 
na Escandinávia e mesmo no extremo norte poderia ter sido realmente muito 
mais rica em espécies do que o é efetivamente; mas ela não teve tempo sufi
ciente para isso, porém a cada século, ou melhor, a cada milênio que passa outras 
espécies, mesmo sem · a intervenção do homem, imigrarão e se mesclarão com 
as antigas dando lugar a novas espécies. 

Sem dúvida esta variedade, que é uma das características da .natureza 
tropical, também se manifesta através daquele imenso complexo · de Curiosas 
adaptações ecológicas .que conhecemos ou buscamos àvidamente descobrir . Há 
uma grande diferença entre os ·Objetos de exploração botânica durante as 
primeiras 5 ou 6 décad,as dêste século e os das últimas décadas. Foi a obra 
monumental de Darwin que conduziu a ciência para os seus novos rumos. 
Outrora os botânicos '1esejavam especialmente descobrir os vários gêneros e 
espécies desconhecidas. Agora é a própria vida em si mesma que procuram 
estudar, essas maravilhosa.S relações da variada e não raro bem complicada 
reciprocidade de ação entre os sêres vivos, muitas das quais já são conhecidas, 
verbi gratia o mimetismo, a fecundação de plantas por inlietos, a · adaptação dos 
'epífitos e de outras plantas ao mei_o ambiente, plantas aliadas das formigas, 
plantas insetívoras, parasitismo e outros fatos ecológicos. l!:stes, pela sua maior 
parte, devem. ser encarados como direta e inteiramente independentes do clima 
.e de outras condições físicas, enquanto a consideração do seu número dificilmente 
seria compreensível, sem levar em conta, como o fêz Wallace, o processo provà"" 
\felmente ininterrupto da natureza tropical através dos períodos geológicos. · 

Agora, precisamos reconhecer que dentro dos trópicos a riqueza das formas 
é diferente · em diferentes situações. Até a exígua Lagoa Santa mostra um 
exemplo frisante disso, pois sabemos que a floresta é duas vêzes mais rica em 
espécies do que os campos, embora a área daquela seja muito menor do que 
a dêstes. O ·número relativo de espécie ·é cêrca de 1 600 pertencentes à floresta 
e 800 aos campos. A floresta também é muito mais rica em famílias e gêneros. 
Das 149 fam~lias de plantas vasctllares .que vivem em tôda a área nada ·menos 

• Atas da Royal Physical SocietY of Edlnburgh, vol. .10. 

r. 
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de trinta e sete são peculiares à floresta, enquanto apenas duas o são aos cam
pos, e, demais, nenhuma das duas deixa de estar representada na floresta, 
enquanto apenas oitenta e duas são peculiares aos campos. 

Àqui, novamente, · apresenta-se-nos a questão: porque esta diferença? Neste 
caso suponho que as condições físicas sejam as causas, embora os fatos histó
ricos possam ter importância. Para bem compreender esta evolução das espé
cies é necessário saber se a flora dos campos preexistiu nas velhas montanhas 
brasileiras ou se desde o Princípio as florestas cobriram a região e, posterior ... 
mente, forçadas por alterações físicas, retiraram-se das partes mais altas e 
mais sêcas dela, onde os campos . emergiram, principiando com. as espécies 
florestais adaptadas às novas condições. Acêrca disso, contudo, não estou 
habilitado a adiantar cousa alguma. O que sabemos é que por tempos ilimi
tados devem ter existido terras descampadas e despidas de florestas no interior 
do Brasil, visto haver Lund encontrado, aqui, restos de espécies extintas dos 
tipos de cavalo e lhama, isto é, restos de animais que só podem viver em lugares 
desprovidos de florestas. Inclino-me a supor que a vegetação florestal é a mais 
primitiva e, .por esta razão, a mais rica, enquanto a dos campos é mais jovem; 
pois, muito provàvelmente a umidade do clima foi muito maior quando apenas 
as montanhas interiores erguiam-se sôbre o mar e, na medida em que a área 
se foi ampliando, o clima passou a ser cada vez mais sêco. · 

Entre a vegetação dos campos e da floresta parece não ter havido, do ponto 
de vista físico, originàriamente, senão uma única diferença, a saber: a umi
dade desigual do solo. Com efeito o solo em que vivem as duas diferentes vege
tações é em sua origem e composição . evidentemente um só, nomeádamente, ·a 
já referida argila vermelha, produto da decomposição da rocha primitiva. Não 
obstante nos vales, onde a floresta reina, o solo é mais rico em água e, na 
'1ünha opinião, afinal de contas, é esta a causa mais essencial da distribuição 
illas plantas, a fisionomia da vegetação e o cunho ecológico das formações -.da 
!Vegetação. Tem sido muito discutido se são as qualidades químicas ou fisicas 
do solo as causas fltincipais responsáveis pela distribuição das plantas. Quanto 
às formações da vegetação, mantenho a opinião de que a principal causa reside 
na quantidade de água que o solo é capaz de reter, não importam as causas, • 
físicas ou quimicas a que isso se deve. A diferença em riqueza de água condi
cionou a ocorrência dessas duas formações, porém no correr do tempo as flo
restas melhoraram ·o solo com o seu próprio trabalho, acumulando maior ou 
menor quantidade de húmus. Nos campos, ao contrário, o sol cresta as fôlhas 
caídas, ·que se esfarelam no solo e desaparecem. Há ainda mais: a floresta 
dá sombra a um· bom número de espécies que não são capazes de suportar a 
luz solar intensa . Por aí vemos que a . floresta oferece condições físicas para 
im.a vegetação, que falta aos campos e é muito plausível que essa seja a causa 
~encial da grande riqueza em espécies e condições favoráveis de vegetação 
parecem também autorizar-nos a supor uma geração de espécies mais exuberante. 

Se compararmos os campos brasileiros. com regiões similares em outra 
parte da América do Sul, as savanas da Venezuela, que parecem possuir condi
ções físicas afins e onde se . desenvolveu uma vegetação correspondente, quer-me 
parecer que apreenderemos até certo ponto a importância dos fatos históricos. 
Alguns meses atrás excursionei à Venezuela. A vista das savanas fui tomado 
da maior surprêsa e mesmo de satisfação. Jamais esperara . encontrar tão fla
grante conformidade com os campos do Brasil . Senti-me como que transportado 
aos campos vizinhos de Lagoa Santa, trinta graus de latitude ao sul da Vene
zuela e logo na minha · memória acordaram os anos felizes da minha mocidade. 

Quando se viaja de Puerto Cabello a Valenzia, através daquele pais e se 
atingem os altos passos das montanhas ·utorâneas, subitamente cessam ante 
a nossa vista as massas de floresta contínuas e se desvenda uma vasta extensão 
despida de floresta, em parte planície, em parte montanhosa, cujas silhuetas . 
serrilhadas e flancos vincados pelas águas destacam-se pronunciadamente no 
ar brilhante. No extremo sul, ao fundo do lago de Valenzia, podem ver-se outras 
montanhas azuladas atrás das quais se escondem os "llanos". No Brasil assina
lamos a mesma experiência. Se, ·viajando através daquela borda muito mais 
larga de montanhas revestidas de . florestas que orlam a costa brasileira, e dos 
visos. da serra da Mantiqueira, a nossa vista se detém na paragem dos campos, 
em. baixo, apercebemos as nuvens que cruzam -a . cadeia de montanhas litorâ
neas, rolam parcialmente peles declives ocidentais abaixo e desfazem-Se no ar 

" 

. ~ 
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sêco dos campos insolados, do •mesmo modo como na Venezuela. as nuven$ 
atravessam as montanhas caraibicas e desaparecem onde começam às paragens 
da savana sêca. O solo parece igual ao brasileiro: lá se deparam a mesma 
argila. vermelha, ou, em todo caso, ·coisa parecida, e aqui e all, cascalhos ricos 
em facêtas cortantes. Distinguem-se nêie, o mesmo tapête de gra.mineas cin
zentas e outras ervas e disseminadas aqui e além as mesmas árvores mirradas, 
com as mesmas fôlhas rudes e, até, com reservas, as mesmas espécies ocorrentes 
no Brasil. A única coisa que achei diferente foi ·a quantidade de espécies. 
Aquelas savanas eram evidentemente muito mais pobres do que os cam
pos de · Lagoa Santa. Apenas algumas espécies de árvores podiam ser 
registradas ali, numa área. que, em Lagoa Santa, abrangeria seis a oito vêzes 
mais. Devo admitir que foram bastante .curtas as visitas que pude fazer às 
savanas, porém a minha impressão concorda perfeitamente com a de outros 
visitantes dos "lia.nos" e outras partes da Venezuela, como o vale de Caracas. 
Essa extensão, de uns 125 quilômetros quadrados, contém 104 espécies, segundo 
Erns, o qual considera a flor dos "llanos" como produto degenerado das regiões 
circundantes, sem gêneros endêmicos. Co~o no essencial as condições físicas 
dos campos e das savanas parecem ser equivalentes, a causa da pobreza da 
última é segura.mente histórica e muito provàvelmente a seguinte: No período 
Terciário um oceano rolou suas ondas sôbre essas planicies que ora são cobertas 
pelas sávanas dos "lia.nos" e as florestas do Orenoco e Amazonas. Quando final
mente o fundo do antigo . oceano se sobrelevou ao nível do mar, as plantas 
das montanhas circunvizinhas imigra:ram e a vegetação resultante recebeu 
suas características das condições físicas. Onde o solo em todo o curso do ano 
era úmido e as chuvas abundantes, surgirám densas florestas e zonas panta
nosas ao longo do Orenoco e . outros rios, ao passo que onde o solo era sêco, 
em todo caso periôdicamente, resultaram as savanas. Nas florestas e nas terras 
pantanosas o número de espécies é, certamente, crescido devido às condições 
fisicas locais extraordfuàriamente favoráveis, enquanto nas savanas, em vir
tude do rigor da sêca, o desenvolvimento das espécies tem sido muito mais 
lento. Postas em confronto as savanas com os campos do Brasil, evidenciamos 

, que a principal causa da diferença de riqueza cuja existência devo considerar 
real, parece provir- da diferença traduzida na "idade das duas vegetações. Nas 
montanhas do Brasil, a vegetação seguramente tem existência a partir de 
quando qualquer planta existiu sôbre a Terra, porém, nas savanas da Vené
zuela, só se deu o seu aparecimento a.pós o período Terciário. Aqui no norte 
da Europa, o período glacial e na Venezuela o último levantamento da crosta 
terrestre, é que fora.ni a causa da comparativa pobreza das espécies. 

Vemos poi: aí como os fatôres, tanto físicos como históricos, podem agir dé' 
várias maneiras sôbre a flora de diferentes partes do mundo e imprimir sôbre 
ela. um caráter variável quanto à riqueza das espécies. Não é absolutamente 
fácil determinar a influência respectiva dos dois grupos de fatôres~ mas 
nos é licito supor que, quanto à riqueza das espécies, o histórico seja màl.S 
importante. . 

Agora, estimaria mostrar, assim mo permita esta curta hora como os fatos 
físicos agem sôbre a vegetação tropical, dando-lhe aspecto diverso da do norte. 
Ne$Se sentido fala.rei brevemente das três formações vegetais mais gerais já 
mencionadas: a floresta, a vegetação arbustiva e a savana. Mas antes de o 
fazer, quero chamar a atenção vossa para . os fa.tôres físicos luz e calor, que se 
me afiguram de únportância extrema para a fisionomia da vegetação. 

Quanto à luz, importa lembrar o fato de que somente graças a ela .a planta 
se torna verde e apenas com a sua influência e da substância colorante, a, 
clorofila - é que se forma a matéria orgânica. Sem luz e sem clorofila, 
nenhuma matéria orgânica jamais· teria existido. Assim, na economia da natu
reza a importância da luz e da clorofila é enorme. Todavia, em contradição 
com isso, a clorofila. pode ser destruída. pela luz e a ação destrutiva pode resul
tar maior do que a construtiva. Existe, certamente:. para cada espécie de planta 
um ponto ótimo de luminosidade, e, se -êste fôr excerudo, muitas ou talvez tôdas as 
plantas verdes têm o poder de recorrer a um ou outro meio por que proteger-se-
contra a demasiada intensidade da luz . · 

tntimamente relacionada com a luz acha-se a evaporação dependente 
não só do calor e umidade do ar, juntamente com diversos outros fatôres, 
entre os quais os inerentes à própria planta, como, inclusive, da intensidade da 
luz, pôsto a luz se converta em calor. A planta sob_ evaporação demasiado ativa 
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arrefece. A planta deve possuii- meios de defesa contra isto e êsses são, em 
parte, 0s mesmos que lhe dão proteção contra a luz excessivamente intensa. 

Como se mencionou anteriormente,· a água no solo assume uma importância 
primacial para o desenvolvimento da planta, a produção de diferentes tipos de 
vegetação e sua distribuição · no habitat. . 

Levando em linha de conta êsses fatos, além do alto grau de calor e a. 
luminosidade intensa dos trópicos, poderemos compreender !àcllmente as di
ferenças entre as plantas tropicais e as das nossas ambiências nórdicas. As 
plantas tropicais têm de lutar contra essa luminosidade excessiva e a evapo
ração não menos abundante e essa luta imprime-lhes seus traços tipicos. 
'como nas condições físicas, há apenas diferença de grau, mas não de 
natureza entre as duas regiões que estamos comparando, lógico é que as 
estruturas das plantas apenas o.stentem diferenças de grau. As mesmas · estru
turações características que assinalamos na. vegetação dos trópicos podem 
também ser identificadas na nossa do norte, salvo que aqui se apresentam · 
muito mais .tênues e raras. 

A primeira .formação vegetal · de que desejo falar, é a floresta. A unifor
midade de clima no que tange à umidade, especialmente do solo, empresta sua 
feição à floresta . · 

·Vistas à distância, as florestas tropicais são semelhantes às nossas nórdicas 
de áx:vores foliferas, ostentando ' os mesmos perfis suaves e arredondados, mas 
a folhagem se veste de matizes diferentes, o que apenas se concebe natural em 
conseqüência das múltiplas espécies diferentes. Ademais, as árvores aparentam 
tôdas uma tonalidade muito mais escura do que a. das nossas. Em todo caso, 
nunca vi numa floresta tropical aquelas colorações verdes, frescas e brilhantes 
que estamos acostumados a. admirar em nossos próprios bosques de bétula e 
faia na primavera. Esta diferença de matizes é de fácil explicação. Muito se 
tem falado e escrito sôbre o verão eterno dos trópicos e o desenvolvimento 
Incessante da natureza tropical. Enuncia Bates: "Não. há nem primavera, nem 
.verão, nem outono, mas cada dia é uma fusão de tôdas essas estações". 
Realmente êle tem ·razão em parte . Estejamos certos de que o cunho da morte 
ou sono impresso sôbre nossos bosques de árvores foliferas· pelo inverno é des
conhecido· nos trópicos, onde as árvores, por causa da uniformidade do clima, 
são em sua maior parte, de um verde perene, {com exceção de muito poucas), 
como as nossas árvores coníferas, e, bem assim muitas das nossas árvores de 
pequeno porte e ervas mesmo na Groenlândia . Mas não devemos crer que a 
vida e o desenvolvimento dão intensidade muito igual durante todo o decorrer 
do ano, de modo a fazer que de tôdas as espécies de árvores brotem fôlhas, 
flores e frutos em tôdas as épocas anuais. Com exceção de algumas ervas, muito 
poucas, semelhante processo de desenvolvimento incessante, de acôrdo com a 
minha experiência, não se opera em parte alguma. Nos arredores de Lagoa 
Santa, em todo caso, tôdas as espécies têm seu tempo de repouso e em cor
respondência com as diversas fases da vida . Há, francamente, uma estação 
primaveril, nomeadamente, de agôsto a outubro e uma invernosa; há um enfo
lhamento e uma desfolhação bem distintos, mas nisto a floresta tropical 
afasta-se muito dos nossos bosques de árvores foliferas. Nossas árvores foliferas 
abrem suas fôlhas em maio e as perdem em outubro; por cêrca de seis meses 
as fôlhas se conservam nas árvores . . Mas o tempo em que uma árvore conser
vará suas fôlhas depende parcialmente das condições físicas, donde as mesmas 
espécies quando cercadas de condições mais favoráveis à vida das plantas 
pbdem conservar as suas fôlhas por um periódo mais dilatado. Nas florestas 
tropicais com suas condições físicas uniformes as fôlhas podem viver mais, 
embora a maior parte delas não chegue a. perfazer mais de um ano de existên
cia e apenas algumas resistam por dois anos . Não caem antes de ' brotarem as 
novas fôlhas, mas nenhuma há que logre atingir a idade das fôlhas aciculares 
dos nossos pinhos. Essa longa duração das fôlhas maduras causa o quase 
lnalterá vel matiz escuro da floresta tropical. . 

Durante a minha. última permanência n<>s trópicos, úma das características 
que atraíram a minha atenção foi a abundância de fôlhas lustrosas. Todos 
conhecem as fôlhas lustrosas da árvore da borracha Ficus elastica e do nosso 
espinheiro de Cristo, nex aqutfoltum, e, em menor magnitude, de outras árvores, 
se bem a generalidade das fôlhas seja de verde fôsco. Nos trópicos o lustre 
das fôlhas é muito mais acentuado . Em tôda parte podem ver-se rebrilhar 
as fôlhas de um verde escuro e mesmo algumas plantas como o coqueiro, a 
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bananeira, o milho e a cana de aÇúcar têm algo daquele lustre, que vem associado 
especialmente à fôlha verde-escuro, hirta e à feição de. couro e de longa dura
ção. Naturalmente êste brilho depende de certa estrutura anatômica e parece 
ter, direta ou indiretamente; função de defesa contra a luz demasiado intensa. 

Outro fato que confere à . floresta tropical um aspecto diferente do de 
nossas florestas de árvores folíferas são manchas largas e brilhantes de tona
lidade branca, vermelha, purpúrea e outras tintas que de vez em quand9 ·se 
observam aqui e ali quando uma ou outra das plantas lenhosas ou das en
ramadeiras está florindo . ll:ste fenômeno mostra-nos tanto a dispersão dos 
espécimes como o grau em .que a florescência de cada espécie se fixa num 
certo período · do ano. Acredita-se que quase tôdas as espécies desabrocham 
as suas. flores em qualquer tem~ do ano, mas isto constitui incontestàvelmente 
um êrro. A explicação dessa falsa assertiva encontra-se no fato das diferentes 
espécies terem períodos de floração distintos, algumas até florindo no inverno, 
ou seja, a estação sêca, e, em conseqüência, as flores podem ser vistas durante 

· todo o áno . Em Lagoa Santa floresce o lírio aquático Nymphoea Amazonum, 
e se uma árvore qualquer pode ser tida como de desenvolvimento continuo, tal 
tipo, vivendo num lago tropical seria uma delas, embora . sendo · uma anual, 
que dificilmente o é.· Mas ao comêço da estação sêca esta planta desaparece 
da superfície do lago, e só reponta:µi novamente as suas fôlhas seguldUs das 
flores, após a volta da estação chuvosa, em outubro . O mesmo fato, embora de 
modo não tanto frlsante, vamos encontrar em outras plantas · aquáticas que . 
são decididamente perenes. 

O segundo tipo de vegetação a que desejo referir-me, foi-me dado ver em 
Venezuela e nas ilhas indicas ocidentais dinamarquesas: trata-se de vegetação 
sêca arbustiva ou scrub. Dificilmente uma vegetação poderia apresentar aspecto 
mais desagradável e insípido do que essas touças de sarças e espinheiros. O 
cáctus espinhoso ·e as plantas de agave com suas fôlhas de- pestanas acinzen
tadas e trigueiras que caem parcialmente na estação sêca; em tôda parte 
em ardente calor e sequidão e em alguns lugares um número imenso de mos
quitos; tal é, em suma, êsse scrub, a que nas regiões nórdicas não temos nada 
parecido. Somente nos países .medit~rrâneos, nos chamados "Maquis", vamos 
encontrar algo similar. 

De modo muito surpreendente a vegetação dêsse tipo nos mostra como. a 
fisionomia vegetal depende das condições físicas. 1!:sses arbustos têm de defen
der-se contra a sêca, o calor e a luminosidade demasiado intensos . A constituição 
interior e exterior de cada espécie traz gravada a chancela disto. O revesti
mento de lanugem cinzenta, particularmente notável nas espécies de Croton, 
que dão à paisagem um aspecto tão desgracioso, constituem, antes de mais nada, 
uma defesa excelente contra a evaporação e esta defesa pode ser posteriormente 
fortalecida · pelo enrolamento das fôlhas. Notei. em muitas touças de Croton, 
que as fôlhas envolvidas na sombra conservavam-se achatadas, enquanto as 
expostas à luz solar direta tinham-se enrolado, de modo que a face inferior, 
a mais revestida de penugem, ficava encurvada para fora. Esta defesa contra a 
sêca não nos é inteiramente desconhecida, salvo se temos de buscá-la entre as 
plantas que Vivem em campos secos, arenosos, sôbre as charnecas e em sitios 
similares que são periõdicamente quentes e secos. 

Igualmente ·nas florestas dos trópicos encontramos essas fôlhas providas 
de lanugens acinzentadas, especialmente, assim o creio, nas llanas. Entre 
essas plantas uma constituição xerófila não é invulgar e é clara a compreensão 
disso, pois os seus caules medem muitas vêzes muitos metros de extensão com 

.o diâmetro de· alguns centímetros; ascendem ao cimo das árvores mais altas, 
escalando de uma para outra e podem ser Vistos pendentes como largos festões 
entre as árvores. Através. de seus caules delgados a água tem de ser elevada 
de uma simples raiz até as fôlhas; tem, por conseguinte, um longo caminho a 
percorrer e embora a natureza tenha procurado compensar essa dificuldade 
por melo do alargamento dos vasos-condutores, mais avantajados que o de 
outras plantas, fácil é compreender que, não obstante, não deixa de ser bené-
fica a capacidade de evaporação para a planta. . 

Em muitas . lianas, bem como em outras plantas, tanto na floresta como , 
na charneca (scrub), descobrimos ademais outra peculiaridade que não é 
estranha à nossa vegetação nórdica, porém é muito mais freqüente nos trópicos, 
a saber o látex. Quando um trecho de· charneca tropical é roçado a cacia mo
mento se percebe o látex escorrer em grossas gotas brancas dos caules feridos. 
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Ainda não compreendemos a importância do látex na vida das plantas. Di-_ 
versas hipóteses foram aventadas, mas não há nenhuma geralmente aceita. 
Muito provàvelmente o látex serve a diversas finalidades e uma delas, suponho, 
é a de suprir de água as fôlhas nas ocasiões em que isso se •faz preciso, quando 
a evaporação se torna demasiado abundante. Se os canais do látex têm 
realmente esta função, encarados do . ponto de vista anatômico, temos de 
admitir que a sua: estrutura convém admiràvelmente a êste propósito. 

A região mostra também outros exemplos frisantes de defesa contra a 
luz muito intensa e evaporação abundante. Contudo só mencionarei um. 
Percorrendo o scrub a minha atenção· foi atraída pela diferença entre as 
numerosas espessuras de acácia espinescente e as outras plantas. As acácias 
não têm as fôlhas à feição de couro, verde-escuras e luzidias peculiares a tantas 
plantas florestais, nem são guarnecidas de lanugem cinzenta ou providas de 
látex; mas, em meio às espessuras · sêcas tão aquecidas pelo. sol se distinguem 
essas plantas com suas fôlhas estran~as, fôscas, de um verd~ mate e ainda extre
mamente delicadas e finamente compostas. Não foi difícil descobrir que elas 
tinham outra defesa e essa desenvolvida mesmo com perfeição contra a inten
sidade da luz e a evaporação - refiro-se às fôlhas fotométricas que, por uma 
sensibilidade extraordinária pela luz ótinia. ajustam-se prontamente aos dife
rentes graus. Na branda ·1uz matinal ois -folíolos se estendem em chapa, inter-

. ceptando tanto quando possível os raios •uminosos. Porém, mais tarde, quando 
o sol já está mais alto e ó calor se torna mais intenso os folíolos fecham-se 
mais e mais, os bordos para cima, como um livro fechado, resultando que a luz 
toca o plano da fôlha em ângulos agudos de modo a enfraquecer o seu efeito. 
Por essa forma a própria fôlha regula a luz e a evaporação e os diferentes 
aspectos que assume a acácip. em diferentes horas do dia não deixa de influir 
na fisionomia da paisagem. · . 

1:ste fenômeno, como outros mais verifica-se também em nossa ambiência 
nórdica; exemplificativamente, temos os folíolos da azêda, Oxalis AcetoseUa, 
em nossas florestas, colocados em posições diferentes de acõrdo com as variações 
da luz do dia. 

O terceiro tipo de vegetaÇão de que tratarei, consiste nos campos ou savanas, 
já mencionados. Para achar-se alguma coisa que se ·lhes assemelhe ter-se-ia 
que demandar as estepes graminosas da Europa oriental. ';l'entando comparar 
as savanas aos nossos· campos graminosos e campinas, descobre-se uma grande 
diferença assim na fisionomia como na ecologia. As savanas possuem um solo 
sêco, ou, em todo o caso, têm-no, em certos períodos, muito aquecidos ou resse
quidos. Suas gramíneas são ásperas e rígidas; cinzentas . e vilosas e apenas 
apresentam um verde definido· nos prlnieiros anos do seu crescimento. E, mesmo 
admitindo que os campos do Brasil especialmente sejam muito mais ricos em 
flores que os nossos pra.dos e as flores daqueles muito maiores e de côres mais 
galantes do que as nossas, devo dizer que nunca vi em parte alguma o maravi
lhoso frescor e encanto peculiares aos nossos espessos, luxuriantes e singelos 
prados e relvados, exceção feita de um período muito breve no principio do verão. 

o mesmo pode dizer-se no tocante à vegetação que reveste o solo da flo
resta. Em parte alguma tenho visto algo comparável a êsses tenros, frescos, 
viçosos tápêtes ~ musgos verdés dos nossos bosques de árvores coníferas, nem 
tão pouco matas tão floridas como nossas matas de faias no inicio do verão. 
Na realidade, onde quer que nos trópicos, o. índice das chuvas seja baixo e o 
terreno sêco, a .vegetação desenvolve-se quer como·savanas, quer como vegetação 
agreste com um aspecto sombrio, quer como. florestas pobres em composições 
de terra vegetal, ainda que ricas em lianas, arbustos e árvores de pequeno 
porte, que as tornam quase impenetráveis. A região pode ainda tornar-se como 
as -montanhas mexicanas quase desértica. Todavia, se a água fôr fácil, espe
cialmente no solo, então tôdas as espécies de árvores, arbustos e ervas rebentarão 
luxuriantemente; numa abundância e com ·uma folhagem desconhecidas no 
norte. Em conseqüência da abundância d'águe. resultará um pântano, com gra
míneas altas e outras ervas, arbustos e mesmo árvores, vegetação através da 
qual não é nada fácil ou agradável andar e, onde, a par disso, radicam-se as 
febres ma.lá.ricas. Porém, se a umidade do solo convém a uma floresta, então 
se forma uma com impenetrável espessura de árvores, arbustos e lianas. Na 
luz tênue do chão da floresta, coberto de fôlhas e . ramos mortos, os musgos 
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apenas crescem a custo . Nos caules das árvores êles lutam pela conservação de 
lugar com fetos, orquídeas e outros epifitos e são mesmo forçados a migrar 
para as fôlhas, porém jamais ocorrem tapêtes de musgos espàrsos, macios 
e verdes. 

Agora, com ~ ve>Ssa permissão, concluirei .essas descrições. Tencionei de
monstrar, a um tempo, como os fatôres, quer físicos, quer históricos, intervêm 
na determinação da natureza da vegetação numa região e como, ao meu enten
der, os fatôres históricos, são importantes no que se refere à riqueza de espécies, 
ao passo que os fatôres físicos são especialmente importantes na determinação 
da fisionomia das espécies e da vegetação em seu conjunto . Ao mesmo tempo, 
procurei acentuar algumas das principais diferenças entre a vegetação tropical 
e a nórdica. Resumirei minha impressão da natureza tropical com as palavras 
que se atribuem ao Homo Saptens de Llnné: Hábitat inter tropicos, hospttatur 
extra troptcos . Talvez esta sentença possa ser considerada verdadeira, aten
dendo a que · o berço da humanidade, provàvelmente foi a luxuriante natureza 
tropical, porém, tenho por certo que o homem fora dos trópicos não é um 
simples hóspede transitório. Porque admitindo que os trópicos sejam sempre 
tão ricos em espécies, tipos, pompa de flores e fragrâncias e admitindo que seja 
sempre tão fácU ao homem buscar a manutenção da sua vida nesta natureza 
exuberante (e seguramente isto é o que entende Linné com a sua formulação) 
não podemos deixar de postular que fora dos trópicos, em nossos climas tempe
rados, pôde o homem estabelecer sua mais graéiosa morada e que precisamente 
aqui se desenvolveu altamente em inteligência, moralidade e f~rça de caráter . 

• 

~ Se lhe Interessa adquirir as publlcac;6es do Conselho Nacional de Geografia, escreva a 
..... sua Secretaria (Praca, Getflllo Vargas, 14 - Edlffclo Francisco Serrador - 5.• andar - Rio 
de luaelro) que o ateDderi pronta e aU1fat6rtamente. 
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Resenha e Opiniões 

1>eficiências da economia rural 
brasileira 

Sob o titulo "Considerações à Geo
grafia Econômica do Brasil'', transcre
veu o número passado dêste Boletim 
três capitulos ·do trabalho de autoria 
do Eng.O Américo L. Barbosa de Oli
veira intitulado "Estudos Brasileiros de 
Economia" - (0 desenvo~vimento pla
nificado da economia brasileira) , apre
sentado como tese ao n Congresso Bra
sileiro de Engenharia e Indústria, rea
lizado em janeiro de 1946, e, posterior
mente, editado pela Fundação Getúlio 
Vargas, COJllO a sua publicação n.0 1. 

Neste número inserimos do referido 
trabalho . o capitulo "Deficiências da 
economia rural", .cujo texto , se segu~: 

"Em tôda sociedade civilizada, o 
maior volume de comércio é .feito entre 
os habitantes das cidades e os do cam
po, sendo reciproco o beneficio de am
bas as comunidades. 

A cidade é conseqüência da · pros
peridade do campo, mas por outro 
lado, costuma ser também fator de 
novos progressos na zona rural dela 
tributária. 

No Brasil, todos os favores da le
gislação, da administração, da orga
nização bancária, comercial, social, etc., 
estão voltados para os interêsses de 
certas classes urbanas. Dêsse modo; a 
coletividade rural .encontra-se ca(ia vez 
mais estrangulada. em sua capacidade 
aquisitiva. Ora, sem mercado interno 
amplo, não pode haver produção em 
massa, racionalização industrial, nem 
tecnologia avançada. l>arece, pois, che
gado o momento das comunidades ur
banas, em interêsse próprio, volverem 
sua atenção para os problemas agrá
rios e exercerem aquela ação benéfica, 
que os centros urbanos sempre tiveram 
no progresso da vida rural, em tôdas 
as partes do mundo. 

Dai o dilema em que está o Brasil 
urbano contemporâneo. Erguer a eco
nomia rural, alargando o mercado in
terno, ou estacionar e regredir. Essa 
é, pois, a tarefa máxima a planificar 
hoje. · 

O Brasil urbano do quilowatt, da 
indústria e das usinas, não encontra 
mercado para seus produtos no velho 

• 

Brasil da enxada, do "tucura", da rapa
dura e do carro de boi. E êsse Brasil 
anacrônico não encontra também quem 
possa pagar pelos seus produtos os pre
ços de custo elevados, em virtude da 
ineficiência dos métodos de produção 
e de transporte. 

Impõe-se, portanto, uma nova ati
tude polltica para substituir a tradi
cional, a de parasitar consciente ou 
inconscientemente a ineficiência dos 
métodos de produção. Pode-se, dêsse 
modo, ganhar por vários lados. Bai
xa-se o custo de produção dos artigos 
agrários, aumenta-se o padrão de vida 
rural, reduz-se o custo da vida nas ci
dades, elimina-se a subnutrição e suas 
conseqüências, aumenta-se na prática, 
o coeficiente demográfico, pela libera
ção . de homens-hora, redundando tudo 
isso no almejado alargamento do mer
cado interno. 

Dai uma fórmula geral para nossa 
polftica demográfica e de expansão 
econômica:. reunir as populações rurais 
para assisti-las e poder tornar inten
siva a exploração do solo, iniciando 
sempre pelas regiões já povoadas, pelas 
circunvizinhanças dos maiores centros 
de população, e preferindo sempre a& 

· regiões mais ricas e mais próximas. 
Em resumo, o contrário do que temos 
feito até hoje. 

Ao invés de criar núcleos coloniais 
nos desertos do oeste pelo fato de 
existirem lá terras públicas, a nova 
técnica é escolher cientificamente as 
áreas convenientes e torná-las públicas 
por desapropriação. 

· Para encarecer a importância da 
reorganização agrária como fator de 
alargamento do mercado interno, bas
ta lembrar q~e 70% da população bra
sileira vive ainda no campo e que lá 
deve permanecer por ser onde com me
nos capital e menos técnica pode obter 
nível de vida razoável, em troca de tra-
balho medianamente orgaruzado. .-

. O movimento sadio de racionaliza
ção, que hoje se articula em nossas ci
dades, já verificou a necessidade de ir 
em socorro dos produtores agrícolas, 
não sendo sua missão apenas, a or
ganização · cientifica das atividades in
dustriais. 1 

1 Um movimento lúcido de racionalização 
está sendo Iniciado pela Fundação Getúlio Var· 



1318 BOLETIM GEOGRAFICO 

O socorro ao produtor·processar-se
á pela remoção dos imperativos que 
implantaram a renúncia como regra 
econômica nos dominlos da América 
portuguêsa, como recurso ecológico in
·vartável. Entre êsses · imperativos, o 
maior talvez, resulta da atitude míope; 
desene<orajadora, da histórica política 
fiscal luso-brasileira diante do produ
tor, diante do comércio, diante da 
indústria, diante de tudo que .pode ser 
tributado. 

O produtor rural no mundo todo 
merece cuidados especiais do ·poder 
público, por envolver. atividades de base 
para existência da nação e por perten
cer a um 'grupo que está sempre ·em 
inferioridade de condições no trato com 
outros grupos sociais e econômicos. No 
Brasil, procede-se de forma oposta. Ao 
pêso de tôdas as desvantagens naturais, 
soma-se o ônus da atitude da sociedade. 

Não admira, pois, que a coletivida
de rural brasileira - o . nosso mercado 
interno - seja aquela "congregação 
de pobres" anotada por Vilhena . há 
dois séculos. Admira, sim, é a tran
qüila inconsciência com que as classes 
dirigentes sugam os restos da energia 
produtora do país, agravando o paupe
rismo, alimentando a fogueira de hú
mus, alastrando a tapera, comprome
tendo o futuro do pais. 

Um conceito bastante difundido é 
que, no Brasil o fator terra não tem 
importância na solução dos problemas 
sociais, . porque a temos em excesso . 
Nada mais errôneo, pois em nosso pais, 
além das limitações impostas pelos 
característicos dos solos tropicais, ob
serva-se que a terra é o mais utilizado 
dos nossos recursos naturais . A terra 
é a única fonte de vida para 70% da 
nossa ,população desprovida de capital 
e de técnica. Dêsse IJlOdo, .só com o 
reerguimento de nossa gente e com a 
util111zação racional da terra chega
remos a constituir um amplo mercado 
interno . Não há portanto como escon
der a importância do problema da 
redistribuição da populaçíi.o e da redi
visãó das propriedades de forma a ga
rantir um rendimento econômico má
ximo para a coletividade. 

As causas do mau aproveitamento 
do solo são múltiplas e complexas. Não 
podemos atribuir todos os males Uni
camente às dimensões excessivas das 
propriedades fundiárias e resolver sU:
màriamente o problema pelo seu fra-
• 

gas, Instituição criada pelo Decreto-lei n ,• 6 693, 
de 14 de julho de 1944. . 

cionamento compulsório. A solução ne
cessária em grande parte do Brasil é 
diferente, porque a posse da terra não 
é estimulo suficiente à produção. O 
nosso homem rural acostumou""se ao 
regime.da sub-produção e do sub•con
sumq, entrou numa irresistivel esatral 
de decadência fisica, social, psicológica 
e chegou a um ponto de apatia tal, que 
a propriedade da terra não lhe fala. 
mais à ambição como faz a qualquer 
imigrante. Temos em todo o pais exem
plos disso. A entrega de um pedaço de 
terra a um homem sem saúde, sem 
ambição, sem necessidades a satisfa
zer, sem capital, sem conhecimentos 
agricolas e comel,'.ciais, não pode cons..; 
tituir por si só a solução do problema 
brasileiro. 1!:ste é muito mais sério, de
manda estudo aprofundado e solução 
integral. · · 

Aquêle progresso universal; trazido 
pela pequena propriedade, não pode ser 
el}xertado de chofre no meio brasileiro, 

. em que grande parte da população, lu- · 
tando durante séculos com o ambiente 
entrou em franco processo de acultu
ração. 

Impõe-se hoje, além d·a redivisão 
da propriedade fundiária, a execução 
de Um. plano integral de· reerguimento 
do homem brasileiro. 

Determina-o, ·de parte qualquer 
sentimento d.e humanidade, a oraaniZa
ção de nosso mercado interno, o real 
interêsse de utilizar o imenso man
power nacional na produção de rique
zas com as .quais obterão poder aqui
sitivo para levar vida digna. . . e con- · 
sumir produtos das nossas indústrias. 

Só com o aperfeiçoamento das 
atividades agricolas, pela mecanização, 
pela associação de f>equenos proprie
tários ·ou por outros métodos de cole
tiviZação, é possível contornar o obs- . 
táculo e dar combate eficiente ao pau
perismo de cert~ regiões, 

O pauperismo agrário brasileiro 
;resulta de um terrivel circulo vicioso, 
que teve como maiores fatôres o cli- · 
ma excitante de inflaçã.o em que vive
mos séculos a fio, a extrema vulnera
bilidade dos solos tropicais, o estilo 
latifundiário da coloniZação tropical e 
a atitude da cultura luso-brasileira 
diante dos problemas da Produção. 

O problema agrário brasileiro não 
é igual ou semelhante aos problemas 
europeus, onde o feudalismo como po
der político subsiste ainda. No Brasil, 
a tapera incumbiu-se de alui~lo . na 
RLT. e o espirito do imigrante do · sé
culo XX impediu sua expansão rumo 
oeste. 
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Se admitirmos, enfim, como diretriz 
dominante da ampliação do mercado 
interno, o incremento das relações co
merciais entre as cóletividades urba
nas e as rurais, podemos esboçar o 

. programa . simplista expresso pelo bi
nário; aumento de necessidades nas ci
dades e nos campos e aumento de pro
dução rural e urbana, para atender ao · 
aumento das necessidades mútuas. 

. Tal programa, tão singelamente 
enunciado é, entretanto, muito comple
xo na prática. Faz-se mister romper 
os inúmeros círculos viciosos que cer
ceiam a produção e o consumo, impe
dem a eficiência e fazem o custo de 

. produção elevar-se ininterruptamente 
de geração em geração. A capacidade 
de renúncia da coletividâde rural de
termina o sub-consumo de artigos in
dustriais. A capacidade de renúncia 
da coletividade urbana gera o $Ub
consumo de produtos alimentares (de 
origem rural na sua maioria). 1!:sse 
sub-consumo na cidade e .no campo 
determina sub-produção de lado a lado 
e baixo rendimento no trabalho, indo 
assim influir em novas reduções do ní
vel ,da vida nas duas ·coletividades, de
terminando o fechamento do circulo de 
interlnfluência que faz variar no sen
tido negativo com o rolar do tempo o 
pad!ão de vida e de cultura das ge
taçoes. 

Para romper êsse circulo vicioso 
impõe-se o ataque de frente ao pro• 
blema da sub-nutrição (causa precí
pua de grandes despesas sociais e de 
baixo rendimento no trabalho); pela 
generalização de restaurantes modela
res nos estabelecimentos de instrução 
de todos os graus e tôdas as naturezas, 
nas fábricas, nos escritórios, nas ofici

. nas, nos quartéis, nas repartições pú-
blicas, nas fazendas, etc. seguido de um 
planejamento da produção em massa 
de artigos de alimentação de origem 
vegetal e animal, sob critério cientifico, 
em obediência aos modernos preceitos 
estabelecidos pela técnica da agricul
tura permanente em solos tropicais ina
plicados no Brasil, pode-se dizer. 

Para isso, o caminho é a formação 
de grandes colônias agro-pecuárias de 
alto nível qualitativo . e quantitativo, 
cientificamente planejadas, sltuad.as, a 
distância. conveniente dos centros de 
consumo. Aí seriam nucleados os con
tingentes demográficos que vegetam em 
áreas anti-econômicas, condenados pe
las circunstâncias à decadência fisica, 
moral e psicológléa. 

A implantação da agricultura per
manente nos trópicos, exige prelimi-

• 

narmente estudos pedológicos acura
dos orientados pela geologia, pela cli
matologia, pela fltofisionomla, etc. Re
quer abastecimento de calcáreo a baixo 
custo e produção em massa de matéria 
orgânica. Pressupõe existência de gran
des campos de produção de sementes de 
linhagens apuradas em produtividade, 
em resistência às pr38as e em valor 
nutritivo para cada província ecoló
gica. 

Ainda no capitulo da economia ru
ral caberiam aqui largas considerações 
sôbre os problemas da nossa politlea 
alimentar, problemas gravíssimos que· 
exigem imediato estudo para pôr fim 
ao empirismo suicida da dieta brasi
leira e, sobretudo, ao sistema extensivo 
da produção dos nossos alimentos. 

O regime de nutrição. dos brasilei
ros é qeficiente mesmo para as classes 
mais abastadas. Não só por haver pouca 
variedade, mas sobretudo, pelas baixas 
características nutritivas dos alimen
tos ·Produzidos ·em solos tropicais ex
plorados sem os cuidados necessários. 
O leite e a carne, por exemplo, à dl&
posição dos brasileiros são deficientee 
em sais minerais, em proteínas e ein 
vitaminas, pois ao gado reservamos ge
ralmente pastagens situadas em terras 
"cansadas", isto é, terras empobrecidaa 
de húmus, portanto deficientes de at1• 
vidade coloidal e por issO sujeitas aos 
estragos de erosão ' (em conseqüência 
da redu'ção do poder de retenção da 
água) . A erosão provoca a expolia.çio 
rápida de sais minerais úteis. • 

Tais cpndições são agravadas ainda 
pela perda em azôto conseqüente da 
destruição das bactérias, produzidas 
pelas queimadas anuais. 

Entre as insuficiências que mais 
afetam o desenvolvimento do povo bra
sileiro, citam-se as proteínas, o cálcio, 
as vitaminas A, B, e, e G. Tais insufi
ciências são responsáveis por ônus gra
víssimos à economia nacional, pois com
prometem a longevidade aos brasilei
ros, reduzem-lhes a produtividade do 
trabalho e causam enormes dispêndios 
em serviços médicos e em assistência 
social, sem falar nas taxas elevadís
simas de mortalidade em geral. 

Foi a consciêncià dêsse problema 
que nos trouxe a preciosa dedicação ~ 
Dra. Beatrice Berle e a colaboração de 
técnicos norte-americanos na Comis-

• Das lnsu!lclênclaa minerais 88 mais sen
slveis são o cálcio, o fer ro e o cloreto de sódio, 
cuja carência ae manifesta na configuração ge
ral do esqueleto e nos mais variados estados 
mórbidos . 
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são de Produção de Gêneros Allmenti
cios. Esta comissão veio revolucionar 
nossos métodos . de encarar a matéria, 
legando-nos memoráveis realizações no 
terreno prático do abastecimento, em 
grande escala e em prazo curto de pro
teínas animais e de vitaminas. • 

Qualquer política de produção de 
allJnentos que venhamos a adotar terá, 
•tretanto, de ser precedida da revisão 
r.adical da legislação fiscal agrária. Urge 
dar combate eficaz à especulação sôbre 
as terras, obtendo mediante tributação 
territorial adequada, o barateamento 
das áreas fnsatisfatoriamente explora
das situadas a distâncias pequenas 
{econômicamente) dos centros urba
nos. Outra providência prévia, é a 
organização · comercial da produção 
substituindo o tradicionalmente miope 
sistema de pilhagem da economia cole
tiva praticado pelos intermediários que 
comerciam com produtos agro-pe
cuários. 

Neste particular, aliás, o fenômeno 
não . é típico de nosso pais, é antes 
universal . O que é t ípico de nosso pais, 
é a inatividade governamental diante 
de problema básico como êsse, respon
sável de um lado pelo desencoraja
mento à produção de alimentos e de 
outro, pela desnutrição do povo e suas 
trágicas conseqüências. 

Inatividade governamental dizemos 
mal; seria mais exato dizer com a cum
plicidade governamental na pilhagem 
da economia coletiva. 

A mesma miopia dominou sempre 
a política da Colônia, do Império e das 
Repúblicas. É uma política suicida que 
pode ser sintetizada no vandalismo de 
cortar a árvore para colhêr o fruto. 

O meio empregado no mundo intei
ro para neutralizar a ditadura dos in
termediários sôbre os produtores de 
artigos agro-pecuários, cuja situação 
econômico-financeira é sempre débil 
diante dos ' interêsses articulados dos 
primeiros, é interferir ostensivamente 
em apoio inteligente ao produtor. 

A história da cerealicultura de to
dos os países, divide-se em dois capi
tulas, conta-nos Luís Amaral• antes e 
depois da organização da produção e 
do consumo. Antes, só dá z:esultado para. 

• Foram fundadas pela Comissão Brasi
leiro-Americana de Produção de Gêneros Ali
mentlcios, 21 postos-moQ.êlo de criar porcos, 
(considerados como anlma1s de guerra, por ex
celência) exigindo pequeno caplte.l e permitindo 
produção de 500 a 1 200 animais por ano; 34 
aviários com capacidade variando de 1 000 a 
li 000 aves por ano e multas outraa realizações·. 

• Luls Amaral, Tratado BrClftie.ro de 000-· 
21erativ'8mo. São Paulo, 1940. · 

o ·açambM'cador, nã:o interessa nem 
aos homens do campo nem à economia 
do Estado. Depois, toma-se a base d!l 
prosperidade do produtor rural e o sus
tentáculo da economia e do bem-estar 
coletivo. 

Atitude Injusta, portanto, é atirar 
a responsabil1dade de nosso atraso ru
ral sôbre o produtor, acusando-o de 
rotineiro, seja sitiante ou fazendeiro . 
1!:ste último ainda é, às vêzes, encarado 
como nocivo latifundiário e responsa
bilizado pela escravidão, pela monocul
tura, pela subnutrição e pelos erros de 
quatro séculos. · 

A verdade, entretanto, é que o tra
balho rural, nos trópicos, apresenta pro
blemas graviFmos e que todos os erros 
imputá veis aos nossos produtores de
correm de outros erros maiores das 
classes econômicamente superiores . 

Por certo a inteligência brasileira 
saberá encontrar soluções adequadas 
a seus problemas, levando em conta 
tôdas as variáveis que os complicam, 
deixando de vez o hábito de aceitar fór
mulas únicas de sabor messiânico e 
de resultados frustras". 

... 
Washington: 

a bela capital dos Estados Unidos • 

Como é fascinante o visitar-se a 
capital de um pais 1 Como isso nos 
enche·de vida, alegria e entusiasmo, es
pecialmente quando conhecemos algu
ma coisa a respeito da cidade 1 Was-

. hfngton, a bela capital dos Estados 
Unidos, país que se orgulha de ser uma 
das' vinte e uma repúblicas da União 
Pan-Americana, não foge à regra. Ten
do recebido o seu nome em homenagem 
ao general Washington, o grande herói 
que dirigiu as fôrças que criaram êste 
pa,is, a captta.:l da grande república 
americana deve, com efeito, . a êle mais 
do que a ninguém a sua fundação, le
vada a cabo em 1791, tendo crescido e 
se desenvolvido sob a sua constante 
vigllância e proteção durante o perío
do em que o mesmo administrou o 

• N .R. - Artigo publicado no Bolet l m da 
Uni4o Panam.en cana - vol. XLVIII - n .9 2 ·
fevereiro de 1946. - l!: o Prof. H . Paul Caem-

. merer, autor dêste trabalho, secretário da Co
missão Nacional de Belas Artes, desde 1922 ; 
membro da Associação Histórica Americana; 
membro da Associação Histórica de Colúmbia, 
do Distrito de Colúmbia ; membro lle honra da 
Sociedade Eugene Fleld ; •membro de diversas 
Instituições ctvlcas nacionais, entre elas a Asso
ciação Internacional de Administradores Muni
cipais. Autor de "Washington, a Capital Fe
deral n, 1982, e "Manual Sôbre a Origem e 
DesenvolVimento de Washington", 1939. 
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pais na qualidade de· seu primeiro 
presidente. Trata.,.sé de um assunto de 
grande relevância. e, em vez de alon
gar-se sôbre os detalhes do plano da 
cidade de Washington, o autor destas 
linhas prefere pôr em espeCial desta
que as várias fases estéticas do desen
volvimento da cidade. 

Havia sido resolvido definitivamen
te pelo Congresso, por lei de 16 de julho 
de 1790, que a sede permanente do go
vêmo seria nas margens do rio Poto
mac, num distrito federal que "não 
excedesse de dez milhas quadradas", 
consoante a Constituição dos Estados 
Unidos, a qual fôra promulgada em 1787 
numa convenção a que o general Was
hington havia presidido. 

Surgiu então o problema do traçado 
da "ctdade federal", como era a prin
ctpio denominada. Para essa missão 
escolheu Washington o artista Pierre 
Charles L'Enfant, então conhecido como 
o "Artista da Revolução Americana". 
Em carta datada de 11 de setembro de 
1789, em que solicitou a sua nomeação, 
L'Enfant declarou "que o plano teria 
que ser desenhado numa escala sufi
ciente para fazer face ao futuro de
senvolvimento e esplendor que a pros
peridade do país lhe traria em futuro 
próximo ou remoto ... " Tal é o plano 
que, há mais de um século e meto, vem 
servindo de base ao crescimento da 

. grande metrópole. 
O presidente Washington enviou 

L'Enfant para o local nos princípios de 
março de 1791, a fim de fazer os levan
tamentos preliminares, e, a 30 do mes
mo mês, Washington ffrmava· os céle
bres contratos de compra com os 19 
primitivos proprietários dos terrenos da 
cidade) por cujas · cláusulas os mesmos 
se obrigavam a ceder ao govêrno dos 
Estados Unidos, sem nênhuma compen
sação, tôdas as faixas de. terras neces
.sárias à abertura de ruas; e a vender 
ao govêrno os terrenos destinados à 
construção de edificios e logradouros 
públicos ao preço de 25 libras (cêrca de 
67 dólares) .por 4 mil metros quadrados. 
As terras remanescentes seriam divi
didas em lotes para construção, num 
total de 20 272 lotes que seriam repar
tidos igualmente · entre o govêrno fe
deral e os seus primitivos proprietários. 

· Urn esbôço da planta foi apresen
tado ao presidente Washington por 
L'Enfant em · junho, e um · outro em 

. agôsto de 1791. i!:ste último, já completo, 
foi gravado e publicado com notas ex
plicativas, tal como é visto na atuali
dade no "Plano L'Enfant". Nêle se cha• 
ma a atenção para a posição dos .Prin-

• 

cipais edifícios, praças públicas, aveni
das, para o sistema de cruzamento das 
ruas, e para a largura das mesmas. As 
avenidas deviam medir 160 pés de lar
gura ( éêrca de 50 metros) , largura que 
nenhuma cidade comercial de então 
ousara adotar, o que demonstra clara

. mente que todo o plano de L'Enfant se 
destinava fundamentalmente a uma ci
dade que servisse de sede governamen
tal a uma nação que acabava <:{e surgir. 

Existem dois pontos focais no Pla
no L'Enfant - o Capitólio e a Casa 
Branca, ambos cortados diagonalmente 
por avenidas, as quais, por sua vez, são 
entrecortadas.por um sistema retangu
lar de ruas. As avenidas enchem a ci~ 
dade de beleza e encanto, tornando ao 
mesmo tempo fácil o acessó a seus pon
tos mais distantes. As áreas reservadas 
ao govêrno põem em relêvo a paisagem 
preparada para realçar a imponência 
dbs edifícios governamentais, bem como 
servem para prover áreas para os par
ques públicos. 

Em ·8 de setembro de 1791, Thomas 
Jefferson, secretário de Estado e Ja
mes Madison, c&nhecido como .o "Pai 
da Constituição", em combinação com. 
os comissários do Distrito de Colúmbb, 
decidiram o seguinte: 

''Denominar alfabeticamente as 
ruas longitudinais, e numericamente 
as ruas transversais da "Cid,ade Fede
ral", a partir do Capitólio; dar à cidade 
o nome de "Washington"; e denominar 
o território "Distrito de ColÚJ1].bia". 

A cidade foi dividida em quatro 
secções, a saber: nordeste, noroeste, 
sueste e sudoeste, tendo por centro o 
edifício dei Capitólio, como se fôsse o 
cubo de uma roda, cujos raios seriam 
as avenidas. As ruas· Norte-Capitólio 
e Sul-Capitólio dividem as secções de 
leste e oeste. A rua Leste-Capitólio t. 
"The Mali" (a área que se estende des
de o Capitólio até o monumento de 
Washington) dividem as secções norte 
e · sul. 

Quando se conhece o esquema das 
ruas da cidade, tal como ficou explica
do; torna-se fácil atingir qualquer pon
to da cidade, e evita-se a desorientaçãb 
ou o extravio. Em as novas secções da 
cidade, principalmente nas da zona do 
norte, adicionaram-se novas ruas, as 
quais não são subordinadas a letras al
fabéticas, mas a nomes que signiflcam 
letras, tais como Adams, Belmont, Clif
ton, Decatur, etc. Mais além, nas cerca
nias da linha divisória do Distrito de 
·colúmbla, as ruas são subordinadas a 
um terceiro alfabeto, com nomes de 
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flores e árvores, processo êsse que se Hoban. No outono dêsse mesmo ano, 
reproduz' à proporção que a cidade se quando em visita a · sua cidade natal 
expande. Tortola, nas índias· Ocidentais, o Dr. 

Thomas Jefferson, quando secre- William Thornton foi informado do ci
tário de Estado na primeira gestão do tado concurso, tendo-se-lhe dado opor
presidente Washington, desempenhou tunidade para apresentar um projeto' 
lgualmente as funções de superinten- de sua autoria. 
dente dos edificios públicos. Durante o trabalho do Dr. Thornton obteve 
o tempo em que foi embaixador dos Es- parecer favorável não só do presidente 
tados Unidos na França, de 1784 ª Washington como do próprio secretá-
1789, Jefferson proporcionou ª sua pá- rio de Estado Jefferson, tendo os co
tria os benefícios da experiência co- missários do Distrito de Colúmbia no
lhida em suas viagens, bem como das 
mais recentes descobertas, tendo en- tificado ·disso o seu autor, por carta 
caminhado a arquitetura americana datada de 5 de abril de 1793. Em mea
para novos rumos, e iniciado em o Novo dos de julho. de 1793 tudo estava pron
Mundo o renascimento do estilo clás- to para o inicio das obras do Capitólio 
sico com a construção do edifício dó dos Estados Unidos. Grandes e minu
Capitólio de Richmond, em Virgínia, ciOsos preparativos foram feitos para 
obedecendo criteriosamente às linhas a cerimônia do lançamento da pedra 
arquitetônicas da Maison Carrée em Ni- fundamental, preparativos que excede
mes, a qual, segundo Jefferson, "era a ram tudo o que anteriormente se havia 

f t j ,. t t• · d feito nesse sentido na jovem cidade. O 
mais per eia ma arqui e oruca os presidente Washington foi, sem dúvida, 
tempos antigos, · superior em beleza a a principal figura nas cerimônias, as 
tudo o que existe.na América, não sen- quais tiveram lugar na Colina do Ca
do inferior em nada ao que. existe no 
resto do mundo". Quando, ao completar pitóllo, em 18 de setembro do mesmo 
a maqueta em Paris. se verificaram ano. Os detalhes do grande aconteci
atrasos inevitáveis, Jefferson solicitou mento foram narrados com brilho pelo 

d proeminente estadista americano Da
à Comissão Construtora, em Richmon ' niel Webster, em 4 de julho de 1851, 
que tivesse paciência, tendo dirigido por ocasião do início das obras de am
uma longa carta ,:to · governado~ M~di- pilação do Capitólio· para as dimensões 
son em que se leem as significativas 
palavras: "Como vêdes sou um entu- .. que o mesmo osten!a na atualidade. 
sl.asta das a.rtés mas trata-se de um Webster rendeu entao um tributo de 
entusiasmo do qual me orgulho, visto homenagem ao presidente ~~.shington 
que o seu objetivo é o de melhorar o com as seguintes palavras. Washin
gôsto artístico dos meus compatriotas, gton encabeçava um pequeno. préstito, 
elevar a sua reputação e trazer-lhes tendo atr~vessado o regato sobre uma. 
0 respeito e a admiração do mundo". árv~re caida e atingido o cume d~ ele-

Depois de um intervalo de sete anos, vaçao, onde· os troncos dos_ primitivos . 
eis que Jefferson conseguia aquilo que carvalhos se levantavam tao aperta
para êle representava um prazer in- dos. uns contra os outros que o local 
dizível: a oportunidade de elaborar mais parecia um ponto destinado ao 
os projetos dos primeiros edifícios · pú- culto do . druidismo do que a outra 
blicos do pais. Assim é que em 6 de qualquer coisa. Foi nesse ponto que. 
março de 1792, escreveu êle aos comis- Washi~~on lançou a pedra funda
sários do Distrito de Colúmbia, sugerin- mental · 
do planos para a construção do Capi- A árvore caída, a que se refere 
tólio e do Palácio Presidencial, por melo Webster, foi um tronco de árvore que 
de concorrência pública, a qual foi, sem serviu de ponte para a passagem da co
dúvida,· a primeira competição arqulte- mitiva sôbre o riacho Tibre, nó sopé 
tônica verificada no pais. Os detalhes da Colina do Capitólio. O govêrno, ·na
do projeto do Capitólio e do Palácio queles dias d'antanho, era demasiada
Presldenclal foram publicados na Ga- mente pobre para poder construir pon
zette of the United States, de Filadélfia, tes custosas. Na realidade, nenhuma 
de 24 de março de 1792, tendo sido re- lmportância .fôra votada pelo Congresso 
produzidos em vários outros periódicos. para os melhoramentos da capital do . 
Em resposta ao anúncio, quatorze pro- país até o ano de 1796. 'O presidente 
jetos foram recebidos para o edifício Washjngtori e os comissários do Dlstrl
do Capitólio, não tendo nenhum dêles to de Colúmbia haviam recebido uma 
logrado aprovação. Para o Palácio Pre- · doação de 120 000 dólares do Estado de 
.aldencial receberam-se três trabalhos! Virgínia, e 72 000 dólares do Estado de 
tendo sido aceito o de autoria de James Maryland, . para fins de construção. 

' 
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Quanto ao restante, ficava-se depen
dendo da venda dos lotes de terrenos. 

Durante o período de 1793 a 1800 
construiu-se tão somente a ala do norte 
do velho ediffcio do Capitólio, isto é, a 
parte daquele edificio que foi ocupada 
pelo Senado Federal até a sua amplia
ção, e daí em diante pela Suprema 
Côrte, até o ano de 1935. Foi nessa ala 
que, em 17 de novembro' de 1800, o pre
sidente Adams abriu a sessão final da 
Sexta Legislatura. O Senado consistia 
então de 32 senadores representando 
16 Estados e a ·Câmara dos Deputados 
contava com 105 membros, e funcionava 
no mesmo prédio, conjuntamente com 
as Côrtes Judiciais do Distrito · de Co
lúmbia. Destarte, num mesmo edificio, 
medmdo apenas cêrca de 40 metros de 
frente por 70 de fundo, reunia-se prà
ticamente todo o govêrno dos Estados 
Unidos da América. A pedra fundamen
tal do Palácio Presidencial foi lançada 
em 13 de outubro de 1792, e a constru
ção se achava longe ainda de estar ter
minada quando para êle se mudaram o 
presidente Adams e sua espôsa . No 
local onde hoje se encontra o edifício 
do Tesouro Nacional existia um prédio 
de dois pavimentos, no qual se acoto
velavam 137 funcionários . Washington 
contava então com 109 casas de tijolo 
e 263 de madeira, abrigando uma popu-
lação de 3 000 almas. · 

Nos anos subseqüentes, Washington 
cresceu vagarosamente e a êsmo. Trata
va-se de um mero povoado nas margens 
do Potomac; de uma pequena cidade 
aberta nas florestas, cujos dois ediff
cios principais eram o Capitólio e o 
hlácio Presidencial. A avenida Penn
sylvania, que ligava êsses dois edifí
cios, foi iniciada em 1796, e por vários 
anos não passou de um vasto pantanal 
coberto de plantas aquáticas. Thomas 
Jefferson, durante a sua administraçij.o 
como presidente dos Estados Unidos, 
de 1801 e 1809 manifestou-se interes
sado no melhoramento dessa avenida, 
tendo-a ornamentado com quatro fi
leiras de choupos e designado um proe
minente arquiteto, Benjamim Latrobe, 
para fiscalizar as obras do Capitólio. 
Foi êsse arquiteto quem construiu a 
"ala sul" do edifício para a Câmara 
dos Deputados, atualmente denomina
da "Pavilhão das· Estátuas". As duas 
alas do edlficio foram, durante a admi
nistração de Jefferson, ligadas por uma 
passagem de madeira, a qual atraves
sava o local em que atualmente se en
contra a rotunda, que mede 97 pés de 
diâmetro. Quando o edificlo do Capi
tólio foi incendiado durante a invasão 

dos inglêses verificada em 1814, a maio
ria dos que haviam contribuído para 
a construção das citadas alas amda se 
encontrava viva, inclusive Hoban e La
trobe, · os quais também ajudaram a 
reconstrução do Palácio Presidencial. 

O antigo Capitólio, com sua abó
bada .~ decorada com quadros histó
ricos por Trumbull e outros - e a sua 
antiga cúpula, foi completado pelo no
tável arquiteto ·de Boston, Charles Bul
finch, em 1827. O Capitólio media en
tão 352 pés (cêrca de 120 metros) . A 
antiga cúpula, construida de madeira 
e coberta de cobre, media 50 metros 
de altura·. Parte dela foi mantida a 
fim de se preservar a pintura mural 
de Brumidi, intitulada a Apoteose de 
Washtngton. 

O plano de construção da cidade 
propriamente dita, com as suas ruas 
largas e incompletas, mais parecia uma 
roupa de adulto metida em corpo de 
criança. O plano era de tá<> longo al- · 
cance que por muitos anos o desen
volvimento da cidade não se ajustaria 
ao mesmo. Os seus críticos ridiculari
zavam-no e envidaram esforços para 
que a sede do govêrno fôsse mudada 
para outro ponto. O Capitólio passou 
a ser chamado de "O Palácio das Sel
vas", a avenida Pennsylvania de "0 
Grande Atoleiro Serboniano" e Wash
ington "A Cidade das Ruas sem Casas". 
Aludindo aos grandes espaços vazios 
existentes entre as casas largamente 
espalhadas, um notável diplomata ba
tizo1,1 Washington com o famos<> nome 

. de "A Cidade das Distâncias Magnífi
cas". :tsse apelido ainda hoje seria 
adequado porquanto se alguém se pos- · 
tar nos altos da rua Dezesseis, volven
do-se para o sul, poderá divisar a cêrca 
de 10 qui~ômetros de distância o Pa
lácio Presidencial . A avenida Massa
chusetts, · que corta a cidade em dia
gonal de sudoeste para noroeste, me
de cêrca de 21 quilômetros de com
primento. E que inspiração divina foi 
essa de se terem construído as ruas 
com ampla largura, como que ante-. 
vendo a era do automóvel em que 
vivemos! · 

Depois que, pelas alturas de 1829, a 
geração que conheceu .Washington ha
via desaparecido, o Plano I/Enfant 
como que caiu no esquecimento, e a 
não obediência a seus preceitos acar
retou deturpações e erros os quais ainda 
hoje se fazem sentir na capital do pais, 
especialmente no que se refere à locali
zação do ediffcio do Tesouro, construido 
em 1837, o qual, bloqueando inteira
mente a avenida Penngylvania,.inutill-
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zou e obstruiu a magnifica perspectiva O · Instituto Americano de Arquite
que se descortinava desde o Capitólio tos enviou um grupo de representantes 
.até o Palácio Presidencial. para se entender com a citada com.1.s-

Deve-se todavia citar em favor do são, de que resultou a nomeação dos 
presidente Jackson que o mesmo se seguintes técnicos para integrarem a 
mostrou favorável ao estilo clássico de Comissão de Parques McMillan: Daniel 
arquitetura adotado por Washington e H. Burnham, arquiteto de Chicago; 
Jefferson na construção dos edifícios Frederick Law Olmsted Jr. arquiteto
públlcos, o que se evidencia no edifício pais9.1Psta, de Brookllne, Massachusetts; 
do Tesouro, construido em estilo Jônico; Charles F. McKim arquiteto; e Augus
no da Repartição de Patentes (hoje da tus Saint Gaudens, escultor, ambos de 
Comissão de . Serviço Civil),·. em estllo Nova York. Destarte, havia-se conse
dórico; no dos CorreiOS\ em estllo co- guido a cooperação de técnicas os quais 
rintio; edifícios êsses que · ainda hoje · haviam conquistado o mais alto renome 
se ostentam como obras monumentais .em suas respectivas profi.ssões. Trata
da: grande imponência. . · se de proeminentes lideres que haviam 

· Em 1846, o Congresso permitiu que elaborado os planos da Exposição Mun
a parte do Distrito de Colúmbia que. . dial Colombiana realizada em Chicago 
havia pertencido ao Estado de ,Virginia em 1893, certame êsse que serviu para 
fôsse devolvido ao mesmo, de sorte que chamar a atenção do povo norte-ame-: 
a superficie do distrito ficou reduzida ricano para a necessidade. que há de 
a 69 milhas quadradas, tôda ela nl:!. mar- se elevar ao mais alto grau o senso da 
gem do rio que dá para o Estado de beleza civica. A primeira cidade a sen
Maryland. Logo dep01s da instalação tir as vibrações sadias dêsse movimento 
dos serviços ferroviários no Distrito de foi Washington. 
Colúmbia, em 1835; assentaram-se trt- A natureza e finalidade das funções 
lhos através da zona denominada atribuídas à comissão eram não só di
"Mall"; e ·o canal · que havia sido cons- fíceis como complexas. Havia muito 
truido aO' longo da atual avenida da que fazer, e muita coisa a ser desfeita. 
Constituição se tomou, pelas alturas de A comissão resolveu então empreender 
18'71, uma coisa indesejável. ~se canal . uma viagem à Europa afim de fazer 
foi então aterrado e ·outros grimdes fa loco um estudo acurado da arquite
melhoranientos foram realizados · na tura-paisagista aplicada a parques e 
gestão do presidente Grant pelo gover- · edificios públicos. Os surpreendentes 
nador Alexander R. Shepard; destacan- resultados dêsse estudo foram publica
do-'se entre êles a pavimentação de dos num relatório da Comissão de Par
multos quilômetros de ·ruas e o plan- . ques, acompanhado de planos e llus
tio de 60 000 árvores. trações, relatório êsse preparado pelo 

Em 1900, os festejos comémora~i- Dr. Charles Moore, funcionário da Co- · 
vos do centenário da transferência ·da missão do Distrito de Colúmbia, do se
sede do govêmo de Filadélfia para nado, o qual serviu como secretário da · 
Washington deram ensejo a que a idéia Comissão de Parques. · Constituiram 
de se fazer um estudo minucioso de todo êsses planos a primeira e a mais perfei
o Distrito de'Colúmbia, (com o objetivo . ta propósta até então aparecida nos 
de dar-lhe maior unidade, melhor or- · Estados Unidos no que se retere à ra
dem e mais elegância, tal como cons- cionallzação · do agrupamento de edifi
tava do plano primitivo) , tomas,se cios públicos, tendo, além disso, dado 
grande impulso. Foi então criacia a Co- início a um vasto mmrimento de urba
missão de Parques McMillan, a qual nismo em todo o país. Fizeram-se levan
pôs novamente em vigor o plano · de tamentos minuciosos dos arredores do 
urbanização do Distiito. de Colúmbia,. Distrito de Colúmbia com o objetivo de 
tendo-o ampliado e adaptado à época, se construir um sistema de parques pú
pois que o mesmo já tinh,a um século blicos. O desenvolvimento da zona cen
de existência. O Plano de 1901 ficou trai da cidade denominada "Mall" re
também conhecido como o Plano da cebeu cuidadosa aténção, con.junta
Comissão de Parques do Senado, em mente com a localização de novos edt
virtude de ter partido · a autorização ficios públic.os, tanto legislativos, como 
para a sua elaboração do senado dos executivos e municipais. . 
Estados Unidos, consoante uma reso- o primeiro e o maior obstáculo a 
lução apresentada pelo ·senador Jaínes ser transposto foi a remoção dos leitos 
McMillan, de Michigan, presidente da ferroviários de "Mali". A solução dêsse 
Comissão do Distrito de Colúmbia, a problema acarretou a ereção da monu
qual foi aprovada pelo Senado em 8 mental estação central da cidade (Uni
de março de 1901. on Station) , construida pelo arquiteto 

" 
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Daniel H. Burnham. O segundo grande 
acontecimento foi a transferência do 
Jàrdim Botânico para o sopé da Colina 
do Capitólio. :msses dois fatos tornaram 
possível a r~tauração do eixo principal 
do Plano L'Enfant. Os demais disposi
tivos do Plano de 1901 foram os segutn
tes: Prolongamento para oeste do eixo 
principal do Plano L'Enfant em cêrca 
de três quartos de milha, até atingir 
as margens do Potomac, onde foi reser
vada uma área para o monumento de 
Lincoln e para a ponte de Arlington: o 
aproveitamento de 256 hectares do Par
que Potomac, por meio do atêrro de 

.um pantanal ali existente; e o projeto 
de ~a grande avenida arborizada e 
ajardinada em direção aos bairros a 
noroeste da cidade, adjacentes ao belo 
e pitoresco ,"Rock Creek Park", bem 
como de uma outra, contornando a ci
dade. Foram além disso sugeridas ou
tras medidas relativas a parques, tais 
como a de um11 avenida ajardinada ao 
longo das margens do Potomac até 
Great Falls, a qual o Congresso inti
tulou recentemente de "Avenida Geor
ge Washington". 

Com a restauração do plano e com 
a sua execução reassegurada, o mesmo 
tornou-se decididamente a base da ex
pansão de Washington desde aquêles 
tempos, eSPecialmente depois da cria
ção, em 1910, da Comissão Nacional de 

· Belas Artes. O plano de construção de 
edifícios públicos para o desenvolvi
mento e beleza d~ Cá.pital Federal, pôs
to em vigor em 1926, foi elaborado de 
conformidade com o Plano L'Enfant, 
tal como êste último havia sido feito 
de inicio, enriquecido com as amplia-· 
ções do plano de 1901. O plano de edi
fícios públicos teve inicio logo depois 
do término da Primeira Guerra Mun
dial, na administração do- presidente 
Coolldge, o qual se orientou pelas re
comendações emanadas do Dr. Charles 
Moore, presidente por longos anos da 
Comissão Nacional de Belas Artes, e . 
um dos seus membros fundadores 
desde 1910. 

Um dos grandes feitos dêsse plano 
.foi a ereção de numerosos edifícios pú
blicos monumentais n,o sul da avenida 
Pennsylvania, abrangendo uma área de 
mais de 28 hectares, na área que fica 
entre o Capitólio e o Tesouro Nacional. 
O prédio da Secretaria do eomércio, 
na rua Quinze, cobre uma área de mais 
de 3 hectares. Segue-se o do Correio 
Geral, Arquivo Nacional, Secretaria da 
Justiça, Secretaria do Trabalho, e vá
rios outros. Nas cercanias do Capitó
lio foram erigidos o edifício da Côrte 

Suprema, o novo edifício da Câmara dos 
Deputados, o Jardim Botânico e o edi
fício anexo da Biblioteca do Congresso. 
As obras da ponte de Arllngton foram 
terminadas tal como haviam sido pro
jetadas pela Comissão de Parques 
McMillan. . 

Por ocasião da passagem do bicen.i. 
tenário do nascimento ·de George Was
hington, v:erificado em 1932, autorizou
se a construção de grandes melhora
mentos públicos, entre êles a construção 
de uma rodovia para Mount Vernon, li
gando a cidade fundada por aquêle 
general à mansão onde o mesmo viveu. 
Desde então numerosas obras públicas 
foram projetadas e executadas, salien
tando-se o Aeroporto Nacional de Was
hington, a 5 quilômetros da capital, o 
qual cobre uma área de cêrca de 300 
hectares; a Galeria Nacional de Arte, 
um edifício de estilo clássico com 238 
metros de extensão, todo de mármore; 
bem como o monumento a Thomas 
Jefferson, também em mármore; o edi
ficio da Secretaria do Interior e o gi
gantesco "Edifício Pentagonal" (Pen
tagon Buildirig), o qual mede mais de 
um quilômetro e meio de circunferên
cia e onde trabalham nada menos de 
31 000 funcionários do Ministério da 
Guerra. Trata-se do maior edifício do 
mundo. 

Demais, Washington distingue-se 
pelos seus monumentais edifícios semi
públlcos, numerosos e belos, sobres
saindo o Palácio da União Pan-Ame
ricana, o qual, por mais de. quarenta 
anos vem figurando como uma inspi
ração artística para os milhões de tu
ristas que o têm visitado desde a sua 
inauguração, e como uma fonte de 
atração para os que pretendem fazê
lo. Construído no estilo arquitetônico 
"Renascença Espanhola" pelos arqui
tetos Albert C. Kelsey e Paul P. Cret, 
em mármore da Geórgia, esse magini
fico edifício vem servindo de sede para 
a União Pan-Americana desde 26 de 
abril de 1910, data da sua inauguração 
oficial. É sabido que os estilos arquite
tônicos clássicos destacam-se pela sua 
imponência, durabilidade e beleza, e . 
êsse fato é mais uma vez comprovado 
pelo edifício da União Pan-Americana, 
o qual se apresenta atualmente tal como 
se houvesse sido inauguraqo na vés
pera, embora se deva levar em conta o 
continuo e atento cuidadp que lhe vem 
sendo diSPensado por vários decênios 
pelo seu distinto e querido diretor, Dr. 
L. s. Rowe. A coisa mais urgen,te no 
momento é a de se obter maior espaço 
para. a sua biblioteca e arquivo~, cujP 

r 
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aumento vem sendo constante; bem lidade de serem reallzàdos. Elabore
como dar expansão às suas várias di- mos planos grandiosos, com objetivos 
visões internas afim de se proporcionar altos .e dificeis, tendo em mente que 
maior espaço para o pessoal incumbldo um projeto imponente e lógico, uma 
dos diversos serviços internos, grande- vez lançado, ·nunca mais morrerá e 
mente ·aumentados nos últimos anos · continuará sendo, multo · depois de · 
em virtude do crescente intercâmbio .nossa desaparição, uma coisa viva, 
de interêsses entre os países membros .~ despertando cada vez mais a admira .. 
da União Pan-Americana. O autor ção de nossos pósteros. Lembremo-nos 
destas linhas pode. afirmar com abso- que os nossos filhos e netos irão rea
luta segurança que a construção do llzar coisas estonteantes. Façamos do 
edifício anexo da União Pan-Americana bom gôsto arqtiitetônico uma arma, 
já consta do "Plano de Construções do tendo por objetivo supremo o belo". 
Periodo de Após-Guerra" da cidade de Há varias instituições públicas cu-
Washington. jos edifícios, também de grande .sun-

Entre os demais edifícios semi- tuosidade, ficam afastados do centro da 
públicos de grande imponência desta- cidade, destacando-se entre êles os dos 
cam-sq os seguintes: a sede ·da. insti- Centros Médicos do Exército e da Ar
tuição denominada "Filhas da Revo- mada, o do Instituto Nacional de Saú
lução Americana" (Daughters of the de Pública, o da Repartição Nacional 
American Revolution) ; o Constitution de Padronização, e o Jardim Zoológico 
Hall; o grupo de edificios da Cruz Ver- - filiado à Smithsonian Institution e 
melha Americana; o da Galeria de Arte fundado em 1846. Acha-se em constru
Corcoran; o da Academia Nacional de ção o Parque Nacional de Arboricultura. 
Ciências; o do Instituto Americano de Em Sultland, no Estado de Maryland, 
farmacologia; bem como o monumento se encontra a Repartição Nacional de 
de Lincoln e o edifício · do Federal Recenseamentos; e, em Beltsvllle, o 
Reserve System, ambos inteira~nte grande Centro Nacional de Pesquisas 
em mármore; e o belo edifício da Bi- do Ministério da Agricultura. 
blioteca Folger Shakespeare, construi- Em 1926 o Congresso Nacional criou 
do pelo arqui.teto de Filadélfia, Dr. P. a Comissão de Planos e . Parques Na
Cret, próximo à Biblioteca do Congres- clonais da Capital Federal com a atrl
so, a qual, por sua vez, foi grandemen- bulção de preparar, desenvolver e exe
te ampliada. cutar um plano compreensivo, con-

0 edlficio da Imprensa Nacional sistente e coordenado de urbanização 
<Oovernment Printing Office), cons- da capital e seus arredores, inclulndo
truido há menos de 10 anos, .é conslde- se a solução dos problemas do tráfego 
rado o maior edifício do genêro no e transportes, bem como o de terras e 
mundo. Junto à estação central ferro- suas sub-divisões, rodovias, parques· e 
viária da cidade <Union station), eri- jardins, playgrounds, e outros assun
giu-se um outro edifício para os Cor- tos relativos à cidade e seus subúrbios, 
reios de Washington, um monumental tendo autoridade para cooperat com as 
prédio em granito branco, obedecendo comissões similares dos Estados llmi
às mesmas linhas arquitetônicas da ci- trofes de Maryland e Virginia. 
tada estação. O construtor da Union Washington é uma cidade em fran
Statión, Dr. Burnham, elaborou o seu co crescimento. Consoante os últimos 
projeto de sorte a fazer do edifício uma• dados, a sua população monta atual
monumental porta de entrada para mente a 1 500 000 habitantes. Quando 
a Cap.tal Federal, com um comprimento o general Washington tomou posse do 
de mais de 200 metros, afim de· propor- cargo de presidente da República havia 
clonar espaço suficiente para os cem apenas quatro Ministérios. Atualmente 
mil visitantes que costumam afluir a êsse número sobe a dez, em sua maio
'Washlngton de quatro em quatro anos, ria ocupando edificios de grande sun
por ocasião da posse do presidente da tuosidade, à altura de ministérios de 
'República. Atualmente, passam pelas um govêrno. Existem outras instituições 
suas 30 portas de ingresso 110 000 pas- governamentais cujos edificios são tão 
6ageiros por dia. Destarte, a seguinte imponentes como os dos ministérios, 
frase de seu construtor, aliás bastante tais como a Repartição dos Veteranos 
conhecida, tornou-se de grande sl.gni- da Guerra, a Comissão do Serviço Civil, 
:rtcação: a Repartição de Obras Federais, o Ins-

"Não e.laboremos planos acanha- tituto de Previdência Social, a Comi~
dos, pois que os mesmos não têm o são de Comércio Federal, a Comissao 
dom de despertar entusiasmo nos ho- de Comércio Interestadual, a Comls
mens, além de' haver. pouca probàbi~ , são de Tarifas; a Repartição de Ren-
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das Internas, a Casa da ·Moeda e a 
Contadoria Geral da República. · 

As Côrtes Judiciais do Distrito 
de Colúmbia dispõem de majestosos 
edificiós, situados na Judiciary Square, 
e planeja-se a construção de um grupo 
de edificios munumentais, que deverão 
ficar localizados em uma zona que será 
denominada de "Centro Municipal". 
A elaboração do projeto dêsses edifi'
cios ficou a cargo do arquiteto muni
cioal, Nathan C. Wyeth; proJe1o cujas 
linhas deverão obedecer às do aprazi
vel edlticio construido em 1820 para ser
vir de sede da Municipalidade, mas que 
se encontra atualmente ocupado pela 
Côrte Suprema do Distrito de Colúm
bia. O citado arquiteto municipal acha
se igualmente incumbido dos projetos 
de escolas .públicas, estações . de · bom
beiros e hospitais municipais. 

Os planos de após guérra do govêr
no federal pa'ra a construção de edifi
cios públicos em Washington ainda es
tão sendo formulados . . A construção de 
um estádio nacional e de um auditório 
nacional é o que presentemente mais 
prende a atenção das autoridades. Su
geriram-se igualmente · melhoramentos 
na rua Leste-Capitólio, os quais deve
rão estender-se por mais de três qullô
met:i:os. Essa rua em tôda essa exten
são deverá ser ladeada por suntuosos · 
edifícios construid06 em ·mármore. o 
Museu e a Biblioteca do Serviço Médico 
do Exército deverão ser construidos 
numa das praças próximas à Biblio
teca Folger Shakespeare. · 

Os comissários do Distrito de Co
lúmbhJ solicitaram, há algumas sema
nas atrás, que o. público apresentasse 
sugestões na questão · da construção de 
trens subterrân~os em Washington, as
sunto que ainda está sendo objeto de 
estudos por uma comissão esp~cial. 

Existe em Washington uma centena 
de estátuas, monumentos e panteões. 
Mqitos dêles são dádivas de cidadãos 
agradecidos a sua pátria. Outros foram 
construídos como panteões nacionais, 
em obediência a leis aprovadas pelo 
Congresso Nacional. A natureza e a ex
tensão dêste artigo não permitem que 
se entre em mfuúcias, mas nenhuma 
descrição de Washington estaria com
'pleta se rlão fizesse · referência ao im
ponente e majestoso obelisco de már
more, erigido em honra do "Pai da 
nossa Pátria" - o monumento de Was
hington - o qual, medindo 185 metros 
de altura, se levanta altaneiro como 
um guardião · sôbre a cidade, sendo o 
primeiro a receber os ràios do sol ao 
desponta_r da aurora, .e o último a eri-

trevê-los ao escurecer. Outro grande 
panteão que deve ser citado é o túmulo 
do Soldado Desconhecido, no Cemtt.é
rio Nacional de Arllngton, no qual se 
lê a seguinte e expressiva inscrição. 

"Aqui jaz com honra e glória um 
soldado americano, cuja identidade só 
é conhecida de Deus". 

A cidade de Washington ocupa nos 
Estados Unidos uma posição excepcio
nal, pois é uma cidade que pertence a 
todos os cidadãos do pais em geral, e 
os seus melhoramentos são feitos por 
intermédio de todos os reperesentantes 
da nação no Congresso Nacional. 
Washington cresceu com o pais. Os vi
sitantes dizem que Washington é ex
tremamente bela, mesmo quando com
parada com as capitais de outros paises,. 
embora seja ainda uma cidade relati
vamente jovem. E' de se esperar, por 
conseguinte, que cada geração que surja 
contribua para o seu desenvolvim.ento, 
para manter os princfgios de unidade, 
boa ordem e beleza pleconizadas por 
Washington e Jefferson, contribuições 
essas que irão se acumulando ·através 
dos anos. · 

H. Paul Caemmerer 

A cultura geográfica dos índios 
e a ilha-Brasil 

Sob o . tema geral "Velhos erros e 
novas correções", o professor Jaime 
Cortesão iniciou, em outubro do ano 
findo, no jornal A Manhã desta capi
tal, uma série de artigos. O Boletim 
Geográfico a partir dêste número in
serirá em suas páginas os interessantes 
comentários do professor Cortesão. 

O primeiro dos artigos da série é 
o intitulado "A cultura geográfica dos 
indios e a ilha-Brasil", cujo te~to pas
samos a transcrever: 

"Pode, à primeira vista, algum lei
tor estranhar que falemos em cultura 
geográfica dos indios. No entanto, a 
nosso ver, torna-se impossivel com-· 
preender a história do Brasil, ou mais 
exatamente da sua formação territorial 
se não entramos em Unha de conta com 
êsse fato. 

Trata-se, é bem de ver, dum concei
to de ordem etnográfica. Referimo-nos 
a uma cultura (je primitivos, alheia, 
por conseqüência, à objetiviàade e pre
cisão, de que hoje podem dispor os con
temporâneos nos seus compêndios ou 
tratados de Geografia. · · 

I 
( 
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Não obstante, os índios da América . 
austral chegaram. a. ter algumas noções 
multo concretas sôbre os lineamentos 
gerais da Geografia do continente. 

Quando os navegadores espanhóis 
penetraram em 1527 no estuário do Pra
ta e no baixo Paraná, encontraram ai 
entre os aborígenes a noticia, não só 
da existência do opulento império dos· 
Incas mas da sua situação numa re
gião de serras a ocidente, banhada por 
Oceano, aquêle a que mais tarde Ma
galhães deu o nome de Pacifico. Desde 
os fins do século XVI que espanhóis e 
portuguêses tiveram conhecimento pe
los índios da comunicação entre o Ori
noco e o Amazonas, por meio do Negro, . 
e da existência da vasta ilha compre
endida entre êstes rios. Em 1639, Pedro 
Teixeira e os seus· companheiros, aQ 
baixar o Amazonas desde os Andes, e· 
ao passar pela foz do Madeira,. colhe
ram dos indígenas a informação exata 
de que êste rio nascia próximo de Potosi. 

Eis alguns dos fatos ,que nos mos
tram quanto os índios eram capazes de 
conhecimentos geográficos, abrangen
do vastíssimas regiões continentais. 

Quando, no século XVI, os euro
peus reà.lizaram as primeiras avança
das nos sertões da América do Sul, ain
da os tupi-guaranis, mau grado ha
verem de há muito, segundo Martius, 
entradQ em decadê.ncia, possuiam em 
elevado grau as capacidades inerentes 
aos primitivos, quando, no estado de 
nomadismo, se movem em plena liber
dade, e muito mais se, em pequeno nú
mero, divagam num espaço imenso , 
Nesse caso, dispõem daquilo a que se 
tem chamado visão telescópica, duma 
grande memória visual e dum prodi
gioso sentido de orientação. 

Dotados dessas qualidades e força- . 
dos pelas necessidades econômicas e de 
guerra a deslocar-se com· freqüência e 
rapidez, breve os povos nômades adqui
rem a consciência física do território 
em que se movem, e que podem tradu
sir em mapas por vêzes duma notável 
exatidão. Existem hoje não só vários 
estudos parciais sôbre a cartografia dos 
primitivos de certas regiões, mas um 
estudo geral sôbre "Os mapas dos pri
nútlvos" do sábio russo B. F. Adler, com 
várias referências a cartas dos índios 
brasileiros. · 

Que os aborígenes do Brasil, ainda 
em fins do século passado, eram capa
zes de traçar cartas de rios com seus 
afluentes, cachoeiras e povoados, lar
gamente o mostl'.OU von den Steinen, 
que orientou a segunda das suas expe
dições às nascentes do Xingu por uma 

dessas cartas. Não só os índios dessa 
.região desenhavam êsses mapas espon
tâneamente na areia, mas, quando so
licitados pelo explorador alemão, refa

_ ziàm o mesmo ou mais minucioso traça-
. do com .um lápis no papel. . 

Um século antes, .Afexandre Rodri
gues Ferreira, a quem 8e chamou o 
"Humboldt brasileiro", fêz a mesma e 
repetida experiência com os índios dos 
rios Negro .e Branco dos quais obteve, 
no dizer do grande naturalista, alguns 
bons traçados de rios e notáveis ensi
namentos. 

Por essa mesma época e nos mapas 
dos primeiros demarcadores das fron
teiras do Brasil, ertcontram-se, com fre
qüência, traçados de rios feitos. exclu
siva e declaradamente por informações 
indígenas. 

Se isto se dava no século XVIII, é 
licito concluir que a cultura geográfica 
dos índios e a sua. capacidade carto
gráfica seriam bem maiores nos séculos 
anteriores, quando mais livremente se 
moviam no continente e mediam aquê
les conhecimentos e aptidões pela gran
deza do espaço percorrido. 
· Não faltam testemunhos dêsse fato; 
e Gabriel Soares, escrevendo cêrca de 
1584, gaba, citando exemplos surpreen
dentes, o maravilhoso sentido de orien
tação dos tupinambás, que fazia dê
les os guias, por excelência, dos portu
guêses, nos sertões. 

Que as cartas e informações dos 
aborígenes fôssem muitas vêzes pouco 
dignas de fé; que êles confundissem no
mesmo traçado e noticia vários aci
dentes e ensinamentos; que a sua escala 
e sistema métrico se reportassem mais 
a unidades de tempo que de espaço, não 
há dúvida. Mas não é menos certo que 
os aborígenes .da América do Sul esti
veram em condições ideais para apre
ender certos traços mais fortes da con
figuração geográfica e econômica do 
continente. :mies dispuseram duma vas
tíssima unidade física e econômica para 
deambular; e, além disso, de profundís
simas vias naturais, como o Ainazonas 
e o Paraná-Paraguai, que facilitavam 
o seu deslocamento e o conhecimento 
daquela unidade amazônico-platina, · 
constituída pela zona de floresta tro
pical de planície, que foi o seu habitat. 

Teriam os índios brasileiros algu
ma noção dêsse fato? 

Batalha Reis, escritor português, 
que foi amigo e admirador do barão do· 
Rio Branco, a quem propôs para sócio 
da Sociedade de Geografia de Londres, 
escreveu alguns notá veis ensaios sôbre 
aquilo a que chamava ilha Brasileira. 
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"Não há, escrevia êle, em tôda a Terra 
região mais simétrica, mais bem feit!l, 
por assim dizer, mais· racional, mais 
mnemônica". E definia o Brasil como 
uma ilha, rodeada dum lado pelo Atlân
tico, do outro pelos vales seguidos do 
Amazonas-Madeira e Guaporé e Pra
ta-Paraguai, e pelo circulo das terras 
baixas, que incluem os vales dêsses rios 
até às vertentes meridionais das monta
nhas das Guianas. 

Um ilustre geógrafo e cartógrafo 
brasUelro, o coronel Jagus.rlbe de Matos, 
num estudo sôbre a fisiografia sul
americana vai mais longe e afirma que 
tôdas as bacias hidrográficas da Amé
rica do Sul "se comunicam diretamente 
à superficte da Terra umas com as ou
tras", formando assim trinta grandes 
ilhas. 

Poderíamos conjugar os dois con
ceitos, dizendo que existe uma llha ou 
quase ilha-Brasil, fragmentada em vá
Fias ilhas. 

Falta-nos, é certo, conhecimento do 
terreno pa!'a aceitar completamente ·as 
conclusões tão revolucionárias do coro
nel Jaguartbe de Matos. Mas, quando 
menos, o seu trabalho tem o mérito de 
chamar a atenção para um completo 
fenômeno, o qual, ainda quando redu
zido às estritas relações de proximida
de entre as nascentes dos rios, assume, 
a nosso ver, grande importância para 
o estudo das migrações e distribuições 
das tribos prtinitivas sôbre o território. 

Ora, desde os meados do século XVI 
e durante um século, os portuguêses 
começam a desenhar o Brasil como uma 
grande ilha, circundada pelo Prata 
Paraná-Paraguai, dum lado, e, do outro, 
o Tocantins, reunidos por um lago don
de saem ainda os outros grandes rios 
brasileiros como o São Francisco, o Par
naíba e o Mearim, formando dêste modo 
outras tantas ilhas. As mesmo tempo, 
todos os escritores portuguêses que se 
ocupam da Geografia do Brasil nos sé
culos XVI e XVll, como Gandavo, Ga
briel Soares, o autor do Diálogos das 
Grandezas do Brasil, ou o Pe. Simão 
Vasconcelos, reproduzem com maior ou 
menor largueza · a mesma informação, 
que atribuem un4ntmemente aos fndtos. 

Há entre a realidade geográfica e 
êstes fatos uma impressionante coin
cidência. Não menos impressionante é 
que homens dotados de verdadeiro es
pírito científico, como Gabriel Soares 
e o autor dos Diálogos, coincidem em 
atribuir aos indios o conceito da llha
Brasll. Mas, a nosso ver, mais eloqüente 
é que outros observadores, como os· 
franceses, tenham recolhido dur.ll.nte a 

. sua ocupação do Maranhão a mesma 
noticia, da bôca de tupinambás. 

É certo que êsses informes variam 
de lugar para lugar, na importância 
que se atribui ao rio local: e não po
diam deixar de ter o caráter vago, pró
prio da mentalldade do índio. 

Ainda assim, ao que pensamos, foi 
sôbre essas ínformações que os portu
guêses elaboraram o conceito duma · 
llha-Brasll, vasta unidade geográfica, 
econômica e humana, que excedia vas
tamente os llmites impostos pelo Tra~ 
tado de Tordesilhas. 

E' um êrro supor que os portuguê
ses se detiveram de qualquer modo pe
rante as imposições da célebre Unha di- · 
visória. Pelo contrário: desde 11,lulto 
cedo. procuraram estender a soberania 
nacional à sonhada llha-Brasll. 

Foi esta a lógica ínttnia da forma
ção territorial do Brasil. Os indios ti
veram uma parte, multo maior do que 
até aqui \Se tem pensado, nas origens 
da nação brasllelra. A grande função 
das bandeiras foi transformar a fôrça 
expansionista · dos tupis num instru
mento de soberania nacional". 

Geometrista: medidor de terras 

A Resolução n.º 187, de 3 de abril 
de 1945, em que se discriminaram as 
diversas categorias funcionais do Con
selho Nacional de Geografia, consignou 
a denominação de "geometrista" atri
buída ao técnico que procede a medições · 
de terreno. O têrmo é um neologismo 
e resultou de consulta feita, sôbre o as
sunto ·ao professor José de Sá Nunes, 
consultor-técnico do e. N. G., o qual 
·emitiu erudito parecer em que aponta 
várias designações que poderiam ser 
empregadas para o. fim pretendido. O 
Diretório Central do e. N. G., em sua 
reunião de 5 de março de 1945; teve 
ocasião de pronunciar-se sôbre o assun
to, adotando, entre as denominações 
propostas, ·o vocábulo "geometrista"; 
que passou a ser empregado pelo Con
selho naquela acepção. Abaixo trans
crevemos o aludido parecer do professor 
Sá Nunes: 

-"Qual o têrmo que designa a 
pessoa que procede a medições no ter
reno para as reduzir a desenho ? 

· - Nem no português antigo, · nem 
no português moderno se me deparou 
palavra que corresponda a essa idéia. 

o verbo que exprime o ato ou a 
acão de proceder às necessárias medi
ções no terrenó, para depois as reduzir 
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a desenho, é levantar; o substantivo 
correspondente é levantador ou levan
tante, mas êstes possuem outros .signi
ficados, e a homonimia é sempre desa
conselhável em casos como o de que 
se trata. Afim de se evitarem possiveis 
confusões e de se denominar com um 
iêrmo especifico a idéia que se quer 
corporificar, urge lançar mão de um 
neologismo, que, por sua fácil aplica
ção e compreensão, por sua eustomia 
e boa formação vernácula, grega ou 
latina, sirva para traduzir a idéia que 
se deseja exprimir. 

Para tanto se me antolham não 
menos de três, qual a qual mais expres
sivo e mais eustômico: 

1.º - Planimensor, do latim planus, 
a, um, adjetivo que se pode empregar 
em português substantivadamente, no 
sentido de chão, superfície plana, pla-· 
nfcfe, campo,· e mensor, oris, substan
tivo que significa medidor, o que mede, 
o que levanta . · 

2.0 - Geodesfsta, do radical grego 
geodes, de geodaisia, que quer dizer agrt
mensura ou divisão das terras (arte ou 
ciência de medir e dividir . as terras) ; e 
do sufixo grego istés (ista em portu
guês) , que exprime a idéia de agente. 

3.º - Geometrista, do radical grego 
de geometria (de gé, terra, e métron, 
medida), agrimensura, ciência que tra
ta da extensão considerada sob os seus 
três aspectos - linha, superficie e volu
me; e do sufixo grego supradito. 

Qualquer dos três neologismos está 
no caso de corresponder à necessidade 
de expressar a idéia que se tem em 
mira, e a sua aceitação depende tão 
somente do uso. 

Rio de J~eiro, 2 de março de 1945. 

José de Sá Nunes 

-te 

Colonização nacional, 
o magno problema brasileiro • 

O segundo aniversário de instalação 
do Instituto. de Colonização Nacional, 
cuja comemoração teve lugar no mes
mo ambiente de austera festividade do 
salão nobre do Clube Militar, onde a 12 
de outubro de 1944, se verificou o aus
picioso acontecimento, deu-nos ensejo 
para um relance no caminho percorrido, 

• De urna conferência pronunciada, em 11es-
11ão do Inetltuto de Colonização Nacional, em 
11 de outubro de 1946, na sede do Clube Milita!' 
pelo tenente-coronel Frederico Rondon, diretor 
geral do .Inetituto e MemJi>ro do Conselho Na
cional de Geografia. 

através dêsses primeiros anos de luta 
pelo ideal brasileiro que nos conclama 
- a grandeza moral e a prosperidade 
da pátria, pela redenção de nossos 
sertões. · 

Dois anos de vida, para uma insti
tuição, devem corresponder aos primei
ros impulsos no sentido da realização 
dos objetivos sociais que justificam sua 
existência; à integral de parcelas de 
vida individual, que lhe dedicaram seus 
membros, · nesse lapso. Pelo acervo de 
realizações, tanto em seu desenvolvi
mento social, quanto em . sua atuação, 
na esfera de suas . atividades; tanto 
pela extensão e importância de suas 
obras, quanto pela amplitude social dos 
beneffoios produzidos, há de aquilatar
se o valor de uma nova instituição. · 

Ao relancear a êsses dois anos de 
constante· atividade, nos dominios cien
tifico e econômico-social, exultamos 
ante as provas mais evidentes da sin
ceridade de propósitos e do espirito de 

· perseverança, que animam o Instituto 
de Colonização Nacional, cujo quadro 
social pode, hoje, ostentar tantos valo
res, nessa extasiante policromia inte
lectual que o caracteriza. 

Reunindo sócios votados às ativi
dades geográficas e dispostos a uma 
colaboração mais ativa com a Diretoria 
Geral, o Grêmio Geográfico Central se 
impôs, desde o primeiro instante de sua 
instalação, criando o ambiente social 
indispensável à obra elo In,IStituto e 
promovendo estudos referentes aos nos
sos sertões, em tertúlias, nas quais se 
sucederam destacados conferencistas, 
em temas de palpitante atualidade e 
profundo senso sociólóglco, concorrendo 
para o descortino e a compreensão dos 
problemas braSileiios correlatos da co
lonização. 

:S:-nos sumamente grato determo
nos em. recordar o que foram nossas 

.. sessões mensais, desde a solenidade de 
12 de outubro de 1945, em que, pela voz 
autorizada de um: cm;1sócio-fundador, 
cujo nome ilustra a Diretoria Geral, Dr. 
Juvenal de Queirós Vieira, conhecido 
nome de nossas Letras e Ciência da8 
Finanças, ouvimos, em brilhante sinte
se, o que havia sido aquêle primeiro ano 
de nosso Instituto e tivemos uma ante
visão do futuro que nos reservaria nos
sa perseverança, na defesa dos in~rês
ses nacionais vinculados aos nossos ser
tões. E, logo a seguir, o professor Louis
Philippe Robitaille, notável canadense, 
técnico em Psicologia Experimental 

·aplicada à orientação profissional, en
tão, a serviço do Brasil, dizendo-nos o 
que pensava da colonização no interior , 
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do Brasil e do Canadá, fêz um opor- tas abatidas que passam a valer 1 000 
tuno paralelo entre os dois palses, am- dólares o lote; 2 000 quilômetros de es
bos imensos por sua grandeza territorial tradas construidas e · 8 400 quilômetr0s 
e por suas riquezas potenciais; ambos de estradas· conservadas; 324 escolas e 
escassamente povoados; e apresentou 7 000 casas edificadas. 
a colonização nacional como processo . S. Exa. o embaixador Jean Desy 
hábil de descongestionamento das ci- . dá-nos a honra de sua presença e, por 
dades, capaz de contribuir para a higie- nosso intermédio, dirige uma mensagem 
ne mental dos grandes centros populo- de cordia1idade ao Brasil. · 
sos, pela maior facllidade de vida que O brilhante conferencista patricio; 
pode proporcionar às massas desajus- padre Dr. Noé Gualberto de Lima, dis
tadas. Conjunto de ·regiões diferencia- correndo, na sessão de novembro, sô
das, tanto do ponto de vista fisico .e bre a "PS!cologia do educando indige
étnico, quanto do econômico, o Brasil, na", fala-nos de suas observações de 
como o Canadá, reclama uma politica missionário do rio Negro, entre aquêles 
de colonização nitidamente regional, curumis, educandos originais que in
aflrmou-nos o sábio canadense. A ori- gressam a um tempo na civlllzacão bra
ginalidade criadora· há de conservar, slleira e no catolicismo, iniciando-se no 
no Brasil, o colorido local, produzido conhecimento das letras e artes pri
pelas diversidades reFJ!onais. márias, sem oerder o cunho da perso-

A êste sentido particular da coloni- · · nalidàde indigena, mercê da influência 
zação nacional aduziria o professor do melo donde procedem e para onde 
Pierre Monbelg, em uma de suas notá- · retornam, após o periodo de · internato. 
veis conferências, que "falar do binô.- Reivindicandó o sentido brasileiro 
mio homem-terra, no caso do Brasil, de nossa história, numa reparação inte
quando se trata de um verdadeiro con- lectual necessária, ao nosso ver, no con
tinente, é limitar-se a fórmulas abs- ceituar fatos e co1.Sas do Brasil contem
tratas". E os problemas de povoamento, porãneo, em sua projeção gloriosa atra
de migrações internas e outros não po- vés dos primeiros séculos de vida na
-dem ser postos em têrmos iguais, atra- clonai, tivemos, então, ensejo de pres
vés de tôdas as regiões geográficas, do tar nossa homenagem àqueles insignes 
mesmo modo, como os problemas de missionários de vária procedência que, 
produção e consumo. E' mister, pois, seguindo · as pegadas dos pioneiros ina..; · 
agir em função das realidades geográ- ·clanos, acorreram à Amazônia, em ple
ficas regionais, sob pena de cairmos no século XVII, assegurando o sentido 
no abstrato. Cumpre refletir no verda- cnstão, na consolidação da posse e na 
delro sentido da colonização nacional, ocupação da terra, na encorporaçãp 
que não exclui, consoànte o bom senso, · das primitivas populações do grande 
os aspectos regionais do problema da vale; implantando a civllização ociden- . 
fixação do homem e da valorização da tal, entre multidões incultas, não mais 
terra, mas coneillk, condicionando à em meio à candura. das tribos que emol
realldade ambiente, os altos interêsses duram, em postura displicente, os pri
da nacionalidade, assegurada como está melros. quadros 'da descoberta e posse 
a unidade nacional pela história já se- · da Terra de Vera-Cruz,. mas, ao contrá
cular, a lingua e a religião. . rio, sob os ressentimentos do incola, a 

Depois de nos dizer o ... que repre- ·quem um século de reveses, em múlti
senta para sua pátria a colonização plos contactos com os invasores· bran
nacional, 8ocial e econGmicamente, com cos, teria destruido as primeiras ilu-
suas cooperativas e comissões paro- sões de fraternidade. · 
quiais, seus agrônomos visitadores, suas · Em simples homenagem 11:os moder
escolas rurais, lembrou o professor Ro- nos missionários, prestamos nosso hu
bitaille que está no interêss'e de todos milde depoimento, passando em relan
os povos a colonização metódica, com o ce o monumento de civilização brasi
amparo do Estado à vida do colono, sob leira, que é a atual Missão Salesiana do 
os pontos de vista social, higiênico e re- Rio Negro, com seus 300 000 quilôme
llgioso, ressaltando ainda os três fatô- tros quadrados de jurisdição espiri
res básicos de um plano !ie colonização tual, seus 1 500 educandos, seus colé
raciOJll:al: a posse da terra, a organiza- gios, hospitais e ambulatórios, obra de · 
ção cooperativa para o crédito, a pro- 25 anos de ininterrupta atividade apos
dução e o consumo, e a assistência à talar a serviço de Deus e da pát11ia -
família. Mostrou-nos S. Exa. os resul- atestados de pedra e cal do quanto po
tados da colonização nacional canaden- dem ó amor e a perseverança, pondo 
se, traduzidos em números censitários com a alacridade da juventude que se 
relativos ao periodo de 1936-39: flores- agasalha entre seus muros, uma nota 
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de vida e de esl)erança, no silêncio e 
na tristeza das ruinas circundantes. 

No limiar do ano de 1946, somos 
brindados pelo nosso eminente consó
cio-fundador, governador Janari Gentil 
Nunes, com uma conferência sôbre os 
mais palpitantes aspectos sociais e eco
nômicos do Território Federal do Ania
pá, em bóa hora confiado à sua probi
dade e ao seu patriotismo. · 

Demonstrando que é transitória a 
fama de insalubridade de seu Território, 
realizável o soerguimento do niver de 
vlda de seu povo e segura, em curto 
. Prazo, sua transformação econômica, 
o governador Gentil Nunes, confirman
do sua crença no futuro do Amapá, 
mostra:-nos · ao vivo, pela descrição 
oral e pelo cinema, o quadro desolador 
inicial de uma população inteira infe
riorizada pelas endemias tropicais, sub
alimentada, no regime insuficiente do 
"cafezinho com farinha, do jabá e do 
pirarucu fervido", com suas sete esco

.las para 25 000 habitantes; e nos expõe, 
para o necessário confronto, o painel 
das posstbllldades econômicas do Ama
pá, com seus campos verdejantes, suas 
florestas riquissimas pe essências de 
alto valor, seus rios e lagos piscosos e, 
sobretudo, suas jazidas minerais: Ruas 
e edificios higienizados,. ambulatórios 
ativos e -eficientes revelam-nos o res
surgimento urbano e o reergulinento 
social, pela saúde do povo e a educação 
da Juventude, numa empolgante obje
tM.dade. 

A exploração do minério de ferro 
·do rio Vila-Nova, com suas jazidas de 
Cotia, Bacabal, Leon, Santa Maria, Al
bãn e Baixio Grande, bastante ricas 

· para garantir o estabelecimento de tm
portante siderurgia a carvão de madei
ra forneéido a baixo preço pelas exten
sas flores.tas circundantes, lnarcarla um 
climax de otimismo, imediatamente, 
justificado por Um contrato, interes
sando capitais e técnicos norte-ameri
canos. 

~se carinho pela indústria slde-· 
rúrgica não desvia, entretanto, a aten
ção do operoso e esclarecido governador 
do problema da valorização da terra e 
da radicação do homem. Por uma .In
tensiva propaganda do pioneirismo, pela 
assistência moral e sanitária aos pro
fessôres rurais, espera o govêrno do 
Amapá "reabilltar o mato pela valori
zação do trabalho agricola". 

Sucedem-se, em nossa tribuna. nos 
meses subseqüentes, os professõres José 
Teles da Cruz, Castro Barreto e Alta
mirano Nunes Pereira. 

Teles da Cruz, sociólogo e oatedrá
tlco de Direito, discorre com a clareza 
e a proficiência que o caracterizam, sõ
bre a "Valorlza,ção do homem", no ce
nário mundial e no.angustioso momento 
da História, que nos é dado viver, para 
depois situar o mesmo problema só
cio-econômico, no cenário nacional e, 
particularmente, no meto sertanejo, que 
S. Exa. conhece profundamente. Têm- . 
pera de lu,ador. e patriota, o professor 
Teles da Cruz pode contar pelo dôbro 
os anos de vida pública; como um vete
rano de incruentas campanhas a ser
viço da cultura brasileira . 

O eminente professor Castro Bar
reto, médico, educador, sociólogo e de
mólogo, sábio brasileiro a serviço das 
grandes causas nacionais, revela-nos 
em "Densidade e moblUdade das popu
lações", capitulo escolhido em obra iné
dita, as causas profundas de nossas mi
grações sertanejas, ressaltando as con
seqüências medlatas dos desequllibrios 
demográficos assim produzidos, em nos
sas diversas regiões geo-econômicas, ao 
.sabor de vários fatôres, inelutáveis uns, 
remediáveis outros. Conferencista in
signe, o professor Castro Barreto en
canta-nos com sua palavra de mestre 
e aquela mesma profundeza e Segurança 
de observação já consagradas em "Es
tudos brasileiros de população". 

O Ten-Cel. Altamirano Nunes 
Pereira, filólogo e cultor da ciência e 
das letras geográficas, fala-nos de atua
lidades econômicas do Paraná, através 
do relato de recente excursão ao norte 
dêsse Estado, que merece de S. Exa. 
flllal carinho. No !JOlorido vigoroso de 
sua palavra fácil e escorreita, descreve. 
nos aquêle Far-West sulino de Londrl
na-Apucarana:, onde se confundem po
vos e raças, no dinamismo das franjas 
pioneiras, e se tumultuam problemas 
nacionais, que devem ser elucidados e 
encaminhados para a solução mais con
veniente aos altos interêsses do pais, 
ingente t.arefa para os patriotas estu
diosos que, como o conferencista de 
30 de abril, perlustram nossas regiões 
fronteiriças com . espirito cientifico e 
brasileiro. . 

Prosseguindo em seu programa de 
conferências, o Grêmio Geográfico Cen
tral se reuniu, a 5 de junho, para ouvir 
a palavra empolgante e autorizada do 
ilustre general · Anápio Gomes. A pas
sagem recentemente por elevados car
gos de administração da República deu 
a S. Exa. ensejo de ampliar o conhecl
mentd pessoal de nosso imenso pais, 
e de nossos problemas sertanejos. Com 
a tese da "Marcha para Oeste, com a 
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mudança da Capital Federal", S. Exa. 
trouxe-nos valiosa contribuição para o 
estudo do momentoso problema, res
saltando-lhe os aspectos politicos e 
econômicos. 

A 17 de julho, é um geógrafo que 
nos extasia com os quadros vivos da na
tureza agreste e dos lanços de herois
mo da gente brasileira, em nossas lon
ginquas fronteiras. O Ten.-Cel. Er
nesto Bandeira Coelho recotda os tra
balhos demarcatórios, através .da ex
pedição ao rio Verde, levando-nos a 
acompanhar aquela verdadeira viagem 
de circunavegação, que S. Excia. em
preendera, com a Comissão brasileiro
bollviana, de Corumbá ao rio Verde, 
atravessando o pais de oeste a leste, 
na altura do trópico, para atingir por 
mar o equador, remontar o Amazonas 
e o Madeira, vencer os 360 quilômetros 
da ferrovia Madeira-Mamoré e depois 
sulcar as águas do lendârfo Guaporé. 
Mostra-nos a seguir o rio Verde, aquêle 
rio singular de 180 ·quilômetros que des
ce, em 325 degraus, os 630 metros que 
medeiam entre as altitudes extremas 
da nascente e da foz, à margem esquer
da do Guaporé. Preciosas infotmações 
históricas e geográficas, antigas e 
atuais, relativas à demarcação da· fron
teira a seu cargo, presta-nos o llustre 
geógrafo-rri111tar, .em sua bela conferên
cia, sempre fiel àquelas virtudes que 
lhe dão um encanto pesdJ,, a modéstia 
e a afab111dade. 

A 23 de agôsto, ouvimos pela segun
da vez nossa brilhante consócia Dra. 
Helena Pais de Oliveira, que, com tàlen
to e proficiência, faz um paralelo entre 
a "Indústria da pesca no Brasil e nos 
Estados-Unidos"; entre a pujança da 
organl.Zação americana, que S. Exa. co
nheceu, em recente estágio de especia
lização, e as nossas possibilidades, no 
doniinio de nossas âguas territoriais 
e do alto mar; entre o que somos, como 
consumidores de conservas estrangei
ras, abstinentes forçados de nossos pró
prios recursos ictiológicos, e o que po
deremos ser um dia, pela organização e 
pelo esfôrço, pela técnica· a serviço dos 
lnterêsses nacionais, nesse imenso do
minio, três vêzes maior que o nosso 
território, na exploração dessa fauna 
original que exige tão pouco, além do 
esfôrço de colhêr os espécimes de nossa 
preferência; dessa criação que "não 
toma remédios, nem exige que se tome 
conta dela", no dizer pitoresco do co
mandante Armando Pina, orientador 
de incontestável autoridade nos assun
tos concernentes à nossa costa. 

Por fim, o mês de setembro · nos 
trouxe a oportunidade de ouvir, pela 
segunda vez, o erudito professor Leo
poldo Pedro da Silva, na empolgante 
tese da moderna concepção da Zootec
nia sob as infiuências da latitude e 
do clhna, condições geográficas da di
ferenciação dos tipos, cujo aperfeiçoa
mento e adaptação mesológica estão 
necessàriamente subordinados a leis 
que não escapam à influência da Geo
grafia. 

Na segunda sessão do mês, os pro
fessôres Aristogiton de Carvalho e José 
Carlos Junqueira Schmidt, em doutas 
explanações sôbré a "Influência do cli
ma na coloniza~o do litoral brasileiro" 
e nas atividades da pesca, levam-nos 
aos dominios da Meteorologia aplicada, 
onde sã-o técnicos proficientes e aca
tados. 

As efemérides do ano de 1945 já 
haviam registrado, com o merecido re
lêvo, a integração do Instituto de Colo
·nização Nacional no sistema estatístico
geográfico brasileiro, em virtude da 
Resolução n.0 174, de 25 de· julho, da 
assembléia geral do Conselho Nacional 
de Geografia. A assinatura do respectivo 
têrmo, a 18 de fevereiro seguinte, deu
nos ensejo, de reafirmar nossos propó
sitos de cooperação na obra de brasill
dade empreendida pelo Instituto Bra
sileiro de Geografia e Estatistlca, num 
dos setores onde mais precisa se toma 
a cooperação dos braslleiros - o sertão. 

Não sabemos o que mais admirar, 
nessa liberalidade com que o grande 
Instituto Brasileiro acolhe e distingue 
nosso novel Instituto; se e. generosidade 
de seus diri~Emtes, que não hesitam em 
receber, naquele sodalicio da ciência 
geográfica, uma nova instituição tôda 

. promes8as e esperanças; se a sabedo
ria com que aproveitam as energias da 
nacionalidade, captando-as nas fontes 
mais puras dos elevados pr9pósitos, 
pai:a dirigi-las numa resultante única 
no sentido do progresso. De qualquer 
modo, é sumamente desvanecedor, para 
o Instituto de Colonização Nacional, o 
acolhimento ibgeano, máximo quando 
êsse acolhimento nos traz as palmas da 
integração na entidade paradigma de 
atividade científica e espirita brasileiro 
de orgaJ:lização, que tantos e tão belos 
serviços vem prestando à pátria é à 
ciência, por todo um decênio de fecunda 
atividade, e ora frutifica em realizações 

· ainda mais amplas, espraia-se por novos 
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domínios aonde é solicitada pela nação, 
em seus anseios de progresso. 

Na memorável sessão de 18 de j~ho 
de 1945, em a qual o Instituto de Colo
nização Nacional teve a honra de rece
ber os ilustres delegados aos Conselhos 
Nacionais de Geografia e Estatística, 
então reunidos no Rio de Janeiro, para 
a sexta sessão de assembléia. geral, ma
nifestamos nossa confiança num futuro 
promissor das mais fecundas realiza
ções, mercê da compreensão de nossos 
desígnios pelo grande Institt1to Brasi
leiro de Geografia e Estatística. Entre 
a afinidade orgânica, que então se evi
denciava, e o entrelaçamentp de ativi
dades que já se estabelece, entre ambas 
instituições, havia pequena distância 
fàcilmente vencida pelo espírito de coo
peração inspirado nos mesmos senti
mentos patrióticos, no desejo ardente 
de prestar ao nosso glorioso Brasil to
dos os serviços de que somos capazes, 
sem outra.s restrições além daquelas 
impostas pelas contingências materiais 
de nossa individualidade. Ousamos, en-

. tão, afirmar que êste entrelaçamento 
de atividades, entre a Geografia, a Es
tatística e a colonização nacional, em 
simbiose necessária, haveria de se im
por, como processo de atuação em nos
sos sertões. Uma sem as outras não teria 
aplicação imediata, em nossa hlnter
lândia, ou correria o risco de submer
gir, sob o volume de dificuldades insu
peráveis, que teria de arrostar, para 
abranger a amplitude do espaço na
cional em tempo útil. 

Em verdade, acrescentamos, por 
que explorar, levantar; cartografar re
giões longínquas de difícil acesso, num 
país de tão extensas e prementes ne
cessidades geográficas e estatísticas 
alhures, em zonas geo-econômicas para 

. onde gra-vitam vultosos interêsses na
cionais? Por que explorar, levantar, 
cartografar sertões incultos, se não pre
te:qdemos povoá-los e desenvolvê-los, 
despertando riquezas adormecidas, evi
tando ao mesmo tempo que êsse povoa
mento e essa expansão econômica se 
processem fora dos cânones ditados 
pelos altos interêsses da nacionalida
de ? Como evitar êsse desvirtuamento 
do progresso, senão pela colonização 
nacional ? Esta se impõe, assim, no 
quadro da realidade brasileira, como um 
complemento inadiável das atividades 
geográficas e estatísticas, ·em· nossos 
sertões tanto vale dizer, em nossas mais 
extensas regiões geo-econômlcas. 

Nesse ponto de vista se encontram, 
felizmente, concordes os Conselhos Na
cionais de Geografia e Estatística, pro-

piciando uma era de realizações em be
nefício de esquecidos rincões sertanejos, 
pela solução progressiva dos problemas 
básicos de seu desenvolvimento, os quals 
podem resumir-se no binômio educa
ção-valorização. Educação sob o tríplice 
aspecto moral, físico e técnico-profia.. 
sional. Valorização, pelo conhecimento 
geográfico, exploração, levantamento, 
cartografia, saneamento, acessibilidade 
das regiões em causa, planificação eco
nômica, posse e cultivo da terra por 
seu habitante. 

A nova Lei de Imigração e Coloni
zação (Decreto-lei n.0 7 967, de 18 de 
setembro de 1945), atribuindo ao Insti
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística 
encargos de "criação e sistematização 
dos serviços oficiais de colocação de 
mão-de-Óbra, por meio de migração in
terna", desvendou à entidade ibgeana
um domínio, senão estranho a seus fins 
precípuos, ao menos novo pela maneira 
objetiva, pela forma executiva das ptri
buições que lhe são conferidas. Nao se 
compreenderia, talvez, o espírito da lei, 
se não fôra o caráter de sistema de or
ganizações, que possui o Instituto Bra
sileiro de Geografia e Estatística, po
dendo abranger, além das atividades 
explicitas em seu próprio titulo, outras 
correlativas ou completivas, tais como a 
colonização nacional, uma· das mais 
próximas e imediatas. Fiel ao seu pro
grama de brasilidade irrestrita, o. Ins
tituto Brasileiro de Geografia .e Esta
tística pela voz autorizada da assem
bléia geral do Conselho Nacional de.Es
tatística, manifestada pela Resolução 
n.º 340 de 25 de julho de 1946, apres
sou-se em indicar o Instituto de Colo
nização Nacional, como o órgão execu
tivo do sistema que melhor corresponde 
às peculiaridades da imigração e da 
colonização, sem dispensar uma estreita 
cooperação da Geografia e da Estatís
tica, para os novos -encargos que lhe 
conferiu a Lei de Iilligração. 

Investido das funções de membro 
do Conselho de Imigração e Coloniza
ção, como representante do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística, 
novas oportunidades se nos . deparam 
de servir ao Brasil, cooperando, com 
os órgãos dirigentes especializados, por 
que se observem normas consentâneas 
com os mais altos interêsses nacionais, 
na solução de nossos problemas imi
gratórios. 

No exercício dessas funções, tive
mos, a 16 de abril, ocasião de . solici
tar a atenção do ilustrado Conselho de 
Imigração e Colonização para certa.a 
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peculiaridades do problema imigrató
rio, verificadas no Estado de São 
Paulo, onde a possibilidade de insta
lação de novas propriedades rurais ou 
de obtenção de simples . lotes de terra, 

. pelos colonos, está pràticamente esgo
tada. A inexistência de terras devo
lutas, suscetíveis de colonização, e a 
crescente valorização das terras par~ 
tlculares, mercê da intensiva explora
ção econômica são atestadas pelos re- . 
centes dados estatísticos do grande 
Estado, segundo os quais · se conta
vam, em média anual no decênio 
1930-40, 232 ooo propriedades agríco
las e 1 275 ooo agricultores registra
dos, tendo sido de 7 000 propriedades 
novas o aumento anual médio. Não 
obstante, a capacidade de absorção de 
lm.lgrantes, segundo recente previsão 
oficial, é ainda de cêrca de 1 000 000 de 
indivíduos, os quais corresponderiam a 
um acréscimo médio de uma familia 
de colonos por fazenda. ; 

O afluxo de novas correntes 1\lli
gratórlas previsto ainda para o ano 
em curso, levando às fazendas pau
listas elementos menos exigentes, faz 
prever o desemprêgo ou a erradicação 
dos mais antigos, daqueles que, pos
suindo pequenos capitais amealhados -
em anos de trabalho assalariado, ·as
pirem à propriedade da terra e não mais 
aceitem o regime de trabalho vigente 
em todo o Estado . - o de salário ou 
parceria - preferindo entregar-se a 
atividades outras, estranhas à agricul
tura. 

Como solução do problema assim 
põsto, pareceu-nos aceitável a locali
zação, em terras matogrossenses, dos 
imigrantes e colonos nacionais que 
constituem aquêle excesso qualitativo 
da colonização paulista. Instalados. em 
glebas matogrossenses accessfveis aos 
empregadores de São :paulo, os colonos 
assim radicados no Centro-Oeste con
tinuariam a prestar serviços à economia 
paulista, como mão-de-obra comple
mentar, nas safras de café ou algodão, 
mercê das facilidades de transporte 
existentes entre os dois Estados. Em 
boas condições de inicio, para êsse in
tercâmbio de trab'alho, estariam as zo
nas servidas pela Estrada de Ferro No
roeste e pela rodovia São· Paulo-Cuiabá 
(em construção), as quais abrangem, 
como é sabido, os vales dó alto Paraná 
e extensões consideráveis do planalto 
matrogrossense. · 

Um convênio entre os Estados de 
São Paulo e Mato-Grosso viria facilitar 
a solução do problema .imigratório em 
causa, o qual, por ser regional, não 

perde as caracteristicas do mais evi
dente interêsse nacional, dizendo res
peito à radicação de trabalhadores 
que, oriundos da vida rural; desta não 
devem afastar-se; ao povoamento da 
zona oriental de Mato-Grosso que, par
ticipando das mesmas características 
fisiográficas do interior paulista, está 
fadada a ser o prolongamento eco
nômico de São Paulo. - · 

Comissionado pelo Conselho de Imi
gração e .colonização, para estudar a 
possibilidade de execução imediata do 
mencionado convênio, encontramos o 
mais cordial acolhimento e um sincero 
propósito de cooperação dos dois go
vernos estaduais. As medidas assentes 
após as primeiras audiências, em São 
Paulo e em Óuiabá, teriam pôsto têrmo 
a nossa missão, não fôra o · interêsse 
do govêrno matogrossense pela colo
nização nacional, justamente conside
rada medida complementar indispen• 
sável à imigração que o Estado vai em
preender. Com as informações solici:... 
tadas sõbre â organização estadual re
ferente a terras e colonização, r~ebe
mos · o convite oficial para visitar os 

· núcleos recém-instalados e as zonas 
reservadas para colonização, nos muni
cípios vizinhos da capital. · 

Deter-nos-emos a fixar ligeiras im
. pressões colhidas nessas excursões. 

· * 
Poconé foi visitada em primeiro 

lugar, no ensejo qtie nos proporcionou 
a entrega da instalação de luz elétrica 

. pelo govêrno do Estado . à. Prefeitura 
Municipal, a 18 de maio. 

No trajeto entre Cuiabá e Poconé, 
pela estrada de rodagem que vai até 
Cáceres, passamos por São José dos 
Cocais (antigo Livramento) . Surpreen
demos a cidadezinha sertaneja às pri
meiras horas da manhã . Em curta· 
parada, na praça principal, recebemos 
os cumprimentos do prefeito e tivemos 
uma impressão de conjunto do centro 
edificado de casinhas baixas e unidas, 
em alinhamentos convergentes. · 

O município tem sua história presa 
à expansão bandeirante do século XVIII, 
iniciada .pela exploração aurífera, em 
1730. Reduzi~as a grupiaras as lavras 
de Cocais, desde a extinção da escrava
tura, as atividades agrícolas passaram 
a preponderar em sua vida econômica. 
Dotado de terras fertilissimas . e situa
do apenas a 50 quilômetros do pôrto de 
Cuiabá, São José dos Cocais está des
tinado a ser, ao primeiro impulso, um · 
grande centro de policultura. A propor-
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ção de 1/9 verlflc~da entre as popula
ções urbana e rural, num total de 10 000 
habitantes, é bem um índice dessa pre
dominância das atividades agricolas 
sôbre as comerciais · e industriais. 

No pequeno· pomar da residência 
paroquial, frei Salvador Roquete en
saia com bom êxito o cultivo de frutas 
européias; demonstrando a viabilidade 
de tal produção. Nesta ligeira referên
cia, rendemos nossa homenagem àquela 
admirável figura '1e pároco sertanejo, 
francês de nascimento, vigoroso, afável, 
entusiasta, igualmente preocupado com 
a vida espirltual de seus paroquianos 
e o progresso de sua paróquia, já se lhe 
devendo a iniciativa de alguns melho
ramentos urbanos, além dos beneficios 
de uma escola, que S. Revma. pessoal..; 
mente rege. . 

Poconé deve· figurar também entre 
os mais antigo~ municípios matogros
senses. O arraial fundado por bandei
rantes em 1781, sôbre . terrenos aurí
feros, em meio aos aldeamentos de 
índios Beripocoriés, envolveu lentamen
te, a paróquia, em 1818, e vila, em 1831, 
tendo · alcançado foros de cidade em 
1863. Com sua edificação cerradá em 
ruas estreitas e poucas praças (a prin
cipal descampada em largo, destinada 
às tradicionais cavalhadas) Poconé se 
ergue 100 quilômetros a SSO de Culabá 
constituindo um dos mais ativos cen~ 
tros pecuários do Estado. Nos campos 
do Pantanal, cujas fimbrias roçam os 
arredores da cidade, perambulam se
gundo as i:nais recentes estatisÚcas 
300 000 bovinos (1/10 da população b~ 
vina do Estàdo) . A criação eqillna, or
çando por 12 000 cabeças, coloca tam
bém o município em lugar de destaque 
no Estado, logo abaixo de Campo Gran~ _ 
de e Nioaque, com 45 000 e 30 ooo · 
cabeças respectivamente. 

Na convivência dos mais prestigio
sos fazendeiros poconeanos, encontra
mos terreno propicio à organização 
cooperativa. Foi-nos fácil sugeri~la, 
realçando-lhe as vantagens, em face 
da situação econômica do Estado e do 
município, os quais, dispondo de tão 
vultosa riqueza. .pecuária, viam passar, 
por falta de organização industrial, 
excelente oportunidade para um reer
gulmento, quando o mundo inteiro cla
ma pela produção da terra e dos 
campos. · 

De regresso a Cuiabá, tivemos a 
satisfação' de saber que se havia cons
tituido, sob a orientação do Serviço de 
Economia Rural, a primeira cooperativa 
mista de Poconé, destinada especial-

mente a desenvolver indâstrias llgadaa 
à pecuária. 
· A segunda excursão, realizada em 
companhia do ilustre secretário geral 
do Estado, engenheiro Leônidas Pereira 
Mendes e do diretor da Produção, Dr. 
Jocelln da Rosa, foi ao município de 
Poxoréu. Ao amanhecer de 21 de maio, 
tomamos a estrada que liga Culabá à 
sede daquele municipio, passando por 
São Vicente e despontando pelo sul à 
cabeceira do rio Manso o famoso rio 
das Mortes, águas do Amazonas. A es
trada, de recente construção, está bem 
conservada, nos primeiros 100 quilôme
tros, até um pouco além do Aprendizado 
Agr1cola de São Vicente, que alcança
mos em vigorosa ascensão, contornando 
grotões sombrios e calmos. . 

Surpreendemos o Aprendizado em 
plena lida cotidiana, ao sol das 10 ho
ras, amenizado por uma constante 
viração. Os aprendizes-agricultores se 
apresentaram em revista, mllitarmente, 
facilitando assim nossa inSPeção, depota 
de percorridas as amplas dependências 
do estabelecimento. Disciplina, ordem 
e trabalho, foi a impressão que guar
damos daquele centro de educação e 
instrução técnica, onde um pequeno 
grupo de profissionais da agricultura 

· realiza. uina obra de patriotismo. · 
. Ao tranSPOr o São Lourenço, entra• 

mos na zona colonial que devíamos ins
pecionar, a qual compreende o vale do 
alto São Lourenço e as chapadas que 
o circunscrevem, na região centro
oriental de Mato-Grosso, abrangendo 
grande área . do munlcipio de Poxoréu. 
Zona privilegiada pel<1 clima ameno, 
altitudes muito próximas de 500 metros, 
terras excelentes - famoso massapé -
indicadas para cultura dos cereais in
clusive o trigo; rios diamantíferos, ~am
pos e matas. 

Poxoréu é um dos mais novos mu
nicípios matogrossenses. O nome niti
damente bororo (de p6- água e xoréu 
- suja ou preta), conforme observa 

. Vlrgillo Correia Filho (em Mato Gros
so), · revela o antigo domínio da na-

. ção indígena, hoje insulada em nú
cleos decadentes, no mesmo vale do São 
Lourenço CPoguba) e de seu principal 
afluente, o Vermelho (Tadarimanl) . 
Ao povoado fundado, em 1924, por ga
rimpeiros de vârlas procedências, na 
maior parte oriundos do rio d&.$ Garças, 
encorporaram-se os antigos distritos 
cuiabanos de Coronel Ponce, Rondo
nópolis e Ponte de Pedra, originando o 
atual municipib. 

Poxoréu, com seus 25 000 quilôme
tros quadrados de superfície, é um pe-
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queno pais com características próprias, 
paisagens encantadoras, encravado no 
coração de Mato Grosso. Em pontos 
culmin:antes da estrada que nos conduz 
à sede municipal, descortinam-se vistas 
panorâmicas de uma beleza impressio- . 
nante, o horizonte recortado pelos pare
dões abruptos das chapadas, onde o are
nito vermelho dá um tom severo, em 
contraste com o verde dos campos e 
matas e o azul firme do céu. O auto vai 
galgando fàcilmente as encosta:s, entre 
despenhadeiros, permitindo vistas de 
conjunto que muito facilitam nossa 
tarefa de observadores da terra em suas 
possibilidades econômicas. 

Em tôda parte, o que mais nos im
pressiona é a ausência do homem, tão 
Insignificante ~ êle no cenário em que 
se agita. A população do município, 
orçada em 15 000 habitantes, correspon
dendo a uma densidade de 0,6 Chb/km') 
está irregularmente distribuída, ao sa
bor da indústria diamantífera, que em
polga a maior parte, integrada por cula
banos, baianos, nordestinos, paulistas 
e goianos. Atraindo brasileiros de to
dos os quadrantes, com a doçura do 
clima e a possibilidade de fácil instala
ção, o município de Poxoréu é bem um 
exemplo do que pode ser a colonização 
nacional, no povoamento e expansão 
econômica de nossa hinterlândia. 

Surpreendemos os colonos nacionais 
rec~ntemente instalados, no município 
em dois núcleos de umas cem familias 
cada ·um, cearenses na maioria. No 
primeiro, .que encontramos em nossa 
estrada, à margem do São Lourenço -
o núcleo de Ribeirão Mutum - reinava 

·certo desânimo causado pelas dificul
dades iniciais e, ultimamente, pelas 
doenças que sobrevieram. A Saúde Pú
blica havia socorrido os novos colonos 
e agora nossa presença. os reanimava. 

No segundo, Ribeirão . Paraíso, o 
mais próspero, embora mais distante 
da capital, notamos maior entusiasmo. 
Gente forte e sadia. Belos tipos cea
renses, entre a população feminina, ho
mens vigorosos, todos perfeitamente · 
aclimados. Ao redor do pequeno po
voado, constituido pelas primeiras ca
sas erguidas numa e noutra margem 
do ribeirão, ligadas estas por excelente 
ponte de madeira, estendem-se as cul
turas cerealíferas. O núcleo dispõe de 
uma área de 6 000 hectar~s. com pos
sibilidade de expandir-se em qualquer 
sentido, pois é circundado por . terras 
devolutas. 

Em Ribeirão · ParaisO, falamos aos 
colonos, incentivando-os a se organiza
rem em cooperativa, e tivemos a satis-

fação de verificar a facilldade com que 
todos apreenderam o alcance da orga
nização e o entusiasmo com que se 
submeteram à noss{I. sugestão, permi
tindo-nos deixar constituida, em seu 
futuroso núcleo, a 22 de maio, a primei
ra cooperativa agricola de Mato Grosso, 
colocada, desde a fundação, sob os 
auspícios ·do Instituto de Colonização 
Nacional. · 

Guardamos de Poxoréu uma lem
brança de noites tranqüilas, coroando 
jornadas trepidantes; de um amanhecer 
de cidade serrana, debruça.da sôbre os 
litrgos horizontes das chapadas; de 
agradáveis momentos de vida social, 
proporcionados pela gentileza do pre
feito Rachid Mamed. Aos 2 000 habitan
tes citadinos, dedica.dos ao comércio e 
às indústrias domésticas e urbanas, cor
respondem 13 ooo munícipes votados às 
atividades rurais, em animadora pro
porção significativa da compreensão de 
que o fÚturo de Poxoréu está em seus 
campos, em suas matas e em seus rios 
diamantíferos. 

De regresso a Cuiabá, conhecendo 
agora as condições em que se inicia a 
colonização, as necessidades e aspira
ções dos colonos nacionais e as possi
bilidades econômicas da próspera quão 
extensa região centro-oriental de Mato
Grosso, passamos a elaborar projetos 
de lei que nos pareceram necessários, 
para definir uma politica de povoamen
to e produção agricola, consoante a 
doutrina do Instituto de Colonização 
Nacional. O Decreto-lei estadual n.º 
766, de 21 de junho (1946), criando 
colônias agrícolas e regulando a conces
são de .terras do Estado a agricultores 
e operários rurais, que nelas tenham 
moradia; e o de n.0 768, de 25 de junho, 
que concede vantagens especiais às coo
perativas de produção agricola ou 
agro-industrial, que se colocarem sob 
inspeção do Estado, representam o co
roamento dêsses esforços, nos quais 
também se empenharam a Secretaria 
Geral e o Conselho Administrativo. 

Pela primeira dessas leis, asseguram
se, nos núcleos coloniais, as condições 
indispensáveis de higiene, confôrto das 
populações e eficiência dos serviços 
públicos e, aos colonos, individualmen
te, a posse fácil de um lote de terra de 
mor.adia, outro de lavoura, até 50 hec
tares, pelo custo, que é ainda modicis
simo, com a ressalva de direitos adqul
J,"idos aos 9ue tenham habitação e cul
tura efetivas, nas glebas, anteriores à 
fundação dos respectivos núcleos. 

Pela segunda, o Estado empenha às 
coopera.tivas de produção agricola. ou 
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agro-industrial assistência financeira, 
técnico-administrativa, médica e esco
lar; na primeira modalidade, sob a 
forma de .empréstimos a longo prazo 
de pequenos capitais, correspondendo 
a planos de instalação e primeiros em
preendimentos; mais tarde, a planos 
de ampliação das atividades agricolas 
ou agro-industriais, aquisição de maqui
naria, etc., ou a obras de assistência 
social. Aos colonos-cooperados a mesma · 
lei asseguz:a a gratuidade dos lotes, equi
parando-os aos moradores-pioneiros. 

Por uma terceira lei, cujo projeto 
continua, ao que nos parece, em estu
do, no Conselho Administrativo, a Di
retoria de Terras do Estado de Mato
Grosso transformar-se-ia no órgão di
nâmico da colonização, empenhado no 
desbravamento de novas zonas geo
econômicas, no melhor conhecimento 
do Estado, em seu desenvolvimento eco
nômico e riquezas potenciais, na inten
sificação e regularidade da imigração 
e da colonização, e na assistência ao 
cooperativismo, por intermédio de no-

' vos órgãos acrescidos ao seu atual qua
dro técnico-administrativo, a saber: 
delegacias, agências e comissões de ter
ras e colonização e administrações co
loniais. 

Com uma densidade de população 
de 0,32 (hb/Km") cem vêzes menor que 
a de São Paulo, sendo o quintuplo dêste 
:Estado, como expressão territorial, 
Mato-Grosso terá uma capacidade de
mográfica, logicamente, orçada em 
35 000 000 de habitantes, se tomarmos 
São Paulo como paradigma. Contudo 

· a possibilidade efetiva de povoamento 
do grande Estado do Oeste há de limi
tar-se a algumas dezenas de milhar de 
imigrantes, se considerarmos as condi
ções atuais de seus incipientes sérvi
ços de colonização, cujos encargos co
meçam nos centros nacionais de re
crutamento - São Paulo e o Nordeste 
- e terminam nos centros regionais de 
destino. A futura Delegacia de Terras 
e Colonização do Estado de Mato-Grõs
so, em São Paulo, proporcionando faci
lidades _ de aquisição de terras e enca
minhando trabalhadores e familias mi
grantes, que se destinem àquele Estado 
será dentro em breve, mais um fator 
dêsse equilibrio demográfico tão neces
sário ao metabolismo econômico do 
pais. 

Ao findar nossa missão em Mato
Grosso, mais um auspicioso aconteci
mento haveria de inscrever-se nas efe
mérides ·do Instituto de CQlonização 
Nacional, com a instalação de nosso 
'Grêmio Geográfico de Cuiabá, em so-

lenidade realizada, a 28 de junho, no 
Palácio da Instrução, como generosa 
réplica da intelectualidade matogros
sense ao nosso apêlo em prol dos ser
tões cuiabanos, onde perdura, no traço 
dos caminhos que o automóvel a pouco 
e pouco vai conquistando para a civili
zação; nos cerradões infindos, nos rios 
de margens acolhedoras; nos ranchos 
distanciados, como pousos de etapas, nos 
chapadões, o espirito bandeirante da 
epopéia do século XVIlI, dos Moreira 
Cabral, dos Campos, dos Bicudos, dos 
Pais de Barros. A novel entidade re
presentativa do Instituto de Coloniza
ção Nacional confiamos a defesa das 
justas quão modestas aspirações de 
nossos colonos nacionais e um pro
grama de estudos geográficos regio
nais. 

Podemos dizer com orgulho, por
tanto, que o Instituto de Colonização 
Nacional teve, em nossa mi~o no Es
tado de Mato-Grosso, a necessária con
sagração de sua doutrina econômico
social, vazada como foi em leis, cujos 
benefícios já se fizeram sentir a cente
nas de sertanejos que encontramos, em 
precária situação, e deixamos orienta
dos para o cooperativismo e sob o am
paro decisivo quão poderoso do Estado. 

Não poderiamos encerrar estas con
siderações sôbre nossa missão em São 
Paulo e Mato-Grosso, sem externar os 
nossos mais cordiais agradecimentos às 
altas autoridades que tanto concorre
ram para o nosso bom êxito, Srs. minis
tro João Alberto Lins de Barros, presi
dente do Conselho de Imigração e Co
lonização; Dr. Mário Augusto Teixeira 
de Freitas, secretário-geral do Instituto 
Brl).sileiro de Geografia e Estatística, 
Dr. Francisco Malta· Cardoso, secre
tário cta Agricultura do Estado de São 
Pa'\J.lo, desembargador Olegário Moreira 
de Barros, ex-interventor federal no 
Estado de Mato-Grosso e S. ·Exa. 
Revma. Dom Francisco de Aquino Cor
reia, arcebispo de Cuiabá. Correriamos 
o risco de nos estender demasiadamente, 
se quiséssemos fazer menção de tôdas 
as personalidades das ciências e letras, 
da administrMão e da imprensa de São 
Paulo e Mato-Grosso, que nos trouxe
ram o confôrto de sua solidariedade, nos 
trabalhos que nos foram confiados. A 
todos dirigimos os nossos efusivos agra
decimentos. 

tr 

Regozijamo-nos agora, em l'.ender 
nossa ho~enagem sincera e entusiás
tica aó espírito francês, cuja solidarie-: 
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dade se nos manifestou, desde os pri
meiros albores de nossa vida institu
cional, através da palavra autorizada 
de três lidimos representantes, cujos 
nomes declinamos com respeito e admi
ração a que fazem jus, por seu valor 
pessoal e pelos serviços prestados, como 
mestres insignes e grandes amigos do 
Brasil, os Srs. professor Pierre Deffon
tatnes, general Albert Lelong e general 
Carpentier. · 

Não encontrariamos melhor forma 
de tributar a S. Exas., paraninfos inte
lectuais do Instituto de Colonização Na
cional, nossa imperecivel gratidão do 
que reportarmo-nos aos eruditos con
ceitos emitidos a nosso respeito, como 
inestimável concurso à orientação cien
tifica da obra por nós empreendida e 
que hoje . esplende . nesta brilhante 
obj.etividade. 

o eminente professor Pierre Def
fontaines viu em nossa obra o "apêlo 
do sertão, dessa imensa hinterlândia 
que está sob a responsabilidade do 
Brasil, o sertão que foi aberto à civi
lização pelas admiráveis explorações 
bandeirantes, que conheceu épocas de 
prosperidade e fases de atividade quase 
febril, quando · das descobertas minei
ras e da extração da borracha, mas que 
hoje, parece cair em sonolência, com 
suas cidades em decadência, explora
ções ao abandono, jovem pais que já 
conhece as ruinas". 

• "É mister, acrescentou o mestre, que 
o brasileiro olhe novamente para Oeste; 
recupere a ousadia dos bandeirantes . 
Seus esforços, seu pensamento, suas pre
ocupe.çõ.es devem orientar-se para o 
grande Oeste, que não pode mais. ser 
o pais sem vida e sem utilização séria 
de nossos dias. tste sertão deve ser 
antes de tudo, conhecido. O Brasil pos
sui tal porção da superficie da Terra 
que não pode eximir-se de torná-la 
cientlticamente conhecida. Está na mis
são especial do brasileiro ser geógrafo. 
Seria grave manter por muito tempo 
ainda a ignorância de tão vastas zonas 
da Terra. É preciso que o Instituto se 
oriente para êsses estudos, · demonstre 
seu interêsse; provoque um movimento 
de opinião favorável. Trata-se, não 
sômente de assegurar a exploração do 
que ainda é desconhecido, mas também 
de seguir a evolução das regiões já civi
lizadas. O Brasil é o pais onde as trans
formações humanas se produzem mais 
ràpidamente ; é indispenSá.vel que estas 
modificações radicais sejam acompa
nhadas, que se analisem suas tendên
cias, que se possa assim melhor con
trolá-las e mesmo dirigi-las. Os gran-

des serviços de melhoramento . do pais 
têm necessidade de instrumentos de 
informação idôneos, em primeiro lugar, 
de uma boa cartografia, que deve servir 
de base a todos os demais trabalhos. · 
Um pais como o Brasil nâo tem o di
reito de permanecer sem representação 
exata de seu solo e de suas explotações. 
Estreita colaboração deve ser solicitada 
ao Exército, para o progresso do sertão. 

· Nós sabemos, em França, quão impor
tante tem sido o papel do Exército; 
em todo inicio de colonização. Pioneiro 
em tôda parte, é sua missão estar sem
pre na franja pioneira da civilização, 
e no Brasil ainda mais especialmente". 

"Em pensando no sertão do Brasil, 
me . vem à mente a obra realizada em 
minha pátria, por chefes militares como 
Bugeaud, Faidherbe, Galliéni e, sobre
tudo, Lyautey". 

"Não é essa, aliás, uma velha tra
dição que nos vem das legiões romanas? 
o Exército não é somente encarregado 
da defesa, êle trava com freqüência uma 
outra batalha, batalha contra os ele
mentos de uma natúreza ainda selva
gem, que o homem isolado, o colono, 
não pode tão fàcilrlente domesticar". 

"O militar, como o monge, tem vo
cação para o serviço da humanidade, 
cada um, segundo as épocas, tem par
ticipado dos primeiros progressos,· na 
explotação de um pais novo. E quantos 
países não têm começado pela obra dos 
mosteiros ou pela obra dos militares?" 

"A obra nacional realizada pelo 
Exército, no Rio Grande do Sul, deve 
constituir um exemplo a estender a ou
tras regiões brasileiras". 

"O sertão pode ser para o Brasil um 
campo imenso de solidariedade nacio- · 
nal, pelo esfôrço que êle reclama de to
dos os brasileiros, para a obra imensa 
de imigração, de colonização, de assis
tência social, que começa a esboçar-se 
e deve ser concluida. O Brasil Central 
deve integrar-se sem mais tardança 
na civilização. As dissenções que por 
vêzes separam os brasileiros devem 
apagar-se, ante a grande obra do ser
tão", ao "a pêlo vibrante e preci8o à 
principal missão do Brasil". . 

Em carta com que nos honrou, áte
. ve-se o Sr. general Carpentier à coo

peração do Exército à obra da coloniza-
ção nacional. . 

"A meu ver, disse-nos S. Exa., nas 
condições atuais, a missão civilizadora 
excedendo a mis.s.ão puramente milltar, 
deve ser considerada como Um dos fa
tôres determinantes da organização e 
do estacionamento das grandes unida-' 
des e dos corpos de tropa, assim como 
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da formação profissional e moral dos 
quadros". 

"A ação do Exército pode ser exer
cida em numerosos domínios, especial
mente nas obras públicas (estradas, 
pontes, vias férreas), na organização 
das comunicações, na cartografia, na 
assistência ·médica. Os militares podem 
mesmo colaborar &. adlnlnistração dos 
territórios mais afastados, com as auto
ridades civis~ muito isoladas para tra
balhar utilmerite". 

"O Exército brasileiro começa a 
entrar nesse caminho. Suas unidades 
de Engenharia constroem estradas, vias 
férreas e linhas telegráficas, em certas 
regiões fronteiriças, e exploram postos 
de rádio, suas esquadrilhas de aviação 
fi:i,zem a ligação periódica com o inte
rior. Emfim, foi designado um oficial
general para estudar as questões con
cernentes ao povoamento e desenvolvi
mento das zonas fronteiriças. Seria de
sejável que o Exército continuasse nessa 
obra e lhe desse maior amplitude. 

Criar-se-iâ assim um novo ideal, o 
de levar aos limites da pátria a civi
lização brasileira. Nos esforços que te
tiam de desenvolver para realizar êsse 
ideal, seus quadros haveriam de ·adqui
rir qualidades de iniciativa e de ener
gia que lhes seriam necessàriamente 
indispensáveis para manter a integri
dade do p~is, no dia em que esta fôsse 
ameaçada". 

De S. Exa. o general Lelong recebe
mos a;; mais entusiásticas referências à 
"bela e nobre tarefa que espera o Exér
cito brasileiro", esta obra de coloniza
ção, cujo quadro geral, a seu ver,, traça
mos, fazendo ressaltar todos os aspec
tos, não somente militares, mas tam
bém sociais e econômicos. 

"Nós somos muito ufa.nos da grande 
obra realizada por nossos coloniais, 
para não vos desejar de todo o coração 
o mais completo sucessq". 
· "Que bela formação para os jovens 

oficiais que se dedicassem a essa obra 1 
Escola de dever - de resistência - de 
treinamento físico e moral - escola 
de devotamento I" 

"Criação - ou despertar - de rl
queU$ adormecidas. Cultura dada a 
êstes elementos ainda rústicos, mas que 
se tórnarão homens - e solda.dos. O 
Brasil maior, mais forte, mais rico. 
Magnifico ideal ! " 

E, com palavras de cativante sin
ceridade, que muito nos penhoraram, S. 
Exa. manifestou, não sôll).ente seu afeto 
ao Brasil e ao nosso Exército, mas tam-

-6- Ili 

bém o firme propósito de voltar ao Rio 
- "se Deus quisef" -. Mas o dever de 
grande soldado e patriota reteria s. 
Exa. ainda por alguns anos, em sua 

. pátria ou ao seu glorioso serviço, nó 
Velho Continente. Sobrevindo a paz, 
livre de perigo a França imortal, eis o 
grande francês, grande por seus pró
prios méritos e grande em nossa grati-

. dão, realizando aquêle singelo e como
vente ideal de voltar ao Rio, "revoir Zes 
bords fleuris de Guanabara" e reunir
se à nossa companhia, ao Instituto de 
Colonização Nacional, que tem em s. 
Exa. como dissemos, um de seus para
ninfos intelectuais. 

"Aos caros consócios do Instituto 
de Colonização Nacional, a e.ssa legião 
que já se enumera por mais de um mi
lhar de generosos corações a pulsat pela 
grandeza do Brasil, reservamos nossas 
últimas palavras de reconhecimento e 
admiração; reconhecimentO pelas ine
quívocas provas de solidariedade e con
fiança, que muito nos penhoram; ad
miração pela perseverança, pelo entu
siasmo sempre crescente pela obra em
preendida, no afã patriótico da reden
ção dos sertões, pela va!Orização da 
terra e do homem brasileiro, para maior 
glória do .Brasil" . 

Ten.-Cel. Frederico Rondon 

-iC 

A unidade nacional e a imigração 

O problema imigratório está provo
cando; em nossos círculos econômicos 
e politicos, estranhas controvérsias. 
Examinado desde o ângulo histórico, 
isto é, de suas origens entre nóS, ·pas
sando pelo exame da política a que 
vimos obedecendo por entre os altos e 
baixos da eterna experiência em que 
vivemos, o tema tem dado margem a 
considerações interessantes. De logo 
surgindo, todavia, várias questões. 
Assim, pergunta-se: devemos aceitar 
todos quantos nos procurem sem aten
der às condições étnicas e políticas, 
isto é, à sua raiz racial ou ideologia 
social ? devemos buscar lavradores ou 
técnicos especializados? 1!:sses imigran
tes devem ser solicitados ou devem ser 
aceitos espontâneamente ? Em que re
giões do pais êsses imigrantes devem ser 
localizados ? Por fim, e em síntese, 
atenderemos à qualidade ou à quanti
dade? 

Um homem de Estado mineiro, o 
Sr. Melo Viana, se não estamos enga-
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nados dirigindo-se ao Legislativo de 
sua terra, lembrou certa vez, ao exami
nar a necessidade imperiosa em que se 
encontrava a unidade federativa que 
governava, em face· da angústia de bra
ços para a movimentação de suas ri
quezas em certas áreas de seu território 
que não havia porque, a essa altura, 
exigir respeito à politica da quaUdade, 
que já se pleiteava, antes devendo-se 
preferir a da quantidade. 

·No momento atual, é certo encon
tramo-nos face a condições novas, que 
exPllcam as providências acauteladoras. 
Em conseqüência, o fator qualidade 
pesa mais, dado que a experiência en
sinou que nem todos os imigrantes, por 
suas ideologias e mesmo por suas fei
ções étnicas, servem, são úteis, vêm 
realmente cooperar conosco para nosso 
desenvolvimento ou para a formação 
de novas riquezas que beneficiem a 
humanidade. Demais, é tempo de assi
nalar, o conflito ·europeu, como o con
flito oriental desajustou gigantescas 
massas humanas, qÚe se chocaram e 
se perturbaram profundamente. Ora, 
povo jovem como somos, não é possível 
concordar que todo e qualquer hni
grante europeu ou oriental nos serve. 
Se possuímos largas extensões territo
riais, que requerem sua utilização, sua 
od'Upação, entregar essas áreas des
povoadas a essas massas desajustadas 
como procurar para nossas 1ndús-. 
trias os técnicos que se nevrosaram 
com a guerra, é caminhar mal, pertur
bantio nossa formação, criando dificul
dades tremendas de que, cedo ou tarde, 
haveríamos de colhêr os frutos dani
nhos que cumpre evitar. Se no exame 
das massas imigrantistas que nos pro
curam devemos ter em consideração 
suas condições étnicas e ideológicas, as 
condições psíquicas não são por despre
zar. Ao contrái:io, devem ser tomadas 
na devida consideraçã~. 

Povo novo, embora, já possuímos, 
todavia, certos padrões de cultura ma
terial e espiritual que nos cumpre reser
var, pois que nos definem magnifica
mente e são o fruto de nossos quatro
centos anos de vida e de conquistas. 
1i:sses padrões; no que possuam de me
lhor, de mais característico, não po
dem, nem devem ser desprezados ou 
preferidol! por outros, que no fim de 
contas, nos podem chegar sob a influ-

ência das dúvidas e dos tremendos en
trechoques que exPerimentaram seus 
portadores no decorrer dos horrores 
das duas guerras que abalaram a Eu
ropa em tão curto espaço de tempo. 
1i:sses padrões precisam ser defendidos, 
o que. não significa, de outro lado, 
que reajamos contra tudo quanto nos 
possa vir de fora e, de certa maneira, 
nos seja realmente útil, necessário, de 
rendimento seguro e bom. 

As massas de imigrantes, que o go
vêrno federal está procurando trazer 
para conosco constituir os núcleos que · 
realizam a integração, ao espaço eco
nômico, do espaço territorial político, 
que nos legaram os sertanistas e ban
deirantes do ciclo colonial, ao que se 
diz serão localizados de preferência nos 
setores sul e centro do país, onde os 
fatôres clima e trabalho organizado 

, podem garantir êxitos, resultados com
pensadores. 

Tal orientação oficial, que, aliás, 
tem sido a orientação até agora ado
tada pelos poderes centrais desde os 
dias em que, sob o Império principiou 
a política da colonização do Brasil com 
o braço e a inteligência do estrangeii'o, 
a persistir, atentemos bem para isso, 
a persistir, não sendo apenas um me
nospreço às outras áreas do 'pais, .vale 
como um agravamento das condições 
em que vamos vendo decorrer nosso 
processo de evolução como povo. Por
que o sul será envolvido mais e mais 
pela capa européia e o norte e o nor
deste permanecerão dentro dos padrões 
culturais que caracterizam o período 
colonial, isto é, unicamente servindo-se 
dos elementos sôbre que se fundamen
tou a sociedade colonial:. o lusitano, o 
indígena e o negro, com o mameluco 
e o mulato que resultaram da fusão 
dêsses mesmos elementos. 

A fatal distância étnica que dai 
surgir bem pode criar perigos muito 
sérios para a unidade nacional, peri
gos que devemos evitar em tempo, como 
devemos evitar, à luz do que a exPeri
ência já nos deve ter ensinado, a forma
ção das ilhas étnicas. Os elos da unidade 
pela existência de nossos ideais, pelos 
sentimentos de brasilidade que, feliz-

. mente, até hoje não foram perturbados 
e de que temos visto as melhores de
monst.rações nas várias vêzes em que 
houve necessidade da mobilização do 
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caráter, da energia, dos sentimentos 
civtcos do pais, precisam ser mantidos. 
Mas, para mantê-los, nada melhor que 
à execução de uma política que impeça 
a ·formação das ilhas, dos desajusta
mentos, das distâncias entre nortistas 
e sulistas. Povo com um grande cr~dito 
para a ·humanidade, não devemos ca
minhar contra o futuro, mas para o 
futuro, assegurando-nos a vitalidade 
criadora e disciplinadora. As massas 
lmigrantlstas, que formos buscar no 

Velho Mundo, seja para o parque ln 
dustrlal, as organizações técnicas, seja 
para a emprêsa agrária, não devem 
constituir um perigo ou· uma fôrça dis
sociadora do Brasil. Sua distribuição, 
por isso, pelas várias áreas · do país, é 
um imperativo que precisa ser conside
rado devidamente. Os lnterêsses da 
preservação da unidade nacional assim 
o exigem. 

Artur César Ferreira Reis 

• 

• 

..-
AOS EDlTóRES: :tste "Boietfm" não faz publicidade remunerada entrétanto retistarA ou 
comentará as contribuições sôbre geografia ou de interêsse geogrAflco que sejam enviada' 

ao Çonselho Nacional de Geografia, concorrendo dêsse modo para mais ampla difusio da biblioSf&fb 
referente à geografia brasileira. 



Coritribuição ao ensino 

Aparecimento da Vida sôbre a Terra 
e Progressivo Desenvolvimento 

de sua População* 
Prof. MATIAS DE o. Roxo 

Consultor-técntco do C .. N . G. 

O aparecimento da vida na Terra é problema que ainda não pôde ser resol
vido. Querem uns, que tenha surgido diretamente da substância mineral, isto 
é, que em condições, por completo desconhecidas e que só existiram no inicio 
da vida do Planeta, tenha ela se originado por geração espontânea dos sêr~s 
minerais. Opinam outros, que a vida se originou de germes vivos preexistentes 
nos espaços siderais, sendo então a matéria viva tão antiga como a matéria 
morta, germes êstes que vieram cair na Terra impelidos pela pressão dos raios 
luminosos ou transportados pelos meteoritos . E' o Panespermismo . 

O que a respeito .da vida sôbre a .Terra se sabe de positivo, é que a vida 
existe desde que se depositaram as primeiras camadas sedimentárias. 

Embora delicadíssinlas experiências tenham mostrado não serem de todo 
descabidas as idéias panespermistas, pois sabe-se da existência de sêres vivos, 
que puderam suportar 700 atmosferas de pressão <Bactérias de putrefação) a 

. temperaturas de mais 200 graus uns e menos 253 outros, pôsto que em estado 
de vida J.aiente, a análise espectral, se bem tenha · verlficado a presença de quase 
todos os corpos químicos em vários corpos celestes, não conseguiu ainda veri
ficar a existência de matéria orgânica fora ·da Terra, a despeito das conclusões 
de Beijerink e Timiriassey, que por falhas instrumentais chegaram a afirmar a 
existência das raias de Clorofila nos espectros de Urano e Neptuno. 

Logo que as condições ambientes o permitiram, é lógico concluirmos, apa
receu a vida na Terra. Os mais antigos vestigios da existência de sêres vivos 
sôbre a Terra de que temos conhecimento, e que foram encontrados em forma
ções da Era. Proterozóica ou Algonquiana, nos mostram a. ocorrêp.cia então de 
sêres vários, dotados já de certll.. organização, · principalmente animais, que parece 
assim terem precedido aos vegetais no povoamento da Terra, entre os quais 
notam-se Protozoários, Espongiários, Anelideos, Moluscos, Crustáceos e Algas. 
O grau de organização dêsses sêres vivos faz supor que tenham êles aparecido 
faz muito, isto é, no decorrer da Era Arqueozóica ou Arquearia. 

Como todo o calcáreo conhecido na Terra provém, em última instância, dos 
sêres vivos, sua ocorrência, formando leitos, nas rochas arqueanas, nos conduzem 
a supor que a vida já se devia ter inaugurado na· Terra durante a Era Arqueana. 
Em todo caso ainda não se descobriu vestígio indiscutivel de ser vivo nas 
camadas dessa Era, pois o Eozoon canadense de Dawson, a principio considerado 
Foraminifero, não passa de uma associação mineral de calcito e serpentina, 
os supostos fósseis encontrados por Sederhol.m na Finlândia meridional são por 
demais problemáticos. 

O estudo da distribuição da vida nos vários períodos da História da Terra 
nos tem evidenciado não se ter apresentado ela sempre com a mesma pujança 
e expansão. A principio, muito menos numerosa em tipos, cuja organização era 

• N.R. - Aula dada pelo Prof. Matias de Oltvetra Roxo na Untverstdade do Distrito Federal, 
hoje extinta. , 
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muitissimo mais simples, foram o.s organismos cada vez mais se complicando 
.e aperfeiçoando, indo também ·cada vez aumentando o número de formas di
ferentes, ilendo as faunas mais antigas muito mais uniformes do que as mais novas. 

1 As faunas e floras das épocas, períodos, etc., não são por forma alguma idên
ticas, como também o grau de complicação orgânica de seus elementos componen
tes vai cada vez se complicando mais com o decorrer dos tempos. Isso não signi
fica por forma alguma que não existam tipos que, tendo aparecido nos primór
dios da vida sôbre a Terra, subsistiram por vários períodos geológicos, muitos 
mesmo, como as Lingula, Discina, Crania, etc., tendo chegado até nossos dias. 

O que se tem verificado é que em conjunto as floras e faunas de duas épocas 
são tanto mais diferentes quanto mais afastadas foram elas, e que as de uma 

. se filiam diretamente às da época que lhe é Imediatamente anterior, tendo desa
parecido vários tipos e surgido outros que se lhe filiam, de maneira que em seu 
conjunto são completamente diferentes as faunas e floras de duas épocas diver
sas, e mais ainda a de dois períodos e de duas eras diferentes. 

Dai, a designação · das cinco eras, em Arqueozóica, Proterozóica, Paleozóica, 
Mesozóica, Cainozóica, o que significa, respectivamente, vida antiga, vida pri
meira, vida velha, vida média e vida nova. 

Aos tipos que comparticipam da população da Terra em várias divisões da sua 
história dizem-se tipos persistentes; entre êles, apresentam alguns persistência 
extrema, tendo-se achado representados nas faunas e floras de tôdas as épocas: 

Assim: Entre os Protozoários os gêneros Lagena, Nocloseiuria, e Cristellaria, 
surgidos no Cambriano, e o gênero · Sacamtna, aparecido no Ordoviciano e fre;. 
qüente nas faunas antepermianas fazem parte da fauna atual . Entre os Braqutó.,. 
podos dos atuais gêneros Disctna, Ltngula e Cranta, o primeiro data do Cam-
briano e os dois últimos do Ordoviciano. . 

Entre os Moluscos, o gênero _Nucula e Nuculana de Lamelibrânquio, e o 
gênero Pleurotomarta,, de Gasterópodo, aparecidos todos no Siluriano subsistetn 
ainda em nossos dias . Entre os Vertebrados, o gênero de Peixe, Ceratodus, apa
rentado com o nosso Lepidostrem, e o gênero de Réptil., Sphebodon, são tipos 
atuais, mas que surgiram no Triássico . 

Entre os. Vegetais, o gênero Equtsetum, aparecido no Carbonífero, é o repre
sentante único do Phylum Arthrophyta na Flora atual, e ós gêneros de Conife
ropgita, Saltsburia (Ginko) e Batera, atuais, datam do Permiano. 

:e:sses tipos que têm presenciado quase tôda a história da Terra sem se modi
ficarem ou tendo apenas sofrido pequenas modificações são em geral os mais 
simples e toscos de seu grupo, sendo conhecidos como tipos arcaicos por apre-
sentarem os mais antigos caracteres estruturais. · 

Tipos de sêres vivos existem cuja evolução é mais lenta e outros cuja evolução 
lê mais rápida. Aos primeiros se dizem tipos conservativos e aos segundos tipos 
"1"ogressistas. 

Denominam-se fósseis característicos de uma camada geológica aos que sõ
mente nessa camada são encontrados. São tipos de vida curta que não suportam 
as grandes cambiantes do meio. 

Assim: Entre os .Braquiópodos os gêneros Kutorgina e Obolella são carac
terísticos do Cambriano, os gêneros Orthis e Siphonotrata do Ordoviciano e 
Siluriano, o gênero Uncites do Devoniano, o gênero Syrtngothiris do Carbonífero, 
o gênero Proãuctus do Carboriifero e Permiano. Entre os Moluscos Lamelibrân
liniios, o gênero Modiolopsis é característico do Ordoviciano e Siluriano, o gênero 
Ànthracomya do Carbonífero, o gênero· do Schizodus do Carbonífero e Permiano, 
o gênero Myophoriopsia do Triássico, os gêneros Hippurites e Radioletes do 
Cretáceo. 

Quase cada camada geológica tem seu Molusco Cefalópodo caracteristico; 
o Carbonífero tem o gênero Glyphtoceras, o Triássico os gêneros Caratites e 
Arcestes, o Cretáceo o gênero Baculttes, o Cretáreo superior o gênero Belemnitella. 
Do mesmo modo, cada camada, do Paleozóico tem o tipo de Trilobite que lhe é 
peculiar, e às vêzes até mais de um. 

Entre os Vertebrados, a começar dos Peixes, os Anaspidas são peculiares 
ao Siluriano, os Antiarchi ao Devoniano; os grandes Batráquios viveram prin
cipalmente durante o Carbonifero e o Permiano, alguns no Triássico, e entre 
êles os Eryopides são caracteristicos do Permiano e os Mastodontosauridae, que 
l!Ompreendem os maiores de todos, o são do Triássico. Entre os Répteis, os 
f'aroiasa uridae são do Permiano em geral, os Polycosauria e Labidosauria do 
Permiano inferior apenas; os Répteis alados são JurásSicos e Cretáceos, sendo 
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Jurássicos os Rhamphorphynchofdes e Cretáceos os pterodactyloidea. Entre os 
Dinosáurios, são principalmente Jurássicos, os Stegosauria Cretáceos . os Cera
topSia e Ankylosauria. Dos Mamíferos os Credantia são do Neogeno, os Fissipedia 
do Eogeno, os grandes Desdentados· são principalmente do Eogeno. Os Titano
therios dos quais derivam os Proboscídeos, são do Neogeno. 

Em muitos casos um ou mais tipos animais ou vegetais, mas principalmente 
animais, ocorrem em formações de sistemas diferentes em regiões diferentes tam
bém da face da Terra; isso em muitos casos indica ter havido uma emigração, 
em virtude da qual um ou mais tipos habitando uma região determinada em 
determinada época, deslocou-se para outra região, onde só conseguiu ch~gar ao 
fim de longo tempo; como ao fim dêsse tempo os sêres de uma e outra região 
foram se modificando, acontecendo que em sua peregrinação os tipos que se 
deslocaram não evoluíram, vêm finalmente fazer parte de uma fauna mais 
nova do que a de que faziam parte na região de onde vieram na época que de lá . 
saíram. . 

Quando um tipo biológico apresenta em sua organização uma série de carac
teres peculiares a outros tipos que lhe antecederam ou a tipos que lhe sucederam, 
êle se denomina tipo generalizado. :msses tipos generalizados precedem sempre 
a tipos especializados que dêles descendem. 

O principal fator na evolução dos sêres vivos sôbre a face da Terra, tem sido 
lnegàvelmente a variação do meio em que vivem. Quanto mais variável houver 
sido o meio em qtie vive, o ser mais ràpidamente evoluiu. Afinal de contas a 
evolução dos sêres vivos nada mais é do que uma conseqüência do princípio da 
mércia e da Lei de Newton. 1 

Se o meio se conservar estático o ser não variará. Em última instância a 
variação é o processo pelo qual o ser reage à atuação da variação mesológica, de 
maneira a restabelecer o equilíbrio estático Indispensável à obra do Universo, 
e como o meio não é por forma alguma estático, como o mostra a Geologia, claro 
está que o ser é obrigado a variar continuamente. Querer atribuir ao ser o poder 
Intrínseco de variar independentemente do meio redunda, afinal de contas, em 
negar pura e simplesmente o principio de causa e efeito, o principio básico por 
excelência do Universo, o principio da inércia. Não passa de um biocenirismo sem 
a menor razão éie ser. · 

Quando o meio se conserva invariável ou pouco variável em regra o ser não 
varia ou varia muito lentamente. É o caso da ·segregação de sêres em regiões onde 
as condições ambientes apresentam certa fixidez; as faunas abissais que vivem 
em um meio cuja variação é pràticamente nula, além de ser uniforme em todo o 
Globo, é muitíssimo pouco variàvel tanto em sua expansão como no decorrer 
dos tempos. De um modo geral os animais marinhos, cujo habitat varia muito 
menos e mais lentamente do que os terrestres, são mais conservativos do que os 
que vivem sôbre as terras firmes, e quando variam suas variações são muito menos 
bruscas. De um .modo geral a evolução é tanto mais rápida quanto mais comple
xo fôr o ser. Os vegetais são mais conservativos do que os animais, que são mais 
progressistas porque são muito menos sensíveis às variações climáticas por que 
têm passado. . · 

Os Peixes, por exemplo, estão evoluindo desde os tempos Ordovicianos, os 
Répteis desde o Carbonífero; os Mamíferos completaram tôda sua evolução, 
pode-se dizer, no decorrer da era Cainozóica, e entre êles os Equídeos, Probosci
deos, Felídeos, Camelideos, e Simidae, durante o Eogeno, e o gênero Homo apenas 
durante o Pleistoceno. · 

o caso mais interessante da influência do meio no desenvolvimento Indi
vidual de um ser é o que se observa com o Axolotis, o Amblystoma Tigrinum do 
México, que é um Batráquio Urodela, que quando vive permanentemente no meio 
aquoso atinge ao estado adulto sexual sem abandonar a forma perenibrãnquia 
larvar, mas se, porém, é obrigado a vir com freqüência respirar fora da água, 
acaba completando seu desenvolvimento de maneira a se transformar em animal 
com aspecto de Salamandra. · 

Denomina-se hereditariedade ao fato de conservar um tipo biológico os ca
racteres herdados de seus antepassados e transmití-los aos seus ·descendentes.· 
Ao fato da aquisição pelos descendentes de um ou mais caracteres que não existem 
nos antepassados e que por hereditariedade transmitem aos descendentes deno.;. 
mina-se variação. 

Hereditariedàde e variação são os dois fatôres a cujo produto se denomina 
evolução .. 
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Várias têm sido as teorias aventadas para explicar a evolução, e entre tôdas, 
.sobressaem, a de Lamark a de Darwin, e a de Geoffroy Saint-Hllaire. Para o 
primeiro dêles a causa principal reside no uso e desuso dos variados órgãos, em 
virtude de que êles se desenvolvem ou se atrofiam até desaparecerem; para o 
segundo a causa principal consiste na seleção natural, em w.rtude da qual somente 
o mais apto subsiste; finalmente, para o último a causa principal consiste na 
variação do meio. No fundo, a idéia de todos êles é ·uma mesmíssima coisa, 
admitindo todos três a interferênçla de vários outros fatôres dos quais o mais 
importante era a propriedade que têm os sêres vivos de variar independentemente 
do melo·. 

Para o geológo e paleontologista o fator variabilidade do meto é inegàvel
mente o mais importante, senão talvez 'o único, que provoca a evolução, visto que 
dêle podem resultar todos os demais, desde que se tenha bem em conta que a 
variabilidade do ser vivo nada mais é do que a maneira como êle reage às 
variações do mel.o .. 

Em Mineralogia é sabido que a forma cristalina dos minerais é função não 
só da composição quimica como também do meio e modo como se processa a 
cristallzação. Assim é que, de um mesmissimo magma eruptivo, como já vlnio.s, 
podem resultar rochas tendo as mais diversas estruturas, conforme ·o modo 
como se operou o resfriamento e conseqüente consolldàção. 

Os fenômenos de polimorfismo dos minerais são por demais conhecidos, ha
vendo formas estáveis e instáveis. O enxôfre por via úmida cristaliza em cristais 
rômbicos ao passo que por via sêca, por fusão, o faz em cristais monoclinicos; 
~pirita amarela é cúbica, ao pàsso que a pirita branca ou marcassita - embora 
tenham ambas a mesmíssima composição química (S. Fe) -, é rômbica. 

O calcito é romboédrico e a aragonito é rômblco, embora sejam ambos carbo
natos de cálcio. O diamante é cúbico ao passo que o grafito é hexagonal. 

O ser vivo sendo caracterizado pela grande instabilidade de sua composição 
química deverá naturalmente ser muitissimo mais influenciado pelo meio, dai 
a sua mui~o maior variabilidade. 

Seja porém qual fôr a causa preponderante da evolução, acha-se ela em grande 
parte regulada pelas duas .leis de Lamark: 

. 1. O exercicio da função desenvolve o órgão ao mesmo témpo que· sua para-. 
llsação o atrofia, fazendo-o desaparecer. 

2. Tudo .quanto foi adquirido por um ' organismo durante sua vida será 
transmitido por hereditariedade aos seus descendentes. · 

Quanto à segunda dessas leis devemos observar que só se deverá referir ao 
que afetar o organismo em seu substr.actum, o que não é por forma alguma o 
caso das mutilações. 

A essas duas leis devemos acrescentar os seguintes princípios, segundo os. 
qµals a evolução dos sêres vivos parece ter obedecido: 

1. A evolução é irreversível, isto é, órgãos ou funções perdidas nunca mais 
poderão aparecer nos descendentes. Embora muitas vêzes sejam substituídos por 
órgãos ou fwições simllares, mas que não são os mesmos. 

2: A evolução se caracteriza por uma constante perda de elementos 
orgânicos entrados em desuso. . 

3. O tamanho do corpo vai em geral sempre aumentando, sendo sempre 
de seus últimos representantes na população do Globo os maiores representantes 
de um grupo de sêres. · · 

4. Um determinado grupo de formas só poderia se ter originado em tJpos 
que possuíssem concomitantemente· com outros caracteres todos os caracterís
ticos morfológicos nêle encontrados. 

5. A especialização orgânica vai cada vez· mais se acentuando até o dei;S.
pareclme:i:ito do grupo biológico. 

6. A vida parasitária ou fixa conduz 4 regressão orgânica, com a paralisa
ção de desenvolvimento ou mesmo perda de órgãos. 

7. A evolução parece se processar segundo uma diretriz coincidente com a 
linha média da variação do meio. 

\ 
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Os tipos biológicos que pela sua filiação formam um tronco ou ramo único 
são reunidos em grupos a que se denominam ramos flléticos; os ramos filéticos • 
que por sua vez parecem ter uma origem filogenética comum formam grupos 
maiores a que se denominam Phylum, que fica compreendendo assim todos 
os tipos biológicos tendo. a mesma origem. 

Em Zoologia e Botânica todos os sêres cujas semelhanças sejam do mesmo 
grau que a havida· entre pais e filhos dizem-se da mesma espécie, denominando-se 
gênero à reunião de espécies cujas semelhanças entre si é maior do que com 
tôdas as outras. Em Paleontologia, porém, o freqüente é encontrarem-se nas 
várias camadas sedimentárias que se sucedem séries de formas cujas diferenças 
vão se acentuando cada vez mais, de maneira que uma .forma inicial vai se achar 
afinal representada por uma outra completamente dela diferente ao fim de um 
maior ou menor período de tempo. Embora essas duas formas tão distanciadas 
em tempo sejam diferentes, .elas se ligam entretanto, por uma série de formas 
intermediárias. Zoolôgicamente não são da mesma espécie, não subsiste a menor 
dúvida, ao passo que paleontolôgicamente parecem dever çonstituir uma só e 
mesma espécie, visto que duas quantidades iguais a uma teréeira são iguais entre 
si. Nesses casos usa-se então substituir a denominação da espécie pela do tipo, 
que tanto poderá ser específico como genérico. 

Uma série de formas consideradas em um dado momento como pertencendo 
a ·um grupo podem muitas vêzes não ter a mesma origem fllogenética. Nesse 
caso, diz-se que o grupo tem origem polifilética, não devendo portaJ;lto seus 
elementos se · achar reunidos em um mesmo e só grupo. 

E' justamente o que se passa com os Proboscídeos, a principio considerados 
como constituindo um só grupo, de acôrdo com as pesquisas de Osborn acham-se 
distribuídos em 5 sub-ordens. Os dois únicos representantes atuais de Probos
cideos, a princípio considerados como formando um só gênero, fazem na 
realidadt:! parte de famílias distintas, pertencendo à família- Loxo<lontidae o 
elefante africano, e o asiático, à familia Elephantidae. 

Como e por que de'sapareceram as variadas faunas que em tempos sucessivos 
povoaram a Terra ? Como se extinguiram as variadas formas animais ? A mim 
quer me parecer que somente a grande variedade do meio poderá dar resposta. 
As variações do meio não foram sempre graduais, tendo sido freqüentes as mu
danças bruscas, principalmente climáticas. Houve períodos de sêcas prolongadas 
e de pluviosidade intensa, abrangendo maior ou menor extensão territorial, 
durante os qual~ foram diversamente afetados os sêres vivos. 

Um longo período de chuvas devia ter sido prejudicial aos · animais como os 
Répteis, que colocam seus ovos nas praias arenosas, sendo o calor indispensável 
para a incubaçao fornecida pelo sol; a menor quantidade de umidade os estraga 
Pelo desenvolvimento de vegetações. 

Em períodos de sêcas prolongadas, ao chegarem cansados na beirada das 
lagoas onde ainda subsistiam água e vegetação, ai acabam ficando para pouco de
pois morrerem, como parece ter-se passado nas regiões nordestinas de nosso pais 
durante o Pleistoceno, e ainda hoje em dia. 

Somente os tipos mais aptos a suportarem as intempéries puderam subsistir, 
sendo na grande maioria dos casos difícil saber-se atualmente os verdadeiros 
motivos dessa sup·erioridade. Nem sempre o mais robusto fisicamente é o mais 
apto, tudo depende das exigências do meio. Em todo caso tomando a especia
lização extrema o ser mais dependente do meio, os tipos especializados serão os 
primeiros a sofrer as conseqüências das cambiantes mesológicas. 

Para terminar façamos algumas considerações a respeito do tempo de dura
ção dos variados períodos geológicos. A rigor, podemos com Branner afirmar 
sem mêdo de errar, que a única coisa real que se sabe a respeito é que o tempo 
é tão vasto como o espaço; em todo caso, várias têm sido as tentativas para de
terminar o número de milhões de anos que foram precisos para. a formação 
das variadas camadas sedimentárias. 

James D. Dana, baseando-se na espe8sura máxima das variadas camadas 
sedimentárias, chegou à eonclusão de que a era Mesozóica foi 5 vêzes mais longa 
do que a Cainozóica, e a Paleozóica foi 12 vêzes mais. Lapparent, baseando-se 
na duração precisa para a formação das camadas sedimentárias pela sedimenta
ção do material erodido da crosta, chegou a concluir ser de 75 a 85 milhões de 
anos a idade total das formações sedimentárias. Baseando-se na velocidade de 
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desintegração dos materiais radioativos das rochas e outros dados, tem-se 
chegado a atribuir 550 a 700 milhões de anos o tempo decorrido desde o comêço 
do Pe.leoz(>lco até agora. · . 

De acôrdo com Artur Holmes, Swinton, estabelece o seguinte quadro cro-
nológico das variadas épocas da História da Terra, em milhões de anos. 

Holoceno . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . 0,01 
Pleistoceno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Plloceno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . 6 
Mioceno .............................. 18 
Ollgoceno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
Eoceno ....... .. ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 

Calnozóico ........................... 111 

Cretáceo .................... . 
Jurássico . , .................. . 
Triássico .................... . 

70 a 
100 a 
180 

90 
150 

Mesozóico " . . . .. . .. .. . . . · 350 a 420 

Permiano ... ... ... .......... . 
Carbonífero ................. . 
Devoniano ................... . 
Siluriano .......... .. ........ . 
Ordoviciano ................. . 
Cambriano .................. . 

200 
260 a 
310 a 
450 
500 
600 

300 
400 

Paleozóico · .. .. . . .. .. . . . . 2320 2450 

Proterozóico ............ 100 a·2000 

no qual demos, de acôrdo com M. Boule 10 000 anos para o Holoceno. Dêle con
cluimos ser de 3 781 a 4 981 milhões de anos o espaço decorrido desde o comêço 
do Proterozóico até o princípio do Holoceno. . 
· A variação extrema nos números a que têm chegado os vários mestres mostra 
claramente o quanto há de aleatório em tudo isso, e a imensa dificuldade que 
apresenta o problema da determinação da idade de quem nasceu tanto tempo 
antes do registro civil . 

..-
Concorra para que o Brasil seja cartogràflcamente bem representado, enviando ao Conselho 
Nacional de Geografia Informações e mapas que possam ser de utilidade à nova edlçlo 

da Carta GeorrUlca do Brasil ao MWonbimo, que o Conselho estl. ~laborando. · 
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CENTÉSIMA VIGÉSIMA NONA TERTÚLIA, REALIZADA A 12 
DE NOVEMBRO DE 1946 

"A SITUAÇÃO DA GEOGRAFIA NA NOVA CONSTITUIÇÃO" 

Abrindo a sessão, o Eng. Christovam Leite de Castro explicou a finalidade da 
mesma e passou a palavra ao Cel. Adir Guimarães para eXPor suas idéias sôbre 
"A Situação da Geografia na Nova Constituição". 

De inicio fêz ver o Cel. Adir Guimarães que não faria uma interpretação dos 
textos da Constituição, o que cabe mais aos advogados e sim, como geógrafo, 
d18cutiria seus aspectos geográficos. 

A nossa Constituição, disse êle, no artigo 217; facilita mesmo sua revisão; 
dai têrmos possibll1dade- de modificá-la. As 9bras constitucionais são humanas 
e, portanto, imperfeitas. 

o comandante Fleming, na edição do Jornal do Comércio do dia 10 de no
vembro, escreveu um artigo sôbre a matéria geográfica na Constituição no qual 
fêz censuras, inclusive ao Conselho Nacional de Geografia. 

Não vou dar opiniões, continuou o Cel. Adir Guimarães;·quero apenas chamar 
a Q.tenção dos geógrafos para os pontos que podem ser disctitidos. 

O artigo 1.0 diz: "Os Estados Unidos do Brasil mantêm, sob o regime represen
tativo, a Federação e a República". Surge uma primeira dúvida quanto ao nome da 
nossa organização estatal. Rui Barbosa em emenda à Constituição de 1891, deixou 
claro que seu nome era Estados Unidos do Brasil. Não há portanto dúvidas sôbre 
o nome da nossa organização estatal, o que não parece claro na .Constituição 
atual. Podemos discutir uma melhor forma. para o futuro. 

No artigo 2.0 lê-se: Os Estados podem encorporar-se entre si; sµbdividir-se 
ou desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos Estados, me
diante o voto das respectivas assembléias legislativas, plebiscito das populações 
diretamente interessadas e aprovação do Congresso Nacional". Há aqui uma 
pequena curiosidade. E' que nos diversos trechos há dúvidas quanto ao "formarem 
novos Estados'.'. Rui Barbosa colocou Estado no singular1 Quanto ao plebiscito 
pode pare~er que seja cousa legitima; muitas vêzes não o é. A questão da anexa.,. 
ção do Iguaçu, por exemplo, caso se promovesse um plebiscito o povo votaria pela 
permanência do território. A expressão deve, pois, ser tomada com muito cuidado. 
Outro ponto é o da não possibilidadé de surgirem novos Territórios. 

O artigo 5.0, combinado com os artigos 28 e 34 (vide Constituição), mata a 
questão de se querer criar Territórios apelando para a defesa nacional. No n.O 
XI dêste artigo, temos a expressão Correio Aéreo. Trata-se de um serviço postal, 
portanto, não há razão de se repetir a expressão. o mesmo artigo, n.0 XV, letra 
l, fala da questão de caça, pesca e florestas. Da maneira que é colocada na Cons
titl,lição dá 'à União o direito de legislar, mas o que se tem observado é que não 
há nenhuma proteção às florestas. A letra r dêsse artigo refere-se à encorporação 
dos ·selvicolas à comunhão nacional. Pode parecer um assunto pacifico, o que 
na verdade não é. · · 

O artigo 7.0 é fundamental para n()Ssa vida política; a autonomia munici
pal ai expressa é a célula da nossa organização. 

Lendo e comentando o artigo 19, o Cel. Guimarães fêz ver que a questão dos 
impostos comporta várias modalidades; os artigos 34 e 35 podem ~ar margens 
a dúvidas, principalmente pela interpretação de "nascente", que é discutida; 
ó de n.0 152, dá como cousas distintas a propriedade do solo e do subsoló; o '154, 
referente à usura, poderia talvez ser omitido. . 

Prosseguindo, o orador comentou o artigo 156, que trata das terras devo.,. 
lutas e, passando ao 164 {"É obrigatória em todo o território nacional a assistên
cia à maternidade, à infância e à adolescência. A lei instituirá o amparo de 
familias de prole numerosa"), declarou que seria mais digno silenci~r sôbre 
esta questão. No 175 criticou o têrmo "sob proteção" lembrando que ficaria 
melhor "por parte do Estado". 
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Mais interessante é o capitulo das DlsposlÇões Gerais. O artigo 195 diz: 
"São sim bolos nacionais a . bandeira, o hino, o sêlo e as armas vigorantes na data 
da promulgação desta Constituição. Parágrafo único - Os Estados e os Munl
ciplos podem ter simbolos próprios". A questão dos simbolos estaduais e muni
cipais é muito discutida; êles representam a história local. Acabar com tais 
simbolos é o fim do patriotismo; o nômade não é tão patriota como aquêle que 
conhece suas tradições e ·está pronto a defendê-las. 

Concordou em linhas gerais com. o artigo 198, afirmando que deve haver 
outros regulamentos contra outras calamidades. É de espantar o íridice de 
tuberculosos na Bahia e 'Rio de Janeiro; é necessário um estudo estatístico. 

Quanto ao artigo 199, as Constituições de 1934 e 1937 foram, neste ponto 
mais sábias. Todos os Estado~ eram obrigados a aplicar uma porcentagem daa 
suas rendas na instrução e não canalizarem tôdas as suas energias para uma 
certa região. É a ·consagração do principio da economia dirigida. 

Os governos não podem assistir à luta econômica muitas vêzes prejudictal. 
Isto não quer dizer que o govêrno esteja em luta. E' necessária a criação de wn 
Conselho, mas que não se governe arbitràriamente. 

Passando às Disposicões Constitucionais Transitórias o Cel. Adir Guima
rães. a titulo de curlosidade, mostrou uma série de pequenas falhas que bem 
mostral?l que a Constituição, como tôda obra humana, não é perfeita. 

Referindo-se à mudança da capital disse o conferencista que a Constitulção 
deixar transparecer que "temos que mudar" a capital do pais. Mas, por que esta 
necessidade? Todos falam nela vagamente, porém, não especificam. Dos traba
lhos por êle consultados sõmente um, publicado pela Sociedade Brasileira de 
Geo11:rafia, parece esclarecer o assunto dizendo ser devida à necessidade estra
tégica,. Porém, pergunta-se: por que, para onde, quando e como esta mudança? 
A própria cidade. do Rio de Janeiro já assistiu a u'a mudança da capital Ili 
pouco mais de um século, sofrendo as desvantagens ocasionadas pelo chamado 
P. R. (Propriedade Real) destinado a alojar os fidalgos portuguêses. 

Quanto à possibilidade da maior segurança nacional da capital para caso 
de guerras nacionais ou, mundiais, as razões militares para mudança da capital 
são mais ou menos pueris; basta citarmos o exemplo de Washington, capital doa 
Estados Unidos, na costa do Atlântico. · 

No que diz respeito à facllldade de c~unicações entre as. unidades fede
rais, que adianta à localização central da · capital? 

A questão do sítio da capital, concluiu o Cel. Adir Guimarães, interpretando 
os mapas demográfico e de deslocamento das populações, · é mais aconselhada 
a exteriorização no litoral que a interiorização no · sertão, pois, é na costa que 
temos maior coeficiente de população. e onde o comércio mais se desenvolve. 

Pensar-se · ainda na mudança da capital numa época de inflação em que 
vivemos, parece igualmente um absurdo: Não deve· haver descentralização de 
esforços nesta época de luta pela vida. Ninguém deve ter opinião avançada 
sem estar baseado em estudos sólidos da realidade . 

Passando ao artigo 6.0 disse que nesta Constilu.icão não está consignado 
como na passada o principio do "Uti Possidetis". A Constituição atual parece 
neste ponto mais sábia, pois, permite aos Estados cederem áreas legitimamente 
suas a outros Estados, por meio de acordos. A Constituição passada não permitia 
dêste· modo reivindicações territoriais como esta permite. . 

Tecendo mais algumas c.onsiderações a respeito dos processos de demarca
. ção no terreno deu por encerrada a palestra. 

Finalizando a sessão, o Prof. Alirio de Matos por impedimento do Eng. Leite 
de Castro, agradeceu aos presentes. 

CENTÉSÍMA TRIGÉSIMA TERTO'LIA, .REALIZADA A 
14 DE NOVEMBRO DE 1946 

RELAÇÃO EXISTENTE ENTRE OS• SISTEMAS DE NUVENS E AS :MASSAS DE AR 

Abrindo a sessão, o Eng. Christovam Leite de Castro falou da honra que, 
na quà.lidade de secretário-geral do Conselho Nacional de . Geografia, tinha em 
presidi-Ia e da grande satisfação geral de ouvir a palestra do professor Ph. 
Bchereschewsky, não só pela figura do eminente cientista, como também pela 
própria ciência a que se dedi~a. Lembrou, então, a importância dêsse contacto 
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entre a Geografia e a Meteorologia, visto serem dois ramos da ciência, que 
caminham paralela e fraternalmente se auxiliam na interpretação de numerosos 
fenômenos. 

Dada a palavra ao professor J. C. Junqueira Schmidt, a quem se .confiou 
a apresentação do ilustre conferencista, professor Schereschewsky, disse aquêle 
professor em resumo, o seguinte: 

Quem não conhecesse o professor Philippe Schereséhewsky poderia estranhar 
o fato de, estando êle no Brasil, onde veio representar a França num congresso 
de Geologia, ir realizar uma conferência sôbre assunto· especializado de Me ... 
teo~ologia. Seu contacto com a Meteorologia data da guerra de 1914. Nessa época, · 
a ciência meteorológica dedicava-se quase exclusivamente ao estudo da Clima
tologia. Muito pouco se havia feito com relação ao esclarecimento do problema 
da previsão do tempo, considerado dos mais difíceis. Com o rápido desenvolvl
in,ento da aviação durante a guerra, houve necessidade urgente de se melhorarem 
os métodos adotados na previsão do tempo, afim de tomar mais eficiente o 
emprêgo do avião como arma de guerra. Daí porque, em 1916, por indicação do 
general Delcambre, se confiou ao professor Schereschewsky a reforma do ·ser
viço Meteorológico da França, reforma essa que devia visar, principalmente, o 
aperfeiçoamento dos métodos utilizados na previsão do tempo. Foi nesse período 
que Schereschewsky, juntamente com o professor Wehrlé, descobriu que as 
perturbações atmosféricas, nas latitudes médias, resultavam na formação de 
extensos agrupamentos de .nuvens que, ao se deslocarem, guardavam sua indi
vidualidade e que receberam a denominação de "sistemas de nuvens". 

Durante o mesmo periodo da guerra, o professor Jak Bjerkness, na No
ruega, graças a seus profundos conhecimentos de Hidrodinâmica · Fislca, des
cobriu a. formação das "famílias de ciclones'" que se produzem na atmosfera 
tôda vez que uma massa de ar frio, proveniente das regiões polares, se desloca 
no sentido dos trópicos, indo assim ao encontro das massas de ar de origem 
tropical. Os ciclones que se formam no limite entre as referidas massas de ar, 
designado por Bjerkness de "Frente Polar", têm, como se verificou mais tarde, 
grandes relações com os -"sistemas de nuvens". Pode-se afirmar que . a cada 
ciclone corresponde um sistema de nuvens e que vários sistemas de nuvens se 
llgam entre si pelas denominadas ·~onas .de ligação". Assim, um conjunto de 
sistemas de nuvens corresponde a uma familia de ciclones, a qual habitualmente 
se forma ao longo de uma massa de ar frio, em contacto com uma massa de 
ar tropical. Em 1921, Bjerkness e Schereschewsky, por ocasião da reunião, em 
Bergen, na Noruega, dos diretores dos Serviços Meteorológicos do. Mundo, le
varam ao conhecimento da Organização Meteorológica Internacional, os bons 
resultados conseguidos com os métodos acima mencionados e que foram adotados 
mais tarde por todos os Serviços Meteorológicos. Em 1923, a Academia de França, 
premiava o trabalho publicado por Schereschewsky e W&hrlé intitulado "Les 
Systêmes Nuageux". · · • 

Várias comunicações foram feitas posteriormente por Schereschewsky na 
Academia de Ciências de França sôbre os sistemas de nuvens e assuntos cor
relatos e que figuram na conhecida publicação Comptes Rendus daquela Aca
demia. Na publicação científica Les Annales de France, encontram-se também 
oomunicações suas sôbre observações ligadas aos problemas da atmosfera. Recen
temente, em edição de 1945, a casa McGraw - Hill deu a lume o Handbook of 
Jleteorology, no qual se encontra uma síntese dos trabalhos sôbre nuvens do 
Sustre conferencista. 

Mas, como não quero retardar mais · vosso desejo, de que também Participo, 
de ouvir a palavra sempre brilhante do professor Schereschewsky, apenas lem
bro que seus estudos são de longa data seguidos no Brasil e muito têm concorrido 
para melhorar as previsões do tempo de nosso Serviço de Meteorologia. 

Foi dada, em seguida, pelo Eng. Christovam Leite de Castro a palavra ao 
professor Sc.hereschewsky que discorreu sôbre a "Relação· existente entre os 
sistemas · de nuvens e as massas de ar" ... 

INTRODUÇAO - . As necessidades · da navegação aérea exigiram há uns 
trinta anos a criação de novos métodos de previsão do tempo. Até então, a pre
visão fundava-se no estudo das isóbaras e, principalmente, na minuciosa apre
ciação da evolução das depressões e dos anticiclones. Demais, tornou-se evidente 
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que as depressões não constituíam a verdadeira causa das perturbações atmos
féricas e dos grandes perigos, que ameaçavam os aviões. Surgiram, então, dois 
novos métodos de ãnallse das cartas sinóticas, baseados em outras entidades 
meteorolc$gicas, e que deram resultados prãticos muito melhores: o métOdo 
das frentes e o dos sistemas de nuvens; o primeiro estabelecido na Noruega 
por Jak Bjerkness e o outro criado na França. 

:G:sses métodos apresentam profundas analogias e, na realidade, exprimem 
o mesmo fato. As entidades meteorológicas e sinóticas que comandam o tempo 
são as mesmas que determinam a condensação do vapor d'água na atmosfera. 
Repousam no seguinte fato experimental, que havia escapado aos obser
vadores anteriores: além de entidades isobáricas ou ·delas derivadas, como as 
isóbaras; existem entidades que, do mesmo modo que as depressões, conservam 
sua individualidade, através de vãrias cartas sinóticas sucessivas e que têm uma 
importância ·bem maior . São, de uma parte, os sistemas de nuvens e, de outra, as 
frentes e as massas de ar. · 

Pode-se, assim, sôbre as cartas sinóticas traçar, em lugar de isóbaras, curvas 
bem diferentes como, por exemplo, as que representam as denominadas frentes 
e as que ligam as nuvens da mesma espécie. A evolução , das referidas linhas 
pode ser acompanhada pelo exame das cartas sinóticas sucessivas, o que per
mite formular previsões com maior acêrto do que as que se baseiam na evolução 
dos anticiclones e das depressões. 

Se quisermos rem.ontar às causas físicas dessa considerável transformação· 
dos métodos de previsão, encontraremos como explicação o fato de se ter notado 
que as perturbações atmosféricas estão ligadas a descontinuidades separadoras 
das massas de ar com características diferentes, de temperatura e umidade. 
1!:sse fato já havia sido, aliás, pressentido e deu lugar a vários trabalhos teó
ricos importantes da autoria de Helmholtz, mas não se havia medido a sua 
importância e o seu papel essencial na vida da atmosfera. 

Tais superfícies de descontinuidade constituem a causa principal das con
densações, pelo menos nas regiões temperadas, onde nasceu a Meteorologia 
moderna . O método de previsão baseado na formação das frentes procura de.
terminar diretamente as superfícies de descontinuidade, utilizando as linhas 
que elas formam no solo e que se tornam bem visíveis nas cartas sinóticas de 
temperatura e de umidade. O método baseado na formação dos sistemas de 
nuvens tem por fim fazer o estudo sinótico das nuvens, isto é, das condensa-
ções em si mesmas. · · 

Assim, resulta claramente da exposição que acaba de ser feita, que os dois 
métodos acima referidos não são senão dois aspectos de um mesmo fato físico: 
a descontinuidade das massas de ar. O primeiro método prende-se ao aspecto 
térmico e . higrométrico e o outro, ao aspecto da condensação~ Ambos são fun
damentalmente idênticos e, sendo bem aplicados, não podem contradizer-se e 
muito menos se opor. Na verdade, êles se completam notàvelmente. O estudo 
e a aplicação prática dos sistemas de nuvens são tanto mais eficazes, quanto 
mais se tenha em mente o método das frentes . E, reciprocamente, o método 
das frentes encontra real vantagem, quando suas conclusões se fazem à vista 
dos sistemas de nuvens. 

OS SISTEMAS DE NUVENS' - Os sistemas de nuvens são .constituídos de 
.nuvens sinõticamente agrupadas, apresentando formas grosseiramente elípticas+ 
tendo dimensões algumas vêzes considerá.veis de mílhares de quilômetros e des
locando-se sôbre as cartas sinóticas com certa regularidade. Sua importância 
prãtica ·resulta de que êles se subdividem em zonas que também conservam 
sua. individualidade e que produzem o bom e o mau 'tempo, zonas de chuvas, 
de aguaceiros, de neblinas, de nuvens inofensivas, etc. 

Pode-se dizer, sob outro ponto de vista, que os sistemas de nuvens são 
sociedades organizadas de tôdas as espécies possíveis de nuvens, nas quais as 
numerosas espécies, variedades e gêneros de nuvens, que as compõem, encon
tram-se distribuídas no espaço segundo certa disciplina e hierarquia, onde reina, 
em geral, grande continuidade, somente interrompida num ou noutro lugar 
por linhas de descontinuidade. A continuidade traduz a continuidade das massas 
de ar, para empregar a linguagem dos frontologistas; a descontinuidade. tra· 
quz a existência das frentes. Essa~ sociedades ou tribos de nuvens deslocam-se 
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através da atmosfera durante vários dia.s, entrando depois a. se enfraquecerem, 
a se desagregarem e morrerem paulatinamente, o que se pode observar como se 
lhes observou o nascimento e formação. . 

Vamos mostrar hoje um exemplo de como um sistema de nuvens pode ser 
definido sôbre a carta sinótica, pelo menos nas suas linhas gerais e como êle 
se encontra relacionado com um conjunt0 de · frentes frias e quentes. 

Mostraremos Igualmente, com exemplos, como convém observar e auscultar, 
por assim dizer, as nuvens, .caso se queira assemelhá-las a sintomas mórbidos 
do estado da atmosfera, os quais revelam sob forma accessivel ao ôlho ·de cada 
um, mesmo sem qualquer instrumento, todos os pormenores da estrutura das 
massas de ar, sua estabilidade e seu gradiente de temperatura. Dêsse modo, é 
necessário que o meteorologista seja como uin médico e que -êle saiba perceber 
instantânea e minuciosamente os característicos das nuvens. 

o estuc;lo das nuvens assim feito. com minúcias, deve permitir identificar 
as massas de ar de uma ·maneira puramente visual e, por assim dizer, sem 
auxilio de uma rêde de custosas estações de primeira classe. Isso representa 
extraordinária facllldade para um pais como o Brasil, ·onde o estabelecimento 
de ~oa rêde seria emprêsa dificll, só realizável com grandes recursos de pessoal 
e material. · · 

As observações sôbre os oceanos onde a navegação internacional dia a dia se 
. refaz, são também valiosas. E'· pena que·a instalação de uma rêde de observações 
dessa origem, ainda seja uma impossibilidade, a despeito do anunciado serviço 
de navios meteorológicos. 

Finalizando, o professor Schereschewsky projetou uma série de fotografias 
sõbre o assunto esplanado . 

..... 
o Conselho Naelonal 4e Geografia é constltutclo pelo "Dlret6rlo Central" na Capital 
Federal, por um "Diret{>rio Regional" em cada capital de Estado e por um "Diretório 

llunlclpal" em cada Prefettina. . , 



N o t • 
l e 

Capital 

PBESIDibNCIA DA REP'CBLICA 

Conselho N aelonal do Petróleo 
' TESTE DE PRODUÇÃO DOS POÇOS PE· 

TROLtFEROS DA BAHIA - A propósito dos 
resultados realmente animadores, que se está 
obtendo da exploração de petróleo na Bahia. 
o general .João Carlos Barreto, presidente do 
Conselho Nacional do Petróleo, prestou recen
temente à imprensa mais estas importantes e 
oportunas ·declarações: · 

"Tal como ocorrera há pouco com o poco 
C-26 que se definiu excelente pela sua capacida
de potencial de producão de 1 500 barris diários, 
o poço C-28 também do campo de Candela11 ma
nifestou-se de ótima produção, no primeiro 
teste a que fõra submetido. 

Iniciada a sua perfuração a 19 de setembro, 
êsse poço que fica a 210 metros a sudoeste do 
C-26 atingiu a profundidade de 778 metros. A 
perfuração foi relativamente rápida, aobretudo 
porque a testemunhagem foi praticada P"elo 
processo elétrico Schlamberger que, como se 
sabe, é Imediato e rigoroso. 

A zona · de óleo acha-se, no C-26, . ·entre as 
profundidades de 625 e 787 metros, havendo 
nesse Intervalo pelo menos 13 metros. de bom 
arenito produtor. 

Foram convenientemente cimentadas no 
poço dua11 colunas de tubos de revestimento. 
A primeira tubagem tem diâmetro de 10~" e 
vai até a profundidade de 80 metros: a segunda, 
que passa por dentro da primeira, tem dlA.metro 
de 511.i" e atinge a profundidade de 773 :inetros. 
No Interior desta última encontra-se o tubo . de 
produção, de 21h" de diâmetro, para o escoa
mento ·do óleo, havendo no tõpo uma válvula 
reguladora de alta · pressão, que pode vedar 
completamente a salda do óleo e do gé.B. 

O Primeiro teste de produção, que ocorreu a 
9 do mês passado revelou a vazão de 1 032 
barris de petróleo em 24 horas através de uma 
abertura de %" na válvula. 

Sem possuirmos ainda elementos que pre
cisem a queda dessa vazão no decorrer da ex
ploração, podemos considerar como provãvel 
para o poço C-28 a produção potencial de 1 000 
barris por dia". 

E o presidente do C. N. P. prosseguiu: ' 
- Perece-nos oportuno aludirmos à Inter

pretação dos técnicos aos resultados auspiciosos 
das sondagens C-26 e C-28. 

Para Isso, convém ponderar que a zona dês
ses dois poços situada na área de produc;ão já 
provada do campo de Candeias, está enquadrada 
de perto por outras de pequena produtividade 
ou mesmo estéreis, onde se encontram os demais 
poços anteriormente perfurados. Dentre êsses, 
os que se revelaram, produtores, em nilmero 
de 16, são de baixa produtividade e Integram 
um pouco mais de 1 000 bari;ià diários. 

Por outro lado, estudos geológicos mais re
centes levam à afirmativa de que a zona do 
anticlinal de Candeias se apresenta quebrada 
por falhas e discordâncias, o que imprime fá
cles · extremamente Inconstante à formação pe
trolltera e impossibilita a determinação prévia 
da sua posição e caracterlsticas . · 

• 
l 

, 
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Federal · 

A presença dos poços C-26 e C-28, de grande 
produção, vem Indicar que o arenito de Can· 
delas se mostra ai, na região onde foram perfu· 
rados com maior espessura e melhores condi
ções de drenagem, 11obrepondo-se em valor o 

. primeiro daqueles dois poços, por ser a respec
tiva espessura do arenito produtor õe 66 pé11, 
ao passo que no segundo é de 44. 

Em tais têrmos, aquelas perfurações não 
modificaram prôprlamente a extensão do campo, 
trouxeram, porém, novas contribuições às carac• 
terlstlcas da chamada rocha-reservatório. 

Com efeito, pode-se concluir que na forma
ção em aprêço existem dados favoráveis à ocor
rência de boas jazidas, Isto é, espessura apre
ciável de arenito, com porosidade e penrieabl
ltdade multo satisfatórias, boas condições de 
saturação em óleo; altas pressões de gé.B e bom 
hidlce de viscosidade do óleo. 

Outrossim, . é flagrante a vantagem eco
nômica da obtenção de poçós que se mantenham 
com apreciável vazão durante perlodos mais ou 
menos longos, pois, uma vez delimitado o campo 
e conhecidas em definitivo as suas reservas, 
tanto menor será o número de perfurações 

. necessárias para determinado ritmo de produ
ção". E assim concluiu· as suas declaracões: 

"Em resumo, se até bem pouco era defl· 
ciente qualquer base que nos lnduzlBSe a maio
res conclusões sõbre o Recôncavo baiano, po
demos agora no dizer dos tknlcoa, ter espe
ranças de descobrir campos com arenito de 
boas condições ou, peló menos, bons poços em 
.campos de pequenas proporções". 

-te 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA 

E ESTAT1STICA 

O I . B. G. E. EM FACE DA NOVA CONS
TITUIÇÃO - O Instituto Brasileiro de Geo
grafia e Estatística, órgão coordenador das 
atividades estatlstlcas do pais, constitui, como 
se sabe, uma experiência aui oener'8 em nosso 
Direito Administrativo. Baseia-se a sua estru· 
tura no principio da cooper84ão Intergoverna
mental, sendo assim delegatório, nos têrmos da 
Convenção Nacional de Estatística, celebrada 
em 1936, da autoridade dos governos das trts 
órbitas polltlcii.s da República. 

Iniciada, agora, a vigência de nova Carta 
Constitucional, poderia ser. julgado oportuno o 
reexame dos fundamentos doutrinários e do 
mecanismo do Instituto . Nesse sentido, !oi diri
gida ao presidente efetivo da entidade, embai
xador José Carlos de Macedo Soares, ora na 
Interventorla Federal de São Paulo, a seguinte 
carta, ·por parte do secretário-geral do I: B. 
G . E ., Sr. M. A. Teixeira de Freitas: 

"Exmo. Chefe e. Amigo, Embaixador .José 
Carlos de Macedo Soares, Nesta. Meu caro 
Embaixador, afetuoso abraÇt>, com os melhorea 
votos de boa saúde, extensivos à Exma. Familia. 
. Contava procurá-lo, pessoalmente, a fim de 
colocar sob as suas vistas um usunto ligado 
aos destinos de nosso Instituto, e sõbre o qual 
o nosso caro presidente em exerclclo, Dr. Heitor 
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Bracet, julgou de bom alvttre fOsse solicitado o 
pronunciamento de V. Ex., como presidente 
efetivo da entidade e responsável direto pela 
obra admirável que, sob a Inspiração de seu 
patriotismo, tem ela conseguido realizar. Da
das, todavia, as preocupações de outra natureza 
que lhe absorvem a atenção, durante a sua atual 
permanência no Rio, creio preferlvel formular, 
na presente carta, as considerações que dese-

. ;faria submeter ao exame do eminente Chefe, 
para que se digne fixar, a respeito, as diretivas 
julgadas aconselháveis. . 

Trata-se do seguinte: 
Reiniciado, em nossa vida polltlca, novo 

período constitucional, com a promulgação da 
Carta de 18 de setembro último, oferece-nos, 
decerto. oportunidade ao reexame dos funda
mentos teóricos e do mecanismo do I. B . G. E., 
como órgão coordenador dos serviços estat!s
tlcos e geográficos do pais. 

Dentre os lspectos passiveis de revisão, no 
• conjunto dos prlnclplos e postulados em que se 

baseia o seu sistema, há quem se Incline a 
Incluir, de plano, os pontos relacionados com 
õ conceito das autonomias estaduais. 

Pessoalmente, estou convencido de que a 
atual legislação estat!stlco-geográflca <,lo pais · 
;.eeguardou, inteiramente, as exigências do re
Stme federativo e a livre · determinação dos 
go\'ernos. espontâneamente coobrigados peta 
Convenção Nacional de Estat!stlca de 1936, e, 
posteriormente, pelos Convênios Nacionais de 
Estatlstica Municipal, que transferiram à admi
nistração do Instituto os órgãos de coleta esta
tlstlca dos Municlpios, tendo em vista assegurar 
o êxito das estatlstlcas brasileiras em conjunto 
e, em particular, das que são Inseparáveis da 
otyanização da segurança nacional. 

Assim, embora a nova Carta Polltlca não 
baja consagrado, de modo expresso, o principio 
'48 cooperação Intergovernamental - .como o 
)Jretendeu. sàblamente, uma das emendas apre
AM11tadas ao projeto de Constituição, distingui
da, aliás, pelos aplausos da assembléia geral 
do Conselho Nacional de Estatlstlca -. Isto, 
evidentemente, não me parece bastante para 
rnoditicar a situação que resulta dos "acordos 
polftlcos" realizados entre a União, os Estados 
e os Munlclplos. Admitir o contrário seria 
fazer-nos retroceder à fase anterior à criação 
do Instituto, em que, via de regra, dos esforços 
e recursos aplicados nos serviços de estat!stlca 
advinham resultados precários e deficientes, 
peta absoluta falta de coordenaç_ão das Inicia
tivas empreendidas nos vários campos de ação 
covernamental . 

Todavia, como secretário-geral do Instituto 
e, nessas condições, coordenador, do ponto de 
vtsta administrativo, da execução dos Convênios, 
não desejo, de nenhum modo, que o meu ponto 
de vista pessoal, a respeito da matéria, possa 
contribuir para prejudicar os estudos que ela 
comporte, em fa<!'e de circunstâncias novas, de
correntes da ti:'ansformação recém-verificada em 
nossas instituições polltlcas. 

Assim sendo, estimaria que o prezado e 
eminente Chefe firmasse a orientação pela qual 
11e deve o Instituto reger, em face do problema 
aqui exposto em breves traços. Tendo em vista 
a ampla liberdade de decisão que desejo pre
valeça no encaminhamento do caso, por parte 
d08 órgãos dirigentes da entidade, peço-lhe 
também me permita apresentar ao Conselho a 
minha renúncia ao mandato de secretário-geral 
deata Casa, em cujo exerclclo, como auxiliar 
Imediato de V. Ex., nunca ·me faltaram a hon
rosa confiança e o prestigioso amparo da pre
sidência do Instituto . Não tenho dúvida de 
que Isto facilitará o exame que o problema· por
ventura esteja exigindo, e permitirá o prevale
cimento da solução que melhor consulte os 
fnterêeses da Estatlstlca, resguardados os altos 
objetivos a que a criação do Instituto pretendeu 
atender. • 

Reiterando a V. Ex., meu caro Embaixador 
as expressões de minha profunda estima e de 
meu vivo reconhecimento, subscrevo-me, aten
ciosamente, - M. A. Teixeira de Freitas". 

Manifestando o seu ponto de vista em 
relação à consulta formulada, o Sr. Embaixador 
José Carlos de Macedo Soares dirigiu-se nos 
seguintes têrmos ao secretário-geral · do 
I . B. G . E.: 

"Prezado amigo, Dr. Teixeira de Frettu -
Cordiais saudações - Acuso o recebimento de 
sua carta de hoje; de cujos têrmos fico In
teirado. 

Compreendo perfeitamente as razões que 
ditaram a sua consulta, mas devo dizer-lhe que, 
também a meu ver, a nova Constituição da 
República em nada altera a situação de nosso 
Instituto, como órgão depositário da autoridade 
da União, dos Estados e dos Municlpios, atra
vés de vinculações livremente aceitas. Vale 
dizer, precisamente corno decorrência das res~ 
pectlvas autonomias, colocadas em face de ·um 
problema comum à.s diferentes Órbitas de go
vêrno, e que, por Isso mesmo, somente na 
estreita solidariedade polltlco-admlnlstratlva 
dessas órbitas encontraria feliz e Integral so
lução. 

A Convenção Nacional de Estatlstica, cele
brada ainda na vigência da Carta Polltlca de 
1934, nunca poderia ser apontada como atenta
tória ao espirito federativo, uma vez que, con- . 
forme se acentuou, com Inteira propriedade, na 
última Assembléia Constituinte, "as autonomias 
não se discriminam senão para que como tais 
atuem". Multo menos o poderiam ser, também, 
os Convênios Nacionais de Estatlstlca Munici
pal, que representam apenas a aplicação a 
determinado problema da Estatlstlca Brasileira 
- o dos serviços estat!stlcos municipais - do 
mesmo salutar principio que já servia de base 
à própria organização do Instituto, ou seja, o 
principio. da cooperação intergovernamental. 

Não há, assim, do ponto de vista doutri
nário, por que discordar da idéia daqueles 
Convênios lnteradrnlnlstratlvos . Por outro lado, 
o mecanismo de serviços nêles lnstltuldo con
sulta integralmente os lnterê8ses em causa, 
assegurando aos Estados e à União, tanto quan
to aos próprios Munlclplos, através da coleta 
estatlstlca municipal "delegada" ao Instituto, 
situação de perfeita paridade no conhecimento 
e utilização dos elementos estattstlcos lmpres
cindlvels, dentro de cada campo de competência. 
ao exerclclo das atribuições que lhes são Ine
rentes. 

Fora disso, estarismos condenados a voltar, 
com graves danos para os lnterêsses do pais, a 
uma das duas fracassadas experiências anterlo

. res. Isto é, ou a tentativa, por parte da União, 
·de ·estabelecer a sua própria rêde de coleta 
municipal, com duplicação de recursos em rela
ção aos Estados, para fins comuns, e ainda 
com a desvantagem de obterem-se resultados 
contraditórios e, como tais, sujeitos a reciproco 
desprestigio; ou a dependência - que obvia
mente não pode ser considerada aceitável -
do govêrno federal à exclusiva Iniciativa e 
competência dos Estados, no que respeita a 
elementos básicos da estatlstica geral brasilei
ra . Esta segunda hipótese Importaria, aliás, -
como vinha ocorrendo, na maioria dos caso.a. 
anteriormente à celebração dos Convênios --. 
na falta de conhecimento, com a devida opol'
tunidade, por parte dos órgãos administrativos 
da União, de IU!Pectos fundamentais da vida 
brasileira, sObre os quais se deveria exercer, 
em A.rnblto nacional, a sua atuação ou influência. 

Nessas condições, parece-me fora de dúvida 
que, em sã consciência, ninguém se colocará em 
contraposição ao regime estabelecido pelos Con
vênios, os quais.. mediante entendimentos tn
tergovematlvos livremente· firmados consegui
ram uma feliz coordenação de esforços em torno 
de objetivos comµns. Além do que, êsses acor-
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elos reaguardam Integralmente como jll. acentuei, 
o principio parltl.rlo, segundo o qual tanto os 
M:unlclplos, como os Estados e a União, têm 
feuals dlreltoe ao oportuno conhecimento dos 
re.sultados obUdo11 na coleta municipal. E por 
11180 mesmo a execução de11ta foi delegada ao 
In11tltuto, que não é "órgão federal", mas uma 
entidade "nacional", a quem cabe .repre11entar 
coletivamente, para fim especial, nos têrmos da 
Convenção de 1936, os nossos três planos de 
Direito Público. . 

Estou, pois, sinceramente convencido de 
.que, ao reintegrarem-se, pelo retõrno à nor
lll&lidade constitucional, no uso das prerroga
tivas e franquias que o regime federativo lhe11 
usegura, os Estados não verão por que propor 
quaisquer modificações 110 sistema lnsUtuldo e 
que tem sido proclamado, mesmo tora do Brasil, 
mas à luz da experiência brasileira, como par
Uculârmente adequado à solução dos problemas 
estatlstlcos nos palses de organização descen
tralizada, como é o nosso caso. E sinto-me In
clinado a afirmar que outro não sera o ponto 
de vista do Sr. Presidente da República, o 
eminente general Eurico Gaspltr Dutra, sob cujo 
llto patroclnlo, quando titular d& pasta da 
Guerra, foram promovidos, celebrados e raUfl
Qdos os Convênios que têm a sua execução a 
-=argo da Secretaria Geral do Instituto. 

li: minha' convicção, aliás, que no recurso à 
cooperação Intergovernamental encontraria o 
Brasil a chave para a solução de graves e com
plexos problemas, até agora não encaminhados 
convenientemente, e que se enquadram - como 
o da Estatlstlca e o da Geografia - na com
petência simultânea da União, dos Estados e 
dos Munlclpios . Dentre êles destacarei, pela 
.ua importância e o vulto dos recursos que 
ulgem, principalmente o da educação popular, 
o da saúde· pública e o do fomento rural . · 

Trazendo-lhe, pois, nestas palavras, o meu 
pronunciamento acêrca do assunto que foi obje
to de sua carta, creio desnecesaárlo ressaltar 

não vejo razão para quaisquer modificações 
diretrizes até agora seguidas pelo nosso 

ltuto, com fundamento nos prlnclplos e na 
lação que regem sua estrutura e funciona

mento; nem, conseqüentemente, para seu atas
f,amento do põsto que ocupa por eleição dos seus 
paree no Conselho Nacional de Estatfstlca, e 
em cujo exerclclo tem merecl<lo Irrestrita con
fiança, como repeti na sessão magna em que o 
Conselho de Estatlstlca e o Conselho de Qeo.. 
.,afia encerraram 1eus trabalhos dbte ano. 

Com os protestos de minha Inalterada ea
tima, subscrevo-me, QOrdlalmente, - Joad Oarloa 
de Macedo Boarea". 

* 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA PARA O 

IDXERCtCIO DE 1947 - No dia 2 de dezembro 
próximo findo, o presidente da República san
cionou a Lei n. • 8, relativa ao Orçamento Geral 
da República para o corrente ano. A Lei em 
aprêco estima a Receita em Cr$ 12 003 650 000,00, 
fixando a Despesa em Cr$ 11 990 123 723,00, ca
bendo ao Instituto Brasileiro de Geografia e 
lllltatlstlca a dotação orçamentária de •••• . • 
Cr$ 27102 400,00. 

* 
Con1elho Nacional de Geocrafla · 

· Diretório Oentral 

REPRESENTAÇÃO DA AERONAUTICA -
ZXPEDIÇõES CIENTIFICAS AO INTERIOR 
])() PA1S - EXPOSIÇOES DE GEOGRAFIA E 
ESTATlSTICA - CURSOS DE GEOGRAFIA -
Sob a presidência do Sr. Heitor Bracet, presl
élente em exerclclo do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatlstlca, realizou-1e em 21 de 

novembro a reunião quinzenal do Diretório ·een• 
trai do Conselho Nacional de Geogra.tla, com a 
preaença da maioria dos seus membros e da 
Prof. Helolsa Alberto TOrres, diretora do Museu 
Nacional. 

Inicialmente, foi assinado o t6rmo de posse 
do major-brigadeiro Antônio Appel Neto, como 
representante do Ministério da Aeronáutica, 
que, saudado pelo Eng. Chrlstovam Leite de 
Castro, secretário-geral do Conselho, declarou 
o seu propósito de bem servir à Instituição. 

Em seguida, to! aprovada a at:a da reunião 
anterior, e em continuação foram lidos o expe
diente mais Importante e o "Dlá.rlo do Con-
selho", relativos à quinzena. · 

Nessa ocasião, o Diretório teve conhecimen
to do falecimento do cônsul Roberto Neve11 de 
Sousa Quartln, filho do ministro Adriano de 

·Sousa Quartln, membro ·do Diretório, a quem 
foi consignado voto de sentido pesar. 

Por solicitação do presidente, o secretário
geral saudou a Prof.• Helolsa Alberto TOrreB, 
diretora do Museu Nacional, a quem agradeceu 
a acolhida do Diretório, que passou a exiuninar 
a proposta do Museu para uma cooperação no 
sentido da realização de éxpedlção clentlflca ao 
Interior do pais, de preferência ao planalto 
central brasileiro, tendo sido aproorada a Reso
lução n .• 253 regulando o assunto. 

O Diretório baixou ainda a Resolução n. • 
254 estabelecendo a colaboração do Conselho na 
organização de exposições de Geografia e Esta
tlstlca, a serem Instaladas pelas repartlçõea 
estaduais e municipais de Estatlstlca; também 
aprovou a redação final da Resolução n. o 2'9 
que estabelece os cursos de português, geo
grafia e taqulgratla para os funcioná.rios do 
Conselho; e, finalmente, autorizou o secretário
geral a entender-se ·com a Faculdade Naclonàl 
de Filosofia, quanto à organização de cursos de 
férias destinados aoil profeuõres de Geografia 
dos Estados. 

'tt 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA E 
CARTOGRAFIA DE SANTA CATARINA. LE
VANTAMENTOS AEROFOTOGRAMl!:TRICOS 
DA COSTA. CARTOGRAMAS DAS ELEIÇOES. 
CURSO DE Fl!:RIAS PARA OS PROFESSORES 
ESTADUAIS DE GEOGRAFIA - O Diretório 
Central do Conselho Nacional de Geografia~
Uzou em 3 de dezembro último a sua reunllo 
quinzenal, presente a maioria dos seus mem
bros, sob a pre11ldêncla do Dr. Heitor Braeet, 
presidente em exerclclo do I11stltuto Brasileiro 
d4'1 Geografia e Estatlstlca • 

Inicialmente foi lida a ata da reunião ante
rior que mereceu aprovação, e toram lidos o 
expediente e o "Dlll.rlo do Conselho", rela'tlvOll à 
quinzena. , 

Em seguida, por proposta do Eng. Chrlsto
vam Leite de Castro, secretário-geral do Con
selho, aprovaram-se o!I segulnte11 votos : de 
aplausos ao govêrno do Estado de Santa Cata
rina pela recente reforma da repartição geo
gráfica estadual, que passou a constituir o 
"Departamento Estadual de Geografia e Carto
grafia" ; de congratulações ao ministro da Via
ção e Obru Públicas e ao Conselho Nacional 
de Estatlstlca pela Iniciativa, em estudos, da 
criação da repartição ministerial de estatlstlca 
dos transportes e das comunicações; de felict
taçõeB ao Conselho Nacional de Estatfstlca pelo 
aparecimento do Anudrlo Eatat'8tico do Braail, 
relativo ao ano VI; de solidariedade ao Con
selho Nacional de Proteção ao11 lndlos, pela 
transladação dos restos mortais do Dr. João 
Barbosa de Faria, etnólogo da antiga Comissão 
Rondon . 

Na hora .das comunicações, o almirante 
António Alve11 Câmara Jú.nlor, r epresentante do 
Ministério da Marinha, presti:>u, por- solicitação 
do major-brigadeiro António Appel Neto, re-' 
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presentante do Mlnlstérlo da Aeronáutica, es· 
clareclmentos acêrca dos trabalhos aerofoto
gramétrlcos em execução pela Diretoria de 
Hidrografia e Navegação da Marinha, e o Prof. 
Carlos Delgado de Carvalho, representante do 
Ministério da Educação e Sallde, exibiu os car
togramas das últimas eleições do pais, organi
zados pela repartição central do Conselho, com 
base nos resultados municipais, tendo ambas 
as comunicações despertado interêsse e comen
tários. 

Na ordem do dia, foi aprovada a Resolução 
.n.o 255 estabelecendo as condições da cooperação 
do Conselho ao curso de· férias. destinado aos 
professores· de Geografia dos Estados, promo
vido pela Faculdade Nacional de Filosofia da 
Universidade do Brasil. 

* O PROBLEMA DA IMIGRAÇÃO - ORÇA· 
MENTO DE 1947 - Sob a presidência do 
Sr. ministro Adriano de Sousa Quartin, repre
sentante do Ministério das Relações Exteriores, 
realizou o Diretório Central do Conselho Na
cional de Geografia, no dia 18 de dezembro, a 
sua reunião ordinária quinzenal, estando pre
sente a maioria dos seus membros. 

Inicialmente, aprovou-se a ata da reunião . 
anterior, e foram lidos o expediente e o "Diário 
do Conselho", relativos à quinzena, resultando. 
dessa leltut'a os seguintes pronunciamentos pro
postos pelo Eng. Christovam Leite de Castro, 
secretário-geral do Conselho: de pesar ao 
govêrno pelo falecimento do Dr. Gabriel Mon
teiro da Silva; de pêsames à União Pan-Amerl
cana pela morte . do Dr. Leo Rowe; de felicita
ções à Academia Brasileira de Letras pelo seu 
cinqüentenário; de regozijo ao Conselho Na
cional de Petróleo pela descoberta do . poço 
C-27; de congratulações ao Sr. Embaixador 
José Carlos de Macedo Soares pela sua reeleição 
como · presidente da Sociedade Brasileira de 
Geografia. . 

Na hora das comunicações, o Dr. Pérlcles 
de Melo Carvalho, representante do Ministério 
do Trabalho, Indllstrla e Comércio fêz consi
derações acêrca do problema da imigração, 
encarecendo para o mesmo a colaboração dos 
órgãos técnicos do Conselho, proposição que foi 
debatida pelo presidente, pelo tenente-coronel 
Frederico Augusto Rondon, representante do 
Conselho Nacional de Estatlstica e p,elo secre
tário-geral, ficando resolvido _que o tenente. 
coronel Frederico Rondon, como representante 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatls
tl~ no Conselho Nacional de Imigração, Orl!Vl
tarla a direção do Conselho Nacional de Gê'o
gratla quanto à escolha das questões geográ
ficas a serem estudadas como contrl.buição ao 
problema da Imigração no Brasil. 

Na ordem do dia, foi aprovado o orçamento 
do Conselho para 1947. 

Finalmente, o presidente deu por encerra
das as atividades do Diretório no ano de 1946, 
comentando as suas principais realizações, o 
que ensejou ao Eng. Flávio Vieira, represen· 
tante do Ministério da Viação e Obras Pllblicas, 
propor um voto de congratulações com os diri
gentes do Conselho e de felicidades no Ano 
Novo, que foi aprovado tendo. o voto se esten
dido aos funcionários dêste Conselho, por pro
posta do presidente. 

* 
Servi~ de Geopafia e Cartosrafia 

DESIGNAÇÃO DE SUB-DIRETOR - A 21 
de outubro do ano próximo findo, o Dr. Heitor 
Bracet, presidente em exerctclo do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatlstica, assinou 
portaria designando o Prof. Allrlo Hugueney d·e 
Matos para exercer as funções de sub-diretor 

do Serviço de Geografia e Cartografia do Con
selho Nacional de Geografia. sem Onus para oa 
cofres do InsUtuto e prejtilzo das suas tunç6el 
de Coordenador de Cartografia do mesmo Con
selho. 

* EXCURSÃO A CABO FRIO - Realizou-se 
entre os dias 1 e S de novembro uma excursão 
à região de Cabo Frio e da lagoa de Araruama. 
sob a direção do professor Francis Ruellan. 
Nela tomaram parte técnicos do Conselho 
Nacional de Geografia e alunos assistentes 
da Faculdade Nacional de Fllosotla. Com
preendia o .grupo um total de 32 pessoss 
que, para melhor andamento dos trabalhos to
ram dispostas em equipes . O primeiro dêBSell 
grupos, o de Geomortologia, Unha como chefe 

. o geógrafo Orlando Val verde, assistido pelaa 
_professoras Marlam Tiomno do Colégio Pedro II 
e aluna de doutorado de Geografia e Maria 
Lulsa Fernandes, assistente de Geografia Ft
sica . da F. N. F. e pela senhorita Cybelle 
Bouyer aluna do 3.o ano da F. N . F . . Ainda 
faziam parte desta equipe dois outros grupoa· 
encarregados especialmente da Topografia e 
da Geologia. Constitulam o primeiro os seguin
tes excursionistas : Nllo Bernardes do C. N. G., 
Chantal Ronit, aluna de Geografia, Valdlr da 
Cunha e José Euclides Ferreira Gomes, êste11 
alunos da F. N. F •. 

A sub-equipe de Geologia era formada pelos 
professõres Antônio Teixeira Guerra e Raite 
Tauile, ambos do C.N .G. e alunos de doutorado 
de Geogi:afia, auxiliados pelas senhoritas Maria 
Inês Terrosa e Sulamita Farias Brito e Castro. 

A segunda equipe era chefiada pela pro
fessora Dora de Amarante Romarlz do C. N. 
G. e aluna de doutorado de Geografia, sendo 
sua secretária a senhorita Dora Struck aluna 
do F. N . F .. Sob sua direção foram feitOI 

. estudos de Climatologia, Hidrogratla e Bloge<l"I 
grafia, respectivamente pelos alunos da F.' N. 
F. senhorita Sol Garson, senhores Henrlqu• 
Dlniz e Edgar Kullman, êste também do C. N. 
G. Também fazia parte dêsse grupo o Sr. Mau• 
rice Fleury. 

Os trabalhos da equipe de Geografia Hu
mana foram dirigidos p~la professora Elolsa de 
Carvalho do C. N. G. que tinha como secretária 
a senhorita Vera Jansen de Azevedo aluna da 
F. N . F. Essa equipe era constituida por 
dois grupos encarregados da Geografia Eco
nômica e doé gêneros de vida. Faziam parte do 
1. • a professora Eugênia Zambelli Gonçalves e 
os senhores Italo Magrelti e Hugo Nocchi alu· 
nos da F . N. F . enquanto que o estudo doa 
gêneros de vida tlcou a cargo -O.a senhorita 
Marilia Veloso e senhores Nery Stranch e 

· Alain Ruellan. . · 
O professor Francis Ruellan orientou as 

atividades dos diversos grupos conduzindo-OI 
ao exame dos principais problemas da região. 

Tinha como 11ecretárias as professoras LI· 
sia Maria Cavalcantl do C. N. G. e Dora Wan• 
derley da Fundação Getúlio Vargas, ambaa 
alunas de doutorado de Geografia, auxiliadss 
pela senhorita Marilia Galvão e pelo senhor 
Gilberto Alves da Silva alunos da F. N. F, 

Tendo partido de Niterói na tarde do dia 
1. • de novembro, em caminhões cedidos pelo 
Departamento de Estradas de Rodagem do Es· 
tado o;lo Rio, foi possivel aos membros da ex
cursão fazerem observações ao longo da estrada 
que, depois de atravessar o maciço montanholCll 
de Niterói acompanha a planlcie costeira 'POl'! 
Maricá e Bacaxá até atingir a lagoa de Ara-! 
ruama e a cidade de Cabo Frio . 

Na manhã seguinte, cada equipe Iniciou a 
tarefa que lhe competia depois de uma vista~ 
conjunto da região no alto d.o morro do Tel 
grato junto à cidade de Cabo Frio. Desde log 
se iniciou -0 trabalho de Geomortologia ld . . 
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tificando as formas do relêvo, pesquisando a 
natureza das rochas, medindo terraços, en
quanto que a de Climatologia observava a si
tuação meteorológica ·e Inquiria sôbre as con
dições gerais reinantes na região correlacio
nando-as com o resultado dos trabalhos da equi
pe de Biogeografia, encarregada da . determi
nação das associações vegetais. Enquanto isso 
se fazia, a equipe de Geografia Humana iniciava 
seus Inquéritos na cidade. 

Dirigiram-se depois os excursionistas para 
a região do Arraial de Cabo Frio, atravessando 
a extensa planicle de restingas, dunas e depres
sões pantanosas que separa as colinas do Ar
raial da cidade de Cabo Frl-0. Nesta zona do 
Arraial a equipe de Geografia Humana deseii
volveu seus trabalhos em tôrno da pesca e do 
gênero de vida que ela condiciona. 

Foram feitas pela equipe de Geomorfologla 
observações sObre a natureza das rochas nos 
morros e terraços vizinhos ao Arraial enquanto 
que outra parte do grupo analisava, com o prq
fessor Ruellan, a formação e a progressão das 
dunas, condicionadas pelos ventos dominantes. 

A equipe de Fitogeografia examinou a fi
xação de algumas dunas pelas plantas que ai 
se desenvolvem, distinguindo essas associações 
das que ocupam as depressões e as antigas 
lagunas. . 

Passando novamente por Cabo Frio, onde 
a equipe de Geografia Humana fêz observações 
nas salinas, seguiram os excursionistas para 
a Armação dos Búzios, atravessando uma ex
tensa zona de colmatagem recente. Armação dos • 
Búzios é uma vila de pescadores situada em 
uma das enseadas da ponta dos Búzios, ai 
tendo-se estudado o gênero d~ vida dos pesca
dores, enquanto que outros examinavam os 
antigos terraços e os eleitos da erosão marinha 
nas pontas rochosas que separam as enseadas. 

Um depósito sedimentar que não foi assi
nalado até hoje foi encontrado pelo professor 
Ruellan na base de uma dessas pontas (ponta 
do Marco). 

Finalmente de volta a Cabo Frio, dai par
tiram os excursionistas na Iilanhã do dia S, 
parando para observ~es mais detalhadas nos 
pontos interessantes da estrada em particular · 
uma estrutura dobrada e falhada muito com
plicada cortada por um terraço de uma per
feita regularidade e nas cidades de São Pedro 
da Aldeia e Araruama, para as observações de 
Geografia Humana. · 

Dai continuaram para Niterói por outra 
estrada que segue ao norte dos maciços lito
râneos no limite da baixada, estudando a 
grande abertura que separa, nesse · trecho, 
IM!Uêles maciços, · e passando depois para Rio 
Bonito, Itaboral e São . Gonçalo. 

* ' JlllNIST:f:BIO DA AGBICULTUBA 

DESENVOLVIMENTO ECONôMICO DO 
V ALE DO SÃO FRANCISCO - Afim de dar 
conta das Incumbências que lhe foram come
tidas, reuniu-se a 27 ·de novembro, por con
vocação do Sr. Daniel de Carvalho, ministro 
da Agricultura e sob sua presidência, a Comis
são, composta dos técnicos João Maurlclo de 
Medeiros, Adozindo Magalhães de Oliveira e 
Horácio Peres de Matos, designada para re
presentar o Ministério da Agricultura junto à. 
Comissão Parlamentar encarregada de elaborar 
o projeto de lei relativo à aplicação da quota 
de 1% sObre a receita orçamentária, destinada 
ao aproveitamento econômico do vale do São 
Francisco. 

Aprovando nõ seu conjunto as informações 
prestadas, o titular da Agricultura apoiou as 
propostas de reflorestamento da região das co
beceiras do grande rio aconselhando, por Qutro 
lado, que o mesmo se fizesse no médio Sã.o 

Francisco, sugerindo a criação de três postos 
de aclimação de plantas, visando a · melhor 
orientação e segurança das futuras lavouras. 
Sua Excia. aprovou ainda a idéia da criação de 
núcleos agro-industriais em pontos a serem es
colhidos ao longo da Importante artéria fluvial, 
para o desenvolvimento econômico da produção 
de interêsse local, · adotando-se a prática da 
irrigação. Considerou igualmente a importância 
do transporte para os fins objetivados e o · 
aproveitamento, segundo plano já estabelecido 
pelo Ministério da Agricultura, da colossal 
cachoeira de Paulo Afonso. 

Conselho N_.,tonal de Protecio ao1 1ndi01 

TRANSLADAÇÃO DOS RESTOS MORTAIS 
DO ETNóLOGO JOÃO BARBOSA DE FARIA 

. - Do local onde foram sepultados a 14 de julho 
de 1941, vêm de ser transladados para um jazigo 
perpétuo no Cemitér!O de São Francisco X&vier, 
os restos mortais do saudoso etnólogo da antiga 
Comissão Rondon, Dr. João Barbosa de Faria. 

Esta homenagem ao eminente cientista pa
trlcio deve-se à iniciativa de vários dos seus 
antigos chefes e companheiros, animados pelo 
apoio do Conselho Nacional de Proteção aos 
tndios, tendo à frente o general Cândido Ma
riano da Silva Rondon, e à qual aderiram, 
assinando a subscrição de numerário para as 
despesas dela decorrentes, Inúmeras pessoas, 
Instituições oficiais e particulares desta capital 
e do Estado de Mato Grosso, Inclusive dirigen
tes e funcionários do próprio C. N. P . I. e do 
Conselho Nacional de Geografia. 

iC 

MINIST:f:BIO DA EDUCAOAO E SAtlDE . 

EXONERAÇÃO E NOMEAÇÃO DE MINIS
TROS - A 6 de dezembro último, o Presidente 
da República assinou decretos exonerando daB 
funções de ministro de Estado da Educação e 
Saúde o professor Ernesto de Sousa Campos, e 
nomeando para a referida pasta o Dr. Clemente 
Marlani Blttencourt. 

. -tt 
HINIST:f:BIO DA GUEBBA 

ServillO Geogr'1ico do Exército 

ENTREVISTA DO GENERAL DJALMA 
POLI COELHO SôBRE A LOCALIZAÇÃO DA 
NOVA CAPITAL DA REPl'.tBLICA - A pro
pósito da localização da nova capital do pais, 
o general Djalma Poli Coelho, diretor do Ser
viço Geográfico do Exército· e presidente da 
Comissão nomeada pelo govêrno para.estudar o 
Importante problema, concedeu à imprensa des
ta capital, oportunlsslma entrevista que tem 
despertado grande lnterêsse pelo muito que 
esclarece sôbre a conveniência da escolha da 
região para o .fim objetivado. · 

O general Djalma Poli Coelho abriu a sua 
entrevista declarando que os estudos da Co
missão sob a sua presidência estavam ainda em 
fase preparatória, empenhando-se os técnicos 
dela integrantes na consulta de obras sôbre · o 
assunto e relatórios já publicados concernentes 
à projetada transferência da Capital Federal, 
problema já aliás previsto na Constituição de 
1891 e que a atual determinou e regulamentou 
definitivamente. 

"Por várias vêzes - disse S. Ex.• - tenho 
trocado impressões com 08 meus colegas da . 
Comissão, notando em todos o vivo desejo de 
realizar um trabalho consciencioso, ~ não 
decepcione nem o govêrno nem o povo • · 
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Interrogado sôbre se "rá mesmo no pla
nalto central a futura sede do govêmo federal, 
expllcou o ilustre militar: •o planalto central 
do ·Brasil não se pode determinar assim fàcil
mente, pois eBBa zona é formada por uma su
cessão de planaltos. Saber a qual df\lPS a 
Constituição se refere, será o trabalho búlco 
da Comissão, que terá de decidir o que é e 
onde é o centro do Brasil. O govêrno, allú, 
4eu-nos plena liberdade, não interferindo em 
nenhuma das nossas deliberacões". 

Tomando em seguida um mapa, assinalou 
a zona demarcada pela antiga Comissão Cruls, 
em obediência a determinacões da Constituição 
de 91, que chegou à conclusão de que a zona 
mais indicada para a ereção. da nova metrópole 
seria a de Formosa, em Goiás, a qual com
preendida numa área de 14 400 quilômetros qua
drados se aconchega entre três das maiore11 
bacias hidrográficas do pais: a do Amazonas; 
a do São Francisco e a do Paraná. 

Após tecer considerações sôbre as conciu
sões da Comissão Cruls, o general Poli Coelho 
apontou no mapa as cabeceiras do Xingu, em 
Mato Grosso, ponderando qufl havia ainda a 
possibilidade de, geogràficamente, ser consl· · 
derada centro do Brasil aquela região. 

"No entanto - acrescentou - a Comissão 
atual, dentro do texto da Constituição, não se 
poderá afastar muito da definição do Dr. Cruls. 
Jll possivel que chegue mesmo à conclusão de 
que a área escolhida pela Comissão de 1891 é 
de fato a que mais convém para a futura ca
pital. Além disso trata-se de uma região cujo 
'(:lima é admirável". 

Inquirido sôbre se a futura capital deve 
ser uma cidade grande e Industrial, respondeu: 
"HA muitos que pensam assim, ma.s para tanto 
teria que dispor de uma grande reserva de 
energia elétrica. Há outros que julgam que a 
tutura capital deve situar-se em ponto de con
vergência de n08888 maiores estradas de ferro 
e de rodagem. A meu ver, porém, êates dol.I 
pontos de vista são errôneos, porque nos con
duziriam a um têrmo, de certo mod'o contra-· 
ditório, levando-nos aos 111esmos inconvenientes 
que são atualmente sentidos no Rio. E êsses 
Inconvenientes são de tal ordem que um presi
dente da República, o Sr. Artur Bernardes, 
chegou a afirmar certa vez que era imposslvel 
governar o Brasil do Rio de .Janeiro. Eu acho 
que a futura capital não deve ser nem uma 
cidade multo grande, nem industrial. Deve ser 
uma cidade média, que, entretanto. possua bo&il 
condições para a vida da sua população. Por 
lao - continua - deve ser cercada de uma 
grande zona rural, onde se pOBB& estabelecer 
uma populacão agrlcola, incumbida de assegu
rar com lucros raz;oávels, a vida da população 
da capital". • 

E citando o exemplo de Washington onde 
.não é permitida a instalação de fábricas, acres
centa: "Nas árvores dos parques públlco11 são 
encontrados esquilos, animais selvagens etc. Jll 
uma nota pitoresca necessária". 

Lembrada a importância e posslvel presta
tividade do 2:'riAngulo Mineiro para a locallzaçlo 
da capital, disse · o general ·Poli Coelho: "O 
Triângulo Mineiro é efetivamei:ite uma zona rica 
e importante, que possui reservas de energia 
elétrica abundantlssimas. Todavia, para se de-
11envolver, não necessita que seja localizada lã 
a capital da Repdbllca. O que é preciso é criar 
zonas novas; tanto quanto possivel ao norte da 
região central, porque um dos problemas mate 
sérios do Brasil futuro vai ser apoderar-se do 
vale do Amazonas por dentro, isto é, pelos vales 
dos seus tributários meridionais . .A. maior parte 
do Brasil é a bacia amazônica e só isso, a meu 
ver, justi!ica a locallzação da futura capital, à 
canaleira de um dos rios que formam essa 
bacia, com o Araguaia e o Tocantins. A meu 
ver, ainda se quiséssemos ·aer um pouco mais 
corajoeoe, triamos ao curso superior do rio 

xtngu. São vales ·todos êlflll ricos, grandea e 
navegáveis, contendo as baciall tOda a espécie 
de minérios". 

Voltando a falar sôbre o local mata apro
priado para o fim em vista, obllerva: "Para o 
Brasil se assentar no mundo com uma civiliza
ção própria, devemos aprofundar-nos um pouco 
mal• do que o fêz a Comissão Cruls, planejando 
uma capital tão ao norte quanto seja posslvel, 
aentro de um ralo de SOO ou 400. quilômetros 
em tõrno do pico doa Pirineus, cuja altitude é 
de 1 350 metro•. Uma solução para o sul do 
meridiano dos Pirineus, que fica mais ou menos 
a 16 graus de latitude, seria uma aoluçlo mes
quinha, incompatlvel com as nossas aspirações 
futuras". · 

Quanto à oportunidade de efetivar-se a 
transferência, o entrevistado expôs a sua opi
nião pessoal de que começar a vida da nova 
capital com uma população inferior a 100 mil 
habitantes seria um êrro grave. "Em Camberra. 
capital da Australla - exempllflcou - cometeu
se tal inconveniente".· A seguir observou: "08 
funcionários que para lá fõssem despachados se 
considerariam deportados e tudo fariam para 
voltar, espalhando no pais uma falsa Impressão 
de que o local para a capital fõra mal esco
lhido. Ao passo que se chegarem lá e encon
trarem uma organização bem concebida, onde 
as necessidades essenciais da população este
jam devidamente atendidas, a situação será 
completamente outra. E da nova capital se 
Irradiará para todo o Brasil um otimismo cons.
trutivo, que provocará benéficas relações poli-

• ticas e IJOCialll". 
AbÕrdado sôbre a hipótese de se estabelecer 

a especulação à volta da transferência da pro
priedade Imobiliária, na zona que venha !l ser 
demarcada para a cogitada sede do govêmo 
central da Repdbllca, o diretor do Serviço Geo
gráfico do Exército ponderou o seguinte: "J!: 
preciso que o govêmo preveja as prováveis 
valoriza,ções das zonas da região que ·seja 
escolhida para a futura capital. Torna-se ne
cessário que sejam tomadas providências lnte
llgentes e acauteladoras quanto à desapropria
ção das terras, quer na cidade a ser construida, 
quer na sua zona rural.• Para evitar qualquer 
inconveniente nesse sentido parece que melhor 
seria o Congresso Nacional 1LUtorlzar o Poder 
Executivo a desapropriar, tão logo fõsse esco
lhido o local, tôdas as terras julgadas neces
sárias. na base do lmpõsto territorial vigente 
na data do decreto". E judiciosamente acentuou 
que vai ser mesmo necessária a adoção de pro
cessos especiais para a transmlBBão da proprie
dade Imobiliária. A seu ver, fazer tal transml8-
são em mercado ltvre seria desencadear a es
peculação que multo prejudicara a economt& 
urbana da futura metrópole federal, parecendo
lhe mais aconselhável estabelecer o sistema de 
arrendamento sem direito à transmlasão entre 
terceiros. "Com isso - frisou - se garantirá 
para a coletividade o produto de valorização 
das terras, o que exigirá a prévia de.llapropria
ção das áreas conforme disse" . 

Indagando qual a extensão da área neces
sária ao território da nova capital da República, 
dlBBe, expondo seu próprio ponto· de vista: •A 
área para a nova Capital Federal, no caso de 
não ser a já escolhida pela Comissão Cruls, não 
deve ser Inferior a 15 000 quilômetros quadra
dos. Melhor seria que fôsse um pouco maior, 
porque só assim sera possivel uma vida agrl
cola intensa do território, Inclusive a manu
tenção de uma floresta Industrial, capaz de 
assegurar a vida da capital. Também é neces
sário para as culturas de trigo, arroz, algodão, 
etc., e para a pecuária da região, reagindo 
ainda favoràvelmente sõbre as áreas vizinhas, 
fazendo-se assim o movimento centrifugo de 
progresso. Ao contrário, se o Distrito Federal 
fõr . multo pequeno em área, os especuladores 
se apropriarão, a preços lnflmos, das localidades 
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clrcunvtzinhaa e impoutbllttarlo o de11envolvt
mento do Distrito, repercutindo de11favoràvel
mente· llÕbre a vida da :j!róprla capital. Criar
e-Iam assim latifúndios . 

E res11alvou, encerrando os seus oportunos 
esclarecimentos a respeito do magno e palpi
tante problema: "Nada disso impede, entretan
to, que a Comissão, pela 11ua maioria, vote o 
contrário. Aliás, êste é o meu modo pessoal de 
encarar a questão e julgo até de alto patrio
tismo que sejam apresentadas por qualquer 
pessoa sugestões neste sentido, pois o assunto 
6, na verdade, de relevante lmport4ncla para 
tôda a nação". 

* CONDECORADO PELO GOVtRNO. BOLI-
VIANO UM ENGENHEffiO-GEôGRAFO DO 
NOl;!SO ~RCITO - Pelo govêrno da BoUvta 
!oi recentemente condecorado com a comenda 
e a ordem do "Condor dos Andes", o cor:onel 
Sebastião Claudlno de OUvelra e Cruz. enge
nheiro-geógrafo do nos110 Exército, cujos assi
nalados serviços na Comissão de Limites do 
.Itamaratl, ressaltam-lhe os méritos pelo que faz 
jus a semelhantes lnslgnlas. 

Foi portador desta significativa homenagem, 
o embaixador da vizinha Repúbllca no Brasil, 
Sr. Enrlque Ftnot, o qual ao fazer entrega da 
honrosa condecoração teve oportunidade de sa
lientar os Inestimáveis préstimos do Ilustre 
oficial patrlclo nas atividades que exerce no 
Ministério das Relações Exterl_«?res, dizendo que . 
os mesmos são de proveitosos resultados para 
o seu e o nosso pala . 

Agradecendo a homenagem de que acabava 
de ser alvo, o coronel Oliveira e Cruz pós em 

·evidência a amizade existente entre o Brasil e 
a Bollvla," :frisando que uma edificante cordia
lidade se tem assinalado em todo o curso da 
história das duas Repúblicas continentais. 

A cerimônia estiveram presentes várias per
sonalidades e membros dos corpos diplomáticos 
brasileiro e bollvlano, notando-se os Srs. mi
nistros Humberto Vasques Machado, presidente 
da Comissão Boliviana de Llmlt811 com o Brasil, 
e Adriano Sousa Quartln, chefe da Divisão de 
Fronteiras do Itamaratl; coronel Renato Bar
bosa Rod11guei;1 Pereira, consultar-técnico do 
Ministério das Relações Exteriores. 

it 
llllNIS'.rltBIO DA .JUSTIÇA E NEGOCIOS 

INTEBJOBES 

Coml111lo de estudos de lo-Jlsaclo da nova 
capital do pat. 

SUA INST ALACAO - Em solenidade efe
tuada, no gabinete do ministro da .Justiça, a 19 
de novembro do ano próximo findo, instalou-se 
a comissão de técnicos lnstltulda pelo govêrno, 
em obediência ao que estabelece o parágrafo l.º, 
do artigo 4. • das Disposições Constitucionais 
Transitórias para, sob a pr.esidência do general 
Djalma Poli Coelho, proceder ao estudo de 
localização, no planalto central, da nova capital 
do pais, e da qual fazem parte os Sra.: .Terõ
nimo Coimbra Bueno, Luls Anhala Melo, .Torge 
Leal Burlamaqul, Luls Vieira, Francisco de 
Sousa, Chrlstovam Leite de Castro, Artur Tôr
res Filho, Odorico de Albuquerque, Antônio 
Castro Cardoso, Lucas Lopes e Geraldo de 
Paula Sousa. · · 

Durante a cerimônia o ministro da .Justiça 
pronunciou o seguinte discurso: 

"Meus senhores: Não é preciso encarecer o 
que representa para nossa pátria a mudança 
da Capital Federal para o Interior. Quis o 
Sr. Presidente da República solenizar .a vossa 
Jnvestldura como membros da Comissão de Es
:tudos da Localização da Nova Capital do Pais, 

para, assim, mais ·evidenciar o seu propósito de 
dar cumprimento à determinação da Assembléia 
Constituinte de 1946. Esta, aliás, apenas velo 
reafirmar, de maneira decisiva e concreta, a 
Idéia já consubstanciada nas Constituições de 
1984 e 1891. 

A Constituição republicana de 1891, regu
lando a matéria, declarou que "ficava perten
cendo à União, no planalto central da Repd
bllca. uma zona de 14 400 quilômetros quadra
dos, que seria oportunamente, demarcada, para 
nela estabelecer-se a futura C&pltal Federal. 

Os congressistas de 1984 deram .um paaso 
· além, ordenando a -nomeação, pelo Presidente 
da República, de uma comissão para realizar 
os estudos da locallzação. Cada vez mais se 
corporltlcava o velho e sempre novo propósito 
dos nossos constituintes . 

Afinal, a Constituição de 1946, mais expU
clta que tôdas, estabeleceu, no art. 4.• du 
Disposições Constitucionais Transitórias: . •A 
capital da União será transferida para o pla
nalto central do pais . f l.•) Promulgado êste 
ato, o Presidente da Reptíbllca, dentro em 11es
senta dias, nomeará uma Comissão de técn1C08 
de reconhecido valor para proceder ao estudo 
da localização da nova capital. f 2. •> O estudo 
previsto no parágrafo anterior será encaminhado 
ao Congresso Nacional, que deliberará a res
peito, em lei especial, e estabelecerá o prazo 
para o Inicio da delimitação da área a ser 
encorporada ao Domlnlo da União. f 3. •) Findos 
os .trabalhos demarcatórios, o Congresso Na
cional resolverá sôbre a data da mudança da 
capital . f 4.•) Efetuada a transferência, o atual 
Distrito Federal passará a constituir o Estado 
da Guanabara" . . 

O Sr. Presidente da Reptíbllca, capacitado 
da necessidade Inadiável da medida constitu
cional, aca):>a de dar cumprimento ao parágrafo 
1. • do art. 4. •, constituindo "a comissão de 
técnicos de reconhecido valor", que sois vós, 
para a realização da primeira etapa dos tra
balhos. Dêstes, agora, dependerá o Congresso 
Nacional para •em lei especial . estabelecer o 
prazo para o Inicio da delimitação da ár~a a 
ser encorporada ao Domlnlo da União", e deli
berar sôbre as demais providências previstas 
nas Disposições Constitucionais Transitórias. 

Investindo-vos no honroso encargo, estou 
certo de que vos haveis de desempenhar nos 
estudos qüe Ides fazer, com o brilho e compe
tência de que são penhôres o vosso nome e o 
vosso passado de brasileiros de escol, quer como 
capacidade técnica e clentUica, quer como pa-
triotas". . 
. Em r esposta a estas palavras de S. Exa., 
ouviu-se em seguida o general Djalma Poli 
Coelho, .na oração que se segue: 

"Exmo. Sr. Ministro da Justiça. Na qua
lidade de presidente da Comissão Técnica para 
o estudo da localização de uma nova capital da 
União, cumpre-me responder às palavras que 
V. Exa. acaba de proferir . · · 

Estamos perfeitamente cônscios da respon
sabilidade que assumimos neste momento, maa 
em compensação b prazer de servir ao BrasU 
diminui bastante o pêso dessa responsabll1dade, 
tanto mais quanto vamos exercer as nossas 
!unções com Inteira Independência e sômente 
olharemos para os superiores lnterêsses do 
Brasil futuro, conforme o texto constitucional. 

Teremos de nos reunir multas vêzes, para 
estudar ·e para deliberar. Desejamos poder 
contar com um órgão técnico-administrativo 
para nos auxiliar nas tarefas de gabinete e de 
campo que resultarem das nossas dellberaçõee. 

De Inicio, !aremos as nossas reuniões nesta 
· capital e depois Iremos estudar os problemu 

fn loco. Mais tarde teremos novamente que 
nos reunir nesta capital, para as decisões finais. 

Temc,s todo o lnterêsse em que nossos tra
balhos sejam executados ràpldamente, mas não 
queremos que a pressa possa ser Invocada no 
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futuró como justificativa de algum êrro ou 
omill8Ao de nossa parte. 

· Há algumas soluções jli aventadas para o 
velho problema da mudança da capital, entre 
as quais deve ser colocada em primeiro plano 
a da comissão de que foi chefe o Dr . Luls 
Cruls, Imponente figura de homem de ciência 
que ilustrou os primeiros anos da República. 
:l!l provável que ainda outras venham a 11er 
apresentadas. . . 

Estudaremos tõdas elas, sem nenhum pre
conceltq, animadoa ànl,camente do desejo de 
acertar e de servir à nação. · 

Esta comlsàão fol organizada sob Ô ponto 
de vista técnico como se verifica dos decretos 
de nomeação de todos os seus membros . li: pois 
como técnicos que vamos trabalhar, sem, en
tretanto, perdermos de vista os lnterêsses ge
rais do pais que devem ser levados em con
sideração em problema de tanta relevância como 
é o da ·mudança da capital . 

Contando com a confiança e com o apolo 
do govêrno, que certamente não ·nos negarli ps 
recursos materiais que são -necessários para o 
trabalho a ser exe.cutado, estamos seguros 4e 
que o Congresso Nacional recebe.ri uma pro
posta de locallza.c;ão da futura capital, em con
dições · de ser ·aprovada e executada. Para ll!t8o 
.não mediremos esforços. · 

·Agradeço, em meu nome e no de todos os 
meus companheiros, as referências que V. Exa. 
fêz às nossas pessoas assegurando-lhe que dese
jamos sobremodo corresponder Integralmente à 
confiança que o govêrno, pela paJavra de V. 
Exa., em tod.<>11 nós deposita" . • 

~ 

MINJSTOJO DAS BELAÇOES EXTEBIOBES 

EXONERAÇÃO E NOMEAÇÃO DE TITU
LAR - O Presidente da República assinou 
decretos, a 6 de dezembro próximo passado, 
exonerando das funções de ministro de Estado, 
Interino, . das Relações Exteriores, o diplomata 
Samuel de Sousa Leão Gracie, e nomeando 
para preencher o referido cargo o Sr. Raul 
Fernandes • . 

~ 

llO'.NISftBIO DO TBABALHO, INDOSTBIA 
B (lOJUB(lJO · · 

Depu1ameato Nadoaal d~ lmlcraclo 

IMIGRAÇÃO DIRIGIDA E SELECIONADA 
- A propólllto da lmlgraçlo para o Brasll de 
refugiados europeus, o Sr. Pértcles de Carvalho, 
diretor do Departamento Nacional de Imigra
ção, prestou recentemente à Imprensa as se
guintes Informações: 

MA Imigração que nesses últimos meses tem 
vindo para o Brasil, composta em sua :maforta 
de elementos pouco aproveitáveis, como fatores 
de produção, é constltu1da essencialmente de . 
pessoas que espont.Anea:mente obtiveram ~os 
Consulados brasllelros na Europa o visto . per
'mallente . Dada a liberalidade de nossas leis, 
que a êsses estrangeiros exigem apenas o pas
saporte e o atestado de boa sadde, qualquer 
pessoa preenchendo as duas condições pode· 
conseguir êsse visto. 

Tendo; porém, em v.lsta as condições atuais 
do pala e especialmente em virtude da pletora 
dos grÀndes centros para onde se dirige a 
maior parte dêsses imigrantes, o Conselho de 
Imigração e Colonização, por determinação do 
Sr. Presidente da Repdbllca, baixou em outu
bro último, Instruções especiais visando dar 
pre!erênçla, na concessão de vistos permanen-

tes, aos que se destinem à produção, tais como 
os agricultores, os técnicos Industriais e os 
elementos ligados às inddstrtas agro-pecuártas•. 

"Evidentemente, o efeito dessas lnstruçõee 
não podia ser imediato, uma vez que milhares 
de pessoas já haviam anteriormente obtido 
aquela autorização ·e apenas aguardavam a 
oportunidade de atravessar o Atlântico, a bordo 
dos poucos navios que atualmente viajam para 
a América do Sul. Nessas mesmas condições 
ainda virão, nos próximos vapOres, elementos 
citadinos, de pouco tnterêsse para o pais neste 
momento. Mas o nó.mero dêsses imigrantes Irá. 
diminuindo, gradualmente, até poder o govêrno 
Iniciar a jlxecução do seu grande plano de lmi· 
gração dirigida e selecionada" . 

De há multo que o govêrno cogita da Imi
gração dirigida, visando especialmente o apro
veitamento doil elementos úteis deslocados em 
face do desequUlbrlo de mio de ob.ra na Eu
ropa, agravada co.m ,a terminação da guerra. 

Todo o assunto está sendo coordenado pelo 
Conselho de Imigração e Colonização. Houve 
um levantamento geral . prévio pela Secção de 
Imigração da Comissão de Planejamento Eco
nômico, baseado em Informações de represen
tantes dos Estados e também resenhas parciais 
dos governos de São Paulo e do Rio, da Fe
deração das Indústrias e do Ministério da 
Agricultura, sObre as necessidades de mão de 
obra e a localização próxima aos mercados de 
produção. Todos êstes estudos estão sendo reu
nidos, atualizados e organizados, afim de se 
poder assentar um plano geral de conjunto. 
Na Câmara dos Deputados, por outro lado, uma 
comissão permanente estuda as diretivas geral& · 
de nossa polltlca de Imigração, sendo de crer.se 
que o problema ·possa tomar os rumos fixados 
na Constituição pela formação . de um órgão 
centralizador ó.nico, para tOdas as questões re
lacionadas com o assunto. A êste órgão central 
caberia a execução do plano, no qual seriam 
aproveitadas sugestões apresentadas por vlirtas 
organizações e assembléias econômicas e poll
tlcas com o Conselho de Imigração e Coloniza
ção, a recente Conferência dos Secretlirlos da 
Agricultura dos Estados e, há. mais tempo, a 
Conferência de Teresópolls e a Conferência das 
Inddstrias de São Paulo. 

Decorrentes dêése trabalho atual de plani
ficação, já estão prlWlstas ou em andamento 
negociações com vários palses e organismos 
Internacionais como a Itália e Portugal (Iml~ 
gração das Ilhas) e o Comité Intergoverna
mental de Refugiados. Tudo, porém, ainda se 
encontra numa fase preparatória e de estudos.· 

Dificuldades de ordem econômica e polftlca, 
d·eclara o Sr. Pértcles de Carvalho, e a deficiên
cia de dtaponlblltdades, com que lutam todos os 
palaes, inclusive o nosso, fazem com que o nosso 

, govêrno não possa de momento, aplicar gran
des somas na poUtlca imigratória, a qual exige, 
para serem plenaménte alcançados os seus obje
tivos, grandes recursos financeiros. 

O aparelhamento do pais e adaptação de 
suas hospedarias, as questões de transporte, 
colocação e alojamento nos centros. de produção 
e outros aspectos :mais estão, porém, sendo ata
cados, dentro dos pequenos recur11os orçamen
tários consagrados ao problema. . 

As dificuldades com que lutamos e que 
tornam mais lenta a nossa ação não Blo alllis, 
exclusivamente, nossas . . Ainda há pouco, a Con
ferência Permanente de Imigração do Bureau 
Internacional de Trabalho, realizada, em Mon
treal, no Canadá, com a participação das maio
res autoridades Internacionais em imigração 
chegou à conclusão de que o restabelecimento 
das correntes migratórias só atingiria a sua 
plenitude dentro dos próximos dois anos•. 

ic 
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lllINISTitBIO DA VIACJlO E OBBAS 
l'llBLICAS 

Coneelho Nacional de Minas e Meialargla 

ESTUDO DAS CONDIÇõES GEOLôGICAS 
DO BRASIL - No dia 21 .de novembro do ano 
passado reuniu-se, sob a presidência do Sr. Er
nesto Lopes da Foneeca Costa, o Conaelho Na
cional de Mina.e e Metalurgia. 

'Entre várias matériu de que tratou e to
mou conhecimento, cumpre destacar uma expo
sição dO Sr. Bernardino Matoe eôbre o acõrdo 
a ser firmado com o U. S. Geolog1cal Survey, 
v18ando uma cooperação sistemática para o es
tudo das condlçõee geológicas do Brasil e pee

. qull!laa das p088ibtltdades mlnera18 de maior e 
mate imediato interesse quanto ao seu desen
volvimento lnduetrtal. 

Instituições· particulares 

ASSOCIACAO DOS OEOGBAFOS BBASILEI-
BOS <SECCAO BEOIONAL) · 

ELEITA SUA DIRETORIA PARA 1947 -
REFORMA DOS ESTATUTOS - Em reunião 
realizada na eede do Conselho Nacional de 
Geografia, a 10 do mês paseado, a Secção do 
Rio de J'anelro da ·Associação dos Geógrafos 
Braallelros aprovou a redação dos eeus novos 
estatutos e elegeu a diretoria que lhe orientará 
o destino durante o corrente ano. 

A nova diretoria da Secção Regional da 
A . G. B ., sediada nesta capital, ttcou assim 
constltulda; diretor - Prof. Orlando Valverde; 
l .o secretário - Prof. Luls de Castro Faria; 
~.• secretário ..:.... Prof. Guinar Dias de Alcân
tara ; tesoureiro - Prof.• Dora de Amarante 
Romarlz ; comtl!llão conl!lultlva - Prof. Fábio de 
Macedo Soares Gutmarãee, Prof. Antônio J'osé 
de Matos Musao e Prof. Hllgard Sternberg. 

* COMUNICAÇÃO SOBRE O SUDOESTE DA 
BAHIA - Reiniciando as suas atlvtdadee cul
turais, a Secção do Rio de J'anetro da .AJl8ocla
ção doe Geógrafos Brasllelroe, promoveu a 20 
do mês de dezembro uma reunião durante a 
,qual o Prof. Alfredo J'oeé Pôrto Domlnguee, 
fk uma comunicação sôbre eua recente excur11ão 
ctenttttca levada a efeito na região sudoeste 
da Bahia. 

-te 
ASSOCIACAO DOS lllUNICfi'IOS DA BAJllA 

MARATONA MUNICIPALISTA - Por lnl
clattva da Associação dos Munlclplos da Bahia, 
vem de 11er lnstltuido em São Salvador lnteres- · 
unte e original concurso cultural, Intitulado 
"Maratona municipalista" e destinado aos alu
nos dos ginásios e colégios daquela capital, 
constando a competição de prova escrita 11ôbre 
ceogratta tisica, polltlca, econômica e social de 
determinado munlclplo do Estado. 

Para estimular os vencedores do ' aludido 
concurso foram lnstltuldos prêmios correspon-
4entes ao n11mero de munlclplos baianos com 
a' respectiva denominação dêstes e cuja dlstrl
bqição foi feita no dia 1. • do corrente mês 
como parte das solenidades comemorativas do 
"Dia do Munlclplo" . · 

ir 
CONSELHO FEDEBAL DE ENGENHA.BIA E 

A.BQUITETUBA · 

Con1elho da G.• Begilo 

DIA DO ENGENHEIRO E DO ARQUITETO 
A exemplo · do que vem sendo feito anual

mente, deede 1933, quando, por decreto federal, 
foi regulamentado o exerclcto dai! profisl!lõell de 

engenheiro e arquiteto e entrou a vigorar o 
estatuto que serviu de elo à orgarilzação da 
classe então sem atrlbutçõee definidas noe di
versos setores de atividade, o Conselho de En
genharia e Arquitetura da Quinta Região, com 
jurisdição no Distrito Federal e nos Estados do 
Rio de J'aneiro e do Esplrito Santo, CQm o 
devido patroclnio do órgão que lhe é superior 
e de Ambtto federal, o C. F. E. A., promoveu 
a 11. de dezembro, · nesta capital, várias expres
sivas solenidades comemorativas da data con
sagrada como o "Dia do Engenheiro e do 
Arquiteto", ' · 

no programa então levado a efeito conetou 
homenagem à memória doe engenbelroe e arquJ
tetoa falecidos e a pragmática vll!llta de cordia
lidade ao Sr. Prellldente da Repdbllca. 

-te 
INSTITUTO BBASILEIBO DE HISTOBIA 

DA HEDICIN A 

CINQUENTENÁRIO DA MORTE DO BO· 
TANICO J'OAQUIM MONTEmo CAMINHO.A.-· 
Afim de render culto à memória do eminente 
botânico brasileiro e antigo mestre · da Facul
dade de Medicina, J'oaqulm Monteiro Camlnhoá, 
falecido há ctnqüenta anos, no dia 1 de dezem
bro próximo passado, o Museu Barão de Iguaçu, 
daquela faculdade, e o Inetltuto Brasileiro de 
História da Medicina, promoveram expressiva 
solenidade a que compareceram alunoe e pro
fessôres daquele estabelecimento de ensino su
perior e lnümeros clenU.tu. 

Sõbre a personalidade, a vida e a obra do 
11&udoso cientista patrlcio usaram da palavra 
08 Sra. Drs. Luls Antônio Paracampo, cate
drático, em exerciclo de Parasltologia da fa
culdade;. Ivollno de Vasconceloe, presidente do 
I. B. H. M. e o profelll!lor Adênlo Pinto que 
realçou 08 méritos de comemoraçõee como 
aquela e .· enalteceu a iniciativa dos 11eus orca
nlzadore11. 

-te 
INSTITUTO INTEBALIADO DE ALTA 

CULTUBA 

A ANTROPOLOGIA 'E O HUMANISMO -
.Subordinado ao titulo acima o sociólogo pa
trlclo professor Artur Ramoe, realizou, no Ita
maratl, a 6 do mês passado, uma conferência a 

· qual Integrou a série de palestras promovidas 
por Iniciativa do Inetttuto Interaliado de Alta 
Cultura, sob a denominação de "Doutrina, 
primeiro" . 

Tema da maior tmportAncla cientifica, le
vando-se em conta ainda a reconhecida auto
ridade de quem o desenvolveu; desneceuário 6 
encarecer -o Interesse que o mesmo despertou. 

-te . 
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SOCIEDADE BBASILEIBA DE GEOGBAFIA. 

ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA - De 
acõrdo com os seus novos estatutos, reuniu-se 
em usembléla geral, a 10 do mêa pasaado, a 
Sociedade Braallelra de Geografia, sob a pre
sidência do professor Taclano Aclóll, funcio
nando como secretário o comandante Thlers 
ll'lemlng. 

Foi objetivo da reunião a eleição da nova 
diretoria da entidade, o que foi feito resultando 
na 11egulnte composição: 

Diretoria: presidente, embaixador :r. C. 
de. Macedo Soares (reeleito); 1. 9 vice-presidente, 
ministro :r. S. da Fonseca Hermes (reeleito): 
2. 9 vice-presidente, professor . Mário C. Rodri
gues de Sousa; 3.9 vice-presidente, Dr. :r. Wan
derley de Ara11jo Pinho; secretário-geral, Dr. 
Roberto M. da Costa Lima; l.9 secretário, 
professor Carlos A. Guimarães Domingues; 
2.9 secretário, Dr . .Toão Ribeiro Mendes; tesou
reiro, major Manuel Carlos de Sousa Ferreira; 
bibliotecário; Comte . L. A. de Oliveira Belo. 

Conselho Diretor: - almirante Raul Ta
vares .- vitallclo (antigo presidente da Socie
dade) - Dr . .T. P. Carneiro da Cunha - profes-
11or Lindolto Xavier - Dr. Herbert Canabarro 
Relchardt - ministro A. C. Lafayette de 
Andrada - Dr. Paulo .Tosé Pires Brandão -
professor Taciano Acióll Monteiro - Dr : A. 
Pessoa Cavalcante - Dr. Edgar Ismael da 
Sllveira - Dr. Epltácio Monteiro Pessoa -
professor Francisco Portugal das Neves -
professor Arnaldo Claro São Tiago - Dr. Alvaro 
Belford. 

Conselho Ftscal: : - etetlvoa - comandante 
César Feliciano Xavier - desembargador Car
los Xavier Palll Barreto - comandante Arman
do Pina. Suplentes: - Dr. :r. M. B. Castelo 
Branco - brigadeiro Listas Rodrigues - major 
:r. Salatiel Dias da Rocha. 

Representante junto ao Instituto Brasileiro 
de Educação, Ciências e Cultura - professor 
Everardo Backheuser . 

Representante junto ao Conselho Nacional 
de Geografia - professor Francisco de SoUH 
Brasil. 

Comissão de Admissão e Exclusão de Sócloa 
- professor Taciano Aclóll Monteiro e coman
dante Armando Pina. 

Comissão Técnica - general :José Vieira 
da Rosa e brigadeiro Lislas Rodrigues. 

Comissão Cultural - professor Everardo 
Backheuser e coronel .Taguaribe de Matos. 

Comissão de Prêmios - Dr. P. :r. · Piree 
Brandão e major :1. Salatlel Dias da Rocha; 

Comissão de Quadros de Honra e Beneme
rências - Dr. L . Feijó Bittencourt e Dr. L. 
A. Tavares de Lira. f . 

Comissão de Finanças ·- Dr. L. de Castro 
Faria - Dr. Saladlno de. Gusmão, e Dr. :r. 
Lourenço da Silva - comandante Sllvlo Borge8 
de Sousa Mota. 

Comissão de Publicações - professor Carloa 
Augusto Guimarães Domingues - engenheiro 
:José Antônio da Roaa - professor A. dos San
tos Ollvelra .Tr., - padre Francisco Xavier 
Lana - Dr. Otacfllo Alves Pereira - Dr. 'Ulis
ses Gomes POrto. 

A ·posse desta diretoria efetuar-se-á a 15 
de fevereiro do corrente ano. 

Certames 
V CONGBESSO POSTAL DAS AlldBICAS 

E ESPANHA 

GONCLUSõES BASICAS APROVADAS - A 
sessão Inaugural do V Congresso da União Pos
tal das Américas e Espanha, reunido nesta 
capital para rever os atos firmados em análogo 
certame realizado em dezembro de 1986, no 
Panamá, efetuou-se a 2 de setembro do cor
rente ano, ti.o Teatro Municipal. Como se espe
rava. os resultados dos trabalhos dêste Con
gresso, não só em relação aos assuntos postais, 
mas também como demonstração de solidarie
dade dos palses que a êlé concorreram, foram 
de todo auspiciosos. Durante o seu transcurso 
toram tratados assuntos os mais complexos, 
sendo multas as modltlcações propostas pelas 
nações componentes da ·u. P. A. E. oom o 
fim de ampliar, facilitar e consolidar as rela
ções postais e melhor atender, portanto, As 
necessidades do comércio e do entendimento 
Internacional de tôda ordem. 

· Respeltanµo 011 prlnclplos básicos da União, 
o. V Congresso resolveu reproduzir, em con
vênio que vem de ser firmado, os dispositivos 
que as11eguram a liberdade e a gratuidade de 
trAnslto da correspondência no território de 
todos os pallles que a Integram, bem como a 
aplicação da tarifa postal Interna de cada nação, 
continuando, assim, a vigorar nas relações entre 
os patses da, u . P. A. E . tarifas multo mais 
baixas do que as ápllcadas no Intercâmbio com 
os palses da União Postal Universal . 

Entre os artigos do convênio que 11ofreram 
modificações, · destacam-se os que dizem res
peito à classificação ·para efeito de aplicação 
da taxa dos objetos de correspondência; os 
serviços de coupon-reponse, que é um titulo 
de crédito postal ao portador, destinado ª · fac!-

lltar a resposta: o serviço de permuta de vallsea 
diplomáticas, · fixando-lhes limites de pêao e 
dimensões, e o serviço de reclamações, permi
tindo a remessa das respectivas fórmulas pelo 
serviço aéreo. 

· No acôrdo de encomendas postais, foram 
também Introduzidas diversas alterações, entre 
as quais cumpre citar a que prolbe a majoração 
das taxas de trânsito territorial e a que per
mite, mediante prévio entendimento entre as 
partes interessadas, a elevação do prazo de 
permanência no correio de destino das enco
mendas, cujos destinatários, por motivo justi
ficado, não tenham podido cumprir aquela exi
gência dentro do prazo regulamentar. 

Relativamente aoa serviços de vales posta.18 
· terá o pl1bllco maiores facllldades para a re

messa de numerário para os palses membros 
da União, porque· considerando as vantagens 
que advirão para o nosso pais, o Brasil retirou 
a reserva que fizera quando assinou o acôrdo 
para a execução dêste serviço na reunião do 
Panamá, de modo a permitir a permuta de 
vales postal.B: com as demais nações participan
tes do Congresso. , 

Finalmente, as modificações Introduzidas 
nas dlsposlçõell relativas ao transporte aéreo 
dos Objetos de correspondência, trarão grandes 
vantagens ao pl1bllco e às administrações pos
talll da União. .Aslllm serão Igualmente admi
tidos ao transporte aéreo, os vales postais, os 
tltulos a cobrar e as ·assinaturas de jornais e 
publicações periódicas. 

Em relação à unidade do péso, ficou esta
belecido que aa administrações postalll terão a 
faculdade de fixar em cinco gramas, ou múlti
plo de cinco, a unidade de pêso dos manuscri
tos, .amostras e impressos. 
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Com respeito às tarifas aéreas, declarou o 
delegado norte-americano que é propósito da 
administração postal do sflu pais reduzir sensi
velmente as mesmas e estabelecer uma nova 
categoria. de objetos de correspondência, para 
remessa aérea, na qual serão compreendidos 
jornais, revistas e medicamentos para os quais 
se fixarão taxas mlnlmas. 

A delegação brasileira, pela soma de pro
posições apresentadas à d~llberação do Con-

gresso, foi concedida por aclamação a honra de 
presidi-lo, sendo-lhe, também, por aclamação, 
confiados os cargos de secretário-geral do cer
tame e de vice-presidente da 5. • Comissão que 
se Incumbe da organização da Secretaria In
ternacional da União e d11r Repartição de 
Transbordo do Panamá. 

Por proposta da nossa delegação, foi esco
lhida a . capital do Peru, para sede do VI Con
gresso Postal da U. P. A. E. 

Unidades Federadas 

MATO GROSSO 

DIVISÃO JUDICIARIA E ADMINISTRA
TIVA DA AREA CONSTITUTIVA DO EXTIN
TO TERRITôRIO FEDERAL DE · PONTA 
PORA - Na sua 41.• sessão ordinária de 1946, 
realizada a 22 de novembro, a Comissão de 
Estudo dos Negócios Estaduais, discutiu o pro
jeto de decreto-lei da Interventorla Federal em 
Mato Grosso, que dispõe sôbre a divisão judi
ciária e administrativa da área constitutiva do 
extinto Território Federal de Ponta Porã, res
tltulda ao Estado em virtude de dispositivos 
da Constituição em vigor. 

A decisão a que chegou aquêle órgão, do 
Ministério da Justiça e Negócios Interiores, em 
relação à matéria, foi de aprovar o substitutivo 
do relator do respectivo processo, tendo-se 
manifestado sôbre o assunto os Srs. Carlos 
Medeiros, Jaime Leonel e Oto Prazeres, aquêles 
propondo o restabelecimento da organização 
judiciária fixada pelo ·Decreto-lei n. • 9 055 e 
êste oferecendo a seguinte declaração de voto: 
"Julgo necessária uma lei federal restituindo 
os Territórios aos Estados e dando providências 
que regulem ou completem essa restituição. 
Nestas condições, voto no sentido de que vigore 
a organização judiciária vigente nos Territórios, 
até que, oportunamente, as Assembléias Legis
lativas dos Estados, regulem a matéria" . 

iC 
PABANA. 

REENCORPORAÇAO AO ESTADO DAS 
AREAS DO EXTINTO TERRITôRIO FE
DERAL DO IGUAÇU - A 22 de outubro do 
ano próximo findo, o Interventor federal no 
Paraná assinou o Decreto n.o ·2 877, referen
dado por todos os secretários do Estado. Por 
êste ato ficou constltulda a comissão Incumbida 
de receber e relacionar todos os bens Imóveis 
pertencentes ao extinto Território Federal do 
Iguaçu e examinar tôdas as condições e cir
cunstâncias de caráter administrativo, sugerindo 
ao govêrno as providências aconselháveis para 
a nova e definitiva organização administrativa 
da região. 

Esta comissão, que, a fim de dar cumpri
mento às atribuições que lhe foram conferidas 
pelo referido decreto, partiu de Curitiba para 
a região do Iguaçu em prlnclplos de novembro, 
compõe-se de funcionários das várias secretarias 
e diretorias estaduais, a saber: pela Secretaria 
da Fazenda, os Srs. João Ploll e Emanuel 
de Moura; pela · Secretaria do Interior, o Sr. 
Perclval Loiola; pela Secretaria da Agricultura, 
os Srs. Júlio Fernandes Biscaia e Eunllo 
Oliveira; pela Secretaria da Viação, os Srs. Sadi 
Silva, Francisco Almeida Faria e Sllvlo Cal
mann; pela Diretoria de Saúde Pública, o 
Sr. Sllvlo Blttencourt Linhares; pela Diretoria 
de Educação, o Sr. Simeão Mafra Pedroso; 
pelo Departamento das Municipalidades, o Sr. 

' 

Hugo Borges Marçal. O engenheiro Sadl Silva 
· presidirá a comissão e o bacharel Iraci Queil"Óll 
funcionará como asaistente jurldico. 

iC 
RIO GRANDE DO SUL 

ESTUDO DA SITUAÇÃO DOS MUNICf
PIOS RIOGRANDENSES - o Departamento 
das Municipalidades do Rio Grande do Sul 
resolveu promover um estudo relativo à his
tória e à situação flslca, demográfica, eco
nômica, social, cultural, financeira e urbana dos 
munlclplos do Estado, tendo neste sentido, 
como providência indispensável, enviado a todos 
os prefeitos daquela unidade federada a se
guinte circular: 

"Senhor Prefeito - l!lste Departamento pre
tende realizar, na medida do posslvel, um es
tudo dos munlclplos riograndenses, em sem 
aspectos, histórico, econômico, social, cultural, 
financeiro, demográfico e turlstlco, segundo o 
plano anexo a esta clrculãr. 

. Trata-se, como se vê, de um trabalho dtll 
e Interessante, que poderá servir de base para 
um conhecimento mais completo das comunllS 
do Rio Grande e de orientáção para estudos 
posteriores, com o objetivo essencial de pro
mover o lnterêsse pela vida dos nossos muni
clplos sobretudo no. terreno econômico e social. 
Não é preciso encarecer os resultados vanta
josos que dai poderão advir para o nosso Es
.tado, em geral, e para cada municlplo em 
particular. 

Para a realização dêsse trabalho, no en
tanto são necessários os dados mais exatos 
posslvels sôbre os aspectos municipais acima 
enumerados, de acôrdo com o plano organizado. 

Na pesquisa dêsses elementos indispensá
veis, tenho a certeza de poder contar com a 
colaboração dessa Prefeitura, e, especialmente, 
com o decidido auxilio de Vossa Senhoria, atlm 
de que possamos reunir o maior volume de 
dados e documentos relacionados com a vida 
dêsse munlclplo, nos setores referidos e que 
constam do plano anexado a esta para sua 
orientação. 

Assim sendo, solicito com empenho a Vossa 
Senhoria se digne mandar providenciar no 
sentido de que sejam reunidos e enviados a 

. êste Departamento, com brevidade posslvel, os 
dados em questão, para que se possa Iniciar o 
quanto antes a· execução do projetado trabalho, 
de inegável relevância. 

Reitero a Vossa Senhoria a segurança de 
minha estima e consideração. Francisco Jurue

. na, Diretor Geral• . 

iC 
SA.O PAULO 

ALTERAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO JUDI
CIARIA DO ESTADO - Na sua quadragésima 
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primeira sessão ordinária de 1946, efetuada a 
22 de novembro, a Comissão de Estudos dos 
Negócios Estaduais. discutiu o processo n.• 
33 666-46, relativo ao projeto de decreto-lei da 
Interventoria Federal em São Paulo, dispondo 
sõbre a alteração da organização judiciária do 
Estado, resolvendo opinar pela aprovação do 
mesmo. com emendaa do respectivo relator . 

Foi contra a medida o Sr. Gonçalves de 
Oliveira que apresentou declaração de voto, ln-

vocando dispositivos constitucionais que não 
permitem alterações parciais na divisão e orga
nização judlciárta e administrativa, senão quan
do propostas pelo Tribunal de .Justiça, e em 
vista de cujos esclarecimentos propuseram os 
Srs. Leal de Mascarenhas e Raimundo Macedo 
a devolução do expediente à Interventorla Fe
deral de onde proviera, afim de aguardar a 
decisão do Tribunal de .Justiça, lÍa forma do 
art. 124, n.t I, da Constituição. 

Exterior 

ABGENTINA 

Obnrvatórfo de Córdoba · 

SEU 75.• ANIVERSARIO DE FUNDAÇÃO 
- Para glória da ciência continental, o famoso 
Observatório Astronômico de Córdoba, na Ar
gentina, celebrou em setembro do ano próximo 
findo, o seu 75.9 anlversárfo de criação. Fun
dado em 1871, pelo então presidente da vizinha 
repllbltca platina, Domingo Faustino Sarmfento, 
auxlUado por outro dedicado e eficiente pre
cursor Benjamim Anthorp Gould, é inestimável 
a contribuição dêsse renomado observatório, no 
transcul'IJO da sua longa existência, ao conheci
mento e revelação dos fenômenos observáveis 
por melo dos recursos proporcionados pela 
ciência utronõmica. 

Aproveitando a data do lmportanté aconte
cimento foi Instalado e realizado, entre 19 e 
22 de setembro, na provincla de Córdoba, a 
VIII Reunião da Associação Ffslca Argentina, . 
que contou com o apolo etlcaz do observatório 
que dela participou diretamente por intermédio 
dos seWJ mais eminebtes cientistas. 

ir 
ESTADOS UNIDOS 

CIENTISTAS AMERICANOS PREPARAM
SE PARA OBSERVAR O ECLIPSE TOTAL DO · 
SOL NO BRASIL - Está despertando grande 
interésae nos Estados Unidos a previsão do 
eclipse total do sol que será observado em 
maio deste ano, no interior do Brasil e do qual 
eapera-se colher novos dados cienUtlcos, pondo 
à prova a teoria da relatividade de Einstein . 

nal, especfograma da coroa solar . 
Medirão também as variações de brilho do 

crescente do sol, à medida que fOr alcançada a 
totalidade; as vêzes que a lua realiza seus 
denominados "contactos", em nllmero de qua
tro, com o dt.sco solar, e o evidente desloca
mento das posições das estréias prOximaB ao 
sol, afim de verificarem a • teoria da ·relativi
dade de Einstein . 

Observações sobre rádio serão feitas em 
relação às mudanças que ocorrem nas camadas 
Ionizadas da atmosfera . A temperatura da co
roa solar nas proximidades do limbo do sol 
será estudada, bem como a distribuição da 
intensidade da luz diurna em várias altitudes 
durante o eclipse. 

Um laboratório portáttl, transportado por 
via-aérea dos Estados Unidos, será instalado 
para as -0bservações num campo aberto próximo 
a uma fazenda de gado . 

A Fõrça Aérea Brasileira fornecerá precisas 
Informações sobre tempo, manterá em võo 
aviões de observação devidamente equipadoe em 
várias altitudes e en,viará ao ar instrumentos 
especiais para colhêr dadoe eõbre preasão, tem
peratura e umidade. 

Laboratório de Pe•qul11a• Navais 

ESPECTOGRAMA DO SOL TOMADO DE 
UM FOGUETE - Noticias procedentes dos Es
tados Unidos revelam que os cientistas do Labo
ratório de . Pesquisas Navais de Washington, 
vêm de dar conhecimento de um especto
grama do Sol tomado a uma altura de 35 milhas 
acima da super!fcle da Terra. ltsse espectogra
ma, mostrando pela primeira vez uma parte 
do espectro solar. que jamais tora fotografado, 
foi feito com um espectógrafo instalado em um 

. dos foguetes V-2, lançado ao ar em White Sande 
Provins Grounds, no Novo México. 

. A trajetória ascensional do foguete foi 
· acompanhada pelo aparelho em continuo fun
cionamento, com o que foi possfvel a produção 
de uma série de cêrca· de 40 espectogramas 
r.orrespondendo a vártu altitudes, até líO milhas. 

Sob oe auspfctoe da Sociedade de Geografia 
e da Fõrça Aérea doe Estados Unidos está sendo 
organizada uma expedição · cientlflca que, em 
época pré-determinada, chefiada pelo ex-diretor 
do Bureau Nacional de Padrões daquele pais, 
o Dr. Lyman .J. Briggs, irá acampar nas pro
ximidades da cidade mineira de Bocaiúva, a 
cerca de 400 milhas ao norte do Rio de .Janeiro 
e quase meia milha acima do nfvel do mar. 
:ll:ste local, considerado o mais apropriado para 
u observações utronõmlcas em vista, foi esco-
lhido por representaptes das duu citadas orga- ir 
nlzações patrocinadoras da expedição durante 
a recente viagem que, para esse fim, empreen- INGLATEBBA 
deram àquela região do interior do Brasil. 

Nos estudos que fizeram, antecipadamente, EXPEDIÇÃO A PROCURA DE FAWCETT 
da localidade de onde serão feitas as obser- - NotkJ,u de. Londres anunciam que uma 
vações, tiveram os astrõnomos o cuidado de expedição anglo-americana prepara-se para uma 
excluir vários pontos situados nas montanhas viagem ao Brasil; à procura do explorador 
ao norte de Bocalúva, pela predomlnAncla de Inglês Fawcett, cujo paradeiro ê Ignorado desde 
formações de nuvens pela manhã, obstáculo 1925, supondo-se porém que ainda exista em 
êsse que muito arriscaria o êxito dos tra- convlvio com alguma trib<> lndlgena nas selvas 
balhos. da Amazônia . 

Espera-se obter fotografias do clrcúlo em "· Chefiará essa expedição o capitão Bauder 
tomo do sol, em prêto e branco. bem como em Spriggs, residente em Brilllngton, no Yorkshire 
cõres, que moetrem a polarização da luz coro- e veterano da revolução espanhola. onde lutou 
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ao lado dos republlcanoe, o qual ee diz achar-se 
persuadido de que o já lendário explorador 
brltAnlco mantém a sua palavra relativa à 
declaração que fizera antes da sua partida, de 
que não regreaBarla maia caso descobrisse uma 
raça humana de. existência Ignorada nas selvas 
do Brasil. · 

Avalia-se em cêrca de 70 mil libras ester
linas o custeio dessa expedição, que terá como 
objetivo também a procura de ouro e diamantes 
na região amazônica. 

B'OSSIA 

Sociedade db Geocrafia da U. B. 8. 8. 

TRANSCURSO DE SUA DATA CENTENA
RIA - Em seu n.• 157, correspondente ao mês 
de outubro do ano paaaado, a Revista Geogrd
ftca Americana, publicação especializada que 
ae edita em Buenos Aires, coll8agr-0u um dos 
seus comentários ao transcurso ocorrido em 
1945, da data centenária da Sociedade de Geo
grafia da U. R. S. S. 

Eaaa Instituição foi :fundada em 19 de outu
bro de 1845, por iniciativa de vários cientistas 
ru88os, tendo à frente F. Lltke, pioneiro daa 
explorações às regiões polares e seu primeiro 
presidente, 11ubstltuldo pelo profeaBor P. Se
mionof . que, não menoe dedicado à ~usa da 

ciência em sua pátria, durante 65 anos consa
grou suas atividades à Geografia, explorando o 
Alta!, o Tian Shan e aa montanhas vizinhas do 
Khan Tengrl. Aoe membros desta Sociedade 
são devidas várias explorações efetuadas com 
êxito na Mongólia, no Tlbet, na China, no 
Khorasán e em outr.S regiões dentro e tora 
do território soviético. 

A- mais de mil e quinhentos volumes ;IA 
monta o acervo de publicações da Sociedade 
de Geografia da U. R. S. S ., compreendendo 
monografias sObre questões de Geografia Re
gional, relatórios de expedições, informes clen
tlflcos sObre Economia, Biogeografia, Etno
grafia, Bibliografia de lnterêase clentfttco, hilll
tórla das ciências geográficas, além de revistas 
periódicas do cunh~de Notfciaa, já no seu 77.• 
ano de existência, e Notas que ali ae editam 
regularmente. 

Mantendo lntercàmblo de publicações com 
mais de duas centenas de Instituições cienti
ficas de outros pai.ses, em várias repúblicas 
da União Soviética existem filiais desta Socie
dade que se tem empenhado vivamente em 
Iniciativas em prol da formação no pala de 
uma . mentalidade g'eográflca, sendo uma das 
suas preocupações para alcançar tal objetivo o 
aperfeiçoamento do. ensino da Geografia, sobre
tudo nos cursos de nlvel médio e superior. 
Para 1880, organize, cursos especlallzado11, pro
move conferências· a cargo de reconhecidas auto
ridades na matéria e mantém eficiente 1erviço 
de tntonnaçõee, 

. ~ Bnvle Oll Uvro1 de sua autorta. ou 01 que se encontram em duplicai& em seu poder, l 
.,.... Bibllouca Central do Conselho Nacional de Geografia, para maior benefte10 da cu1tara 

seo&rifica do Brasil. 
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Paralelamente às tnvestigações estatlsttcas 
e, como estas, executadas em regime racionali
zado e sob perfeita sistematização técnica, pros
.eguiram, no decorrer de 1940, as atividades 
colocadas pelo govêrno sob o0 controle Imediato 
do Conselho Nacional de Geografia. No pe
rlodo em causa, continuaram a desenvolver-se, 
nas melhores condições de eficiência, os vá.rios 
empreendimentos já referidos no Relatório an
terior, com a intensificação, em todo o território 
nacional, dos trabalhos de cartografia e estudos 
correlatos. 

Dentro do plano geral estabtllecido, vêm 
merecendo e]!:ame acurado os problemas funda
mentais da Geografia brasileira, procurando-se, 
através de um esfôrço constante e bem orien
tado, com a valiosa colaboração de numerosos 
técnicos, assegurar ao pais um elemento lmpre
clndwel ao seu progresso e à boa ordem admi
nistrativa, como o é, sem dúvida, o conheci
mento exato do território. 

:esse programa está sendo realizado de modo 
Iterativo, por etapas ordenadas, que vão desde 
o levantamento dos mapas dos munlciplos, já 
realizado, à determinação das coordenadas das 
11edes municipais, medida das altitudes, siste
matização normativa da cartografia brasileira, 
collgenda das efemérides geográficas, elabora
ção do dicionário topon!mlco e, finalmente, 
como remate de tôdas essas campanhas, apre
sentação da carta do Brasil ao milionésimo, em 
edição revista e atualizada. 

Asaembl6ia geral - O Decreto-lei n. • 2108, 
de 4 de abril, considerando que a realização do 
recenseamento geral da República estava a 
exigir o concurso constante de todos os órgãos · 
filiados ao Instituto, dispôs sôbre o adiamento 
da instalação das assembléias de seus dois Con
selhos dirigentes para data posterior à do lan
gamento da campanha censltá.rla, ou fôsse 4 de 
novembro, em vez .de 1.• de julho, como estava 
orlglnàriamente previsto. 

Nos têrmos do mesmo decreto, poderia, 
entretanto, a presidência da entidade, desde 
que assim o exigisse a marcha dos serviços 
censltá.rlos, deliberar sôbre a não realização das 
eessões, em 194i. · 

Verificada aquela circunstância, prevaleceu 
a faculdade estabelecida no texto da lei, não 
se tendo reunido, por conseguinte, no último 
ano, a assembléia geral do Conselho. 

Diretório Central - O Diretório Central, 
órgão de direção permanente do Conselho, rea
lizou, durante o ano, 23 reuniões, nas quais, 
além de outras deliberações, aprovou 18 Reso
luções, de ns . 56 a 73 (anexo III). · Dentre 
estas, merecem referência, pela Importância da 
matérll'o a de n .o 63, que trata da grafia, em 
portuguea, dos nomes geográficos estrangeiros; 

a de :ii. • 64, que dispõe sôbre o levantamento 
aerofotogramétrlco de parte da serra do Mar; 
a de n. • 66. que cogita do ensino da Geografia 
do Brasil no curso secundá.rio; e, finalmente. a 
de n. • 72, que delibera sôbre a impressão dos 
Anais do IX Congresso Brasileiro de Geografia, 
realizado em setembro, sob o patrocinlo do 
Conselho. • 

Diretórios regionais e munkipma - Dada 
a sua organização anil.Ioga à da ala estatlstica 
do Instituto, incumbe ao Conselho congregar 
em regime federativo os serviços geogrãficoe 
prôpriamente ditos ou que, de qualquer forma, 
concorrem para o progresso da geografia e 
cartografia do pais. 

Os seus Diretórios Regionais, instalados 
nas capitais dos Estados e do Território do 
Acre e com funções deliberativas idênticas às 
que Incumbem, quanto ao sist ema estatlstlco, 
às respectivas .Juntas, funcionaram durante todo 
o ano com relativa regularidade, assentando, 
através de vil.rios pronunciamentos e delibera
ções, providências do maior alcance para o 
plano de ação do Conselho, dentro do âmbito 
de jurisdição regional. 

Em fins de dezembro de . 1940, já ascendia, 
por sua vez, a 1 525 ·o n11mero dos Diretórios 
de Geografia nos diversos munlclplos brasilei
ros. Como não existem êsses órgãos nas capitais 
das Unidades Federadas, onde as atribuições 
que lhes . caberiam já. Incumbem aos próprios 
Diretórios Regionais, a sua rêde total, no pais, 
será de 1 552. Assim, restam a instalar-se, 
apenas, 27, fato êsse bastante ·significativo da 
admlrãvel obra de ·penetração que o Conselho 
vai realizando, de modo a articular no seu sis
tema de serviços tôdas as municipalidades 
brasileiras. 

A missão dos Diretórios :Municipais de Geo
grafia é de natureza Informativa. Compete aos 
seus membros colaborar nas campanhas . do 
Conselho, prestando os Informes · necessãrioe 
acêrca da geografia local . . 

Delegacia do Norte - O Conselho manteve 
no decurso de 194-0, a sua Delegacia Técnica, 
sediada na Bahia e com um ralo de ação abran
gendo todo o Norte do pais. O respectivo dele
gado, engenheiro Oscar Carrascosa, desenvolveu 
atuação proveitosa, prestando um concurso mul
to valioso aos trabalhos geográficos da Bahia 
e assistência útil aos de Alagoas e Sergipe. 

Campanha das coordenadas geogrdficas -
Em novembro de 1939. o Conselho Iniciou a 
campanha de determinação das coordenadas 
geogrãflcas das sedes municipais, · em colabora
ção com os governos regionais . 

O Estado de São Paulo, que dera comêço 
a êsse trabalho, por sua conta exr.lusiva, em 
fevereiro daquele ano, já em· dezembro havia 
determinado 80 pontos, empregando nesse ser
viço engenheiros que se tinham especializado 
sob a orientação da direção técnica da Cam
panha. 
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M:lnu Gerais, por sua vez, Iniciou, recen
temente. outra modalidade de cooperação com 
o Conselho, lançando duas cadeias de triangu
lação que partem de Belo Horizonte nas dire
ções leste-oeste e sul-norte e determinando 
geodêslcamente as coordenadas das cidades 
abrangidss. 

. O maior contingente da campanha tem sido 
obtido, entretanto, com o concurso dos enge
nheiros postos à disposição do Conselho pelos 
goyernos regionais e que, em no.mero de 12, 
se especializaram no curso prévio realizado 
nesta capital e dirigido pelo professor AUrio 
de Matos, sob cuja orientação técnica se vêm 
desenvolvendo os trabalhos em todo o pais . 

A êsses profissionais se deve a execução 
do trabalho em 235 cidades brssilelrss, elevan
do-se a 342, em dezembro de 1940, o no.mero 
dss sedes municipais cuju coordenadss já 
haviam sido determinadas, conforme se verifica 
pela seguinte discriminação, segundo as Uni
dades Federadas : Amazonas, 5; Bahia, 69; Cea
rá, 46; Esplrito Santo, 21; Goiás, 7; Minas 
Gerais, 34; Pará, 28; Paraná, 5 ; Rio de .Janeiro, 
14; Santa Catarina, 13; Território do .Acre, 4. 

Os cálculos e respectivas revisões acham-se 
em franco andamento. lt eaea a maior cam
panha de coordenadas levada a efeito no pais, 
não só pela extensão, pois que abrange todo 
o território nacional, como pelo 11õ.mero de 
operadores que utiliza. Cumpre levar em conta, 
ainda, o critério técnico a que estão obedecendo 
os respectivos trabalhos, com o prevalecimento 
uniforme de normas para as turmas de camp08 
que operam em tôdas as regiões do pais. 

Trabalhos aerofotogramétricos - . Pela Re
solução n.• 64, do Diretório Central do Conselho, 
ficou resolvido se procedesse ao levantamento 
aerofotogramétrlco de parte da serra do Mar. 
O assunto foi colocado sob o exame da Co
missão Executiva Central da Carta Geográfica 
do Brasil, ao milionésimo, a qual,' com o con
curso esclarecido e dedicado do Serviço Geo
gráfico do Exército, . estudou cuidadosamente 
a questão. 

Ficou assim determinada a região da serra 
a ser levantada, ou seja o trecho que compreen

·de os munlclplos de Petrópolis e Teresópolls, 
desde a baixada, entre ss Unhas férreas da 
.Leopoldina e Auxiliar da Central do Brasil. 

Para execução dos trabalhos foi escolhida 
a Secção Aerofotogramétrlca do Sindicato Con
dor, que, segundo os estudos a que se procedeu, 
é a organização especializada que melhores 
condições técnicas oferece. Acresce que a pro
posta da referida Secção pode ser considerada 
sobremaneira vantajosa, porquanto o preço do 
quilômetro quadrado levantado e desenhado fica 
Inferior a 100$000. 

A região, fortemente acidentada, apresenta 
dificuldades enormes ao levantamento, que B6 
pelo processo aerofotogramétrico poderia ser 
levado a efeito cóm a rapidez e economia de-
sejadas. · 

Na fixação do plano a executar foi ouvido 
e atendido o Ministério da .Agricultura, cujo 
Serviço Florestal tinha particular interêsse no 
levantamento da serra dos Orcãos, onde se Ins
tala o Parque Nacional crlado pelo govêrno da 
RepO.blica. 

Ststematisaç4o da 1H1'i.!4o t61'rltorla1 - A 
passagem do 4. • aniversário do Instituto, a 29 
de mato, coincidiu com o encerramento da cam
panha de sistematização da divi11lo territorial 
do pais, em que a entidade, pela ação conjunta 
dOll seus dois Conselhos, se empenhara a fundo, 
por fôrça dos próprios encargos que lhe con
feriu o Decreto-lei n.• 3U, de 2 de março 
de 1938. · 

*"8e Importante diploma legislativo foi bai
xado em decorrência da longa •repre11entação 
levada ao govêrno, pelo Instituto, sôbre a ne
cessidade de unificação e racionalização do 
quadro territorial - admtnlatrativo e judiciário 

- da Repdbltca, bem aulm da: determinação 
das áreas rurais e urbanas e do levantamento 
dos mapas municipais. 

Anomalias e Incoerências de tôda 11orte 'ff
clavam o nosso quadro municipal, tais como, 
no que respeita à fixação dos àmbltOll territo
riais: a) falta absoluta de dellmltaçl!,o; b) 
delimitação defeituosa - porque variável ou 
Inverificável - por divisas de terras parti
culares ou de circunscrições eclesiásticas antl
qulssimas; c) configuração absurda, em face 
das condições geográficas; d) extra-territoria
lidade, ora pela não contigüidade das sub
circunscrições componentes, ora pela jurisdição 
sôbre fazendas ou povoados "encravados" em 
outrss circunscrições. Quanto à nomenclatura, 
não era menos Impressionante o regime de 
confusão e arbltrlo, verificando-se: a) Identi
dade de denominação no mesmo Estado, entre 
circunscrições com sedes diferentes, ora da 
mesma, ora de diferente categoria; b) extensão 
exagerada de muitos topônlmos oficiais, com
postos de sete e mais palavras; c) diversidade 
de designação entre muitas circunscrições e as 
respectivas sedes. · 

A campanha levada a efeito pelo Instituto, 
no 11entldo da raclonallzação do quadro terri
torial brasileiro, fêz desaparecer tôdas aquelas 
anomalias que tanto prejudicavam a boa ordem 
administrativa, ajustando as diversas situações 
aos seguintes prlnclplos báslcOll do Decreto-lei 
n. o 311, cujo prevalecimento velo permitir que, 
pela primeira .vez, 1 se pudesse conhecer com 
segurança e nas suas condições reais a divisão 
administrativa e judiciária do ·pais: a) a obri
gatoriedade da definição de llmites, quer dos 
Munlclplos componentes das Unidades Polftlcas, 
quer dos D!strito11 em que os Munlcipios se 
dividem; b) a superposição dos quadros admi
nistrativos (Munlciplos e Distritos) e judiciários 
(Comarcas, Têrmos e Distritos), constituindo-se 
o distrito unidade circunscricional comum, Isto 
é, tomando o Distrito obrigatória e slmultA
neamente administrativo e judiciário; e) a con
tinuidade territorial de tôdas as circunscrições, 
quer administrativas, quer judiciárias; d) a 
lnalterablltdade, por perlodos qülnqüenais, doa 
quadros territoriais do pais, que sômente por 
leis gerais poderão ser revistos; e) a sistemati
zação da nomenclatura das sedes dos :Munlcl
plos, cujos nomes devem coincidir com os das 
respectivas circunscrições, vedada em uma mes
ma Unidade Federada a duplfcata de nomes 
dessas sedes; f) a caracterização urbanistlca 
das sedes municipais e distritais, não só quanto 
à fixação do mlnlmo do efetivo predial respec
tivo, como também quanto à delimitação, para 
cada sede, da zona de concentração - urbana 
- e da zona de expansão - suburbana-; g)· 
a uniformidade no pais da nomenclatura das 
circunscrições administrativas e judiciárias; h) 
a obrigatoriedade da representação cartográfica 
das circunscrições e suas sedes. 

Para a execução dêsse vasto programa, que 
se Inscreve entre as mais notáveis realizações 
governamentais já registradas no pais, duas 
grandes campanha.a !oram empreendidas, sob o 
contrôle técnico e a assistência direta do Con
selho: 1) descrição sistemática, segundo as 
normas raclonalizadoras estabelecidas, dos li
mites ,dos 1 574 Munlclplos e 4 842 Distritos do 
pais; 2) levantamento, dentro de prazos rlgldos 
e de acôrdo . com a.a exigências uniformes prê
vlamente fixadas, dos mapas de tôdas as nossas 
circunscrições municipais. 

A .Exposição dOll Mapas Municipais, solene
mente Inaugurada nesta capital a 29 de maio, 
com a honrOlla presença do chefe da Nação, 
ministros de Estado e outras altas autoridades, 
assinalou o término da empolgante campanha 
de revisão do11 quadros terrltoriats brasileiros, 
justificando-se assim, plenamente, a grande re
percUS11ão do certame em nossos clrculos admi
nistrativos e culturata. 
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Sôbre cada um dos Munlclplos do pais fo
ram apresentados, na Exposição, os seguintes 
documentos : 1) mapa do território municipal; 
2) plantas da cidade - sede municipal - e das 
vilas - sedes distritais; 3) coleção de fotogra
fias de aspectos municipais; 4) descrição doa 
llmlteS' municipais e das divisas Inter-distritais; 
6) descrição dos perlmetros urbanos e 11uburba
nos das sedes; 6) relatório do preparo do mapa 
municipal . 

Elaborados segundo as normas técnicas prê
vlamente fixadas, os mapas representaram, em 
conjunto, a mais completa documentação car
tográfica já reunida no pais, dando lugar a sua 
mostra pública às mais expressivas referências 
à significação nacional dêsse empreendimento 
do govêrno . 

t11"formúaQclo cartogrt!.f4ca - O problema 
da uniformização cartográfica, extremamente 
delicado e complexo, vem merecendo· do Con
selho especial atenção. 

Pela Resolução n.• 27, de 19 de julho de 
1938, de sua assembléia geral, ficou determinado 
se constltulese uma comissão de técnicos que, 
por circunstâncias diversas, somente veio a 
Instalar-se a 3 de julho de 1939. Compuseram-na 
especialistas de grande nomeada: comandante 
Antônio Alves Câmara .Júnior, diretor do Ser
viço Hidrográfico da Armada, presidente; pro
fessor Allrlo de Matos, catedrático de Geodésia 
e Astronomia de Campo da ,Escola Nacional de 
Engenharia, relator; capitã!> Cristóvão Falcão 
Castelo Branco, do Serviço Geográfico e Histó
rico do Exército; engenheiro Benedito Quintlno 
dos Santos, diretor do Departamento Geográfico 
do Estado de Minas Gerais, e engenheiro Valde
mar Lefêvre, diretor do Instituto Geográfico e 
Geológico do Estado de São Paulo. Todos êsses 
técnicos foram designados pelos ·ministros de 
Estado e chefes de govêrno estadual respectivos. 

A Comissão trabalhou ativamente, podendo, 
11BBlm. em ao de maio .de 1940, aprovar o parecer 
final, apresentando um projeto de uniformiza
ção para ser estudado pelos interessados, antes 
da assembléia do Conselho decidir em defini
tivo, conforme fôra estipulado na Resolução 
n.º 27. 

O referido projeto considera os tipo• de 
carta recomendáveis, sugere sistemas de pro
jeção cartográfica adequados, apresenta um 
quadro de convenções e cogita de outras parti
cularidades da Importante questão. 

Segundo havia sido previsto, o projeto foi 
dlstrlbuldo aos Diretórios Regionais, para es
tudo, devendo ser definitivamente discutido na 
próxima sessão da assembléia do Conselho. 

Com a uniformização da cartografia nacio
nal tem-se por objetivo promover a conveniente 
apresentação dos trabalhos geográficos e topo
gráficos de modo que, pela observância gene
ralizada das normas técnicas estabelecidas, 
quanto ao sistema de projeção, escala, quadro 
de convenções, tamanho das fôlhas , etc., con
tribuam efetiva e diretamente para o preparo 
das cartas brasileiras, mesmo que êases traba
lhos sejam de caráter parcial e executado• por 
Instituições diferentes. . , 

Atualuacao da carta geral do BraaO - A 
atualização da carta geral do Brasil ao mitloné· 
almo é o empreendimento fundamental do Con
selho, na atual fase das suas atividades. Foi 
determinada pelo Decreto-lei n.• 287, de 2 de 
fevereiro de 1938. Desde maio de 1939, acha-se 
conatltulda uma Comissão Executiva Central 
que, sob a presidência do secretário do Conse
lho, engenheiro Chriatovam Leite de Castro, 
supervisiona todos os serviços. 

Na estrutura do Serviço de Geografia e 
Eetatl.atica Fisiográfica, repartição central do 
Conselho, criada pelo Decreto-lei n. o 782, de 13 
de outubro de 1938, tol prevista uma ~ 

Têcnlca - "Carta ao Millon:&ilmo" - para en
carregar-se doe respectivos trabalh1>11 carto
gráficos. 

A carta, na escala de 1:1 000 000, representa 
o Brasil em 50 fôlhas de 60 x 70 e obedece à8 
Convenções Internacional& da Carta do Mundo, 
figurando em côres próprias e gradativas as 
regiões elevadas e as submarinas. Em seu pre
paro, estão sendo aproveitados os trabalhos 
geográficos realizado& no pais, desde muitos 
anos, bem como os resultados das recentes 
campanhas levadas a efeito pelo Instituto, a 
saber: 1) a descrição das div1aaa intermunici
pais e lnterdlstrltals; 2) os mapas municipais; 
8) as coordenadas geográficas; 4) a campanha 
altimétrlca, compreendendo levantamentos aero
fotogramétrlcos. 

Em 1940, trabalhou ativamente a ComlsBlo 
Executiva Central da Carta, bem como a refe
rida Secção Cartográfica, que ae encontra sob 
a direção Imediata do engenheiro José C&rlos 
Pedro Grande, técnico de reconhecida cap8"' 
cidade. 

A nova edição da carta do Brasil ao milio
nésimo constituirá um verdadeiro balanço d.as 
conquistas até agora realizadu no sentido de 
um melhor conhecimento do nosso meio flsico, 
apresentando, porlsso mesmo, grandes melhora
mentos, em confronto com a edição comemora
tiva do centenário da Independência. Muito con
tribuirão para êsse aperfeiçoamento, além dos 
numerosos trabalhos geográficos, astronômicos, 
geodésicos e topográficos executados, desde 
1922, pelos serviços especializados públicos e 
particulares, as campanhu lançadas pelo Con
selho, visando reunir contribuições de todos os 
recantos do pais . . 

PublicaQclo de maf)GB 114ra eacolaa - A Re
solução n.o 48, de 8 de julho de 1989, da 
assembléia geral do . Conaelho, dispôs sôbre o 
preparo de mapas para as escolas brasileiras. 

Em 1940, a Secretaria Geral promoveu uma 
série de consultas a êsse respeito, junto a 
professôres de Geografia do pais, os qual8 
prestaram .valiosos Informes e sugestões. Em 
colaboração com o Serviço Nacional de Recen
seamento, publicou o Conselho o primeiro tra
balho da série prevista, ou .seja um mapa geral 
do Brasil, na escala de 1 :8 500 000, a sete côres. 
Destina-se êsse mapa a ser dlstrlbuldo, gra
tuitamente, às· escolas brasileiras, em cuja maio
ria é evidente a deficiência de material desti
nado ao ensino da Geografia. 

R61/Wta BraeUeira de Geo11raf'4 - A Re
"'8ta Braafleira de Geo11raf'4, órgão oficial do 
Conselho, entregou à circulação, em 1940, suas 
quatro edições trimestrais, totalizando 725 pá
ginas. 

Desenvolvendo cada vez mais o seu plano 
de vulgarização cultural, a Revista apresentou, 

· no l'lltimo ano, as seguintes secções novas: 1) 
"Inquérito Geográfico", destinada a publicar as 
respostas dos consultores técnicos do Conselho 
aos questionários que lhes foram dlstrlbuldos; 
2) "Bibliografia", reunindo valiosas Indicações 
bibliográficas referentes às publicações aôbre 
Geografia e, também, de lnterêsse geográfico, 
editadas no Brasil; 3) "Atividades Geográficas"; 
resenha o mais completa posslvel das Iniciativas 
e realizações de caráter. geográfico levadas a 
efeito no pais. 

IX CongrBBao Brasileiro de Geografia · -
Outra Iniciativa do maior relêvo para a cultura 
geográfica do pais, levada a efeito sob o patro
clnlo direto do Conselho, foi, sem dó.Vida ne
nhuma, · o IX Congresso . Brasileiro de Geo
grafia, realizado em Florianópolis, de 7 a 16 
de setembro. O brilho alcançado por êslle cer
tame, promovido pela . tradicional Sociedade de 
Geografia do Rio de Janeiro; bem reflete as 
novas condições em que se desenvolvem, entre 
nós, os estudos dessa natureza, desde quando • 



RELATóRIOS DE INSTITUIÇõES GEOGRA.FIC-AS 1371 

a atu~o eficiente e renovadora do Conselho 
velo favorecer a criação, no pais, de um lnte
rêsse todo especial pelos problemas ligados à 
geografia brasileira. 

o· Congresso de Florlan6polls foi o pri
meiro da nova série, a ser realizado trlenal
mente, nos têrmos do que estabeleceu, a as
sembléia geral do Conselho, em sua Resolução 
n.• 42. A série primitiva dêsses Importantes 
certames culturais achava-se Interrompida 
desde o ano de 1926. . 

Apesar das auspiciosas perspectivas cria
das aos trabalhos preparatórios, graças, so
bretudo, às numerosas demonstrações de apoio 
recebidas da parte dos poderes públicos e 
entidades técnicas e cientificas, - excedeu a 
tôda expectativa o êxito do IX Congresso Bra
sileiro de Geografia: 2 137 adesões, 215 tra
balhos apresentados, 130 membros protetores 
(contribuição superior a 500$000), mais de 200 
congressistas reunidos em Florianópolis, no
tável Exposição de Geografia e Cartografia. 

O Conselho colaborou . ativamente, como 
lhe cumpria, nos trabalhos de preparo e orga
nização do Congresso, e. êle comparecendo 
com numerosa e expressiva delegação. Os seus 
diversos serviços técnicos contrlbuiram para 
a Exposição de Geografia e Cartografia com 
abundante material, apresentando, ainda, im
portante coletânea de estudos e contribuições 
culturais. 

Encerrado o Congresso, foi atrlbuido ao 
Conselho o encargo da publicação dos res
pectivos anais, nos têrmos da Resolução n.• 72 
de seu ' Diretório ·Central, completando-se com 
essa providência a série de medidas postas em 
prática, visando assegurar o necessário con
curso à Sociedade de Geografia do Rio de 
Janeiro, para que pudesse essa prestigiosa 
Instituição retomar a continuidade dos tradi
cionais certames, cuja iniciativa data de 1909. 

Representações tio pais e tio estratigelro -
Em 1940, o Conselho participou· de vários cer
tames culturais, apresentando trabalhos e for
necendo material geográfico e cartográfico · 
para as respectivas exposições. 

Ao VIII Congresso Cientifico Americano, 
realizado em maio, em Washington, foi remetida 
a memória COt&Belho Nacional de Geografia -
Organizaçito e realisaçifo, na qual é focalizada 
amplamente a atuação do sistema de serviços 

. geográficos do pais, na presente fase de ati
vidades. 

O I Congresso Brasileiro de Cultura, reali
zado em maio, nesta capital, recebeu do Conse
lho expressiva· moção, com referências muito 
desvanecedoras à obra cultural· que vem reali
zando. 

Para a representação do Brasil na expo
sição comemorativa dos centenários de Portu
gal, realizada em Lisboa, o Conselho contribuiu 
com o trabalho Geografia· Humana do Jlrasil, 
separata da Revista Brasileira de Geografia, e 
de autoria do professor Pierre Deffontaines, e 
com quatro mapas inéditos, elaborados espe
cialmente para a exposição: 1) Mapa tisico, que 
tem como objetivo principal representar o re
lêvo e a hidrografia do pais, em largos traços, 
mas de acôrdo com os mais recentes dados 
cartográficos coligidos; 2) Mapa regional, que 
constitui uma tentativa de sistematização da 
divisão do pais em grandes regiões naturais; 
3) Mapa politico, que apresenta· as caracteris
ticas habituais a êsse gênero cartográfico; e 
4) Mapa histórico, em que se teve por fim mos
trar como se verificou, através dos séculos, a 
nossa formação territorial. 

Ao III Congresso Sul-Riograndense de His
tória· e Geografia, reunido em Pôrto Alegre, 
no mês de novembro, o Conselho ofereceu o 
Vocabuldrio Geogrdfico do Rio Grande do Bul, 
participando ainda, com u'a maquette e mapas, 
da Exposição anexa. 

Na Exposição do Estado Novo, levada a 
efeito nesta capital, em novembro, o Conselho 
contribuiu para a representação do Instituto, 
não somente fazendo expor mapas, fotografias, 
desenhos e documentos de interêsse geográfico, 
mas ainda distribuindo ao público uma edição 
especial do mapa do Brasil e os folhetos Inti
tulados Vultos da Geografia do Brastl e Tipos' 
e Aspectos do Brasil. · 

Inquérito de alta cultura - Junto aos seus 
Ilustres consultores técnicos, o Conselho pro
moveu um Inquérito de alta cultura geográfica, 
tendo como objetivo recolher Impressões dentro 
de cada especialidade, sôbre os seguintes temu 
gerais, encarados não apenas do ponto de vista 
metodológico, mas, também, com aplicações de 
caráter prático às próprias realidades do pala: 
1) Metodologia Geográfica; 2) Metodologia do 
Ensino da Geografia; 3) Bibliografia Geográ
fica; 4) Documentação Cartográfica; 5) Nomen
clatura Geográfica; 6) Topografia e Topologia;. 
7) Geodésia; 8) Astronomia de Campo; 9) Fo
togrametria; 10) Geofisica; 11) Cartografia; 12) 
Geografia Histórica; 13) História da Geografia; 
14) Geologia; 15) Paleogeogratia; 16) Geomor
fologia; 17) Geografia Pedológica e Agrológica; 
18) Orografia; 19) Potamografia; 20) Limnogra
fia; 21) Oceanografia; 22) Climatologia; 23) 
Fitogeografia; 24) Zoogeografia; 25) Geografia 
Humana; 26) Etnografia; 27) Geografia das 
Calamidades; 28) Geopolitica; 29) Geografia da 
Produção; 30) Geografia dos Transportes; 31) 
Geografia das Comunicações; 32) Geografia Re
gional; 33) Geografia do Litoral; 34) Geografia 
Urbana; 35) Geografia Lingülstlca; 36) Limites; 

· 37) Divisão Territorial; 38) Localidades; 39) 
Povoamento; 40) Turismo. · 

As respostas obtidas por êese meio permi
tiram que o Conselho apresentasse ao IX Con• 
gresso Brasileiro de Geografia 12 Importantes 
contribuições, a saber: 1) Fotogra.met,rla, pelo 
general Alipio di Prlmio; 2) História da Geo
grafia, pelo Dr. Max Fleiuss; 3) Orografia, 
pelo engenheiro Alvaro da Silveira; 4) Clima
tologia, pelo Dr. Sampaio Ferraz; 5) Fitogeo
grafia, pelo professor A. J. Sampaio; 6) 
Etnografia, pelo general Cândido Rondon: 
7) Geografia Regional, pelo coronel Lima Fi
gueiredo; 8) Geografia Urbana, pelo professor 
Gilberto Freire; 9) Limites, pelo coronel Renato 
Rodrigues Pereira; 10) Divisão Territorial, pelo 
general Moreira Guimarães; 11) Astronomia de 
Campo, pelo professor Sodré da Gama; 12) 
Oceanografia, pelo .almirante Raul Tavares. 

Diciondrio Geogrd.fico Brasileiro - De acor
do com o plano parcelado e progressivo a que 
venr obedecendo, o Serviço do Dicionário Geo
gráfico Brasileiro concluiu duas contribuições 
para o trabalho a seu cargo: "Vocabulário das 
Cidades e Vilas do Brasil" e "Vocabulário Geo
gráfico do Estado do Rio Grande do Sul• . 

No primeiro, estão reunidos 5 434 verbete., 
com a indicação da natureza da localidade, sua 
qualificação judiciária e localização quanto ao 
Estado e ao Municlpio, tudo na conformidade 
da divisão territorial do pais, baixada segundo 
a sistemática da Lei Nacional n. • 311. O se
gundo trabalho apresenta 5 544 verbetes; ha
vendo ihdica.ções para cada um quanto à espécie 
geográfica e localização no Munlclpio. 

Serviços centrais de documet&taçtJo - Ti
veram em 1940 apreciável desenvolvimento os 

. serviços centrais de documentação do Conselho, 
a cargo da primeira Secção do Serviço de Geo
grafia e Estatlstica Fisiográfica. 

A Biblioteca Central recolheu 887 livros, 
acusando em 81 de dezembro último um total 
de 4 304 obras especializadas. A Mapoteca foi 
grandemente enriquecida com a encorporação 
ao seu patrimônio de 1 574 mapas municipais, 
perfazendo, ao fim do ano, um total de 3 710 
cartas, das quais 1150 duplicatas. A Fototeca 
também muito se acresceu com o mater.ial en-
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vlado &Q Conselho pelas diversas Municipalida
des, de acôrdo com as instruções balxadaà em 
regulamentação ao Decreto-lei n.• 311. O .Ar
quivo Corográflco recolheu, em suas 6 000 pas
tas, no decurso do ano, 32 966 documentos sôbre 
geografia, devidamente preparados e classifi
cados. 

Os serviços centrais de documentação · do 
Conselho estão organizados de modo a oferecer 
aos Interessados material sôbre qualquer as
sunto geográfico brasileiro: livros, mapas, fo
tografias ou outros documentos. · 

8erui{;os geogrdf\cos regfonaia - Um dos 
aspectos mais relevantes da atúação do Con
selho, desde a sua Instituição em março de 
1937, é, sem dávida, o que diz respeito ao 
desenvolvimento e melhoria · do aparelho geo
gráfico do pais. Naquele ano, abstraindo os 
bem organizados serviços de que dispunham os 
:Ministérios militares, bem pouco haveria ainda 
que registrar, num setor administrativo de tão 
relevante Importância como é aquêle destinado 
a fornecer à administração o conhecimento do 
território. Dai o que se verificou, durante lon
gos anos, com a estatlstlca brasileira: mesmo 
limitada quanto aos meios de ação, ainda lhe 
cumpria suprir a falta dos elementos carto
gráficos impresclndlveis aos seus trabalhos es
peclflcos, desviando para essa atividade subsi
diária os parcos recursos de que dispunha a 
tarefa normal imposta pelos seus próprios fins. 

Da articulação, no Instituto, dos dois im
portantes sistemas de serviços - o estatistico 
e o geográfico - resultou um desenvolvimento 
harmônico e sistemático de atividades que se 
Integram, reciprocamente, nos seus máltlplos 
objetivos práticos e culturais, enriquecendo de 
modo senslvel o campo do conhecimento antro
pogeográfico do Brasll. 

A ação do Conselho, éXerclda quer pelo 
Diretório Centrp.l, quer pelos seus órgãos de 
âmbito regional e local, vem conseguindo preen
cher as senslvels lacunas encontradas, desen
volvendo e aperfeiçoando, conforme o caso, o 
sistema de serviços propostos aos levantamen
tos cartográficos do território nacional. Em 
1940, os resultados dessa campanha foram os 
mais senslveis, alargando-se a obra Iniciada 
nos anos anteriores, com os melhores proveitos 
para os objetivos que se têm em vista. Além do 
constante aperfeiçoamento dos serviços já exis
tentes, cumpre registrar Iniciativas novas, atra
vés das quais se evidencia, mais uma vez, a 
elevação e descortino com que os governos re
gionais vêm prestigiando a obra do Instituto, 
nos vários campos em que se desenvolve. 

Pelo Decreto n.o 476, de 16 de setembro, o 
Sr. Nereu Ramos, Interventor federal em Santa 
Catarina, criou o Serviço Geográfico Estadual, 
integrado na Diretoria de Terras do Estado, 
que passou a denominar-se Diretoria de Geo
grafia e Terras. 

Pelo govêrno do Rio Grande do Sul, foi 
igualmente criado o Serviço Geográfico do 
Estado, em 31 de dezembro. 

Merece referência especial, ainda, a criação 
do Departamento de Geografia e Estatlstlca do 
Território do Acre, pelo Decreto n. o 12, de 24 
de janeiro, iniciativa essa que · dotou aquela 
Unidade Federada de um órgão técnico desti
nado, a um só tempo, às pesquisas numéricas e. · 
aos levantamentos cartográficos. 

Outros Estados, como, por exemplo, :Minas 
e Bahia, procuraram elevar cada vez mais o 
grau de eficiência dos seus já adiantados ser
viços geográficos, . dotando-os, em material e 
pessoal, dos elementos exigidos pel9 desenvol
vimento das tarefas a que se destinam. 

Joa6 Carlos de Macedo Boarea, Presidente. 

..... A fotografia é um ucelente documento geogrâtlco, desde que se saiba natamente o local 
fotografado. Envie ao Conselho Naclona.t de Geografia as fotografias panorim4cas que 

poaBUir, devidamente lesendadas. 



Relatórios dos Representantes Estaduais Apre
seRtados à VII Reunião Ordinária da 

Assembléia Geral do C. N. G. 
· • 

MINAS GEBAIS 

O Eng. Benedito Qulntlno dos Santos, se
cretário do Diretório Regional de Geografia no 
Estado de Minas Gerais, apresentou à VII 
Reunião Ordinária da Assembléia Geral do C. 
N , G., realizada na Capital Federal em julho 
do ano findo, o seguinte relatório das atividades 

. geográficas daquele Estado durante o ano de 
1945: 

Cumprindo com desvanecimento a honrosa 
investidura de representante do Estado de Ml
:pas Gerais à VII sessão da Assembléia Geral 
do Conselho Nacional de Geografia venho, de 
conformidade com . os dispositivos regulamenta
res llllll'SSentar uma sucinta exposição das atl
vldadéll geográficas em Minas, durante o ano 
de 1945. · 

Além das atividades normais tais como os 
levantamentos geodésicos e topográficos, ser• 
vlços de cartografia necessários ao progresso 
da carta do Estado, caracterizou-se o ano de 
1945 por numerosos empreendimentos extraor
dinários que mereceram o apolo do gov.êrno 
do Estado e do I,)lretório através de sua.ti reu
niões e por Intermédio de sua Seeretaria. 

. DEPARTAMENTO GEOGRAFICO: Traba-
111.os geocUsicos - A cargo da Divisão de Ã8-
tronomla e Geodésla chefiada pelo engenheiro 
José de Oliveira Duarte, os trabalhos de trian
gulação foram executados por cinco turmas de 
campo cuja produção foi a seguinte: 

Na bacia do rio Doce foram trianguladas 
duas zonas uma. a cargo do triangulador Hel
domlro Fonseca que retomou os trabalhos an
teriormente Iniciados na !Olha de Caratlnga 
com a fixação de pontos de contrôle. ·Esta fôlha 
tem uma grande área coberta dé matas es
pêssas; foi por Isso necessário que se desen
volvesse a rêde de l.• ordem por melo de 
triângulos secundários para conseguir o obje
tivo · collmado. Foram assim restabelecidos 9 
dos sinais antigos, e Instalados 4 novos sinais 
secundários. Conseguiu o triangulador deter
minar 4 estaçõl!lf de 8V e fazer 10 quilômetros 
de camlnhamentos expeditos ou estadlmétricos, 
fixando as posições das looalldades de Entre 
FOihas, Caratlnga, Alegre, Inhaplm, D. Cavattl 
e Tarumlrlm. .. . 

A segunda zona estêve a cargo· do trlan
gulador Atallba Sales . Encarregou-se de fixar 
ppntos com o apolo da rêde primária já con
clulda nas fôlhas de Itablra, Antônto Dias e 
Ferros . Ficaram nesta campanha estas 3 !Olhas 
terminadas sob o ponto de vista do contrôle 
geodé11lco. · 

As observações de campo feitas por Ata
llba Sales compreendem: 26 estações .de 3V, 
18 registros de hlpsômetro, 51 de anerólde, cêrca 
de 18 quilômetros de camtnhamentos e 59 vi~ 
sadas zenitais. 

Os pontos fixados principais foram: ·Itambé, 
Hematita. Ferros, Cocais, Mendonça, 14 Voltas, 
Cotovêlo, Pedro Simão, Santo Antônio, Forta
leza, Sete Cachoelru, Cubas, Trindade e Tatu. 

~A-

Na região ocidental do Estado foram tguaJ
mente atacadas outras duas zonas. 

Uma, a cargo do triangulador Mãrio Coelho 
de Carvalho. Esta turma estêve encarregada da 
fõlha do .Sacramento, região de chapadões ex- . 
tensos dificultando a tntervlslbllldade dos 
sinais. 

Foi necessário construir diversas torres de 
observação nos sinais da Quina, Bugre, Morro 
Vermelho e Sete Voltas. Neste 1lltlmo a torre 
atingiu 12 metros. não sendo ainda suficiente 
tal altura para que fôsse visado o sinal de 
Quina. A campanha foi consumida no estudo 
da solução dêste problema que, entretanto, não 
foi ainda resolvido. 

Talvez seja conveniente abandonar a Idéia 
de estender ai uma rêde continua de triângulos, 
cuja realização é possivel mas dispendiosa, 
substituindo-a por uma poligonal estadimétrica 
ao longo da chapada e outra à beira do rio 
Grande. O Sr. Mãrio Coelho de Carvalho con
seguiu ainda terminar. a fixação dos cJaros da 
fôlha de Taplra e colheu os seguintes dados: 

4 estações de av, 8 observações de hlpsô
metro, 18 observações de anerólde, 5 quilô
metros de camlnhamentos expeditos . Esta tur
ma ocupou 6 vértices, completando a triangula
ção de 5 sinais geodésicos. . 

A outra zona do oeste de Minas estêve a 
cargo do triangulador Renault de Lima que 
teve por tarefa a fixação de pontos na fôlha de 
São Gotardo, tendo Inicialmente tentado esta
belecer triângulos que cobrissem o cJaro geo
désico ali existente. Não conseguindo êste obje
tivo Inicial devido a dificuldades surgidas na 
lntervlslbllldade dos sinais, foi orientado no 
sentido de completar a fixação de ponto8 secun
dários da referida fôlha. 

Foram assim feitas por éste engenheiro 23 
estações de av, 6 leituras. hlpsométrlcas, 81 
observações com o anerólde cêrça de 10 quilô
metros de caminhamentos expeditos. Foram de
termlnad&Et as posições das seguintes locallda-. 
des: Matutina, Capela da Lagoa, Cruzeiro dos 
Campos, Çapela do Cruzeiro, Templo Protes
tante, Gordura, Nau de Guerra, Cérca Velha, 
Paixão, Capacete, Cemitério ·do Quartel São 
João, Capela de Fragata, Bastos, Espinha, ·no
resta, São Gotã.rdo, Fazenda do Hermenegildo, 
Venda do Abraão, Capela da Palmeira e Rio 
Paranalba. · · 

Finalmente, na parte central do Estado 
trabalhou para o serviço da carta mais uma 
turma que fêz a fixação de pontos na fôlha de 
Morro do Pilar, tendo no principio. da cam
panha o triangulador Benedito Carvalho Sant<is, 
aproveitado o ltlnerãrlo forçado para completar 
a medição de alguns ângulos na rêde geodé
sica já estabelecida. Foram remetidos ângulos 
nos sinais de Lagoa Santa, Rótulo, Palãclo e 
Santo Antônio. 

Foram determinados pontos de 3. • ordem 
nas fõlhas de Morro do Pilar e Conceição e 
feitas as observações seguintes : 34 estações . de 
SV, c;êrca de 28 quilômetros de caminhamente., 
20 observações hlpsométrlcas e 81 ·com o ane
rólde. 
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Ficaram fixadas as seguintes localidades: 
Morro do Pilar, Meloso, Vlamão, Santa Rita 
do Peixe, Diamante, Riacho, Santo Antônio 
Rio Abaixo. 

De um modo geral foi pequena a produção 
dessas turmas na campanha de 1945, devido às 
condições das zonas exploradas, sendo as razões 
apresentadas pelos trianguladores prlncipalirum
te dltlculdades topográficas como nas chapadas 
de Sacramento e São Gotardo e a mata muito 
densa na fôlha · de Caratlnga dificultando as 
observações no campo. 

. Trabalhos topogrtJJwos - A Divisão de To
pografia e Cadaatro, chetlada pelo engenheiro 
Valdemar Lobato, enviou para o campo quatro 
turmas de topografia sendo o seguinte o resumo 
doe trabalhos realizados : 

Foram atacadas durante a campanha as 
fõlhae de Morro do Pilar, Pompeu e Ferros, 
tendo ficado terminada a primeira, quase con
clulda a segunda, bem adiantada a filtlma que 
ae completará na campanha de 1946. 

A produção total de cada topógrafo quanto 
à quilometragem e observações barométricas e 

· htpsométricas foi a seguinte: 

TOPÓGRAFOS Qull- ~ Obaemição 
tnae~ buométrlca hlpaométrlca 

Newton B. da Silva 824,690 818 11 
Cleero R. V ucmicelOI 791,840 812 15 
loeA Diu Coelho . . . 921,'20 1 619 22 
Sebutilo A. Ribeiro 7116,140 992 16 

No total ficaram concluldos S 834,290 quilô
metros de caminhamentoe expeditos, . 4 141 
obaervações barométricas e 64 observações com 
hipaõmetros para contrõle das altitudes. 

Trabalhos cartogrdficos - Ficaram conclul
doe os "borrões" quanto à parte planlmétrlca 
du tõlhas de Pltangui, Antônio Dias e Itabira, 
iniciadas anteriormente. A parte altlmétrica 
com a · representação do relêvo pelas curvas de 
nlvel ficou dependendo de revisão de cálculos 
de altitudes devido discrepâncias superiores aos 
erros admisslveis . Têm se verificado discre
pâncias entre as altitudes calculadas por com
paração de leituraa barométricas slncrõnlcas e 
as cotas de algumas estações ferroviárias tendo
ae concluldo ser necessário um pedido de revi-
111.o dessas cotas às estradas de ferro que muitas 
vêzes registram nos entroncamentos cotas dife
rentes para o mesmo ponto. 

Acha-se ainda adiantado o "borrão" da fõ
lha de Caratlnga e em preparo os originai& 
definitivos das fôlhas de Raul Soares, (n.9 61) 
e da fôlha de Boa Esperança (n. 9 82) . 

Conforme ficou deliberado pelo Diretório 
os novos originais estão sendo desenhados ape
nas em três cores e não em cinco como anterior
mente em virtude· das grandes dificuldades que 
temos tido para Impressão de nossas fôlhas to
pográficas parciais da carta de 1:100 000. Além 
disso, êsses originais estão· sendo desenhados 
para facilitar a Impressão foto-litográfica, sen
do cada cor desenhada em separado. 

Além dos trabalhos normais da carta a 
divisão executou diversos gráficos demonstra
tivos do andamento dos diversos trabalhos, 
plantas cadastrais, plantas especiais de zonas 
llmltrotes cujos trabalhos serão relatados em 
capitulo especial. 

Mapas muntcipais - ·Prosseguindo no pre
paro dos mapas municipais em colaboração com 
as Prefeituras afim de dar cumprimento aos 
dispositivos legais sobre a . divisão territorial 
do pais e as resoluções do Diretório Central o 
Departamento Geográ!lco concluiu a execução 
de mais trinta e cinco mapas dos munlclplos 

1 
que sofreram alteração em seu território em 
virtude das novas divisas estabelecidas para 
o a tual qUlnqüênio. :&ste serviço continuou a 
cargo da engenheira Iracema Brasiliense que 
com auxlllo de quatro auxiliares de cartógrafo, 
refez os mapas dos seguintes munlc1pios : Abae
t é, Araçual, Arcos, Almenara, Betlm, Brasllla, 
Caeté, Carmo da Mata, Cláudio, Conceição do 
Mato Dentro, Conselheiro Pena, Congonhas do 
Campo, Carlos Chagas, Carmo do Rio Claro, D. 
Silvério, Esmeraldas, Itulutaba, Itambacurl, 
Jacu!, Jequitinhonha, Lavras, Montes Claros, 
Nova Era, Parreiras, Passos, Pedro Leopoldo, 
Plül, · Plrapltlnga, Ponte Nova, Raul Soares, 
Rio Prêto, Rio Pardo de Minas, Rio Piracicaba, 
Santa Maria do Suaçul e Tiros. Além dêstes 
trinta e cinco mapas de antigos munlciplos que 
11ofreram alteração em seu âmbito territorial 
foram anteriormente concluldos, os mapas dos 
28 novos munlclplos dos quais os dos munlcl
plos de Mantena e Ataléla sltúados na zona 
llmltrofe do Espirita Santo foram prontamente 
entregues ao Diretório Regional e remetidos à 
Secretaria Geral do Conselho. Os restantes fo
ram entregues a 30 de dezembro, continuaram 
em revisão e depois da exposição de mapas já 
no corrente ano sôbre a qual nos referimos no 
próximo relatório foram também recentemente 
encaminhados à Secretaria Geral. · 

Outros trabalhos decorrentes da lei de di
visão territorial tais como esclarecimentos e 
retificações de divisas municipais e lnterdlstrl
tals, execução de plantas expeditas dos po
voados elevados a sedes municipais ou distri
tais toram executados pela Divisão de Limites 
e Coordenação Geográtlca chefiada pelo enge
nheiro Eduardo S. Monteiro de Castro. 

Carta geral do Ratado tea NCala de 1 :500 000 
- Ficou conclulda esta nova carta geral do 
Estado, executada na Divisão de Cartogra!la 
com a colaboração e assistência dos chefes das 
demais divisões, representando esta nova carta 
um notável progresso na representação da fi
siografia do território' mineiro. Foram utlliza
das na projeção cartográfica pelo método poll
cõnlco numerosas coordenadas abrangendo todo 
o território estadual obtidas pela triangulação 
geodésica na parte ao sul do paralelo 20 onde 
êsses pontos de apoio são distrlbu1dos com 
maior densidade e pelos dados da campanha de 
coordenadas do Conselho e outros elementos 
resultantes de outras observações astronômicas 
anteriores e devidamente selecionadas no res
tante da área. 

As linhas divisórias Interestaduais foram 
traçadas rigorosamente em obediência à legisla
ção federal existente homologando acordos, con
vênios e compromissos de arbitragem que so
lucionaram de maneira soberana, jurldloa e 
geogràflcamente as controvérsias seculares an
teriormente existentes. As divisas lntermunl-· 
clpals obedecem Igualmente ao disposto na 
legislação e.;tadual baixada em cumprimento da 
Lei Nacional Sll. Para r epresentação dos de
talhes topográficos compatlvels com a escala 
adotada foram feitas as reduções a pantógrafo 
de precisão· das fôlhas já Impressas ou dese
nhadas da carta de 1 :100 000 e dos mapas muni
cipais referentes às zonas ainda não servidas 
por aquela carta. Foram adotadas as conven
ções aprovadas pelo Diretório Central do Con
selho com o alto objetfvo de uniformização da 
Cartografia brasileira. 

Publicaç4o de cartas - Temos lutado com 
grande dificuldade para conseguir a publicação 
das cartas que vêm sendo elaboradas pelo De
partamento com absoluta continuidade. Rece
bemos freqüentemente de numerosas pessoas 
que colecionam e utilizam as !Olhas topográficas 
de 1 :100 000 Insistentes pedidos, bem como di
versas instituições do pais e do estrangeiro que 
necessitam dessas cartas e com as quais sem
pre mantivemos intercâmbio reclamam a con-
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tinuidade da tradicional e Importante publi
cação cartogrâflca do govêrno mineiro. Temos 
agora esperança de regularizar a publicação de 
·vi.rias fôlhas concluldas há multo tempo com a 
colaboração de importantes oficinas que estão 
se Instalando no Conselho com aparelhagem ad
quirida na América do Norte. Acha-se feito 
des,de o exerclclo passado o empenho da lmpor
tAncla de Cr$ 126 000.00. a favor do Conselho 
para a Impressão das fôlhas de Santa Luzia, 
Alfenas, Boa Esperança, Cristais, Dlvinópolis, 
ll'ormlga, Lagoa Santa e Monte Santo. Os ori
ginais dessas fôlhas estão confiadas ao Serviço 
Gráfico do Instituto ctue não tendo podido pu
blicá-las aguarda as novas Instalações do Con
selho. Além dessas fôlhas existem mais 5 fôlhas 
concluldas e 8 muito adiantadas . 

Igualmente no exerclcio passado foi empe
nhada uma verba · de Cr$ 186 000,00 a favor da 
Companhia Lltogrâfica Iplranga, de São Paulo 
para a publicação de 1 000 exemplares da carta 
a-eral na escala de 1:500 000, a uma côr ·e 8 000 
exemplares da redução da mesma carta na · 
escala de 1 :1 000 000, a 8 côres. Era nosso 
desejo apresentar por ocasião da presente .AJJ
eernbléia esta novlssima carta de Minas mas 
a Companhia Litogrâfica não pôde ainda cum-· 
{>rir a promessa de entrega do trabalho se bem 
JA tenha apresentado provas para correção. 
Acha-se atualmente em São Paulo um cartó
pato do Estado entendendo-se sôbre o assunto 
com a referida ·editôra. 

Temos publicado na magnltlca revtak do 
!>apartamento Estadual de Estatlstlca de :Minas 
clichês de reduções de alguns mapas municipais 
e estamos estudando a publicação de um novo 
atlas corogrâfico municipal conforme já fêz ei:n 
1927 o Departamento de Estatlstlca do nosso 
llatado por Iniciativa e sob a chefia do Dr. MA
rlo Augusto Teixeira de Freitas, então .chefe 
daquele importante serviço. 

LIMITES DO ESTADO - Conforme já te
mos relatado anteriormente tem sido preocupa-

Ê 
constante do govêrno de Minas o encerra

nto harmonioso das seculares questões de 
tes com os diversos Estados vizinhos. 
Como se sabe ficaram caracterizadas por 

. o de uma demarcação cuidadosa e executadas 

Em · a necessária segurança técnica as linhas -
visórlas de Minas com S. Paulo e Goiás. O tra- ' 
ho estêve a cargo de comissões mistas no 

;elo das quais reinou a máxima harmonia tendo 
lido resolvidas sucessivamente as ln11meras e 
.. turals dlflculdades de natureza jurldlca e 
seográtlca que oferecem tais operações. Os 
illtendlmentos ·e trabalhos demarcatórios nes
lell dois setores ficaram consagrados por so
lenes homologações do govêrno federal rece
llendo os governos de São Paulo, Goiás e Minas 
oe aplausos eloqüentes do Instituto e em geral 
de todo o Brasil. 

A antiga controvérsia de limites com a 
:Bahia ' ficou Igualmente encerrada por ·me-
11orável acôrdo. Não foi posslvel ainda o Inicio 
ilos trabalhos demarcatórios, acredita-se porém, 
4ue, com a mesma orientação, serão dentro em 
J>reve Iniciados tais trabalhos. '. 

Demarcll{l4o de 1'mUea com o Batad<> do· 
JUo 116 Janeiro - Ficaram conclufdas as lm
IPortantes operações topogrâflcas durante a cam
IPanha de 1945 com o objetivo da caracterização 
perfeita da linha divisória estabelecida pelo 
convênio de São Lourenço celebrado pela co
ml.saão mista com superior elevação e esptrlto 
de cordura conforme já nos referimos ante
riormente. 

Os delegados dos dois Estados tiveram a 
compensação moral de seus esforços com a 
.bomologação do seu acôrdo pelo Decreto-lei fe
"jleral n. • 7 614, de li de junho de 1945 e rece
'ltendo o valioso apoio do Instituto e aplausos 
1era1s. 

Os termos de cravação de cada um dos mar
cos serl.o.Pril&entes à Assembléia ora reunida e 
perante o.ti ilustres delegados federais e esta
duais que Integram o órgão máximo da geo
.tratla pátria, serão êsses têrmos, como ex
pressiva homenagem aos Sra. delegados, firma
dos pelos representantes dos dois Estados. 

Limltea com o Batado do Bapfrlto 8a11to -
Não existe nenhum fundamento legitimo para 
a campanha que de público, desencadeou-se 
contra o govêrno e o . povo mineiro a respeito 
dos limites com o nobre Estado do Espirlto 
Santo. Contra tal campanha Injusta, Insidiosa, 
Inábil que lança a cl.z&nla, que desune, aqui 
devemos registrar nossa veemente desaprovação. 

O antigo lltlglo não deve recrudescer e to
mar novas formas, pois efetivamente, findou-se 
por um processo solenlsslmo e salutar que, em 
um pais culto não pode deixar de ser Inte
gralmente acatado porquanto. acima do inte
rêsse superior e legitimo de Minas onde nenhum 
govêrno concordará na mutilação do território 
sob sua jurisdição desde era remotlsslma, está 
a autoridade de decisão de árbitros, que os 
dois Estados comprometeram-se a respeitar após 
convênios memoráveis cobertos por uma lei do 
Legislativo federal. · 

O laudo arbitral proferido a 80 de novembro 
de 1914 por um Tribunal Arbitral constituldo de 
juristas da estatura Intelectual e moral de Ca
nuto .José Saraiva, Prudente de Morais Filho 
e Antônio .José Pires de Carvalho e Albuquer
que, assistidos por eminentes engenheiros dos 
dois Estados - Alvaro da Silveira e Ceclllano 
de Almeida, dirimiu definitiva e Inequivocamen
te a secular controvérsia. Os árbitros decidiram 
pelo reconhecimento de uma linha divisória 
definida por uma farta documentação legal e 
cartográfica. 

Devem ser repelidas enêrglcamente as 
acusações levianas repetidas por autoridades e 
até de público em jornais de Vitória de que a 
decisão de 1914 é "um laudo Injusto, não aceito, 
emanado de um Tribunal Arbitral na sua maio
ria constltuldo por personagens eminentes da 
polltlca mineira". Tal ·descalabro Ilude e en
venena o esplrito do povo capixaba que não 
pode ser responsável pelas Intrigas que afinal 
vão sendo, lnlludlvelmente aproveitadas para o 
cultivo de vaidades, subalternos interêBBes poll- i 
tlcos e até, como se .pode observar em certas 
publicações que não encerram qualquer argu
mento razoável, contêm evidentes propósitos de 
demagogia, desunião e desintegração da nossa 
Pátria. 

Vem de longa data a pretensão do govêrno · 
do vizinho Estado de. recuperar a Inércia do 

. primeiro donatário da capitania e expandir-se 
para oeste à custa do território que na formação 
histórica da nacionalidade constitui patrimônio 
sagrado sob. a jurisdição mineira. Qualquer 
govêrno de Minas jamais consentirá, como dis
semos, na mutilação "dêsse patrimônio territo
rial; não para engrandecer-se, mas porque tem 
o dever de administrá-ló e fazê-lo progredir, 
tendo em vista a grandeza do Brasil. 

Duas atitudes diversas tomaram os gover
nos dos dois Estados quando foi proferido ~ 
laudo arbitral de 1914: o govêrno espirltossan
tense moveu perante o supremo tribunal, sob 
o patroelnlo de Rui Barbosa uma ação de nuli
dade da sentença. O govêrno de Minas não 
tendo conseguido dissuadir o vizinho · Jllstado 
deBBa atitude, declarou em memorável telegra
ma que o laudo tinha sido proferido para ser 

· cumprido e baixou o Decreto n. 9 4 304, de 19 
de janeiro de 1915 pelo qual assumiu plena e 
lnequlvoca jurisdição em tôda a região ao sul 
e ao norte 4o rio Doce que fôra reconhecida 
pelos árbitros como pertencente ao território 
de Minas. Assim o fêz porque a 'recisórla não 
tinha efeito suspensivo, em virtude da cláusula 
constante do convênio de_ arbltrage~ celebrado 
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e aprovado por leis doe dois Estados. Uma 
cláusula dêsse Convênio declarava: •A decisão 
arbitral obrigará para todos os !!feitos, logo 
que fôr comunicada aos governos dos Estados 
pactuantes". · . 

Na parte ao norte do rio Doce onde ainda 
hoje se procura estabelecer contusão os árbitros 
deram Inteiramente ganho de causa a Minas 
determinando expressamente que não procedem 
as razões do Esplrlto Santo. 

Ficou assentado que nos trechos onde deàa
parecem os maciços que constituem o sistema 
orogrãtlco por todos conhecido por serra do 
Sousa ou doe Aimorés, a divisa Interestadual 
deve correr por linhas retas e não pelas ver
tentes. 

Em 1928· resolveu o govêrno esplritossan
tense concordar na demarcação dessas linhas 
retas que cortam o vale dos rios Itaúna, São 
Mateus e outros. Foram feitas no terreno poli
gonais topográficas pelas duas turmas em obe
diência ao convênio e instruções aprovadas pelos 
dois governos. Interrompidos os trabalhos em 
1930 recomeçaram em 1939 tendo ficado conslg
·nado na ata da primeira reunião da comissão 
'mista o respeito à decisão arbitral de 1914 e o 
aproveitamento dos trabalhos da comissão mista 
de 1928. 

Os representantes dos dois Estados chega
ram a trocar propostas de linhas conclllatóriu, 
ficando entendido que Minas considerava lndis
cutlvel. a decisão de 1914, mas em uma demons
tração clara de propósitos harmonizadores de
claramos que não teriamos · dúvida em propug
nar uma solução de transigência. 

Nesta altura doe entendimentos foi designa
.da uma comissão do Serviço Geográtlco e His
tórico do Exército para tratar do caso. 

O govêrno de Minas pôs à disposição da 
'digna Comissão todos os ·elementos necessários 
e apresentou um memorial no qual ficou en
tendido que o Estado considerava !Indo o lltl
glo, que não se tratava portanto, de um caso 

. em aberto. Quanto à pretensão esplritossan
tense Insistentemente repetida demonstrou e 
declarou textualmente o memorial : "é uma ca
prichosa Insistência, que nem chega a ser uma 
reivindicação tardia, mas é' apenas aspiração 
fantasista, porque não se ampara em nenhum 
titulo hábil e em nenhum argumento relevante". 

O memorial mineiro apresentado à Comissão 
foi subscrito não sl>mente pelo representante 
do Estado, mas também pelo Dr. :Mllt-0n ·Soares 
Campos, eminente jurisconsulto que prestou 
ao govêrno, com serenidade e sabedoria, a as
sistência juridlca lmpresclndlvel no -trato do 
·assunto perante os técnicos militares. 

A digna Comissão, certamente na melhor 
das intenções, proferiu um novo "Laudo arbi
tral" que, no seu entender, deveria ·substituir 
a decisão dos árbitros nomeados pelos dois 
Estados em 1914. 

Com êsse novo laudo da Comissão e com 
os critérios adotados em seu trabalho o go
vêrno de Minas não concordou tendo apresen
tado ao govêrno federal relevantes raz6es de 
ordem . jurldlca e, A vista destu razões, não 
foi homolocado o novo laudo proferido a 16 
de setembro de 1941, portanto há quase cinco 
anos. 

O assunto está hoje afeto ao consultor geral 
da República. . 

Alg,uns polltlcos espirltossantenses têm-se 
esforçado no sentido de conseguir a homolo
gação da nova linha divisória, mas lato viria 
alterar profundamente um 8tatu•quo que tem 
ralzes na era colonial e resultaria em profunda 
alteração na configuração dos dois Estados 
conhecida e consagrada pela Cartografia bra
sileira. 

A situação é hoje a seguinte: o Estado do 
Esplrito Santo mantém uma sede de municlplo 
e comarca na barra do Itaúna, com a denomi
nação de Barra de . São Francisco e uma vila 

denominada Alto Rio Novo, nu cabeceiras do 
rio dêllte nome, ambas situadas a v'11oe qul-· . 
lômetroe a oeste da serra dos Almoréll por onde 
corre a divisa declarada na decisão lµ'bltral• 
de 1914. 

O Estado de Minas, com a mesma orien
tação adotada quando, ao sul do rio Doce, o 
vizinho Estado Instalou em território mineiro 
a comarca de :Marechal Hermes, onde é hoje 
a cidade mineira de Mutum, ressalvou a sua 
legitima jurisdição assim perturbada, manifes
tando ao Estado do Esp!rito Santo e aos órgã09 
federais competentes o aeu desacôrdo e espera 
pacientemente, sem o menor ato de fôrça, que 
seja reconhecido o seu direito, de vez que se 
trata de infiltração eepiritossantense cometida 
muitos anos após a decisão arbitral soberana e 
inal terá. vel. 

No restante da extensa região em aprêço 
noa vales dos rios São .José, São Mateus · e 
Itadna, hoje com uma população superior a 
60 000 habitantes que, de modo algum, desejam 
ae transferir para outra jurisdição, acham-se· 
hoje os prósperos municlpios de Mantena, sede 
'de uma comarca, e que pela legislação capi
xaba se denomina Gabriel Emilio, mas onde não 
existe nenhuma autoridade espirltossantense; 
e Ataléla, criada no antigo povoado de Santa 
Cruz, onde existiu a antiga e histórica lavra 
do Norte, que se denomina pela lei capixaba 
vha de Joeirana, onde também jamais existiu 
jurisdição do vizinho Estado. A jurisdição mi
neira !oi sempre pacifica nesses lugares, ultima
mente é que os mineiros que desbravaram as 
matas, cultivam e trabalham pacificamente, têm 
tido alguns sobressaltos em virtude da presen
ça de destacamentos de fôrça policial do Espl
rito Santo para ali enviadas no govêrno do 
major Punaro Bley. 

Em presença de uma carta bem aproximada 
da extensa região em estudos organizada pelct 
Departamento Geográ.tlco, poderemos lndlcd 
com maiores minúcias, verbalmente, outras ln· 
formações que desejarem os senhores delegadOll 
à VII Assembléia Geral ora reunida. 

Ficam igualmente à disposição dos Srs. de
legados algumas cartas geográficas e documen
tos que poderão ser consultados para completa 
elucidação do assunto. 

A "Invasão" do Esplrlto Santo, pelas tro-, 
pas mineiras a que se referem alguns jornalB, 
consiste no seguinte : a tropa é uma ficção, os 
mineiros com seus trabalhos e suas autoridades, 
não salram da terra que lhes pertence desde 
remota era, a divisa é que, por lei do Esplrito 
Santo recuou plµ'a oeste e dai a confusão e a 
balbúrdia que se lançou perturbando os tra•. 
balhos geográficos, estatlstlcos, a admin\stração 
em geral e a paz enfim que reinará, uma ves 
que nossos prezadlsslmos vizinhos resolvam res
peitar as lindes históricas consagradas pelos 
árbitros Incumbidos de dirimir, como dirimi
ram, a velha controvérsia em 1914. 

TRABALHOS EM COOPERAÇÃO COM AS 
:MUNICIPALIDADES - Além da colaboração 
prestada a tôdas as Prefelturu municipais do 
Estado, na elaboração dos novos mapas muni· 
clpals para o atual qüinqüênio, esclarecimentos 
e retificações nas divisas municipais e inter-

- distritais, o Departamento Geográfico atendeu 
ainda aos seguintes trabalhos: 

Planta cadastrai à8 C=ambu - Estêve du
rante o ano à · disposição da Prefeitura de Ca
xambu uma turma de campo executando le
vantamentos para ampliação da planta cadastral 
anteriormente executada abrangendo a zona de 
expansão da cidade que é uma Importante 
estação hldro-mineral do Estado. 

· Saneamento de DWfnópo1'8 - Atendetld~ 
sollclt.$ção da Prefeitura de Divlnópolis, gran 
centro ferroviário do Estado, continuou à 
posição da Municipalidade um engenheiro 
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Departamento Incumbido da execuçlo de tra
balhos de aaneamento da cidade. 

Pla"nta cadaatral de Birm~idaa - Igual
mente· o ano de 1946 manteve o Departamento 
Geográfico um de seua técnicos prestando cola
boração à Prefeitura de Esmeraldas nos tra
balhos de urbanismo, estudos de .linhas de !Orça · 
e outr0,9 trabalhos necessários ao desenvolvi
mento do próspero munlclpio do centro do 
Estado conforme entendimentos entre a Pre
feitura e o govêrno. 

Central eUtnca do Fecho do Funil - Aten
dendo ao grande surto de progresso da capital 
mineira o govêrno do Estado, por Iniciativa do 
engenheiro Lucas Lopes, SL'Cretário da Viação 
e presidente do Diretório "de Geografia, vem 
realizando estudos completos para o estabele
cimento de uma grande barragem no rio Parao
peba no ponto que êsse rio, em garganta aper- · 
tada, transpõe a serra no Fecho do Funil entre 
as cidades de Belo Horizonte e Brumadlnho. 
Em conseqüência da barragem do Paraopeba 
haverá uma bacia de acumulação de grande 
área onde se encontra a cidade de Brumadlnho 
que ficará submersa bem como grande exten
são da linha da bitola larga da Central do 
Brasil . O levantamento cadastral da área Inun
dada, o planejamento da nova cidade de Bru
madlnho que 11e transferirá para t errenos de 
cota superior ao nlvel da bacia de acumulação, 
têm sido executados por uma comissão de técnl-
008 -onde figuram trianguladores, topógrafos e 
calculistas do Departamento Geográfico. A tri
angulação cadastral executada amarra-se à tri
angulação de Belo Horizonte bem como à rêde 
geodésica geral do · Estado. Tais trabalhos ainda 
prosseguirão durante o presente ano com a 
colaboração do Departamento de vez que 11e 
trata de um empreendimento de extraordinário 
alcance a grandeza da nossa formosa capital e 
portanto do Estado. 

Além dos · trabalhos acima citados tem o 

tissoal técnico do Departamento Geográfico 
estado constante colaboração em diversos tra
hos técnicos de sua especialidade a outrOIJi> 

municlpl09 e ao Estado por intermédio da Se
"tretaria de Viação e Obras Ptíblicas. 

~
TRABALHOS GEOD:tllSICOS DO CONSE-

0 NACIONAL DE GEOGRAFIA - Continua 
disposição do Conselho, depois de prestar 
balhos à campanha de coordenadas, o enge

nheiro Dalml A. Alvares Rodrigues de Sousa 
t41ue vem Ultimamente servindo nos Importantes 
levantamentos geodésicos sob a chefia do pro
ressor Allrlo de Matos.· 

IMIGRACAO E COLONIZACAO - Con
forme comunicação recebida pelo governador 
110 Estado, · do presidente_ da Comissão de 
Planejamento Econômico reuniu-se no Ministé
rio 110 Trabalho a Secção Especial de Imigração 
sob a presidência do engenheiro Henrique Dórla 
.de Vasconcelos da qual tivemos a honra de par
ticipar como representante do Estado, na quali
dade de diretor do órgão· geográfico estadual 
e secretário do Diretório de Geografia . 

Procurando dar a maior eficiência posslvel 
ao estudo do Importante assunto como repre
aentante de Minas levamos às diversas reuniões 
realizadas o ponto de vista do govêrno estadual 
através das Instruções do então secretário da 
Agricultura engenheiro Lucas Lopes, os estudos 
do Departamento de Terras e Colonização dl;> 
Estado e a opinião, que colhemos, dos elemen
tos representativos notadamente da Sociedade 
){lnelra de .Agricultura e da Sociedade Mineira 
de Engenheiros . 

Feito êste trabalho de coord~nação ofere
cemos dados geográficos e econômicos e diver-
888 cartas gerala e parciais do Estado para 
os necessários estudos de localização de ndcleos 
eolonlals. Foram examinadas as zonas capazes 
de receber uma colonização florescente, de pre-

fertncla onde existem terras devolutas, estuda
das as caracteristicas de salubridade, produti
vidade, transportes de mercados ·de cada zona 
apontada. Foram ainda previstos trabalhOll de 
saneamento, drenagem, estradas principais e 
vlcinais, Irrigação, todos os trabalhos enfim 
que se tornariam Indispensáveis à Instalação de 
colônias. Organizou-se um orçamento aproxi
mado de um ndcleo colonial tipo com recursos 
para Industrialização rural e assistência social 
e, finalmente cogitou-se dos entendimentos pre
liminares para que seja posta à disposição do 
govêrno federal a área necessária e convenien
temente localizada e salubre, em terras devolu
tas do Estado, para Instalação de uma colônia 
nacional. · 

Para todos êsses problemas continuará o 
Departamento · Geográfico com aprovação e 
orientação do Diretório preparando elementoe 
geográficos e topográficos podendo realizar as 
demarcações e locações que se tornarem neces
sárias de conformidade com o programa que 
finalmente ficar estabelecido mediante enten
dimentos entre o govêrno do Estado e da 
União . 

TRABALHOS DO DIRETORIO - . O Dire
. tório Regional realizou as reuniões ndmeros 64 
a 57, cujas atas e resoluções foram regular
mente remetidas à Secretaria Geral. 

Nestas reuniões toram debatidos e iJC&ml
nados Oll planos de trabalhos do Departl!mento 
Geográfico, as perturbações decorrentes da In
sistência do govêrno espirltossantense em alte
rar a antiga divisa Interestadual, tendo aldo 
prestados ao govêrno do Estado todo ·o apolo é 
os esclarecimentos do órgão geográfico; foi 
também providenciada a classificação das mo
nografias municipais apresentadas concorrendo 
ao concurso anual; debatidas as questões refe
rentes à divisão regional do Estado e tomadas 
providências para cumprimento das Resoluç6es 
aprovadas pela 6.ª sessão da assembléia geral. 

Finalmente foram realizadas diversas co~ 
memorações destacando-se entre estas, com 
excepcionais programas os aniversários do Ins
tituto, do Conselho e do Departamento Geográ-
fico do Estado. · 

Secretaria do Diretório - A Secretaria pro
videnciou junto aos novos munlclplos a necessá
ria orientação para criação dos Diretórios Mu
nicipais e trabalhos de delimitação dós perl
metros urbanos e suburbanos das novas vilas 
criadas para o atual qüinqüênio. 

Os trabalhos de expediente a cargo da 
1. • Secção constaram do andamento de 906 pro
cessos, lavratura de 40 atos de nomeações, exo
nerações, comlsslonamentos e llcençaa de fun
cionários. O serviço de contabilidade a cargo 
da mesma Secção acuaa um total de despesas 
realizadas dentro da verba orçamentária de 
Ci:$ 1 362 040,50 correspondente a pessoal, trans
porte e eventuais sendo as verbas de materlala 
a cargo do Departame~to de Compras elo Es
tado. 

A 2.• Secção além dos trabalhos resultantes 
. das reuniões do Diretório teve· um movimento 
assim resumido : 
Pedidos de exemplares da carta geral; 

atendidos ...... . ... , •.... . •. • .•.....• 
Idem de fõlhas parciais, Idem ... . .. . .. . 
Cópias heliográficas de mapas munici-

pais, cedidas . ...................... . 
Outras publicações, cedidas .....•....•. · 
Papéis protocolados ..•. ~ ..•...........• 
Oflclos expedidos ..•............ . . , .•... 
Telegramas e radlogramas expedldoe •• 
Recebidos .... . .. . ........... . .. . .... ." ..• 
Requisições de passe e transporte ex-

traldas •..... , .....•.•.••.•• , ••.... -. • 

256 
538 

649 
19 . 

1 521 
639 
606 
180 

612 
A 2.• Secção atendeu também aos trabalhos 

de limites e coordenação geográfica, preparando 
o material para a Imprensa Oficial referentes 
à divisão territorial e se,rvtços de dactilografia 
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eôbre tnd?neroe relatórios referentes a ltmttea 
estaduais, dlvtaas municipais e lnterdlstrltalll, 
pareceres sObre a fixação dos quadros urbanos 
e suburbanos e finalmente aos serviços de ma
poteca e biblioteca. 

Quadro do · Dfretório Regfonal - Com a 
mudança do govêrno em 1945 deixou a presi
dência do Diretório o engenheiro Denneval Pi
menta que foi subsUtuldo pelo engenheiro J'osé 
de Carvalho Lopes. A ambos toram prestadas 
as homenagens de aprêço e reconhecimento dos 
membroa do Diretório pela atenção e aprêço 
que sempre deram às Iniciativas do órgão Re
gional bem como às campanhas do Conselho. 

Igualmente deixou as suas funções de as~ 
slstente do Departamento Geográfico e mem
bro do Diretório o engenheiro Eduardo Schmtdt 
Monteiro de Castro que se tiansterlu para o 
Instituto de Tecnologia Industrial do Est,ado 
depois de longos anos de valiosos trabalhos 
prestados à Geografia mineira.. Ficou o mesmo 
subsUtuldo pelo engenheiro .João Paulo de Vas
conceloli 81181stente do Departamento onde reas-
8Ullllu as suas funções após concluldos os tra
balhos de fl.scallzacão e orienta~ da planta 
cadastral de Belo Horizonte onde se achava 
comissionado. :ltstes dois distintos colegas toram 
carinhosamente homenageados . pelo . Diretório. 

VISITA AOS INSTITUTOS GEOGRAFI
COS MILITARES DA ARGENTINA E DO 
URUGUAI - Atendendo a amlivels convites 
de alguns membros das brilhantes delegações 
da Argentina e do Uruguai à II Reunião Pan
Amerlcana de Consulta sõbre Geografia e Car
tografia por ocasião -do memorável certame 
realizado no Rio de .Janeiro designamos um 
distinto técnico do Departamento Geográfico, 
cartógrafo Otávio Roscoe para uma visita de 
estudos ao Insdtuto Geográfico Militar da 
Argentina onde o mesmo teve oportunidade de 
apreciar as modernas e Importantes Instalações 
de Cartogtafla daquele Instituto, tendo sido 
proveltoslsl!lma a referida visita, facilitada 
gentilmente pela direção daquele Instituto. 

Tivemos também oportunidade. de visitar 
pessoalmente os Institutos Geográficos Mlll
tares do Uruguai e da Argentina onde recebe
mos a mais fidalga acolhida por parte dos 
eminentes geógrafos general Zubla que che
fiou a delegação uruguaia e coronel Qulroga 
chefe da delegacão argentina que estiveram 
no Brasil. Foi-nos dado o prazer de levar 
do Sr. secretário-geral do Collllelho moções de 

fraternal aprêço aos Uustres contradea da 
Geografia sul-americana. 

Na meama ocasião visitamos chefiando uma 
caravana de estudantes da Universidade de 
Minas diversas Instituições daqueles palses ami
gos. Desejamos deixar aqui consignada · a Im
pressão que nos deixaram estas proveitosas 
visitas especialmente em relação A.· excelência 
das lnstalacões dos órgãos geogritlcos daquelu 
palses amigos. · 

PROFESSOR A,LVARO ASTOLFO DA 
SILVEIRA - Registramos aqui com profunda 
mágua a perda do professor Alvaro da Silveira 
que era o nume tutelar de todos aquêles que 
em Minas vêm se dedicando à obra notável 
por êle sempre lllfentivada dos levantamentos 
e pesquisas geogrà!lcas do solo mineiro. Foi 
êle o segundo engenheiro chefe da Comissão 
Geográfica e Geológica do Estado onde serviu 
durante longos anos com lnexcedlvel dedica
ção, honradez e sabedoria. Era emérito pro
fessor catedrático e fundador da tradicional 
Escola de Engenharia da Universidade de Mi
nas Gerais. Poucos meses antes de falecer 
recebeu uma carinhosa homenagem, o titulo 
de membro honorário do Instituto .Histórico e 
Geográfico de Minas Gerais . Escreveu Inúme
ras obras entre as quais as Memórias Ooro
grd/ic<Jll e a Geografia de Mfnas Gerai.li. Era 
um naturalista apaixonado e um cultor das 
belas letras tendo sido membro da Academia 
Mineira de Letras e diretor da Imprensa Ofi
cial do Estado. Foi também diretor da Agri
cultura de Minas Gerais onde serviu ao Estado 
estudando com profundeza diversos proble
mas de agricultura e pecuária. Flnalm1mte 
como uma consagração dos geógrafos brasllel• 
roe foi eleito consultor técnico do Conselho. 

O Diretório de Geografia pela totalidade 
de seus membros e funcionários do órgão geo
gráfico mineiro prestaram ao grande morto o 
tributo de carinhosa saudade. 

CONCLUSÃO - São estas, 11enhores delega• 
dos, as lnfonn&(lões que devemos prestar sõbre 
as atividades geogritlca.11 em Minas durante o 
ano de 1945 registrando aqui o reconhecimento 
palas atencões e pelo esUmulo que sempre nos 
vieram da alta direção e de todos que servem 
com patriotismo é clarividência junto a êste 
monumento. de cultura e orgulho do Btoasll que 
é o Instituto · Brasileiro de Geografia e Esta• 
tlstlca. 

· Belo Horizonte, julho de 1946. 

B!m6dfto Qumtmo do11 Banto•, secretát1o-

....- .&OS BDIT6BU: a.te "BoletfmH nlo faz pubUcldacle remunerada, entretanto reglatarl °" 

.,... comentari u contrlbulç6es .Obre geocraffa ou de lnterl- geocdftco que MJ&m. envladU 
ao Conlelho Nacional de Geosratfa, concorrendo dê- modo para mala ampla 41tado ela btbuosran. 
aeferenie l 1eosrafla •rUielra~ . 



Bibliografia 
Registos e 
comentários bibliográficos 

.Livros 
MARIO IPIRANGA MONTEIRO - O 

Estado Social do índio Brasiletro 
- Manaus, 1946. 

Trata-se de uma conferência pro
nunciada pelo Prof. Mário Ipiranga 
Monteiro, ao ensejo da passagem do 
dia consagrado ao indio brasileiro. 
Nesse pequeno trabalho faz uma li
geira sintese dos modos como tem sido 
compreendido o problema do indio e 
da sua assimilação à comunidade so
cial brasileira. Por outro lado, acen
tua a importância do elemento indíge
na como fator sociológico e faz algu
mas considerações acêrca da evolução 
histórica · da iRfluência cultural, eco
nômica e da importância do h1dio 
brasileiro como um dos troncos étni
cos de que deriva a gente ·brasileira. 
Ressalta finalmente o papel do Ser
viço de Proteção aos índios, cuja obra, 
concretizando velhos ideais patrióticos 
e humanitários, procura trazer o indio, 
efetivamente, para o seio da familia 
brasileira. 

J.M.C.L. 

E. BUHNEN - Normas tecntcas para 
los traba1os en los Zaboratortos f o
tograftcos - Manual N.0 1 - Dl
visión de. Aerofotografia - Di
rección de Cartografia Nacional -
Min. de Obras Publicas - Vene
zuela, Caracas, 1940. 

Com êste manual inicia a Divisão 
de Aerofotografia do ·Ministério de . 
Obras Públicas da Venezuela, uma sé
rie de publicações referentes aos mo
derno8 métodos técnicos utilizados na 
Fotogrametria, a qual tem possibilita
do a efetivação de inúmeros levanta
mentos do território daquela república 
irmã, levados a efeito pela Dlrección 
de Cartografia Nacional. 

. Trata-se· de exceiente trabalho es
p.eciallzado que, além de reunir em 
suas páginas o que há disseminado em 
outras publicações, dá-nos noticia do 
multo que vem fazendo a ciência ve
nezuelana no vasto campo de aplicação 
que abrange a Fotogrametria. 

- M.B.G. 
-te 

W. D. JOHNSTON, JR., and ROBERT 
· D. BUTLER - Quartz Crystal in 

Brazil - Bulletln of the Geological 
Society of America - Vol. 57 -
July, 1946. 

O objeto dessa excelente monogra
fia é mostrar a situação da mineração 
dos cristais de quartzo no Brasil, em 
seus diversos aspectos, salientando so
bretudo o desenvolvimento alcançado 
nos últimos anos, reflexo da sua n'la.ior 
procura para fins técnicos, relaciona
da com a última guerra. O trabalho 
baseia-se primordialmente em obser
vações originais tn loco, servindo-se de 
relatórios de engenheiros e geólogos 
e estatiSticos oficiais sôbre o assunto. 
Traçando o panorama geral do quartzo 
brasileiro, apresenta, inicialmente a 
distribuição geográfica e geológica dos 
depósitos, por Estados e por áreas, 
com ampla descrição e exame da sua 
capacidade e possibilidades. A seguir 
classifica-os em diferentes tipos, mi
nuciosamente analisados. Passa então 
a estudar peculiaridades e caracterís
ticas mineralógicas do quartzo, origem 
e idade dos depósitos de quartzo e por 
fim considera os métodos de mineração 
e · efeitos comerciais e faz um balanço 
das reservas atuais e presumíveis dêsse 
minério e do estado atual da sua ex
ploração em diferentes áreas. Atestam 
o trabalho numerosas pranchas e ilus
trações e crescida referência biblio-
gráfica. · 

J.M.C.L. 



Periódicos 
ANNALES DE G:mc>GRAPHIE - Bulle

tin de la Société de Géographie -
N.0 298 - IVe année - Avrll -
Juin, 1946. Paris. 

Depois do interregno . imposto pela 
guerra, as publicaç9es do Velho Mundo 
não tardaram em retomar os seus ·lu
gares proeminentes na bibliografia dos 
estudos científicos. Assim acontece · 
com o presente órgão ela Société de 
Géographle que volve a ministrar-nos 
os ênsinamentos e a transmitir-nóS os 
mais recentes progressos da ciência 
geográfica francesa. Nesse número que 
registamos há que salientar os artigos 
principais que são os seguintes: "Pro
bI.emes de Structure Agraire et d'Ji:co
nomie Rurale", por A. Cholley; "Un 
Habitat Temporaire: l'Ji:curie-Grange 
dans les Alpes Françaises du Nord", 
por J . Robert e "Géologie et Structure 
de l'Arctique Soviétique'', por P. Geor
ge (Tomando por base os dados con
tidos na nova carta geológica da 
parte setentrional da 11. R. S. S., de 
1:2 500 000), todos llustrados com foto
grafias ou pranchas. Inclui ainda di
versas notas e comentários, uma cro
nica . geográfica, atos da Société de 
Oéographle e uma estatistica agrícola 
referente ao ano de 1943. 

J.M.C·:.L. 

~. 

L'ECONOMIA DELLA VENEZIA GIU
LIA - Università dt Trieste -
Istituto di Statlstica. Trieste, 1946. 

A presente .publicação que reúne a 
colaboração de diversos professôres da 
Universidade de Trieste, técnicos, en
genheiros e geógrafos locais, destina-se 
a fornecer um estudo compreensivo 
sôbre a região de "Venezla Giulia", 
incluindo uma descrição geral do am-

biente tisico, antropológico e econõ
mico; uma minuciosa discriminação 
das atividades econômicas da região 
e, finalmente, uma par.te reservada aos 

. planos de engenharia e desenvolvi
mento da mesma. 

Condensando uma soma apreciá
vel de quadros estatísticos e dados in
formativos, essa publicação traduz o 
desejo . do Instituto de Estatistlca da 
Universidade de Trieste, de que o acõr
do tnternacional a ser firmado sôbre 
aquela zona contestada repouse efeti
vamente no conhecimento das suas 
realidades e. compreensão dos seus in
terêsses. 

J.M.C.L. 

~ 

'REVISTA DO INSTITUTO HISTóRI
. CO E GEOGRAFICO PARAIBANO 

- Vol. 10.0 - João Pessoa, 1946. 

O número em referência assinala 
o reaparecmiento dêsse conceituado ór-
gão do Instituto Histórido e Geográfico 
Paraibano, que, desde 1937, havia in
terrompido a circulação por impera
tivos de ordem material, que sômente 
agora puderam ser afastados. Abran
ge, por isso, matérias referentes ao pe
riodo de 1937-1941, anunciando-se para 
o próximo número a inclusão das que 
transcendem a êste período. Traz 
interessantes e eruditas colaborações 
assinadas por conhecidos membros da
quela colenda instituição, versando so
bretudo . assuntos de palpitante inte
rêsse histórico, cópias de documentos 
antigos e noticias do I .H . G .P. Desta
camos, pelo seu interêsse geográfico 
os artigos: "Fitogeografia do Brasil", 
por Coriolano de Medeiros e "Notas 
sôbre Florestas no Litoral da Paraí
ba", por João Domingues dos Santos. 

J.M.C.L. 

~ O Serviço Central de Documentaclo Georrilica do Comelho Nacional de Geocrafla • 
...., completo, compreendendo Biblioteca, Mapoteca, Fototeca e Arquivo Corosriflco, destinando
• lste 1 ruard4 de documentos como MJam Inéditos e artliroe de Jornaú: Bnvle ao Come1119 
41ualquer documento que popuJr .Obre o tur!Córlo braallelro. 



Contribuição 

bibliogrática especializada 

Catálogo Geral das Publicações . da Antiga 
Comissão de Linhas Telegráficas Estratégicas 
de Mato Grosso ao Amazonas e . do "Conselho , 

Nacional de ·Pr.oteção aos lndios 
IV 

Trabalhos Publicados em Conexão 
-I- · 

1) - Conferência de Limites Inte
restaduais/ (6.0 Congresso Brasileiro de 
Geografia) LIMITES ENTRE OS ESTA
DOS/DE/MATO-GROSSO e GOIAS/ 
Memória apresentada aos/senhores de
legados do Estado/de Goiás pela/dele
gação do Estado/de Mato-Grosso/Texto 
contendo: - 82 págs . e diversos do-

• cumentos ·(Anexo 1 atlas) Tip. Aurora 
- São Paulo/1919/In 4.o/ 

·2) - Conferência de Limites In
~restaduals/ (6.° Congresso Brasileiro 
de Geografia) Limites entre os Esta
dos/de/Mat<>-Grosso e Goiás/Memória 
apresentada aos/senhores delegados do 
Estado/de Goiás pela delegação/do 
Estado de Mato-Grosso/(ATLAS) /Con-. 
tendo 9/mapas conforme segue: 

1.0 ) - Carta de uma parte das 
provlncias de São Paulo, Goiás e Ma
to-Grosso/mostrando um caminho pro
jetado/entre a cidade de São Paulo e 
a de Cuiabá) . . . ~te titulo em letra 
manuscrita, que parece ser do punho 
de ~ilvarés, desenhista que sernu ao 
coronel Pimenta Bueno, está apôsto na 
cópia tomada para original, cópia essa 
pertencente à "Coleção Tenente Bue
no" da Biblioteca Nacional. A presente 
carta é impressão foto-litográfica de 
uma cópia extraída daquela em 1919 
pelo desenhista Signorelli, da Comis
são Rondon e autenticada pelo chefe 
da 3.ª Secção da Biblioteca Nacional 
Dr. Aurélio Lopes de Sousa . Na parte 
superior da carta figura impressa a 
declaração. formulada pelo capitão Ja
guaribe : . . "Sem data - Parte de São 
Paulo, Goiás e Mato-Grosso. O origi
nal é manuscrito e pertence à Biblio
teca Nacional. Reduzida a 2/3 do ori
ginal", e na parte inferior: "A presente 

carta mostra a projetada estrada en
tre São Paulo e Culabá, traçada como 
hipotenusa do triângulo São Paulo
Goiás-Culabá e que deveriam satisfazer 
à condição de passar além do rio Pa
raná, sempre em terras matogrossen
ses". Impresso a negro .:.... mede 0,018 
X 0,028; 

2.0) - (Goiás - Carta sem titulo) 
A carta é impressão foto-litográfica 
de uma cópia pertencente ao major 
Henrique Silva. Cópia feita no Rio de 
Janeiro em 1919 pelo desenhista Er
nesto Eugênio Xavier do Prado da Co
missão Rondon, extraída de outra có
pia existente em Lisboa e autenticada 
pelo 1.0 bibliotecário-diretor Eduar
do de Castro Almeida . Na parte supe
rior da carta figura impressa a decla
ração formulada pelo capitão Jagua
ribe: "Sem data - (tempo colonial) 
- Goiás - cópia de uma cópia per
tencente à delegação goiana"; e na 
parte inferior : "Na presente carta o 
limite entre Goiás e Mato-Grosso está 

· traçado de acôrdo com a informação 
do guarda-mor Baltasar de Godói Bue
no e do capitão da Conquista João de 
Godói, que serviu de base ao famoso 
ato de acessão assinado apenas por 
Luís Pinto de Sousa e nunca ratificado 
nem aprovado pela coroa . Por ela se 
vê que êsse limite geográfico apoiava
se no pressuposto de correr o rio das 
Mortes em principio para N, (o que 
não é exato) ; ·contraverter com o Ta
quari (o que também não é exato) e 
ser o Taquarl contravertente do rio 
Pardo (fato verdadeiro) cujo curso, 
porém seguiria a direção N. S. (que 
é francamente falso) . Impressa a 3 
côres. Mede - 0,050 x 0,035. Na 
parte esquerda superior da carta fl-
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gura uma legenda explicativa da mes
ma. E na parte esquerda inferior fi
guram os seguintes dizeres: "Está con
forme o original - n.0 234 da coleção 
de ·plantas dêste arquivo. Lisboa, 18 
de janeiro de 1913. - 1.0 bibllotecário
dlretor Eduardo · de Castro Almeida"; 

3.0 ) - Carta - Rios Araguaia e 
Paraguai e seus afluentes. (:~ste mapa 
parece ·ser cópia do que o governador 
e capitão general de Mato-Grosso e 
Culabá, Luis Pinto de Sousa Coutinho 
remeteu ao governador e capitão ge
neral de Goiás, Antônio Carlos Fur
tado Mendonça, acompanhado de sua 
carta de 25/3 e do ato de acessão de 
1/4 de 1771). A presente carta é im
pressão foto-litográfica, copiada de um 
exemplar, existente na Mapoteca do 
Mlnlstério das Relações Exteriores em 
1918 pelo desenhista Eugênio Rio, da 
Comissão Rondon. Na parte superior 
da carta figura impressa a declaração 
formulada pelo capitão Jaguaribe: 
"Sem data - (tempo colonial) . Cópia 
do exemplar manuscrito pertencente 

, ao Mlntstério do Exterior. O titulo 
parece posposto à confeção do mapa. 
Reduzida a 2/3 do original"; e . na 
parte inferior: "Na presente carta es
tá traçada a separatrlz imaginária, 
de direção N. S. que deveria ligar as 
supostas cabeceiras do rio das Mortes 
às suas supostas contravertentes do 
rio Pardo cujo curso era imaginado 
na direção de um meridiano. Foi êsse 
~entável êrro geográfico que deu 
origem ao famoso ato de acessão (fe
lizmente nulo) de Luis Pinto de Sousa, 
único e fraco argumento em que se 
pode estribar a pretensão goiana". 
Ainda na parte inferior à esquerda 
está assinada por Napoleão Reis, di
retor do Arquivo e Biblioteca do Mi
nistério das Relações Exteriores". A 
carta é impressa a 4 côres e mede -
0,028 X 0,049. 

4.0) - MATO GROSSO - A pre-_ 
sente carta é impressão foto-litográ
fica. Na parte superior da carta figura 
impressa a declaração formulada pelo 
capitão Jaguaribe -: "1802 - Mato
Grosso por Caetano Pinto de Miranda 
Montenegro. Reduzida a 1/2 do ori
ginal; e na parte inferior: "O presente 
mapa, mostra . que· no tempo colonial a 
margem esquerda do rio Araguaia já 
era conhecida como matogrossense". 

O mapa traz ainda uma legenda 
com os seguintes dizeres: "Mapa geo
gráfico da capitania de Mato-Grosso, 
formado no ano de 1802 por. ordem 
do n.0 Sr. Caetano Pinto de Miranda 
Montenegro, governador e capitão-ge-

neral da mesma Capitania no qual 
mapa vão configurados exatamente os 
rios Amazonas, Negro, Madeira, parte 
do Mamoré, Guaporé, Itunamos, Bau
res e os terrenos desde Vila Bela1 ·até 
Culabá, a extrema com a provmcia 
espanhola de Chiquitos, assim como 
o rios Jauru, Paraguai, Cuiabá, Taqua
ri, Coxim, Pardo e Tieté. Corretos 
todos segundo as observações astronô
micas que em todos se fizeram - me
de 0,045 X 0,034; 

5.0 ) - Carta Topográfica & Ad
mlnistrativa da Província de Mato
Grosso. A presente carta é impressão 
foto-litográfica, impressa a negro. Na · 
parte superior da carta figura im
pressa a declaração do capitão Jagua
ribe, "1850 . - · Mato-Grosso - pelo 
visconde de L'De Adam. Reduzida a 
2/3 do original", e na . parte inferior: 
"Na presente carta o limite entre Ma
to-Grosso e Goiás segue pelo rio Ara
guaia até as cabeceiras e desce ao 
Paraiba por um rio que parece ser .o . 
Verdinho". A carta traz também uma 
legenda com os seguintes dizeres: 
"Carta Topográfica & Administrativa 
da Província de Mato-Grosso .. Erigida 
sôbre os documentos mais modernos 
pelo Vcede. J. de Villiers de L'Ile 
Adam. Gravada na litografia Imperial 
de Vr. Larée. Publicada. no Rio de 
Janeiro. 1850". Segue-se um quadro 
de "Noções estatisttca.s e divisões ad
ministrativas da província. de Mato
Grosso". 

6.º) - Carta do Império do Bra
sil. Reduzida no Arquivo Mllita.r em 
conformidade da publicação pelo coro
nel Conrado Jacob de Niemeyer - em 
1846 e das especiais das fronteiras com 
os Estados 11mitrofes, organizadas ul
timamente pelo conselheiro Duarte da 
Ponte Ribeiro - Rio de Janeiro 1873. 
Esta carta é impressão foto-lltográfi
ca. Impressa a 4 côres - medindo 
0,62 x U,60. Na parte superior da carta 
figura impressa. a declaração formu
lada pelo capitão Jaguaribe: "1873 -
Império do Bra.sll - Organizada. no 
Arquivo Mllitar'', e na parte inferior: 
"Na presente carta - que tem cunho 

. oficioso, por ter sido organizada no 
Arquivo Mllltar, tendo como base a 
carta do coronel Niemeyer e os traba
lhos oficiais executados pefo conse
lheiro Duarte da Ponte Ribeiro - vem 
rep~tido o consagrado llmite traçado 
pelo rio Ara~aia e a interpretação 
de Cândido Mendes, que o completa 
pelo rio Aporé". Ainda na parte infe
rior esquerda figura um quadro de 
"Convenções". 
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7.0 > Carta da Provincia de 
Goiás, organizado em 1874 por ordem 
do Ministél-lo d'Agricultura Comércio 
e Obras Públicas pelo capitãó de En
genharia Joaquim R. de M. Jardim, 
conforme as melhores cartas existentes 
e observações próprias. Reduzida e 
gravada por C. Lomellndo de Carva
lho. - Rio de Janeiro 1875. ,...- Im
pressa a negro - medindo 0,42 x 0,28. 

Na parte superior da carta figura 
impressa a seguinte declaração do ca
pitão Jaguarlbe: "1875 - Goiás -
pelo capitão Joaquim R. de Morais 
Jardim. Reduzida a 2/3 do original", 
e na parte inferior: "Na presente carta 
o llmlte entre Goiás e Mato-Grosso 
está traÇado segundo o parecer da Co
missão de Estatística da Câmara dos 
Deputados, pretendendo-se assim va
lidar o irrito e nulo ato de acessão. 
O deputado Paranhos do Rio Branco, 
em magistral discurso de defesa dos 
direitos matogrossenses, impediu que 
êsse parecer chegasse a ser votado". 

Figura ainda no mapa o segÜinte 
quadro: Estatistico, Convenções , e 
Notas. 

8.0 > - Carta da Província de Ma
to-Grosso organizada em 1880 com .do
cumentos coligidos por ordem de S. 
Excia. o Sr. conselheiro João Llns Vtei~ 
ra Cansansão de Sinlmbu,. ministro da 
Agricultura em 1879 e publicada por 
ordem · do S. Ex.0 Sr. conselheiro Al
fredo Rodrigues Fernandes Chaves, mi.:. 
nistro e secretário d'Estado dos Negó
cios da Guerra em 1886, por Francisco 
Antônio Pimenta Bueno, tenente co
ronel do Estado Maior de 1.~ classe. 
Serviu de base para a construção desta 
carta a do Sr. barão de Melgaço, orga
nizada na escala de 1: 200 000 em 1868, 
cuja cópia existe na Secretaria da 
Agricultura: Foi ampliada com mui
tos outros documentos entre êles as 
cartas das fronteiras com o Paraguai 
de 1874 e Bollvia de 1878, e os reco
nhecimentos do coronel Lassance em 
1847, e tenente-coronel F. A. Pimenta 
Bueno em .1880, no Sertão da Chapada, 
como constam da memória justifica
tiva, sôbre a construção desta carta, 
anresentada ao Govêrno Imnerial. Es
cala 1/1: 700 000. Revista · pela Comis
são da Carta Arquivo. Rio de Janeiro 
em 11 de outubro de 1880. Assinado 
H. de Beaurepaire Rohan. José Fon-

. seca Silvares copiou em 30 de setembro 
de 1881. - Litografia do Arquivo-Mlll
tar. A presente carta é impressão fo
to-lltoimíflca. - Imoressa a 3 côres 
- medindo 0,62 x 0,53. 

Na parte superior da carta figura 
impressa a seguinte declaração do ca
pitão Jaguaribe: "1880 -:-- Mato-Grosso 
pelo tenente-coronel Pimenta Bueno. 
Reduzida a 2/3 do original'', e na parte 
inferior: "Na presente carta, o emi
. nente engenheiro e ilustrado geógrafo 
Pimenta Bueno representa o llmlte 
entre Goiãs e Mato-Grosso pelos rios 
Araguaia e Aporé ou do Peixe. Com 
a primeira parte dêste traçado, repete 
a opinião secular dos geógrafos, se
cundada pela ocupação matogrossen
se; com a segunda parte, oferece uma 
opinião responsável, corroborando Clli
dido Mendes, · o que deveria bastar 
para tornar indlscutivel o direito de 
Mato-Grosso à região banhada pelo 
Aporé". Ainda na parte inferior à es
querda está impresso um quadro de 
"Notas" com os seguintes dizeres: 
"Maior comprimento de N a S desde 
a foz do Cariai ao rio Ugurei 1 988 
quilômetros. Maior largura L a · O da 
cachoeira de Santa Maria no Ara
guaia à foz, do Benl no Madeira 1 824 
quilômetros. Superficie segundo os li
mites figurados 1668, 995 quilômetros 
quad1'ados. Ponto culminante na serra 
dos Parleis 900 m." 

13) - Missão Rondon/ Apontamen
tos sôbre eis trabalhos/realizados pela/ 
Comissão de Linhas Telegráficas Es
tratégicas de Mato-Grosso ao Amazo
nas/ sob a direção do/coronel de En
genharia/Cândido Mariano da Silva 
Rondon/de/1907 a 1915/Contém 463 

' págs., inclusive 2 págs. de "indice" e 
1 de "prefácio" e 45 foto-gravuras/ 
ln 4.0/ 

' . 14) - Estrada de Ferro/Norte de 
Mato-Grosso/Ligação Ferroviária de 
Cuiabá, capital do Estado de Mato
Grosso à Estrada de Ferro Noroeste 
do Brasil-Razões a favor da Lei n.0 

742 1921/Resolução do Senado Federal 
- Dez.o 1922/Parecer da Comissão de 
Finanças/Do Senado/Federal/DiscUl'SOll 
dos Exmos. senhores senadores/-Con
ferência do engenheiro, .Dr. João Ba
tista Vasques/-Dr. OSCAR MOREIRA/ 
Concesslonárlos/1923/Contém 157 págs. 
e 1 Planta Geral da Estrada de Ferro 
Norte de Mato-Gr0$S0. A presente 
carta é impressão foto-lltográfica-1Jn
pressa a prêto-mede 0,07 x 0,09. Na 
parte inferior à esquerda figura um 
pequeno "Suplemento mostrando a co
municação da E. F. Norte de Mato
Grosso com São Paulo, Santos e Rio 
de Janeiro. Impressa a negro, - mede 
0,06 x 0,08 - escala: - 1:2 000 000 
Jn/4.o/. 
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- abril de 1946. 

ANNIBALLE BRAGA, Prof.a Leonllda, 
d' - Estrabão de Amásia - Ano 
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n.0 42 - setembro de 1946. 
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Urbana - Ano III, n.º 34 - ja
neiro de 1946. 
Bordéus - Ano m, n~º 35 - feve
reiro de 1946. 
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Petrópolis -:-- esbôço de Geografia 
Urbana (ill) - Ano IV, n.0 42 -
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AVILA LINS, ·José d' ~ O centenário 
. de Areia - Ano IV, n.º 39 - ju
nho de 1946 : 

AZEVEDO, Prof. Aroldo - Dez anos 
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(121.0 tertúlia) - Ano IV, n.0 39 
- Junho de · 1946. 
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no tempo colonial - Ano m, n.º 
34 - janeiro de 1946. 
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go de Fe1.tas - Ano IV, n.0 39 -
junho de 1946. 
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. julho de 1946. 
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NOTA - O lndlce dos trabalhos publicados nos n'liineros 1 a 33, foi divulgado no no.mero 34, 
dêste BoleUm, referente ao mês de janeiro de llH6. 
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Zeontológtcas no Brasil - Ano '!'V, 
n.0 40 - julho· de 1946. 

CASTRO BARRETO, Prof. - Constde
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rv, n.0 45 - dezembro de 1946. 

CASTRO FARIA, L. de - Garlmpos -
Ano m, n.0 36 - março de 1946. 
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- Ano rv, n.O 45 - dezembro de 
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COOltE, Morrts Llewellyn - Algumas 
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ção mundial - Ano rv, n.0 43 -
outubro de 1946. 

CORREIA FILHO, Eng.o Vlrgllio -
Campanha povoadora - Ano III, 
n.0 36 - março de 1946. • 

·Três anos de divulgação geográfica 
- Ano rv, n.O 37 - abril de 1946. 
Geografia de campo - Ano rv, n.0 

38 ...._ maio de 1946. 

9.0 anive?'.sário da fundaç4o do 
CNG - Ano rv, n.0 38 ·- maio 
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CUNHA LIMA, João Mllanez - Percy
Lau: um artista a serviço da Geo
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. bro de 1946. 

DANSEREAU, Prof. Pierre - A Bio
. geografia do leste do Canadá (117." 

tertúlia) - Ano rv, n.0 37 - abril 
de 1946. 

DARNELL, J. L. (Ver Shaw, E. V.) -
Uma região fronteiriça no Brasil 
- o sudoeste do Maranhão - Ano 
rv, n.0 41 - agôsto de 1946. 

DE CARL!, Glleno - O aspecto geo
' gráfico do açúcar - Questão açu

careira nordestina, fluminense e 
paulista (124.0 tertúlia) - Ano IV, 

· n.0 41 -:- Q.gôsto de 1946. 

DEFFONTAINES, Prof. ,Pierre - En
saio de Geografia Humana da Mon
tanha (128.ª tertúlia) - Ano rv, 
n.0 45 - dezembro de 1946. 

DEMANGEON, A. - O desenvolvimen
to econômico · ào Estado de São 
PaulO - Ano rv, n.0 42 - setem
bro de 1946. 

DENIS NETO, João Batista - .Pedra 
do Baú - Ano IV, n.O 44 - no

. vembro de 1946. 

DóRIA, Alcion da Fonseca - Proces
sos de impressllo usados nos U.S.C. 
and Geodettc Surve71 (3.º Seminá-' 
rio de Estudos Geográficos) - Ano 
rv, n.0 38 - maio de 1946. 

Processos de impressão usaclos no 
U.S.C. and Geodettc Survey (ilUS
trações) - Ano IV, n.0 41 - agôs
to de 1946 . 

ESCRAGNOLLE TAUNAY, Afonso -
Corografia paulista seiscentista 
(1633) - Ano IV, n.º 40 - julho 
de 1946. . 

FERREIRA REIS, Artur César - A 
formação humano-polftica do Pará 
- Ano . m, n.0 35 - fevereiro de 
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Geografia cultural do Brasa, do 
Prof. Brandt (comentário biblio
gráfico) - Ano m, n.0 36 -
março de 1~6. 

Antônio Vicente Cochado e a carta 
do delta do Amazonas (1623) -
Ano rv, n.º 45 - d(lzembro de 1946. 
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A Geografia de nossos dias é ao 
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fevereiro de 1946. 

Papel histórico do litoral, do reU
vo, dos rios e dos climas sôbre o 
povoamento do Brasil (Programa 
de Geografia) - Ano m, n.0 36 
...,.... março de 1946. 

O fator posição astronômica apli
cado no Brasil: condições climato
lógicas e suas conseqüências -
Ano IV, n.0 37 ...,.... abril de 1946. 
A penetração pelo vale do rio São 
Francisco. A criação de gado -
Ano IV, n.O 38 - maio de 1946. 
Os problemas de economia nacio
nal - As condições básicas: sanea
mento, mão de obra e técnica, 
transportes, combustíveis, crédito 
- A independência econômica -
Ano IV, n.0 39 - junho de 1946. 
Os problemas da. economia nacio
nal - As condições básicas: sa
neamento, mão de obra e técnica, 
transportes, combustíveis, crédito 
- A indepenàência econômica -
<:ti:> - Ano IV, n.0 40 - julho 
de 1946. • 
Idem <W> - Ano IV, n.O 41 -
agôsto de 1946. 
O Brasil no continente americano 
- Os mercados produtores e con
sumidores: Artigos de alimentação, 
matérias primas,· manufaturas -
Ano IV, n.0 42 - setembro de 1946. 
O Brasil no· mundo: interêsses 
brasileiros na Asia e na Africa 
(l) - Ano IV, n.º 43 - outubro 
de 1946. 
O Brasil .no mundo: interêsses 
brasileiros na Asia e na Africa 
(II) - Ano IV, n.0 44 - novembro 
de 1946. 

RABELO, Sílvio - Euclides e o mis
tério da Amazônia - Ano m, n.O 
35 - fevereiro de 1946. 
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RAJA GABAGLIA, Prof. Fernando An
. tônio - Àspectos oer.ats da ftslo

grafia das regi6es fronteiriças -
(11) - A bacia do Rto Branco -
Ano m, n.0 34 - janeiro de 1946. 
Aspectos gerats da ftsl,ografia das 
regiões fronteiriças - (111) - A 
bacia do Bto Negro - Ano m, n.0 

35 - fevereiro de 1946. 
Aspectos gerats da ftsl,ografia das 
regi6es fronteiriças - (IV> - Os 
rtos Japurá e Içá - Ano m, n.0 

36 - março de 1946. 
Aspectos gerats da ftsl,ografia das 
regiões frontetriças - · <V> - O . 
Javari - ·A regtão acreana - Ano 
J.V, n.O 38 - maio de 1946. · 
Aspectos gerats da ftstografia das 
regiões fronteiriças - <VI) - As 
bacias do Juruá, do Purus e do 
Madeira - Ano J.V, n.0 39 - ju
nho de 1946. 
Aspectos gerats da fistografia das 
regi6es fronteiriças - (Vll) - A 
barja do Paraguai - Ano J.V, n.0 

41 - agõsto de 1946. 
Aspectos gerats da ftstografia dás 
regi6es fronteiriças - (VIII> - A 
bacia do Paraná - Ano IV, n.O 42 
- Setembro de 1946. 
Aspectos gerats da ftslografia das 
regi6es fronteiriças - (IX) - A 
bacia do Uruguai - Ano J.V, n.O 
43 - outubro de 1946. 

· Aspectos gerats da ftstografia das 
regi6es frontetriças - (X) - A 
bacia da lagoa Mtrim - Ano J.V, 
n.0 44 ..,.... novembro de 1946. 

RAMBO, Padre Balduino - A estrutu
ra da serra do Mar · - Bacias do 
Caí e do rio dos Stnos - Ano m, 
n.0 36 - março de 1946. 
A ttstonomta do rto Grande -
Viagens de estudos (1) - Ano J.V, 
n.O 40 - julho de 1946. 
A ttstcmomta do rto Grande -
Viagens de estudos (li) - Ano 
J.V, n.O 41 - agôsto de 1946. . . . 

RAMOS, Prof. Artur - A aculturação 
negra no Brastl: uma escola bra
sileira - Anó J.V, n.º 44 - outubro · 
de 1946. . 

REES, Henry - Uma classificação fun
cional das cidades - Ano J.V, n .º 

· 40 - julho de 1946. · 

ROMAO DA Sll..VA, J, - Rodolfo Gar
cia - Ano m. n.0 34 - janeiro 
de 1946. 

RUSSELL, Richard Joel - A Geótlrajia 
de após-guerra - Ano J.V, n.0 37 
- abril de 1946. · 

SCHMIDT, Prof. J, C. Junqueira -
Constderaç6es s6bre alguns pro
blemas da cidade do Bto de Janei
ro - Meio ftstco e ctrctilação, (119.ª 
tertúlia) - Ano J.V, n.0 38 - maio 
de. 1946. · · 

SEKELJ, Tibor -:- Excursão à regi.ão 
. da serra do Roncador e à ilha do 

Bananal (116.ª tertú.1!3.) - ·Ano 
m, n.O ·36 - ma:i:ç0 de 1946. 

SERVIÇO NACIONAL DO RECENSEA
MENTO (Gabinete Técnico) 
Distribuição da população brasilei
ra, de 18 anos e· mais, segundo ra- · 
mos de atividade -- Ano J.V, n.º 
37 - abril de 1946. · 
Númeroa médios dos componentes 
da família nas -zonas rurais -
Ano J.V, n.0 38 - maio de 1946. 

SETZER, Prof. José - Não culpemos 
o arado - Ano m, n.0 36 - março 
de 1946. 

Diretrizes modernas para um le
vantatnento agro-geológico - Ano 
J.V, n.0 39 - junho de 1946. 

SHAW, É. V. (ver Damell, J. L.) -
Uma regtão fronteiriça· no Brasil 
- O sudoeste do M aranhtio - Ano 
J.V, n.0 41 - agôsto de 1946. 

SIMPICH, Frederlck - As rodovia& 
dos Estados Unidos na guerra e na 
paz - Ano III, n.O 34 - Janeiro 
de 1946. 

SMITH, Herbert - A região dos cam
pos no Brasil - Ano m, n.o 34 -
Janeiro de 1946. 

SOUSA MARTINS, Lufa de - A fron
teira setentrtonal do BrasU - · Ano 
J.V, n.0 39 - junho de 1946. 

STERNBERG, Prof. Hllgard O'Rellly 
- As listas de fatos a · observar nos 
trabalhos geográficos de campo -
Ano J.V, n.0 oiO - julho de 1946. 

TAUNAY LEITE GUIMARAES, Efil~ 
· - Alguns aspectos da Btbltoteca 

do Congresso de Was1i.tngton (122.ª 
tertúlia) - Ano J.V, n.0 39- - ju
nho de 1946. · 

VICENTE DE CARVALHO, Prof.ª Ma
rta Conceição - O pescador no . 
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zttoral leste do Estadp de São Pau
lo - Ano m, n.0 36 - março de 
1946. . 

VIDAL, Ademar - Imigração e nacio
nalismo - Ano r.v, n.O 41 - agôs
~ de 1946. 

VIEIRA, Eng.O Flávio - As estradas de. 
ferro brastletras e sua classtftcação 
regtonal - Ano m, n.º 36 - mar- . 
ÇO de 1946. 

.... 
WILLIAMS, Horace - O Clima do 

Brasil - Ano r.v, n.O 43 - outubro 
de 1946. 

• • • 
• A Assoclaçlio dos Geógrafos brasileiros· 

- Ano III, n.0 36 - março de 1946. 

A campanha da borracha - 4.º Semi
nário de Estudos Geográficos -
Ano r.v, n.0 43 - outubro de 1946. 

A campanha da borracha - (Relatório 
da Óomissão Parlamentar de In
quérito) - Ano IV, n.0 45 - de-
zenibro de 1946. . 

A população cta Argentina em 1944 -
·Ano m, n.0 34 - janeiro de ~946. 

Aspectos geográficos das migrações -
2.0 Seminário de Estudos Geográ
ficos~ Ano m, n.º 36 - março 
de 1946. 

Colaboraçll.o interamertcana no cam
po da Geografia - Ano r.v, n.0 39 
- junho de 1946. 

Confecç{J,o de diapositivos - Ano m, 
n.0 34 - Janeiro de 1946. 

Considerações sôbre a Geografia Hu
mana através das obras do Eng.o 
Alberto Ribetro Lamego - Ano 
r.v, n.0 38 - maio de 1946. 

Delineamento cartográtko pelo . radar 
- Ano r.v, n.0 41 - agôsto de 1946. 

Descrição do primetro govêrno chama
do São Vtcente - Ano r.v, n.0 40 
- julho de 1946. 

Dicionários de brasileirismos - Ano 
r.v, n.0 38 - maio de 1946. 

Relatório das attvidades do Diretório 
Central do CNG relativ°a.s ao ano 
de 1945 - Ano r.v, n.0 40 - julho 
de 1946. 

Relatórios das atividades dos Diretórios 
Regionais de Geografia, apresen
tados à VI Reunião Ordinária da 
Assembléia Geral do C .N. G. : 
Paraíba C 1942-44) - Ano m, n. o 
34 - janeiro de 1946. 
Paraná (1945) - Aóo m, n.O 34 
- janeiro de 1946. 

Pernambuco (1945) - Ano m, n.º 
35 - fevereiro de 1946. 
Piauí (1944) - Ano m, ri.o 35 -
fevereiro de 1946, 
Rio de Janeiro (1944) - Ano m, 
n.0 36 :-- março de 1946. 
Rio Grande cto Sul (1944) - Ano 
m, n.0 36 - ·março de 1916. 

São Paulo (1944) - Ano r.v, n.O 37 
- abril de 1946. · 
Santa Catarina (1943-45) - Ano 
r.v, n.0 38 - maio de 1946. 
Sergipe (1945) ;.... Ano IV, n.0 39 
- maio de 1946. 
Território cto Acre (1944) - Ano 
r.v, n.O 39 · - junho de 1946. 

Relatórios das atividades dos Diretórios 
Regionais de Geografia, apresen
tados à V 11 Assembléia Geral do 
C.N.G.: 
Amazonas (1945) - Ano r.v, n.0 42 
- setembro de 1946. 
Bahia (1945) - Ano IV, n.O 43 -
outubro de 1946. 
Ceará (1945) - Ano r.v, n.0 44 -
novembro de 1946. 
Espírito Santo (1945) - Ano r.v, 
n.0 45 - dezembro de 1946", 
Goiás (1945) - Ano r.v, n.0 45 -
dezembro de 1946. . . 

Relatório cto Ministério da Agrtcultura 
referente ao período de 1930-1940 
- Ano r.v, n.0 41 - agôsto de 1946. 

Relatório do presidente do I.B.G.E. 
apresentado ao Sr. Presidente da 
República - CNG - (1937-1938) 
- Ano IV, n.0 44 - novembro de 
1946. (1939) - Ano IV, n.O 45 -
dezembro de 1946. · 

O B 'l G fi • Trabalhos redaclona111 e outros, tranllras. e a eogra a - Ano m, n.O . crltos em publicações geográ!lcas e atina, aten-
34 - janeiro de 1946. dendo à ordem alfabética doa tltulos. 

' 



Revista do ·Instituto Histónco e 
9eográfico B~asileiro 

lndice, por assunto, dos trabalhos publicados nos volumes 90 a 185 
(LETRA R) 

Rádler de Aquino - Ver - Aquino 
<Franc1sco Rádler de) • 

Radot (Luís P<Uteur Vallery> _: Con
ferência do Sr .... sôbre Pasteur e . 
Dom .Pedro n - 1929 - vol. 160 
- t. 106 - págs. 397-411. 

Proposta para que seja admitido 
como sócio honorário do Instituto, 
em sessão de 27 de agôsto de 1937 
- 1937 - vol. 172 - pág. ~75. 

Ratmundo José da Cunha Matos -
Ver - Matos (Raimundo José da 
Cunha). . . 

Ramalho Orttgdo - Ver - Ortigã.0 
(Antônio de Barros Ramalho> .• 

Ramon J. Carcano - Ver - Carcano 
Ramon J.). 

Rangel <Alberto> - Transanteontem 
- Apreciação de Hélio Viana -
1944 (2.0 tri.) - voL 183 - págs. 
293-295. : . 

. Proposta de transferência à clasSe 
de efetivo do sócio correspondente 
- · 1944 (4.0 tri.) - vol. 185 -
págs. 316-403. 

Rangel Pestana - Ver - Pestana 
(~gel). 

' 1 

Raul, Bittencourt - Ver - Bitten
court (Raul) • 

Raul Régis de Oliveira ...:._ Ver - ou ... 
veira (Raul Régts de) • 

Ratd 7:avares - Ver - Tavares (Raul). 

Bea1.ustamento Territorial do Quadro 
· · Politico do Brasil - Mário Augusto 
, Teixeira de Freitas - 1932 (2.º> -

vol. 166 - págs. '765-805. 

Rebélo (Aníbal Veloso> - Proposta 
pata ser elevado a sócio honorário, 
em sessão de 22 de agôsto de 1931 

· - 1931 - vol. 164 - pág. 521. 
-

Reconhecimento da Independência pe-
lOs Estados Unidos da América ão 
Norte - Conferência do Sr. Ro
drigo Otávio - 1924 - vol 150 __.:. 
t. 96 - págs. 334-360. 

Reconhecimento da Independência 
(Primeiro Centenário do) - Con

. ferência do Sr. Max Fleluss -
1925 - vol. 151 - t. 97 - págs. 
359-378 . . 

Becordaç6es lnterrompid<U -'- V1rgillo 
• Correia Filho - 1944 . - vol. 182 
- págs. 5-8. 

Recordando - M8.x Fleiuss - 1941 -
vol. 176 - págs. 313-336. 

Reforma Administrativa e Municipal 
-Parecer e projetos do senador 

Afonso Celso - 1930 - vol. 161 
- t. 107 - págs. 359.-612 . 

Registo de livros 
Gei:>rge Gardner - Viagens no 

Brasil 
Lúcia Miguel Pereli'a - A vida de 

Gonçalves Dias. 
J. Camilo de Oliveira Tôrres -

· o Positivismo no Brasil. 

B~ Nacionàl - Documentos Históricoa 
- Vol. LX ...... I. H. G. Rio Grande 
do Sul - Vol. 89 - 1943 - vol 
180 - págs. 247-252. · 

R~go Filho (José Pereira) - Comunl• 
cação do seu falecimento em ses
são de 5 de junho de 1929 - 1929 
- vol. 160 - t. 106 - pág. 321. 

Elogio feito por B. F. Ram1z Gal
vão. - 1929 - vol. 160 - t. 106 -
págs. 454-456. 
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.Ret Afberto - Ver - Alberto (Rei) • 

.Retchardt (Herbert Canabarro)' -
"Vida de David Canabarro" - 1934 
- vol. 169 - págs. 459-482. 
Proposta para que seja admitido 

· como sócio efetivo do Instituto, em 
sessão de 20 de abrll de 1937 -
1937 - vol. 172 - pág. 422. · 
Proclamado sóclo efetivo do Insti
tuto, em sessão de 12 de maio de 
1937 - 1937 - vol. 172 - pág. 490. 
Conferência sôbre a fundação de 
Põrto Alegre - 1937 - vol. 172 -
págs. 517-538. 
Conferência do Sr .... , sôbre o ma
rechal Franclsco José Teixeira Jú
nior - 1940 - vol. 175 - págs. 
439-450. . 
Max Fleiuss - 1944 - vol. 182 -
págs. 21-22. 

Reis (Padre Angelo dos) - Biografia 
feita por B. F. Ramtz Galvão -

.Remtniscéncias de uma campanha nas 
costas d.o Bra.sU e d.o , rio d.a Prata 
d.e 1863 a 1866 - Pelo sub-comis
sário da Marinha Francesa Gasquy 
CTrad. do comandante Adalberto 
Rechstelner) - 1941 - vol. 176 
- págs. 223-250. 

.Reminiscénctas d.o paldcio d.e São Cris
tóvão - Escragnolle Dórla ..:... 1925 
- vol. 152 - t. 98 - págs. 99-104. 

· .Rerum Novarutm - Sessão especial em 
29 de maio, comemorativa do cin
qüentenárlo da encicllca - 1941 
- vol. 176 - pág. 317. 

"Rerum Nova.rum" (A expressão juri
d.tca d.a> - Clóvls Bevlláqua -
1941 - vol. 176 - págs. 321-329. 

.Restd.énctas - José Vieira Fazenda -
1943 (2.ª ed.) - vol. 149 - t. 95 
- págs. 213-217. 

1922 - vol. 146 - t. 92 - pág. 56 . . .Restos Mortais d.e Varnhagem - Ver 

.Rets (Artur César Ferretra) - Parecer . 
favorável à proposta para ser ad
mitido como sócio correspondente 
- 1936 - vol. 171 - págs. 251-323. 
Proclamado sócio correspondente . 
do Instituto, em sessão de 4 de 
dezembro de 1936 - 1936 - vol. 
171 - pág. 420. . 

.Rets (Joaqutm SUvérto d.os> - Noticia · 
do seu falecimento no Maranhão 
- 1929 - vol. 160 - t. 106 -
pág. 323. 

.Rets <Otelo> - Proposta para ser ele
. vado a sócio honorário em sessão 

de . 22 de agôsto de 1931 - 1931 -
vol. 164 - pág. 521. 

.Réjane - Lafayette Silva - 1934 -
vol. 169 - págs. 66-70 .. 

.Reltglão - Magalhães Correia - 1933 
· (1.0) - vol . . 167 - págs. 207-214. 

.Relíquia Hist6rtca. - José Vieira· Fa
zenda - 1923 - vol. 147 - t. 93 
- págs. 209-212. 

.Remtntscéncias - José Vlelra Fazen
·da - 1923 - vol. 147 - t. 93 -
págs. 570-574. · 

Reminiicénclas de há cinqüenta. anos, 
d.e um cad~te d.o 1.0 .Regtmento d.e 
Cavalaria. - João Rêgo Barros -
1925 - vol. 152 - t. 98 - págs." 
88-98. 

- Varnhagem (Restos mortais de) . 

.Revérbero Constituclonal Fluminense 
· - Palestra ~e Agenor de Roure -

1932 (2.º> - vol. 166 - págs. 
617-623. 

".Revista d.o Instituto Hist6rtco e Geo
gráfico d.o Rio Grande d.o Sul" -
Hélio Viana - 1944 - vol. 182 -
pág. 171. . 

Revistas d.os Institutos Hfst6rtcos Es
taduais - Apreciações de · Hélio 
Viana - 1944 (3.0 tri.) - voI. 184 
- págs. 224-231. . 

.Revogação d.o banimento e a transla
d.aç4o dos restos mortais · dos ex
Imperad.ores - Documentos rela
tivos ao projeto respectivo - 1925 

. - vol. 152 - t. 98 - pág. 1120 . 

Revolta d.a Armada - Documentos 
concernentes a. . • oferecidos ao 
Instituto por Dunshees de Abran
ches - 1933 - vol. 168 - pág. 727 . 

.Revolução d.e 1893 <A> - Alvaro Ro
drigues de Vasconcelos - 1940 -
vol. 175 - págs. 339-353. . 

.RevoZuç4o de 1842 · em Minas· Gerais 
· <A> - Conferência pelo Pi'of. Lú

cio dos Santos - 1943 - vol. 180 
- págs. 117-166. 
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Bevoluçilo dos Farrapos (Panorama 
polftico da> - Rodrigo Otávio Fi
lho - 1933 - vol. 168 - págs. 
738-755. 

Revolução Riograndense de 1893 - :Do
cumentos da. . . oferecidos ao Ins
tituto por Dunshees de Abranches 
- 1933 - vol. 168 - pág. 727. 

Revolução Argentina e Brasileira da 
Inàependéncia - Conferência de 
José Honório Silgueira sõbre "An
tecedentes e causas que contribui
ram em favor das ... 1939 - vol. 
174 - págs. 827-836. 

Re11es (Vitor Mufioz) - Proposta para 
que seja admitido como sócio ho
norário o Sr. . . - 1926 - vol. 153 
- t. 99 - pág, 343. 
Pa~ecer favorável à proposta para 
sócio honorário do Instituto lldo 
em sessão de 28 de junho de 1927 
e aprovada a 18 de Julho - 1927 
- vol. 155 - t. 101. - págs. 257-
261. 

Resende (Est~ão Ribeiro de) - Tra
ços biográficos por A. Tavares de 
Lira - 1926 - vol. 153 - t. 99 -
pág. 257. . 

Ribeiro (Joilo) - Proposta para ser 
elevado a sócio honorário, em ses
são de 22 de agôsto de 1931 -
1931 - vol. 164 - pág. 521. 
Comunicação do seu falecimento, 
em sessão de 27 de abril de 1934 
- 1934 - vol. 169 - pág. 259. 
Elogio feito por B. F. Ramiz Gal
vão - 1934 - voL 169 - pág. 429. 

Ricardo Levene - Ver - Levene (Ri
cardo). 

Rio Branco (0 visconde de) e as leis 
de 28 de setembro - Virgilio Cor
reia Filho - 1936 - vol. 171 -
págs. 382-394: 

Rio Branco (Barilo) .:_ Ver - Para
nhos Júnior. 

Rto Branco, Urartcuera e Parima - A. 
Hamilton Rlce - 1930 - vol. 161 
. - t. 107 - págs. 343-347. 

Rio de J~neiro - José Vieira Fazenda. 
- 1943 (2.ª ed.) - vol. 149 - t. 
95 - págs. 563-573. 

Rio de Janeiro de 1889 - Prof. Fer
reira da Rosa - 1925 - vol. 152 
- t. 98 - págs. 517-528. 

Bto Grande a ·camorlm (Do) - Maga. 
lhães Correia - 1933 (1.0) - vol. 
167 - págs. 33-42. 

Bw SãQ Francisco (0) - Teodoro 
Sampaio - 1933 (1.º) - vol. 167 
- págs. 287-460. 

Rio Trapfcheiro (0) - Magalhães Cor
reia - 1935 - vol. 170 - pág. 175. 

Rivarola (Rodolfo> - Eleito sócio ho
norário do Instituto em assembléia 
de 17 de dezembro de 1932 - 1937 
- vol. 172 - pág. 669. 

Comissão composta dos Srs. Lucas 
Boiteux, Rodrigo Otávio Filho e 
Canabarro Reichardt, para repre
sentar o · Instituto no desembarque 
do Sr ... - 1938 - vol. 173 -
pág. 818. . 
Noticia do seu falecimento com 
resumo bio-bibllográfico - 1943 -
voL 179 - pág. 275. 
Elogio feito por Pedro Calmon -
1943 - vol. 181 - págs. 104-109. 
Discurso de Manuel Cicero Pere
grino da Silva - 1944 - vol. 182 
- págs. 127-128. 

Rtvet (Paul) - Proposta para que seja 
admitido como sócio honorário -
1928 - vol. 158 - t. 104 - pág. 
1061. 
Proclamado sócio honorário do 
Instituto o Sr. . . em sessão de 13 
de setembro de 1930.- 1930 - vol. 
161 - t. 107 - pág. 754. 

Roald <Amundsen> - Ver Amundsen 
(Roald). 

Robert Southe71 (Em tôrno de> - Ver 
- Southey (Em tôrno de Robert>. 

Robert Southe71 e a História do Brasil 
-Ver - Southey (Robert e a His

tória do Brasil> . 

Roberto Levater - Ver - Levllier (Ro-
berto). • 

Roberto Setdl ....:.. Ver - Seidl (Ro
berto) . 

Roberto Stmonsen - Ver - Simonsen 
. (Roberto). 

Roca (Júlw Argentino> - Proposta 
para que seja admitido como sócio 
honorário do Instituto, em sessão 
de 27 de agôsto de. 1937 - 1937 -
vol. 172 - pág. 575. 
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,Recepção do Sr. . . em sessão es
pecial de 14 de setembro de 1937 
- 1937 - vol. 172 - págs. 582-
596. . 

Discurso de Rodrigo Otávio - 1937 
- vol. 172 - págs. 585-591. 

Discurso de agradecimento por 
ocasião da sua posse, em sessão de 
14 de sete:rnbro de 1937 - 1937 -
- vol. 172 - págs. 592-596. 

Elogio feito por Pedro Calmon -
1942 - vol. 177 - págs. 673-675. 

Bocha <Artur Pinto da) - Comunica
ção do seu falecimento, em sessão 
de 28 de Julho de 1930 -1930 - vol. 
161 - t. 108 - pág. 722.. 

Elogio feito por B. F. Ramiz Gal
vão - 1930 - vol. 161 - t. 107 -
págs. 806-808. 

Bodolfo Augusto ele .Amorim Garcia -
Ver - Garcia (Rodolfo Augusto 
de Amorim). · 

Boclolfo Dantas - Ver - Dantas <Ro
dolfo). 

Boclolfo de Rivarola - Ver - Rivarola 
(Rodolfo). 

Bodol/o Marcos Teófilo - Ver - Teó
filo (Rodolfo Marcos) . 

Bodrigo Melo Franco de Andrade -
Ver - Andrade (Rodrigo Melo 
Franco de). 

Boclrigo Otávio de Langgaard Meneses 
- Ver - Meneses (Rodrigo Otávio 
de Langgaard) . · 

Rodrigo Otávio de Langgaard Mene
ses Filho -' Ver - Meneses Filho 
(Rodrigo Otávio de Langgaard). 

Bodrigo Silva <Conselheiro> - Ver -
Silva (Rodrigo). 

Rodrigues (Antônio Clindido) - O 
maior dos brasileiros - 1925 -
vol. 152 - t. 98 - págs. 11-13. 

,Bodrigues (José Carlos) - Comunica- . 
ção do seu falecimento, em sessão 
de 20 de julho de 1923 - 1923 -
vol. 148 - t. 94 - pâg. 566. · 

Elogio feito por B. F. Ramlz Gal
vão - 1923 - vel. 148 - t. 94 -
pág. 881. 

Rodrigues (Manuel> - Nélson de Sena 
- 1932 (2.º) - vol. 166 - pág. 589. 

Rodrigues (José Wasth) - Crítica de 
seu "Docu:rnentárlo Arquitetônico" 
por Feijó Bittencouit - 1944 ( 4.0 

trt.) - vol. 185 - págs. 259-269. 

Rodrigues (Jooo da Costa> - Nélson de 
Sena - 1932 (2.0) - vol 166 -
pág. 599. 

Bogers <Woodes) ..,...- A. de Taunay -
1922 - vol. 146 - t. 92 - págs. 
225-233. 

Rolando Bonaparte - Ver - Bona
parte (Rolando). 

Rômulo ·D. Carbia ...:.. Ver - Carbla 
. <Rômulo D.) . 

·Ronald de Carvalho - Ver - Carva
lho (Ronald de). 

Rondon <CO.ndtdo Mariano da Silva> 
- Palavras do Sr. Bernardino José 
de Sousa saudando o general. . . -
1939 - vol. 174 - págs. 863-865. 

Proposta para ser admitido co:rno 
sócio honorário, em sessão de 14 
de abril de 1939 - 1939 - vol. 174 
- pág. 686. 

Bio-bibllografia do Gen. . . por M. 
Carolina Max Fleiuss - 1944 < 4.0 

trl.) - vol. 185 - págs. 344-345. 

Rosa . (Francisco Otaviano de Almeida) 
-Palavras do Sr. Max Fleiuss, 

por ocasião do centenário do nas
cimento de ... - 1925 - vol. 151 
- t. 97 - ·págs. 353. 

Hélio Lôbo · - 1929 - vol. 159 -
t. 105 - págs. 149-169. 

Rosa (João) - Lafayette Silva-' 1934 · 
- vol. 169 - págs. 152-153. 

Rosa <Augusto> - Lafayette Silva -
· 1934 - vol. 169 - págs. 154-158. 

Rosa (Buben) - Proposta para ser 
admitido como sócio efetivo do 
Instituto, em sessão de 29 de maio 
de 1941 - 1941 - vol. 176 -
pág. 319. 
Proclamado sócio efetivo eni ses
são de 16 de julho de 1941 - 1941 
- vol. 176 - pág. 380. 
Os antecedentes do tribunal de 
contas no Brasil - 1943 - vol. 180 
-págs. 35-62. 
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Rosa Damasceno - Ver - Damasceno 
(Rosa}. 

Rosa Villiot · - Ver - Villlot (Rosa} • 

Roteiro ele Maldonado (0) - Ver -
Maldonado (0 roteiro de). 

Rótulas - José Vieira Fazenda - 1923 
- vol. 147 - t. 93 - págs. 142-146. 

Roure (Agenor àe) - · Proposta, em 
sessão de 8 de setembro de 1923, 
para ser elevado a benemérito o 
sócio ... - 1923 - vol. 148 --- t. 94 
...:.. pág. 769 •• 
EleiÇão do Sr. . . para sócio bene
mérito ... - 1923 - voL 148 -
t. 94 - pág. 895. ' 
Comunicação do seu falecimento, 
em sessão de 15 de abril de 1935 -
1935 - vol. 170 ~ pàg. 220. 
Elogio feito por B. F. Ramiz Gal,
vão - 1935 - vol. 170 - págs. 
254-356. 

Rowe (Léo Stanton) - Proclamado 
sócio honorário do Instituto, em 
se~ de 21 de agõsto de 1939 -
1939 - vol. 174 - pág. 839. · · 

Rua de Santo Amaro <A> - José Vi~ira 
Fazenda - 1923 - vol. 147 - t. 93 
- págs. 277-280. 

Rua do Piolho - José Vieira Fazenda 
- 1923 - vol. 147 - t. 93 - págs. 
442-446. 

Rua do Senado - José Vieira Fazen
da - 1943 (2.ª ed.> - voL 149 -
t. 95 - págs. 424-428. 

Ruas antigas - José Vieira Fazenda 
- 1943 (2.ª ed.> - vol. 149 - t. 
95 - págs. 595-624. 

Ruben Rosa - Ver - Rê>sa <Ruben): 

Ruch Sturzenecker (Gastão Matias) -
Elevadq a sócio benemérito o Sr ... 
em sessão de 22 de agôsto de 1931 
- 1931 - vol. 164 - pág. 436. 
Comunicação do · seu falecimento, 
em sessão de 27 de outubro de 1934 
- 1934 - vo\. 169 - pág. 448. 
Elogio feito por B. F. Ram1z Gal
vão - 1935 - vol. 170 - págs. 
350-311. ' 

Rui Barbosa - Ver - ~arbosa <Rui) • 

, 

~ A fotocrafta 6 um ezeelente documento ceopiftco, desele que se saiba exatamente o local 
.,.... fotocrafado. Envie ao Conselho Nacional de Geocrafta u fo&ocraflal panorl.mlcaa que 
l>OIS1llr, devldamulte lepJadadas. 



Leis e Resoluções 
Legislação federal 

Enlentário das leis e decretôs publicados no período de 11 de outubro 
a 1 O de novembro de 1946 . 

Decreto 11.• 20 1199, de 16 de fevereiro de 1946 
. - "Outorga à Prefeitura Municipal de Rio 
Pardo conceasão para ci aproveitamento da 
energia hidr6ulica resultante de um de.e
nlvel do córrego Slo Brú, ' situado no 
distrito de Rio Pardo, municlpio de tirual 
nome, Estado de Minu Gerala". 

Diário Oficial" de 19-10-948. 

Deereto n.0 21 341, de 21 de Junho de 19'6 -
"Concede à sociedade anõnima "Rio de Ja
neiro Lightterage Compapy Llmited" auto
riza!:ão para conUnuar a funcionar na Re-
pdbllca". · 

"Diário Oficial" de 8-11·946·. 

becreto n. • 21 '11'74, de Sl de JUho de lM6 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Joaquim 
Bento de Oliveira Neto a pesqulnr calet\
reo e auociadoa no mwíiclpio de Ribeirlo 
Branco, Estado de Slo Paulo". 

"D1'rio Oficial" de 25-10-946. 

Decreto n. • 21 661, de 19 de askto de 1946 -
"Autoriza a Companhia Fõrça e Luz Hidro
elétrica São Francisco X&vler, Prados e 
Resende Costa a ampliar o aproveitamento . 
que realiza no rio Carandal, e dá outras 
providências". 

D1'rto Oficial" de 19-10-946. 

Deereto n.• 21 '7ts; de 2S de askto de 1946 -
"Outorga ao govêrno do Estado de lliUnas 
Gerais autorizaclo ~ o aproveitamento 
da· energia hidr6ulica da cachoeira Itutinga, 
situada no rio Grande, municlpio de Lavras, 
no Estado de Minas Gerais, para uso · da 
Rêde Mineira de Viaclo e·. comércio de · 
en.ergia". 

"D1'rio Oficial'' de 23-10-946. 

.Decreto n. • 21 '704, de 2S de outubro de 1946 
- "Outorga ao Estado de Minas · Gerais 
concessão para o aproveitamento de ener
gia hidráulica da cachoeira de Itutlnga, no 
rio Grande, entre os· distrltqs de Itutlnga, 
munlclplo de Itumirtm e o de Nazaré, munl
clpio de São João del Rei, Estado de Mlnaa 
Gerais". · 

"Diário Oficial" de 24-10-9". 

Deei'eto n.•. 21 ll5S, de 28 de setemhro de 19H 
~ "Concede reconhecimento ao curso gina
•lal do ·Ginásio · D. Macedo Costa, -de Sal
vador". 

"Diário Oficial" de 11-10-946. 

Deereto n. • 21 869, de 26 de outubro .de 19M 
- "Autoriza o cidadão brasileiro Ernesto 
Llvlerro ·a lavrar caultm e associados no 
munlclpio de Slo Bernardo do campo, Ell
tado de São Paulo". 

"Diário Oficial" de 1-11-948. 

Decreto n. • 21 MO, de '7 de eatabn de UM 
- ".'Concede reconhecimento ao Ginásio 
Sagrado Coracão de J'esu.1, de Guarami-
ranga". · · 

"Diário Oficial" de 16-10-9". 

Deento n.• 21 991, de '7 de oa.tubzo de 1MI 
- "Concede reconhecimento ao curso gt
nuial do GlnáslQ TrlAngulo Mineiro, de 
Uberaba". 

"Diário Oficial" de 19-10-948. 

Deereto -.• 21 llOS, de 8 de outubzo de 1M8 
- "Concede reconheclmento ao· curso gt
·nasial do Ginásio Guaranésla, de Guara
nésla, Estado de Mlnaa Gera18". 

"Dlirlo Oficial" de 28-10-946. 

Deereto n.0 21 909, de .s de outubro de 19M 
'-- "Outorga a Lauro Machado conceulo 
para o aproveitamento de energia blddu
llca da cachoeira de Gangorra, no rio 
Santo Antônio, distrito de Turmalina, mu
ntclplo de Mina.e Novas, Estado de Minaa 
Geral.a". 

"Diário Oficial" de 30-10-l!fS. 

Decreto a.• 21 -810, de 8 de oetubn de 19" 
- "Autoriza a Companhia Prado de Ele
tricidade a instalar um segundo grupo ge
rador com a potência de 1 600 KV A na 
Usina São Jorge, situada no rio Pitangul, 
no lugar denominado Sumidpuro, entre 011 • 
munlclplos de Castro e Ponta Grollll&, Es
tado do Paraná". 

"Diário Ofictal" de 19-10:-946. 

Deereto n.• !Í 912, de 8 de outubro de 11M6 
- "Declara de. uWidade pübllca . diversas 
áreas de terras que serio lnundadaa com 
a construclo de barragens pela Companhia 
Br:asllelra de Car'Qureto de Cãlclo,_ de acõr
do com o Decreto de concessão n. o 6 536, 
de 5 de dezembro de 1940 e autoriza a 
.deaaproprtá-las". 

"Diário Oficial" de 19-10-946 • . . 
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Decreto a.• !1 91S, de 8 de outubro de 1N8 
- "Autoriza a Campos Gerais de Energia 
Elétrica a construir uma linha de trans
missão e sub-estacões transformadoras no 
Estado do Paraná e dá outras providências". 

"Diário Oficial" de 12-10-946. 

Decreto n . • 21 9H, de 8 de outubro de 11148 
- "Autoriza a Companhia de Luz e FOrÇa 
de Parnalba a ampliar 11uas ln11talai:ões 
mediante o estabelecimento de nova usina 
termoelétrica na cidade de Parnafba, Elltado 
do Plaul". 

"D!Ario Oficial" de 12-10-946. 

Deere"to a.• 21 918, de 9 de outubro de 1N8 
- "Autoriza o cidadão brasileiro Geraldo 
Aguiar a comprar pedras precloll&S". 

"D!Arlo Oficial" de 1-11-946. 

Deereto n.• 21 91'7, de 9 de outubro de 1N8 
- "Autoriza o cidadão português Albino 
Batista a comprar pedras precloll&S". 

"Diário Oficial" de 15-10-948. 

Dee:reto a.• !1 918, ele 9 de outlibro de 1N8 
- "Autoriza o cidadão belga Nathan Zol
man a comprar pedras precio11as". 

"Diário Oficial" de 4-11-946. 

Decreto a.0 U 919, de 9 de outubro ele 1M6 
- "Aprova as reformas doa estatutos e 
aumento de capital da Auxiliadora Predial 
S/A., com sede em POrto Alegre, Estado 
do Rio Grande do Sul". 
"Diário Oficial" de 19-10-946. 

Deereto n. • 21 920, ele 9 de outubro de 19'6 
- "Autoriza a revtgora<:ão de aforamento 
de terreno11 ·acrescidos de marinha, 11ltua
do11 na Capital Federal, a Wilson Son11 
&: Co . Ltd." 
"Diário Oficial" de 12-10-946. 

Decreto n.0 21 921, de 9 de outubro de 1948 
"Aprova projeto de or<:amento para cons
tru<:ão de passagem superior na linha da 
Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, em 
Andradlna". 
"D!Arlo Oficial de 11-10-946. 

Decreto n. • 21 922, de 9 de outubro de lMG 
- "Aprova projeto para abertura do canal 

de Coqueiros e respectivo orçamento". 
"Diário Oficial" de 11-10-946. · 

Decreto n. • · !1 92S, de 9 de outubro de 1!K6 
- "Suprime cargo vago". 
"Diário Oficial" de 11-10-946. 

Decreto n.0 21 924, , de 9 de outubro de 19" 
.,- "Declara de utlUdade pl1bllca, para desa
proprla<:ão pela Admlnlstra<:ão do POrto 
do Rio de .Janeiro, os terrenos que men-
ciona". . . 
"Diário Oficial" de 11-10-946. 

Decreto n.0 21 926, ele 9 de outubro de 1M6 
- "Declara caduca a concessão outorgada 
à Companhia do Gandarela, atual Socie
dade Anônima Companhia de Miner&<:ão e 
Siderurgia do Gandarela, pelo Decreto n. o 
13 340, de 18 de dezembro de 1918". 

"Diário Oficial'' de 11-10-946. 

Deereto •· • 21 928, ele 9 de outubro ele 19'8 
- "Aprova projeto e ori:amento para modi
ficação e refOrço de ponte. no 184,150 Km 
da linha norte da rêde arrendJLda à The 
Great Westem of Brazll Rallway Company 
Llmlted". 

"Diário Oficial" de 11-10-946. 

Deereto n.0 21 92'7, de 9 de outubro de 19'8 
- "Outorga conce11são à Rádio Iracema 
de Fortaleza, Estado do Ceará, uma esta
ção radioditusora". 

"Diário Oficial" 17-10-946. 

Decreto n. • 21 928, de 9 de outubro de 19" 
- "Aprova projeto e or<:amento para exe
cução de servii:os complementares à liga
ção Concel<:ão-Santo Amaro-Buranhém-Ma
pele, da Viação Férrea Federal Leste Bra• 
silelro". 

"Diário · Oficial" de 11-10-946. 

Deereto n. 0 21 929, de 9 de outubro de 19(8 
- "Aprova projetos e ori:amentos de obras 
para melhoria das condii:ões de segurani:a 
da linha da antiga Estrada de Ferro San
to Amaro, no trecho Buranhém-Catuiçara". 

"Diário Oficial" de 11-10-946. 

Decreto a.• 21 931, de 9 de outubro de 1946 
· - "Estabelece que a fun<:ão de motorista 

pode ser desempenhada por soldado ou 
civil". 

"D!Arlo Oficial" de 11-10-946. 

Decreto n. • 21 932, de 9 de outubro de 1N8 
--' "Define as funções de general do Exér
cito". 

"DIArio Oficial" de 11-10-94$. 

Decreto a.• 21 933, de 9 de outubro de· 19'6 
- "Cria lnslgnias para os pcistoa de mare
chal e general do Exército". 

"D!Ario Oficial" de 1'6-10-946. 

Decreto n. • 21 934, ele 9 de· outubro de l!K6 
- "Isenta a "Casa do Pobre de N. S. de 
Copacabana" do lmpOato que menciona". 

"D!Ario Oficial" de 11-10-946. 

Decreto n. • 21 936, de 12 de outubro de 1M6 
- "Autoriza a Companhia Brasileira de 
Energia Elétrica a estender os seus aervl
<:os de energia elétrica ao vale do rio Ara
ras (municlpio de Petrópolis), ao Lepro
sário de IguA e à cidade de Itaboral (mu
niciplo de Itaboral) e ao aubõrblo de Pen
dotlba (municlplQ de Niterói) no Estado 
do Rio de Janeiro, e dA outras Jll'OVi
dências" • 

"DIArio Oficial" de 24-10-946. 

Decre~ n.• 21 936, de 12 de outubro de 1946 
- "Autoriza a Companhia Luz e FOr<:a 
Hulha Branca, concessionária dos servt<:oll 
de eletricidade nos municlpios de Corlnto, 
Curvelo e Diamantina, Estado de Minas 
Gerata, a ampliar as suas in11tala<:ões me
diante a montagem de um novo grupo hi
droelétrico de 3 000 C.V. e a construi:ão 
de um canal de reserva". 

"DiArio Oficial" Jle 17-10-946. 
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Decreto n.• U 9S7, de U de outubro de 19'6 
- "Autoriza a firma O. Benlclo Santos & 
Companhia a ampliar a capacidade gera
dora de sua usina termoelétrica na cidade 
de Vitória da Conquista, Estado da Bahia". 

":01"rto Oficial" de 24-10-946. 

Decreto n. • 21 938, de 12 de outubro de 19" 
- "Declara a Comissão de Energia Elé
trica, da Secretaria de Vlai;Ao · e Obras Pll
bllcas do Estado do Rio Grande do Sul, ór
gão auxtllar do Conselho Nacional de Aguas 
e Energia Elétrica, e dà outras providên
cias". 

"Diàrio Oficial" de 16-10-946. 

Decreto n. • U 939, de 12 de outubro de 1M8 
"Concede à Mineradora Piratlnlnga 

Ltda., autorizai;Ao para funcionar como 
empr&sa de mineração". 
"Dlàrlo Oficial" de 23-10-946. 

Decreto n. • 21 MO, de H de outu"lro de 1946 
- "Aprova. em parte, a alteracAo dos es
tatutos da Companhia Paul111ta de Segu
ros". 
"Dlàrio Oficial" de 7-11-946. 

Decreto n,o 21 Ml, de H de outubro de 1946 
"Concede reconhecimento ao Curso de Di
dática mantido pela Faculdade de Filo
sofia, Ci&nclas e Letras de Campinas, da 
Universidade Católlca de São Paulo". 

"Diário Oficial" de 23-10-946. 

Decreto n.• 21 942, de H ·de outubro de 19'8. 
- "Declara de utilidade pública e autoriza 
a de11aproprlação das diversas áreas conti
das na faixa de terreno necessária à cons
trução e manutenção da linha de trans-
mlssAo a ser construida entre a usina de 
Salesópolls, da "Companhia· FOri;a e Luz 
Norte de São Paulo" e a sub-estação de 
Jacarel da "The São Paulo Tramway 
Light and Power Company Ltmlted", cuja 
construção foi outorgada pelo Decreto n.o 
20 939, de 8 de abril de 1946". 

"Dtàrlo Oficial" de 21-10-9411. 

Decreto n.0 21 MS, de 14 ·de outubro ele 1946 
- "Outorga à Companhia FOrca e Luz de 
Abaeté, com sede na cidade de Abaeté, 
Estado de Minas Gerais, côncessão para o • 
aproveitamento de energia hidráulica no 
trecho denominado Corredeira do Funil, 
no rio Lambari, distrito de Bom Despacho, 
munlclpio de Igual nome, Estado de Minas 
Gerais". · · · 

"Dlàrio Oficial" de 24-10-946. 

Decreto n.• 21 9", de 14 de outubro de 1946 
- "Concede reconhecimento ao curso de 
engenheiros de minas e metalurglstas, 
mantido pela Escola Politécnica da Unl
veraldade de São Paulo". 

"Diário Oficial" de 22-10-946. 

Deereto n. • 21 946, de H de outubro de 1946 
- "Concede Isenção de direitos de Impor
tacão e demais taxas aduaneiras, Inclusive 
tmpOsto de consumo, para 4 volumes con
tendo màqulnas motrizes, dlnamo-elétricos, 
destinadas à Prefeitura Municipal de Ame
ricana, no Estado de São Paulo" . . 

"Dtàrlo Oficial" de 16-10-946. 

Deereto n.• U 9'7, ·de H de outubro de lN& 
- "Concede isenção de direitos de tmpor
tacAo e demais taxas aduaneiras, inclusive 
lmpôsto de consumo, para 2 catxu con
tendo isoladores de louca, destinados l 
Estrada de Ferro Sorocabana, do Estado 
de São Paulo". . 
"Dh\rio Oficial" de 16-10-946. 

Decreto · n. • 21 948, de H de outubro de 19" 
- "Modifica o Regimento Padrão das Te-
11ourarlas dos Servlcos Ptibllcos e Clvlll 
da União". 

' "Dlàrlo Oficial" de 16-10-946. 

Decreto n. • 21 949, de H de outubro de 19'8 
- "Concede Isenção de direitos e demais 
taxas aduaneiras, Inclusive a de previ
d&ncla social, para seis (6) aeronav~s Dou
glas D.C.-3, seus pertences e material de 
ràdio, Importados · pela Servlcos Aéreos 
Cruzeiro do Sul Limitada", 

Dh\rio Oficial" de 16-10-946. 

Decreto n.• 21 91SO, de H de outubro de 1N6 
- "Autoriza a importação, livre de direitos 
e demais taxas aduaneiras, de duas par
tidas de penicilina" . 

"DIArio Oficial" de 16-10-946. 

Decreto n. • 21 951, de 15 de outubro de 19" 
- "Prorroga o prazo para assinatura de 

. contrato de concessão à Sociedade Edu
cativa Itajubà Limitada, para estabelecer' 
uma estacão radiofônica". 

"Dlirio Oficial" de ~10-946. 

Decreto n.0 U 952, de 16 de outubro de 19" 
- "Aprova projetõ para construção de 
variante e modlflcação do greide em tre
cho da ligação Campina Grande a Patos, 
na Rêde de Viação Cearense, e ol'l:amento 
atualizado, em substituli;Ao ao aprovado 
pelo Decreto n.o 10 762, de 31 de outubro 
de 1942". 
"Diário Oficial" de 17-10-946. 

Decreto n.º U 911S, de 15 de outubro de 1948 
- "Aprova projeto e orçamento para a 
construi;Ao do segundo trecho da ligação 
Bom Sucesso-Engenheiro Bley da linha São 
Paulo-Engenheiro Bley". 

"Diário Oficial" de 17-10-946. 

Decreto n.º 21 954, .ie 15 de outubro de 19'8 
- "Aprova projeto e ol'l:amento para cone
trução de depósito de locomotivas, em ee
tação da Estrada de Ferro São Paulo-Pa
raná, encorporada à R&de de Viação Pa
ranA-Santa Catarina". 
"Dtàrio Oficial" de 17-10-946. 

Decreto n.• 21 955, de 15 de outubro de UM6 
- "Aprova projeto e ol'l:amento para cons
truÇ&o de uma variante pela EBtrada de 
Ferro Noroeste do Brasil". 

"Diário Oficial" ·de 17-10-946. 

Decreto ·n.• 21 9l56, de 16 de outubro de 19'6 
- "Aprova projeto e areamento para lna
talação de uma balanca marca "Blanchetü", 
destinada à pes~em de caminhões, no 
pll.tlo da estação de Curltlba, na R&de de 
Viação Paraná-Santa Catarina". 

"Dlàrlo Otlclal" de 17-10-946. 



BOLETIM G~OGRAFICO 

Deereto a.• :U 951, de 15 de outubro de 111'6 
- "Aprova o aumento de capital e a alte
raç!o eetatutl.rla da Sul América C&pita
llzatão S. A.". 

"DIArlo Oficial" de 16-10-946. 

Deereto n. • !1 9158, de 15 de outubro de 111'6 
- "Aprova o aumento de capital e altera
ção doe estatutos da ~A Patriarca", Com
panhia de Seguros Ger~"· 

"DIArlo Oficial" de 23-10-946. 

Deereto •· • :U 939, de 15 de outubro de 111'6 
- "Transfere funçãe da Tabela Numérica 
OrdlnArla de Extranumerarlo-Mensallsta da 
Delegacia Regional do Trabalho, em Natal, 
para Igual Tabela da Delegacia Regional do 
Trabalho, em Fortaleza, ambas do Minis
tério do Trabalho, Indústria e Comércio". 

DIArlo Oficial" de 18-10-946. 

Decreto D. e :U 980, de 16 de outubro de lfl'6 
-:- "Altera-a lotação numérica do Ministé
rio da J'uatlça e Negóçlos Interlore.s". 

"DIArlo Oficial" de 18-10-946. 

• »-eto n. • 21 961, de 18 de outubro de 111'6 
- "Torna sem efeito o Decreto n.o 20 629, 
de :n de fevereiro de 1946". 

"DIArlo Oficial" de 18-10-946. 

Decreto •· • 21 98!, de 16 de outubro de lM6 
- "Autoriza o Prefeito do Distrito Federal 
a Isentar a Sociedade Brasileira de Goo
crafla dos Impostos que menciona". 

"D!Arlo Oficial" de 18-10-946. 

Decreto n.• H 968, de 16 de outubro de lM6 
- "Restabelece o quadro e os direitos dos 
tuncionArlos da Secretaria da Câmara Le
~slatlva de 1937, do Distrito Federal", 

"D!Arlo Oficial'!. de 18-10-9(6. 

Deereto n. • n IH, de 18 de outubro de 11M8 
- "Dlacrlmlna cadeiras relativas a cargos 
criados pelo Decreto-lei n.o 9 617, de 21 
de agõsto de 1946". 

"D!Arlo Oficial" de 18-10-9'6. 

Decreto n. • H 988, de H de ouhbro de 1M8 
- ·"Autoriza o Glnúlo Guanabara, com sede 
no Distrito Federal, a funcionar como co- · 
légto". 

"DIArlo Oficial" de 25-10-946. 

Deereto a.• %1 96T, de 21 de outubro de lM6 
- "Concede subvenções a entidades des• 
portlvas, para o exerclclo de 1946". 

"DIArlo Oficial" de 23-10-9(6; 

Decreto-~· 21 968, de H de outubro de 1946 
- "Aprova os Estatutos da Universidade 
Católica do Rio de J'aneiro". 

"DIArlo Oficial" de .23-10-946. 

Deereto n . • 21 969, de 21 de outub\.o de 1946 
- "Outorga à Prefeitura Municipal de 
Pirai concesslo para distribuir energia 
elétrica na vila de .Arrozal, e dê. ·outras 
providências". 

"D!Arlo Oficial" de 31-10-948. 

Deeretõ n.• 21 9TO, de· 22 de outubro de 1946 
- "Aprova nova tabela para a claslllflca
c:Ao e flllcallza~o da exportação de cõco". 

~DIArlo Oficial" de U.10-946. 

Detirew n. • 21 9Tl, de 22 de outubro ·de 1946 
- "Aprova nova tabela para a classtflca
c:Ao e fiscalize.tio da exportação do feijão". 

"DIArlo Oficial" de 24-10-946. 

Deerew n. • 21 9'1'2, de 22 de outubro de 1946 
- "Aprova nova tabela para cl&Miflcac:Ao 
e flllca1lzatlo da exportação de algodão e 
seus sub-produtos e reslduos". 
"DIArto .Oficial" de U.10-946. 

Detirew n.0 21 973, de 22 de outubro de 111'6 
- "Concede à Emprêsa Cosmopolltana Co
mércio e Mlner~ Sociedade Anônima 
licença para funcionar como emprêea de 
mineração". 
"Dlê.rlo Oficial" de 31~10-946. 

Detlreto n.o< 21 974, de 22 de outubro de 111'6 
- "Concede à Imaco Indóstrla de mate
rlals de Conatruc:lo Sociedade Anônima, 
autorizatlo para funcionar como emprêsa 
de mlneraclo". 
"DIArlo Oficial" de 31-10-946. 

Decreto n.• 21 975, de 23 de outubro de 1946 
- "DA ao Patronato Agrfcola Artur Ber
nardes, do Serviço de Assistência a · Me
nores, do Ministério da J'ustlça e Negócios 
Interiores, a denoml~o de Escola Agrl
cola Artur Bernardes e aprova o Regi
mento dêste órgão". 

"DIArto Oficial" de 25-10-He. 

Detirew n. • 21 976; de %S de outubro de 111'6 
- "Transforma o Patronato Agrlcola Ven
ceslau Brill, do Serviço de Assistência a 
Menore.s, do llllnilltêrlo da J'ustlça e Ne
gócios Intel'lores, em Escola Venceslau 
Brú e aprova o Regimento dêste órgão". 

"DU.rlo Oficial" de 25-10-946. 

Deereto n.• 21 m, de H de outubro de 1Mf 
- "Extingue a Fôrça Naval .do Nordeste". 
"DlArlo Oficial" de 28-10-9'6. 

Deerew n. • 21 978, de 1115 de o-atub:re de 111'6 
- "Reconhece a Confederaç&o Nacional dos 
Trabalhadores na Ind6lltrla". 
"DIAr!o Oficial" de .28-10-946. 

Deerew n.• U 980, de 21S de outubro de 1Mf 
- M Aprova o regulamento da Expo11l~o 
Internacional da Indóatrla e Comércio". 
"Dlê.rlo Oficial" de 28-10-946. 

Deereto a.• H 981, de 25 de outubro de 1M6 
- "Aprova o regulamento do Instituto de 
Aposentadoria e Pena{!es doa Empregados 
em Transportea e Cargas". · 
"D!Arlo Oficial" de 6-11-946. 

Decreto n.0 211182, de 25 de outubro de 19'6 
- "Estabelece o sistema de transporte da 
Prefeitura do Dl.etrlto Federal, reorga
niza o Dep~ento de Transporte e dA 
outras providências". · 

"Dlê.r!o Oficial" de 28-10-946. 
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Deereto a.• %1 1183, de !IS de outubro de 1"6 
- "Revoga decretos". 

"DiArlo Oficial" de 28-U-946. 

Deereto n. • U 984, · de 211 de outubro de 1946 
- "Extingue lotacão de Eecrituririo e de 
Fiscal Aduaneiro na Mesa de Rendas de 
1.• Ordem de Santa. Isabel". 

"DlArio Otl~" ele 28-10-946. 

Decreto •·º 21 9811, de !li de outubro de 1"6 
- "Prorroga o prazo para tuncionamento 
da sociedade beneficiária que menciona e 
d' outras providências". 

"DlArlo Otlclal" de 28-10-946. 

Deereto n. • 21 990, de 211 de outubro de 1M41 
- "Concede permlllBllo à RAdio Cariri Li
mitada para estabelecer em ·Campina 
Grande, Estado da Paralba, a estação ri· 
dia-difusora a que se refere o Decreto-lei 
n. o 19 404, de 11 de agõsto de 1945". 

"Dt,rto Oficial" de 7-11-946. 

Decreto n.• 21 991, de 211 de outubro de 19'8 
- "Prorroga por dez anos, a conc'easlo 
outorgada ao govêrno do Estado de Minas. 
Gerais, para estabelecer uma eetacão radlo
ditlUIOra". 

"Dlt.rlo Ottclal" de 9-11-946. 

Deereto n.0 %1 992, de !li de outubro de 1946 
- "Aprova projeto e orçamento para cons
truclo de prédios em Ttngul, no Km 
184,241 da Unha São Francisco - Põrto 
Unllo da Vitória, da Rêde de Vlai;lo Para
ni-Santa Catarina". 

"DlArlo Otlclal" 28-10-946. 

Decreto n. • %1 993, de 211 de outubro de lH8 
- •Aprova projeto de orçamento para a 
construcão de edltlclos e obras diversas na 
estacão de Antonina, da Rêde de Viação 
Parani-Santa Catarina". 

"DlArlo Ottclal" de ~10-948. 

metros quadrados de terreno pertencente 
à Vido Férrea do Rlo Grande do Bul, 
localizada na aubvariante Barreto-Gra· 
vatal". 

"DIArto Oficial" de 30-10-946. 

Decreto n.• 2% 800, de 28 de outubro de lMC 
- "Aprova prpjeto e orçamento para obras 
complementares no pãtio · da nova estacão 
de Aracaju, da Vida Férrea Federal Leste 
Brasileiro". 

"DIArlo Oficial" de S0-10-946. 

Decreto u. • !2 001, de %8 de outubro de 19" 
- "Declara de utilidade pdbllca, para 
desaproprlacão pelo 1.0 Batalhão RodovlA
rlo, o terreno que menciona". 

"DlArto Oficial" de 00-10-946. 

Deereto n. 0 22 002, de 28 de outubro de 1946 
- "Aprova projeto e areamento para ~ 
trucão de dois edltlclos, em Ponta Grollá 
~ Km 252,083, da linha Itararé ~ Põrto 
Unilo da Vitória, da Rêde de Vida Pa·· 
rant.-Santa Catarina". 

"D1"rlo Oficial" de S0-10-946. 

Decreto n. • 22 OOS, de 28 de outubro de 19'8 
- "Aprova projeto e orçamento relativos 
à construcão de abrigo para carros, em 
Ponta GroBB&, da linha Itararé-Ponta 
GroSA, na Rêde Viação Paranâ-Santa Ca
tarina". 

MDlárlo Oficial• de 30-10-946. 

Decreto n.• 22 004, de 28 de outubro de 1M8 
- "Aprova novo orçamento para obras na 
Estrada de Ferro Petrollna a Teresina, 
em substitulcão ao aprovado pelo Decreto 
n .o 10 570, de 6 de outubro de 1942". 

"Dlt.rlo Oficial" de 80-10-946. 

Deereto n. • :ll2 0011, de 28 de outubro ele 19M 
- "Aprova a ligação das linhas da Compa
nhia Telefônica Br&llilelra no limite do 
Estado do Rio de Janeiro e Minas Gerais". 

Deereto a.• n 991, de M de outabro de lH8 
- "Autortsa o Prefeito do Distrito Federal ' 
a conçeder à A&!loclda doa Empregados 
do Comércio do Rio de Janeiro a taenclo 

"Dl.rlo Oficial" de 9-11-94.6. 

Decreto n.• 22 088, de 28 de outubro de 19'8 
- M Aprova projeto de. orçamento para a 
conatrucão de uoi trecho de 20 Km na 
Rodovia Central . de Pernambuco". 

do lmpôeto que menciona". 

"DlArlo Oficial" de 29-10-946. 

Deereto a.• U 918, de 28 d" ou~bre de 1946 
- "Altera a lotacão numérica de repartl
G3118 atendidas pelo Quadro I do Ministé
rio da Vida e Obras Póbllcas". 

"Di,rlo Oficial" de S0-10-948. 

Deoreto a.• Z1 997, de %8 de outabro de 19d 
- "lllxttngue a Tabela Numérica Ordln,rla 
de Extranumerirto-menaallsta da extinta 
Comilllllo de Etlclêncla do Klnl1térlo da 
Viação e Obras Póbllcu". 

"Dl.rlo Oficial" de S0-10-946. 

Deereto n.• Z1 998, de 26 de outubro de 19'8 
- "Suprime cargos vagos". 

"DlArio Oficial" de S0-10-946. 

Deereto n.• 21 999, de 28 de outubro de 1946 
"Autoriza a venda de uma t.rea de 297 

"DlArlo Oficial" de S0-10-946. 

Decreto n.• 22 00'7, ele 29 de outubro de 19" 
- "Outorga a Carlos Trlvelato, domlcllla\lo 
na cidade de Ponte Nova, Estado de Minas 
Gerais, concessão para o aproveitamento 
da energia da queda d•ãgua denominada 
Slo José, no rio Plranga, distrito e mu
nlclpio de Ponte Nova, Estado de Minas 
Gerais". 

"DlArlo Oficial" de 7-11-946. 

Decreto n.• 22 808, de 29 de outubro ele 19M 
- "Autoriza a The Slo Paulo Tramway, 
Llght and Power Co. Ltd., a ampliar auaa 
Instalações, e dA outras providências". 

"Dll.rio Oficial" de 6-U-946. 

Decreto n. • 22 009, ele 29 de outubro de 19" 
"Autoriza a Brazillan Hydro Electrlc 
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Company Limited, a ampliar suas lnsta
l&l:lles de produção e transml8sllo de ener
gia elétrica". 

"Dlârlo Oficial" de 6-11-946. 

Deoreto n.º 22 010, de SO de ouhbl,'O de 1M8 
- "Autoriza a Prefeitura do Distrito Fe
deral a ' financiar o crédito no Distrito 
Federal e d6 outras providências". 

"D!Arlo Oficial" de 1-11-946. 

Decreto 11,. • 22 011, de SO de outubro de 1946 
- "Suprime cargo vago". 

"Dl6rlo Oficial" · de 1-11-!1:46. 

Decreto n.• 22 OU, de SO de outubro de 1946 
- "Aprova tabelas de gratifica~ de re
presen~". 

"Di6rlo Oficial" de 7-11-946. 

Decreto n.0 22 OU, de Sl de outubro de 19'6 
- "Altera a Tabela Numérica de Pe88oal 
Mensalista do Estabelecimento de Subsis
tência Militar de São Paulo, do Ministério 
da Guerra, e .d6 outras providências". 

"D!Arlo Oficial" de 4-11-946. 

Decreto n. • 22 OH, de Sl de· outubro de 1946 
- "Altera a redação do artigo 31 do Re
gulamento do Servlça de Censura de Di
versões Ptibllcas do Departamento Federal 
da Segurança PO.bllca, aprovado pelo De
creto n.o 20 493, de 24 de janeiro de 1946". 

"Dl6rlo Oficial" de 4-11-946. 

Dea-eto n. 0 22 015, de Sl de outubro de 1946 
·- "Altera, sem aumento de despesa a Ta
bela Numérica Ordln6rla de Extrannmeri
rlo-Mensallsta do Serviço de Assistência a 
Menores do Ministério da Justlca e Ne
gócios Interiores". 

"Dl6rlo Oficial" de 4-11-946. 

Decreto n. • 22 016, de l de novembro de 1946 
- "Autoriza a Prefeitura do Distrito Fe
deral a providenciar sõbre o abastecimento 
de gêneros allmentlcios à população. do 
Distrito Federal, e dá outra!!. providênclasff. 

"D!Arlo Oficial" de 4-11-946. 

Decreto n. • 22 017, de 4 de novembro de 1946 
- "Dispõe sôbre Tabelas Numéricas de 
Extranumerirlo-Mensalista de repartição 
do Ministério da Marinha, e d6 outras pro
vidências". 

"Dl6rlo Oficial" de 6-11-946. 

Decreto n.o 22 018, de 4 de novembro de 1946 
- "Àutorlza o cidadão brasileiro Manuel 
Ferreira de Oliveira a pesquisar ouro no 
munlcfpio de Piancó, Estado da Paralba". 

"D!Arlo Oficial" de 6-11-946. 

Decreto n. 0 22 019, de 4 de novembro de 1946 
- "Autoriza o ·cidadão brasileiro Manuel 
Ferreira de Oliveira a pesquisar ouro no 
munlclplo de Piancó, Estado da Parafba". 

"Dlf.rlo Oficial" de 6-11-946. 

Decreto n. • 22 OZO, de 4 de novembro de 1M8 
- "Concede subvenções extraordlnAriaa · a 
entidades desportivas". 

"D!Arlo Oficial" de 6-11-946. 

Decreto a.• H OZ1, de 4 de novembro de 1M8 
- "Concede reconhecimento ao curso do Gl
nâslo Imaculada Conceição, de Cachoeira 
do Sul". 

"Dif.rlo Oficial" de 6-11-946. 

Decreto Jl. • !2 022, de 4 de 11,ovembro de 1946 
- "Concede reconhecimento ao curso gi
nasial do Glnf.slo Cruzeiro, elo Distrito 
Federal". 

"Dif.rlo Oficial" de 6-11-946. 

Decreto n. 0 22 02S, de 4 de novembro de 1916 
- "Concede reconhecimento ao curso gi
nasial do Glnf.slo São Gonçalo, de Niterói". 

"Diário of1c1âI" de &-11-946. 

Decreto n. • 22 025, de 4 de novembro de 1M8 
- "Faz público o depósito de Instrumento 
de ratl!lcação por parte do govêrno de 
El Salvador, da Convenção sõbre a regu
lamentação do tráfego lnteramerlcano de 
vefculos automotores, firmado em Was
hington, a 15 de dezembro de 1943". 

"Diário Oficial" de 7•11-946 . 

Decreto n. 0 22 028, de 5 de novembro de 1946 
- "Suprime cargo vago". 

"Dlf.rio Oficial" de 6-11-946. 

Decreto n.• 22 on, de 8 de novembro de 19" 
- "Aprova projeto e orçamento para a cons
trução do trecho Itangá-Bom Sucesso, pro
lon~amento da llgaclo Bom Sucesso-Enge
nheiro Bley, da linha São Paulo-Enge-· 
nhelro Bley". • 

"D!Arlo Oficial" de 8-11-946. 

Decreto n.0 22 031,'.. de 7 de novembro de 1946 
- "Aprova o Regulamento do 'Servlça de 
Remonta e Veterlnf.rla". 

"Diário Oflclrt" de 9-11-946. 

Decreto n. o 22 032, de '1 de novembro de 1M8 
- "Declara de utilidade pilbllca a Acade
mia Brasileira de Música, com sede nesta 
cap1tal" .. 

"D!Arió Oflcla)j' de 9-11-946. 

Decreto n. 0 22 033, de '1 de novembro de 1948 
- ".Aprova o Regimento Interno da Co
mlseão Especial de · que trata o artigo 22 
do Decreto-lei n .o 9 775, de 6 de setembro 
de 1946". 

"Dif.rlo Oficial" de 9-11-946. . 
Decreto n.º 22 034, de 7 de novembro de 1946 

- "Altera as Tabelas Numéricas de Extra
numeririo-Mensalista do Departamento Fe-
· deral de Segurança Põ.blica e do Departa
mento Administrativo do Serviço Ptiblicfl"'. 

· "Diãrio , Oficial" de 9-11-946 . 

Decreto n.0 22 035, de 7 de novembro de 1948 
- "Suprime cargo vago" . 

"Dif.rlo Oficial," de 9-11-946. 
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Integra da legislação 
de interêsse geográfico 

Decretos 

Decreto n. • 21 94A, de 1' de outubro de 1M8 

OOtUleds recon~to ao curso de engmllef
ro• d6 mmaa e metaiurg'8tas man«do pela 
Becola PoltUOKica da Ufl~ de 8/Jo 
Pmüo. 

O Presidente da · Repdbllca, usando da 
atribuição que lhe confere o art. 87, Item I, 
da Constituição, e nos têrmos do art.. 23, do 
Decreto-lei n.o 421, de 11 de maio de 1938, 
decreta: . 

Artigo tmlco - E' concedido reconheci
mento ao curso de engenheiros de minas e 
metalurglstas mantido pela Escola Politécnica 
da Universidade de São Paulo. 

Rio de .Janeiro, 14 de outubro de 1946, 126.9 
da Independência e 58.º da Repó.bllca . 

EURICO G. DUTRA. 
Bmeato de SOMSa Oampaa. 

"Diário Oficial" de 22-lG-46. 

Deueto n. • 21 962, de 18 de outubro de 1946 

Autorl.ca o Prefe•to ·do D'8tnto Federal a '8en
tar a Sociedade Brasileira de Geografw dos 
•mpostoe 111'8 menciotla. 

O Presidente da Repó.bllca, usando da 
atribuição que lhe confere o art. 12 do Ato das 
Disposições Conatltuclonala Tranaltórlas, de
creta: . . 

Art. l .9 ·- Fica o Prefeito do Distrito Fe
deral autorizado a Isentar a Sociedade :arasl
lelra de Geografia do lmpõsto territorial que 
Incide sõbre o t1>,.reno acrescido de marinha 
e referido no Decreto-lei n.9 9 049, de 11 de 
março de 1946. 

Parágrafo ó.nico - O Prefeito do Distrito 
Federal concederá, Igualmente, isenção do lm· 
põsto predial para a parte ocupada pela Socie
dade Brasileira de Geografia, logo que esta 
concluir a edificação de sua sede no referido 
terreno.· 

Art. 2. 9 - Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Rio de .Janeiro, 16 de outubro de 1946, 
w.o da Independência e 58.º da Rep11bllca . 

EURICO G. DUTRA. 
Benedito Ooata Neto. 

"Diário Oficial" de 18-10-46. 

Decreto-lei n.0 21 980, de 211 de outubro de 1946 

Ap1'01Ja o regulamento da B:icpos4(;llo lntema
c40flai da Indústria e Oom.iroio. 

O Presidente da Repó.bllca, u11ando da 
atribuição que lhe confere o art. 87, n,o I, 
da Constituição, decreta: 

Art. 1. 9 - Fica aprovado o Regulamento 
da E.xpo1dção Internacional de Indó.l!trta e Co
mércio, que com êste baixa, assinado pelo ml
nil!tro do Trabalho, Indó.strta e Comércio. 

Art. 2.9 - Dite decreto entrará em . vigor 
na data de 11ua publlcação. 

Art. 8.9 - Revogam-se as disposições em 
contrário . 

Rio de .Janeiro, 25 de outubro de 19". 
126.9 da Independência e 58.• da Repó.bllca. 

EURICO G. DUTRA. 
ll'ranciaco VMrira de Alencar. 

Beplam.ento aprovado pelo Decreto n. • 21 988, 
de 25 de outubro de 1946 

Art. 1.• - A Exposição Internaclonàl de 
Inddstrla e Comércio, lnstltulda pelo Decreto
lei n.o 9 880, de 16 de setembro de 1946, quan
do não organizada pelo govêrno federal, po
derá ser por êste atribuída, mediante concee
são, a entidade brasileira legalmente constl
tulda que satisfaça as condições previstaa 
neste regulamento. 

Parágrafo único .- O disposto neste artigo 
não prejudicará o direito de realizar o govêr
no federal certames da mesma natureza, desde 
que o faça em localidade diversa da que fõr 
prevista na concessão. 

Art. 2. o - A concessão a que se refere o 
art. 1. o será outorgada por ato do minlstfo do 
Trabalho, Indó.strla e Comércio e terá vallda
de por prazo não excedente de dez (10) anos, 
que poderá ser prorrogado. 

Art 3.• - Até sessenta (60) dias apóa a 
publlcaÇão déste regulamento, a Comissão Per
manente de Exposições e Feiras -receberá pro
postaa dos candidatos à concessão. 

1 1. • - Se não se apr esentarem candidatos 
ou forem recusadas as propostas feitas, a Co
missão marcará prazo11 sucessivos para ·o mes-
mo fim. . 

1 2. o - Terminada uma concessão, proce
der-se-á, em seguida, na forma dêste artigo. 

Art. 4;0 - As propostas de que trata o 
art. 8,9 deverão ser instruldas com Informa
ções e documentos que satisfaçam os lten11 
segulnte11 : . 

a) prova da constituição legal da entl• 
dade; 

b) prova de Idoneidade e capactdade fi
nanceira; 

e) prova de que as Confederações Nacio
nais da Indl1strla e do Comércio patrocinam 
o empreendimento; 

d) memor ial completo dos planos da expo
sição e projeto minucioso das instalaçõell e 
construções; 

e) · projeto de regulamento da Exposição, 
com fixação dos direitos e deveres do conces
sionário; 

f) declaração de que o proponente aceita 
todos os encargo11 previstos neste regulamento. 

Art. 5. q - Encerrado o prazo de recebi
mento das propostas, serão estas, no prazo 
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IDUimo de trinta (30) dias, encaminhadu ao 
ndnilltrc. do Trabalho, IndW!trla e Comércio 
eom o parecer da Comissão Permanente de 
llls.poeiçõell e Feiras para o respectivo julga
mento • . 

Art. 6.9 - O conceufonúio flcari. sujeito 
~ •ecu!ntes obrl&'ações: 

a) dispor de área · coberta, superior a 
10 000 metros quadradoli destinada à localiza
i:ão_ dos atatlds, bem como locais para a insta
l&Çl.O de réstaurantes e bara; 

b) apresentar, no recinto da exposição, 
atnções artiat.lcas e esportivas; 

c) . abrir a exposição ao pó.bllco, no mt
nimO' oito (8) horas por dia e durante seill (6) 
dias da ·semana: · 

d) ceder ao govêrno federal, livre de 
quaillquer Onus, o espaço que êste requillitar . 
para a in1talação dos atatlds oficiais e que 
não será nunca superior a um décimo da área 
total da exposição. 

Art. 7.o - . O concessionário gozará dos 
favorea previstos noa arts. 18 e 15 do Decreto 
n. • 2' 168, de 24 de abril de 1934 e 18 e 14 do 
Decreto n.o 8 690, de 11 de janeiro de 1989. 

Art. S.o - Qualquer alteração nos planos 
ou regulamento da exposição deverá ser enca
minhada à Comissão Permanente de Exposi
ções e Feiras, que a submeterá, com seu pare
cer, à dellberação do mlnilltro do Trabalho, 
Indústria e Comércio. 

Art 9.o - Os concursos industriais, quan
do reallzados no certame, serão julgados por 
uma coml.lsão composta de técnicos oficiais, 
representantes das Confederações Nacionais da 
lndW!trla e do Comércio e da Sociedade Na
cional de Agricultura. 

Parácrafo dnlco - Os membros . da Comls
lllo a que alude êste artigo serão designados 
.,.io mlntatro do Trabalho, Indó.strla e Comér
cio, por Indicação da Comls.são ·Permanente de 
.llQOiilções e Feiras. . 

Art. 10 - Os diplomas de participação 
conferidos aos expositores serão considerados 
oficiais. · 

Art. 11 - Cabe à Comissão Permanente de 
Expoelções e Feiras a fiscalização da Exposi
ção Internacional de Inddstrla e Comércio. 

Art. 12 - Poderá o ministro do Trabalho, 
Indústria e Comércio, por proposta da Comis
são Permanente de Exposições e Feiras, a 
qualquer tempo. declarar · a caducidade da 
concessão, uma vez provado que o concesslo
núto não observa &11 disposições do presente 
recuiamento. · 

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 1946. 

ll'ratieWco ViB,ra de AJencar. 

•Dtárl9 Oficial" de 28-10-46, 

Decreto n. • 22 OU, de 5 de novembro de 19'6 

.Promwi11a a Oon"691C4o que crla uma Or11anwa-
04o Bducatit1a, Ckmtiftca e Ou!twraJ das 
NtJ11lSu Un'®a1 firmada em Londrea, a .1.6 
de tw11embro cae l9.j6. 

O Presidente da República, considerando 
que foi aprovada, a 24 de maio de 1946 e ratl- . 
ficada a 10 de setembro de 1946, pelo govêrno 
brasileiro, a Convenção que cria uma Organi
zação Educativa, Cientifica e Cultural das Na
cões UnldAll, firmada em Londres, a. 16 de no
vembro de 1945; 

' 

Considerando que o referido iDBtrumento 
de ratificação foi depositado nos arquivos do 
covêrno da Grã-Bretanha a 14 de outubro de 
1946; 

Usando da atribuição que lhe confere o 
art. ff1 - I - da Con1tltulção Federal, decreta: 

Art. L9 - Fica promulgada a Convenção 
que cria uma Organização Educativa. Cienti
fica e Cultural .du :Nações Unidu, apellll& por 
cópia ao presente decreto, firmada pelo Brasll, 
em Londres, a 16 de novembro de 1945. 
' Art. 2.9 - :ltste decreto entrari. em vigor 
na data de sua publicação. 

Rio de .Taneiro, em 6 de novembro de 19{8, 
126.9 da Independência· e 58.9 da Repdbllca. 

EURICO G. DUTRA. 
B. "6 Souaa Lell.o Grac'6. 

EURICO GASPAR DUTRA 
Presidente da RepllbHco dos BatadoB Unldoa 

do Braan 

Faço saber, aos que a presente Carta de 
ratificação virem, que, por ocasião da Con
ferência encarregada de criar uma Organização 
Educativa, Cientifica e Cultural das Nações 
Unidas, realizada em Londres, em 1946, foi 
celebrada uma Convenção que cria uma Orga
nização Educativa, Clentltlca e Cultural das 
Nações Unldaa, firmada pelo Brasil, em Lon
dres, a 16 de novembro de l!Mó, e do teor 
seguinte: 

CONVENÇÃO QUE CRIA IDU ORGANIZA
CAO EDUCATIVA. -.CIENTtFICA E CUL
TURAL DAS NAÇõES UNIDAS. 

Os QOtlemoB doa Ratados-parle. M pre.11t1te 
con"6tiC14o em nome de aeua flOtlOS "6clcl
ram: 

que, nascendo as guerras no espírito dos 
homens, é no esplrlto dos homens que devem 
ser construldu as defesas da paz; 

que a Incompreensão m'dtua dos povos foi · 
sempre, no cuno da história, a origem da 
suspeita e da desconttanca entre as n&QÕea, 
razão pela, qual seus desacordos degeneram 
freqüentemente em guerra: 

que a grande e terrlvel guerra, que vem 
de terminar, se tornou posslvel pela rendncla 
do Ideal democrático de dignidade, de Igual
dade e de respeito à pessoa humana e pela 
vontade de substitui-lo, explorando a lgnorAn
cla e ·o preconceito, pelo dogma da desigual
dade das raças e dos homens; 

que a difusão da cultura, a educação da 
humanidade para a justiça, a liberdade e a 
paz são Indispensáveis à dignidade do homem 
e constituem um dever sagrado que tõdas as 
nações devem cumprir com um esplrlto de au
xilio mdtuo: 

Que a paz baseada exclusivamente em acor
dos polltlcos e econõmlcoa entre covernos não 
seria uma paz que liSBegurarta um apolo 
unAnime, duradouro e alncero dos povos e 
que, portanto, para ser eficaz deve ser basea
da na solidariedade Intelectual e moral da 
humanidade. 

N. B.. - A presente Convenção foi publi
cada também em verlllo lnglê'sa no mesmo 
D.-0. de 1+.11-46, · 
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os Estadoe-partes nesta Convenção, acre
ditando em oportunidades de educação completa 
e igual para todos, na livre procura da verdade 
objetlvll, no livre Intercâmbio de Idéias e de 
conhecimentos, decidem desenvolver e aumen
tar as relações entre os povos e empregar 
êsses meios para uma mdtua compreensão e 
um conhecimento mala preciso e mais verda
deiro dos seus costumes; 

Porlanto 

os Estados signatários desta Convencão 
criam a Organização Educativa, Cientifica e 
Cultural das Nações Unidas · a fim de atingir 

, gradativamente, pela cooperação dos povos nos 
domlnlos da educação, ciência e cultura, a pa.z 
Internacional e a prosperidade comum da hu
manld.,,de para cujo fim a Organização das 
Nações Unidas foi construida, como a sua 
Carta o proclama. 

ARTIGO 1 

l'ma1'4ade e atrlbut(>6ea 

E' propósito da Organização contribuir 
para a paz e segurança, promovendo a cola
boração entre as nações pela educação, ciência 
e cultura, a fim de assegurar o respeito uni
versal pelo predomlnlo do direito e da justiça, 
dos direitos humanos e das liberdades funda
mentais do homem garantidas a todos os povos 
sem distinção de raça, sexo, llngua ou rellgião 
pela Carta das Nações Unidas. 

2. A · tlm de realizar êsse propósito a 
Ora'anlu.çlo: . 

a) colaborará no Incremento do conheci
mento mdtuo dos povos por todos os órgãos 
de Informação das massas e acordoa Interna
cionais quantos forem necM1ário11 para pro
mover a livre circulação de Idéias pela pala· 
vra e pela Imagem; 

b) imprimirá vlgoroéo lmpulao à educa
. ção popular e à expansão da cultura; colabo
rando com os membros, a seu convite, no de
senvolvimento das atividades educativas: 

Instituindo a colaboração entre nações a 
ttm de elevar o Ideal de Igualdade de oportu
nidades educativas sem distinção de raça, sexo 
ou outras dlferencas econõmlcas ou sociais: 

Sugerindo métodos educativos mais aconse
lhivels ao preparo das crianças para as res
po11.1abllldades do homem livre: 

c) manterá, aumentará e difundirá o 
saber: 

Velando pela consetvacão do . patrlmõnio 
universal dos Uvroa, das obraa e de outros 
monumentos de lnterêsse hlst6rlco ou cienti
fico e recomendando aos povoa lnteresaados 
convenções lntemaclonals para êsse ·fim; 

Encorajando a cooperação entre nações em 
todos · os ramos da atividade Intelectual, o 
Intercâmbio Internacional de representantes da 
educa<:Ao, ciência e cultura assim como o de 
publlcacões de obras de arte material de la
boratório e de tõda documentação dtll: 

Facllltando, por método11 de cooperação 
internacional apropriados o aceaao de todos os 
povo,s ao que cada um dêles publtcar. 

8. Deaejando preservar a independência, 
a fntecrldade e a fecunda diversidade de suas 
culturas e de seus sistemas de educação aos 
;Eetados Membros da presente OrJranlzacllo, a 

Organização não intervirá em qUQlquer maté
ria essencialmente relativa à jurisdição fnter
iia de cada Elltado. 

ARTIGO ll 

Membroa 

1. Os Estados Membros da Organlzaçlo 
das N&.ções Unidas terão o direito de tUer 
parte da OrgantzacAo Educativa, Clentlf1ca e 
Cultural das Nações Unidas. · 

2. Conforme as disposições do acordo en
tre esta Organização e a Organização das Na
ções Unidas, aprovadas no artigo X da pre
sente Convenção, os Eatados não membros da 
Organização das Nações Unidas poderão ser 
admitidos como membros da Organização, de 
acOrdo com recomendação do Conselho Exe
cutivo, por maioria de dois terçoa de votos 
da Conferência Geral. 

3. Os Estados Membros da Organtsacla 
suspensos no exerclclo de seus direitos e pri
vilégios de membros da Organização das Na.
ções Unidas, terão por sollcltaclo deata 'llltl· 
ma, suspensos ·os direitos e privilégios fneren
tea à qualidade de membro. 

4. Os Estados Membros da Organlu.çlo 
perdem 4J)ao . fa.cto esta qualidade quando ex
cluidoa da OrgantzacAo das Nações Unidas. 

ARTIGO m 
Óf'gloa 

A O!'&'anizaçlo com:por-se-á de uma Confe
rência Geral, um Conselho Executivo e um 
SeCretarfado. 

ARTIGO IV 

A - Com90"9clo 

1. A Conferência Geral serâ constltuida 
de representantes dos Estados Membros da 
Organlzacão. O govêrno de cada Estado Mem
bro nomeará no máximo cinco representantes 
escolhidos após consulta feita ao Comitê Na
cional, se o houver, ou às Instituições e corpos 
educativos, cientiflcos e culturais. 

B - Atrlbut(>IJes 

. 2. A Conferência Geral estabelecen a 
orlentacão geral da Orcanfzação e opinará 116-
'bre os pro&"r&Maa estabelecidos pelo Co1111elho 
Executivo. 

a. A Conferência Geral convocará, ae ne
cesaárlo, conferências intemactonaia .Obre edu
cação, ciências, humanidades e dlfwll.o do saber. 

4. A Conferên<'Ja Geral, quando se pro
nunciar pela adoção de projetos a serem sub
metidos aos Estados Membros, deverâ dll!tln
&"ulr as recomendações aos Estados Membros 
·das convenções Internacionais a serem ratlfl- · 
cadas pelos Estados Membros. No primeiro 
caso, a simples maioria serâ suflci~nte; no 
segundo, serâ neceBBâria uma maioria de doill 
tercos . Cada um dos Estados Membros sub
metera as recomendações ou convenções à.li 
autoridades nacionais competente11, no praso 
de um ano, a partir da clâusula da sessão da 
Conferência Geral na qual tenham sido ado
tadas. 

15. A Conferência Geral dará parecer A 
OrJranl.zaçllo das Nações Unidas sõbre oa u
pectos educativos, clentlfi!l(!ll e culturais d .. 
queatõel! que Interessem às Nações Unldu, 
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nu condições e de acõrdo com 011 trA.mites 
adotados pelas autoridades competentes das 
dua.1 organizações. 

6. A Conferêncil Geral receben\ e exaini
nan\ relatórios que lhe forem submetidos 
p°eriõdicamente pelos Estados Membros, de 
acOrdo com o Artigo VIII. 

7. A Conferência Geral elegerá os mem
bros do Conselho Executivo; nomean\ o dire
tor geral de acOrdo com a recomendação do 
Conselho Executivo. 

O- Voto 

8. cada Estado Membro terá um voto na 
Conferência Geral. As decisões serão tomadas 
por uma simples maioria de dois terços. Por 
jnaioria, entender-se-á maioria dos membros 
presentes e votantes. 

D - Processo 

9. A Conferência Geral reunir-se-á anual
mente em sessão ordinária; poderá reunir-se 
em sessão extraordinária por convocação do 
Conselho Executivo. No decorrer de cada 
sessão da Conferência Geral será fixado o 
local da próxima sessão, local êste que será 
mudado anualmente. 

10. Em cada sessão a Conferência Geral 
elegerá seu presidente e a sua mesa e adotará 
seu regimento interno. 

11. A Conferência Geral crian\ comitês 
especiais e técnicos e outros organismos sub
sidiários que possam ser necessários às suas 
finalidades. 

12. A Conferência Geral tomará as medi
das ··necessárias para facl11 tar o acesso do pú
blico às reuniões, de acõrdo com as disposi
ções do regulamento Interno. 

E - Observadores 

18. A Conferência Geral, sob recomenda
ção do Conselho Executivo e por uma maioria . 
de dois terços, e de acórdo com o regulamento 
interno, poderá convidar como observadores 
a determinadas sessões da Conferência ou de 
suas Comissões, representantes de organiza
ções internacionais tais como os mencionados 
no artigo XI parágrafo 4. 

ARTIGO V 

Conselho Executi'IJO 

A - Oompoai(>4o 

1. O Conselho Executl;o será constitufdo 
de dezoito membros pela Conferência Geral 
dentre os delegados nomeados pelos Estados 
Membros, assim como o presidente da Con
ferência que ei!J-offtci-0 terá voz consultiva. 

2. Ao eleger os membros do Conselho 
Executivo, a Conferência Geral deverá esfor
çar-se por Incluir pessoas competentes nas 
artes, humanidades, ciências, educação e di
fusão de Idéias e qualidades pela sua expe
riência e capacidade para exercer os deveres 
administrativos e executivos do Conselho. Le
vará, também, em consideração a diversidade 
de cultura e uma distribuição geográfica equi
tativa. Com exceção do presidente da Confe
rência, só poderá seI"Vir no Conselho um na
cional de cada Estado Membro de cada vez. 

3. Os membros eleitos do Conselho Exe
cutivo servirão pelo prazo de três anos e se-

rão imediatamente elegfveis para um segundo 
mandato, mas não servirão consecutivamente 
por mais de dois perlodos. Na primeira elei
ção serão eleitos dezoito membros, dos quais 
um têrço retirar-se-á no fim do primeiro ano e 
um têrço no fim do segundo ano, sendo a or
dem de retirada determinada por sorteio ime
diatamente após a eleição . . Conseqüentemente 
seis membros serão eleitos anualmente. 

4. Em caso de morte' ou demissão de um 
dos membros, o Conselho Executivo nomeará, 
dentre os delegados do Estado Membro inte
ressado, um substituto que servirá até a pró
xima sessão da Conferência Geral, que elegera\ 
um membro para o resto do têrmo. 

B - Atributoc5es 

5. O Conselho Executivo, agindo sob a 
autoridade da Conferência Geral, será respon
sável pela execução .do programa adotado pela 
Conferência e preparará a sua agenda e o 
seu programa de trabalho. 

6. O Conselho Executivo recomendará à 
Conferência Geral a admissão de novos mem
bros na Organização. 

7. O Conselho Executivo adotará o seu 
regulamento Interno, de acOrdo com as deci
sões da Conferência Geral; elegerá seus auxi
liares dentre os seus membros. 

8. O Conselho Executivo reunir-se-á em 
sessão ordinária pelo menos duas vêzes por 
ano e poderá fazê-lo em sessão extraordinária 
por convocação do seu presidente ou a pedido 
de seis membros do Conselho. 

9. O presidente do Conselho Executivo 
apresentará à Conferência Geral, com ou sem 
comentários, o relatório anual do diretor geral 
sObre as atividades· da Organização, que de
verá ter sido submetido prêvlamente ao Con.
selho. 

10. O Conselho Executivo tomará tOdas 
as providências para consultar os representan
tes das organizações inte1'Jlaclonals ou pessoas 
qualificadas relativamente a casos dentro de 
sua competência. 

11, Os membros do Conselho Executivo 
exercerão os poderes a êle delegados pela Con
ferência Geral, em nome da Conferência e não 
como representantes dos seus respectivos go
vernos. 

ARTIGO VI 

Secretariado 

1. O Secretariado será eonstituldo de um 
diretor geral e do pessoal necessário. 

2. O diretor geral será nomeado pelo 
Conselho Exec;utivo e pela Conferência Geral 
por um perlodo de seis anos, sob condições 
que possam ser aprovadas pela Conferência, e 
será eleglvel para um segundo perlodo. O 
diretor geral será o funcionário de mais alta 
categoria na Organização. 

s. O diretor geral ou um substituto por 
êle designado participará, sem direito de voto, 
de todas as reuniões da Conferência Geral, do 
Conselho Executivo e dos Comitês da Organl-

• zação. O diretor geral ou o seu substituto 
formulará proppstas relativas às medidas a 
serem tomadas pela Conferência e pelo Con
selho. 

4. O diretor geral nomeará o pessoal do 
Secretariado de acórdo com o regulamento do 
pessoal a ser aprovado pela Conferência Geral. 
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.A nomeação do pessoal deverá ser feita tendo 
'flm vtata uma bue geográfica tão larga quanto 
;posslvel entre lndlvtduos que rednam a mais 
;talta Integridade, eficiência e competência téc
.ntca. 

5. As respensabllldades do diretor geral 
e do pessoal terão exclusivamente um caráter 
internacional. No cumprimento dos seus de
veres, não procurarão receber Instruções. de 
qualquer govêrno ou de qualquer autoridade 
eatranha à Organização. Abster-se-ão, também, 
de qualquer ação que possa comprometer-lhes 
a situação de funcionários internacionais. To-
4oe 011 Estados Membros comprometem-se a 
lt'ellpeltar o caráter Internacional das atribui
cões do diretor geral e do pessoal e a não pro
lburar lnfiuênclá-los no cumprimento dos seus 
deveres. 

6. Nenhuma das disposições déste artigo 
Impedirá a Organização de entrar em acordo 
com a Organização das Nações Unidas para 
estabelecer serviços comuns, recrutamento e 
troca de pessoal. 

ARTIGO VII 

1. dada Estado Membro tomará as dlspo
elções apropriadas à sua situação particular a 
fim de associar aos trabalhos da· Organização 
911 principais grupos nacionais que se interes
aem pelos problemas da educação, da pesquisa 
cientifica e cultural, . constituindo de preferên
cia uma Comissão Nacional onde estarão re
presentados o govêrno e aquêles diferentes 
grupos. 

2. As Comissões Nacionais ou os Orga
nismos Nacionais da Cooperação atuarão, onde 
existirem, com capacidade cdnsultlva para as 
respectivas delegações junto à Conferência Ge
ral e aos seus governos em assuntos relativos 
à Organização. Funcionarão como agentes de 
ligação em todos os assuntos que a ela se 
referirem . A Organização poderá, a pedido 
de um Estado Membro, delegar, temporArla ou 
permanentemente, um membro do seu secre
tariado para servir na Comissão Nacional da
quele Estado, a fim de auxiliar o desen-volvt
mento do seu· trabalho. 

ARTIGO vm 
Re1at6rios dos Estados Membros 

Cada Estado Membro !ará perlôdlcamente 
um relatório à Organização, de forma a ser 
determinada pela Conferência Geral, sObre as 
leis, regulamentos e estatlstlcas relativas às 
euas Instituições e a sua atividade no campo 
educativo, cientifico e cultural, assim como 
à execução dada às recomendações e conven
ções previstas no artigo IV, parágrafo 4. 

ARTIGO IX 

Orçamento 

1. O orçamento será elaborado pela. Or
sa.ntzação. 

2. A Conferência Geral aprovará definiti
vamente o orçamento e fixará a participação 
financeira de cada um dos Estados Membros, 
de acOrdo com as disposições a serem previstas 
nesta matéria pela Convenção conclulda com 
a Organização das Nações Unidas, conforme 
º · artigo X da presente Convenção. 

-10-

ARTIGO X 

Eeiiicaes com a Orgat1Viac4o das N(l(J(jes 
Unidas 

A Organização ficará ligada, assim que fõr 
posslvel, à Organização das Nações Unidas 
como uma das instituições especializadas men
cionadas no artigo 57 da carta das Nações" 
Unidas. Estas relações serão objeto de um 
acôrdo com a Organização das Nações Unloias 
conforme as disposições do artigo 63 da Carta 
:F.:ste acordo será submetido, para aprovação; 
à Conferência Geral desta Organização . O 
acOrdo proporcionará os meios de estabelecer 
uma cooperação eficiente entre as duas Orga
nizações visando a realização dos !!na comuns, 
e, ao mesmo tempo. reconhecerá a autonomia 
desta Organização dentro de sua competência, 
de acOrêlo com o que ficou estabelecido na 
presente Convenção. ltste acOrdo poderá con
tar, entre outras, com disposições relativas à 
aprovação do orçamento e ao financiamento da 

, Organização pela Assembléia Geral das Na
ções Unidas, 

ARTIGO XI 

Relaglles com outraa organuac/1ea e (natitui(:/Jea 
(nterttadotla'8 espec141wadas 

.l. A Organização poderá cooperar com 
outras organizações e Instituições Intergover
namentais especializadas cujos encargos e ati
v idades estejam em harmonia com os seus . 
Com êsse fim, poderá o diretor geral, sob & 
alta autoridade do Conselho Executivo, el!t&
belecer relações eficientes com essas organi
zações e Instituições e constituir comfSBõea 
mistas, julgadas necessárias' para assegurar 
uma cooperação eficaz. Todo acôrdo com essas 
organizações ou Instituições especializadas será 
submetido à aprovação do Conselho Executivo. 

2. Sempre que a Conferência Geral e as 
autoridades competentes de tõda outra orga
nização ou Instituição Intergovernamental es
pecializada, Interessada em atividades e obje
tivos análogos, julgarem oportuna a transfe
rência para a Organização dos r ecursos e atri
buições da referida organização ou instituição, 
o diretor geral poderá concluir, com a apro

. vação da Conferência, para êsse fim. acordos 
mutuamente aceitáveis. 

8. _A .Organização poderá tomar de co
mum acordo com outras organizações intergo
vernamentais, medidas apropriadas com o fl.Dl 
de assegurar uma reciproca representação nas 
suas reuniões . · 

4. A Organização Educativa, Cientifica e 
Cultural das Nações Unidas poderá tomar tõ
das as disposições que julgar úteis para faci
litar as consultas e assegurar a cooperação 
com as organizações Internacionais privadas 
que se ocupem de questões que estejam no 
seu ãmblto . Poderá convidá-las a empreender 
determinadas tarefas que sejam de sua com
petência. Esta cooperação poderá compreender 
Igualmente uma participação apropriada de 
representantes daquelas organizações em Co
mitês consultivos estabelecidos pela Conferên
cia Geral. 

ARTIGO XII 

Eatatuto Jurldioo da Orgatt.Uaclo 

As disposições dos artigos 104 e 106 d& 
Carta daa Nações Unidas ·relativas ao estatµto 
jurfdlco daquela OrganlzaçãQ, seus prlvllégloe 
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e Imunidades aplicar.se-ão, da mesma maneira. 
a esta Organização. 

ARTIGO XIII 

Bmendas 

l. As propostas de emendas a esta Conven
ção entrarão em vigor após ·a sua aprovação pela 
Conferência Geral por maioria de dois terços; 
todavia, as emendas que envolverem alterações 
fundamentais nos objetivos da Organização 
ou novas obrigações para os Estados Mem
broa deverão ser aceitas por dois terços dos 
Estados Membros antes de entrar em vigor. 
O texto dos projetos de emenda sera comuni
cado pelo diretor geral dos Estados Membros 
pelo menos seis meses antes de serem sub
metidos à Conferência Geral. . · 

2. A Conferência Geral ten\ poder para 
adotar, com maioria de dois terços, um regi
mento para executar · as disposições dêste 
artigo. · · 

ARTIGO XIV 

It1f6"'pr6fll()4o 

. 1. Os textos em inglêa e ·francês desta 
Convenção fazem lgualmente f6. 

2.- Qualquer questão ou disputa relativa 
à Interpretação desta Convenção deverá ser 
submetida à Côrte Internacional de J'ustiça 
ou a um tribunal arbitral, de acôrdo com a 
determinação da Conferência Geral e de con
formidade com seu regimen.to Interno. · 

ARTIGO XV 

Bnt1'ada em 1Jf110f' · 

1. A presente ~nvenção ·!erã submetida 
l aceitação, cujos lnstnunentos serão depos1-
tad08 junto ao govêrno do Reino Unido. 

2. Esta · Convenção permanecerá aberta 
para assinatura nos arquivos do govêrno do 
Reino Unido. A assinatura podera\ ser aposta 
antes ou depois do depósito do Instrumento de 
aceitação. Nenhuma aceitação será válida se 
não f~r precedida ou seguida de assinatura. 

· 8. Esta Convenção entrará em vigor após 
ter Ilido aceita por vinte de seus signatArfos. 
AJI aceitações posteriores entrarão lmed'fatamen
te em. vigor. 

4'. O govêrno do Reino Unido dará conhe-
. cimento a todos os membros das Nações Uni
das do recebimento de todos os instrumentos 
de aceitação e da data na qual esta Convenção 
entrará em vli\'or de acôrdo com o Pari.Crato 
anterior. 

Em f6 do que, os abaixo assinados, devi
damente autorizados, assinaram esta Conven
ção nas Unguas inglêsa e francesa, cujos textos 
llo ~ente autênticos. 

Feita em Londres aos dezesseis dias do mês 
de novembro de mil novecentos e quarenta e 
cinco, em um s4 exemplar, 'tias linguas lnglêsa 
e francesa, cujas cópias autenticadas serão 
remetldu pelo govêrno do Reino Unido aos 
governos de todos os membros das Nações 
Unidas . . 

Argentina Co:p.rado Traverso. 
Austrália 
Bélgica A. Bulaseret •. 
Bolivia c. Salamanca. 
Brasil llorm de Aragão. 
República Socialàta . 

Soviética Blelorussa 
Canadá Vicente Massey. 
Chile ·Francisco Waleer Ltnares. 
China Hu Shih. · 
Colômbia J'. J. Aranco. 
Costa Rica 
Cuba Luis Marino Perez. 
Checoslováquia J'an Opocensky. 
Dinamarca Alb. Michelaen. 
República Dominicana A. Pastorlza. 
Equador · Alb. Pulg. 
Egito A. Fattah Ah. Amr. 
El Salvador 
Êtlópia 
França 
Grécia Th. Aghnldes. 
Guatemala M. Gallch 
Haiti Leon Leirau. 
Honduras 
lndia J'obn Sargent. 
Irã A. A. Hermat. 
Iraque Naji Al Asil. 
Llbano Camllle Chamoun. 
Libéria J'. W. Pearson. 
Luxemburgo A. Ais. 
México J'. T. Bodet. 
Paises Baixos V. D. Leeuw. 
Nicarágua Ernesto Selva. 
Noruega Nils Hjelmtvelt. 
Panamá E. A. Morales. 
Paraguai 
Peru E. Letts. 
Filipinas Maxlmo M. Ealaw. 
Polônia Bernard Drzewieski. 
Arábia Saudita Hafiz Wahba. • 
Biria N. Armanazi. 
Turquia Yucel. 
República Socialista 

. Soviética da Ucrânia. 
União Sul Africana G. Heaton Nlcholis. 
União das Repúblicas 
Socialistas Soviéticas 
Reino Unido da. Grã-Bretanha e Irlanda do 

Norte Ellen Wilklnson . . 
Estados ·unidos da América 
Uruguai R. E. Maclacren. 
Venezuela A. Rodriguez Aspurua. 
Iugoslávia Dr. Ljubo Leontic. 

"DlArlo Oficial" de 14-U-46. 

Decreto n.0 H 0%9, de 'J de novembro de 19l8 

ÁfWOOO o Quadro do Pesaoa1 do Deparlam8nto 
· T~onico e de ProdUDcSo do Bo:lh'élto. 

· O Preaidente da ·Repdbllca, usando da 
atribuição que lhe confere o art. 87, ' n.• I, 
daº Oonstitutção, decreta: · 

Art. l. • - Ftea aprovado o Quadro do 
Peeaoal do Departamento Técnico e de Produ• 
ção do Exército (Oficiais) que com êste baixa. 
assinado pelo general de Divtsão Canrobert 
Pereira da Costa, ministro da Guerra. · 
. Art. 2. • · - O Quadro a que se refere '& 
artigo anterior,'. 11ubstltu1 o de igual denomi
nação no Regulamento do Departamento Téc
nico e de Produçl,o do Exército, aprovado· pelo 
Decreto n.• 21 738, de 80 de a&"ô11to ·de 1946. 

Art. S. • - Revogam-se as disposições em 
contrArio. 

Rio de Janeiro, 7 de novembro de .19'8, 
125.• da Independência e 68.• da Repdbllca. 

ÊURICO G. DUTRA. 
Canroberl P. da Ceuta. 
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Decreto 11.. • %2 033, de 7 de novembro de 1946 

AJlf'011CI o ·&o•mento l1'temo ~ Oom'8eclo E•· 
· ~J de que trata o art. n do Deoreto-Jef 
ti.• 9 775, de 6 de eetembro de 19~. 

O Presidente pa República, usando da . 
atribuição que lhe confere o art. 87, n.9 I, da 
Coill!tltuição Federal e atendendo ao que dis
põe o art. 24 do Decreto-lei n.9 9 775. de 6 de 
setembro de 1946, decreta: 

Art. l.9 - Fica aprovado o Regtmenfo ln· 
terno da Comillsão Especial da Faixa de F.ron
telras e que, assinado pelo 11eu presidente, 
acompanha o presente decreto. 

Art. 2. 9 - ll:ste decreto entrará em vigor 
na data de sua publicação. 

Art. 3. 9 - Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Rio de .Janeiro, 7 de novembro de 1!146, 
125.9 da Independência e 58.9 da República. 

EURICO G. DUTRA. 
B6'Wlllíto Ooeta Neto. 

.Be&'imento Interno da Comlaalo Especial da 
Faixa de Fronteiras, a que 1e refere o artigo 22 
do Decreto-lei n.º 9 775, de 6 de eetembro de 1946 

CAPtTULO 1 

Da orga1ll.aag4o 

Art. 1. 9 - A Comiss,ão Especial, a que se 
refere o art. 22 do Decreto-lei n .9 9 775, de 
6 de setembro de 1946, é diretamente subordl· 
nada ·ao Presidente da República e tem sua 
11ede )unto à Secretaria do Conselho de Segu
rança Nacional. 

Art. 2.9 - A Comissão compõe-11e de um 
presidente, que é o secretário do Conselho de 
Segurança Nacional, de cinco membros de li
vre escolha e nomeação do Presidente da Re
pública a éie um secretário . 

Parágrafo único - · O presidente será subs
tltuldo nos seus impedimentos ou faltas pelo 
membro da Comissão por éle designado. 

CAP1TULO II 

Dae atribu~IJea 

Art. S. 9 - Ao presidenté, ao qual ficam 
11ubordlnados todos os serviços da Comissão 
Especial e respectivos funcionários, compete : 

a) superintender os trabalhos, presidir às 
11essões resolver as questões ·de ordem susci
tadas, determinar as diligências necessárias ao 
esclarecimento da matéria em estudo, bem 
como cumprir e fazer . ~umprir as deliberações 
tomadas pela mesma Comissão; 

b) requisitar pagamentos e adiantamen
tos por conta dos créditos conceJlldos à Co
missf.o, prestando, no devido tempo, as neces
sárias comprovações nos térmos do Regula
mento de Contabilidade Pública; 
· c) requisitar passagens e transportes por 

qualquer meio de comunicação, para os mem
bros da Comissão, funcionários e técnicos a 
seu serviço; 

d) autorizar o pagamento das despesas 
da Comissão; 

e) assinar, com o secretário, as atas das 
sessões, fazendo publicar no Diário 0/1.cíal, 
extratos das mesmas, salvo quando se tratar 
de matéria de natureza reservada; 

f) solicitar ao Presidente da República 
os créditos e as providências precisas ao regu
lar funcionamento da Comissão; 

g) requisitar das autoridades federais, es
taduais ou municipais, inclusive dos serven
tuãrlos da .Justiça, todos os elementos e dados 
informativos necessários aos trabalhos da Co
missão; 

h) apresentar ao Presidente da Repdbli· 
ca o relatório anual dos trabalhos da Co
mia.Ião: 

1) convocar aa 11888ões ordln4rias e ex
traordlnárlaa, fixando dia e hora; 

j) deslgiiar relatores para os processos. 

CAPtTtJLO Ill 

Dae ·eeeslJea 

Art. '-º - As· sessões serão secretai!, poden
do, todavia, a julzo da Comissão, a elas com
parecer qualquer · Interessado, para prestar 
esclarecimentos sõbre assuntos em debate. 

Art. 5. • - Os documentos entra.dos serão: 
a) protocolados; 
b) organizados em processos; 
c) Informados pela Secretaria; 
d) dlstrlbuldos aos membros deslgnadOll 

relatores . 
Art. 6:• - O relator tem quinze dias úteill 

para apresentar o seu parecer, salvo motivo 
de fôrça maior, a julzo do presidente. 

Parágrafo dnlco - Devolvido o procemMJ 
pelo relator, 11erá lncluldo em :pauta ~ 
decisão. 

Art. 7.9 - No caso de Impedimento do rela
tor designado, por perlodo superior •a trinta 
dias, os processos poderão, a jutzo do presi
dente da Comissão, ·ser redlstrlbuldos. 

Art. 8. 9 - A qualquer membro é permitido 
pedir vista, por oito dias úteis. dos processos 
em discussão e consultar os que já tiverem 
sido r esolvidos. · 

Art. 9. 9 - As decisões serão tomadas por 
maioria de votos e constarão de atos IUllllna
dos por todos os membros, declarando-se ven
cido o que delas discordar, o qual podera jun
tar declaração de voto. Ao presidente caberá o 
voto de desempate. 

Art. 10 - Quando o parecer do relator 
não fõr Integralmente aprovado, o · secretário 
anotará as razões da decisão vencedora, fazen
do-a.s constar do respectivo processo. 

Art. 11 - As sessões serão realizadas uma 
vez que, além do secretário, esteja presente a 
maioria dos membros da Comissão. 

Art. 12 - A ordem dos trabalhos seri. a 
seguinte: 

a) verifkação do número de presentes; 
b) leitura e aprovação da ata da Sfll!São 

anterior; 
c) leitura do expediente; 
d) · ordem do dia. 
Art. 13 - Na. ausência dos relatores, oa 

processos já com parecer escrito poderão ser 
relatados por outro membro da Comissão. 

Art. 14 - A solicitação de diligências nos 
processos e a expedição dos certificados de
vem ser feitas pela Secretaria obedecendo à 
ordem cronológica das decisões da Comissão. 

Art. 15 --: As atas serão lavradas de modo 
resumido pelo secretário, que as assinará de
pois do presidente. 

CAPITULO IV 

Da secretaria 
Art. 16 - A Comissão Especial terá uma 

Secretaria, que atenderá a todos os seus 
serviços. 

Art. 17 - A Secretaria será composta do 
pessoal extranumerárlo constante das respec
tivas tabelas, e, quando neoessárlo, de pessoal 
requisitado na forma da lei. 

CAPtTULO V 

mafl~lJea gflf'aíe 

~· 18 - Os serviços admlnlstratlvoe da 
Comissão Especial serão coordenados pelo se
cretário, ao qual compete: 
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·· a) dirigir a Secretaria. segundo 1111 ins
truçaea expedidas pelo presidente; 

'b) participar das sessões; 
é) prestar aos membros da Comissão Es

pecial as Informações que solicitarem; 
d) assinar o expediente da Secretaria; 
e) organizar 1111 !Olhas de pagamento do 

lll!U pe111oal e remeter às respectivas repartl
çõea os expedientes relativos ao pe88oal reqúi
sitaclo; 

f) verificar a freqüência do pessoal e 
manter a ordem e dlaclplina na Sec~a; 

g) rubricar os Uvros da Secretaria; 
h) manter em dia e perfeita ordem o ex

pediente, bem como ·os serviços de escritura
ção e contabllldade. 
, Art. 19 -' E' vedado aos funcionários ser
virem-se de dados, informações e documentos, 
existentes na Secretaria ou em andamento na 
Com1118Ao, para objetivos alheios à matéria de 
serviço da metima Secretaria. 

Art. 00 - Os funcionários são responsáveis 
pela Integridade, conferência e exatidão dos 
documentos encaminhados ao seu estudo, bem 
assim pelo absoluto sigllo de seus assuntofl . 

Art. 21 - Ao arquivo da Comissão "Espe
cial é terminantemente proibido o acesso de 
qualquer peaaoa a êle estranha. 

Art. 22 - O presidente e o secret4rlo da 
Com111&ão gozarão de franquia postal e telegrá
fica nos &llBuntos relativos aos serviços da 
me8Dla. 

Parágrafo ánico - De Igual franquia go
Arlo os membros da 'Comissão quando em 
viagem a serviço desta. · • 

Art. 2S - 01! casos omissos no presente 
ncutamento serão resolvidos pela Comlsaão 
Dlpeclal. . 

.Rio de Janeiro, 1 de novembro de 1946. 
Gceral :lJclo Souto_, Presidente. 

"D1árlo Oficial" de 9-11-46. 

Deereto a.• 22 M'1, de 1S de novembro de 1946 

Ajlr01HJ · o Be11tmeftto c:ltJ .Secretaria Geral do 
00fllteiho de Se11uranqa Nactonai. 

O Pre.sldente da Repábltca, usando da 
atribuição que lhe confere o art. ~. n.t I, da 
Conetltulção e. na conformidade do que dis
põe o Decreto-lei n.9 9 776, de 6 de setembro 
de 19t6, 

Decreta: 

Art. 1.• - Fica aprovadó o Regimento da 
Secretaria Geral do Conselho de Segurança 
Nacional que acompanha o presente decreto, 
assinado pelo gener~ ·de Divisão A.leio Souto, 
secretário geral do Conselho de Segurança 
Nacional. · 

Art. 2.• - itiite decreto entran1 em vigor 
na data da sua publl~ • . revogadas as dJs-
poelçõea em contrário. , 

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 1948, 
135.• da Independência e 5:8·' da RepábUca. 

EURICO G. DUTRA. 
Benedfto Ooata Neto. 

Bestmento da Secretaria Geral do Con•elho 
de Se111rança N ulonal 

C.AP1TULO I 

Do aecretdrio geral 

.Art. l .• - · Compete· ao secretário geral do 
Cobselho de Segurança Nacional: 

a) orientar e fisca11zar os trabalhos da 
tl&cretart..aeral; 

bl° transmitir aos membros do Comelho 
de Segurança Nacional, aa · convociações dll.I 
reuniões determinadas pelo PJ:esldente . da 
Repübllca; . 

e) convocar de ordem do Presidente da 
Repübllca, · para tomar parte nas deliberações 
do Conselho, altos comandos militares ou ou-
tras autoridades; , • 

d) Apresentar ao Conselho de Segurança 
Nacional a documentação bálllca, Inclusive aná
lise e parecer sObre as questões a serem estu
dadas pelo dito Conselho; 

e) redigir as atas das se.ssões do Cons&
lho de Segurança Nacional e providenciar o 
registro no livro correspondente e assinatura 
pelos membros presentes às respectivas 
sessões; 

f) notificar aos ministros e a qualquer 
outro órgão da Administração Pábllca as decl
sõés tomadas pelo govêrno, em conseqüência 
doe parecerea do Conselho ou da Comlsaão de 
Estudos; 

. g) convocar os mtlltares ou civis, serndo
res pábllcos ou não, habilitados a . prestar 
informações ou esclarecimentos aos trabalhos 
da Secretaria; 

h) corresponder-se, ou entender-se, pes
soalmente ou por delegação, com os Ministé
rios e departamentos da Administração Pábllca 
sObre assuntos que digam respeito às atribui
ções da Secretaria Geral do Conselho de Segu
rança Nacional; 

1) providenciar a preparação das bases 
de decisão do Presidente da Repübllca sObre 
as ,questões ligadas ao interêsse da Segurança 
Nacional, com .repercussão na esfera de atri
buições dos diferentes Ministérios, particular
mente, dos Ministérios civis, apresentando-lhe 
o respectivo parecer; . . 

j) propt>r ao Presidente da Repübllca os 
oficiais a serem nomeados para a Secretaria 
Geral e os elementos a serem requisitados para 
as Secções Administrativa e de Documentação 
e Comunicações; . 

1) Dl$trlbulr os oficiais pelas secções, ou 
delegar essa atrlbulçã\:> ao chefe do Gabinete; 

m) v.lsar as notas da Secretaria que se 
destinarem à publicidade ; 

n) Impor penas disciplinares ao pessoal 
.da Secretaria na forma da legislação vigente-: 

o) fazer publtcar, em Boletim, ordens, 
atos, decisões, etc.. que devam chegar ao co
nhecimento do pessoal d.a Secretaria Geral · e 
dos elementos em ligação com ela; 

p) enviar às repartições competentes doe 
respectivos ministérios as alterações ocorridas 
com os oficiais do Exército, da Marinha e da 
Aeronáutica e com os demais militares ou 

. funcionários civis em serviço na Secretaria · 
Geral; 

q) propor ao Presidente da Repllbllca o 
orçamento do Conselho dé Segurança Nacional, 
Inclusive de sua Secretaria Geral. 

CAP1TULO ll 

Do Gabinete 

Art. 2.0 - Incumbe ao ·Chefe do Gabinete: 
a) Orientar e flscallzar o• trabalhos ine

rentes a cada secção da Secretaria Geral; de 
acôrdo coin as dlretlvu do secretário geral; 

b) - Dtatrlbulr o estuêlo de assuntos admi
nlstr.atlvos de lnterêase nacional ou com reper
cussão em mais de um Ministério por seus 
adjuntos, pelo assessor técnico civil ou, em 
casos especiais, pelas Secções; 

e) Auxiliar o secretário geral nas sessões 
do Conselho de Segurança Nacional, quando 
para Isto receber ordem; · 

d) Funcionar como relator dos processos 
que devam ser submetidos à Comtaaão de Estu
dos ou, para 11180 designar um -dos aQJuntos da 
Secretaria Geral; 
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e) Receber, rever e •ubmeter à consldera
c&o do secretário geral todo o· expediente da 
Secretaria; · · 

f) Providenciar a organ!Zação do expedten" 
te daa conaultaa que o Presidente da Reptl.bltca 
fizer a cada um doa membros do Coru1elho de 
Segurança_ Nactolál e, bem assim, o relatório 
das respostas recebidas, para submisllão à con
alderac&o superior: 

g) Providenciar a documentação bál!lca 
para u sessões do .Conselho de Segur~ça Na
cional que forem convocadas; 

h) Funcionar corno agente diretor no que 
diz respeito àa resporu1abllldades administra
tivas; 

1) Mandar elaborar o boletim Interno da 
Secretaria . Geral autenticando-lhe tôdas as có
pias com a declaração. "confere": redigir "no
tas" sôbre 011 as11untos que devam ter publlcl
-dade e submetê-l&B à cODlllderac&o do secretário 
seral: 

j) Notificar, em nome do secretário geral, 
oa membros da Com1S11ão de Estudo11 du sessões 
que forem por êle determinadas; · 

1) Substituir o secretário geral em seUll 
impedimentos temporários. 

Art. 3.• Incumbe aos adjuntos do Gabinete 
estudar os processos de que tenham àldo encar- · 
regados, sugerir os pareceres da Secretaria 
Geral ou redigi-los de acôrdo com as · diretrizes 
do secretário geral . 

Art . 4.• Incumbe ao as11tstente: 
a) Funcionar · como fil!cal adtDtnJstraUvo 

da Secretaria Geral; 
b) Preparar o boletim Interno da Secreta

ria Geral;. 
e) orientar e fiscalizar os · serviços da 

Secção de Documeutação e Com·unicações: 
d) trazer em dia o livro eàpeclal do histó

rico da Secretaria Geral: 
e) relacionar os documentos stgUOllos e 

ter sob sua guarda e resporu1abtlldade o pro
tocolo e arquivo dêst811 documentos; 

f) assistir àa seBllões da Comillllão de Es
tudos e redigir &11 re11pectlvas ataa e debates; 

·g) Velar pela eecrlturacão d&11 "altera
cõea" ocorridas com os oficiais do Exército, 
da Marinha e da Aeronáutica e com ·os de
maúl militares e funcionários civis em serviço 
na Secretaria Geral; , . 

h) .zelar pela dlecipUna de todo o pessoal 
· auxiliar da Secretaria Geral. 

Art. 5. • - Ao tenente tesourelro-almoxa
rlfe Incumbe a c1lefta da Secção Admlnlstratl" · 
va e, ~~ desempenho dessas funções deve : 

a) providenciar a requisição e o pagamen
to dos vencimentos, pro'Ce1!8&Ddo as fôlh&11 
junto aos órgãos competentes dOll Mtnilltérlos . 
a que pertençam os diferentes elementos da 
Secretaria Geral, conforme !is normaa dos ditos 
Ministérios; · 

b) adquirir o material neceesárto ao fun
cionamento da· Secretaria Geral e zelar pela 
aua . guarda, tudo conforme as Instruções e 
ordena do chefe do Gabinete e do assistente 
e na forma da leg-talação em vigor. 

· Art. 6 • - A Secção de Documentação e 
Comunlcaç'õer compete: · 

a) o serviço de proiocolo geral, contro
lando a entrada, dtatribuição lilterna e expe
dição da documentação; 

b) o serviço de arquivo geral, inclusive 
mapoteca e cartografia; . · 

e) os serviços de dactllografla, mecano
srafla e e,etenografta necessários ao Gabinete e 
u · 1,•, 2.• e 3.• Secções da Secretaria Geral. 

CAPtTULO m 
Daa Secções 

.Art.' 7.• - Aos chefes de Secção Incumbe: 
a) orientar os trabalhos da Secção: 
b) propor ao secretário geral, por Inter

médio do chefe do Gabinete, o que Julgar ne
cusárto dentro d&11 funções e assuntos atrt-
buldos à Secção; • 

e) .organizar pessoalmente ou determinar 
que seus adjuntos organizem o expediente da 
Secção. 

Art. 8. • - Aos adjuntos de Secção Incum
be cooperar com os respectivos chefes no de
sempenho .de suas obrigações. 

. CAPtTULO IV 

Do 1163/JoaJ a~Jiar 

Art. 9. • .,-- Em principio, a Secretaria Ge
ral dispor~ do seguinte quadro de auxtuarea 
o btldos mediante requisição: 

1 encarregado do protocolo e arquivo; 
4 escriturários da Secção de Documentação• 
2 escriturários. da Secção de Administração;· 
3 ordenanç&11; 
1 .s~rvente. 
Parágrafo único - A Secretaria Geral re

quisitará desenhistas e eatenógrafos quando 
ae tornarem necessários. 

CAPtTULO V 

Daa aubaf'tufflc56• 

Art. 10. - As substituições entre os ofl· 
clals, do Quadro de Estado Maior du dife
rentes fôrç&11 armadas, realizam-se obedecen
.do às respectlv&11 antigüidades, . Independente 
de pertencerem ao Gabinete ou às Secções. 

Art'. U - O &11slstente e o tesourelro
almoxarife substituem-se, acumulando &11 res
pectlv&B funções, exceto para os C&8os em que, 
pela legislação vigente, haja Inteira lncompt,• · 
ttbllldade. · 

C.APtTULO VI 

mBpoa(QOes qerafll 

Art. 12 - A critério do secretário geral 
do Conselho de Segurança Nacional os oftctata 
e o assessor :t~cnlco civil disporão de tra.na
porte por conta do Estado, quando em serviço. 

Art. 13 - Ali licenças, férl&11 e aposenta
doria do pessoal em serviço na Secretaria 
Géral serão regulad&8 pela legislação vigente. 

Parágrafo único - As férl&11 e licenças , 
serão concedidas pelo secretário geral ouvidos 
os chefes de Gabinete e de Secções. 

Art. 14 - O horário do expediente obede
. cerá àa necessidades do serviço e ·será deter
minado pelo secretário geral do CoD11elho de 
Segurança Nacional. 

Art. 15 - A todos os funcionários e empre
gados, cabe guardar ·a maior reserva sôbre o 
&11sunto de serviço e absoluto aegrêdo sObre 
os de caráter reservado. 

Art . 16 - 08 C&llOS omissos neste Regi
mento serão resolvidos pelo secretário geral 
do Conselho de Segurança Nacional. 

Rio de J'anelro, em 13 de novembro de 1946. 
- General Alcio Souto, Secretário Geral. 

~Diário Oficial" ;se 16-1-46. 

-te 
Deereto a.• 2% 048, de lS de aovembro de 19" 

Arw011a o RBD•m6t&to da Com'11a4o d8 Batudc» 
do COM0111o d8 8BQUf'MJl;G NaoWMJ. 

O Presidente da Reptl.bllca, usando da 
atrtbulQão que lhe confere o art. fn, n.• I, da 
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Comtltuiçlo, e, na conformidade do que dls
p6e o Decreto-lei n.• 9 775, de 6 de setembro 
'de 1946, 

Decreta: 

Art. 1. • - Fica aprovado o Regimento da 
Comissão de Estudos do Conselho de Seguran
ça Nacional e que acompanha o presente de
creto, assinado pelo general de Divisão Alclo 
Souto, presidente da Comissão de Estudos. 

Art. 2. • - ~ste decreto entrará em vigor 
na data da sua publicação, revogadas as dis
posições em contrário. 

Rio de .Janeiro, 13 de novembro de 1946, 
125.• da Independência e 58.• da Repl1bllca. 

EURICO G. DUTRA. 
B6tleãito Oosta Neto. 

Beglmento da ComiHio. de Estudos 

CAPtTULO I 

Do J1"'6Bidente da Com'8sllo 

Art. 1.• - Compete ao presidente da Co
m!Alo: 

a) orientar e dirigir os trabalhos da Co
mtaslo; · 

b) convocar a reunião da Comissão de 
Estudos para estudar, 'discutir e propor decl
Mles ao Presidente da República, relativamente 
a llBllUntos administrativos de lnterêsse n!l
clonal; 

c) convocar elementos de reconhecida 
competência ·para Integrarem a Comissão de 
Estudos, quando assim julgar conveniente; 

d) fazer consignar em ata os motivos do 
nih> comparecimento dos membros As diferen
tes sessões ; 

e) conceder e cassar a palavra a qualquer 
membro, durante as sessões; 

f) dar posse aos novos membros, depois 
de prestado o compromlaso legal; 

g) organizar sub-comissões especiais, sem
pre que julgar necessário, para tratar dos de
talhes de assuntos eminentemente técnicos. 

CAPtTULO II 

Doa membros da Com'811llo 

· Art. 2.• - Compete aos membros efetivos 
da Coml11São: 

a) prestar o compromisso determinado 
neste Regimento; 

b) comparecer à.li reuniões, e, na lmpos
lllbllldade de cumprir êsse dever, comunicar 
antecipadamente ao presidente da Comissão o 
motivo que determinará sua ausência; 

c) guardar completo sigilo sõbre os as
suntos em· estudo ou já estudados na Comissão; 

d) zelar pela guarda, conservação e resti
tuição ae todos os documentos que lhe tenham 
sido dlstrlbuldos para estudo; 

e) pedir vista dos pareceres e demais do
cumentos subsidiários em debate no selo da 
Comissão, com o prazo fixado em cada caso; 

f) apresentar os pareceres, de que tenham 
sido encarregados como relatores especiais, por 
escrito em três vias pelo menos; . 

g) apresentar ao presidente da Comissão 
memoriais ou sugestões sôbre problemas que 
desejar ver submetidos à ·comissão de Es
tudos; 

h) participar das votações da Comissão e 
emitir por escrito todo voto que divergir do 
parecer em discussão. 

Art. 8. o - Aos membros eventuais da Co
missão Incumbe, em tudo que lhes fôr compa
tivel, as atribuições definidas no art. 2. • para 
os membros efetivos. 

Art. 4. • - E' vedado a todos os membros 
efetivos ou eventuais da Comissão de Estudos 
revelar, sob qualquer forma, os assuntos estu
dados nas sessões · relativas à segurança naclo· 
nal. Igualmente, é-lhes vedado tratar em pa· 
lestras e conferências, pela Imprensa ou em 
livros, de assuntos dependentes de exame ou 
já resolvidos pela Comissão. 

CAPITULO III 

Do funcional'8mo 

Art. 6.• - A Comissão de Estudos redne· 
se por convocação do presidente. Com a pre
sença da maioria dos membros, a Comissão 
poderá Iniciar ou prosseguir nos estudos, en
tretanto, só decidirá. não havendo unânimidade, 
quando o presidente assim julgar conveniente. 

Art. 6. 9 - As reuniões da Comissão de 
Estudos realizam-se na seâe da Secretaria Ge
ral do Conselho de Segurança Nacional e obe
decem às seguintes regras gerais: 

1 • - Havendo ndmero legal, o presidente 
declara aberta a sessão e manda proceder à 
leitura da ata da sessãp anterior, a qual se 
considera aprovada, se não houver Impugna
ção. No caso de qualquer restrição, o chefe 
do Gabinete da Secretaria prestará esclareci
mentos, .e se, apesar dêles, a Comissão de Es
tudos reconhecer a procedência da Impugna· 
ção, será feita a devida retltlcação, que cons
tará da ata da sessão em aprêço; 

2,4 - Aprovada a ata. o chefe do Gabinete 
fará a leitura do expediente recebido e das 
Informações a serem prestadas; 

3,4 - Em seguida, a Comissão passará a 
tratar 'da matéria destinada à ordem do dia: 

a) o chefe do Gabinete fará uma exposi
ção dos relatórios, projetos e pareceres e de· 
mais documentos sujeitos à deliberação do 
plenário. Se os assuntos considerados não ne· 
cessltarem de novos estudos ou de esclareci
mentos mais completos, o presidente os sub
meterá à cj.lscussão e subseqüente votação; 
caso contrário, dlstrlbul-los-á a uma Subco· 
missão ou a relatores especiais designados; 

b) de posse da documentação, o chefe da 
Subcomissão especial criada designará o rela
tor e convocará. a ou as sessões necessárias. 
Discutido e aprovado o parecer no selo da 
Subcomissão, será feita a redação final, para 
ser submetido à deliberação da Comissão de 
Estudos: 

c) se o assunto fôr entregue a um relator 
especial, êste deverá apresentar o parecer den
tro do prazo fixado pelo presidente; 

d) será facultado, a qualquer membro da 
Comtasão de Estudos, pedir adiamento da vota· 
çlo de emendas, uma única vez para 'cada 
processo. e no prazo fixado pelo presidente; 

e) findo o prazo concedido, a · Comissão 
reunir-se-á novamente, para discutir o pare
cer da Subcomissão ou do relator especial e 
as emendas apresentadas. Encerrada a dlll• 
cussão proceder-se-á à votação. que será no· 
mlnal ou simbólica. 

4,• - Terminada a ordem do dia, o presl· 
dente facultará a palavra aos membros que 
desejarem fazer qualquer comi.mlcação ou apre
sentar qualquer Indicação ao plenário atinente 
aos lnterêsses da segurança nacional. 

Art. 7. • - Os pareceres, as sugestões. as 
emendas, etc., .sObre qualquer allsunto sujeito 
a exame e . discussão do plená.rlo, devem ser 
. sempre escritos e anexados ao respectivo 
processo. 

. Art. 8. • - De • cada sessão lavrar-se-á. a 
respectiva ata, em livro especial, A ata uma 
vez lida, discutida e aprovada, na sessão se
guinte, será assinada pelo presidente da Co
missão e pelo chefe do Gabinete da Secretaria 
Geral. 
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Parágrafo dnlco · - O uslstente do Gabi
nete da Secretaria Geral será sempre o redator 
du atas e debates. . 

Art. 9. • - Incumbe à Secretaria Geral do 
Conselho de Segurança Nacional o preparo do 
expediente relativo aos relatórios de apresen
tação das questões que devam ser submetidas 
à alta decisão do Presidente da República. 

Art. 10 - De todos os documentos, pare
ceres ou relatórios originários da Comissão de 
Estudos ficará. arquivada uma cópia autenti
cada na Secretaria Geral. 

Art. 11 - AB relações da Comissão de Es
tudos são asseguradas pessoalmente por seu 
presidente - o secretá.rio geral do Conselho 
de Segurança Nacional - ou pelo chefe do 
Gabinete da Secretaria Geral, quando para Isso 
receber delegação. 

Pará.grafo único - O expediente referente 
às relações da Comissão será. preparado pela 
Secretaria Geral. 

CAPITULO IV 

Do compiom'8ao 

Art. 12 - 011 novo11 membros efetivos ou 
eTentuals da Comissão de Estudos prestarão 
o 11egulnte compromisso, perante os elementos 
Integrantes da mesma, na primeira reunião 
para , a qual forem convocado11: 

"Prometo, sob palavra de honra. guar
dar no mais · completo sigilo os assuntos 
que forem tratados em caráter reservado 
ou secreto e o que ocorrer nas sessões, 
manifestando minhas opiniões sem reser
vas, com Inteira lealdade, sempre que estl
vetem em causa os lnterêsses da Segurança 
Nacional". 

Pará.grato tinlco - De cada compromisso 
que poderá ser prestado, Isoladamente ou em 
conjunto, lavrar-se-.á. um têrmo em livro espe
cial, o qual será assinado por todos os jura
mentados. 

Rio de .Tanelro, 18 de novembro de 1946. 
- General Alcfo Souto, Secretário Geral. 

"Diário Oficial" de 16-11-46. 

~ 

Decreto a.• 22 148, de 22 de novembro de 1946 

Ajtl"01)a o Regfmento do 8eroiço do PatrimOnfo 
do Unfdo, do Mfnfati!rio da F1111enda. 

O Pre11ldente da Rep11bllca, usando da 
atribuição que lhe confere o art. trl, n .• I, da 
Constituição, · 

Decreta: · 

Art. 1.• - Fica aprovado o Regimento do 
Serviço do Patrimônio da União (S.P.U . ) que, 
assinado pelo ministro de Estado dos Negócios 
da Fazenda, com êste baixa. 

Art . 2.• - Fica revogado o Decreto n .• 
6 602, de 5 de setembro de 1944, e demais dls
posic:ões em contrário. 

Rio de .Tanelro, 22 de novembro de 1946, 
. 125.• da Independência e 58.• da República. 

EURICO G. DUTRA. 
Correia e OCU1tro. 

:Regimento do Serviço do Patrimônio da União 

CAPtTULO I 

Da /lnafülade 

Art. 1. • - O Serviço do Patrimônio da 
Unl&o ·(S.P.U.), órgão Integrante do Ministério 

da Fazenda, diretamente 11ubordlnado à dlre
'Çãó geral da Fazenda Nacional, tem por fina
lidade defender, guardar e conservar o patri
mônio Imóvel da. União e promover a proa
perldade do mesmo, cabendo-lhe, especifica
damente: 

I - cadastrar e fazer o tombamento dos 
bens Imóveis da União, diretamente, com a 
colaboração de repartições federais ou median
te ajustes, contratos ou regime de tarefa, de 
acôrdo, no que fôr aplicável, com as disposi
ções contidas no Decreto-lei n.• 6 749, de 29 
de julho de 1944, observadas as normas que 
forem fixadas para a sua execução; 

II - demarcar os terrenos 1de marinha e 
os marginais de propriedade da União; 

III - ter sob sua guarda e responsablll
dade os tltulos do domlnlo dos Imóveis da 
União, bem como os processos e documentos 
probatórios do seu direito de propriedade ou 

poss{.J. _ fazer o registro dos bens imóvel11 
da União; 

V - promover a defesa dos lnter.êl!lses da 
União no que concerne aos seus Imóveis, pro
movendo a demarcação, dliicrimlnação, reivtn
dlcações de domlnlo ou reintegração de posse, 
administrativa ou judicial; 

VI - receber os Imóveis que se encorpo!'ll
rem ao patrimônio da União e fazer entrega 
dos que forem destinados a serviço público ou 
a outros fine, na forma da lei ; 

VII - avaliar imóveis para aquisição ou 
locação pela União. quando no lnterêsse do 
Ministério da Fazenda, e fixar o valor locativo 
e venal dos Imóveis da União ; . 

VIII - opinar nos pedidos de serviços 
federais para utilização de imóveis da União 
e realizar os atos necessários à transferência 
de sua jurisdição; 

IX - determinar os prédios da União que 
devam destinar-se a residência de autoridad~ 
ou de servidores federais, no interêsse do ser
viço, bem como opinar quanto aos que devam 
por êstes ser utilizados como residência em 
caráter obrigatório: 

X - exercer fiscalização sôbre os lmóveta 
entregues a outras repartições federais, pro
movendo ·a volta dos mesmos à sua jurisdição, 
quando não se acharem aplicados em servlçel 
público ou no fim a que tenham sido destl• 
nados; 

XI - proceder, permanentemente, a estu
dos econômicos sôbre os bens imóveis da UnUlo, 
visando à sua valorização e melhor utlliuç&o.f 

XII - administrar os Imóveis jfa Uml; 
n&o utllizado11 em serviço público; 

XIII - reservar, em zonas rurais, t~as 
da União destinadas à explorMão agrfcola e 
estabelecimento de núcleos coloniais, bem como 
conceder terras devolutas nos Territórios Fe
derais, para fins agrlcolas ou pastoris; 

XIV - Inscrever os contribuintes para 
efeito de cobrança de aluguéis, quotas de arren
damtmto, prestações de aquisição, foros, taxas 
de ocupação, relativos a bens Imóveis da 
União. promovendo e fiscalizando a arrecada
ção de rendas dêles pro,·enlentes; 

XV - fornecer à Contadoria Geral da 
República os elementos necessários à contabi
lização dos bens Imóveis da União e os refe
rentes à arrecadação das rendas provenlentet 
do patrimônio !mo biliário ; 

XVI - promover a expedição de Instru
ções no sentido de orientar as estações arreca
dadoras da União quanto à execução dos tra
balhos que lhe11 forem cometidos, e as repar
tições sob cuja jurisdição se acharem próprios 
nacionais, quanto a 11ssuntos referentes ao pa
trimônio imóvel da União; 

XVII - realizar contratos de aquisição, 
allenac;ão, locação, arrendamento. aforamento 
e cessãd de Imóveis da União, bem como fis
calizar-lhes a e~ecução; 
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XV?Il - expedir · Utulos de domlnlo e 
posse concernentes a bens imóveis da União: 

XIX - autorizar a demolição de prédios e 
outras construções da União, quando o aconse
lharem as suas condições de estabilidade ou o 
exigir plano de obra aprovado pelo govêrno. 

CAP1TULO II 

Da orptmútf19/lo 

Art. 2.9 - o S.P.U. 6 constltuldo de: 
I - ôrgão Central, supervisor e controla

dor, com a seguinte composição: 
a) Divisão' de Concessões, Vendas e Aqul

alçlo (D.A.); 
. b) Divisão de Cadastro (D.C.): 

e) Divisão de Contrõle Econômico (D.E.): 
d) Secção de Administração (S.A.); 
II - Delegacia no Distrito Federal (D. 

!J.F.), nos Estados e Territórios - órgãos 
eitecutores e 11ubsldiArlos do órgão central -
compreendendo atividades de cadastro, contra
toil e cobrança. 

f 1.9 - 011 órgãos Integrantes do S.P.U. 
são subordinados técnica e administrativamen
te ao diretor do Serviço. 

f 2.0 - As Divisões e Delegacias, de acõr
do com as necessidades do serviço, poderão 
eer 11ubdlvldldas em outras turmas, além das 
previstas neste Regimento. · 

Art, 8.9 - O S.P.U. e as suas Divisões 
eerlo dlrlgtdoe por diretores, nomeados em 
comissão', e as Delegacias e Secções por che
f91, designados na forma dêste Regimento. 

Art. 4.9 - O diretor do S.P.U. terá um 
lleCl'etárlo, um assistente e os auxiliares ne
cessários, e cada diretor de Divisão um secre
tário, todos servidores ·da União e de livre 
éecolha dos respectivos diretores. · 

Art lí.9 - Os cargos de direção e funções 
de chefia do S.P.U., bem como as substitui
ções eventuais dos respectivos ocupantes serão 
exercidas por servidores da União com dois 
(2) anos, no mlnimo, de exerciclo no Ministé
rio da Fazenda, e que, nos casos adiante In
dicados, satisfaçam, também, aos requisitos 
seguintes: 

I - O diretor do S:P.U., os diretores da 
D.e. e da D.E., os chefes das Delegacias, os 
che(es da 8.D. da D.e., da s.u. da D.E. 
da S.Cd. da D.D.F. e o chefe da Fazenda 
Nacional de Santa Cruz (F.N.S.C.) - dlplo- · 
mados em quaisquer das especializações pro
t!Nlonals da Engenharia: 

II - O diretor da D.A.,. os· chefes da 
8.Ct. e S.Aa·. da D.A. e da S .Ct. da D.D.F. 
- diplomados em Direito. · 

Parágrafo único - Não havendo servidor 
que satisfaça aos requisitos exigidos neste 
artigo, as funções de chefia, bem como as de 
aubstltuto eventual dos seus ocupantes, pode
rio enquanto os órgãos respectivos não dls
p'UBerem de servidor devidamente habilitado, 
ser exercidas por servidor que os não satisfaça. 

Art. 6. • - As Delegacias nos Estados e 
Territórios, têm sede nas repecUvas capitais 
e jurisdição nas áreas das mesmas unidades 
da Federação, e a D.D.F. tem sede junto ao 
órgão central do S.P.U. e jurisdição na área 
do Distrito Federal e da Fazenda Nacional de 
Santa Cruz. 

1 1.• - O diretor dó S.'P.u:. por conve
niência do serviço, poderá, temporàrlamente, 
modi!lcar a área de Jurisdição das Delegacias. 

f 2.• - A vista do lnterêsse do serviço, 
poderão, mediante autorização do diretor do 
B.P.U., ser mantidas turmas du Delegacias 
junto às repartições arrecadadoras da União 
em outras localidades. 

CAPtTULO III 

Da utrutura e compet~ doa 6rgiloa 

SBC(JÃ.0 1 

Da D.A. 

· Art. 7.• - A D.A., órgão de orientação e 
revisão de atos e contratos, compreende: 

Secção de Contratos de Rendimentos 
(S.Ct.) 

Secção de Aqulslção e Allenaçõee 
(S.Aa.) . 

Turma de Administração ·(T .A.). 
Art. 8.• - A S.Ct. compete examinar e 

dar. parecer ·nos processos concernentes a afo
ramento, locação, arrendamento e ocupação de 
bens Imóveis, organizados pelas Delegacias e 
que devam 11er submetidos ao diretor do S. P. U. 

Art. 1!.9 - A S.Aa. compete examinar e dar 
parecer nos processos concernentes à aquisi
ção, alienação, permuta, cessão e reivindicação 
de domlnlo de bens Imóveis, organizados pelas 
Delegacias e que devam ser submetidos ao di
retor do S.P.U. 

Art. 10 - A S .Ct. e a S.Aa., de acOrdo com . a competência respectiva, deverão: . 
I - propor normas para execução dos atos 

e contratos concernentes a bens imóveis; 
II - rever os contratos de que trata o 

Item anterior, celebrados no Distrito F.ederal, 
nos Estados e nos '!'errltórlos que devam ser 
submetidos ao diretor do S.P.U., com o fim 
de verl!lcar a legalidade dos mesmos e opinar 
sõbre a sua aprovação e, quando fOr o caso, 
providenciar o seu encaminhamento ao Tribu-
nal de Contas: · 

llI - emitir parecer sobre questões jurt
dtcas nos processos que lhes forem dlstrl
bu1dos: 

IV - propor medidas administrativas e 
judiciais acauteladoras dos direitos da União 
sObre bens do seu domlnlo; 

V - coligir, para encaminhamento à 
Procuradoria da República, os· elementos ne
cessArlos à defesa dos bens Imóveis da Uni.ão: 

VI - manter permanente contacto com a · 
Procuradoria da República, assistindo e.os pro
curadores designados para funcionar em ações 
concernentes a bens Imóveis da União; 

VII - anotar o andamento das ações de 
que trata o Item anterior; . 

VIII - organizar e manter atualizado 
ementa.rio da legislação e das decisões admi
nistrativas referentes ao patrlmOnlo Imóvel da 
União; . . 

IX - realizar os atos e contratos referen
tes a bens Imóveis existentes Jios Estados e 
Territórios, mas que, por exceção, a critério 
do diretor do S.P.U. e no lnterêsse da admi
nistração, devam ser realizados . na Capital 
Federal; 

X - . organizar projeto de minuta dos 
atos e contratos de que trata o Item anterior. 

Art. 11 - Ã T .A. compete realizar os atos 
concernentes à administração de pessoal, ma
terial e comunicações, Inclusive o recebimento 
.e entrega de processos, bem como executar 
quaisquer outras atividades meios da Divisão. 

SBOCAO 11 

Da D.O. 

Art. 12 - A D.e., órgão !!e orientação e 
revlsllo de assuntos de engenharia, cadastro, 
registro e guarda de documentação refe.rente 
aos bens Imóveis da União, compreende: 

Secção de Coleta de . Dados (S.D.) 
Becc:ão de Registro (S.R.) 
Mapoteca (:Map.) 
Turma de Admintstração (T.A.) 
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4rt. 18 - A S.D. compete: · 
I - promover e orientar pesquisas rela

tivas a direitos da União sôbre bens imóveis 
e propor as medidas neceBSáriu à regulari
zação da situação dêstes; 

II - promover o tombamento dos próprios 
nacionais, organizando cadastro geral do pa
trimônio, no pais e no estrangeiro, em que se 
consignem todos os elementos identificadores 
do bem e os respectivos documentos de pro-
priedade; · 

III - coligir dados sõbre valores unitá
rios de lmóvels, medidas agrárias corrente
mente usadas e posturas municipais em vigor . 
no pais, mantendo fichário dessas Informações ; 

IV - elaborar planos, normas e Instruções 
para execução de levantamentos topográficos, 
plantas cadastrais e avaliação de Imóveis; · 

V - examinar os estudos apresentados 
pelas Delegacias para a execução dos encargos 
relativos ao disposto no item precedente, opi
nando sõbre a conveniência de sua reallz·ação, 
e ter conhecimento dos . trabalhos de cadastro 
por elas realizados; 

VI - fazer a revisão técnica, quanto a 
assuntos de engenharia, . dos processos orga
nizados pelas Delegacias e que devam ser sub
metidos ao diretor do S.P.U.; 

VII - promover o encaminhamento à Di
vido de Obras do Ministério da Fazenda dos 
processos referentes a obras em Imóveis sob 
a jurisdição do S .P.U. 

Art. 14 - A S.R. compete: 
I - registrar os bens Imóveis da União, 

situados no pais e no estrangeiro, à vista dos 
elementos obtidos dlretameqte ou por Intermé
dio das Delegacias; 

II - manter documentação. de cada bem 
Imóvel, considerado como unidade patrimonial 
para efeito de registro: ' 

III - coligir elementos concernentes à 
encorporacão ou desencorporação de bens Imó
veis da União, bem como quaisquer outros 
que Interessem ao registro dos mesmos ben's; 

IV - prestar Informações sõbre a situação 
patrimonial dos bens Imóveis da União; 

V - promover a remessa . à Contadoria 
Geral da República dos elementos necessários 
à c.ontablllzação do patrimônio Imóvel da União; 

VI - manter sob sua ·guarda arquivo dos 
processos que contenham documentos ou quais
quer dados Informativos de Importância para 
defesa dos be11s Imóveis da União; 

VII - organizar, para publicação periódi
ca, catálogo dos bens Imóveis da União. 

Art. 15 - A Mapoteca compete: 
I - manter arquivo de plantas dos bens 

Imóveis da União, bem como de outros de 
tnterêsse do S.P.U.; 

II __, executar serviços fotográficos, bem 
como cópias, ampliações, reduções de plantas, 
mapas e outros documentos, e demais traba
lhos concernentes aos mesmos serviços . 

Art. 16 - A· T.A. compete realizar os 
atos concernentes à administração de pessoal, 
material e comunicações, Inclusive o recebl
inento e entrega de processos, bem como 
executar quaisquer outras atividades-meios da 
Divisão. 

BEO(}AO III 

Da D.E. 

Art: 17 - A D.E .• órgão de orientação e 
estudo de utilização dos bens e de fiscalização 
da receita dêles proveniente, compreende: 

Secção de Inscrição dos Bens Produti
vos (S.I.) 

Secção de Contrôle da Receita' (S.C.) 
Seccão de Estudos da Utilização dos 

Bens (S.U.) 
Turma de Administração (T .A.). 

Art. 18 - A S.I. compete: 
I - coligir elementos concernentes a be1111 

Imóveis da União susceUveis de produzir 
renda; 

. II - Inscrever os bena Imóveis da União 
produtivos ou suscetlvels de produzir renda; 

III - ter permanente conhecimento da 
ap'llcação econômica dos Imóveis da União, 
propondo, quando fõr o caso, o estudo de sua 
melhor utilização. 

Art. 19 A S.C. compete: 
I - registrar e fiscalizar a arrecadação 

das rendas provenientes do patrimônio Imóvel 
da União; 

II - estimar a receita da União, no tocante 
a essas ·rendas; 

III - registrar as ocorrências de ordem 
econômica relativas a bens lmóvels da União; 

Art. 20 - A S.U. compete: 
I - estu 1ar a utilização dos bena imóveis 

da União; 
II - apreciar os pedidos de utilização de 

lrnóvAls P,Or serviços públicos; . 
. III - examinar os processos de demollc&o 

de prédios e outras construções da União; 
IV - fazer estudos econômicos com baae 

em levantamentos estatlstlcos da arrecadação 
de rendas provenientes do patrimônio Imóvel 
da União; 

V - apreciar, na fase Inicial, os processos 
de que possam resultar encorporação ou de
sencorporação de bens Imóveis ao patrimônio 
da União, bem como, na mesma fase, ou que 
versarem sõbre utilização com fundamento em 
aproveitamento econômico de lnterêBBe na
cional. 

Art. 21 - .A T.A. compete realizar os ato11 
concernentes à administração de pessoal, ma
terial e comunicações, Inclusive o recebimento 
e entrega de processos, bem como executar 
quaisquer outras atividades-meios da Divisão. 

BEO(}.J.O IV 

Da D.A. 

Art . 22 - A D.A. , órgão auxfllar, especial
mente. Incumbido das atlvldades-inelos da re
partição, compete : 

I - organizar e manter atualizados assen
tamentos referentes ª9" servidores lotados ou 
em exerclclo no S. P. U., bem como às c!arrelras 
e séries funcionais dos mesmos servidores, e 
quadros demonstrativos da situação das dota
ções orçamentárias destinadas a atende'r àa 
despesas de pessoal: 

II - examinar e Informar papéis referen
tes a pessoal e executar os expedientes relati-
vos a tais assuntos: . 

III - organizar boletim mensal da fre
qüência do nessoal do órgão central do S.P.U. 
e da D.D.F.; 

IV - contabilizar as despesas de pessoal 
e material, eserlturar os créditos concedidos, 
promover empenho de despesas e processar 
cõntas; · 

V - receber, guardar e distribuir o mate
rial destinado ao órgão · central e D.D.F., 
organizando perlõdlcamente, balancetes do ma
terial recebido e consumido, beni· como inven
tário do material permanente; 

VI - preparar a proposta do orçamento 
da despesa referente a pessoal e .material; 

VII - promover as medidas necessárias à 
repara«:llo, conservação e limpeza dos locais 
de tr11.balho da repartição central; 

VIII - colecionar cópia do expediente do 
S.P.U.; 

IX - organizar coletAnea da legislação e 
atos complementares concernentes a pessoal e 
material, bem como a outros assuntos de lnte
rêsse do S.P.U., · promovendo a publicação 
periódica da leglslaQão e das decisões concer
nentes ao patrimônio Imóvel da União. 
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BBC0.1.0 V 

Da Delegada do Be'""'o do Pstrhn4'flto àa 
Ufli4o no Dtatrito Federal 

Art. 28 - A D.D.F., órgão lÓcal de ad
minlstração e de execução de 11ervtço de cadas
tro, de atos de contratos e de cobrança, com
preende: 

Secção de Cadastro (S.Cd.) 
Secção de Contratos (S.Ct. ) 
Secção de Cobrança (S.Cb.) 
Turma da Fazenda Nacional de Santa 

Cruz (T.F.N.S.C.) 
Turma de Administração (T .A. ). 

Art. 24 - A S.Cd. compete: 
I - fazer o cadastro, demarcação, avalia

ção e tombamento dos bens Imóveis da União 
ou que a esta possam interessar; 

n - fazer a inscrição dos bens lmóvel11 
ia União e remeter à D.e. os elemento11 ne
eessários ao registro dos mesmos ; 

· III - fazer o tombamento de cada próprio 
uaclonal, considerado como unidade patrimo
nial para efeito de regllltro, compreendendo 
Utulo de propriedade, ou, na falta dêste, Indi
cações de elementos comprobatórios dos di
reitos da União, histórico, memorial descritivo, 
com a avaliação, têrmos. plantas, fotografias 
e demais elementos elucidativos da situação 
jurldica e administrativa do Imóvel, de tudo 
remetendo cópia à D. C. ; 

IV - preparar os elemento11 técnicos . ne
cessários à homologação de demarcações, avi
ventação de rumos ou discriminação de terras, 
representando, para que se liquidem, adminis
trativa ou judicialmente, sôbre as questões 
.(lua forem suscitadas a r espeito; 

. · V - fazer, peribdleamente, revisão do ca
d&1tro e tombamento dos imóveis da União. 
remetendo à D.C. os dados necessários ao 
balanço patrimonial; 

VI - proceder a pesquisas relativas a di
reitos da União sôbr.e bens Imóveis; 

VII - Instruir e enútlr parecer, quanto 
a assuntos de engenharia, nos processos que 
transitarem na Delegacia; · 

VIII - promover a execução de obras de 
ligeiros reparos em Imóveis a cargo do S. 
P.U.; • 

IX - opinar sôbre a utilização de Imóveis 
da União. 

Arl. 26 - A S. Cb. compete:. 
I - providenciar o regular recolhimento. 

de rendaa concernentes a bens Imóveis: 
II - lançar e controlar a arrecadação das 

rendaa provenientes do pátrlmônlo imóvel da 
União; 

III - receber e entregar imóveis; 
IV - controlar a utilização de Imóveis 

por serviços públicos, promovendo a volta dos 
Ulel!mos ao S.P. U., quando não estiverem 
Ilendo aplicados no fim pàra que tenham sido 
entregues; 

V - fiscalizar a execução dos contratos 
concernentes a bens imóveis a cargo do 
8.P. U .. propondo .aa medldaa acauteladoras 
do lnterêsse da União ; 

VI - relaclon,ar os deveres da União, no 
tocante à renda proveniente de imóveis, para 
cobrança da divida; 

VII - processar concorrências; 
VIII - estimar, anualmente, para o exer

cicio futuro, a receita proveniente de bens 
Imóveis. 

Art. 26 - A S. Ct. compete: 
I - organizar os processos concernentes 

à encol"poração e desencorporaçllo de bens 
lm6velll; n - organizar os processos concernentes 
a aforamento, locação, arrendamento e cessão 
de bens Imóveis; 

III - organizar os processos concernentes 
à transferência de jurisdição de Imóvel.e; 

IV . - propor medidas adminlstratlvail e 
judiciais aeauteladoras dos direitos da União 
sõbre bens de seu domlnio; 

V - organizar projeto de minuta de atos 
e contratos referentes a Imóveis; 

VI - realizar os atos e contratos referen
tes a imóveis da União; 

. Art. 'J'l - A D.D.F .. compete ainda: 
I · - administrar os bens imóveis da União 

·situados na zona de sua jurisdição, promo
vendo as medidas' convenientes para sua con
servação e defesa; 

II - remeter ao diretor do S.P.U. de
monstrações de sua.s atividades na formã 
prescrita; 

III - observar em seus trabalhos as nor
mas e instruções prescritas pelo diretor iio 
S. P. U.. sugerindo as medidas que lhe pare
çam aconselháveis à execução dos serviços: 

IV - praticar os atos que, por fôrça de 
lei ou ·dêate Regimento, lhe caibam, e os 
demais que convenham aos interêsaes da ad
ministração . . 

Art. 28 - A T.F.N.s.c .. setor local de 
administração e de execução de serviços de 
CP.d11stro, cobrança e de preparo de atos e 
contratos, tem, em sua área de jurisdição, 
atribuições Idênticas às das Secções da D.D.F .. 
excetuadas as de que tratam os Itens ·VII do 
art. 25 e V e VI do art. 26. 

Art. 29 - A T .A. ·compete realizar os atos 
concernentes à administração de pessoal, ma
terial e comunicações, inclusive o recebimento 
e entrega de ·processos. diretamente, aos de
mais setores da D.D.F., bem como executar 
quaisquer outras atividades-meios da Dele
gacia • 

BEC(l.1.0 VI 

Daa De'legaclaa f!Oa Estados e Ternt6rios 
Federais 

Art. 30 - As Delegacias (D) nos Estados 
e Territórios Federalll, ól'gãos representativos 
do S. P. U. na área de sua jurisdição, subst • . 
diãrlos do órgão central e de execução de aU· 
vidades looals, compete, além dos encargoa 
constantes dos ·arta. 28 a 'J'l : 

I - promover as medidas adminlstrattvu 
e judiciais aeauteladoraa dos direitos da União 
sõbre bens de seu domlnio; 

II - ter sob sua guarda os processos quJ 
contenham documentos probatórios do direito 
de propriedade ou posse de bens imóvela ~ 
União; . ' 

III - exercer as atividades que lhes forem 
aplicáveis dentre as cometidas à S.A. da ~
partição central, bem como executar os sern
ços de comunicações e arquivos. 

CAPfTULO IV 

Daa atribuiç6es do pessoaJ 

Art. 31 - Ao diretor do S.P.U. Incumbe: 
I - orientar, dirigir e coordenar as ativi

dades do S.P.U.; 
II - despachar, pessoalmente, com o di

retor geral da Fazenda Nacional; 
III - biliar ou aprovar portarias, Instru

ções. normas ou planos para a execução ou 
orientação dos serviços de competência do 
S.P.U.: 

IV - · comunicar-se, diretamente, sempre 
que o lnterêsae do serviço o exigir, com quais
quer autoridades, exceto com as Mesas do 
Congresso Federal, com os Presidentes da. Re
pl'.Jbllca e do Supremo Tribunal Federal e com 
os ministros de Elltado, casos em que deverll 
fazê-lo por 1nterm6dJo do ministro da Fazenda: 
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V - · 1Ubmeter, anualmente, ao diretor ge
ral da Fazenda Nacional o plano de trabalho 
do S.P.U.; 

VI - apresentar, anualmente, .ao diretor 
geral da Faze~da Nacional relatório das ativl- . 
dades do S.P.U.; 

VII - reunir, semanalmente, os diretores 
de Divisão para discutir e usentar provldên

. elas relatlvaa ao Serviço; 
VIII - comparecer às reuniões para aa 

quais seja convocado pelo diretor geral da Fa
zenda Nacional. · 

IX - promover reuniões dos dirigentes 
dos órgãos dos ministérios sob cuja jurisdição 
se acharem Imóveis da União; 

X - organizar, conforme as neceuidades 
do serviço, turmas de trabalho com horário 
especial; . 

XI - determinar a execução de trabalho 
fora da sede; 

XII - admitir, dispensar e conceder me
lhoria de salário ao pessoal extranumerário; 

XIII --.,. propor nomes, em lista trlpllce 
para o provimento doa cargos de diretor de 
Divl!Jão; 

XIV - propor nomes, em llilta trfpllce, 
para a função de chefe de Delegacia, cujo 
preenchimento é feito por decreto; 

XV - designar e dispensar, por proposta 
do respectivo diretor de Divisão, os ocupantes 
de função gratificada e seus substltutoll' even
tuals, exceto no caso de secretário de diretor 
de Divisão; 

XVI - expedir boletins de merecimento 
do• servidores que lhe fo:rem diretamente su
bordinados; 

XVII - organizar e alterar a · escala de 
férias do pessoal que lhe fOr diretamente su
bordinado, bem como aprovar a do1 demais 
servldorê8: • · 

XVIII - elogiar ·e apllcar penas dlsclpllna
res, Inclusive a de 11uspensão até quinze (15) 
dias, aos servidores em exerclclo no S.P.U .. 
eJroJ)or ao diretor geral da Fazenda Naclo
n a aplicação de penalidade que exceder de 
sua alçada; 

XIX - determinar a Instauração de pro
cesso administrativo; 

XX - antecipar ou prorrogar o perlodo 
normal de trabalho no órgão central e nas 
Delegacias; 

XXI - inspecionar, pessoalmente ou por 
Intermédio de servidores por êle designados 
os bens do patrimônio Imóvel da União, e os 
11ervlc;os da competência do S.P.U.; 

XXII - modificar, temporàrlamente, por 
conveniência do serviço, a área de jurlsdlção 
das Delegacias; 

XXIII - propor ao diretor geral da Fa
zenda-Nacional .aa providências que Julgar con
venientes ao aperfeiçoamento do serviço; 

xxrv - movimentar; de acõrdo com a 
conveniência do qervlço, o pessoal com o exer-. 
ciclo no S.P.U.; 

xxv - determinar o recebimento e a en
trega de Imóveis, bem como, quando compe
tentemente autorizada a transferência de sua 
jurisdição, de um para outro ói'gão da admi
nistração pública; 

XXVI - determinar os prédios que, na 
forma da lei, devam destinar-se a residência 
de autoridades ou de serviços federais: 

XXVII - assinar contratos e têrmoa de 
ajuste para execução de serviços autorizado• 
em lei; 

XXVIII - aprovar concessões de afora
mento e de llcença para ocupação de terras 
devolutas e autorizar transferência de afora
mento e de ocupação. 

XXIX - decidir sõbre pedidos de remis
são de aforamento e de alienação de terrenos 
ocupados: · 

XXX - aprovar contratos relativos a bens 
Imóveis da UnJlo; 

XXXI - expedir tltulos de domtnfo ou 
posse concernentes a terru devolutaa da 
União: 

xxxn - encaminhar ao Conselho de Ter
ras da União (C.T.U.) os processos que lhe 
devam ser submetidos; 

XXXIII - prolatar decisões deflnltlvaa ou 
com !Orça ·de definitivas nos processos que 
correrem perante o S. P. U . e que não este
jam expressamente reservadas a autoridade 
superior; 
· XXXIV - distribuir o expediente que lhe 
tenha sido dirigido e os processos que lhe 
tenham sido encaminhados; 

XXXV - encaminhar à Procuradoria Ge.. 
ral da Fazenda Pública e à Contadoria Geral 
da República processos que versem assuntos 
da compet~ncia das mesmas; 

XXXVI - avocar !LO seu exame proce880ll 
que se encontrem no S . P. U. ; 

XXXVII - empenhar despesas, autorizar 
pagamento e· requisitar adiantamentos e pas-
liagens; , 

XXXVIII - autorizar a movlmentaçlo. 
em objeto de serviço, dos 'chefes de Delega
cias, dentro da respectiva área de jurlsdjçloj 

XXXIX - arbitrar diárias pela prestaçlo 
de serviço fora da sede: 

XL - autorizar , a abertura e homologar 
a aprovação de concorrências, concernentes a 
bens Imóveis da União e outros de lnter6ue 
do S.P.U.; ' 

XLI - autorizar a demolição de prédios e 
outras construções da União; 

XLII - autorizar o fornecimento de cer
' tldões e de cóplu de plantas e outros do-
cumentos; · 

XLIII - tomar providências para a per
feita observância das leis que interessem à ad
ministração do patrimônio da União; 

XLIV - delegar competência aos direto
res de Divisão, chefes de Delegacias e ao seu 
assistente, para exercer ·qualquer atribuição 
de sua alçada; 

XLV - reaolver os casos omissos, subme
tendo as respectivas decisões à aprovação do 
diretor geral da Fazenda Nacional. 

Art. 32 - Aos diretores de Divisão e ao 
chefe da S.A. Incumbe: 

I - orientar e coordenar as atividades 
da respectiva Divisão ou Secção; 

II - distribuir o expediente que lhea 
tenha sido dirigido pelos demais órgãos do 
S.P.U. e os proceuoa que tenha recebido, 
podendo avocar ao seu exame os que se encon
trem na Divisão ou 8ecção; 

III - despachar, pessoalmente, com o di
retor do Serviço: 

IV - aubmeter, anualmente, ao diretor 
do Serviço, o plano do trabalho da Divisão ou 
Secção: 

V - apresentar, anualmente, ao diretor 
do Serviço relatório das atividades da Dlvlllão 
ou Secção, bem como, nu ápocas que forem 
fixadas, boletins relativo• ao andamento dos 
servlç9s: 

VI - propor as providências que julgar 
convenientes ao aperfeiçoamento do serviço; 
: VII - comparecer às reuniões para u 
quaill seja convocado pelo diretor do Servlco: 

VIII - propor a admlasão, melhoria de 
aalárto e dlspenaa de extranumerárlos~ 

IX - expedir boletins de merecimento 
dos servidores que lhes forem diretamente 
subordinados; 

X - organizar e alterar a escala de fêrlu 
do pessoal da Divisão ou Secção e submetê-la 
à aprovação do diretor do Serviço; 

XI - elogiar e apllcar penas dlaclpllnare. 
atá a de suspensão por oito (8) dias, aos Hr-. 
vldores com exerclclo na Divisão ou Secg,ljt 
e propor ao diretor do Serviço a apllcaçlo de 
penalidade que exceder de sua algada; · 
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XII - propor ao diretor do Serviço a ante
cipação ou prorrogação do perlodo normal de 
trabalho na Divisão ou Secção; 

XIII - baixar portarias, Instruções e or-
dens de serviço; , 

XIV - determinar a execução de serviço 
fora da sede do S.P.U. , por servidores com 
exerclcio na Dlvi.são ou Secção; 

XV - tomar providências para o perfeito 
cumprimento das leis, regulamentos, Instru
ções, ordens de serviço e outras disposições 
que Interessem à administração do patrimô-
nio da União; · ,-

XVI - determinar as pro'Vldênclas neces
sárias à perfeita Instrução dos processos; 

XVII - autenticar certidões, plantas · e 
outros documentos que exijam essa formali-
dade; · 

XVIII - entender-se diretamente, sõbre 
assuntos da competência da Divisão ou Sec
ção, com os demais órgãos do S. P . U., solici
tando-lhes audiência ou esclarecimentos, e por 
Intermédio do diretor do Serviço, com os ou
tros órgãos da Administração Pública. 

Parágrafo único - Aos diretores de Divi
são compete ainda: . 

I - reunir, semanalmente, os chefes das 
Secções para discutir e assentar providências 
relativas ao trabalho da Divisão; . 

II - designar e dispensar o seu secretário 
e Indicar ao diretor do Serviço os servidores 
que devam exercer outras funções gratificadas, 
bem como seus substitutos eventuais; 

m - movimentar, de acõrdo com a con- · 
venlêncla dos trabalhos, o pessoal com exer
clclo na Divisão . 

.Art. 33 - Aos chefes de Delegacia In-
cumbe: . 

I - orientar, dirigir e coordenar as . ativi
dades da Delegacia; 

II - distribuir o serviço pelos setores ou 
servidores da Delegacia: 

III - 'baixar portarias, Instruções e or
dens de serviço; 

IV - submeter, anualmente, ao diretor do 
Serviço, o plano de trabalho da Delegacia; 

V - apresentar, anualmente, ao diretor 
do Serviço o relatório das atividades da De
legacia, bem como, nas épocas que forem 
fixadas, boletins relativos ao andamento . dos 

. serviços: 
VI - sugerir ao diretor do Serviço provi

dências que visem à maior etlclêncta doa 
trabalhos; 

VII - propor os servidores que devam 
exercer ou ser dispensados de funções grati
ficadas, bem como seus substitutos eventuais; 

VIII - movimentar, de acõrdo com a con
veniência do serviço, o pessoal com exerclclo 
na Delegacia: · 

IX - propor ao diretor do Serviço a ad· 
miBsão, melhoria de salário e dlapensa de ex
tranumerárlos; 

X - expedir boletins de merecimento , dos 
funcionários que lhes torem diretamente au-
bordlnados: · 

XI - organizar e alterar a escala de 
férlu do pessoal da Delegacia e submetê-la 
à aprovação do diretor do Serviço; · . 

XII - elogiar e aplicar penas disciplina
res até a de suspensão por oito (8) dias, aos 
servidores com exerclclos na Delegacia e pro
por ao diretor do Serviço ·a aplicação de pe
nalidade que exceder de sua alçada; 

XIII - propor ao diretor do Serviço a 
antecipação ou prorrogação no perlodo nor-
-mal de trabalho na Delegacia; · 

XIV - conceder aforamento, ad f'efBNm· 
dum do diretor do Serviço: 

XV - autorizar, resguardando o lnterêsse 
da Fazenda Nacional, o fornecimento de cer
tidões e cópias de plantas e de outros do
cumentos; 

XVI - praticar atos por delegação do d(-
rttor do Serviço; · 

XVII - determinar a execução de servigos 
fora ·da sede da Delegacia; 

XVIU - organizar, contorme a necessi
dade do serviço, turmas de trabalho com ho
rário especial; 

XIX - determinar a execução .de quais
quer outros trabalhos, no lnterêsse do· serviço; 

XX - reunir, periôdlcamente, os chefes 
dos diferentes setores da Delegacia para dis
cutir e assentar providências relativas ao 
serviço. , 

1 1.• - Aos chefes de Delegacias, exceto 
ao chefe da D.D.F. Incumbe ainda: 

I...;... representar p S .P.U. na área de sua 
jurlsdlgão: 

II - entender-se, em matéria de serviço, 
com autoridades federais, estaduais e munici
pais, dentro de sua jurisdição e, nos demais 
casos, por Intermédio do diretor do Serviço; 

III - encaminhar ao procurador da Dele
gacia Fiscal ou procurador da República os 
processos· que versem assunto da competência 
do mesmo sõbre os quais necessite do seu 
pronunciamento; 

IV - empenhar . despeau, autorizar paga
mentos . e requisitar adiantamentos e pas
Sll&'ens; 

1 2.• - Ao chefe da D.D.F. Incumbe 
&inda: 

· I - despachar, pessoalmente, com o di-
retor ·do Serviço;. . -

n - comparecer às reuniões para as quais 
seja convocado pelo diretor do Serviço. · 

Art. 34 - Aos chefes de Secção Incumbe: 
I - opinar nos processos que lhe forem 

encaminhados e distribuir os trabalhos ao pes
soal que lhe11 fõr diretamente subordinado; 

II - orientar e fiscalizar a execução dos 
trabalhos da Secção; 

III - despachar, pessoalmente, com o di
retor da Diviaão ou ôhete da Delegacia; 

IV - apresentar, men11almente, ao diretor 
da Divisão ou chefe da Delegacia boletim das 
atividades da Secção e, anualmente, relatório 
dos trabalhos reiülzados, em andamento e 
planejados; . 

V - propor ao diretor de Divisão ou chefe 
de Delegacia, medidas convenientes à boa 
execução dos trabalhos; · 

VI - elogiar e aplicar as penas de ad
vertência e repreensão ao pessoal que lhe tõr 
diretamente subordinado e propor a aplicação 
de penalidade que exceder .de sua alçada; 

VII - expedir boletins de merecimento 
dos servidores que lhes forem diretamente 
subordinados; · 

VIII - velar pela dlsclpUna nos recintos 
de trabalho. 

Art. 35 - Ao assistente do diretor do Ser· 
vtço Incumbe · estudar e preparar despachos de 
processos submetidos à decisão do diretor do 
Serviço e executar outros trabalhos que lhe 
torem pelo mesmo cometidos. 

Art. 36 - · Aos secretá.rios Incumbe : . 
I - atender àa pessoas que desejarem se 

comunicar com o respectivo diretor ; · · , 
II - representar o respectivo diretor. 

quando para Isso fõr designado: 
III - executar os demais serviços que 

lhes forem cometidos pelo respectivo diretor. 
Art. :rr - Aos demais servidores, sem 

função especificada ·neste Regimento, cumpre 
executar os trabalhos que lhes forem determi
nados pelos seus superiores imediatos. 

CAP1TULO V 

Do hcwlfrio · 

. Art. 38 - O horário normal de trabalho 
será fixado pelo diretor do S .. P .U ., respei
tando o número de horas semanais ou men
sais estabelecido para o serviço público civil. 

Art. 39 - O diretor do S.P.U., 0& dire
tores de Dlvi.são e os chefes de_ Deleg&C!as n~ . 
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ftca.rn sujeitos a ponto, devendo, porém, obser-
var o horário fixado. · 

Parágrafo (mico - Ficam, tambám dillpen
sados de ponto os servidores em serviço de 
campo, observado o ndmero legal de horas de 
trabalho, comprovado de acõrdo com il8 ins
truções que · forem baixadas pelo diretor do 
·Serviço. 

CAPfTULo VI 

Das aubst•tuwõea 
Art. 40 - Serão substitufdos automàtlca

mente, em suas faltas ou impedimentos even-
tuais até trinta (30) dias: . 

I - o diretor do Serviço por um diretor 
de Divisão ou chefe da D.D.F., de sua indi
cação e designado pelo diretor geral da Fa
zenda Nacional; 

II - os diretores de Divisão por chefes 
de Secção, por êles Indicados e designados 
pelo diretor do S.P.U.; 

III - os chefes de Delegacia por chefl'.S 
de Secção ou, na falta dêste11, por servidores 
por êles indicados e designados pelo diretor 
do S .P.U.; 

IV ....: os chefes de Secção por servidores 
pOr êles Indicados e designados pela autor!-

. dade Imediatamente superior. · 
Parágrafo dnlco - Haverá, sempre, servi

dores, prêvlamente designados para as subs
tituições de que trata êste artigo. 

, CAP1TULO VII 

D'8~c568 J161"a'8 e tranaU6ria8 
Art. 41 · - Nenhum servidor pode'rá fazer 

publicações e conferências ou dar entrevistas 
sobre assuntos que se . relacionem com a orga
nização e as atividades do S.P.U., sem auto
rização escrita do diretor do Serviço. 

Art. 42 - Poderão ser mantidos, a crité
rio do diretor ·do S. P . U., em funções de che
fia os seus atuais ocupantes que não possuam 
os requisitos exigidos no art. 5.9. 

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 1948. -
Corre(a e Castro. 

"Diário Oficial" de 28-ll-46. 

· Atos 
PBESIDIJNCIA DA BEPCBLICA 

Con•elho Nacional do Petróleo 

Portària 'fl! 19'1, de 9 de outubrg de. 1946 

O Presidente do Conselho Nacional do Pe
tróleo resolve, por Indicação do engenheirQ 
diretor da Divisão Técnica dêste órgão, desig
nar o engenheiro Albino Manuel Regalo de 
Sousa para responder pelo expediente da mes
ma Divisão, durante o · afastamento daquele 
diretor, que foi designado por decreto de 24 
de .setembro llltlmo, publlcado no Didrio Of(
cial de 26 do mesmo mês, membro da dele
g'ação brasileira ao II Congresso Pan-Ameri
cano de Engenharia de Minas e Geologia. 

Rio de . Janeiro, 9 de outubro de 1946. -
JotJo Carlos Barreto, Presidente. 

-te 
M\NIST.&BIO DO TRABALHO, IND'ClSTBIA 

E COM.&BCIO 

Decreto de 215 de outubro de 1946 

De acõrdo .com o art. 14, Item II, do De
creto-lei n.9 1 '713, de 28 de outubro de 1939, 
O Presidente . dlP, RepdbUca resolve nomear 

Decreto n. • 22 28'7, de 16 de desembrÕ de 19'6 

Declara SWotetora, de aoOrdo oom o art. 1..1. e 
seu parti.grafo 4nico, do Decreto n.• U 79!, 
de u de /GM(ro de 19!~, a floreria que 
ffuUoa. 

O Presidente da Rep'dbllca, usando da 
atribuição que .lhe confere o art. ffl, n.9 I da. 
Constituição, 

Decreta: 
Art. 1.9 - Fica declarada noresta prote

tora, de acôrdo com o art. ll, parágrafo llnico, 
do Decretd n.9 23 793, de 23 de janeiro de 1934, 
a compreendida na área entre a rodovia Rio
Caxambu, do Registro até a Pedra do Itamon
te, pela direita dessa estrada até as confina
ções com o Parque Nacional; do Registro atê 
a estrada que da Rio-Caxambu sobe para o 
Parque,. à esquerda de quem demanda Resen· 
de; a parte fiorestada compreendida entre a 
estrada do Parque, a Rio-Caxambu e a estrada 
para Mauá, incluindo tôda a porcão que, no 
vale do rio Prêto, estiver na cota máxima 
de 1 000 metros em volta da divisa do P . N. I. ; 
a zona de remanescentes do Pinho do Paraná 
e do Pinheirinho, nas cabeceiras do rio Aiu
ruoca e do Caplvarl, na região conhecida por 
Vargem Grande, Serra Negra e Morro Cavado 
em altitudes de 1 200 ~etros. 

Art. 2.9 - A área a que se refere o artigo 
anterior· será determinada por levantamento 
topográfico a ser realizado pelo Servico Flo
restal. do Ministério da Agricultura e !lcará 
sujeita não só ao regime especial estatuldo 
pelo art. 8. t do Decreto n. 9 23 793, de 28 de 
Janeiro de 1934 (Código Florestal), como t. 
guarda e fiscalização dêsse Serviço, por inter· 
médio do Parque Nacional do Itatiaia. 

. Art. 3. 9 - Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 1948, 
125.9 da .Independência e . 58.• da Repdbllca. 

EuRICO G. DUT.RA. 
DanWii de Caniaiho. 

•Diário Oficial" de 18-12-46. 

diversos 
Artur · César 'Ferreira Reis, ocupante do 
cargo da classe J , da carreJra de Ins
petor de Seguros, dQ Quadro Permanente do 
Ministério do Trabalho, . Inddstrla e Comércio, 
para exercer o e&J'&'O, em comissão, de diretor 
de Divisão (DE-DNIC), padrão O, da Divisão 
de Expansão Econôlnlca do Departamento Na
cional de Indústria e Comércio, dos mesmoe 
Quadro e Ministério, vago em virtude da exo-· 
neração ·de Frederlço Azevedo. 

"Diário Oficial" de 28-10-46. 

* 
Servlco de Comunlcac6ea 

Portaria "" 199, de Ili de outubro. de 1946 

Baf:eo "'8tTUollea S>aro o fu~memo da 
Oomias4o matitmda "º Decreto-le\ "· • 9 8#, 
de 16 de setembro de 1946, para a ~4o 
do plano de as$"8t4'n°'4 tJOB trabal1laclorea 
da borracha do t1ale amasdnfoo. 

O Ministro de Estado dos Negócios do 
Trabalho, Inddstria ,é Comércio, tendo em 
vista o disposto no parágrafo dnlco do art. 2.• 
do Decreto-lei n. • 9 882, de 16 de setembro 
de 1946, resolve expedir as seguintes instru-
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cõed para o tunctonamento da Comissão ln11tt
tu!da pelo art. 2, do referido decreto-lei para 
a ualsténcla aos trabalhadores da borracha 
no vale amazônico : 

1 - A Comissão será Integrada pelo dire
tor do Departamento Nacional de Imigração, 
Dr. Pérlcles de Faria Melo Carvalho e pelo 
diretor executivo em exerclclo da Comissão de 
Contrôle dos Acordos de Washington, Sr. 
Olimplo Florez, sob a presidência do ministro 
do Trabalho ou seu representante. 

II - A Comissão se reunirá ao menos uma 
vez por semana, para deliberar sôbre tôdas 
as providências tendentes a dar imediata as
Blstêncla aos trabalhadores encaminhados ao 
vale amazônico, durante o perlodo de lntensi- . 
ftcação da produção de borracha para o esfôr
ço de guerra. 

III - Para o cumprimento de sua finali
dade, a Comissão deverá utl'\zar-se das dispo
nibilidade e n,umerário, de que trata o art . s.o 

do Decreto-lei n . ., 9 882. de 16 de iMetembro de 
1946, tendo em vista a distribuição e natureza 
dos auxillos que determinar pr~vlamente, com 
a aprovação do ministro do Trabalho, de mo
do a atender de preferêncla as necessidades 
mais Imediatas. 

IV - Fica permitido à' Comissão delegar 
· ao diretor do Departamento Nacional de Imi

gração a execução de determinadas medidas 
administrativas e ao i:.çpresentante da Comis
são de Contrôle dos .Acordos de Washington, 
de medidas de contrôle financeiro, sujeltaa 
aquelas e estas à aprovação da Comissão. 

V - Mensalmente, relatará a Comissão ao 
ministro do Trabalho a m~cha das suas ati
vidades e trimestralmente, em relatório 11\8111 
circunstanciado, prestará contas de tôdaa aa 
providências adotadas para a necessária apro
vação ministerial. - Francl.aco Vieira de Alen
car, Encarregado. do Expediente. 

~Diário Oflctal" de Sl-10-46 .. 

~ tste "BoletJm.H, a "Re'rista Bra~Uetra de GeogrÃfla" e as obras da "Biblioteca Geogr!hca 
....,. Brulletra" encontram-se à venda nas principais Uvrarta1 do pafl e na Secretaria Geral 
do Coiaselho Nacional de Geocrafia - Praça GetiWo Varia:.. H - Edlftdo Fco. Serrador, s.• andar 



Legislação estadual 

, 
Integra dos decretos, decretos-leis . . 

e demais atos de interêsse _geográfico 
DISTBITO FEDEBAL 

Decreto n.o 8 688, de U ·de novembro de 1946 

ll'aenta a Boc(edade Br~lelra de Geografia doa 
(mpoatos que menciona. 

o· Prefeito do Distrito Federal, usando da 
autorização que lhe foi eonferlda pelo Decreto 
'1. • 21 962, de 16 de outubro de 1946, do Ex· 
l:elentls11imo Senhor Presidente da Repllblica, 

Decreta: ' 
Art. 1. • - Fica a Sociedade :Brasileira de 

Geografia isenta do lmpêato territorial .qu~ 
Jncide sôbre o terreno acrescido de marinha 
e referido no Decreto-lei n.o 9 049, de 11 de 
março de 1946. 

Parágrafo único - O Prefeito do 'Distrito 
Federal concede, Igualmente, Isenção do lm• 
pôsto predial para a parte ocupada pela · So
ciedade Brasileira de Geografia, logo que esta 
concluir a edificação de sua sede no referido 
terreno. 

Art 2. • - Revogam-se as disposições em 
contrãrlo. 

Distrito Federal, 12 de novembro de 1946. 
~ Htldebrando de Araújo Gói3 . 

"Dlãrlo O!lclal" de 16-11-46. 

~ 

BAHIA 

Deereto n.o lS 51S, de 9 de novembro de lM.6 · 

Designa o dia 16 do corrente m& para a lns· 
talaçllo da comarca de Jacaraci. 

O Interventor Federal, interino, no Esta
~ da Bahia, no uso de suas atribuições e de 
~õrdo com o art. 10 do Decreto-lei n. • 247, 
•e 2 de julho de 1944, resolve designar o dia · 
• do corrente mês para a Instalação da 
comarca de J'acaraci, de 1.• entrância, criada 
pt>lo Decreto-lei n. • 612, de 19 de junho de 
1946. 

Salvador, 9 de novembro de 1946 . - Ed
mundo da Silva Visco, Interventor Federal, 
interino. - Boche Pedra Pires. 

"Diário Oficial" da Bahia, 10-11-46. 

~ 

MATO GBOSSO 

Decreto-lei n.• '185, de 11 de •etembro de 1946 

Jlod4flca a reda911o do art. e.• e ª"'" I :t.• e o 
art. 6. • do Decreto-lei ta.• .;se, de 81. de . 
Julho lle .19.fl • 

O Interventor Federal no Estado de Mato 
Grosso, usando da atribuição que lhe confere 
o art. 6.•, n.• V, do Decreto-lei federal n.• 
1202, de 8 de abril de · 19S9, 

-11-

Decreta: 
· Art. l.• - Fica modificado o art 2.• e 11eu 

1 1.0 do Decreto-lei n.• 452, de 81 dê julho de 
1942 que dispõe sôbre a constituição da J'unta 
Executiva Regional de Estatlstlca, cuja reda
ção passará a ser a seguinte: 

A J'unta Executiva Regional compõe-se dos 
seguintes membros: 

1 - Diretor do Departamento Estadual de 
Estatlstlca; . . 

2 - Os chefes de Dlvl11ão do Departamento 
Estadual de Estatistlca; 

S - O Inspetor regional de Estatlstlca Mu
nicipal; . 

4 - Os diretores de repartlçaes que pos
sulrem serviços de Estatlstlca, ou diretamente 
Interessados em serviços especializados do 
D.E.E., quais os do Departamento de Saúde 
Pública, Departamento de Educação, Departa
mento da Produção e Tesouro do Estado; 

6 - Um representante do Diretório Regio
nal do Conselho Nacional de Geografia; 

6 - Um representante do Estado Maior 
da Armada; 

7 - Um representante do Estado Malot 
da Região Militar; 

. 8 - Um representante do Estado Maior 
da Aeronáutica; 

9 - Um representante da Prefeitura Mu
nicipal da capital; 

A presidência da J'unta Executiva Regio
nal de Estatlstlca, cabe ao diretor do Departa
mento Estadual de Estatlstlca e a Secretaria 
a um dos chefes de Divisão do mesmo Depar
tamento, eleito pela J' .E.R.E . , para o exerci• 
cio de. um ano. 

Art. 2. • - O art 6. • do Decreto-lei n. • 462, 
de 31 de julho de 1942, passará a ter a redação 
seguinte: 

O Departamento Estadual de Estatlstlca, 
subordinado administrativa e diretamente ao 
chefe do Poder Executivo, é, na forma da 
Convenção Nacional de Estatlstlca, um Depar-. 
tamento da m!lis ampla autonomia · e de mais 
alta hierarquia, sendo têcnlcamente, subordi
nado ao Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatistlca e tem como objetivo fundamental 
a centralização e a coordenação dos serviços 
estatistlcos do sistema regional. · 

Art. 3. • - &ste decreto-lei entrará em 
vigor na data da sua publicação, revogadu as 
disposições em contrário. 

· Palãclo Alencastro, em Culabã, 11 de se
tembro de 1946, 125.• da Independ.,ncla e 58 • 
da República. - Jo8' Marcelo lllorelra. :._ 
Herme8 Dreu:c de Toledo. · 

* Decreto n.0 258, de 9 de 1eteinbro de 19ü 

Dd a detlominaçcfo de "Maior Pitaluga", ao 
Jugar detlom'nado "Oachoe,rmha". mu"'°'" 
s>W de Poa:orn. 

O Interventor Federal no Estado de Mato 
Grosso, usando da atribuição que lhe confere 
o art. 7. •, Item I, do Decreto-lei federal n.• 
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1 202, de 8 de abril de 1939. e tendo em vlsb
o oficio n.• 350, de 11 de junho último, da 
Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos, 
comunicando a instalação, na localidade deno
minada "Cachoeirlnha", de uma estação tele-

· gráfica com a denominação de "Major Pitalu
ga ". bem assim pedindo a expedição do at() 
sôbre a mudança de nome da referida locali
dade, a fim de evitar confusão nos endereços 
telegrã!icos, 

Decreta: 

Art 1.• - O lugar denominado "Cachoei
rinha", · situado no municlpio de Poxoréu, 
passa a denominar-se "Major Pitaluga". 

Art. 2.• -,.. :d:ste decreto entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as dis
posições em contrário. 

Palácio Alencastro, em Cuiabá, 9 de setem
bro de 1946, 126. o da Independência e 68. o da 
República. - Jos~ Marcelo Moreira. - Her· 
mes Dreua: de Toledo. 

"Dlárlo O!lclal" de Mato Grosso, 17-9-46. 

iC 
MINAS GERAIS 

Deereto-Iel •:º 1 863, de 18 de outubro de .1946 

Jratabeleoe a sub-àivis/Jo do8 distritos àa cida
de àe Oaratinga e Entre Fôlhas, eia comar-
ca de Oaratmga. · 

O Interventor Federal no Estado de Minas 
Gerais, uaando da atribuição que lhe confere 
o art. 6.•, n.o V, do Decreto-lei federal n.• 
1 202, de 8 de abril· de 1939, e de conformidade 
com o disposto no art. 13 do Decreto-lei federal 
n.• õ 901, de 21 de outubro de 1943, 

Decreta: 

.Art. 1.• - Fica o distrito da cidade di> 
Caratlnga, comarca de Caratinga, dividido em. 
dois sub-distritos, que se denominarão pri
meiro sub-distrito e segundo sub-distrito. 

t 1.• - O primeiro sub-distrito compreen• 
derá a cidade propriamente dita e o território 
rural adjacente, e o · segundo sub-distrito 
abranger;\, entre outros, o povoado de Santa 
Rita e território vizinho. 

1 2.• - E' a seguinte a . linha divisória 
entre os dois sub-distritos: começa no divisor 
de águas dos ribeirões Sacramento e do Ga

.lho de um lado, e rlo Caratinga de outro, na · 
divisa com o munlclplo de Raul Soares; segue 
por êate divisor, passando pela cabeceira do 
córrego da Sapucaia até defrontar a cabeceira 
do córrego Juca Antônio; desce por êste 
córrego até sua foz - no rio Caratlnga; atra
vessa êste e segue pelo espigão fronteiro, en
tre os ·córregos das Chaves e da Serra, até 
defrontar a cabeceira do córrego que deságua 
no ribeirão da Laje, Jogo abaixo do povoado 
Santa Luzia; desce por êste córrego até sua 
foz, e segue pelo ribeirão da Laje até a foz 
do córrego Antônio Gonçalves; continua por 
êste acima até ·sua cabeceira no divisor de 
ãguas, entre o ribeirão da LaJe e o rio Prêto; 
dai alcança a cabeceira do ·córrego . .Aguas 
Claras, e desce por .êste córrego até sua toz 
no rio Prêto; continua descendo por êste 
até a foz de seu maior afluente da margem 
direita que passa na fazenda de José Rai
mundo; dai segue por espigão e alcança o 
jilvtsor de águas do rio Prêto - ribeirão Ja
cutinga, no ponto fronteiro à cabeceira do 
córrego do Emboque, na divisa com o dilltrlto 
de Santo Antônio do Manhuaçu. 

Art. 2. o - Fica o distrito de Entr.e FOihas, 
do munlciplo e comarca de Caratlll&'a. dividido 
em dois sub-distritos, que se denominarão 
primeiro sub-distrito e segundo sub-distrito, 

1 l.• O primeiro sub-distrito c()mpreen· 
derã a vila de Entre FOihas propriamente 
dita e o território rural adjacente, e o segun
do sub-distrito abrangerá, entre outros, o po
voado da Vargem Alegre e território vizinho. 

§ 2.o - A linha divisória entre os doia 
sub-distritos é a seguinte: começa na serra 
de São Silvestre, no ponto fronteiro às cabe
ceiras do ribeirão do Boi até a foz do. córrego 
do Pinheiro, próximo da toz do córrego Pouso 

• Alto; sobe pelo córrego do Pinheiro até sua 
cabeceira, e dai alcança a nascente do córrego 
do Limoeiro, pelo qual desce até sua foz no 
córrego Entre FOihas; desce por êste córrego 
até a foz do córrego Vargem Alegre; sobe o 
espigão fronteiro até o · Alto do Satil; dai 
segue pelo divisor de águas da margem es
querda do córrego da Vargem Alegre, até 
alcançar a divisa com o munic1pio de Bom 
Jesus do Galho . 

Art. 3.• - Revogadas as disposições em 
contrário, entrará êste decreto-lei em vigor 
na data de sua publicação. 

Palácio da Liberdade, em Belo Horizon~ 
18 de outubro de 1946. - Júlio Ferreira 
Oaroalho. - Pio Soares Oanedo. 

• 
"Dl.ãrlo · Oficial" de Minas Gerais, 19-10-.6. 

iC 
PARA1BA 

Decreto n.0 935, cie Sl de outubro de 19" 

Dispõe ª"bre a compoaf94o ão Diretljrio Regia· 
nal àe Geografia. 

O Interventor Federal no Estado da Pa• 
ralba, usando da atribuição ·que lhe confere 
o art. 7.•, n.• I, do Decreto-lei federal n.• 
1 202, de 8 de abril de 1939, 

Decreta: 

Art. 1. o - O Diretório Regional do Con• 
selho Nacional de Geografia, neste Estado, na 
conformidade do art. 12 do Regulamento do 
Conselho Nacional de Geografia, em que se 
transformou o Conselho Brasileiro de Geogra• 

. fia, baixado pelo Decreto federal n.o 1 527, 
de 24 de março de 1937, e ratificado pelo De
creto estadual n.o 947, de 28 de janeiro de 
1938, fica assim constituldo: 

a) pelo secretário de Educação e Saúde, 
como presidente-nato; · 

b) pelo diretor geral do Departamento 
Estadual de Estatlstlca, como secretário-nato 
e suplente do presidente; 

• c) pelos diretores de Divisão do D.E.E.; 
d) pelos diretores gerais das repartlçõea 

que possulrem secções ou serviços de Geogra• 
fia Integrados no Instituto, ou os chefes daa 
referidas secções ou serviços; • 

e) pelo diretor do Departamento das Mu· 
nlclpalidades, representando os Diretórios Mu
nicipais de Geografia; 

!) por um representante da Prefeitura da 
capital; _ 

g) por :un professor de Geografia, (do. 
curso secundário, comercial ou sqperior), de
signado livremente pelo govêi"no do Estado; 

b) por um · representante do Instituto 
Histórico e .Geográfico da Para!ba; 

· 1) por um representante do Estado Maior 
da 7.• . Região, com jurisdição militar no 
Estado, e um delegado do Estado Maior da 
Armada, devidamente credenciados. 

Art. 2. o - Revogam-se as disposições em 
contrário. 

João Pe,ssoa, 31 de outubro de 1946, 68.• 
da proclamação da Repó.bllca. - Joa' Gomsa 
eia Silva .. - ·ocimo Duarte. 

uDiáriO Oficial", da Paralba, 1-11-46. 



LEIS E RESOLUÇOES 142S 

PARANA 

·Decreto-lei n: 0 6SS, de 22 ·de novembro de 1946 

.Reatabelece M comarcM d6 Foa °ilo Iguaçu e 
Cleve14nd~. 

O Interventor Federal no Estado do Para
.ná, usando daa atribuições que lhe confere o 
art. 6. o, n.• VI, do Decreto-lei federal n. • 1 202, 

• de 8 de abril de 1939, e 
Considerando que, pelo art. 8. •. do Atô daa 

Disposições Constitucionais Transitórias, pro
mulgada . a 18 de setembro do corrente ano. 
foi extinto o Território do Iguaçu, e determi
nado o retôrno da respectiva área aos Estados 
de onde !oi desmembrada; 

Considerando que o Estado do Paraná, 
para a constituição daquele Território, havta · 
contrlbu!do com as áreas correspondentes aos 
seus municlplos de Foz do Iguaçu e ClevelAn
dla e parte dos munlclplos de Guarapuava e 
Palmas; · 

Considerando que é de urgente necessida
de de ordem pública organizar-se, judiciária e 
administrativamente, o território ora reencor
porado ao Estado; 

Considerando a conveniência de ser man
tida, no território devolvido, a mesma dlvf.são 
judiciária e administrativa existente ao tempo 
da extinção daquele Território, 

Decreta: 

Art. 1. • - Ficam restabelecidos os munl
clploa de Foz do Iguaçu e Clevelàndla, bem 
como as comarcas dos mesmos nomes, com 
a organização administrativa e judiciária que 
possulam ao tempo da sua encorporação ao 
extinto Território do Iguaçu, excetuados os 
limites divisórios, que serão os fixados pelo 
Decreto-lei federal ri.• 6 550, de 31 de maio 
de 1944 e a jurisdição da comarca de Cleve
lAndla, que será a estabelecida pelo Decreto
lel federal n. • 6 887, de 21 de setembro de 
1944. . 

Art. 2 .. • - Flce.m criados os munlcfplos de 
Iguaçu e Manguelrlnha com sede nas cidades 
dos mesmos nomes, e a comarca de 1. • en
trância de Iguaçu. 

Parágrafo único - A divisão administra
tiva e judiciária, e os limites divisórios dos 
munlciplos ora criados, serão os mesmos exis
tentes ao tempo da extinção qo Território do 
Iguaçu . 

Art. 3. • - Ficam desde já fixadas, para 
a solenidade da reinstalação dos munlclplos 
e comarcas de que trata êste deaeto-lel, as 
seguintes datas: comarca e munlcfpio de 
Iguaçu - dia 30 do coritente; comarca e mu
nlciplo de Foz do Iguaçu - dia 4 de dezem
bro próximo; comarca e munlcipio de Cleve
lAndla - dia SO do corrente,. e munlcipio de 
Manguelrlnha - dia 30 do corrente. 

§ 1. • - A solenidade prevista neste artigo; 
a qual obedecerá ao ritual aprovado pelo 
Conselho Nacional de Geografia, será presi
dida: 

a) sendo a cidade sede de comarca, pelo 
juiz de Direito; 

b) sendo a cidade sede de munlclplo sem 
tõro, pelo prefeito municipal. 

1 2. • - No caso de Impedimento eventual 
das autoridades referidas no 1 anterior, a 
1ubstltulção delas 11e farã auto.inàtlcamente na 
seguinte ordem : 

a) a do juiz de Direito por juiz substi
tuto designado pelo Tribunal de Justiça do 
Estado; 

b) a do juiz substituto, pelo prefeito 
municipal; 

e) a do prefeito municipal, pelo secretá· 
rio da Prefeitura µuniclpal, cabendo a subs
tituição dêste, se também impedido, à auto
ridade policial que se encontrar na cidade. 

1 S. • - Da ata da solenidade realizada em 
cada sede municipal, a autoridade que a hou-· 
ver presidido enviará duas cópias autentica-· 
das ao D(retórlo Regional de Geografia, na 
capital do Estado, destinando-se uma a figu
rar em arquivo próprio e a . outra a ser en
viada ao Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatistica, cabendo àquele Diretório Regional 
a o'gação de providenciar a publicação de 
tôd , as atas no órgão o!iclal do Estado. 

· t. 4.• - O Departamento. de Geografia, 
Terras e Colonização, da Secretaria de Viação 
e Obras Públicas, procederã ao estudo da 
divisão territorial e dos limites divisórios inter- . 
municipais e inter-distritais dos munlclplos 
restabelecidos ou criados por êste decreto-llll, 
propondo . as modi!lcações necessárias . 

Art. 5.• - As comarcas. de Foz do Iguaçu, 
ClevelAndia e Iguaçu ficam provlda8, cada . 
qual, dos cargos de juiz de Direito, juizes 
de paz, pretor público e oficiais · de Justiça. 
tudo na conformidade com os dispositivos 
correspondentes do Decreto-lei n. • 9 688, de 
18 de março de 1940 (Lei de Organização Ju- · 
diclárla do Estado). alterado pelo Decreto-lei 
n.• 322, de 24 de março de 1945. 

Parãgrafo único - Para o fim do disposto 
neste artigo, ficam criados, na Tabela I, da· 
Parte Permanente, do ·Quadro da Justiça, 3 
(três) cargos de juiz de Direito de l . • entrân
cia, padrão . "S" e 3 (três) cargos de promo
tor público de 1. • entrância, padrão "N". 

Art. 6. • - O grupo de comarcas restabe
lecidas ou criadas por êste decreto-lei constl
tulrã um distrito judicial, onde haverá um 
juiz substituto com sede em Iguaçu . Na sua 
falta ou Impedimento, êste juiz será substitui
do na forma prevista pela lei de Organização 
.Judiciária do Estado, mediante designação do 
presidente do Tribunal de Justiça. 

§ 1. • - Para o !lm do dispos~ neste artl- · 
go fica criado, no QUJldro da .Justiça, um cargo 
de juiz substituto, padrão "P". . 

§ 2. • - "Nas comarcas de Igua~u e Cle
velAndia, as férias correrão na época normal 
e na comarca de Foz do }Iguaçu no perlodo de 
15 de deze!!lbro a 15 de fevereiro. · 

Art. 7. • - As sedes das comarcas refe
ridas no artigo anterior flcaJll providas das 
seguintes serventias vltaUclas de OflclOIJ de 
Justiça (art. 6.•, do ·Decreto-lei n.• 322, de 
24-3-945): 

a) . um Tabelionato de Notas acumulando, 
a titulo precário, o Oficio de Protestos de 
T1tulos e Documentos; , 

b) Um Oficio Privativo. do Registro de 
Imóveis, de Titulos e Documentos ; 

e) Uma Escrlvania do Clvel e Comércio, 
acumulando as Escrivanias de órfãos, Meno
res, Ausentes, Interditos e Provedoria; 

d) Uma Escrlv.ania do Crime, acumulan
do{ a titulo precário, a do Júri e das Execuções 
Cr minais e o Oficio do Registro Civil de 
Casamentos, Nascimentos e óbitos; 

e) Uma Escrivanla de Paz, acumulando a 
da Policia. 

Parágrafo único - Fica. criado, no quadro 
da .Justiça. um cargo de Escrivão de Crime, 
padrão "C", lotado na comarca de Iguaçu:. 

Art. · 8. • - Fica criado, em cada uma das 
sedes das comarcas referidas no art. 5. •, um 
cargo de Distribuidor, Contador, Partidor e 
Deposltãrlo Público (art. 6. • do Decreto-lei 
n.• 322, de 24-3-45). 

Art. 9. • - Fica criada, em cada distrito 
das comarcas 1,\ que se refere éste decreto-lei, 
fora da sede do juiz togado, uma Escrlvanl• 
de Paz, acumulando, a titulo precário, o Ta
belionato de Notas. os Oflclos do Registro 
Público, do Registro Civil de Casamentos, 
Nascimentos e óbitos e a Escrlvanla da Po-
licia. . 

Art. 10 - Os serventuãrlos e funcionários 
da Justiça que se achavam em exerclcio 11118 
comarcas ref~rldas neste decreto-lei ao tempo 
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da criação do Território do Iguaçu, e que 
nesse exercício permaneceram até a extinção 
do Território são mantidos em seus cargos e 
funções, com a respectiva jurisdição e compe• 
tência, e os demais são mantidos até que 
sejam aproveitados ou substituldos. 

Art. 11 - O preenchimento dos cargos 
criados por êste decreto-lei será feito na 
~orma da legislação. vigente e, depois de solu
cionados os casos de aproveitamento prev\l!tos 
no artigo anterior e. os de remoção e permuta. 

Art. 12 - O govêrno abrirá oportuna
mente, os créditos que se fizerem necessários 
para a execução dêste decreto-lei, correndo, 
não obstante, as despesas ·respectivas,. enquan
to tala créditos não forem abertos, pelas ver
bas e dotação consignadas à Justiça, do orça
mento em vigor. 

Art. lS - O presente decreto-lei entrará 
em Vigor na data' de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

"Diário Oficial", ' do Paraná, 28-11-46. 

* 
Decreto 11.. 0 2 S7'7 

Conatittd a Çom'8B4o incumbida de receber, 
em nome do govêma do Estado, as dreas 
territoria'8 e relacionar 011 bens m6tle'8 e 
im6ve'8 pertencentes ao e$·Terntdrio Fe
deral do lQUQIJU. 

O Interventor Federal no Estado do Pa
tani. usando da atribuição que lhe confere o 
art. 7. •, n . o I, do Decreto-lei federal n. o 1 202, 
de 8 de abril de 1939, e para efeito do Imedia
to cumprimento do disposto no art. 8.• do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias, 
promulgado simultâneamente com a Constitui
ção Federal da República, ~ tendo em vista 
as Instruções emanadas do Ministério da Jus
tiça e Negócios Interiores, conforme circular 
DIJDI/ n. o 14, 

Decreta: 

. Art. 1.• - Fica constltulda a Comissão 
·abaixo, para, em nome do govêrno do Estado, 
receber as áteas territoriais que retornaram 
ao patrimônio do Paraná, por fôrca do refe
rido dispositivo constitucional. e · bem como 
relacionar todos os bens móveis e imóveis 
pertencentes ao extinto Território Federal do 
Iguaçu (parte do Paraná). 

Secretaria de Fazenda - João Faria Pioll, 
Fiscal de Rendas, classe O. 

Emanuel Pinheiro de Moura, Oficial Âd· 
minlstratlvo, classe N . 

Secretaria do Interior, Justica e Seguranca 
Ptlblica - Bacharel Perclval Loyola, Delegado 
de Policia, classe P . 

Secretaria de Agricultura, lndmtria e Oo
m'rcio - Eng.o Agr. · Júlio José Fernandes 
Biscaia, Engenheiro, classe :R. 

Agr. Ffünilo de Oliveira, Agrônomo, clas-
se N . · 

Secretaria de Viac4o e Obras Ptlblicaa -
Eng.! Civil Sadl Silva, Engenheiro, classe R. 

· .l!ing.• Civil Francisco de Almeida Faria, 
Engenheiro, classe R. . 

Eng.• Civil Sflvlo Kalkmann, Prático de 
Engenharia, padrão L. 

Diretoria Geral de Sat2de - Sllvfo Bltten
eourt Llnhares, Médico Sanitarista, classe P . 
· Diretoria Geral da Bduc<JQ4o - Bel. Si· 
meão Mafra Pedroso, . Delegado de Ensino, 
classe P. • · 

Departamento d.as Municipalidades - Hu
go Borges Marçal, Escriturário, classe J. 

Art. 2. • - A Comissão ora constltulda 
funcionará sob a presidência do engenheiro 
civil Sadl Silva, chefe da Divisão de Colonl· 
zaçã.o do Departamento de 'Terras e Coloniza-

ção da Secretaria de Viação e Obras :Efúbllcu, 
e de tudo lavrará, juntamente com a Comissão 
.que fôr designada 'pelos detentores da admi
nistração do referido Território, os a\ltos e 
Inventários circunstanciados que se fizerem 
necessários, para os fins convenientes. 

Art. S. • - A Comissão examinará, (n-loco, 
tôdas as condições e circunstâncias de caráter 
administrativo, a fim de sugerir, oportuna
mente, ao govêrno do Estado, as providênclu 
e medidas que forem aconselháveis para a 
definitiva organização .administrativa das áreas 
que retornaram ao Paraná. 
. Art. 4. • - Funcionará como . assistente 
jurldlco, junto ao presidente da Comissão ora 
designada, o bacharel Iracl Queirós ocupante 
do cargo da classe Q da carreira de advogado, 
do Quadro Geral, da Secretaria de Viação e 
Obras Públicas. · 

Art. 5. • - Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Curitiba, em 22 de outubro de 1946. -
Mdrio Gomea da Silva. - Fernando Flores. -
.Rtd ' JJ'. ltiberl da Ounha. - Lineu JJ'erreira 
d& Amaral. - Raul Viana. 

"Diário Oficial" do Paraná, 24-10-46. 

iC 

SANTA CATARINA 

Deereto-lei n.0 240 

Reorganüa o Departamento Estadual de Geo
grafia e Geologia e modifica-lhe a deno-
minac4o. · 

O Interventor federal no Estado de Santa 
Catarina, usando das atributcões que lhe con
fere o art 6.•, Item V, do Decreto-lei federal 
n.o 1202, 4e 8 de abril de 1939, 

Decreta: 

Art. 1. • - O atual Departamento Estadual 
· de Geografia e Geologia (DEGG) passa 11 

denominar-se Departamento Estadual de Geo
grafia e Cartografia (DEGC). 
. Art. 2.• - Incumbe ao Departamento Es
~ual de Geografia e Cartografia (DEGC) : 

a) a reallzacão de estudo de Geografia 
Regional; 

b) a organ\zacão do mapa geral do Esta
do, na escala de 1 :500 000; 

c) a elaboração de mapas parciais n11 
escala 1:100 000; 

d) execução dos trabalhos topográficos 
necessários à elaboracão dos mapas de que 
tratam as allneas b e o. 

e) demarcação de limites intermunlcipala 
e lnterdistrltals; 

f) levantamento das plantas cadastrais 
das cidades: 

g) . publicação de trabalhos de naturez11 
cientifica e pedagógica relativos à Geografi11 
do Estado de Santa Catarina; 

h) assuntos correlacionados com a Geo-
grafia. · 

Art. S. o - A organlzacão do Departamento 
Estadual de Geografia e Cartografia (DEGC) 
serã a seguinte: 

a) Gabinete do Diretor; 
b) Secção Administrativa; 
c) Seccão de Estudos • de Geografia Re-

gional; • 
d) Secção de Topografia e Cadastro ; 

' e) Secção de Cartografia; 
f) Portaria. . 
Art; 4. • - O pessoal t6cnlco do DEGC 

compor-se-á de topógrafos; geógrafos e car
tógrafos que satisfarão as' seguintes condições: 

a) os topógrafos serão engenheiros ou 
funcionários autorizados pelo Conselho Regio
nal de Engenharia e Arquitetura, nas condl-
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ções previstas pelo art. 2. •, do '.De.ereto-lei 
federal n.• 23 569, de 11-12-933; 

b) os geógrafos serão diplomados por 
tacttldades de filosofia, ciências e letras ou 
autores de trabalho de pesquisa geográfica de 
reconhecido valor cientifico; 

c) os cartógrafos serão admitidos me
diante concurso de habilitação profissional. 

' Art. 5.• - O diretor do DEGC será no
meado em comissão, entre engenheiros e geó
grafos, satisfazendo êstes últimos as condi
ções da alinea à dO art. 4.•. 

Parágrafo único - Os chefes de Secção 
serão designados pelo chefe do govêrno, entre 
os funcionários do quadro do Departamento · 
Estadual de Geografia e Cartografia (DEGC), 
e perceberão gratlfi<;ação de função. . 

Do Diret61"1o ão 0<mBe1ho Nacfona? 
de Geograf.U. 

Art. 6.• - Como órgão do Conselho Na
cional de Geografia, o Diretório Regional, 
lnstltuido pelo Decreto estadual n.• 2, de 
23 de setembro de 1937, dirigirá a coordena
ção e desenvolvimento dos serviços geográficos 
no Estado de Santa Catarina, resolvendo, com 
autonomia, o que fôr privativo da economia 
do sistema regional. · 

Art. 7.• - Compete ao Diretório Regional: 
l - cumprir e fazer cumprir as delibera

ções de caráter geral da assembléia geral do 
Diretório Central do Conselho Nacional de 
Q.eografla; 

II - sugerir ao govêrno do Estado as 
alterações e regulamentos que os serviços 
geográficos exigirem para seu aperfeiçoamento; 

III - determinar os pl~os de colabora
ção entre o Departamento Estadual de Geo-

grafia e Cartografia e o Conselho Nacional de 
Geografia; . 

Iv' - fixar o programa anual dos servtcos 
geográficos a serem executados no Estado de 
Santa Catarina. . 

Art. 8. • - A composição do Dlretõrlo 
Regional do Conselho Nacional de Geografia 
é a determinada pelo Decreto estadual n. • 3M, 
de 6 de abril de 1946. 

Dl.Bposig/Jes geral.li e tramitc$nas 

Art. 9. o - O · Diretório Regional do Con
selho Nacional de Geografia apresentará ao 
govêrno o projeto de regulamento do Departa
mento Estadual de Geografia e Cartografia. 

§ 1.• - Continuam em vigor, até execução 
do regulamento de que trata .o presente artigo, 
as disposições do art. 5.•, do Decreto-lei n.• 
811, de 31 de julho de 1943, combinadas com 
a tabela constante do Decreto-lei n.• 1 485, de 
16 de outubro de 1945. 

§ 2. • - O quadro dos funcionários d<> 
DEGC, até a execução do presente artigo.a 
será o da tabela anexa. 

Art. 10 - Flea criado no DEGC um cargo 
Isolado de provimento efetivo, de Geógrafo, 
padrão R, preenchido de acôrdo com a alinea 
b, do art. 4.•. . · 

Art. 11 - Fica suprimido, no Quadro 
único do Estado, um cargo Isolado de provi
mento efetivo, de Topógrafo, padrão L. 

Art. 12 - l!lste decreto-lei entrará em 
vigar na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

Palácio do Govêrno, em Florianópolis. 14 
de outubro de 1946. - Uão Deeke. - Leoberlo 
Leal. - Gustavo Neve.a. - JolI.o Dam Ferre4'1'!1 
Lima. - Lúcio Correia. 

TABELA ANEXA AO DECRETO-LEI N.0 .240, DE 14 DE· OUTUBRO DE 1946 

. Número de 
cargos Cargos Padrão de 

vencimentos 

1 
1 
2 
2 
4 
l 
1 
1 

Número de 
funcaes 

2 
1 

Número de 
funcnes 

1 
1 
2 

Diretor em comissão ..... : ........... • .............. : .......... . 
Geógrafo ................•........•...• ., ....................... . 
Topógrafo ..•..•...•• , ......................................... . 
Cartógrafo ........................................... , ......... . 
Cartógrafo ........... ! ......................................... . 
Oficial administrativo ....... , .... ; .............................. . 
Amanuense ................ ; .................................... . 
Porteiro ..........................•......•...................... 

FUNÇOES GBATIFJCADAS 

Funcaes 

Chefe de ·Secção ....•.•... : ...•...•.•••....•.•..••............•.... 
Assistente .......... , ...........................................•. 

u 
R 
L 
J 
I 
J 
F 
E 

Gratificacão anual 

'Cr$ 6 000,00 
Cr$ 3 600,00 

TABELA NUMIJRICA DE EXTBANUMEBABIO MENSALISTA 

Funciles 

Auxiliar de escritório ....... . ................................... . 
Servente ..............•. : •. ....... .' . . .•.....•................... 
Trabalhador ................ . .. : •....•..•.•...... : .....•......... " 

Referência 

III 
. III 

IV 
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Número de· 
cargos Caraos Padrão de 

vencimentos 

1 
3 
2 
4 
1 
1 
1 

Diretor -em comissão ......•...................................... 
Topógrafo .•...•.••...•.•. . •..•.• .•.. •.••. ••••• •. ..••...••.•. .•. •. 
Cartógrafo. , .•.. ..••...... ... ... . ••.• . ••.• ••...•• . •.••..••... . •. 
Cartógrafo .. •...•.....••.••.•••.• . •• .• •• . •• .•••..•.•...•.••.••.• 

u 
L 
J 
1 
J 
F 
E 

Oficial administrativo ..... , . '. . , .... . ........ . .. .. ... .. ..... .. .... . 
Amanuense .... . ....... . ... .. ... ... . . ... ... . .•. ... .... ~ ..• . . . .. . 
Porteiro .................. · · ..... ··· .. ·· .... ·: .... ·· ........ · ... · 

FUNCOES GRATIFICADAS 

Número de 
runshs Fun;Ges Gratificação anual 

chefe de Secção .... : .......................................... . Cr$ 6 000,00 
Cr$ 3 600,00 Assistente .................•...•........•... : ................ : • .. 

. . 
TABELA NUJIDtBICA. DJ1 ÊXTBANUMEBABIO MENSALISTA 

Número de 
cargos Fun;hs Referencia 

1 
1 
2 

Auxiliar de escritório .............. : . ...... .. . . : ..... ............ , . III 
III 
IV 

Servente ..... .............. .. . .. ... , ...... ............. ... . . . .. . 
Trabalhador ... . .• . . •................••••.......................... 

* 
Decreto-lei n. 0 287 

Beata'belece a comarca e o munkfpio àe 
Xapec6. 

O Interventor Federal no Estado de Santa 
Catarina, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 6. •, n.• V, do Decreto-lei 
federal n.• 1 202, de 8 de abri! de 1939, e 

C,onslderando que o art: 8. • do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, pro
mulgado em 18 de setembro do corrente ano, 
extinguiu o Território de Iguaçu, devolvendo 
ao Estado de Santa . Catarina a área dêste 
desmembrada, anteriormente integrante do niu-
niclplo de Xapecó; . 

Considerando a necessidade ·de reconsti
tuir-se, administrativa e judlciàrlamente, o 
território ora reencorporado ao Estado; 

Considerando a conveniência de ser· manti
da, até 31 de de;i:embro de 1948, no território 
d·evolvido, a mesma organização · admlnlstratl· 
va e judiciária da comarca e munlclplo de 
Xapecó, vigorante .à época do seu desmembra
mento e · fixada pelo Decreto-lei n.• 238, de· 
1.• de dezembro de 1938, exéetuado nos llml· 
tes com o munlclplo de .Joaçaba, para ai vigo
rar a linha divisória determinada pelo Decre
to-lei federal n. • 6 550, de 31 de maio de 1944, 

Decreta: 
Art. 1. • - Fica restabelecido o munlclplo 

de Xapecó, que co~Utulrâ também a respec-

"Dlârio Oficial" de Santà. Catarina, .24-10-46. 

tiva com11,rca e ·entrância, com a mesma orga
nização ãdministrattva e judlclâria e com os 

· mesmos !Imites fixados pelo Decreto-lei esta
dual n. • 238, de 1. • de dezembro de 1938, 
excetuada a linha divisória com o munlclpio 
de .foac;aba, que passarâ a ser a determlnadà 
pelo Decreto-lei federal n.• 6 660, de 31 de 
maio de 1944. · 

§ 1.• - A divisão administrativa e judl· 
etária a que se refere o presente artigo pre
valecerá até 31 de dezembro de 1948, quando 
expirará, também, o prazo da vigência do 
Decreto-lei · n. • 941, de 31 de dezembro de 
1943. . 

f 2.• - A referida qivlsão, dentro do men. 
clonado prazo, não sofrerá qualquer modlfl· 
cação, · não se entendendo corno tal, porém1 
os. atos interpretativos de linhas divisórias 
Inter-municipais e inter-distritais, que vierem 
a tornar-se necessárias para melhor e maia 
fiel caracterização dessas Jlnhas, à luz de 
documentação geográfica ou cartográfica mais 
perfeita, desde que da Interpretação não re
sulte um deslocamento da divisória, tal que 
qualquer vlla sala do seu âmbito distrital. 

Art. 2. • - E' fixado o dia 14 de novembro 
de 1946 para a solenidade da reinstalação da 
comarca e rnunic1plo de Xapecó. ' 

t 1. • - A solenidade de que trata êete 
artigo obedecerá ao ritual sugerido pelo Ins
tituto Histórico e Geográfico Brasileiro, e 
aprovado pelo Conselho Nacional de Geografia. 
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f 2. • - Da ata da solenidade, a respec· 
tiva Prefeitura enviará duas cópias autenti
cadas ao Diretório Regional de Geografia, 
na capital do Estado, destinando-se µma a 
figurar em arquivo próprio, e a outra a ser 
enviada ao Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatlstlca, no Rio de Janeiro, cabendo ain
da ao Diretório Regional a obrigação de pro
videnciar . a publicação da ata no órgão oficial 
do Estado. 

§ 3. o - Presidirá à solenidade o juiz de· 
Direito da comarca, que será substltuldo em 
caso de Impedimento eventual, pelo juiz 11ubs
tltuto, e êste caso Impedido também, pelQ. 
prefeito municipal, cabendo ao secretário da 
P refeitura substituir o prefeito . 

Art. a.o - Aos serventuárlos que exerciam 
o respectivo oficio na antiga comarca até à 
época da criação do Território d.o Iguaçu, 
1erão reassegurados os direitos que lhes eram 
conferidos pela Lei de Organização Judiciária 
do Estado. 

Art. 4. • - A nomeaÇão do juiz de Direito 
e a do promotor público obedecerá às exigên
cias do Decreto-lei estadual n.• 431, de 19 de 
março de 1946. 

Art. IS.• - l!:ste decreto-lei entra em vigor 
na data da sua publicação, revogadas as dis
posições em contrário. · 

Palácio do Govêrno, em Florlanói>olls, . <& 
de novembro de 1946. - Udo Deeke. - Guata
vo Neves. - Otdvto de OHtlfrira. - U°'° 
Correia. - Leoberto Leal. 

"Dlârlo Ofi!Jlal" de Santa Catarina, 4-11-46. 

* 
Decreto n. • S GISS 

O Interventor Federal no Estado de Santa 
Catarina, no uso da atribuição que lhe é con-

ferida pelo art. 7.•, Item I, do Decreto-lei 
federal n.• 1202, de 8 de abril de 1939, e de 
acôrdo com o Deel'eto n . • 8 C118, de 11 de de-
zembro de 1944, 

Decreta: 

Art. 1. • - A Tabela Numérica de Men
salistas do Departamento Estadual de Esta
tlstlca constitui-se das seguintes séries fun· 
clonals, além das que porventura forem man
tidas com recursos do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatlstlca: 

a) Agente especializado; 
b) Auxiliar de escritório; 
c) Dactilógrafo; 
d) Operador; 
e) Servente. 
f 1. • - A estrutura de cada série funcio

nal 6 a constante da tabela anexa ao presente 
decreto. 

1 2.0 - A medida que vagarem, serão 
extintas as funções da SF Agente Especlall· 
zado. 

. § S.• - Fica extinta a SF Revisor, poden
do os atuais ocupantes das respectivas fun· 
ções ser aproveitados, em Igualdade lie condl· 
ções, na SF Operador. 

Art. 2. • - O DEE promoverá a Imediata 
realização do.s cursos de que trata o art 3. •, 
letra g, do Decreto-lei n.• 109-A, de a'I. de 
janeiro de 1946, . para a formação profissional 
e o aprimoramento Intelectual de elementos 
necessários às séries funcionais Auxiliar de 
escritório, Dactilógrafo e Operador . 

Art. 3.• - l!:ste decreto entrará em vigor 
na data da sua publicação, revogadas as . dis
posições em contrário . 

Palácio do Govêrno, em Florianópolis, 13 
de novembro de 1946. - Uào Deek.e. - Gmtavo 
N6'1Jea. 

(TNM DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTAT!STICA) 

SITUAÇÃO ANTIGA SITUAÇÃO NOVA 

NCJmero de Séries funcionais Referencias NCJmero de S6ries funcionais Referlnclas carros carros , 

Agente especializado Arente especializado . 

1 X 1 Extint.o, quando vagar X 
2 IX 2 Extintos, quando vagarem IX 
3 VIII 3 Extintos, quando vagarem VIII 

Auxiliar de escrlt6r10 Auxiliar de escrlt6rio 

2 VI 2 VI 
3 V 3 V 
4 IV 4 IV 

- . Dacti16rrafo 

- - 2 v . 
- - 3 IV - - ' 4 m 

Operador Operador 

2 VI 3 VI 
3 V 5 V 
4 IV 7 IV 



1428 BOLETIM GEOGRAFICO 

<TNM DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTATISTICA) 

> 

SITUAÇÃO ANTIGA 

Nínnero de Strles funclo.nals Refer6nclas cargos 

Revisor 

1 VI 
2 V 
3 IV 

StrYente 

1 III 
1 V . 

SERGIPE 

Decreto de 9 de novembro de 1946 

Dmuna com'8s4o encarregada de apresentar 
. platws, dados, ou esclarectmentos outros, 
que possam tnteressar 4 tlWa econômtca 
do Estado no tocante ao estudo da bacta 
do Bilo Franctsco e seus afluentes. 

O Interventor Federal no Estado de Ser
gipe, resolve designar os engenheiros civis 
Gentil Tavares da Mota e Clóvts Mozart Tei-

SITUAÇÃO NOVA 

Número d• S6rles funcionais Referencias careos 
----

. Revisor 

- :--

- -- -
servente 

1 III 
1 V 

"Diário Ottcial" de Santa Catarina, 16-11-46. 

xeira, e o bacharel José Cala.sana Brandão da 
Silva para, sob a .Presidência do primeiro, 
constitutrem a comissão encarregada de apre
sentar planos, dados, ou esclarecimentos ou
tros, que possam Interessar à vida econômillll 
do Estado no tocante ao estudo da bacia d~ 
São Francisco e seus afluentes . 

Palácio do Govêmo oo Estado de Sergipe, 
Aracaju, 9 de novembro de 1946, 68. • da Re
põbllca .. - Antônio de Freitaa Brand4o. 
Marcos Ferre\ra de JeaUB. 

HDiário Oficial" de Sergipe, 12-11-46 • 

..... 
Anualmente o Conselho Nacional de Geografia realiza um concurso de monogratlu de 
aspectos geográficos municipais, com direito a prêmios. Concorra com os seus etit11d01 

ceocrificos, seus levantamentos, au documentação. 



'Resoluções do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 

Conselho' Nacional de Geografia 
Diretório Central 

1ntegra das Resoluções ns. 24Z a 249 
Resolução n.0 247, de 5 de setembro de 1946 

Apresenta congratulações ao presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística. 

O Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geografia, usando das suas atribuições, 

Considerando que o senhor embaixador 
.José Carlos de Macedo Soares, presidente do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistlca, 
foi eleito presidente do Instituto ·Pan-Amerl
cano de Geografia e História pela IV assem
bléia geral do mesmo Instituto, que acaba d.e 
reunir-se na cidade de Caracas, Estados uni
dos da Venezuela; 

Considerando, ainda, que a distinção con
ferida ao senhor embaixador .José Carlos de 
Macedo Soares pelos seus méritos pessoais 
e pela sua Incansável atividade em prol do 
cultivo da Geografia e da História, redunda 
em maior projeção do Brasil no concêrto das 
nações americanas, 

Resolve: 

Artigo único - O Diretório Central apre
senta ao senhor embaixador .José Carlos de 
Macedo Soares, presidente do Instituto Bra
sileiro de Geografia e Estatistica, as mais efu
sivas congratulações por . motivo de sua elei
ção para presidente do Instituto Pan-Amert
cana de Geografia e História. 

Rio de .Janeiro, em 5 de setembro de 1946, 
ano XI do Instituto. - Conferido e numerado. 
Alberto Raja Gabaglia, no Impedimento do 
Secretário-Assistente. - Visto e rubricado. 
Fábio de Macedo BoareB GuimarfleB, no impe
dimento do Secretário-Geral. - Publique-se. 
Heitor Bracet, Presidente do Instituto, em 
exercicio. 

R~~olução n.0 248, ~e 5 de novembro de 1946 

Expressa congratulaçlies e autoriza a colaboração do Conselho nos estudos da 
localização da nova capital do Brasil 

O Diretório Central do Conselho Nacional 
de .Geografia, usando das f!Uas atribuições, 

Considerando que o problema da locali
zação da nova capital do pais compreende im
portantes questões geográficas e cartográficas; 

Considerando que fazem parte da comis
são nomeada pelo govêrno para a fixação do 
local da nova metrópole brasileira, o membro 
do Diretório representante do Ministério da 
Guerra e o secretário-geral do Conselho, 

Resolve: 

Art. l.o - O Diretório manifesta o seu 
regozijo ao general Djalma Polll Coelho, repre
sentante do Ministério da Guerra no Conse
lho, pela sua merecida escolha para presidir 
a Comissão nomeada pelo govêrno, para, nos 
têrmos do § l.o do art. 4.• das Disposições 
Constitucionais Transitórias, proceder aos es
tudos da localização da nova capital do Brasil. 

Art 2.• - Fica o secretário-geral autori
zado a· oferecer à comlll!lãO da localização da 

nova capital, à qual pertence, a colaboração 
compativel dos diferentes órgãos do Conse
lho, e bem assim a tomar as medidas adequa
das para a efetiva cooperação dos serviços 
técnicos e cientlflcos das repartições executi
vas centrais do Conselho, no que se harmo
nizar com as suas atividades e atribuições 
normais. 

Art. 3.o - Nos serviços de documentação 
geográfica e cartográfica do Conselho e nos 
seus programas de trabalhos de reconheci
mento territorial e de Investigação cientifica, 
será dada, quanto possivel, preferência às 
regiões do planalto central brasileiro, para 
maior cooperação com a Comissão de estudoa 
da localização da nova metrópole brasileira. 

Rio de .Janeiro, em 5 de novembro de 1946, 
ano XI do Instituto. - Conferido e numerado. 
Virgi!io Correia Filho,. Secretário-Assistente, 
Interino do Conselho. - Visto e rubricado. 
Ohristovam Leite de Oaatro, Secretário-Geral 
do Conselho. - Publtque-se. Heitor Bracet, 
Presidente do Instituto, em exerclclo. 
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Resolução n.0 249, de 5 de novembro de 19-16 

Institui cursos ãe Portugués, ãe Geografia e ãe Taquigrafia para os tuncfl>nárfos 
elo Conselho 

O Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geografia, usando das suas atribu1';ões, 

Considerando as evidentes vantagens do 
aprimoramento cultural do funclonallsmo, nos 
assuntos das suas atividades funcionais, 

Resolve: 

Art. 1.• - Ficam lnstltuldos OI! cursos de 
Português · e de Geografia para que os fun
cionários do Conselho aprimorem os seus co
nhecimentos básicos sôbre a lingua falada no 
pais e sôbre a disciplina fundamental para as 
atividades do Conselho e bem assim o curso 
de Taqulgrafla para· fins de especialização. 

Art. 2. • - Qualquer dos cursos compreen
derá vários ciclos de aulas, abrindo-se inscri
ção para cada ciclo· que terá a duração da 
ordem de seis meses. 

Art. 3. • - Os cursos são gratuitos, de.:. 
. vendo o funcionário que se Inscrever em 

qualquer ciclo pagar apenas ·uma taxa de Ins-
crição de dez cruzeiros. · 

Art. 4. • - A Inscrição em qualquer ciclo 
ê facultativa, devendo o funcionário que dese
jar freqüentá-lo preencher a ficha correspon
dente, que terá o devido processamento para 
o despacho do secretário-geral. 

Art. 5. ~ - .As aulas dos Cursos serão 
dadú na sede do Conselho, preferentemente 
D() fim ou no comêço do expediente, de tal 
modo que metade do tempo de cada aula este
ja dentro do horário normal da repartição. 

Art. 6.• - Os professores dos cursos se
rão designados pelo secretário-geral, escolhi
dos, de preferência, dentre os funcionários 
têcnlcos do Conselho 

Art •. 7.• - O Conselho remunerará as 
aulas, na base de cinqüenta cruzeiros (Cr$ 
50,00) a preleção: 

Art. 8. • - Haverá cômputo da freqüência 
dos alunos, sendo que não será admitido à 
prova final de cada ciclo o aluno que não 
tiver atingido a 75% de presença nas .prele
ções e demais trabalhos obrigatórios do curso. 

Art. 9. • - Mediante provas parciais e fi
nais, na modalidade adequada a cada caso, 
será apurado o aproveitamento de cada aluno 
para a devida classificação dos resultados. 

Art. 10 - O aproveitamento de cada alu-
no no Curso que freqüentar será -registado na 

· ficha funcional respectiva e será computado 
na apuração de merecimento, para os efeitos 
de promoção e outros em beneficio do fun
cionário. . . 

Art. 11 - O secretário-geral do Conselho 
baixará, para cada curso, os programas e 
demais normas reguladoras, necessárias à boa 
execução da presente Resolução, por proposta 
da Secção Cultural da Secretaria-Geral, ou
vida a Comissão de Documentação e Cultura, 
e bem assim as instruções que se evidenciarem 
convenientes à boa marcha dos trabalhos. 

Art. 12 - Compete à Secção Cultural dar 
execução às deliberações da presente Resolu
ção como também efetivar as . Instruções dela 
decorrentes. · 

Rio de Janeiro, em 5 de novembro de 1946, 
ano XI do Instituto. - Conferido e numerado. 
Virgtzio Correia Filho, Secretário-Assistente 
Interino do Conselho. - Visto e rubricado. 
Ohristov.am Leite de OaBtro, Secretário-Geral do 
Conselho. - Publique-se . Heitor Bracet, Pre
sidente do Instituto, em exerclc!o. 

~ Se precisar de alsuma lnformaçlo· s6bre a geografia do Bra1U. cllrlJa-n ao Conselho 
...., Nacional de Geografda, que o atenderi prontamente - se a consulta Dlo t6r de 
eariter lisf]oso. , 



·Diretórios Regionais 
SÃO PAULO 

Integra das· Resoluções ns . . 31 a 35 · 

Besoluçlo n.0 Sl, de ·7 de outubro de '1943 -

Fw: um aptlo 4 Oomissilo Revisora da Divislio 
AãminiBtrativa · e Judiciaria do Estado, 
para que se dirija ao senhor interventor 
federal, soitcitando-lhe os bom o/feios 
junto ao govtrno da Uní4o, a propósito 
das sugest<Jes apreBentadas por tste Dire
tório, no Bentido de ser sustada a imediata 
efetivação do art. 9 9 do Decreto-lei n. 9 s 599. • 

O Diretório Regional de Geografia no 
Estado de São . Paulo, no uso de suas atri
buições, 

Considerando que, ante a Impossibilidade 
de se dar cumprimento, por ocasião da atual 
revisão territorial, ao disposto no art. 9. • do 
Decreto-lei n. • 3 599, êste Diretório está ·se 
dirigindo ao Conselho Nacional de Geografia, 
pela Resolução n. • 30, no sentido de ser 
pleiteada a suspensão da execução do citado 
decreto, no que .diz respeito à eliminação de 
duplicatas de nomes de localidades; 

Considerando que a Comissão Revisora da 
Dlvleão Administrativa e Judiciária do Esta
do, a quem Incumbe levar a efeito a medida 
prevista pelo referido artigo 9.•, caminha preci
samente para esta fase de seus trabalhos; 

Considerando que êste Diretório, dentro 
de suas finalidades, terá intima ligação com 
os trabalhos daquela Comissão no que toca à 
substituição dos nomes de cidades e vilas, 
repetidos, · 

Resolve: 
Artigo único ...;... Fazer um apêlo à Comis

são Revisora da Divisão Administrativa e Ju-· 
diclátia do Estado, com os fundamentos da 
Resolução n.• 30, para que se dirija ao exce
lentlssimo senhor interventor solicitando-lhe 
os bons oficlos junto ao govêrno da União, 
no sentido de serem recebidas as sugestões 
apresentadas por êste Diretório ou outras 
quaisquer que visem sustar a efetivação ime
diata do que determina o supra mencionado 
artigo 9.•. 

São Paulo, 7 de outubro de 1943. - Visto 
e rubricado. Valdemar Le/tvre, Secretário. -
Publique-se. Jos6 de Melo Morais, Presidente. 

Resolução n.0 32, de 23 de novembro de 1943 

Apresenta congratulações ao prÚeito municipal 
de Botucatu. . · . 

O Diretório do Conselho Nacional de Geo
grafia no Estado de são Paulo, usando ·das 
suas atribuições, . . 

Considerando que, a 23 de dezembro de 
1843, foi instituido o patrimônio da freguesia 
de Sant' Ana pelo capitão· José Gomes Pi
nheiro: . 

Considerando que essa freguesia de Sant' 
Ana, juntamente com a de Nossa Senhora. das 
Dores de Cima da Serra. veio a ser o núcleo 
donde surgiu a atual cidade de Botucatu, 

Coné'lderando que, assim, a data de 23 de 
dezembro de 1843 se reveste . de especial im~ 

portância para o nosso Estado, visto co~ 
Botucatu é hoje uma das suas prlnclpa.M' 
cidades; 

Considerando que se aproxima o centenário 
da instituição daquele patrimônio, o que deve 
ser motivo de justo regozijo; 

Considerando mais que o culto às tradi
ções pátrias precisa ser, no campo da Geogra
fia, inseparável dos trabalhos dêste Diretório, 

Resolve: 

Artigo único - O Diretório Regional de 
Geografia apresenta congratulações ao senhor 
prefeito municipal de Botucatu pelo transcurso 
da efeméride centenária. 

1 São Paulo, 23 de novembro de 1943. -
Visto e rubricado. Valdemar Lefêvre, SecretA
rio. - Publique-se. José de Melo Morais, Pre
sidente. 

-iC 

Resolução n.0 33, de ;,o de dezembro de 1943 

Nomeia 08 informantes municipais do Diretó
rio Municipal de Geografia de Il'ernando 
~tea. 

O Diretório do Conselho Nacional de Geo· 
grafia no Estado de São Paulo, usando d!IS 
suas atribuições, especialmente da prevista no 
parágrafo único do art. 16 do Regulamento 
do Conselho; 

Considerando a , Indicação feita em oficio. 
n.• 263, de s· de novembro de 1943, do senhor 
presidente do Diretório Municipal de Geografia 
em Fernando Prestes, 

Resolve: · 

Artigo llnico - Nomear os seguintes infor
mantes municipais: 

. ~) para o distrito de Fernando Prestes, 
Hernanl Sales de Almeida Leite, agente mu
nicipal . de estatlstlca; João Batista Donini, 
lavrador; . 

b) para o distrito de Camargo, Pllnio 
Camargo, oficial do Registro Civil; João Gabas, 
juiz de paz. · 

São Paulo, 30 de dezembro de 1943. -
Visto e rubricado. Valdemar Left'Vre, Secre
tário. - Publique-se. Jos6 de Melo Mora'8, 
Presidente. 

Resolução n.º 34, de 30 de dezembro de 1943 

Nomeia. os infotmantea municipaill do Diretó
rio Municipal de Santo Antônio da Alegria. 

O Diretório do Conselho Nacional de Geo
grafia no Estado de São Paulo, usando das 
suas atribuições, especialmente da prevista no 
parágrafo único do art. 16 do Regulamento 
do Conselho; 

Considerando a Indicação feita pelo senhor 
presidente do Diretório Municipal de Geogra
fia em Santo Antônio da Alegria, no seu ofi
cio n.o 262, de 13 Qe noV'embro de 1943, 
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Resolve: 

Artigo único - Nomear para Informantes 
municipais do Diretório Municipal de Geografia 
em Santo Antônio da Alegria os senhores: 
Álvaro Venâncio da Costa, Guilherme Furlanl 
Júnior e José Nogueira e Silva. 

São Paulo, 30 de dezembro de 1943. -
Visto e rubricado. Valdemar Lefêvre, Secre
tário . - Publique-se. José de Melo Morais, 
Presl'.dente. 

Be10Iui:ão n.º Stl, de 30 de dezembro de 1943 

Nomeia os •nformantes munic4paiB ão Diret6-
no de Oaraguatatuba. 

O Diretório do Conselho Nacional de Geo
grafia no Estado de São · Paulo, usando das 
suas atribuições, especialmente da prevista no 

• 

parágrafo dnico do art. 16 do Regulamento do 
Conselho; 

. Considerando a indicação feita pelo senhor 
presidente do Dlretórlo Municipal de Geogra
fia em Caraguatatuba, no seu oficio n. • 321, 
de 25 de novembro de 1948, 

Resolve: 

Artigo único - Nomear para Informantes 
municipais do Diretório Municipal de Geogra
fia em Caraguatatuba os senhores: O lavo An- . 
drade Sampaio, Benedito Miguel Carlota, An
tônio Blblano._ de Oliveira, Altamir Tibiriçá 
Pimenta, Benedito Fernandes da Costa, An
tônio José Duarte, Manuel Silvério de San
tana, Moisés Nunes e João Francisco dos 
Santos. 

São Paulo, 80 de dezembro de 1948. -
Visto e rubricado. Valdemar Lefêt71'6, Secre
tário. - Publique-se. José de M:elo Mora'8, 
Presidente. 

~ Se lhe Interessa adquirir as publlcaç6es do Conselho Nacional de Geografia, escreva à 
.... 1ua Secretaria - Praça Getúlio Vargas, 14, Edificlo Fco. Serrador, 5.• andar - Rio de 
lanelro, D .F ., que o atenderá pronta· e satisfatõriamente. 




