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Editorial 

A Mudança da Capital do País 
Assunto pronunciadamente geográfico, a mudança da nossa capital política 

determinada pela Constituição em vigor, continua a ser cuidadosamente estu
dada pela Comissão de técnicos nomeada pelo Govêmo, cujos trabalhos estão 
sendo acompanhados pelos intelectuais em geral e pelos geógrafos em especial, 
com vivo interêsse, apesar de ser escassa a publicidade que a bem dizer tem se 
limitado à manifestação de opiniões pessoais . 

O problema da localização da nova metrópole, que ora se investiga, oferece 
bastante complexidade, a dar talvez maior atração ao seu estudo . 

As dificuldades da procura da melhor ou das melhores soluções hão-de 
ser vencidas pela investigação paciente e cuidada, para o que o método científico 
geográfico de certo muito contribuirá. 

Algumas referências apresentam-se nítidas, a simplificarem a solução do 
problema. · . 

A primeira delas é a relativa à conceituação do planalto central do país, 
onde tem de ser localizada a capital, segundo determina taxativamente a 
Constituição. 

Fàcilmente encontra-se fundamentação científica, fortemente baseada na 
documentação, e documentação tradicional, conceituando tal planalto como a 
região que se limita ao sul pelo vale do rio Grande, a leste pelo vale do rio 
São Francisco e que ao norte e ao oeste descamba suavemente na direção geral 
do noroeste, estendendo-se até às primeiras cachoeiras dos rios amazônicos 
(primeiras no sentido da subidà dos rios). 

A se/iunda referência que traz à solução do problema é a função civilizadora 
que se deve atribuir à nova capital: se do tipo colonizador, se do tipo impul
sionador. 

No tipo colonizador a civilização se faz por núcleos isolados, dotados sobre
tudo de forte poder de atração; nesse caso, a nova capital pode localizar-se bem 
nO interior do país, embora não lhe seja circundante ou próxima a civilização, 
porque ela se instalará isoladamente, obediente a um plano de auto-suficiência, 
afim de sobreviver, evoluir e atrair. 

No tipo impulsionador a civilização como que caminha progressivamente, 
avançando-se pelo interior a dentro os seus elementos de progresso material e 
cultural; nesse caso, a nova capital tem de localizar-se na faixa pioneira, verda- · 
deira zona de transição entre a parte expressivamente civilizada e a não, de 
maneira que possa recolher de uma parte as energias econômicas; políticas e 
sociais para projetá-las na outra parte. 

A capital como núcleo de colonização, isolado e até afastado da região onde 
se desenvolve palpitante a vida nacional, oferece inconvenientes gravíssimos: a 
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função política e a administrativa dificultam-se ante a impossibilidade de contac
tos prontos e freqüentes com os meios fortes da nacionalidade; a segurança do 
Govêrno nacional, sob o ponto de vista da política interna, fica. ameaçada em 
conseqüência do afastamento; a instalação da nova metrópole atinge ao máximo 
de complexidade e custo. 

A localização da capital na faixa pioneira, por outro lado, sem oferecer os 
inconvenientes apontados, atende à finalidade básica da mudança que é a inte
riorização da metrópole, em condições de arrastar consigo, automática, suave 
e eficientemente a interiorização dos recursos materiais e culturais. 

Nessas condições, passará a interessar ao estudo da localização da capital 
tão sàmente a porção oriental do planalto central brasileiro, na qual incidem os 
fatôres econômicos e sociais da vida nacional . 

Uma terceira referência valiosa é a do clima, porquanto não é compreensível 
que se escolha um local para a capital do nosso país a não ser dotado de bom 
clima, condicionante que a bem dizer se resume na escolha de uma altitude 
mínima, cujo valor os climatologistas saberão definir, afim de se corrigirem 
adequadamente, com a elev ação, as agruras da baixa latitude. 

Uma quarta referência oferece a moderna técnica do urbanismo quanto 
à escolha já agora do sítio ou do local topográfico onde se instalará a capital, 
o qual deverá satisfazer a determinadas condições perfeitamente caracterizadas. 

Diante do exposto, conclui-se que o problema da localização da nova capital 
do Brasil pode ser resolvido prontamente, tanto mais porque agora se dispõe 
de documentação geográfica, climatológica, estatística e econômica bem abun
dante e atualizada, e as comunicações atuais permitem acessp rápido às regiões 
de interêsse . 

É o que o Brasil espera de quantos têm responsabilidade no problema, 
sendo de acrescer que, acima das concepções teóricas e científicas, deverá haver 
a preocupação prática do aprnveitamento duma oportunidade que se oforece 
excepcional: o desejo firme do Govérno atual de efetuar a mudança, durante 
o seu m andato. 

Poder-se-ia mesmo incluir uma quinta referência, que talvez iósse a mais 
importante, a dar ao problema um rumo definido: escolher um local que permita 
a mudança do Govêrno, dentro dêsses quatro anos . 

Oxalá que a oportunidade de hoje, ansiada desde 1871, seja bem apro
veitada! 

CHRISTOVAM LEITE DE CASTRO, 

Secretário-Geral do 
Consel ho Nacional de Geografia 



Comentário 

Via.tantes Antigos e Paisagens Modernas 
na Baixada Fluminense 

RENATO SILVEIRA MENDES 
Da Faculdade de Filosofia, Ciências e L etras 

da Universidade de São Paulo 

Acreditamos ser quase desnecessário ressaltar o valor para os estudos da 
Geografia do Brasil das obras referentes às viagens feitas pelos cientistas e 
artistas ao Brasil no decorrer do século XIX . A Geografia Regional tem necessi
dade de recorrer ao passado para e'xplicar a paisagem atual e os relatos de viagem 
bem como a documentação iconográfica constituem muitas vêzes um retrato bas
tante fiel das regiões brasileiras percorridas pelos visitantes do século passado . 
Além disso essas narrativas de viagem mencionam uma série de problemas regio
nais, alguns já resolvidos ou em vias de solução, outros porém que ainda conti
nuam bastante vivos. 

Evidentemente não se pode pretender encontrar nessas obras uma Geografia 
sistematizada de acôrdo com as concepções modernas. Cabe ao pesquisador jus
tamente o trabalho de selecionar e interpretar essas descrições de paisagens e 
isso só acreditamos ser possível quando também se tenha viajado pela região. 
Sómente nesses casos poderá o estudioso de Geografia tirar todo o proveito pos
sível dessas obras, hoje históricas, comparando a paisagem antiga com a atual e 
verificando até que ponto o passado pode ter influído no aspecto presente da região. 

Até bem pouco tempo um estudo dessa ordem, embora possível , demandaria 
um esfôrço muito maior do que atualmente, pois certas narrativas de viagens, 
embora consagradas no estrangeiro e traduzidas em várias línguas, eram para 
nós, brasileiros, raridades bibliográficas, vendidas por preços quase proibitivos. 
Felizmente nestes últimos anos algumas emprêsas editôras de São Paulo tiveram 
a magnífica idéia de publicar traduções dessas obras, permitindo dessa forma 
uma divulgação muito maior de livros de grande valor sob vários aspectos, mas 
que geralmente eram pouco conhecidos, pois os raros exemplares existentes entre 
nós eram ciumentamente guardados pelos seus proprietários e sómente por um 
gesto de grande magnanimidade eram cedidos aos que desejassem consultá-los. 
É, portanto, de inteira justiça, um voto de louvor a essas emprêsas editôras com 
a esperança de que prossigam nessa tarefa iniciada com tão grande sucesso. 

* • • 
Tendo orientado os nossos trabalhos de pesquisas geográficas para o Estado 

do Rio de Janeiro e mais particularmente para a Baixada Fluminense, tivemos 
necessidade de recorrer às narrativas dos viajantes antigos e realizando um tra
balho comparativo com a região tal como se apresenta atualmente, julgamos ser 
de interêsse comunicar os resultados dêsse trabalho. 

Primeiramente vejamos a região de Santa Cruz, também denominada Bai
xada de Sepetiba. Grande parte dessa região atualmente pertence ao Govêrno 
Federal que aí instalou um núcleo colonial e uma escola superior de Agronomia . 

Percorrendo-a, não só pela estrada Rio-São Paulo que a atravessa, como por 
outras rodovias a primeira impressão que temos é a de uma imensa planície 
limitada pelos contrafortes da serra do Mar e pelo Atlântico, com uma vegetação 
de campos e capoeiras; é uma região de fraca densidade de população e onde 
se pratica uma colonização sistemática, dirigida pelo Ministério da Agricultura, 
colonização essa que contudo ainda não apresenta resultados apreciáveis, pois 
que sómente uma pequena área à margem da estrada para Itaguaí está sendo 
cultivada por horticultores de várias nacionalidades, inclusive japonêses pro
venientes de Cotia e que nos seus pequenos lotes dedicam-se de preferência ao 
cultivo de tomates. Ao lado dessa colonização apoiada eficientemente pelos 
técnicos do núcleo colonial existem roças de antigos moradores da região provà
velmente descendentes dos antigos escravos da Fazenda Real de Santa Cruz. 
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Quando Spix e Martius iniciando a sua longa viagem pelo interior do Brasil, 
rumando primeiramente para São Paulo, atravessaram a planície de Santa Cruz· 
em dezembro de 1817 encontram-na, apesar de ser uma fazenda real de enorme 
extensão, em quase completo abandono. Admirava-se Martius do fato de Dom 
João VI ter que se alimentar com manteiga irlandesa que viajara vários meses, 
tendo tão perto pastagens e gado. Sugeriu ainda Martius a criação de uma 
fazenda-modêlo que poderia servir de padrão para as fazendas da Província con
tribuindo dessa forma para a melhoria da produção agrícola. 

Os grandes edifícios da Escola de Agronomia que se constroem não longe 
da estrada Rio-São Paulo permitem entrever uma transformação nos métodos 
rotineiros praticados ainda por muitos agricultores e a sugestão de Spix e 
Martius talvez breve seja uma realidade. 

Não se deve esquecer que nestes últimos anos as obras de saneamento da 
Baixada com a construção de canais e diques, possibilitarão o aproveitamento 
de grandes áreas qv e até ber.1 pouco ainda apresentavam os mesmos brejos . 
avistados pelos viajai tes bávaras. 

Outro fato que sr: lx e Martius mencionam é a tentativa de colonização estran
geira com a localizaç~o na planície de Santa Cruz de um certo número de chine
ses para que cultivassem o chá nessa região: a falência de tal tentativa já era 
nessa ocasião evidente pois a maioria dos chins abandonara as suas terras e 
plantações indo vender bugigangas nas ruas do Rio de Janeiro ; os poucos 
restantes ainda apresentavam algumas pequenas plantações ao redor de suas 
cabanas . A atual colonização japonêsa, aliás também insignificante pelo número, 
terá um sucesso maior ? 

Sôbre a povoação de Santa Cruz constituída na época de choças em tôrno do 
antigo copvento dos jesuítas e localizada numa pequena colina que domina a 
planície, melhor idéia do que a descrição de Spix e Martius teremos vendo um 
desenho de Debret feito na mesma época. Atualmente Santa Cruz se melhorou 
no aspecto das casas, não parece ter progredido sensivelmente em área e 
população. 

Ainda deve ter saltado aos viajantes bávaros a lembrança do latifúndio de 
Santa Cruz quando já em território paulista depararam com uma tropa carregada 
de jacás de frangos que ia abastecer o Rio ; estranharam que os paulistas vences
sem dezenas de léguas para levar galinhas ao Rio quando tão perto dessa cidade 
havia terras incultas . Ao viajante de hoje que encontra dezenas de caminhões 
pejados de mercadorias e inúmeras boiadas que vindas de São Paulo e Minas 
atravancam a estrada de rodagem provocando lamentações de motoristas apres
sados, a observação de Spix e Martius ainda é atualíssima . Somente é preciso 
acrescentar o fato de que se em 1817 o Rio já era uma grande cidade com mais 
de 100 000 habitantes e, portanto, o problema do abastecimento dessa população 
urbana já se fazia sentir seriamente, nos dias de hoje êsse problema é muito 
mais importante pois não só o Rio possui atualmente cêrca de 2 milhões de 
habitantes como também as condições de vida melhoraram para o carioca e as 
exigências são maiores. 

O recôncavo da Guanabara é uma região bem diferente sob vários aspectos 
da planície de Santa Cruz. Podemos distinguir duas faixas bastante caracteri
zadas desde os limites da cidade do Rio de Ja neiro até a bacia do Macacu. A 
primeira é a fa ixa litorânea, constituída de terrenos muito baixos, sujeitos à 
ação da maré que não só invade as terras (principalmente as marés de sigízia ) 
como também eleva o nível das águas dos rios que desembocam na baía, deter
minando a inundação das suas margens. É pois uma região pantanosa na franja 
próxima do mar coberta de mangues e mais para o interior com inúmeros brejos. 
A outra faixa é constituída de planícies aluvionais intercaladas por uma- série 
enorme de morros de origem arqueana. 

Desde o século XVI vem o homem cultivando as terras do recôncavo da 
Guanabara ; nada mais na t ural, portanto, que os viajantes do início do século 
passado aí encontrassem uma paisagem humanizada, com a fei<;ão primitiva já 
bastante atenuada . 

Saint-Hilaire foi, talvez, de todos os visitantes do século XIX, quem percorreu 
o recôncavo maior número de vêzes pelas principais vias terrestres e fluviais. 
Nas suas viagens em direção a Minas e a São Paulo e na que realizou pelo litoral 
do Rio ao Espírito Santo pôde o grande amigo do Brasil observar e anotar os 
elementos mais característicos da região da Guanabara . 
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Navegando pelos pequenos rios que vindos da serra do Mar desembocam na 
baía, como o Meriti, o Iguaçu e o Inhomirim, Saint-Hilaire previu o aproveita
mento futuro da zona de mangues, sugerindo o desenvolvimento da cultura de 
bananas . Quem viaja hoje pela região observa as grandes plantações de bananas 
principalmente as que se estendem pelos lotes do núcleo colonial de São .Bento, 
nas margens do Iguaçu. É verdade que houve necessidade de se proceder a obras 
de drenagem e retificação dos cursos d'água, bem como à construção de diques 
para proteção dos terrenos marginais. Igualmente a região mais próxima da 
cidade do Rio vem sendo conquistada pelo homem em virtude da própria evolução 
urbana da metrópole. 

Os trechos mais interessantes dos relatos de Saint-Hilaire das suas viagens 
pela Baixada Fluminense são aquêles em que descreve a animação e a vida 
intensa da região cultivada . Logo ao partir do Rio por via terrestre observou · na 
periferia da zona urbana muitas chácaras pertencentes, na maioria, a pessoas 
abastadas da cidade; essas chácaras eram mais de recreio do que propriamente 
explorações rurais com fins lucrativos; contudo tinham as suas plantações e 
o próprio café delas se irradiou mais tarde em direção ao planalto. 

Atualmente essa franja de sítios ce repouso dos outros tempos foi substituída 
não só pelos novos bairros da cidade que se expandiu, como por pequenas pro
priedades de horticultores que delas tiram a sua subsistência. A população mais 
favorecida pela fortuna, por sua vez, prefere ir veranear em Petrópolis, Teresó
polis, Friburgo, isto é, na zona serrana, ou nas estações de águas do sul de Minas. 

Após a zona de chácaras, Saint-Hilaire descreve as propriedades rurais pro
priamente ditas; o engenho de açúcar ainda imperava por tôda parte e é numa 
dessas descrições que o viajante nos pinta o retrato do senhor de engenho numa 
página que nos pareceu bastante irônica, mas que tem sido transcrita seriamente 
por sociólogos de nomeada. 

Os canaviais, os engenhos e as engenhocas do século XIX da Baixada da 
Guanabara foram substituídos, após um período de decadência e de abandono 
das terras em virtude da abolição da escravatura e suas conseqüências pela 
cultura de árvores frutíferas, principalmente de laranjas. A paisagem atualmente 
difere bastante daquela que observaram os viajantes antigos: subsistem, entre
tanto, a pequena e a média propriedade bem como a economia de exportação, 
elementos que caracterizavam a estrutura econômica dessa região no passado. 

Até o advento da estrada de ferro os caminhos de tropas que ligavam o 
planalto ao litoral terminavam geralmente nos pequenos portos localizados nos 
rios que deságuam na Guanabara; dêsses portos fluviais destacava-se o de 
Estrêla, à margem do Inhomirim . São das mais pitorescas as descrições que 
do pôrto de Estrêla nos fazem os viajantes do século XIX, salientando-se os 
relatos de Martius, de Saint-Hilaire, de Rugendas; êste último nos legou um 
belíssimo desenho que além do seu valor artístico representa um documento 
histórico que nos retrata uma das atividades da época . Com a construção das 
estradas de ferro desapareceu a função dêsses portos e hoje Estrêla, Pilar, Pôrto 
das Caixas estão em ruínas ou em franca decadência com os casarões abando
nados e invadidos pelo mato . 

. O litoral fluminense entre Niterói e Campos foi descrito minuciosamente não 
só por Saint-Hilaire como também pelo sábio naturalistá Maximiliano, príncipe 
de Wied-Neuwied, que percorreu a região em 1815 . Em virtude da quase inexis
tência de caminhos de tropas os dois viajantes seguiram pelas restingas, entrando 
em contacto com a população praiana, constituída geralmente de pescadores, 
com um baixo padrão de vida. A impressão que tiveram dessas populações foi má 
e o botânico francês procura explicar as causas dêsse atraso pelas condições geo
gráficas e pelo tipo de povoamento . Depois de descrever a restinga de Saquarema, 
as palhoças dos pescadores e a fabricação de rêdes com a utilização de plantas 
locais tece o seguinte comentário: "Admirar-se-á talvez que em um país onde 
vastos terrenos de excelente qualidade não esperam senão um pequeno trabalho 
para nutrir o agricultor, tanta gente haja escolhido para residência uma zona 
tão pouco favorável como a que venho de descrever. Mas há uma multidão de 
homens a que falta a coragem necessária à penetração do hinterland. A região 
de Saquarema foi povoada por marinheiros desertores que aí podiam exercer um 
trabalho já dêles conhecido, o de pescador; esta zona foi também povoada por 
criminosos fugitivos, mulheres de má vida, e, enfim, vêm do Rio de Janeiro, 
freqüentemente, moços que procuram fugir ao recrutamento militar a que estão 
expostos na capital". Acentuando que nem todos os habitantes de Saquarema 
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são pescadores, Saint-Hilaire observou que mesmo os agricultores não se distin
guem pela operosidade como se deduz dêsse trecho: "Apesar dos agricultores 
dos arredores de Saquarema saberem tirar partido de suas terras, pareceu-me 
entretanto que elas poderiam produzir muito mais. Vêem-se, por exemplo, reba
nhos de vacas pastando nos campos; mas ninguém fabrica manteiga, e os queijos 
que se comem na região vêm de Minas, passando pelo Rio de Janeiro e são muito 
caros. Aqui, como no resto do Brasil os alimentos são preparados com a gordura 
de porco; entretanto, a criação de suínos é reduzidíssima nessa região; é igual
mente do Rio de Janeiro que vem todo o toucinho existente nas vendas, o qual 
é também oriundo de Minas Gerais". 

Saint-Hilaire já havia percorrido uma boa parte de Minas Gerais e sempre 
procurava comparar as condições de vida das várias regiões do Brasil; em outro 
trecho da Viagem pelo distrito dos diamantes e litoral do Brasil, mencionando 
as observações que Humboldt fizera a respeito da influência do relêvo do solo e 
do clima sôbre o homem relaciona a apatia de certas populações da Baixada com 
o clima quente e úmido. 

A região de Campos dos Goitacás entretanto, já nessa época desmentia 
essas conclusões deterministas, pois as próprias descrições que Saint-Hilaire faz 
do progresso, da vida e animação aí reinantes demonstram que só o clima e o 
relêvo não seriam suficientes para explicar o atraso de certas áreas da faixa 
litorânea. 

A região de. Campos no início do século XIX já era uma grande produtora de 
açúcar e os engenhos e engenhocas pontilhavam a fértil planície contrastando 
com o sertão bruto que se localizava bem próximo nas fiorestas da serra do Mar. 
São Fidélis era o ponto extremo onde havia. chegado o colonizador branco e fol 
nas matas próximas a essa primitiva missão que o príncipe Maximiliano entrou 
em .contacto com os índios Puris . As fazendas da região de Campos nessa época 
sofriam de tempos em tempos incursões dos indígenas que, vivendo em grande 
miséria nas matas, procuravam depredar as plantações ou furtar. 

A mudança da paisagem dessa zona foi radical: as grandes florestas que 
se' estendiam pelas encostas da serra do Mar, em grande parte foram destruídas 
nas proximidades do vale do Paraíba e o cafeeiro invadiu durante o século XIX o 
antigo sertão dos Puris. 

• • • 
Acreditamos que os exemplos colhidos nos relatos dos antigos visitantes e por 

nós apresentados de uma forma sumária sejam suficientes para evidenciar o 
quanto pode ser útil para um melhor conhecimento da Geografia do Brasil a 
consulta dessas obras. O material de estudo é abundante e está se tornando mais 
accessível; cabe aos estudiosos da Geografia tirar todo o partido possível 
dessa:S fontes. • • • 
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O EFETIVO HUMANO E SUA DISTRIBUIÇAO 

O efetivo humano - Em poucos lugares do mundo a natureza se nos apre
senta tão pujante e extensa como no Brasil, imenso campo de batalha, onde os 
homens tiveram de lutar contra tantos elementos hostis, conforme acabamos 
de ver em suas várias fases de luta. 

Que criaturas são essas que humanizaram progressivamente o solo brasileiro ? 
Qual é o seu número? Desde quando estão aplicadas à obra humana? 

O efetivo humano deve ultrapassar um pouco os 40 000 000; o último recen
seamento, efetuado em 1920, revelou 30 635 000; os algarismos apresentados desde 
então são meras avaliações matemáticas; prepara-se novo recenseamento 
para 1940. . 

O Brasil é, pois, o país de maior população da América do Sul e só superado 
em tôda a América pelos Estados Unidos. 

A densidade da população é pouco superior a 5 habitantes por quilômetro 
quadrado, coeficiente êste que representa apenas a média e está longe de cor
responder à reaiidade da distribuição demográfica . 

As densidades mais elevadas são ocorrentes nos Estados do litoral; mais 
de 50 habitantes por quilômetro quadrado no Estado do Rio de Janeiro, cêrca 
de 30 e 40 em alguns pequenos Estados do Nordeste (Alagoas com 43); a zona 
litorânea do Estado de Pernambuco tem uma densidade avaliada em 137 habitantes 
por quilômetro quadrado (21 municípios têm de 100 a 300 habitantes por qui-
lômetro quadrado) . . 

Essas regiões foram as primeiras colonizadas, onde se desenvolveu a antiga 
exploração por meio das plantações, para as quais se recorreu à mão de obra 
indígena, a principio, e logo depois ao braço dos negros importados da Africa. 
Concentrou-se assim nesta franja litorânea, quente, úmida e de florestas, um 
contingente de homens arrotinados à antiga economia agrícola, em estagnação 
deSde a abolição da escravatura e hoje em via de transformação. 

Nos altiplanos interiores existem também alguns pontos de densidade mais 
elevada. A zona montanhosa do centro e sul de Minas atraiu cedo uma popu
lação numerosa, de brancos e negros, para a extração de metais preciosos; após 
a decadência das minas, os habitantes se espalharam enchendo a região das 
fazendas de extensão média, praticando uma espécie de policultura que lhes 
permitia viver em economia quase fechada. Mais ao sul, os planaltos do Estado 
de São Paulo se povoaram mais recentemente, porém com mais rapidez. En
quanto as outras regiões, após as primeiras vagas de povoamento do século 
XVIII, cresciam por seu próprio desenvolvimento, sem nova imigração, o Estado 
de São Paulo recebia, na segunda metade do século XIX, um afluxo enorme de 
imigrantes vindos da Europa, sobretudo da Itália, cuja introdução era exigida 
pela rápida expansão das fazendas de café. 

• Esgotados os números l, 2 e 3 - ano 1 da Revista Brasileira de Geografia, nos quais f1>l 
publicado o Importante estudo do Prof . Deffontalnes, editou o C. N . G . uma separata daqueles 
números, que. apesar da grande tiragem, se esgotou ràpldamente, não logrando atender a todos 
os interessados. Por êsse motivo deliberou a direção do C . N . G . transcrevê-lo no Boletim a 
partir do número anterior. Oportunamente. será feita uma nova tiragem, ·in separata, a fim 
de que não falte ao geógrafo a preciosa contribuição que nos legou o Insigne mestre francês. 
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Diversas fórmulas demográficas - Por isso, as diversas partes do Brasil 
apresentam fórmulas demográficas bem diferentes . Enquanto que o planalto 
central, de Minas Gerais, dispõe de um povoamento antigo (século XVIII) e 
crescente espontâneo de 2 100 000 em 1876 a 7 900 000 em 1935, por simples 
excedente de nascimentos, aliás considerável, quase sem emigração e sem imigra
ção, verdadeiro baluarte demográfico, o Nordeste brasileiro, já povoado no século 
XVII, apresenta também um crescimento por simples desenvolvimento, sem 
imigração, mas o aumento é menos rápido (1 379 000 em 1872 e 4 203 000 em 
1935, para a Bahia), porque uma emigração acentuada, sobretudo nos anos das 
grandes sêcas, torna mais lento o crescimento normal. A zona meridional, nos 
Estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, servida por 
clima temperado de tabuleiros a ltos e solo rico, apresenta um crescimento extre
mamente rápido, proveniente, sem dúvida, de uma forte natalidade, mas sobre
tudo do afluxo de imigrantes europeus e também de brasileiros dos . outros 
Estados . O Estado do Rio Grande do Sul, quase despovoado até 1850, não con
tava ainda 446 000 habitantes em 1872 ; entretanto, ultrapassa hoje 3 000 000 de 
habitantes, o que significa a triplicação da população em três gerações. 

1:: ::.=.:J 
~1A5 
~ 5A10 

llBUB 10 A 20 

ll.\1li!I 20A 50 

- MAIS DE 1.000 

Disl> ibui ção da aensi dade demogrdfica brasi leira, vendo-se o contraste entre o litoral e o 
oeste e noroeste 

Em relação às vastas regiões do interior do Brasil - Mato Grosso, Goiás e 
Amazonas - são regiões que esperam ainda seu povoamento e, na maioria dos 
casos, não dispõem de um habitante por quilômetro quadrado ; as suas possi
bilidades de futuro são consideráveis, mas tudo depende das facilidades de 
comunicação. 

É curioso con statar que a zona litorai onde a colonização é a mais antiga, 
apresenta uma situação demográfica muito especial: constitui hoje uma verda-
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deira zona de despopulação, ao menos para os campos e as pequenas aglomera
ções. O número de fazendas abandonadas e de cidades mortas, cheias de ruínas, 
é considerável . As estatísticas não acusam, no entanto, esta decadência porque 
nesta zona desenvolveram-se enormes organismos urbanos modernos, que con
centrai;p.m em seus portos tôda a atividade comercial das regiões respectivas. 
Assim, o Rio de Janeiro, Niterói , Santos e Vitória, cidades com crescimento muito 
rápido, acham-se cercadas por campos mais ou menos desertos ou abandonados, 
como a "baixada fluminense", nos arredores do Rio . Felizmente trabalhos recen
tes· de secagem e novas culturas (bananas, laranjas) assinalam o início de um 
novo surto na baixada do Rio de Janeiro . · 

Os personagens-tipos - A definição humana de uma região é dada não tanto 
pela repartição da população ou por distribuições étnicas, mas, sobretudo, pelo 
conhecimento dos gêneros de vida, cuja associação íntima assegura a exploração 
do solo . 

t!:sses gêneros de vida encontram sua expressão em personagens-tipos cuja 
enumeração ocupa o primeiro lugar na caracterização de cada região. Existe 
muitas vêzes um personagem dominante que determina na região tôda a série 
das ocupações e o regime de trabalho, e cujos hábitos e necessidades se inscrevem 
na própria paisagem; os outros personagens gravitam-lhe em tôrno, alguns 
mesmo vivem como parasitas . As transformações econômicas fazem surgir, às 
vêzes, novos tipos que se podem libertar da influência do personagem dominante 
e modificar, assim, a hierarquia social anteriormente constituída. Os persona
gens de uma região não apareceram todos ao mesmo tempo; há alguns muito 
antigos e outros mais recentes; pertencem a ciclos econômicos distintos e é 
necessário pesquisar-lhes a idade. 

No Brasil, o personagem dominante , que é ao mesmo tempo o mais antigo, 
é o "fazendeiro", isto é, o proprietário de uma fazenda ou grande cultura . Havia, 
sem dúvida, bem antes da chegada dos brancos, populações indígenas autóctones, 
pouco abundantes, no máximo um habitante por três quilômetros quadrados, 
que foram além disso reagrupadas, transformadas e mesmo dizimadas pelos 
primeiros colonos . Ao inverso do que se passou na América Andina, os antigos 
povoamentos indígenas não serviram de guia aos estabelecimentos dos brancos. 
Houve corte, hiato na história do povoamento. 

Os índios foram, com efeito, concentrados nas plantações da costa atlântica; 
habituados a uma economia de simples colheita, que não exigia maior esfôrço, 
não puderam suportar o regime de trabalho que lhes era imposto como plan
tadores, e praticaram então o que se chamou cinicamente a "greve da morte"; 
foi , entretanto, o trabalho pesado que os europeus costumam suportar e impor 
que provocou a imensa hecatombe das populações indígenas . O fato é que não 
há no Brasil mais de um milhão e meio de índios para uma população de mais 
de 40 milhões de habitantes e, além disso, ficaram relegados, com o nome de 
"bugres", para as regiões mais in.accessíveis, notadamente no sul da bacia do 
Amazonas. Aqui não se apresenta pois questão indígena, tal como se verifica 
por vêzes gravemente nos países da América Espanhola . 

O primeiro esfôrço do fazendeiro consistiu no açambarcamento da terra; 
impressiona-nos a importância desta apropriação . Num país tão vasto, tão 
pouco habitado, esperar-se-ia encontrar imensas extensões sem dono, perten
centes ao domínio público do Estado ; isso, porém, não se dá, e até as zonas de 
florestas do Amazonas têm proprietários, existindo fazendas unicamente flo
restais; as terras devolutas, isto é, os bens sem dono, pertencentes ao domínio 
público, são pouco importantes e isto explica a fraca influência da colonização 
oficial sôbre a terra livre . Seria interessante retraçar a história dessa imensa 
imobilização da terra pelos primeiros colonos; seu direito de propriedade deriva 
- ora de concessões outorgadas pelo soberano, sob o antigo nome de "sesmarias", 
ora de simples posses de fato, reconhecidas com muita facilidade por decretos, 
ora por compra, mediante títulos mais ou menos falsificados, a primitivos 
proprietários mais ou menos ilusórios ("grilos") . 

As fazendas - Cedo o nome de "fazenda'', isto é, emprêsa, se aplicou a tôdas 
essas propriedades iniciais. O fazen deiro é sempre, portanto , um grande pro
prietário, mas não é necessàriamente o mais influente aquêle que possui o maior 
domínio ; a importância do fazendeiro depende do modo de utilização da fazenda. 

Pode-se distinguir dois t ipos principais: o primeiro apareceu ao longo da 
costa, na zona florestal, quente e úmida (zona da mata) e aplicou-se à produção 



1444 B O L E .T I M G E O G R A F I C O 

das plantas exóticas, por muito tempo as únicas cultivadas nas colônias, cana 
de açúcar, tabaco, café, cacau, algodão, segundo as localidades e as épocas -
é a fazenda de plantação; o segundo tipo está ligado à criação do gado e insta· 
lou-se nos planaltos mais secos e mais salubres do interior . É um dos fenômenos 
mais importantes e mais graves de conseqüências esta separação radical da 
cultura e da criação, que se encontram extremamente associadas na viáa agrí· 
cola dos países temperados . 

A antiga fazenda de plantação compunha-se de três elementos: Primeiro, 
a casa do dono, "casa grande" ou "sede", espécie de castelo quadrangular, de 
um andar só, colocado simplesmente sôbre um "porão". A luta contra o sol 
e o calor não se faz aqui pela disposição do pátio interior; o "patio" espanha~ 
tão freqüente na América Andina, não existe aqui, mas a casa é cercada por 
largas galerias decorativas, formando arcadas umbrosas, onde se instalam as 
rêdes para a sesta . A América Espanhola distingue-se bem da América Portu· 
guêsa pelo tipo da habitação. A moradia do fazendeiro é freqüentemente muito 
luxuosa, mas de um luxo familiar ; a peça típica é a imensa sala de jantar, 
pois a família é numerosa e a hospitalidade largamente praticada. No jardim, 
traçado à francesa, com magníficos tufos de begônias e "bougainvilles", encon
tra-se uma piscina de mosaico, de que o fazendeiro se orgulha especialmente . 
Mais abaixo encontra-se o segundo elemento da fazenda, são as construções 
para beneficiar os produtos; enorme terraço com largos degraus para secar o 
café, chamado "terreiro", ou secadores de cacau, de mandioca, moendas de 
açúcar, com o nome de "engenhos", alambiques para a fabricação do álcool. 
Por fim, mais abaixo ainda, localiza-se o terceiro elemento da fazenda de plan
tação, o alojamento da mão de obra agrícola, outrora composta de escravos, 
que eram abrigados, para facilidade de fiscalização, em construções apertadas 
umas contra as outras em tôrno de um pátio fechado: a <;senzala". 

A fazenda de gado é completamente diferente ; o dono não mora sempre 
nela e a moradia tem pouca aparência; o pessoal nunca está grupado, mora em 
cabanas muito afastadas uma das outras, colocadas junto de uma espécie de 
quadrado de troncos de árvores formando paliçada : é o "curral", onde é reunido 
periodicamente o gado para marcá-lo, tratá-lo e selecioná-lo para a exportação; 
essas pequenas habitações chamam-se "curralinhos" ou "retiros" e abrigam os 

Tipo de vaqueiro do Nordeste, com seu ind1'mento de couro 
FOTO s. Faórs AmlEu 
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campeiros, isto é, homens do campo. Campo, no Brasil, significa não a cultura, 
mas a zona de relva, o prado, como se diz na América do Norte . 

É também pela situação que êsses dois tipos de propriedades diferem: nas 
fazendas de plantação procura-se para as construções uma rampa bem exposta 
porque a maioria dos produtos que exigem operações de secagem tem necessi
dade de terraços de insolação. Sem dúvida os raios solares, nessas latitudes, 
são na maioria dos casos perpendiculares, mas as colheitas se fazem freqüente
mente no inverno, sobretudo em relação ao café, e a obliqüidade dos raios solares 
é então bastante sensível para que se deva procurar uma rampa bem exposta, 
um "soalheiro", isto é, voltado para o norte, visto como nos achamos no he
misfério sul. Além disso, a rampa permite ao fazendeiro vigiar o trabalho de 
suas colheitas, que são sempre produtos de exportação de alto valor; sua casa 
fica no alto da rampa, acima do terreiro. A utilização de uma vertente torna 
também mais fácil o emprêgo das águas, não para irrigar, mas para as lava
gens e mesmo o transporte dos grãos para secar; a condução do café faz-se, 
na maioria das vêzes, em regos de água corrente. 

A fazenda de gado deve atender a condições muito diversas; o grande pro
blema. para ela não reside na exposição solar e sim na delimitação ; é preciso 
evitar que os imensos rebanhos se dispersem pelo sertão. Procura-se por isso 
apoiar as propriedades em cursos d'água; os sitias privilegiados são os promon
tórios, n a confluência de dois rios, o "pontal". As mais antigas criações de 
gado foram fazendas do "pontal", começando a apropriação pelas confluências. 
Ainda hoje acontece que essas propriedades não suportam as despesas com 
a cêrca de arame senão de um lado só. Em algumas regiões, nos sertões do 
Nordeste nota.damente, as fa2endas de gado não possuem limites precisos, o 
gado pasta em liberdade em campos que se chamam "campos gerais"; o fazen
deiro é menos um proprietário de terra do que de uma certa marca, que ·se 
faz nos anim::üii com fe rro em. brasa, ou pela incisão da orelha . 

A supressão da escravatura não t.ransformou o regime da fazenda ; trouxe 
apenas mudanças de detalhes: em vez de aloj ar os t r aba lhadores em senzalas 
grupadas erf\ tômo de pátios fechados, constrníran1 -c;;e verdarleíras c!.dades ope
rárias rurais, cDm casas separétd3.s, alinhadas. tilda.s iguais: é a '"colôni:J.", 
que substltuiu a senzala. 

O col.uno é um personagE<m qne gravita em tôrno da fazenda de café no 
Estado ele São Paulo; não é, como seu nome poderia fazer supor, um homem 
que se vem instalar em terra livre, mas um openi.riD alir;iado pelo fazendeiro, 
que o foi buscar até nos mercados europeus, na Itália :neridior:.al nota.damente . 
O fazendeiro confia-lhe a d ireção de um certo número de pés de café, tendo 
éle direito a uma parte da co !.heita ; recebe tantos pés a mais qua:J.t.os filhos tem; 
por isso tem o (·olono quase sempre uma farnílía numerosa. Concedem-se-lhe 
igualmente terrns para suas próprias culturas e para seu gado particular; con
tudo êle permanece nômade na maioria dos casos, indo de fazenda em fazenda, 
constituindo antes um proietariado rural do que classe de camponeses. 

Esta instabilidade do colono é um testemunho de seu desejo de adquirir 
terras, de se fixar em um lote, tornar--se "lolista .. ; o açambarcamento do solo 
pelo fazendeiro torna, porém . esta aquisição da propriedade muito difícil. A · 
maioria dos grandes proprietários só explorava no entanto parte d~ sua pro
priedade, composta de flore ;;tas e campos que abrangiam, muitas vêzes, mais de 
metade do domínio. Há assim muitas terras inexploradas ou antes mantidas 
come reserva pelos fazendeiros que não se querem desfazer delas, dada a pouca 
duração da f"<.~ rtili.dade e a necessidade freqüente de deslocar as zonas cultivadas. 
Por isso, {; difícil de ser saciada a sêde de terra que é grande entre os pequenos 
eu!t1vadores, apesar da imensidade do Brasil . Nota-se aqui uma das diferenças 
essenciai;; entre o Brasil e os Estados Unidos, onde o regime do homestead faci
litou à gente humilde a aquisição da terra e permitiu uma verdadeira colonização 
lívre. Para encontrar terreno livre no Brasil, os colonos procuram se aproximar 
ela Unhe, de desbravamento, onde podem comprar lotes, ainda virgens, oferecidos 
a baixo preço pelas companhias de colonização. No Estado de São Paulo, é 
por verdadeiras vagas que a gente humilde se dirige à linha de desbravamento 
e a densidade de população aí se eleva por saltos bruscos, como que constituindo 
saliências demográficas, que se atenuam desde que a região deixa de ser a 
vanguarda da colonização. A linha de desbravamento, bastante descontínua, 
aliás, atrai a si o proletariado das antigas fazendas. 
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Casas de colonos numa fazenda de café em São Paulo 
"COLEÇÃO" D . DE C. 

Fundação das cidades * - Fazendeiros e colonos levam nas propriedades 
uma vida essencialmente rural. As necessidades de comércio e de convívio social 
determinaram contudo a criação de curiosos tipos de aglomerações. Se o Brasil 
não conhece a forma aldeia, possui contudo inúmeras pequenas cidades que se 
encontram no interior, separadas por uns quinze a vinte quilômetros em média. 
Mas neste país essencialmente rural, a cidade foi, durante muito tempo, um 
anexo à fazenda . A maioria dessas cidades é obra dos fazendeiros; a necessida
de de vida social incitou-os a se tornarem fundadores de cidades. O método 
seguido era quase sempre o mesmo; para constituir um núcleo urbano, o pro
prietário fazia doação ou legado de uma porção de terreno à Igreja Católica na 
pessoa do bispo mais próximo ou de um santo do calendário brasileiro, que 
se tornava por êste fato proprietário desta doação piedosa chamada "patri
mônio". Êste terreno era dividido em lotes de habitações em tôrno de uma 
grande praça, no fundo da qual deveria ser construída uma igreja ou capela, 
conforme fôsse ou não servida por um padre. Os fazendeiros dos arredores alu
gavam ou compravam êsses lotes para nêles construírem residências ou pala
cetes; para lá se dirigiam aos domingos e dias de festa, afim de assistirem aos 
ofícios religiosos e levar ali uma vida de ostentação e de convívio social. Com 
os proventos das vendas construia-se a igreja. O essencial da aglomeração era 
a praça, ou "largo'', em que por vêzes quase se resumia a localidade, que com 
o nome de praça era conhecida. Para muitas dessas pequenas aglomerações é 
costume dizer-se "ir à praça" e não "ir à cidade". Os fazendeiros tinham duas 
habitações: casa da fazenda e casa da praça. Essas cidades só tinham atividade, 
e mesmo habitantes aos domingos; eram, por assim . dizer, cidades dominicais, 
"vilas de domingo". 

Em breve, artífices e representantes das profissões liberais, instalavam-se 
nas ruas adjacentes, sempre dispostas em xadrez. O patrimônio, dado primi-

• Sôbre formação de cidades brasileiras , o autor tem publicado outros estudo~ mais com
pl etos em revis tas (N . H.). 
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tivamente pelo fazendeiro, tornava-se então insuficiente e novos lotes urbanos 
deveriam ser adquiridos da propriedade vizinha, que, por êsse fato, se valorizava . 

O legado piedoso do proprietário transformava-se assim num bom negócio 
para êle, porque algumas dessas fundações se tornaram grandes cidades, 
como Campinas, Ribeirão Prêto e Sorocaba, no Estado de São Paulo. É verdade 
que em nossos dias muitas dessas pequenas cidades de patrimônio se acham em 
decadência, visto como a maior facilidade dos meios de comunicação deslocou e 
concentrou os núcleos de vida social para cidades maiores e, em conseqüência, 
os fazendeiros construíram seus palacetes nas grandes cidades como Belo 
HQrizonte, Rio de Janeiro, Ribeirão Prêto. Na cidade de São Paulo há bairros 
de palacetes, como Higienópolis, Jardim América ... As grandes cidades cres
ceram ràpidamente, prejudicando as pequenas, cujos palacetes caíram em 
semi-abandono. 

Esta colonização urbana, múltipla e difusa, de fundo religioso, lembra os 
bastides ou sauvetés da Idade Média na Europa, em que a Igreja prestigiava 
com seu poder de atração a criação dessas cidades. No Brasil, o campanário 
grupou não aldeias ou paróquias, mas pequenas cidades, onde a igreja é mais 
urbana do que rural. 

O comércio ambulante - Essas cidades, a bem dizer, mau grado sua multi
plicidade, não beneficiavam senão uma parte mínima da vida de comércio, difícil 
de se organizar no Brasil devido ao povoamento rural totalmente disperso. O 
pequeno comércio de varejo não encontrava núcleo onde se fixasse, por isso 
foi forçado a adotar vida ambulante em busca da população dispersa. 

Encontram-se hoje as mais variadas e mais modernas formas de negócio 
nômade. Há cinemas ambulantes, dentistas ou médicos que circulam montados 
em mulas ou num "Ford", atendendo a clientela. 

:a:ste negócio ambulante parece uma adaptação muito antiga ao povoamento 
disperso. O mascate, depois do fazendeiro e do colono, é a figura_ mais típica 
do interior brasileiro. É um velho nome que se aplica a todos êsses mercado
res, pois "mascatear" quer dizer mercadejar. Convém lembrar que esta palavra 
deriva da cidade de Mascate, na Arábia. Era com efeito uma cidade de merca
dores que traficavam com as índias na época em que êste país dependia, como 
o Brasil, da coroa portuguêsa. 

Foram os habitantes da Bahia, outrora a cidade mais povoada e cheia de 
gente humilde, em busca de recursos, os descobridores do horizonte de trabalho 
que representava a ausência de comércio em todo o interior do Brasil; os baia
nos fizeram-se assim os primeiros mascates do período colonial. 

Na segunda metade do século XIX, sobretudo a partir de 1880, quando se 
organizou a colonização do Estado de São Paulo por meio da fazenda de café, 
com suas numerosas vilas rurais povoadas por trabalhadores italianos, o campo 
de ação dos mascates alargou-se consideràvelmente, tanto mais que o colono 
procurou libertar-se das compras nos armazéns do fazendeiro que o endividavam 
e o tornavam dêle dependente. Os mascates representavam uma feliz concorrên
cia à venda pelo patrão e muitas vêzes, verdadeira liberação. Nessa época, 
eram os próprios italianos que exerciam esta atividade, sobretudo calabreses, 
os quais já a desempenhavam em sua pátria. 

Uma terceira onda de mascates apareceu um pouco mais tarde: os sírios, 
sobretudo maronitas, negociantes inveterados, que, perseguidos pelo regime 
turco por motivo de crenças religiosas, se espalhavam pela Europa como bufari
nheiros desde há muito tempo; descobrindo por volta de 1885-90 o Brasil e suas 
condições favoráveis ao comércio ambulante, aqui aportaram em grande número 
e, graças às suas qualidades hereditárias, açambarcaram em breve grande parte 
do pequeno comércio. Mantinham entre si uma solidariedade íntima, que tri
unfou em tôda concorrência. 

Os mascates sírios viajam habitualmente em grupos de dois, em parte 
devido à insegurança de certos lugares, do interior, mas sobretudo P.ara facilitar 
suas operações que exigem às vêzes um comparsa . Aproveitavam a tJ.ospitalidade 
proverbial do brasileiro, alojando-se e comendo na casa dos moradores locais, 
aliás sem convite, porque é da tradição, que "mesa e pouso estejam franqueados 
ao viajante". Viajavam a pé, carregando sua caixa, - o baú dos mascates, -
cheia de pacotinhos, e atraíam os compradores mediante um estalii:r de cast~
nholas. Assistiam às festas religiosas e expunham suas mercadonas em pu-
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blico· com prática de comércio, êles foram não só vendedores de todos os pro
duto~ . e notadamente sal, fazendas de algodão, barretes, meias, como também 
se tornaram bons compradores, praticando muitas vêzes uma espécie de per
muta, dada a raridade da moeda no sertão e em troca de alguns objetos, rece
biam gado, arroz, aguardente de cana, e até metais preciosos ou borracha. Os 
mascates não temiam, com efeito, abordar os recantos mais longinquos onde a 
cultura ainda se iniciava, zona de pesquisadores de ouro ou de diamantes de 
Goiás, (garimpeiros), e região dos seringueiros de borracha do Alto Amazonas. 
Nessas regiões, não viajavam mais a pé e sim de barco ou de jangada, curioso 
mascateamento fluvial, que infiltrou, até às mais longínquas culturas, nas 
cabeceiras dos rios, uma certa vida de comércio. Freqüentemente eram êles os 
únicos a se beneficiarem das riquezas novamente descobertas; garimpeiros e 
seringueiros gastavam seus proventos quase instantâneamente em futilidades; 
a venda de .ióias, freqüentemente falsas, era um dos negócios mais lucrativos. 

Antiga estrada de muares, construida n o sécu l o XiX 

FOTO DEPARTAMENTO mJ P ROPAGANDA DO BRASIL 

O ofício tinha seus riscos, mas levava cedo o homem à prosperidade. Logo 
que colhia proventos suficientes, o mascate deixava de viajar a pé e comprava 
uma mula; em breve adquiria uma caravana de mulas para seu serviço; hoje, 
no Estado de São Paulo, onde, desde 1920, as rodovias se multiplicam, êles 
circulam em pequenos caminhões bem afreguesados. 

Mas o sonho de todo mascate é deixar sua vida nômade e estabelecer-se, 
abrir uma dessas lojas-bazares onde se vende de tudo - especiarias, mercearia, 
café, etc . - chamadas "venda" ou "armazém de secos e molhados" . É a segunda 
etapa da vida do mascate, instalado geralmente não em povoados, mas em pleno 
campo, entre as fazendas, num ponto de passagem obrigatória e freqüente. 

Por vêzes a "venda" se torna um verdadeiro centro de comércio ; o proprie
tário chama outros compatriotas estreantes que vão vender nos arredores, a 
pé, com seus baús e asseguram assim uma irradiação maior à "venda". O patrão 
enriquecido desempenha na região o papel de banqueiro, fazendo empréstimos 
com usura. A "venda" é um verdadeiro centro de atividade, permanece contudo 
isolada, sem criar um burgo em tôrno de si, comprovando com isso a hostilidade 
local à · aglomeração. 

Se os negócios con'tinuam a prosperar, o mascate passa a uma terceira fase, 
vem para alguma das grandes cidades para abrir loja ou mesmo fundar manu-
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fatura; em São Paulo a recente indústria têxtit foi, numa boa proporção, criada 
por sírios. A bela rua 25 de Março é pelos mesmos em parte habitada. 

O caboclo - Fazendeiro, colono e mascate, constituem o que se poderá 
chamar a população do interior organizado. Há outros elementos, porém, que 
vivem à margem, além das regiões de desbravamento, no sertão; chamam-nos 
"caboclos" ou "caipiras"; são em geral mestiços em que os sangues branco, índio 
e negro, se misturam em proporções variadas. 

O caboclo recua ante o avanço da linha de desbravamento. Muitos, no 
entanto, permaneceram no interior da zona civilizada, nos pontos que não são 
ocupados ou naqueles que a exploraçáo européia abandonou, após a depreciação 
do solo e a decadência das fazendas. Isto equivale a dizer que são numerosos na 
zona do litoral, a que foi colonizada primeiro e que hoje está sendo abandonada. 
É comum encontrarem-se antigos fazendeiros desta zona que se "caboclizaram", 
segundo a expressão local. Conhecemos no pequeno pôrto de Ubatuba um des
cendente de antigo plantador francês do século XVIII, que tinha o nome de 
René Vigneron de la Juslandiêre; estava vestido como caboclo, de pés descalços, 
com calça curta que mal caía abaixo do joelho, com paletó de mangas curtas 
indo pouco além do cotovêlo. A cabeça estava coberta pelo invariável chapéu 
mole, saído, como as outras partes do vestuário, dos resíduos mais sórdidos dos 
armarinhos das grandes cidades . 

O cabcclo leva vida livre, quase sem necessidades, mas sem capacidade 
aquisitiva e até sem moeda, praticando uma agricultura primitiva, quase flo
restal, onde campo e floresta se entremeiam. A base de sua alimentação é a 
mandioca ; êle prn.tica sobretudo a colheita, apanhando fru tos do mato e mel 
silvestre; pratica a caça "ao pio", isto é. imitando os pássaroé; e chaman
do-os a si; sua casa é uma cabana coberta de palhas ou de ramagens. 
Bastam-lhe algumas horas de trabalho por sernana para assegurar sua subsis
tência. O caboclo vive fora da atividade econômica. Sua simpiicidade não signi
fica miséria ; é contemplativo, mm-.icista, dançador e, sobretudo ; narrador; sua 
verve cheia àe bonhomia é proverbial e congênita ; entre êles há uma iiteratura 
de interior onde um Moliére brasiieiro encontraria matéria saborosa, já explo
rada pelo curioso teatrinho do Rio, a ''Casa do Caboclo". 

O caiçara -- Ao longo da costa a tlântí.ca, e caboclo torn a-se pescador, porém, 
ligado 8. flor esta, é o "caiçara"; vive do rnar e da floresta virgem, com que está 
em contacto di.re to : fr utas, bananas, mandioca, peixes, constituem a sua alimen
tação. Não mora mais ern casas isoladas e perdidas na mata , longe de qualquer 
ente humano, cerno o caboclo, 1nas se agrupa em pequenas aldeias , alinhadas ao 
longo das praias , em terrenos de marinha, sem ônus, de contribuição alguma; 
procura os goifo.s profundos e enseada.s abrigadas dos ventos de leste e da 
vaga atlántica. 

A unidade de agrup::i.rnento é aqui a rêde de pesca, que exige para seu 
man ejo o concurso de dez barcos, correspondente a 8 ou 10 familias, 8 ou 10 
lares, vadrão normal da aldeia de caiçaras . No momento em que passam os 
cardumes, sobretudo de tainhas, no· inverno, um deles observa ao largo a entrada 
do cardume na enseada, previne logo seus companhe.iros, acendendo ràpidamente 
uma fogueira de fôlhas sécas no seu barco; imediatamente os outros se põem 
ao mar com a rêde para cercar o cardume, trazendo-a para a costa , onde é 
puxada à fôrça de braço. São magníficos marujo& em seus barcos estreitos, 
cavados a fogo em troncos de án-ore . A costa é t ào piscosa que lhes bastam 
algumas pescarias por ano para terem sua provisão de peixes, que êles secam ao 
sol para conservar. Por isso, mais do que o caboclo do inte!·ior , pode o caiçara 
viver folgado, com um trabal.to muito pouco pesado. 

Trabalhadores de fábric as -- Em contraste com estes gêneros de vida, desen
volve-se uma vida industrial recente que tem no máximo algumas dezenas de 
anos de existência: a guerra européia, a crise atual, acompanhada da baixa 
dos câmbios e do fechamen to das fronteiras, permitiram que as fábricas brasi
leiras reservassem para si todo o vasto mercado local e até mesmo começassem 
a exportar para os outros países da América do Sul. 

As fábricas se multiplicaram, sobretudo as fábricas têxteis, e com elas viu 
o Brasil aparecer um novo personagem: o "operário". Cidades como São Paulo, 

-2-
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Sorocaba, Recife, possuem uma população operária que já constitui mais da 
metade de seus habitantes. Grandes subúrbios como o Brás, em São Paulo, são 
unicamente operários. li:ste proletariado industrial de fisionomia muito particular, 
compõe-se em parte de estrangeiros, italianos, húngaros, polacos, que habitam 
em pequenas casas com jardim, geralmente construídas por êles próprios, como 
seus proprietários . Há poucas habitações a preço baixo construídas pelas fábri
cas ou pelas municipalidades, de modo que as cidades de operários procuram 
localizar-se em regiões rurais, em subúrbios, até mesmo junto às fazendas. 

A casa operária é de fácil construção, pois o clima não exige chaminé nem 
paredes muito grossas . Em tôrno das cidades se estendem inúmeros pequenos 
edifícios de um só andar, que se instalam nos loteamentos mais baratos, na 
periferia, e constituem núcleos de construções, separados das cidades por imensos 
terrenos vazios . O território urbano prolonga-se assim indefinidamente, como 
por exemplo a cidade de São Paulo que tem trinta quilômetros de comprimento . 

Os salários são muito baixos, mas a vida é muito barata, as despesas com 
aquecimento e vestuário são reduzidas devido à temperatura sempre clemente; 
a alimentação popular é por igual barata . Por isso, com salários que se pode
riam classificar de insuficientes, o operário leva uma vida fácil e sadia; os 
conflitos sociais são raros, a noção de classe operária não existe; os operários 
grupam-se contudo, menos por sindicatos de ofícios do que por clubes de bairros . 
-restes clubes têm sede, muitas vêzes luxuosa, e há um verdadeiro espírito de clube 
com emulação entre os diferentes bairros . Os operários reúnem-se para diversões, 
esportes e mesmo instrução. Cada grupo possui suas equipes esportivas, seus 
conjuntos musicais; realizam-se ali sessões recreativas e há mesmo às vêzes 
uma biblioteca e cursos noturnos . li:sses clubes são muito numerosos, mais de 
100 em São Paulo, e freqüentemente bastante poderosos, contando milhares de 
associados. Eis um aspecto original da vida operária brasileira. 

Gente das "favelas" - Os operários constituem uma espécie de nova aristo
cracia na população das cidades; abaixo dêles se agita a gente humilde em 
grande quantidade, mais ou menos mestiçada de negros e de índios, espécie de 
caboclos urbanos, carregadores, vendedores de bilhetes de loteria, jornaleiros; 
vivendo de meios expeditos, usufruem parcos proventos, visto como são limitadas 
as atividades a que se podem entregar . Moram em casebres que êles mesmos 
construíram com os materiais mais extravagantes ; instalam-se por direito de 
ocupação em terrenos sem dono. No Rio, vivem êles no alto das elevações graní
ticas semeadas pela cidade - os morros - e são êles que gozam das mais belas 
vistas da admirável baía . O mais típico dêsses morros é a Favela, donde o nome 
genérico de "favelas" que se dá a êsses bairros de gente humilde . Em Vitória, 
êles se instalaram na orla da mata que cerca a cidade; em Recife, construíram 
suas cabanas ou "mocambos" nos pântanos salgados ou "mangues" . . . Vivem 
de quase nada, bananas, arroz, mandioca e até caranguejos, em Pernambuco; 
apresentam nas cidades o espetáculo de uma vida fácil e despreocupada e a rua 
lhes deve uma alegria ruidosa e cheia de verve. Não constituem de modo algum 
uma malta desprezada, porque a vida brasileira não acentua as distâncias sociais, 
ela as atenua, ao contrário, e o jornaleiro é tratado por "senhor" tanto quanto 
os grandes industriais que moram nos palacetes do Flamengo, no Rio, ou da 
avenida Angélica, em São Paulo . 

Singular associação de personagens que constituem esta população brasileira 
onde os tipos mais primitivos andam lado a lado com os mais evoluídos. 

Composição étnica - A composição étnica desta população não é menos com
plexa . Estamos no Brasil em plenas zonas equatorial e tropical . o equador acom
panha mais ou menos o Amazonas e o trópico passa à altura da cidade de São 
Paulo; esperar-se-ia encontrar nessas regiões populações de côr ; os estabeleci
mentos de brancos na zona tropical são geralmente simples ilhotas, ínfimas 
minorias com fraca progressão do efetivo, muitas vêzes mesmo com caráter ins
tável e reaprovisionamento constante. 

O Brasil é um caso inteiramente especial; é o único país tropical em que os 
brancos estão em imensa maioria ; êles elaboraram um tipo humano em pro
gressão rápida e o país merece, pois, sob êste ponto de vista, um estudo atento. 

As raças de côr eram no entanto inicialmente as únicas representadas . É 
iriipossível apresentar algarismos precisos, mas parece certo que os índios nunca 
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passaram de 3 ou 4 000 000. Os brancos se encontraram, pois, ante um caso de 
fraca ocupação inicial; havia muito lugar disponível, o que não se dava na 
maioria dos países tropicais, onde os europeus chegavam como dominadores, e 
não como encarregados de um povoamento, pois já encontravam uma grande 
população formada. 

Os primeiros ocupantes foram no entanto, como alhures, conquistadores, 
instalados em alguns postos fortificados, escalas das rotas marítimas, pontos de 
contacto com as civilizações indígenas. Havia, entretanto, uma civilização indí
gena, ou mesmo várias, que quase não dispunham de elementos de produção 
permutável ; entregavam-se a afazeres de simples colheita, com nomadismo muito 
generalizado, fazendo suceder estações de pesca a estações de caÇa e de frutos; 
gêneros de vida indígenas, êsses qu_ase sem proveito para os primeiros 
colonizadores. 

O país só poderia se valorizar se se criasse um novo r ,gime de exploração; 
aqui nada se assemelhava às civilizações agrícolas ou de mi. eração dos planaltos 
andinos. O único valor que os brancos puderam tirar dos índios foi o valor do 
próprio homem, como mão de obra, mas esta mesma mostrou ser muito má ; 
não se obteve um rendimento de trabalho útil de populações acostumadas à 
colheita. As "batidas" contra os índios e seu estabelecimento em estâncias agrí-
colas provocaram as hecatombes conhecidas. · 

O próprio estabelecimento da raça branca ficou comprometido pelo desapa
recimento das populações locais. Foi então que começou o tráfico dos negros; 
mas fêz-se vir ao mesmo tempo muita gente humilde da mãe-pátria, das monta
nhas do Norte e do Centro de Portugal, já com super-população no século XVlI 
e com padrão de vida muito baixo ; mandaram-nos vir também dos Açôres e das 
ilhas de Cabo Verde, cuja população extraordinàriamente prolífica e andeja, se 
espalhou abundantemente por tôda a costa do Oceano índico e do Atlântico 
Sul. Os "angrenses" (de Angra, principal centro de emissão dessas populações) 
constituíram o lote principal da gente humilde, base de tôda colonização . A 
adaptação ao clima dos Açôres já tinha dado, sem dúvida, a êsse tipo de homem 
uma flexibilidade e maleabilidade especiais . Seu nível de vida baixo, devido em 
parte à clemência do clima do arquipélago, permitiu-lhe todos os contactos, 
tôdas as assimilações. Viu-se isto sobretudo no caso das colonizações em Moçam
bique ou nas índias, em tôrno de Goa e Diu. 

No Brasil , êles se misturaram sem dificuldade às populações de escravos 
negros ou de índios; mas aqui a possibilidade de uma absorção pelas populações 
de côr era muito menos de temer do que nos países do Oceano índico; a despro
porção entre brancos e homens de côr era infinitamente menor . Em certas 
colônias litorâneas, sobretudo em certas ilhas, ilha Grande, perto de Santos, ilha 
de Santa Catarina, ao sul, a absorção se fêz muitas vêzes em sentido inverso; os 
brancos conservaram um potencial de assimilação mais elevado do que o das 
outras raças e, .em muitos lugares, assistiu-se a um "branqueamento" progressivo 
da população. Esta transformação se operou sobretudo nos lugares de grande 
proliferação . Houve assim pontos que constituíram centros de emissão de povoa
mento e onde a dominação branca se manteve ascensional. Novos tipos humanos 
apareceram, quase brancos pelo aspecto somático, ou aproximando-se cada vez 
mais dessa côr . 

Entre as mais curiosas dessas variedades humanas adaptadas ao meio, cumpre 
notar os cearenses, raça espantosamente robusta, que vive no Nordeste brasileiro 
submetido a sêcas violentas e imprevistas, verdadeiro Saara, colocado quase na 
zona equatorial, a uns 1 000 quilômetros do equador . :t!:ste cabo que o Brasil do 
Nordeste forma no meio do Atlântico, deveria ser o recanto mais oceânico do 
país; apresenta, ao contrário, os aspectos mais continentais, flanqueado ao norte 
e ao sul por duas zonas, uma amazônica, outra litorânea, com caracteres equato
riais como se o equador se tivesse decomposto em duas bandas, encerrando um 
bloco sujeito a sêcas. 

:t!:sses cearenses, expulsos periodicamente pelas crises da sêca e desde muito 
tempo demasiado numerosos para a região ingrata que habitam, expandiram-se 
para as regiões quentes e úmidas que os cercam. Foram êles que asseguraram o 
comêço da· ocupação da bacia amazônica. A Amazônia, a maior zona equatorial 
do mundo, aquela em que os caracteres do clima equatorial são mais nítidos e se 
apresentam mais hostis a qualquer desenvolvimento humano, foi colonizada por 
um tipo de homem com fundo branco predominante, saído de estepes quase 
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desérticas; Manaus é uma bela cidade de aspecto europeu, com população quase 
unicamente branca, sendo mesmo a única cidade branca de importância sôbre 
o equador. A natureza humana deu provas aqui de uma singular adaptabilidade. 

Para o sul, o planalto de São Paulo favoreceu o aparecimento de outro tipo 
de homens particularmente prolíficos, robustos e aventureiros. Enxamearam 
todo o centro do Brasil e forneceram com suas "bandeiras" os primeiros elementos 
de povoamento das imensas regiões dos planaltos e savanas de Mato Grosso, de 
Goiás, de Minas, e mesmo do rebôrdo meridional da bacia amazônica, do Mara
nhão e do Piauí, onde se encontraram com os nordestinos . Possuíam um fundo 
de população ainda mais branco e português do que a gente do Ceará e é a êles 
que a parte central do Brasil deve o seu sangue europeu. Êles foram também 
amalgamadores de raças; organizaram as principais "batidas" de índios; grandes 
pesquisadores de metais preciosos, introduziram em pleno centro do Brasil essas 
colônias de trabalhadores de minas em que os negros africanos eram numerosos. 

Assim se elaborou em pleno centro do Brasil, entre as montanhas e nos pla
naltos, um outro tipo de homem, os mineiros ou gente de Minas, espécie de 
montanheses, mais sedentários do que a gente do Nordeste ou de São Paulo. 
Acabaram por constituir, após o empobrecimento das jazidas mineiras, uma 
população campesina e sedentária, praticando uma economia bastante rudimen
tar, mas sem necessidades, mais misturada quanto aos elemeútos étnicos, onde 
contudo o fundo branco mantém-se predominante e progressivo . 

É êste branqueamento geral do Brasil acompanhado de uma mudança cor
respondente dos gêneros de vida ? As transformações são aqui menos rápidas do 
que na ordem somática. Há casos recentes em que popuiações de origem branca 
adotaram h ábitos e modos de vida semelhantes aos das populações de côr; a vida 
agrícola, sobretudo, inspirou-se no primitivo sistema da queima da floresta , a 
"queimada", já empregada pelos índios. Além disso, a fraca densidade da popu
lação e sobretudo a tendência à disseminação determinam freqüentemente uma 
volta .ao primitivismo, pelo estabelecimento de um regime de economia fechada, 
com poucas exigências e um mínimo de esfôrço. O clima favorece a vida "ao 
deus dará", sem horário e sem trabalho regula r; as qualidades de energia 
diminuem . O vestuário e a casa se simplificam, modifica-se a alimentação; 
menos necessidades e também menos trabalho. A higiene ressentiu-se disso tam
bém. Empreendeu-se agora, felizmente, uma verdadeira campanha sanitária 
para evitar êste decrescimento do potencial da raça, em São Paulo sobretudo . 

Dêste modo o Brasil representa um caso singular de zona tropical em via de 
branqueamento, exceto, talvez, a zona da Bahia, para onde os escravos africanos 
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tinham sido trazidos em niassa mais compacta, e que absorve mais lentamente 
as populações de côr. 

1l:ste branqueamento acentuou-se no decorrer do século XIX com grandes 
levas de novos colonos europeus: de 1822 a 1932, o Brasil recebeu 4 300 000 imi
grantes brancos . Alguns se instalaram nas regiões meridionais e menos tropicais, 
Rio Grande, Santa Catarina, Paraná, onde se fixou uma colonização livre de 
pequenos agricultores ltalianos, alemães, espanhóis, e mesmo poloneses ou russos, 
em lotes vendidos pelo Estado ou por grandes companhias . Os outros foram 
atraídos para as fazendas, após a supressão da escravatura, na segunda metade 
do século XIX; a rápida expansão das plantações de café determinou a intro
dução nos grandes domínios recentemente desbravados, da gente humilde euro
péia, verdadeiros trabalhadores rurais, impropriamente chamados "colonos", e 
que constituem um proletariado assaz instável. 

·O Brasil possui hoje pelo menos 40 000 000 de habitantes, cuja composição 
étnica é aproximadamente a seguinte: menos de 2 000 000 de índios, sendo con
tudo duvidosas as estimativas neste sentido; 5 a 6 000 000 de negros quase puros; 
restariam, portanto, 32 a 33 000 000 de habitantes com a composição branca 
mais ou menos pura . As demarcações são aqui impossíveis de precisar. Não 
obstante, é o Brasil atualmente o mais importante país tropical, com população 
de origem européia na sua maioria . 

As duas principais cidades, Rio de Janeiro e São Paulo, são as maiores 
cidades brancas dos trópicos. São Paulo, com uma população de 1 200 000 habi
tantes, possui pelo menos 1 000 000 de brancos e a cidade é atravessada justa
mente pelo trópico . Rio çle Janeiro e Niterói atingem a perto de 2 00 000, dos 
quais 1 500 000 pelo menos, são brancos. O Brasil possui assim as duas únicas 
aglomerações tropicais em que os brancos ultrapassam de 1 000 000 . As outras 
grandes cidades da zona tropical, Singapura, Calcutá, Cantão, Hong-Kong, Mani
lha, têm uma composição étnica absolutamente diversa . O Brasil é a melhor 
prova da adaptação da raça branca em país tropical. 

CAPÍTULO III 

AS DUAS GRANDES CIDADES : RIO DE JANEIRO E SAO PAULO 

Rio de Janeiro 

Rio de Janeiro, a maior cidade de feição européia do trópico, está situada 
em posição extraordinária. 

A situação - Ao subir-se pelo funicular até o cume do Corcovado, à 700 
metros de altitude, fica-se impressionado com a área ocupada pela montanha. 
O centro geométrico da aglomeração está em certo ponto do maçiço da Tijuca, a 
cêrca de 1 000 metros de altitude. 

O Rio de Janeiro é, indubitàvelmente, uma cidade-pôrto, litorânea, não 
obstante apresentar-se inicialmente como cidade de montanhas; - e que mon
tanhas ! - serras e morros, com paredões de rochedos a pique, de cumes arre
dondados. Muitos dêles inaccessíveis . A superfície ocupada por tais maçiços 
no distrito urbano é quase igual à metade do território. 

A área reservada aos habitantes fica assim singularmente emoldurada pelo 
relêvo e pelo mar . Encontramo-nos ante uma costa extremamente jovem, onde 
o mar penetra em numerosas sinuosidades, que µrnl começam a ser regularizadas 
e fechadas por praias: as vagas atingem muitas vêzes diretamente os rochedos, 
sem ainda cavar verdadeiras escarpas. Entre o mar e a montanha existem 
apenas curtas planícies, mais ou menos fechadas , terras baixas, na maioria das 
vêzes, pântanos ou . lagunas, fechadas do lado do mar por um cordão litoral 
arenoso, uma "restinga". As mais elevadas planícies costeiras estão sujeitas às 
graves e súbitas inundações que descem dos altos maciços culminantes, nas 
épocas das grandes chuvas estivais . Além disso, essas precipitações abundantes 
no calor entretêm uma formidável vegetação, U!lla floresta formando um bloco 
vegetal, cujos andares superpostos .se ligam por uma rêde inextricável · de 
liames, opondo ao homem uma barreira quase sólida. 
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Bairro do Grajaú e pico do Andarat situado na serra da Carioca. Note-se o limite 
da cidade ao pé da serra 
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São muitos, portanto, os elementos naturais simultâneamente hostis à cidade : 
a montanha, o mar, o pântano, a floresta e até o clima. 

Indiscutivelmente, na Terra poucos grandes centros urbanos têm sido obri
gados a lutar em tantas frentes de combate a um tempo. Trata-se de imensa 
aglomeração, atinente quase a 2 000 000 de habitantes, uma das maiores cidades 
da zona tropical . Está aos 23º de latitude sul. 

Tais são os primeiros motivos de espanto, que se resumem na impressão de 
um grandioso triunfo humano. Para bem compreender suas causas, teremos de 
estudar primeiro a situação e pesquisar-lhe depois o modo por que foram resol
vidos os problemas urbanos. 

A região do Rio de Janeiro é atravessada por uma dupla cadeia de montanhas, 
ambas paralelas à costa . Uma, no interior do país, formada pela escarpa meri
dional do imenso planalto central brasileiro ergue, a cêrca de 40 quilômetros 
do litoral, uma barreira contínua com 1 000 metros de altitude média, sem 
nenhuma garganta verdadeira, apresentando apenas encilhamentos que abaixam 
um pouco a altitude da crista: é a serra do Mar . Outra, a cadeia confinante 
com o próprio litoral: é a serra Carioca, pequeno maciço isolado, longo e estreito, 
atravessado por pequenos portos, como o de Jacarepaguá e o estreito entre o 
Rio e Niterói. , 

Entre essas duas cadeias, estende-se uma grande depressão, a baixada, em 
grande parte pantanosa, e a princípio lacustre. 

A barreira formada pela serra Carioca retinha as águas que só ·podiam 
desembocar no mar pelas duas extremidades da cadeia, onde espêssas barragens 
aluviais, acumuladas pelas torrentes que descem da serra do Mar, tornavam o 
escoamento precário e levantavam o plano d'água. 

Um escoadouro do antigo lago da baixada logrou abrir caminho através 
da serra Carioca, utilizando o encilhamento que a serra apresenta entre o Rio 
e Niterói; iniciou-se assim um corte unindo o mar à baixada . Uma invasão 
marinha, recente, transformou êste corte fluvial num estreito marítimo. O 
antigo lago tornou-se então um vasto gôlfo interior, a baía de Guanabara, ligada 
ao mar por uma espécie de dique-estreito . 

Tal é a situação; e por que a cidade do Rio de Janeiro aí se instalou ? 
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Diz-se que ela é essencialmente a "cidade de baía" e a canção popular a 
chama "filha da Guanabara" . Não é esta, contudo, sua definição essencial. 
· A cidade não se utiliza verdadeiramente das vantagens oferecidas pela baía 
de Guanabara, nem se instalou no fundo do gôlfo, beneficiando-se da profunda 
penetração do mar . As verdadeiras "cidades de baía" existiram outrora em 
Estrêla, Mauá, Pôrto das Caixas, na extremidade interior, no ponto de onde 
partiam os caminhos que escalavam a serra do Mar. A cidade do Rio de Janeiro 
ocupa um pequeno canto lateral da baía, a bem dizer mal escolhido para as comu
nicações com o interior; instalou-se à saída do estreito, no trecho em que começa 
o alargamento da baía. 

Pelo contrário, é bem no desfiladeiro, cortando a serra Carioca, que a cidade 
~e instalou e a primeira definição que dela se pode dar é de "cidade-barragem", 
dominando a melhor passagem que corta a serra Carioca, a que é ocupada por 
um braço de mar. 

O Pão d e Açúcar, à ent rada da baía de Guanabara. 1J: um p enhasco d e gnaisse que 
a er osão modelou numa f o1·ma que se r epete amiúde, na serra do Mar . Nos E stados 
do R io de Janeiro e Espíri to Santo há vários outros penhascos muito semelhantes a êste 

FOTO UNIÃO - RIO 

A cidade desdobrou-se pelos dois lados do desfiladeiro, como acontece fre
qüentemente nas "cidades de estreito" . Niterói é uma aglomeração gêmea ou 
satélite, em idêntica posição na margem oriental. O Rio conservou a primazia, 
porque o canal passava mais perto de sua borda e permitia uma aproximação 
fácil; talvez tenha sido também devido à qualidade das águas doces que desciam 
do maciço do Corcovado até à antiga e famosa fonte "Carioca". Houve ainda, 
sem dúvida, algumas razões históricas: da margem ocidental é que os portu
guêses empreenderam a luta contra a antiga colônia francesa de Villegaignon e 
foi lá que se estabeleceram mais fortemente desde a origem. · · 

1!:ste característico de "cidade de desfiladeiro" influiu sôbre a própria forma 
da aglomeração, que se formou ao longo da passagem, desdobrando-a como uma 
faixa sinuosa no interior do estreito: bairros da Glória, Flamengo e Botafogo. 

1!:ste aspecto alongado é ainda acentuado por uma outra feição típica da 
situação do Rio; apresenta-se como um promontório delgado que se adianta 
entre o mar e o gôlfo e, em vez de ser uma "cidade de baía", a aglomeração 
carioca é antes uma "cidade de cabo". 

Por isso não tem ela absolutamente a forma nodular habitual, e sim a 
forma linear, que é excepcional nas grandes aglomerações, e apresenta a maioria 
dos seus bairros dispostos uns atrás dos outros; convergindo para o mar, as 
novas zonas residenciais como que constituem um imenso Finisterra urbano, em 
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que as casas se alinham numa dupla fachada suntuosa, urna, Flamengo e Bota
fogo, dando para o estreito, outra, Copacabana e Ipanema, para o mar. E~sas 
duas fachadas vão se encontrar no vértice do triângulo que termina o cabo 
carioca, o Pão de Açúcar, magistral limite terminal da cidade. 

Atrás dêsses bairros de residências, para o interior, levanta-se primeiro a 
"cidade", onde estão as casas de negócio, bancos e comércio; concentra-se no 
trecho de estreitamento máximo e à saída do desfiladeiro para a baía interior; 
depois, no ponto em que a cidade começa a se alargar, fixaram-se os diversos 
pontos terminais das comunicações, as gares, o pôrto, o aeroporto do Caju . 
Para o interior, enfim, entre a montanha e a baía, a linha dos subúrbios, ou 
antes, um único subúrbio, que muda de nome com a distância, mas que se liga 
a um único grande eixo em direção do oeste. 

Rio, "cidade-barragem", "cidade-cabo", é também "cidade-península". Con
porta-se mais ou menos corno urna dessas ilhas próximas ao continente, onde se 
concentrava ·outrora a vida comercial: Veneza, Zanzibar, Hong-Kong. Antiga
mente para comunicar-se com o resto da região, era necessário tornar o barco 
e atravessar a baía até os portos ao pé da serra do Mar; era mais fácil utilizar 
a passagem por água do que atravessar o pântano. ~ste característico insular 
tornava difícil o abastecimento da população, que não podia ser assegurado 
pelas regiões circunvizinhas. _ Em tôrno da cidade ficavam o mar, a baía, a 
montanha e o pântano . Compreende-se que urna tal situação acarretasse urna 
série de problemas urbanos influindo sôbre a vida da cidade, dando-lhe urna 
fisionomia sem dúvida muito especial. 

A conquista do solo urbano - Foi necessário primeiramente conquistar o 
solo urbano . Dispunha-se de pequenas planíCies, tôdas mais ou menos panta
nosas, sendo necessário drená-las e sQcá-las. A cidade é atravessada por nume
rosos canais, alguns subterrâneos, outros descobertos; a rêde do canal do Mangue 
é a mais importante e assegura a secagem do bairro mais baixo. 

Não era, aliás, a água dos baixios que mais inquietava ·e sim a que descia 
das montanhas da serra Carioca, na época das grandes chuvas de verão, onde 
caem às vêzes mais de 2QQmm por dia . As escarpas muito abruptas dominam 
diretamente a cidade e certos bairros, enquadrados por elevações, ficam literal
mente inundados em algumas horas em ocasião de chuvas torrenciais. Foi 
necessário estabelecer ao pé das encostas urna espécie de valo de esgotamento, 
permitindo uma separação entre a montanha e a planície . Infelizmente êste 
valo não é contínuo, e malgrado os aperfeiçoamentos que nêle se fazem inces
santemente, não possui ainda uma descarga, por tôda parte suficiente, que 
assegure saída para as trombas d'água que caem às vêzes sôbre a serra. ~ste 
canal ao pé da encosta é contudo um dos aspectos típicos da conquista e defesa 
do solo urbano . 

Bairro8 de Ipanema e L eblon, ocupando a reBtinga entre a lagoa Rodrigo àe Freitaa 
e o Oceano 

FOTO DEPAllTAMENTO DE PROPAGANDA . DO BaA.8n. 
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Do lado do mar, atrás dos cordões litorâneos arenosos, lagunas sem saída, 
malsãs, entravam o povoamento. Era o caso da lagoa Rodrigo de Freitas; por 
meio de um canal e .um sistema de reprêsas, garantiu-se o acesso das marés e 
facilitou-se o saneamento. Hoje as bordas da lagoa se povoam e instalaram-se 
ali uma parte dos campos de esportes e o hipódromo. 

Foi preciso, muitas vêzes, adaptar a borda do mar; as pequenas planícies 
terminavam, em sua maioria, por terrenos baixos ou praias com areias instáveis . 
Construíram-se por tôda parte magníficas avenidas com diques, acompanhando 
·a costa. Dava-se assim a essas zonas urbanas, divididas tôdas em pequenas 
planícies, uma longa via de circulação, servindo como eixo a faixa conquistada 
ao mar . 

Nesta cidade comprimida pela montanha, as conquistas sôbre o mar foram 
além das avenidas de beira mar; imaginou-se conquistar a baía, por atêrro; 
assim, bairros inteiros, como o da Urca, ao pé do Pão de Açúcar, foram conquis
tados ao mar, loteados e vendidos os seus terrenos, onde hoje se ostentam 
palacetes residenciais. · 

Na ponta do Calabouço, bem junto à cidade, estabeleceu-se, por alteamento 
dos baixios da baía, um vasto campo de aviação para aeroplanos e hidroaviões, 
e assim o Rio de Janeiro é a única cidade que goza do privilégio de possuir, em 
pleno centro, o seu aeródromo. 

Conquistaram-se e adaptaram-se também as numerosas ilhas disseminadas 
pela Guanabara. A cidade pôde, assim, se livrar de certos serviços desfavo
ráveis à aglomeração: ilha especial para imigrantes, ilhas para arsenais de 
marinha, ilhas para entreposto de petróleo, ilha para receber o minério. Há, 
também, algumas ilhas residenciais, como a encantadora Paquetá . · 

Em relação à montanha, que ocupa uma área enorme no território urbano, 
as conquistas dos homens foram mínimas. É , sem dúvida, atualmente o elemento 
da paisagem natural menos trabalhado pelo homem. 

A cidade é dividida em ramos montanhosos ligados aos maciços do Corcovado 
e da Tijuca e é semeada de morros isolados, alguns dêles pequenos e constituídos 
de terras de decomposição; alguns foram arrasados no centro da cidade; mas 

Bairros da Praia Vermelha e B otafogo. Ao f undo o va le que conduz à Gávea 

FOTO DEPARTAMENTO DE PROPAGANDA DO BRASIL 



1458 . BOLETIM GEOGRAFICO 

não se podia fazer o mesmo com os morros de rochas que continuam a figm;ar 
na silhueta estranha da cidade. Aquêles que têm paredões a pique são inacces
síveis e constituem áreas inutilizadas; mas, sempre que as rampas eram menos 
abruptas, foram ocupados por uma população heterogênea da própria cidade. 
Tornaram-se domínio da gente pobre e constituiram espécies de zonas cobertas 
de casas de taipa, com pedaços de fôlhas de flandres, aglomerações suspensas 
acima da cidade e com ela se comunicando por meio de escadas vertiginosas, 
talhadas muitas vêzes na própria rocha . O mais antigo dêsses morros de gente 
pobre é 0 da Favela, mas há pelo menos uns quinze outros, espalhados por todos 
os bairros, mesmo acima dos bairros residenciais mais luxuosos. Calcula-se 
que seja de 200 000 o número de habitantes dos morros. 

As alturas foram desprezadas pela cidade regular, malgrado sua maior salu
bridade e a beleza de seus panoramas, devido à dificuldade da subida. Apenas 
um bairro, Santa Teresa, foi conquistado à montanha, por9_ue nela se pôde fazer 
circular uma linha de "bondes" numa estrada em cormJa, ao longo da qual 
se construíram ricas residências. 

A casa carioca - A cidade foi outrora uma aglomeração composta imica
mente de pequenas casas isoladas, na maioria das vêzes de um ou dois andares; 
casas construídas com um subsolo baixo, o porão, que protege do contacto com a 
terra. Dêste antigo tipo, espalhado por todo o Brasil, passou-se hoje quase sem 
transição aos arranha-céus, não só na cidade, para as casas de negócio, como 
também para as moradias, nos bairros residenciais. 

É interessante observar a orientação na construção da casa. Procurou-se 
menos a exposição ao sol ou a proteção contra êle do que a ventilação, a corrente 
de ar. Daí uma curiosa multiplicação de ângulos. O vento é o grande elemento 
de salubridade e frescor, aliás quase constante. 

No Rio, o vento é um verdadeiro personagem, traz nomes especiais: é "brisa", 
quando sopra do mar, "viração" ou "terra!", quando vem da terra. 

O regime dos ventos varia muito, conforme os bairros. Numa cidade cortada 
por altas montanhas, com exposições muito diversas para a terra ou para o mar, 
o clima varia sensivelmente conforme os lugares; muitas vêzes chove em Copa
cabana e em Santa Teresa faz um lindo sol; Laranjeiras fica sob a bruma, 
enquanto o Alto da Boa Vista goza de plena luminosidade. Há numerosos 
"microclimas". 

O problema das comunicações - A separação dos vários pontos da cidade é 
tal que a própria atmosfera fica dividida. Esta separação constitui problema 
grave para as comunicações interiores. Não há muito tempo, certos bairros 
ficavam literalmente fechados pela montanha; só puderam se desenvolver depois 
da abertura dos túneis. 

Apesar da pluralidade dêsses túneis, o eixo de comunicações continua ligado 
ao litoral, ao longo da muralha, e o feixe de circulação atinge sua maior densi
dade no estreitamento máximo do desfiladeiro, em tôrno da avenida Rio Branco, 
via asseguradora do escoamento da maior parte da circulação, entre as duas 
partes da cidade, a da baía e a do alto mar. Em tôrno dêsse estreito das comuni
cações interurbanas fixou-se o bairro de negócios e comércio da cidade. 

A estranha condensação de tôda a circulação numa só artéria, contrasta 
com o espraiamento prodigioso da cidade. Do bairro Leblon, mais aproximado 
do mar, ao bairro Pen"Qa, mais distante para o interior, há mais de 30 quilômetros. 

O Rio de Janeiro não tem, como a maioria das grandes cidades, disposição 
estrelada das vias de comunicação em tôdas as direções e esta irradiação dos 
bairros em estrêla. 

A baía de Guanabara, devido ao seu alargamento interno, obriga as vias de 
comunicação a fazerem uma grande volta, acompanhando a estreita zona sêca 
entre a baía e a serra Carioca, na qual se estendem, além da baixada, cêrca de 
25 quilômetros de pântanos. Logo após os baixios, depara-se-nos a barreira da 
montanha, a escarpa abrupta e contínua da serra do Mar. 

O problema das comunicações do Rio com o interior do país é dos mais graves 
que a cidade apresenta. Nada lembra Buenos Aires, com sua expansão fácil de 
comunicações para todos os pontos do horizonte argentino. Foi fácil para esta 
cidade erigir-se em capital e aglutinar tôdas as atividades do país, a ponto de 
nêle ser a única cidade grande. 
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O Rio precisou lutar por muito tempo contra a excentricidade da sua situação, 
e seu papel de capital não se impôs com a mesma preponderância, a mesma 
exclusividade. 

Durante muito tempo, do interior, só se atingia o Rio, de barco, pela baía 
de Guanabara depois de se atravessar a serra do Mar por caminhos montanhosos, 
numerosos e difíceis. Os caminhos mais freqüentados passavam pela zona mais 
elevada da serra, em tôrno do maciço do Tinguá ou do maciço dos órgãos, a 
cêr.ca de 1 000 metros de altitude, e desembocavam diretamente no planalto 
mineiro, na extremidade meridional dêste gôlfo de "campos cerrados", descoberto 
e de fácil circulação. A travessia da zona de floresta espêssa e hostil ficava assim 
reduzida ao mínimo. Nessa época, o obstáculo do relêvo parecia menos penoso 
do que o obstáculo da floresta, porque os transportes só se faziam por tropas 
de mulas. 

Quando se organizaram os transportes por via férrea, foi necessário procurar 
outras passagens. A serra do Mar apresenta grande depressão a oeste do maciço 
dos órgãos, onde a crista não ultrapassa 500 metros; lá se estabeleceu então a 
rampa que permitiu comunicação com São Paulo e Minas, pela passagem de 
Paulo de Frontin. É a única linha férrea por onde podem subir comboios de 10 e 
12 vagões, constituindo uma única saída do Rio , de grande rendimento; as 
outras vias férreas têm cremalheiras e nelas só podem subir 3 vagões de cada vez . 

Quanto às rodovias, a cidade está ligada ao interior apenas por duas grandes 
estradas: uma para Petrópolis, subindo a serra do Mar, muito bem conservada e 
construída, - é essencialmente estrada de turismo; a outra dirige-se para São 
Paulo pelo oeste, choca-se igualmente com a serra, que atravessa num trajeto 
tortuoso e difícil. 

· Quanto a Niterói, confrontante do Rio, na parte oriental da baía, possui 
apenas uma ferrovia para leste, de rendimento médio, que conduz a Campos, e 
dispõe de rodovia para o interior . 

Tal é o balanço das comunicações exteriores para uma aglomeração de mais 
de 2 000 000 de habitantes (incluindo Niterói) . 

Na verdade, o Rio dispõe do mar, que não só serve de ligação com o estran
geiro, como também é o principal laço entre as diferentes partes do Brasil. As 
comunicações entre os Estados do Brasil são essen'cialmente periféricas e externas; 
o mar é o principal traço de ligação . O movimento marítimo dos portos elevou-se 
a 10 700 000 toneladas em 1934 . 

O problema da alimentação - O isolamento da cidade apresenta gravidade 
especial em face do problema do abastecimento. O Rio não pode tirar das regiões 
circunvizinhas senão uma parte ínfima de sua alimentação, porq1,1e a região não 
urbana é montanhosa ou pantanosa em sua maior parte . 

O gado de corte, por exemplo, vem de regiões longínquas do Brasil, de Minas 
e Goiás . A travessia, que pode ultrapassar 1 000 quilômetros, não é feita de uma 
só vez . As reses magras, criadas em estado quase selvagem, nas imensas fazendas 
de criação do sertão, trazidas por pequenas etapas, atravessam regiões cada vez · 
mais bem preparadas e que se chamam "invernadas", onde engordam progressi
vamente. Contribui assim todo o interior do país para o fornecimento de' carne 
à capital (84 000 toneladas em 1936) . 

Quanto ao leite, era fornecido outrora, sobretudo pelos estábulos construídos 
em plena cidade e que recebiam forragem importada; mas a insalubridade dêsses 
estabelecimentos (que contribuíram sem dúvida para a propagação da tuberculose) 
e o desenvolvimento do consumo do leite, forçaram a procura de outros meios. 
Transformaram-se as antigas fazendas de plantação do Estado do Rio de Janeiro, 
que se achavam em plena decadência, em fazendas de criação de gado vacum para 
produção de leite e manteiga; os solos úmidos e quentes não permitiam, porém, 
uma produção suficiente e a indústria de laticínios subiu aos planaltos de 
Minas, de melhores forragens . Foi preciso então transportar o leite gelado em 
vagões isotérmicos. Hoje, a principal zona de abastecimento é a montanha 
do sul de Minas. 

Evolução análoga marca o abastecimento de produtos vegetais. Os legumes 
tinham outrora parte mínima no regime alimentar; prática recente determinou 
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a · introdução dos legumes europeus no menu cotidiano; mas, a maioria dêles não 
podendo ser produzidos nas regiões quentes dos arredores do Rio, foi necessário 
procurar zonas .de clima mais temperado, ocupando-se, a princípio, os planaltos 
de São Pàulo, depois as montanhas da serra do Mar, vizinhas do Rio . A horticul
tura estabeleceu-se na montanha e multiplicou-se no fundo dos altos vales em 
pequenas culturas irrigadas, - couves-flores, batatas, tomates, alcachofras. 

A alimentação da cidade exigia assim colaboração de região cada vez mais 
extensa e longínqua . 

Têm sido tentados esforços para minorar esta pesada dependência do trans
porte e fazer baixar o custo de vida a nível normal, procurando-se, sobretudo, 
transformar as zonas vizinhas em terras de cultura. 

A primeira etapa desta evolução foi o aproveitamento dos altos vales da 
serra do Mar, a 50 quilômetros apenas do Rio. Apareceu, assim, novo gênero de 
vida na montanha, a horticultura, cujos obreiros formam população cada vez 
mais densa nos vales em tôrno de Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo . 

A segunda etapa, que apenas se inicia, é o aproveitamento da baixada 
pantanosa. Serviço público, do "Saneamento da Baixada Fluminense", iniciou 
grandes trabalhos de secagem; na maioria das vêzes prosseguimento de trabalhos 
antigos, pois esta zona pantanosa já fôra conquistada no tempo dos escravos 
pelas grandes fazendas coloniais, sobretudo as dos Jesuítas. Os trabalhos foram, 
porém, abandonados após a libertação dos escravos e a região voltou a ser 
ocupada pelos pântanos. A região é reconquistada, hoje , com o estabelecimento 
de nova colonização, oomo, por exemplo, a dos arredores de Santa Cruz. 
Orienta-se a produção dessas terras baixas para a policultura de legumes. Estas 
transformações em curso darão, sem dúvida, ao Rio, maior autonomia alimentar . 

As zonas de obstáculos que por muito tempo pesaram sôbre a vida da cidade, 
vão se tornar zonas de utilidade . A montanha já trouxe um precioso benefício, seu 
clima temperado, refúgio durante o calor tórrido do verão. Cidades de veranistas 
estabeleceram-se na serra do Mar; as primeiras datam de 1870, fundadas por 
D. Pedro II na serra dos órgãos - Petrópolis e Teresópolis. 

E assim, a serra, outrora virgem e inapitada, se povoa, e, além disso, fornece 
recurso, indispensável a um grande centro urbano : a energia elétrica. Com os 
dois metros de chuva que recebe anualmente, ela representa uma extra.ordinária 
reserva de energia, suspensa a mais de 1 000 metros acima do nível do mar. 
A fôrça elétrica é fornecida ao Rio por duas grandes usinas na serra do Mar: a 
do Ribeirão das Lajes e a do Paraíba. Além disso, instalaram-se usinas menores 
na própria serra, utilizando cascatas particulares: a de Paracambi, ao pé da serra, 
a da fábrica do Meio da Serra, numerosas usinas em tôrno de Petrópolis, Casca
tinha, Morin, Mendes, Paulo de Frontin, etc . A serra do Mar está se tornando 
um anexo industr~al do Rio. 

Uma extraordinária vitória urbana - A função essencial desta cidade não 
será fabricar e produzir, mas consumir . É o principal mercado consumidor do 
Brasil, proporcionando a uma vasta região do interior o adjutório precioso de 
grande escoadouro de consumo. Em país novo é talvez mais fácil criar centros 
de produção do que de consumo . O Brasil é país de produção ativa e recente, 
mas de consumo embrionário ; possui felizmente o Rio, cidade de administração 
e de luxo, cidade de passagem e de turismo, cidade de ofícios, de escritórios, 
de jornais, de universidades, cidade sem produção, mas de grande consumo. 

· Com relação à população, a cidade acha-se em progressão muito rápida: 
em 1821, contava 112 600 habitantes; em 1890, 522 600 e em 1920, 1 157 800; 
duplicou, portanto, num século. Estima-se a população, em 1936, em 1 750 000 
habitantes; com Niterói, ultrapassa hoje 2 000 000. A natureza foi pródiga em 
beleza, mas semeou a encantadora cidade de obstáculos; por isso', os homens 
despendem extraordinários esforços em suas conquistas, que, no cenário grandioso 
que ocupam, representam uma espantosa vitória urbana. 



TRANSCRIÇõES 1461 

São Paulo 

A situação - São Paulo, a segunda grande cidade do Brasil, em situação 
se bem que diversa, não é menos singular do que a capital do país. Enquanto 
o Rio de Janeiro é cidade de litoral, em parte conquistada ao mar, São Paulo 
é cidade de planalto, e, de planalto elevado; seus diversos bairros estão situados 
entre 700 e 900 metros de altitude. É, pois, a mais alta cidade, com população 
superior a um milhão de habitantes. As grandes aglomerações humanas são 
quase sempre cidades de planície, de beira-mar ou de margem de grande rio. 

Eis um primeiro motivo de surprêsa. 
A cidade ergue-se no meio de um vasto planalto com ondulações suaves; 

os vales, quase raros, são pouco profundos, e perlongados por preguiçosos e lentos 
ribeiros, desenhando inúmeros e pequenos meandros; colinas arredondadas, em 
forma de meias laranjas pouco elevadas, constituem o único relêvo; por isso, 
passa-se de uma a outra nascente de rio por linhas de separação insensíveis, 
onde as águas se comunicam às vêzes nas duas vertentes, que mal se distinguem. 
Houve, aliás, numerosas capturas . 

Tudo indica um relêvo senil, confirmado pela espessura considerável dos 
solos de decomposição; os granitos decompõem-se em blocos, os xistos dão terras 
tanto mais estéreis quanto misturadas com areias, resíduos dos antigos depósitos 
flúvio-lacustres da época terciária. Isto explica os tristes horizontes de capoeiras 
pobres, de sapêzais ou de samambaiais, característicos dos arredores de São Paulo . 

O clima severo, é clima "de alto da serra", por sua nebulosidade e pluvio
sidade; as neblinas e a "garoa" são freqüentes . Por isso essa região mal favor_e
cida nunca chegou a ser zona cafeeira. 

A exploração agrícola, a princípio, era pobre e atrasada; re1nava ali uma 
cultura de caboclo, espécie de policultura, tratada a enxada e queimadas; che
gou-se mesmo a colhêr trigo , cultivando-se até a cana de açúcar. O povoamento 
processou-se de modo curioso: o planalto foi uma das únicas regiões do Brasil 
onde existiram verdadeiras a ldeias, antigas aldeias fundadas pelos missionários 
para abrigarem a população indígena: Itapecerica, Mboi, Guarulhos . A explora
ção e o povoamento pareciam ali fossilizados; no entanto, a região transformou-se 
na atual São Paulo. A segunda cidade do Brasil desenvolveu-se assim numa das 
piores regiões quanto à fertílidade do solo. 

As vantagens da situação eram, porém, consideráveis, pois São Paulo domina 
a melhor passagem para o litoral: uma depressão da serra do Mar com menos 
de 800 metros de altura. O Alto da Serra elevava-se, sem dúvida, acima de uma 
escarpa extremamente abrupta, mas se a subida era rude, tinha a vantagem de 

Vista da cidade d e São Paulo! vendo-se ao fundo a serra da Caniarelra 
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ser curta e, em consequencia, a barreira do relêvo, como também a da mata 
cerrada que cobre a encosta, ficava reduzida ao mínimo . Uma vez vencida a 
serra, estava-se no planalto quase nivelado ; nenhum rio recente veio formar 
peneplano e acumular barreiras de relêvo entre a cidade e o rebôrdo da escarpa, 
como acontece a leste e a oeste. 

Além do mais, a praia confina quase com a montanha, a zona anfíbia de 
mangue tem menos de 10 quilômetros. Mais a oeste ela se alarga, consideràvel
mente, como se alarga também a zona da serra, atacada pelas ramificações pro
fundas do ribeirão do Iguape. Esta praia, posta assim ao alcance do planalto, 
apresentava um estuário profundo, largo e bem abrigado, o do rio Cubatão, 
em Santos . Tôdas essas razões reunidas deram a primazia e cedo a exclusividade 
ao caminho São Paulo-Santos . 

Mais ainda, São Paulo encontrava-se na extremidade meridional da grande 
barreira da serra da Mantiqueira, réplica da serra do Mar, mais elevada ainda e 
que tornava precárias as comunicações com o interior. Em São Paulo o caminho 
para o norte, barrado a leste numa extensão de mais de 500 quilômetros, acha-se 
enfim aberto na altura de Campinas e Moji Mirim . 

Assim, no Brasil tão pouco favorecido no que concerne às comunicações, a 
situação de São Paulo era excepcional; impôs aos homens vitória urbana tão 
extraordinária como a do Rio de Janeiro. Neste planalto elevado, desenvolveu-se 
um aparelho urbano cujo crescimento rápido só é igualado pelo de Chicago ou 
de Sídnei ; a cidade duplica a sua população de quinze em quinze anos (26 000 
em 1872 ; 70 000 em 1890 ; 240 000 em 1900; 380 000 em 1920; 1 000 000 em 1934) . 
Essa população representa hoje 17 % da do Estado (apenas 3 % em 1872) . 

A função - Esta cidade desempenhou na vida brasileira uma função sin
gular. Fundada em 1532, foi a primeira aglomeração do interior, a primeira 
"bôca de sertão". No resto do país a colonização continuava adstrita à faixa 
litorânea, em terras baixas. Foi por São Paulo que os colonos tomaram posse do 
planalto e que os recém-chegados se familiarizaram com as terras altas do 
interior. A conquista dêste fêz-se portanto por São Paulo . A cidade foi um 
ponto de partida, enquanto que o Rio era antes um ponto de chegada; extra
ordinárias expedições de paulistas, as bandeiras, exploraram, conquistaram e 
povoaram o Brasil; São Paulo é a cidade que fêz o Brasil interior. 

Seu papel no povoamento do país foi considerável. Por suas aventurosas 
expedições, os paulistas não só semearam em todo o interior os primeiros núcleos 
de colonização, como ainda atraíram, no século passado,, para a exploração de 
suas terras de café, a maior onda de imigrantes que o Brasil já recebeu . Várias 
centenas de milhares de europeus foram trazidos para as fazendas paulistas, 
durante a segunda metade do século XIX, e esta nova leva assegurou a predo
minância definitiva e absoluta do elemento branco na composição étnica do 
país. As antigas culturas de litoral do século XVIII. tinham feito pesar uma 
ameaça de africanização pelas grandes levas de escravos negros. Deve-se a 
São Paulo a europeização do povo brasileiro. 

Esta cidade marcou assim muitas vêzes as transformações importantes da 
história do Brasil. Há bem pouco tempo, ela tomou uma nova iniciativa de 
grande importância . Foi no seu território que apareceu um novo Brasil desconhe
cido, o Brasil industrial . 

No decorrer do século XX e .sobretudo após a grande guerra européia, levan
taram-se numerosas fábricas nos subúrbios; bairros inteiros surgiram flores
centes. A paisagem industrial localizou-se em São Paulo ao longo do grande eixo 
de comunicação norte-sul, que é a razão de ser de São Paulo, junto à ferrovia 
de Santos e Jundiaí. As fábricas dependem em parte do estrangeiro, quanto ao 
abastecimento de matérias primas ou de combustíveis, sendo a vizinhança da 
via férrea indispensável. A indústria foi ao encontro do pôrto e isto explica 
a fortuna industrial de São Caetano, Santo André, São Bernardo . A indústria 
não desceu, contudo, do planalto para o próprio pôrto de Santos; o clima dema-
siado úmido e quente continua a ser um obstáculo ao trabalho de fábrica . Santos 
permanece essencialmente um pôrto de mercadorias, o segundo do Brasil, com 
um movimento marítimo de 9 600 000 toneladas, em 1934. 
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Hoje São Paulo apresenta mais de um milhão de habitantes· sôbre uma 
imensa área; bairros novos se inauguram cada ano e prevê-se uma expansão 
ainda maior, com os loteamentos que circundam a cidade. 

Em tôrno da aglomeração, para assegurar seu abastecimento, multiplica
ram-se, apesar da pouca fertilidade dos solos, pequenas culturas de legumes 
e de frutas . O sucesso dessas culturas no planalto elevado e salubre foi tal que 
deu lugar a uma transformação do regime alimentar. A capital tem, atualmente, 
uma alimentação um pouco diversa da do resto do Estado; o legume desempenha 
ali um papel mais importante do que no interior. São Paulo tornou-se um 
grande centro horticultor; de uns anos para cá pôde-se assegurar uma exportação 
progressiva para o Rio, para as cidades do interior e mesmo para o exterior 
(exportação de tomates, de batatas produzidas nas épocas que correspondem a 
pleno inverno no hemisfério norte) . 

o desenvolvimento da horticultura acarretou uma transformação do povoa
mento; em lugar das antigas fazendas decadentes, instalou-se a pequena cultura, 
tão rara no Brasil. Espanhóis, portuguêses e mais recentemente japonêses, 
asseguraram esta nova colonização de gente pobre semi-urbana. 

Tais fatos mostram a importância das iniciativas paulistas na evolução do 
Brasil. A fortuna desta cidade se deve menos a causas geográficas, do que 
a um passado histórico, orientado por atos de vontade do homem . São Paulo 
pertence, por excelência, à família das "cidades de energia" . 

(Conclui no próximo número) 

~ Envie os livros de sua autoria, ou os que se encontrem em duplicata em seu poder, à 
.....,. Biblioteca Central do Conselho Nacional de Geograflà, para maior benefício da cultura 
geogrâfica do Brasil. 



A Escarpa do Tombador 
ilmerican Journal of Science -

Vol. XXX - 4.• série -
Novembro de 1910 J. C. BRANNER 

No artigo precedente descrevi a geologia da serra do Mulato, perto de Juà
zeiro, Estado da Bahia 1 ; neste artigo fiz uma referência às camadas de quartzito 
do Tombador, que capeiam muitas das elevações ao longQ do rio São Francisco, 
acima de Juàzeiro. O presente artigo descreve brevemente a geologia da serra 
do Tombador, próxima à cidade de Jacobina, cujo nome se aplicou a essa série 
de rochas e às relações destas camadas com outras mais antigas e mais recentes, 
através das regiões diamantíferas da Bahia . 

A extremidade meridional da serra do Tombador • é conhecida localmente 
por serra da Gameleira, e está situada a 20 quilômetros a sudeste da cidade 
mineira de Ventura. Esta porção meridional ou Gameleira está separada da prin
cipal pelo rio Jacuípe, cêrca de 50 quilômetros a sudoeste da cidade de Jacobina. 
Da depressão do Jacuípe, a serra do Tombador corre um pouco a nordeste, sempre 
paralela, mas inteiramente distinta da serra da Jacobina, formando o divisor 
oriental da bacia do rio Salitre até as quedas do mesmo, uns 35 quilômetros ao 
sul da cidade de Juàzeiro . Tem, dêste modo, um comprimento total de 300 quilô
metros em linha reta. 

A geologia da serra do Tombador tem sido desde há muito um problema 
pendente da geologia brasileira. As dificuldades, entretanto, não provieram da 
natureza de sua geologia, mas sim do fato de estar situ.ada numa parte distante 
do interior, de difícil acesso, e também porque as informações sôbre sua geologia 
são· escassas e conseqüentemente responsáveis pela má interpretação. 

As primeiras e únicas notas, sôbre a geologia da serra do Tombador propria
mente dita, foram escritas por J. A. Allen, por volta de 1868 e publicadas 
em 1870 ·na Geologia e Geografia Física do Brasil, de Hartt, nas ps . 309-313 . 
Todavia, Allen explica neste artigo, que sua viagem por esta zona foi feit a 
ràpidamente, "sendo a geologia da região para mim, nesta época, um objetivo 
de interêsse .secundário" (p. 309). Muitas das suas observações e notas são 
admiràvelmente claras e ilustradas, mas são naturalmente fragmentadas, e 
não têm a pretensão de trlar uma idéia compreensível da estrutura geológi'ca . 
De fato não se deve esperar, nestas circunstâncias, que o artigo de Allen 
seja mais do que uma série de notas escritas ràpidamente e dadas ao Prof. 
Hartt como de possível uso para futuros pesquisadores, no entanto, muito melhor 
do que nada a respeito desta vasta e desconhecida parte da Bahia. A estrada 
seguida por Allen, de Xiquexique à cidade da ' Bahia, é uma simples trilha 
que atravessa uma região coberta por caatinga . Essa vegetação é tão cerrada de 
todos os lados, que se pode viajar o dia inteiro, sem se ter a possibilidade de 
ver 10 metros além da densa parede de vegetação. Nesta estrada, em conseqüên
cia disso, quando se é constantemente obrigado a apressar o passo, de modo a 
alcançar água e alimento para os animais, o viajante ·raramente consegue ter 
uma visão completa da região, através da qual viaja e, ainda com menos fre
qüência tem a oportunidade de conhecer e informar-se sôbre a estrutura geo
lógica e seqüência das rochas . Nem por isso deve-se pensar que alguém, tentando 
usar as notas de Allen, não tenha conseguido fazer uma idéia correta da 
geologia da serra do Tombador e das relações de suas rochas com a região 
circundante. 

1 Neste Journal, outubro de 1910, ps . 256-263 . 
• A palavra portuguêsa "tombador" quer dizer tumble-down ou fall-down. ll: muitas vêzes apli

eada a lugar es lngremes das encostas de uma colina ou montanha e também às próprias mon
tanhas . No Estado da Bahia existem duas importantes serras com êste nome . Uma delas ao sul 
de R emanso; a outra - descrita neste artigo - situada a 30 quilômetros a oeste da cidade de 
.Taco bina . 

N . R . - A tradução para o vernáculo foi feita pela Prof.• Regina Schaeffer, do Serviço de 
Geografia e Cartografia do C. N . G. 
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O outro naturalista, que percorreu esta mesma reg1ao e que escreveu sôbre 
sua geologia foi Emmanuel Liais, antigo diretor do Observatório Astronômico 
Imperial do Rio de Janeiro. No seu livro Climats, Géologie, Faune e Géographie 
Botaníque du Brésil publicado em Paris, 1872, Liais diz (ps . 180-181 e 189) 
que encontrou escamas de Lepidotus e um dente ganóide, associados à Paludina 
e Planorbis, em Engenho, na estrada de Barra, no rio São Francisco, à cidade 
da Bahia. Esta ocorrência de fósseis cretáceos complicou muito a eompreensão, 
já difícil, da geologia desta região principalmente porque ficou estabelecido que 
o Lepidotus pertencia às camadas horizontais consideradas por Allen, como 
capeando a serra do Tombador. 

Durante a evolução do trabalho realizado pelo autor, os fósseis cretáceos, 
encontrados por Liais, segundo dizem, tornavam-se cada vez mais surpreen
dentes. Afim de esclarecer o assunto, foi realizada finalmente uma viagem 
especial a Engenho, e a estrada por êle seguida foi examinada através da proprie
dade do Engenho . Os calcáreos por êle mencionados foram encontrados sem 
dificuldades mas o exame da região tornou claro que algum êrro tinha sido 
cometido com o material coligido por Liais e que as conclusões tiradas dêle 
eram completamente insustentáveis e bastante decepcionadoras. • 

Pode-se ter uma idéia geral da estrutura da serra do Tombador pelo ·corte 
este-oeste, através da cadeia, ao longo da estrada de Jacobina à Caatinga do 
Moura. A altitude da crista, por onde passa esta estrada é de cêrca de 930 metros 
(aneróide) acima do nível do mar, ou 370 metros acima da fazenda Santa Cruz, 
situada na base da montanha. A planície a este, entre a serra do Tombador e 
de Jacobina, é formada quase inteiramente de granitos, gnaisses, xistos e erup
tivas antigas. Na fazenda Santa Cruz, na base oriental da cadeia, há exposições 
de xistos hornblenda e na fazenda Sítio do Meio, um pouco ao norte do ponto, 
onde a velha estrada começa a subir a m©ntanha, as rochas são granitos. As 
colinas formadas nestas rochas antigas são na maioria baixas e arredondadàs. 
Pode-se ter uma idéia da topografia, tanto das colinas graníticas como da escarpa 
tão característica da cadeia Tombador, olhando-se os esboços que acompanham 
êste artigo. 

Frg.~ 

tig. 2. 

Corte geral este-OQsle o.lrava50.ando a Sura , do Tombodo.- , 
a Serra de Jocobif"la e o vale intermed1ÓriO. 

r ace oriental da e5Carpa do Tomba.dor ,, vis[a. ncl. direcão noroeste , A& 
colinas arredondadas &Õo f' orrnaclas p or granit05 &ubj::,cen.te5 ao are -
nLto To.:,.,bado.-. [:.bôç.o pelo auCor tirado de Jehipopo :<.Ok"" ao 5ul de Jacobina. 

3 As rochas. na localidade onde os fósseis foram encontrados, se apresentam na maioria 
em forma de fragmentos soltos, espalhados pela encosta sudoeste da colina, perto do rio Salitre. 
Próximo e na base da colina, existem saliências de rochas calcáreas in loco, e estas rochas 
contêm remanescentes abundantes de conchas recentes de água doce. Mas nada foi encontrado, 
depois de mais cuidadosa pesquisa, que ao menos parecesse Lepidotus ou rochas nas quais o 
Lepidotus até agora tem sido encontrado no Brasil. Os afloramentos onde foram encontrados 
êstes fósseis são de duas espécies: calcáreos recentes e antigos , provàvelmente triássicos. Nos 
últimos, a mais cuidadosa pesquisa foi realizada à procura de fósseis em centenas de exposições 
e nem um único foi até agora descoberto, exceto certos pequenos corpos oollticos que são provà
velmente "algae" . Uma das conclusões que se seguem é Inevitável : primeiro, que o Lepidotus 
foi encontrado em outro lugar, e foi relacionado a esta localidade por mudança inadvertida do 
rótulo de identificação. Segundo, que foi trazido da área cretácea ao norte do rio São Francisco, 
ou de outro lugar e depositado neste local; ou, terceiro, que houve um êrro de identificação . Em 
qualquer caso as indicações oferecidas por êstes fósseis, encontrados nesta localidade por Liais, 
exceto Paludina e Planorbls que vivem atualmente em cursos d'água ou águas paradas, devem 
ser postas de lado . 

-3-
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Além dessas colinas graníticas, todavia, há alguns picos e espigões escarpados 
de quartzito, cujas camadas se erguem próximo ou quase no seu limite. f:sses 
picos e espigões quartzíticos estão mais ou menos isolados, e parecem pertencer 
a uma série de sedimentos mais antigos do que os da serra Jacobina ou Tombador. 

So.ntQ.. 

Como é sugerido pelo corte e pelos esboços, a serra do Tombador é formada 
pelas bordas de uma série resistente, com camadas quase horizontais. O autor 
denominou-a de série Tombador; é representada por arenitos e quartzitos e a 
série se prolonga pelos folhelhos intercalados. Onde a estrada Jacobina -
Xiquexique atravessa o patamar, essa série de arenitos tem cêrca de uns cem 
metros de espessura, sendo estas rochas bastante tenras e muito diaclasadas, 
e quanto à côr rosadas, amareladas, avermelhadas e acinzentadas. Apresentam-se 
fortemente entrecruzados e, no tôpo da serra, onde vastas superfícies nuas estão 
expostas e a direção da laminação é bem nítida, a falsa inclinação é norte e 
noroeste . Ao longo da face dos barrancos, como são vistos da antiga trilha, a 
uns dois quilômetros ao norte da trilha atual, as camadas entrecruzadas estão 
freqüentemente a 3 e 4 metros de altura . Em geral, as camadas se inclinam sua
vemente para o norte . Em outros lugares a inclinação é oeste ou noroeste, mas 
sempre na direção do vale do Salitre, cujo limite oriental é formado por esta 
serra . Seu tôpo é constituído por um bonito campo aberto, cuja superfície se 
inclina para oeste num ângulo de quatro graus. Cinco a seis quilômetros para 
oeste êsses campos se perdem na caatinga, que cobre todo o resto do vale do . 
Salitre . 

fig. 4 . Vista cio face e&te da. 
e\evaçClo de 780 ,.,.,,,, no 
oeste de JacobinCl. . De 

5 erro do Tomba.dor , d e uma. 
dire9ào sudoeste e .30 kms d 

um esbÔ50 do autor. 

Indo em direção oeste . ou noroeste, descendo a encosta da serra, passa-se 
dos arenitos Tombador a uma série de camadas silicosas claras,. que o autor 
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chamou de sílex do Jacuípe. Estas camadas parecem sobrejazer de maneira con
forme aos arenitos Tombador. Estão bem desenvolvidos nesta parte da serra, 
localmente denominada serra da Gameleira e ao longo da terceira porção meri
dional da serra Tombador pràpriamente dita. Na fazenda do Poço perto da crista 
da serra tem-se uma espessura de 27 metros . Esta, contudo, não é a espessura 
total dos sílex, pois a porção superior das camadas f9i removida por desnudação. 

Até aqui não foram encontrados fósseis nas camadas de sílex, mas em 
muitos lugares as rochas apresentam uma estrutura oolítica . Onde foram desa
gregados na superfície, apresentam-se freqüentemente acinzentados . Esta côr 
cinzento claro é característica dessas rochas, em quase tôda serra da Gameleira 
e também na extremidade meridional do Tombador, porém, mais ao norte na 
latitude de Campo Formoso se apresentam amarelados ou de côr marron e ver
melho. Seguindo o caminho da fazenda do Poço até Caatinga do Moura, o limite 
superior dos sílex Ja.cuípe alcança quatro a cinco quilômetros a noroeste da 
crista da serra . 

Em seguida aos sílex Jacuípe , sobrejazendo-o de maneira conforme, encon
tra-se uma série de folhelhos aos quais foi dado o nome regional de folhelhos 
Caboclo devido ao seu desenvolvimento na serra do Caboclo, no lado ocidental 
do vale do Salitre . Êstes folhelhos variam consideràvelmente em côr e espessura, 
mas seus afloramentos neste lugar não podem ser considerados como típicos 
ou particularmente bons. Na encosta ocidental da serra do Tombador, êstes 
folhelhos quando expostos na estrada apresentavam-se em camadas delgadas, 
as camadas inferiores de côr marron claro, enquanto as superiores variam de 
cinzento claro até branco, com intercalações de arenitos de grã fina . A espessura 
dos folhelhos aí é estimada entre 45 e 90 metros. Os mesmos folhelhos estão 
mais bem expostos na garganta da borda inferior da cidade de Ventura, onde se 
apresentam com uma côr amarelada e cinzento-esverdeada, diaclasados, menos 
resistentes, e com suave inclinação para oeste. Nos barrancos, em Ventura, êstes 
folhelhos se parecem muito com os folhelhos pouco resistentes de Cayuga, Ithaca, 
Nova York . Embora os folhelhos Caboclo tenham sido examinados nos mais 
diversos lugares e . em vastas áreas, não foram encontrados nêles fósseis de 
espécie alguma, até hoje. 

Acima dos folhelhos Caboclo encontra-se uma série de arenitos, que parecem 
pertencer à série de Lavras de Derby . • O contacto, entre os folhelhos subjacentes 
e os arenitos sobrejacentes, não está bem nítido neste lugar, mas na zona de 
contacto e especialmente onde a parte inferior dos arenitos foi removida por 
desnudação, existem pesados bowlders desgastados pelas águas, espalhados pela 
superfície, como se tivessem primitivamente feito parte - de um conglomerado 
basal. Alguns dêsses bowlders atingem 60 centímetros de diâmetro. 

ll:stes arenitos de Lavras formam uma série de baixas colinas, que se esten
dem paralelamente à serra do Tombador. Neste ponto atingem somente ·20 a 150 
metros de altura, isto é, acima do nível geral da planície imediatamente abaixo . 
Apesar de poderem ser acompanhadas numa grande distância, a olho nu, parece 
provável que ocasionalmente desapareçam por completo. 

A estrada que vai de Jacobina até Caatinga do Moura não foi percorrida 
além destas colinas, formadas pelos arenitos de Lavras, a oeste. As rochas sobre
jacentes que se seguem, em particular neste lugar, não puderam ser reconhecidas 
por observação pessoal . Um pouco mais longe, para noroeste, na propriedade de 
E:ngenho, as rochas são calcáreas e por informação soube-se que as rochas em 
Caatinga do Moura eram dessa mesma natureza. Sôbre a superfície do solo, 
perto da base das camadas de Lavras, foram encontrados fragmentos de calcáreo 
rosado, tão coµmm ao longo do rio Salitre. Conseqüentemente deduziu-se que o 
calcáreo não somente sobrepõe-se aos arenitos de Lavras, mas que até circunda 
e passa para este, através dos espigões formados por êstes arenitos. Tais rela
ções surgiram de observações realizadas em outros locais no vale do Salitre. 

A seqüência e as espessuras das várias séries observadas neste corte da serra 
do Tombador, tão aproximadamente quanto era possível se calcular percorrendo 
a estrada Jacobina-Xiquexique, são estimadas da seguinte maneira : 

' O . A . D erby, Economic Geo logy , 1, 134-142, nov.-dez .. 1905. 
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Calcáreo Salitre não foi observado in loco. 

Arenitos de Lavras . . . . . . . . . . 46 a 60 m. 
Folhelhos Caboclo . . . . . . . . . . . 45 a 90 m. 
Sílex Jacuípe . . . . . . . . . . . . . . . . 20 a 40 m. 
Arenito Tombador . . . . . . . . . . . . 90 m . 

. Granitos e gnaisse na base, cêrca de 250 m·. visíveis . 

Mais para o norte, os arenitos e conglomerados, que caracterizam e salien
tam a extremidade meridional da serra do Tombador tornam-se menos aparentes 
na topografia. No entanto, ao norte da depressão do Jacuípe, êles continuam a 
formar o divisor entre a bacia do Salitre e à bacia do rio Itapicuru e o rio do 
Poço Comprido. A geologia dêste divisor foi examinada pelo autor em dois outros 
pontos, mais para o norte e os cortes como foram feitos, serão de interêsse quando 
relacionados ao que já foi assentado. 

Um dos caminhos atravessa a serra entre a fazenda da Pedra Branca, a este 
e a fazenda Varzinha, no lado oeste do divisor. Neste local a cadeia não mais 
forma uma escarpa alcantilada, pois os arenitos Tombador e as rochas que os 
sobrepõem estão faltando inteiramente, ou não afloram, até os calcáreos Salitre, 
que jazem quase ou diretamente sôbre os granitos . 

É de interêsse notar que os granitos com outras poucas rochas cristalinas se 
estendem da base dêste espigão para este, passando pela fazenda Lagoa do Mato, 
até a base da serra da Jacobina e que nesta área granítica existem aqui e ali 
espigões de quartzitos resistentes, cujas camadas erguem-se próximo ou quase 
no contacto. A fazenda Pedra Branca recebeu êste nome devido a uma dessas 
colinas de quartzito branco. ' 

A Fig. 5 apresenta um corte geológico desta trilha. 

Pedra Bronca.. 

- :-~,-::;~~ :;~~,;f ?,~~ .... :~:'~·;'; ::; •r.'1! ,'!.. ~ ,:: ' ' ' 
Corte mostrando a ge o lo9ia ger al ~r,tre 0 5 fo:zendos 
Bronc o e Yat".z;inha , MurrJa d ;S ÍQnc io de IS km . 

Pedra 

A colina atravessada pela trilha tem menos de 100 metros de altura . Os 
granitos na base continuam até metade da encosta; acima dêles encontra-se uma 
estreita zona de quartzitos e xistos, seguindo-se cherts • decompostos, que capeiam 
o espigão. Descendo a suave encosta ocidental dêste espigão observa-se que 
os cherts recobrem e fazem parte da série de calcáreos Salitre. Os calcáreos 
são na maioria compactos e de côr azul escuro. Aí apresentam intercalações de 
finas camadas de folhelhos amarelados. Éstes calcáreos, na maioria, inclinam-se 
suavemente, em direção oeste; mas quando se aproximam das montanhas perto 
de Varzinha, se apresentam às vêzes fortemente inclinados . 

Cinco a seis quilômetros para o norte, o caminho de Campo Formoso a Var
zinha atravessa êste mesmo divisor, na fazenda Campo Frio . Esta estrada for
nece outro corte do embasamento de granito da serra de Jacobina em Campo 
Formoso até Varzinha, que está debaixo ou próximo dos calcáreos Salitre . 

A estrada atravessa granitos, exceto perto da vila de Poços, onde há uma 
pequena extensão de quartzito a poucos quilômetros para oeste, onde existem del
gados trechos de conglomerado basal, jazendo dfretamente sôbre o. granito. 
A crista do divisor, entre a bacia do Salitre e do ltapicuru, está apenas a um 
quilômetro ou dois da área de granito. Esta crista é admiràvelmente plana, o 
solo é de côr vermelho escuro e a aJ:mndância de fragmentos soltos de sílex em 
ambas as encostas indica que as camadas geradoras de sílex formam a crista 
do divisor . Tanto a topografia do divisor como o aspecto das colinas ao norte 
e oeste, sugerem que os calcáreos aos quais os sílex estão associados, inclinam-se 
suavemente na direção do vale do Salitre . Afloramentos de camadas calcáreas 
uns quilômetros mais para este confirmam esta idéia. 

• Cherts - qualquer rocha silicosa impura, essencialmente de quartzo criptocristalino ou cal· 
cedônia fibrosa, usualmente de côr escura . 
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Dever-se-ia chamar a atenção para o fato de que apesar dêste divisor não 
ser um relêvo íngreme, apresenta a altitude de 800 metros, no ponto em que a 
trilha o atravessa, enquanto o morro da Mina, um dos picos proeminentes da 
serra da Jacobina, tem uma altitude de 950 metros. Em outras palavras, êste 
divisor é elevado, apesar da ausência de bombeamento e é um prolongamento 
geográfico da serra do Tombador, embora faltem rochas da série Tombador. 

Mais para o norte êste divisor desvia-se e alcança o rio Salitre na altura de 
suas quedas, uns 35 quilômetros ao sul de Juàzeiro . Os arenitos Tombador 
novamente aparecem num lugar ao norte do corte, apresentado acima, e 
auméntando sua espessura êles começam a . formar a topografia escarpa
da exatamente a este da cachoeira do Salitre . As próprias quedas são formadas 
pela passagem sôbre o patamar de arenito Tombador . A oeste do rio Salitre 
êles afloram na região de montanhas descontínuas e aparecem novamente ca
peando a serra da Cruz e a serra do Mulato, como foi explicado no capítulo 
precedente . 6 

O caráter e as aparentes relações estruturais das camadas do Tombador . 
com as da serra da Jacobina, sugerem que estas duas serras podem ser geolo
gicamente idênticas, e que o vale entre elas pode ser simplesmente um anticlinal 
diaclasado. A possibilidade de tais relações foi discutida na fase primária do 
trabalho de campo e, embora tenha sido log·o abandonada, não foi perdida de 
vista. Devido à ausência total de fósseis nas rochas de ambas as serras, precisa
se depender inteiramente das formas litológicas e estruturais para estabelecer 
as bases do problema . O fato principal a favor da teoria de identidade das duas 
séries é que ambas sobrej azem a antiga série granítica. 

Contra a teoria da identidade geológica das cadeias há os seguintes fatos: 
Primeiro, a diferença nas características das próprias rochas. A§ rochas da. 

serra da Jacobina são na maioria quartzitos das variedades conhecidas em 
Minas Gerais como itacolumitos, enquanto os da serra do Tombador são na 
maioria arenitos comuns . Apesar das camadas do Tombador serem às vêzes 
quartzitos, a natureza quartzítica desta série não é tão pronunciada e tão univer
sal como no caso da serra da J acobina . 

Segundo, a ausência na serra do Tombador das camadas tenras tão carac
teríst icas da serra da J acobina . Essas camadas tenras são talco-xistos ou 
ardósias, que desabam fàcilmente e formam os vales. Tais camadas ainda não 
foram encontradas na série Tombador. Em vista do fato de tais camadas tenras 
perfazerem cêrca de metade da espessura total da série Jacobina, parece 
bastante improvável que elas desapareçam completamente nos poucos quilô-
metros que separam as duas serras. . 

Conclusões - Os fósseis cretáceos registrados por Liais como tendo sido 
encontrados na fazenda Engenho, na encosta noroeste da serra do Tombador, 
são desorientadores. Os fósseis, se encontrados onde foram registrados, não 
estavam in loco . 

A escarpa da serra do Tombador é formada por uma série espêssa e hori
zontal de arenitos de leitos entrecruzados e quartzitos, que jazem discordante
mente sôbre uma série muito antiga de granitos e outras rochas cristalinas. 

As camadas sedimentares da série Tombador não forneceram até hoje fós
seis, mas supõe-se que perten çam ao Paleozóico, e são provisoriamente assinala
das no Siluriano. São iguais aos arenitos que capeiam a serra do Mulato e a 
serra da Cruz, ocorrendo numa vasta área do interior da Bahia e ao longo 
do vale superior do São Francisco. 

Sobrepondo-se às camadas Tombador encontram-se os sílex Jacuípe, domi
nados pelos arenitos e quartzitos de Lavras e pela série de sedimentos, nos quais 
os diamantes e carbonados da Bahia são encontrados. 

• Neste J ournal, outubro de 1910, ps . 256-263. 



Rese_nha. e Opiniões 

O espírito tradicional da expansão 
econômica brasileíra * 

Procuramos mostrar como a vasta 
disseminação de idéias infundadas sô
bre as verdadeiras condições de nosso 
país abafa inteira~ente a~ idéias mo
dernas de circulaçao restrita baseadas 
nos conceitos da civilização do século 
XX e nas pesquisas da ciência. 

É fato insofismável que áreas enor
mes de cada uma das nossas grandes 
regiões teriam de ser sumàriamente re
jeitadas na hipótese de se pretender 
estabelecer uma colonização racional, 
ou melhor, uma colonização baseada , 
numa utilização do solo capaz de ofere
cer padrão de vida ra~oável às famí
lias localizadas. Essas areas, que temos 
denominado anti-econômicas, estão en
tretanto em grande parte povoadas 
por brasileiros que ~e coi;iformi;ram. a 
um nível de vida muito baixo e, e cur10-
so observar algumas dessas áreas anti
econômicas: que por um feliz acaso . f~
caram vazias, inspiram planos eufon
cos a governos e opinião pública. 

Desbravar, é a expressão mais in
sistente em tôda a história do povoa
mento do Brasil, repetição aliás do I?io
neirismo assinalado em todos os pa1ses 
novos . 

Essa obsessão do desbravamento a 
todo custo tem rebaixado nosso padrão 
de vida sensivelmente, pois, não ha
vendo geralmente condições naturais 
para a utilização intensiva do solo, o 
que se consegue apenas é alastrar o 
pauperismo a novas áreas . 

As causas que tornam anti-econô
mica a utilização da terra são as mais 
variadas . Fatôres desfavoráveis do solo, 
o clima, transportes excessivamente 
onerosos, ataques arrasadores das pra
gas, atitude desenc·orajadora . ~os ~o
vemos, (especialment_e a pollt1ca m
flacionista e proteciomsta republicana) , 
divisão inconveniente da propriedade 
fundiária, inexistência de colonos do
tados de capital, número insuficiente de 
pioneiros e deficiência de recursos téc
nicos. Muitas outras causas operam 

N . R . - Capitulo do trabalho "Estudos 
Brasileiros de E conomia" , cuja transcrição pa l'
c!al iniciamos no Boleti m Geográfico número 45, 
sob o titulo "Contribuições à Geografia E co
nómica do Brasil". 

também no sentido de frustrar os esfor
ços dos desbravadores, entre as quais , 
sobressai o incrível defici t do regime 
alimentar nacional. · 

Os mesmos motivos, que dificulta
ram o estabelecimento de uma coloni
zação racional no Brasil, atuaram nou
tros continentes tropicais, apesar dos 
grandes capitais e não pequenos esfor
ços despendidos pelas metrópoles eu
ropéias. 

O êrro observado é sempre o de 
abrir novas zonas à colonização antes 
de organizar as já ocupadas. É o de 
levar às novas áreas os processos ex
tensivos rotineiros e destrutivos de uti
lização cio solo, antes de transformar, 
nas zona's já colonizadas, os métodos de 
produção de extensivos em intensivos, 
introduzindo aperfeiçoamentos técnicos 
e organização geral que redundem em 
aumento do padrão de vida local. 

Autores australianos, referindo-se 
aos insucessos com as expansões coloni
zadoras de seu país, afirmam que atual
mente os governos estão convencidos 
de que os fatôres aceleradores ou re
tardadores do desenvolvimento são po
tentes complicados e pertinazes, acres
centai:ido que a falência causada pelo 
otimismo político no povoamento con
tra a opinião dos técnicos, pode ser 
vista nos orçamentos dos governos de 
tôda a Aust rália .1 

Aqui também encontra~mos por t.odo 
o país ruínas de expansoes colomza
doras frustradas pelas condições am
bientes. em eloqüentes e reiterados des
mentidos às idéias fantasistas dos ho
mens . A diferença, entretanto, é que 
os conceitos infundados aqui subsistem 
a despeito de tudo . Móveis sentimen
tais continuam a inspirar planos e 
obras públicas à revelia dos estudos 
cient íficos básicos . Objetivos d_ema&:ó
gicos cooperam nesses planos e mteres
ses pendentes de proprietá~ios de t~~
ras, empreiteiros de obras e mtermedla
rios de empréstimos externos ou inter
nos logo articulados fazem o resto do 
trabalho e o plano se executa . A res
posta é a tapera, o pauperismo, a crise 
de confiança na capacidade realizadora 
do brasileiro e a depressão do nível de 

1 W adam and Wood, Land Utilizat!on ln 
Australia, 1939 . 
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vida. É o panorama da vida rural ob
servado em quase todo o país, pela 
teimosia em acreditarmos mais nos con
ceitos em voga do que na análise fria 
da ciência. 

A atitude que reclama correção é a 
de deixarmos abandonados os gravís-
1>imos problemas sociais e econômicos 
da RLT- (de onde provém o maior qui
nhão das rendas nacionais) fàcilmente 
solucionáveis e nos empenharmos em 
grandes obras e serviços públicos em 
regiões inóspitas, menos habitadas e 
longínquas do país, onde os. problemas 
são dificílimos e onde, mesmo com 
maiores recursos de capital, maior po
pulação e maior cultura, seriam ainda 
bastante complexos . 

Agimos iyomo se tudo nessa zona 
de leste estivesse correndo normal
mente. 

É como se o Brasil tivesse atingido, 
nessa faixa, seu máximo estágio de 
progresso, e tivesse chegado o momento 
de cuidar generosamente . de elevar o 
oeste à mesma condição de felicidade ; 
de prosperidade, de cultura. É como se 
fôssemos, de fato, "mendigos fartos" . 
É como se o oeste fôsse porventura 
mais rico e oferecesse maiores possibi
lidades econômicas do que a nossa 
velha RLT. 

Diluir os parcíssimos recursos ex
traídos da ineficiência litorânea em 
desbravações interiores, que, por serem 
antecipações, não podem remunerar 
satisfatoriamente o investimento rea
lizado, é, sem dúvida, uma daquelas 
bizarras formas de nivelar por baixo, 
que tanto têm truncado a civilização 
luso-brasileira através dos séculos. 

Em regiões prósperas da RLT en
contramos, às vêzes, grandes proprie
dades não exploradas convenientemente 
por falta de iniciativa. São autênticos 
latifúndios inaproveitados, ostensiva.., 
mente conservados nesse estado com 
grandes prejuízos para a coletividade. 
Os proprietários contentam-se com as 
rendas provenientes da "valorização". 
O que permite tal estado de coisas, e 
até o incentiva às vêzes, é a atitude 
curiosa do fisco entre nós, pois a terra 
sem aproveitamento goza de trata
mento mais favorável do que quando 
em exploração. 

Num regime como êsse, era pois 
~aturai que a terra passasse a ser uti
lizada para a imobilização de capitais 
e não como meiD de produção e fator 
de bem estar coletivo. 

Daí o valor da terra, ao invés de 
variar por efeito da capacidade de pro-

dução, aumentar sempre por efeito da 
especulação territorial, anomalia co
mum a todos os países latifundiários. 

Precisamos enveredar para os es
tudos concretos da realidade brasileira, 
afim de sabermos como romper os múl
tiplos círculos viciosos em que nos de
batemos e conseguirmos evitar os efei
tos estrondosos das legendas épicas 
criadas pela nossa literatura. 

Neste último caso se enqu;idra 
aquêle "sentido de brasilidade" atri
buído à fórmula mística "rumo a oes
te". Criação literária felicíssima, mas 
cujo significado vago dá margem para 
a justificação dos maiores dispautérios 
políticos, sociais e econômicos. 

A formação livresca da nossa cul
tura associada à imaginatividade cân
dida de nossa gente simples e às nossas 
condições extensivas de utilização do 
solo, são importantes fatôres para ex
plicar a receptividade do meio às idéias 
tradicionais de desbravamento à ou
trance, simbolizada nessa fórmula "ru
mo a oeste". É fórmula que satisfaz aos 
anseios subconscientes de todos os la
tifundiários e especuladores do país. 
Os de oeste, contando com a possível 
valorização de seu patrimônio, os de 
leste, adquirindo a certeza da manuten
ção do statu quo, isto é, a certeza de , 
poder continuar parasitando tranqüi
lamente a exploração extensiva do solo, 
ou locupletando-se com sua "valoriza
ção", apenas, sem explorá-lo . 

Fator mais sério, freqüentemente 
alegado em apoio a essa obscura "ne
cessidade" de imediata expansão para 
oeste, é o exemplo norte-americano. 
Mas nos Estados Unidos, a conquista do 
oeste deu-se em condições inteiramente 
diferentes. Primeiro, porque a posição 
geográfica do país e as suas condições 
naturais permitiram desde o início um 
estilo de colonização e de economia to
talmente diverso do nosso e segundo 
porque o objetivo do imigrante de hoje 
é muito diferente do que tinha o imi
grante da época da colonização ame
ricana. 

Quando tomou incremento nos Es
tados Unidos a colonização do oeste, a 
região litorânea gozava já de sólida 
economia rural cuja estrutura era ba
seada na utilização semi-intensiva da 
terra e esta dividida em pequenas pro
priedades. 

As principais características da ex
pansão para o oeste da economia rural 
americana foram: 

existência ue terras excepcional
mente ricas no oeste; 
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existência na parte já colonizada 
de métodos de trabalho semi-intensivos 
e de economia rural sólida; 

existência de mercado fácil e pre
ços compensadores para os produtos da 
nova terra desbravada; 

existência de uma corrente ininter
rupta de braços imigrantes; 

existência de condições naturais 
capazes de oferecer transportes a bai
xo custo (topografia amena, rios e lagos 
orientados de forma favorável ao co
mércio); 

existência de uma política realista 
de colonização. 

Nos Estados de São Paulo e Para
ná, onde existem condições semelhan
tes às enumeradas, assistimos hoje a 
um intenso movimento de pioneirismo, 
parcialmente bem sucedido, que pode
ria ser equiparado a u'a miniatura do 
fenômeno norte-americano. Mas o caso 
geral do Brasil central ou da Ama
zônia, de nenhum modo pode-se apro
ximar do modêlo. Não é preciso par
ticularizar as diferenças, basta obser
var a leste a nossa rêde de taperas e os 
métodos de utilização da terra ainda 
praticados hoje em nossa vida agrícola 
ou pastoril, para perceber que a primei
ra tarefa da expansão econômica está 
aqui rente de nós. Consiste precisa
mente na substituição dos métodos ex
tensivos de trabalho e no reerguimen
to do homem brasileiro, cujos filhos po
dem ser ainda os melhores imigrantes 
para o nosso habitat rural do futuro. 

Prestou James, geógrafo norte
americano, grande conhecedor dos pro
blemas brasileiros, estudando o deslo
camento para oeste dêsse tipo de eco
nomia resultante da utilização descon
tínua da terra, emprega a expressiva 
designação hollow fron tier. 

De fato nossas fronteiras econômi
cas têm se deslocado sempre para oeste, 
mas deixam à retaguarda enormes re
giões prostradas em crise crônica . 
Grandes vazios onde o progresso não 
se firmou a não ser em uma ou outra 
cidade que cresce, como que sugando as 
últimas energias da sub-produção cir
cundante. 

Esta é a hollow frontier que não 
deve ser confundida com a economic 
frontier da expansão norte-americana .• 

2 Preston James explica como principal 
causa da hollow frontier a tradição do po
voamento. ou seja, o regime semi-feudal d a 
propriedade rural. o plantation system, enfim 
The Changing Pat tern of Population in São 
P m<lo State, Brazil. (Geographic Review, vol. 
28, julho, 1938). 

Logo, o lema "rumo ao oeste", como 
solução dos problemas atuais da eco
nomia brasileira deve sofrer sérias res
trições . A expansão para o oeste, nas 
condições atuais da. economia rural do 
leste do Brasil, está longe de ser conve
niente, e se é uma tendência natural, 
talvez deva ser, até, combatida dentro 
de uma política objetiva de reorganiza
ção agrária e não incentivada inconsi
deradamente. Assim pensa também o 
professor João Dias da Silveira, da Fa
culdade de Filosofia, Ciências e Letras 
da Universidade de São Paulo . Num 
estudo interessantíssimo, conclui pela 
necessidade de se dificultar a expansão 
a fim de fixar o homem, criando uma 
forma de. agricultura adequada ao in
vés de agricultura dispersa e desen -
freada.ª 

Sem capitais abundantes, sem pres
são demográfica suficiente, com uma 
população habituada ao sub-consumo, 
não parece com efeito fácil reorganizar 
a economia rural extensiva. de leste, a 
não ser com o apoio decidido de uma 
política esclarecida . 

No mesmo sentido, manifestou-se 
o geógrafo e escritor patrício Caio Pra
do Júnior, ao considerar qualquer mo
vimento desordenado de expansão para 
o oeste como reincidência nos erros 
históricos do nosso povoamento, dis
persão e instabilidade . Propõe êle pre
cisamente o que defendemos aqui: re
colonização científica na parte do país 
já desbravada, extinguindo a explora
ção extensiva e os vácuos.• 

Abordando êsse tema em confe
rência recente , trouxe o coronel Inácio 
José Veríssimo interessante contribui
ção, concluindo que o Estado não pode 
mais consentir na existência dessa dis
persão enfraquecedora de hoje, fruto 
da penetração aventureira das gerações 
passadas, urgindo reagrupar as popula
ções sertanejas em áreas mais próxi
mas e tecnicamente escolhidas.• 

Admitindo que a propagan da em 
tôrno do oeste provocasse um movi
mento substancial da população da 
RLT naquela direção, ficaria qmito di
ficultada a tarefa de reorganização da 
nossa economia rural, pois é sabido que 
os movimentos pioneiros são sempre 

3 E studo sôbre a Evo lu ção da Repartição 
das Den sidades Humanàs no E stado de São 
P au lo, vol. III . Anais do IX Congresso Bra
sileiro de Geografia. 

• O Problema do P ovoamento e a P equena 
Propr·iedade. Boletim Geográfico, março, 1944. 

5 I nácio J osé Verissimo - O Problema d o 
Reagrupamento de Nossas Populações. Política, 
n. Y 2, 1945. 
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obra dos homens do campo, quase nun
ca das cidades. A diminuição de den
sidade demográfica a leste teria efeitos 
altamente nocivos, agravando-se mé
todos extensivos, piorando a conserva
ção das estradas, minguando as tran
sações comerciais e diminuindo as re
ceitas públicas. 

E que iriam fazer no oeste êsses 
pobres brasileiros sem saúde, sem ins-

. trução, sem estímulo, sem capital, sem 
energia, sem ambição, sem assistência 
de espécie nenhuma ? Ficariam, como 
ficaram os descendentes dos lendários 
bandeirantes de outras eras, reduzidos 
a um bando de náufragos da civi
lização. 

A voz de comando é reunir e não 
dispersar. 

Reunir os que vegetam nos longes 
inaccessíveis econômicamente (no mo
mento) de nosso vasto território. · 

Essa concentração permitirá elevar 
o nível sanitário, cultural e econômico 
do homem rural e prepará-lo para um 
dia, quando as condições naturais o 
convidarem, seguir no rumo do oeste em 
conquista de vida digna e venturosa, 
guiado pela ciência, pela técnica, am-. 
parado pelo capital e por uma política 
orgânica de expansão planejada. 

O contraste entre a densidade de 
população do .litoral e a do oeste reve
lado pelos nossos censos também não 
tem aquêle aspecto de anomalia ou de 
tragédia que alguns comentadores lhe 
dão. 

Como vimos, a causa preponderante 
do fenômeno é o estilo de utilização do 
solo e êste é condicionado pelo regime 
da precipitação pluvial principalmente. 

Mesmo na Austrália, onde 92 % da 
população viva no litoral beneficiado 
pelas chuvas dos alíseos não se atribui 
importância ao fato . Na opinião do 
ilustre geógrafo Griffit Taylor,• o es
tribilho da "esparsa população do in
terior" ou dos "recursos potenciais do 
oeste" não tem significação no pre
sente, pois êsse mesmo litoral pode 
comportar até 20 milhões de habitan
tes com nível de vida elevado . 

Ainda para explicar a grande re
ceptividade da opinião brasileira à tese 
indefinida de expansão para oeste, exis
te um fator relevante. 

l!: a nece.ssidade, por todos sentida, 
de pôr paradeiro ao movimento cres
cente de concentração urbana. 

6 The Frontier of Settlement in Austra!ia, 
Geqgraphic Review, vol. 1.6 . 

De fato, existe êsse afluxo para as 
cidades de leste e precisa ser combati
do, mas o meio de o combater é rees
truturar a economia agrária das regiões 
circunjacentes às cidades da RLT, ao 
invés de iludirmo-nos com fórmulas 
mágicas de sentido obscuro, prática 
duvidosa e de resultados forçosamente 
negativos. 

Ao exame perfunctório dessa rees
truturação da nossa economia rural, 
dessa recolonização científica, dedica
mos o título seguinte :yor onde veremos 
a extrema complexidade do problema. 

Problema humano e econômico, que 
hoje se apresenta como um dos máxi
mos a ser enfrentado pela inteligência 
brasileira, com coragem, perseverança 
e energia, após ampla discussão das 
idéias. 

Américo L. Barbosa de Oliveira. 

A lenda do lago Dourado e 
das Amazonas * 

Num dia do ano de 1514, Balboa e 
os seus companheiros, que acabavam de 
descobrir o Pacífico, nas costas ociden
tais do Panamá, haviam-se reunido 
para pesar e repartir uma pequena 
quantidade de ouro encontrado entre 
os naturais. De súbito, e por causa da 
partilha, entre êles estalou uma dispu
ta. Então, um filho do cacique Comagre 
que estava presente, deu um murro na 
balança, espalhou o ouro pelo chão e 
exclamou: 

- "Como brigais, cristãos, por tão 
pouca coisa? Se tanta gana tendes de 
ouro que por havê-lo vos desterrais e 
vindes inquietar estas terras e gentes 
pacíficas, eu vos mostraria províncias, 
onde pudésseis afogar êsse desejo!" . 

As ávidas perguntas, que choveram 
sôbre o impetuoso interlocutor, êste . 
respondeu, apontando para o sul e in
dicando por dias as distâncias que: 

- "Para lá existe e indo por mar 
podereis encontrar um império, tão 
abundante de ouro, que em vasos de 
ouro se come e bebe!". 

Homem, que tal disseste ! Os cas
telhanos ponderaram com sobressalto 
que o cacique Comagre lhes ensinara o 
caminho que ia dar ao outro Mar, o 

• :E:ste é o titulo do segundo artigo do 
Prof. Jaime Cortesão, da série "Velhos erros e 
novas correções" . publicada no jornal A Manhll 
e que, a partir do número anterior dêste 
Boletim, vem sendo divulgada em suas páginas. 
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Pacífico. E assim como isto fôra certo, 
bem poderia também existir aquela 
terra opulentíssima. Ao que dizia o 
índio, comentavam entre os espanhóis 
- "Naquele país havia mais ouro do 
que ferro em Biscaia". 

Mas a emprêsa era difícil. Exigia 
homens, navios e mantimentos. E tudo 
isso faltava. Em 1522 Pascoal de An
dagoya fêz a primeira tentativa. Mas 
faliu. Dois anos depois, Diogo de Alma
gro e Francisco Pizarro associam-se 
para levar a cabo aquela emprêsa . Fo
ram anos de luet tenacíssima . Tenta
tiva após tentativa, desastre após de
sastre, mas sempre avançando ao longo 
do mar e para o sul, os dois audaciosos 
conquistadores conseguiram por fim en
trar no império incaico e apoderar-se ·do 
último dos Incas. 

Em julho de 1533, em Caxamarca, 
fêz-se a partilha do resgate . de Ataual
pa. Dos palácios de Cuzco e do templo 
de Pachacamac, tinham chegado os te
souros de ouro e prata lavrada . O des
pôjo excedia em abundância e opulên
cia, tudo o que a ambição mais arro
jada pudera imaginar. Foi um deslum
bramento e um delírio . O orgulho da 
vitória, a exaltação da cobiça, a ânsia 
de chegar depressa ao fastígio da for
tuna atingiram proporções de loucura. 
Nos testemunhos, que os contemporâ
neos nos deixaram, passa ainda o gran
de calafrio. 

Cuzco, capital do Império, umbigo 
e centro do Mundo, com o seu templo 
do Sol e os seus palácios, era sede da 
maior riqueza . Mais palácios do Sol, 
com as virgens eleitas, sacerdotizas 
dêsse culto, espalhavam-se pelas de
mais cidades do Império. 

O Inca era ·mho do Sol; e, quer o 
Deus, quer a sua divina criatura, ti
nham as moradas forradas de ouro e 
serviam-se por tôda parte em baixelas 
de ouro e prata . Testemunhas de vista, 
de entre os primeiros que entraram 
nesses templos e palácios, como Pedro 
Pizarro, irmão do Conquistador e Fran
cisco Xerez, deixaram descrições mi
nuciosas dêsses edifícios, salas, mobi
liários, ornatos e jardins. 

No palácio do Inca, em Cuzco, di
'zia Xerez: "O chão, as paredes e o teto, 
tudo era chapeado de ouro e prata, en
trelaçados; e· nesta cidade há outras 
vinte casas com as paredes chapeadas 
duma delgada fôlha de ouro, por dentro 
e por fora." No templo do Sol, infor
mava Pedro Pizarro, e no aposento 
onde dormia o Deus, havia um milha
ral em que as canas e as fôlhas da 
planta, assim como as espigas de mi-

lho, tudo era de ouro puro. João de 
Sarmiento acrescenta que dentro do 
templo havia um rebanho em que ove
lhas, cordeiros, os pastôres e os seus 
cajados, tudo era de ouro. De ouro e 
prata a baixela do Inca, os utensílios 
de cozinha, os grandes cântaros de vi
nho, ou água. De ouro e prata a fer
ramenta dos jardins imperiais . De ouro 
e prata e com mais opulência, se é pos
sível, todos os utensílios com que as 
virgens eleitas celebravam o culto do 
Deus Sol e mais que em nenhum outro 
no do lago Titicaca . 

Assassinado Ataualpa e desbarata
dos os seus exércitos, esgotados e re -
partidos os tesouros acumulados, vie
ram as minas. 

As minas de ouro, e de mercúrio . 
Sobretudo, o inesgotável cêrro de Po
tosi, donde desde 1545 começou a manar 
o caudal da prata. E em todo o mundo 
meio-realidade, meio-lenda, espalhou
se a notícia dum Peru maravilhoso . 
Terra prometida de aventureiros onde 
a · riqueza, o poderio e os prazeres, sem 
limite, se alcançavam de um dia para 
o outro. Quanto de opulento, em rique
zas metálicas, os espíritos débeis ou 
alucinados anunciassem como existindo 
nalguma· região inexplorada da Amé
rica do Sul, tudo, era fàcilmente crido . 

Ora, sucede que os índios, nascidos 
a oriente dos Andes, tupi-guaranis do 
Paraguai, do Chaco e do Amazonas, ou 
mainas do Maranon, já antes da che
gada dos espanhóis ao Peru, tinham, 
por contactos diretos notícias do Impé
rio dos Incas, das suas riquezas, dos 
seus costumes. E tanto Orellana, quan
do em 1641 baixou o Amazonas com 
Hernando de Rivera, que no ano se. 
guinte subiu o Alto-Paraguai, foram 
encontrar entre os índios as notícias de 
um lago, onde dormia o Sol e havia 
grandes riquezas em ouro e prata, e das 
virgens sacerdotizas do culto res
pectivo. 

Dessas notícias, elaboradas pelos 
espanhóis, ao sabor da sua ambição, 
nasceu o mito do lago Dourado, que 
identificaram com a lagoa dos Xaraiés, 
e das Amazonas, emprestando assim 
às sacerdotizas dos Incas, o nome das 
guerreiras da tradição oriental.. 

Vários historiadores, entre os quais 
o paraguaio Manuel Dominguez e o ar
gentino Henrique de Gandia, mostra
ram com efeito que as lendas do lago 
Dourado, das Amazonas e da Casa do 
Sol correspondem a realidades da civi
lização incaica transmitidas e deforma
das pelos índios que as não conhecem 
perfeitamente e pelos conquistadores 
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espanhóis que as adaptaram à sua cul
tura de europeus ou às suas preocupa
ções de guerreiros e conquistadores . 

Quando os espanhóis começaram a 
apregoar aquelas lendas já os portuguê
ses haviam formado, sob informes in
dígenas, o conceito duma ilha-Brasil, 
rodeada pelo Paraná-Paraguai dum 
lado, e, do outro, o Tocantins-Araguaia, 
que nasciam do mesmo e vasto lago si
tuado no interior do continente, a que 
designavam por lagoa Eupana e Parau
pava . 

Só mais tarde, durante o domínio 
filipino e sobrevivente influência espa
nhola, os portuguêses chamaram Dou
rado a êsse lago . 

O conceito duma ilha-Brasil, per
feitamente delineada, não é geogràfi
camente exato . Trata-se dum mito, 
isto é, duma criação em que se fundem 
crepuscularmente o sentido duma uni
dade geográfica e humana mal conhe
cida e a ambição de lhe dar realidade 
política. 

A ilha-Brasil , tal como foi dese
nhada durante os séculos XVI e XVII 
em centenas de mapas portuguêses' ou 
flamengos e franceses que os repro
duziam, foi um mito expansionista, em 
que se antecipou a solução ao problema 
e ao conflito de soberanias entre Por
tugal e a Espanha na América Meridio
nal. Traduziu o primeiro sintoma da 
impossibilidade de partilhar pelo me
ridiano artificial de Tordesilhas, uma 
vasta unidade natural e indivisível. 

Já as lendas do lago Dourado e das 
Amazonas sã.b tipicamente mitos de 
conquista criados pela imaginação ar
dente e pelo caráter heróico dos con
quistadores, qu e não souberam des
cortinar na informação dos indígenas 
do Amazonas e do Alto Paraguai, a 
miragem das opulências do Império 
dos Incas . Essas lendas revestem-se 
nas narrativas espanholas duma espé
cie de alucinação visual, reflexo das 
aventuras prodigiosas dos Pizarros . Na 
essência, brotaram do tumultuoso de
sejo de continuar a pilhagem dos palá
cios e dos templos maravilhosos . Nelas, 
Porém, o elemento geográfico é acces
sório e vago . 

Ao contrário, a lenda da ilha-Bra
sil, muito mais quando associada ao 
lago Dourado, teve uma influência 
Pragmática . Ela implicava um plano 
~e ação e um programa político. E 
esse foi o caminho da sua transforma
ção de conceito mítico em conhecimento 
geográfico e extensão de soberania. 

Durante os séculos XVI e XVII vá
rias bandeiras partiram da Bahia, de 

São Paulo e de Belém do Pará, pro
curando realizar a ilha-Brasil e desco
brir o Dourado . Mais tarde, a realidade 
econômica e social do Peru instigou 
paulistas e paraenses a atravessar o 
Paraná e o Paraguai ou subir o Ama
zonas até aos Andes para aí partilha
rem dos restos da riqueza incaica. 
Aquela fantasia e esta realidade tive
ram na história do Brasil uma profun
da e longa influência . 

Mas tudo isso é outra história, ou 
melhor outras histórias ... 

Geografia carioca: granito nos 
subúrbios 

A rocha por excelência da região 
carioca e fluminense é, sem dúvida, o 
gnaisse em suas diversas apresentações 
e variedades. Ao lado dêle ocorrem, 
porém, várias outras espécies petrográ
ficas . E dentre essas outras, a mais 
abundante e . . . popular é o granito. 
E digo "popular" porque para a maio
ria da população tôdas as nossas pe
dreiras e morros de rocha viva são "de 
granito", desde o Pão de Açúcar (que 
é de gnaisse) até o outeiro da Penha 
(que é mesmo de granito) . 

Falo em "granito" (no singular), 
mas poderia aludir aos "granitos" (no 
plural) , porque há de fato aqui no 
Distrito Federal várias sortes dêsse ma
terial de construção, distinguindo-se 
uns dos outros por modalidades de tex
tura e coloração . Não constituem, é 
bem de ver , famílias petrográficas di
ferentes, mas tão somente variedades 
de uma mesma rocha . Como desejo 
exatamente sublinhar essa multiplici
dade de aspectos que muito impressio
nam o público leigo, ouso empregar o 
plural ao me referir a essa tão popular 
rocha . 

Entre os diversos tipos de textura 
e coloração dos granitos cariocas posso 
citar: granito da Penha, de grã mui
tíssimo igual, embora distinguível a 
ôlho nu, cinzento ; granito de Bangu, 
cinzento amarelado, na variedade cha
mada "porfiróide", isto é, tendo em 
destaque cristais maiores de feldspato 
na massa mais fina ; granito da Tijuca, 
róseo; granito da Vargem Grande, man
chado de salpicos pardo-avermelhados 
de um mineral chamado alanita; gra
nito do Amorim, de tom avermelhado 
forte e granulação desigual. Além dês
ses, há ainda outros exemplos, mas 
seria longo enumerá-los todos. 
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Permita-me recordar, avivando a 
memória de leitores com curso secundá
rio ser o granito rocha ígnea, proveni
ente da consolidação em profundidade 
(e não superficialmente) do magma 
respectivo . A circunstância de haver 
passado do estado pastoso ao estado 
sólido (isto é, cristalino) em profun
didade, ou seja, lentamente, .confere ao. 
granito certo número de atributos, e~
tre os quais, por exemplo, de possuir 
textura granular (daí o nome de gra
nito) e o de terem em geral equilíbrio, 
em tamanho, os minerais que o com
põem . Essa equivalência de dimensões 
dos elementos não impede de ora serem 
grandes, ora pequenos e ora até quase 
microscópicos, sendo necessária a lupa 
para os distinguir . O essencial no gra
nito comum é, repito, a citada equiva
lência . Se algum dos minerais com
ponentes se destaca em volume, a tex
tura fica porfiróide, e já não é a do 
granito típico. 

Quando se acentua a relativa igual
dade dos elementos da massa graníti
ca resulta apresentar a rocha uma fá
cil fratura plana que muito auxilia o 
trabalho dos operários ao trabalharem
no para obras de cantaria. Quem viaja 
em regiões de predomínio de granitos 
verifica seu aproveitamento em postes 
e moirões de cêrca em substituição à 
madeira e ao cimento armado . No Dis
trito Federal, isso só era visto, com 
certa freqüência, e ainda o é, nos su
búrbios da Central e da Leopoldina, 
porque só aí é o granito abundante, 
não sendo êle, mas o gnaisse, o de maior 
freqüência na antiga zona urbana. 

Durante muito tempo, até quase às 
proximidades do século XX, o granito 
era pràticamente desconhecido dos an
tigos moradores da cidade, que davam 
(e continuavam dar) êsse nome, em
bora errôneamente, a certos gnaisses de 
estratificação menos nítida . É que as 
pedreiras de extração do granito prô
oriamente dito, estando em arrabaldes 
distantes, de difícil acesso, seu trans
porte em carroças vindas de tão long~, 
restringia-lhe evidentemente o empre
go . A quase única pedra de construção 
era, portanto, o gnaisse em suas multas 
variedades. 

O exame da carta geológica do Dis
trito Federal mostra que as áreas de 
extensos afloramentos do granito, além 
dos trechos já cotados, nos subúrbios 
da Central e Leopoldina, ou seja, nas 
serras do Inácio Dias e da Misericórdia 
são os do maciço da Pedra Branca (o 
segundo grande maciço montanhoso do 

Distrito) . Nesse segundo maciço o gra
nito aparece abundantemente já na 
parte voltada para Jacarepaguá, já na 
que defronta Bangu e Guaratiba . Tam
bém no maciço Marapicu-Gericinó há 
granitos em contacto com rochas ígneas 
mais modernas. 

O afloramento do granito, ou seja, 
seu aparecimento à flor da terra dá 
de preferência: ou nos talvegues dos 
vales, ou em picos elevados, porque 
êsses são os pont.os mais vulne.ráveis 
à erosão que atua destruindo a casca 
gnáissica que cobre o granito. Onde 
essa tal casca gnáissica é muito espês
sa o granito não consegue aparecer à 
luz do dia. É o que sucede no maciço 
Tijuca-Andaraí , na sua parte mais ur
bana. Há, porém, outros lugares como 
na serra do Carico, que se torna pa
tente serem as camadas gnáissicas de 
poucos metros: surge logo em baixo o 
granito. 

Ji:sse modo de ocorrência do granito 
deixa claro ser êle o substractum sôbre 
o qual se apóia o gnaisse. O fato do 
aparecimento do granito nas regiões 
topográficas dos tipos acima indicados, 
parece evidenciar a existência de exten
sa massa granítica subjacente e não, 
como querem alguns, apenas a presen
ça de alguns lagos subterrâneos (la
colitos) esporàdicamente consolidados 
aqui e ali. Essa , grande área granítica 
profunda estender-se-ia muitíssimo 
além do Distrito Federal em terras do 
Estado do Rio. 

Ao dizermos serem os granitos mais 
freqüentes na zona suburbana não que
remos significar· não existam na área 
urbana. Bem perto do centro urbano, 

- no morro da Conceição, há granito. O 
morro em questão é todo de gnaisse 
mas na sua parte alta o granito apa
rece. Como êste, outros exemplos pode
riam ser citados, indicando perireiras 
de granito nas abas das montanhas 
do maciço da Tij uca . A exigência da 
Prefeitura quanto à recusa do emprêgo 
do gnaisse para certas obras tem agu
çado, por certo, o apetite dos .explo- . 
radores de pedreiras e as que são de 
granito vão sendo procuradas com mais 
afinco. · 

Poderia aludir, mergulhando no 
terreno científico, a certos curiosos mo
dos de apresentação do granito na 
área da capital da República. Mas se 
entrasse a falar em apófises, xenolitos, 
etc ., teria de fazer largas digressões 
técnicas inapropriadas para leitura li
geira. Talvez alguns achem que já es
tou dando "ciência" demais. 
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O granito desperta no geógrafo ain
da uma outra sorte de interêsse, qual 
a da formação freqüente de grandes 
blocos empilhados uns sôbre os outros, 
como se vê na melhor exemplificação 
carioca, nas vizinhanças da igreja de 
N . S. da Penha . Deixo aqui, em curta 
alusão,_ o fato . Êle merecerá, oportuna
mente, algum desenvolvimento maior. 

Além dos minerais essenciais (quart
zo e feldspato alcalino) apresentam os 
granitos cariocas ainda: mica preta 
(biotita) muitíssimo abundante, a ala
nita, com freqüência em certas regiões, 
e ainda a citar: a pirita e a magnetita, 
além de outros microscópicos. Em re
gra, salvo a mica, não são muito no
tados, porque de pouca abundância. A 
pirita salpicada em alguns granitos 
deixa em leigos a impressão de pedaci
nhos de ouro reluzente . Mas é ilusão 
em que muitos têm caído. 

O granito dá excelente pedra de 
construção com resistência e beleza que 
a indicam não só para os usos grosseiros 
de pedra britada, paralelepípedos de 
calçamento, alvenaria, como também 
para as lindas cantarias, de espelho, 
lavradas ou polidas. Recentemente o 
granito está sendo aproveitado, tanto 
na sua coloração habitual (cinzenta), 
quanto na rósea e avermelhada (lin
díssimas ! ) , em larga escala. Coopera 
para êsse emprêgo generalizado o estar 
podendo ser cortado, a partir dos últi
mos anos, em placas por meio de resis
tentes serras de aço especial e de ter 
sido seu polimento muito barateado 
pois que feito, não a mão, mas a má
quinas utilizando o esmeril. Há na ci
dade , hoje em dia, inúmeras fachadas 
revestidas de granito. Não me refiro à 
pedra negra porque ·esta não é granito 
{basalto, gabro ou diorito), mas à das 
côres acima indicadas . 

Everardo Backheuser. 

A planificação da Amazônia 

O orçamento da República, para o 
ano de 1947, em votação no Parlamen-
to, estabelece um crédito de ..... . . . 
Cr$ 50 000 000,00 para as despesas a se 
efetuarem com os trabalhos da comis
são que deverá planificar a valorização 
da Amazônia, passo inicial a ser dado 
Para o cumprimento elas obrigações 
nacionais fixadas no texto constitu
cional. 

A comissão encarregada da planifi
cação seguramente será integrada pelos 
técnicos da região e não pelos técnicos 
solicitados a outras áreas nacionais. 
E isso porque não é mais possível in
sistir no velho rumo de ignorar os ho
mens que possuem a experiência local, 
regional, para promover a cooperação 
dos que dela sabem por ouvir dizer ou 
porque tomaram um contacto passa
geiro com o ambiente sôbre que devem 
fixar a atenção e estabelecer programas 
de ação. 

No caso particular da Amazônia, é 
preciso que fique bem claro que suas 
populações já não acreditam nos ser
viços anunciados pelo Estado . As ex
periências feitas trouxeram êsse resul
tado . Aqui e ali , é certo, houve uma in
tenção serena, digna; aqui e ali decre
taram-se medidas, realmente executa
das com resultados apreciáveis. Na ge
neralidade, porém, os fracassos foram 
tantos e de tal monta que além das 
próprias populações amazônicas, as de 
outras áreas do Brasil, inclusive expres
sões de alta envergadura nos nossos 
círculos responsáveis começaram mes
mo a duvidar que o extremo norte 
fôsse realmente um trecho da pátria 
em que valesse a pena empregar as 
energias e os rendimentos do Tesouro. 
A Amazônia não seria um bluff ? A 
emprêsa da valorização da Amazônia 
não seria uma emprêsa fatigante e de 
resultados negativos ? A Amazônia não 
seria apenas o paraíso da borracha e 
essa espécie econômica brasileira não 
está fadada a sofrer, de vez, a sua desa
parição no campo das competições eco
nômicas ante o êxito das plantações 
orientais e da produção sintética ? 

O problema da valorização ou re
cuperação da Amazônia, evidentemente, 
está exigindo que o poder público, em 
face do que já ocorreu e em face das 
angústias políticas, sociais e econômi
cas dos tempos que vivemos, tome tô
das as cautelas necessárias para asse
gurar o sucesso que todos desejamos. 
Para tal, faz-se mister a proposição do 
problema em todos os seus aspectos, · 
inclusive aquêle, tão delicado, da im
portância político-militar da região. 
Uma vez proposto o problema, então, 
organizar, à luz da experiência e dos 
ensinamentos da técnica de nossos dias, 
o programa de trabalho, a ser executado 
sem desfalecimentos, por homens capa
zes quanto à competência e quanto à 
seriedade de propósitos e de ação. 

Já está em discussão, no Parla
mento, um projeto criando o Departa
mento da Amazônia , integrado pelos vá-
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rios órgãos burocráticos aos quais ca
berá promover a execução do plano que 
ficar estabelecido. l!:sse Departamento, 
funcionando como parte do Ministé
rio da Viação, tem, como está proposto, 
mesmo assim, seus ares autárquicos. 
Faz alguns meses, tivemos ocasião de 
sugerir a criação de uma instituição 
semelhante, que abrangesse os vários 
serviços dispersos, de ordem federal e 
estadual, a cujo cargo andassem os ser
viços que, de perto ou fundamental
mente, se ligassem à recuperação, à 
valorização, à perfeita e definitiva in
tegração da Amazônia na comunhão 
humana e econômica do país. 

O Departamento da Amazônia, es
pécie de ministério, para os assuntos do 
extremo-norte, pelo projeto em anda
mento, é o complemento da planifica
ção. Esta, dizem muitos, não será tra
çada com facilidade e urgência, donde 
não ter oportunidade a criação imedia
ta do Departamento. 

Ora, não devemos esquecer que a 
Amazônia é a área brasileira que já 
mereceu as honras de um estudo pro
fundo, que não lhe esqueceu um só se
tor. Os cientistas mais eminentes do 
Brasil e do estrangeiro já lhe propuse
ram as características fundamentais. 
Organismos estatais ou para-estatais 
como o S.E.S.P., o Instituto Agronô
mico do Norte, o S.N.A.P.P., o Banco 
da Borracha, que deve ser transformado 
em Banco de Produção da Amazônia, 
de seu lado valem como um grande las
tro de observações a não se desprezar, 
constituindo, assim, um patrimônio 
magnífico a ser aproveitado para ren
dimentos seguros. 

A planificação a riscar-se agora, 
apoiando-se os que a traçaram na lição 
dessas autoridades incontestes e no que 
ensina a experiência de três séculos de 
vida aventurosa ali vivida, bem pode 
ser gisada nos seus têrmos essenciais. 
Porque, bem sabemos, está por fazer
se, em qualquer parte do mundo, uma 
planificação que yossa ser executada 
sem os retoques que, a todo momento, 
se vão sentindo necessários. A plani
ficação da Amazônia, é de ver-se, há 
de ser apresentada agora nas linhas 
centrais, subordinada às modificações 
e acréscimos impostos pela contingência 
de momento e de meio. O Departa
mento projetado tem a finalidade de 
executar o plano aprovado . Deve ser 
investido da capacidade de alterar êsse 
plano, ampliando-o ou modificando-o 
em seus têrmos, desde que os seus 
técnicos verifiquem o imperativo dessas 
providências. A criação do Departa-

mento antes de ser traçada a planifi
cação a que se refere o orçamento dà 
República, não é, evidentemente, um 
contrassenso. Fazem-se urgentes as 
duas medidas. Como se faz necessário 
que tanto a comissão de planejamento 
como os elementos que vierem a com
por os quadros do Departamento sejam 
realmente de técnicos, homens ligados 
de verdade aos problemas da região, 
servidos de propósitos de brasilidade 
acima de qualquer dúvida. 

A. C. Fer.reira Reis. 

Uma região próspera: o Careiro 

O Careiro, compreendido o Cambixe, 
forma uma região de varzedo, de uma 
grande fertilidade, atravessada por 
aquêles dois paranás, apenas a uns trin
ta e cinco quilômetros desta capital. 

Trata-se do celeiro · de Manaus. 
Tudo ali tem mudado neste século. 

A correnteza do Solimões, que en
tra por êsses dois canais, Careiro e 
Cambixe, alarga-os constantemente. 
Conhecemo-los, sobretudo o primeiro, 
com a metade da largura de hoje. Isso 
acontece devido à posição em que se 
encontra a entrada do Careiro, numa 
curva do Solimões, cuja corrente cada 
vez mais se insinua nesse desvio desgas
tando-lhe as margens. 

O Careiro continua a alargar-se. 
Aumentou-lhe também a correnteza. 
Em seu longo percurso, aproximada
mente de cinqüenta quilômetros até 
sua saída em frente à ilha das Onças, 
notam-se "terras caídas", desabamentos 
persistentes. 

Não há dúvida: o Careiro será, fu
turamente, parte do curso principal e 
portentoso do rio Solimões. Está des
tinado a um simples canal o eixo atual 
Solimões-Amazonas, onde se acha pre
sentemente a confluência do rio Negro. · 
E essa confluência passará à foz infe
rior do Careiro. Tudo está a indicar se
melhante alteração, pelo trabalho das 
águas e pela instabilidade das terras 
marginais do Careiro, incapazes de re
sistir ao ímpeto da correnteza. 

Assim, as terras do Catalão, onde 
se têm formado grandes ilhas e baixios, 
hão de encorporar-se à margem fron
teira de Terra Nova, cujo litoral, há 
duas décadas, caía muito e passou a 
manter certa estabilidade, menos for
çado que foi pelo desvio do Careiro. 



RESENHA E OPINiõES 1479 

A grande ilha de Terra Nova vai 
sendo menos ameaçada na incidência 
direta do grande pêso do Solimões. 

O interior daquela ilha é cheio de 
lagos, cêrca de 42, sendo . o principal 
dêles o lago do Rei, célebre outrora 
pela sua abundância de pirarucu, pei
xe-boi, e para onde tributa a maioria 

·dos lagos restantes. 
Ao tempo das enchentes, tôdas 

essas bacias lacustres transbordam e 
mudam em vastos igapós as florestas 
intermediárias. Quando as águas vol
tam ao nível normal, -os lugares de 
terras baixas são campos verdejantes, 
ótimas pastagens para o gado. 

Nem tôdas as terras do Careiro e 
Cambixe, apesar de aluviais, ·sofrem a 
submersão anual. Reduzidas a restin
gas, permanecem a um e dois metros 
acima das alagações. As outras terras, 
sobretudo as do baixo Careiro e baixo 
Cambixe, são atingidas pelas inunda
ções . O gado passa para as "marom
bas". As terras da região são de uma 
prodigiosa fertilidade e o ambiente, 
muito salubre. Não existem ali febres 
intermitentes . 

No seu constante alargamento e 
conseqüente modificação de suas mar
gens, o Careiro fêz desaparecer a en
trada do paraná de Miracauera, à direi
ta . Hoje, somente a foz inferior dá 
acesso aos sítios, que nêle quase estão 
encurralados. 

A praia da Justina, fronteando o 
desaguadouro do Cambixe, estende-se 
para o lado da enseada Camboa. Dei
xemos a região careirina do ponto 
de vista físico. E, narremo-la na sua 
história e na sua riqueza agro-pecuária. 

o domínio do homem civilizado no 
Careiro não é muito antigo. Pessoas 
fidedignas, de saudosa memória, con
taram-nos que em 1870 existia em tôda 
a zona em aprêço um único momdor, o 
caboclo Francisco Ferreira, mais co
nhecido por Chico Macucu. 

Em 1877, grandes levas de retiran
tes do Nordeste, principalmente do Cea
rá , entraram em Manaus, sendo que 
muitos foram fixar-se no Careiro. Data 
daí o povoamento da região. Novas 
sêcas nordestinas determinaram outras 
penetrações de ·cearenses, piauienses, 
paraibanos e outros, no Careiro, Cam
bixe e Janauacá. 

Grande era o número chegado 
aqui em 1890. O govêrno amazonense, 
por lei n.0 9, de 11 de janeiro daquele 
ano, mandou nuclear essa gente em 
duas colônias que foram instaladas: 
uma em Santa Maria do Janauacá, e 
outra com o nome de "13 de Maio", 

no Cambixe. Quem escreve estas linhas, 
assistiu às solenidades das respectivas 
instalações. 

Os colonos foram sustentados pelo 
govêrno do Estado, durante seis meses, 
tendo antes recebido, cada um, seu 
lote de terras para trabalhar. 

Com o decorrer dos tempos, Careiro 
e Cambixe encheram-se de habitantes; 
tornando-se a zona agro-pecuária do 
Amazonas. Não há, ali, terras devolutas 
e raras são as baldias. O trabalho do 
homem criou a riqueza·· e a fartura. 
Aquela gente humilde, mas corajosa, 
transformou as florestas em campos de 
criação e de cultura, construiu boas 
casas de residência, levantou "marom
bas" para defesa do seu gado. 

Estamos nos referindo ª 'uma região 
que é a expressão viva da capacidade 
realizadora do nordestino. Desaj udado 
fêz muito. De margem a margem, ali~ 
nham-se as fazendas interpondo-se as 
plantações, tudo separado por cêrcas de 
arame ou de tranqueiras . 

Em 1932, ao tempo em que foi pre
feito de Manaus o então tenente Ema
nuel de Morais, um movimento de in
tenso entusiasmo orientou-se em favor 
de uma vitalização da economia do 
Careiro . Uma rodovia, transporte flu
vial fácil, apoio oficial fizeram da re
gião um centro produtor de primeira 
ordem . O loteamento de terrenos em 
determinada área, juntamente com as 
facilidades ofici,ais, determinou o desen
volvimento de uma pequena vila ativa 
e alegre, onde as famílias de Manaus 
iam passar os seus fins de semana. 

Ao tempo em que duas emprêsas 
cooperativas exploravam a venda do 
leite em Manaus e tinham duas ex
celentes embarcações, mais de 6 000 li
tros de leite entravam diàriamente nes
ta capital. Infelizmente essas coopera
tivas fracassaram e desapareceram 
suas embarcações. Hoje, vêm para a 
cidade apenas 3 000 litros de leite . Não 
é que tenha diminuído a produção, mas 
aumentado a fabricação de queijos mui
to apreciados. Estima-se em trinta mil 
cabeças o rebanho pecuário do Careiro
Cambixe, repartindo-se por grandes e 
pequenos proprietários. Entre aquêles, 
vencedores da grande batalha entre o 
homem e a natureza amazônica, con
tam:.se ainda, militantes, os seguintes: 
Gabriel Teixeira Pirrto, Leôncio Farias, 
Antônio Vicente, Antônio Jacinto, Ma
nuel Bezerra, Pedro Bezerra, João c;ur
sino, capitão José Correia de Araujo, 
João Atanásio Xavier, Francisco das 
Chagas e Silva, Seyeriano Qui~tiliano 
de Sousa, José Marinho de Alcantara, 
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Alfredo Guedes, Pedro Guedes e vários 
outros . 

Quase todos êsses fazendeiros fa
bricam manteiga e queijo; o fazendeiro 
Demóstenes Travasses desnata cêrca 
de 1 800 litros de leite por dia . E 
são numerosas as fazendas de menos 
de 50 exemplares bovinos. 

A despeito das enchentes, obri
gando o gado a isolar-se nas "marom
bas" por mais de um mês, a criação 
progride. O homem vence a natureza 
no Careiro . Quem nessa região não é 
criador, é agricultor . O que falta, po
rém, para -incrementar o trabalho e 
estimular os lucros, é o transporte fá
cil, seguro e confortável. Um motor que 
existe não satisfaz a necessidade do 
transporte. São necessários, pelo me
nos, uns quatro, fortes e rápidos . E, 
aos domingos, um navio para recreio. 
Faça-se êsse benefício em favor de uma 
gente digna· de todos os auxílios, gente 
que está fornecendo alimento a uma 
cidade quase esfomeada . 

A região do Careiro-Cambixe é a 
Canaã do nosso município. 

Agnelo Bittencourt. 

-+e 

Divisão regional do Brasil * 
Com o objetivo de ser útil aos ca

maradas que se preparem para o con
curso de admissão à E . E . M., tratare
mos, resumidamente, de um dos pontos 
interessantes do seu programa, qual 
seja o da divisão regional do Brasil -
escreve o Cap . Samuel A. A. C•rreia, 
em artigo publicado no n .0 79 - Ano 
XIX - Setembro-outubro de 1946 -
da Revista do Clube Militar. 

Afim de nos firmar em bases só
lidas, recorremos, sobretudo a artigos 
de vários números do Boletim Geográ
fico, mensário editado pelo Conselho 
Nacional de Geografia, centro de pri
meira grandeza no cenário brasileiro 
e que tem contribuído eficazmente para 
o levantamento e modernização do en
sino da Geografia entre nós. 

Metàdicamente, o estudo dum país 
deve ser feito pelas suas regiões natu
rais que, por definição, apresentam 
uma certa homogeneidade geral, quanto 
aos vários aspectos físicos que as ca-

• Ilustram o or iginal do presente artigo 
dois mapas: um organizado de acôrdo com os 
publicados nos ns. 11, 12 e 13 dêsse Bolet i m , 
sôbre R egiões Natur ais ; e outro extraido do 
mapa do Brasi~ impresso em 1943, pelo C. N. G. 

racterizam (geologia, relêvo, clima, ve
getação, hidrografia, etc .). 

Os limites dessas regiões, podem 
não coincidir com os limites administra
tivos, com as raias dos Estados-mem
bros ; é o que acontece, por exemplo, 
com os limites dos nossos Estados, que 
não delimitam regiões naturais. 

Entretanto, para atender às neces
sidades de ordem administrativa e es
tatística, e visando facilitar o ensino, 
o Conselho Nacional de Geografia ela
borou uma divisão em que os limites 
naturais se superpusessem aos adminis
trativos, havendo com isso pequena 
deformação. 

Decreto-lei posterior tornou oficial 
tal divisão, que abaixo citamos: 

I - Região Norte 
II - Região Nordeste 

- Ocidental 
- Oriental 

III - Região Leste 
- Setentrional 
- Meridional 

IV - Região Sul 
V - Região Centro-Oeste. 

Cada uma dessas regiões tem sua 
"nota característica", como veremos se
paradamente, a seguir. 

f 

REGIAO NORTE 

Constituição administrativa: 
Estados de Amazonas e Pará; Ter

ritórios de Guaporé, Acre, Rio Branco 
e Amapá. 

Constituição natural: 
Engloba ainda o NW de Mato Gros

so e a faixa ocidental do Território de 
Guaporé, bem como o NW do Maranhão 
e o extremo N de Goiás; recua bastante 
na região SE do Pará, que por suas 
características pertence à Região Cen
tro-Oeste . · 

Nota característica: 
A floresta tropical espêssa . 

Geologia: 
A Região Norte era em grande par

te, no período Permiano da história 
geológica, ocupada por um braço de 
mar e o Brasil, com mais outras terras 
(Africa, Madagascar, Austrália, etc.) 
fazia parte da Terra Gonduana; não 
existia o Atlântico Sul, e o Oceano Pa
cífico se estendia na altura da cordi
lheira andina, recebendo as águas de 
rios brasileiros; houve a fragmentação 
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da terra gonduânica, iniciada no pe
ríodo cretáceo e terminada na era Ter
ciária, com o deslizamento dos conti
nentes e o levantamento dos Andes e 
outros movimentos orogênicos; sofreu 
o primitivo braço de mar intensa sedi
mentação nas eras Terciária e Qua
ternária. Ao N e ao S dessa grande 
planície sedimentar, notam-se extensos 
afloramentos de rochas arqueanas, e 
em menos quantidade, de algonquianas. 

Relêvo: 
A planície amazônica forma a 

maior parte da Região Norte e é iimi
tada ao S. e ao N. pelas encostas dos 
planaltos brasileiro e guiano, que apre
sentam as primeiras cachoeiras dos 
afluentes do Rio-Mar; a W., alcança 
as encostas andinas, prolongando-se 
até a Colômbia, Peru e Bolívia; a leste, 
o Oceano Atlântico; constitui a maior 
formação sedimentar do mundo, estrei- · 
ta a L . , alarga a W., qual "frasco dei
tado" com o gargalo voltado para o 
oriente ; a altitude varia uniforme e 
suavemente, de O a 200 metros. 

As encostas meridionais do planalto 
guiano servem de limite entre o Brasil, 
a Venezuela e as Guianas; mais eleva
das, a W., poucas vêzes atingem a al
titude de 1 000 metros a L.; vencidas 
as encostas, estende-se a W. da serra 
Parimá o velho planalto demasiada
mente erodido, já transformado em pe
neplanície baixa. 

As encostas setentrionais do pla
nalto brasileiro, elevam-se, gradativa
mente ,. de 200 a 500 metros, sulcadas 
pelos afluentes amazônicos. 

Vegetação : 
É revestida tôda a Região Norte 

pela exuberante floresta tropical, que 
apresenta 2 formações : 
· - matas das várzeas e de igapó, 
encontradas no solo inundável pelo rio 
Amazonas; seus exemplares são os mais 
ricos em seiva; 

- matas de terra firme, situadas 
nas encostas não inundáveis e que pos
suem exemplares importantes pelo valor 
econômico. 

Formando amplas clareiras na Hi
léia, aparecem os cerrados do Alto Rio 
Branco e do N. do rio Amazonas, com 
árvores apresentando um acentuado as
pecto de xerofilismo; e mais, na foz do 
Rio-Mar, campinas constituindo exce
lentes pastagens naturais, .aproveitadas, 
bem como os cerrados, para a explo
ração da pecuária, impossível no In
ferno Verde. 

-4-

Hidrografia: 

O rio Amazonas domina a Região 
Norte, não somente com seu e.urso ma
jestoso mas também com o dos seus 
afluentes inúmeros, alguns muito im
portantes pelas possibilidades que apre
sentam à navegação. 

Dum modo geral, os afluentes me
ridionais são mais extensos e menos 
encachoeirados do que os do norte, 
conseqüência isto da maior proximida-
de do planalto guiano. , · 

A bacia amazônica abrange 56,7 % 
da superfície do Brasil, possuindo 57,9% 
da extensão fluvial navegável do nosso 
país; podemos, com isso, avaliar sua 
importância, se racionalmente apro
veitada, pois com vantagem substituirá 
as rodovias dificílimas de serem all 
construídas. 

Clima: 

Pela classificação de Kõppen, o 
clima geral da Região Norte é quente, 
com chuvas uniformemente distribuí
das, provocadas em grande parte pelos 
ventos alíseos, isto é, os que "sopram 
das cintas tropicais de alta pressão 
para a região equatorial de baixa pres
são", com direção predominante SE no 
hemisfério sul. 

A medida que são galgadas as en
costas guianas, as chuvas diminuem e 
no Alto Rio Branco vamos ter clima 
quente com chuvas de verão. 

SUB-REGIÕES NATURAIS: 

1 . - Encosta guianense : 
Compreende a parte meridional 
do maciço das Guianas e um pe
queno trecho litorâneo do Terri
tório do Amapá; "inicia-se nas 
primeiras cachoeiras dos afluen
tes da margem esquerda · do rio 
Amazonas,''. 

2: - l'lanície amazônica : 
Balizada pelo Rio-Mar e as ter
ras pouco elevadas (O a 200 me
tros de altitude) que o enqua
dram ao N. e ao S. 

3. - Encosta do planalto brasileiro: 
"Constituída pelos primeiros de
graus da encosta setentrion~l 
do grande planalto", coincidindo 
seus limites com "a linha das 
primeiras cachoeiras dos aflu
entes da margem direita do rio 
Amazonas". 
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REGIÃO NORDESTE 

Constituição administrativa: 

Estado de Maranhão e Piauí, for
mando o Nordeste Ocidental; e Esta
dos de Ceará, Rio Grande do Norte, 
Paraíba, Pernambuco, Alagoa,s e Ter
ritório de Fernando de Noronha, for
mando o Nordeste Oriental. 

Constituição natural: 

Engloba ainda o N. do Estado da 
Bahia, entre o rio Paraguaçu e grande 
curva do rio São Francisco; recua, po
rém, ao NW e S do Maranhão, bem 
como ao SW de Piauí, regiões essas 
aspiradas, por suas características, pelas 
vizinhas do Norte e do Centro-Oeste. 

Nota característica: 

Sertão semi-árido. 

Geologia: 

A maior parte do Nordeste Ociden
tal é revestida pelo capeamento sedi
mentar, havendo predominância de de
pósitos permianos e cretáceos que vão 
aparecer novamente no Recôncavo 
baiano. 

No Nordeste Ocidental, o primitivo 
capeamento desapareceu com a · erosão 
intensa, e o escudo arqueano apresen
ta-se desnudo e aplainado, constituindo 
as peneplanícies nordestinas, cujas ele
vações são restos ou do velho chapadão 
que resistiu à erosão ou do próprio em
basamento cristalino deixados como 
"testemunhas" do antigo relêvo. 

Relêvo: 

A planície litorânea, ampla no Ma
ranhão, mais estreita nos demais Es
tados, caracteriza-se diferentemente, 
conforme consideremos o trecho N. ou 
.o oriental. 

Realmente, ali é bàstante arenosa, 
baixa e dunosa, invadida pela maré 
alta, de difícil abordagem pelos navios 
de médio calado, com coquerais ex
tensos; aqui, ainda é baixa, arenosa 
e alagada em alguns trechos, apresen
tando os recifes e as dunas e alargando
se para o interior em subida suave, pro
porcionada pelos tabuleiros das "bar
reiras" terciárias e argilosas. 

Galgadas as "barreiras", alcança-se 
o planalto, aplainado e erodido, alti
tude de 200 a 500 metros, movimentado 
esparsamente, pelas chapadas, planal
tos e serras, tôdas "testemunhàs" do 
relêvo primitivo. 

Vegetação: 
Na fímbria litorânea, os coquerals 

extensos; já na peneplanície, função 
imediata do clima, aparece a caatinga 
de árvores de pequeno porte, com ca
ráter especial de xerofilia, retorcidas, 
as fôlhas caindo por ocasião das sêcas. 

Como transição entre a vegetação 
litorânea e a caatinga, encontramos na 
parte oriental uma faixa mais ou menos 
estreita, de direção geral NS, de flo
restas. tropicais, atualmente muito de
vastadas pelo progressivo desfloresta
mento provocado pelos canaviais; é a 
zona da mata, ou o agreste. 

No Maranhão, enquistado entre a 
majestosa Hiléia e a caatinga nordes
tina, viçam os babaçuais que se apre
sentam em agrupamentos adensados; 
e no golfão maranhense, as campinas 
de vegetação herbácea fornecem boas 
pastagens. 

Hidrografia: 
A chamada bacia do Nordeste ca

racteriza-se pelos seus rios torrenciais, 
de regime muito desigual devido às con
dições climáticas da região: J?lU':'ios~
dade irregular e, sobretudo, ma distri
buição das chuvas durante o ano; por 
isso são os rios nordestinos em sua -
maioria temporários, "cortando" na 
época das sêcas. 

Apesar disso, a bacia abrange 10,4% 
da superfície do Brasil e possui 10,2 % 
da extensão navegável do nosso país. 

Clima: 
Predominam os climas semi-árido 

quente e quente, com chuvas de verão
outono; mas a característica principal 
é a estação sêca que se prolonga duran
te 8 meses ou mais. 

Ora as chuvas violentas caindo, 
justame~te na época em que a e_vapora
ção é grande, no solo impermeavel que 
não as retém, provocam enchentes pre
judiciais, ràpidamente esgotadas; e 
assim sem mananciais naturais, os rios 
não ~uportam a estiagem prolongada 
que se segue, secando alguns, afilando
se outros. 

E é esta má distribuição pluvial 
que mais contribui para as periódicas 
sêcas nordestinas, às vêzes um verda
·deiro flagelo. 

SUB-REGIÕES NATURAIS: 

4. - Litoral: 
Constituído pela planície litorâ
nea, ora estreita, ora larga, como 
já focalizamos. 



RESENHA E OPINiõES 1483 

5. - Sertão: 
Compreende o interior dos Esta
dos nordestinos desde o Ceará 
até Alagoas, e cujas característi
cas físicas, hábitos de vida, etc . , 
são bem marcantes e regionais; 
retratam a índole forte do seu 
povo, caldeado na luta dura e 
contínua contra a natureza hostil. 

6 . - Chapadas e baixadas do Piauí e 
Maranhão: 
Onde a par da pluviosidade mais 
regular há o solo permeável que 
permite o aparecimento de rios 
perenes, irrigadores permanentes 
da região ; daí a diferença do 
manto vegetal, que no Sertão é 
caatinga e aqui passa a ser de 
babaçuais e carnaubais . 

REGIAO LESTE 

Constituição administrativa: 
Estados de Sergipe e Bahia, for

mando o Leste Setentrional ; Estados 
de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio 
de Janeiro e o Distrito Federal, for
mando o Leste Meridional. 

Constituição natural: 
Engloba ainda o vale do rio Pa

raíba do Sul no trecho em que êste 
penetra no Estado de São Paulo; recua, 
porém, ao N . do Estado da Bahia, entre 
o rio Paraguaçu e a grande curva do 
rio São Francisco e ainda, em extensa 
faixa ocidental dos Estados de Bahia 
e Minas Gerais. 

Nota característica: 
Lo.nga faixa de montanhas que 

contêm os pontos mais altos do Brasil; 
é realmente o "Brasil montanhoso". 

Geologia: 
A maior parte da Região Leste é 

constituída de rochas arqueanas e al
gonquianas, sobretudo aquelas . Inten
sos dobramentos arqueanos ergueram 
montanhas, posteriormente aplainadas 
pela erosão, mas cujas direções baliza
ram as fraturas e falhas terciárias; 
êstes movimentos orogênicos, formaram 
as serras do Mar e da Mantiqueira, de
graus que galgam o planalto brasileiro. 

No fim do período algonquiano, ou
tros dobramentos importantes origi
naram a chapada Diamantina, as ser
ras do Espinhaço, Paranapiacaba e 
Pirineus. 

No vale do rio São Francisco e no 
litoral, grande sedimentação. 

Relêvo: 
O litoral, bastante recortado, apre

senta ancoradouros profundos amplos 
e abrigados normalmente pelo~ bancos 
de coral; mais ao S, a partir do Es
pírito Santo, inúmeras lagoas e res
tingas. 

A proximidade da serra do Mar, da 
foz do rio Doce para o sul, estreita-o 
bastante, chegando em alguns trechos a 
suprimir completamente a praia. 

Em continuação ao litoral nordes
tino, aparecem as "barreiras", "dispos
tas em tabuleiros pouco elevados, que 
em certos trechos se alargam um pouco 
para o interior (no norte da Bahia atin'
gem a cêrca de 100 quilômetros de lar
gura) ; a sua delimitação, para o inte
rior, não é feita por notáveis acidentes 
orográficos, fazendo-se a subida para 
as terras altas por encostas relativa
mente suaves". 

Desenvolvendo-se próximo à costa 
de maneira contínua, do Espírito Santo 
para o sul, e constituindo um primeiro 
degrau para a escalada do planalto 
brasileiro, aparece a serra do Mar, alta 
de 1 000 metros mais ou menos, coberta 
àe florestas, e que dificulta grandemen
te a comunicação entre o litoral e as 
terras mais do interior. 

Mais para o oeste, separada da ser
ra do Mar pelo rio Paraíba do Sul, 
novo degrau: a serra da Mantiqueira, 
que da Bahia meridional se dirige para 
o sul, servindo de limite entre os Esta
dos do Espírito Santo e Minas Gerais, 
bem como entre êste e Rio de Janeiro; 
forma a borda austral do planalto do 
Alto Rio Grande, que se estende em 
vasto "mar de morros", de 1 000 a 2 000 
metros de altitude, ocupando todo o sul 
de Minas Gerais. 

Destacando-se abruptamente dêsse 
planalto, têm início, na altura de Ouro 
Prêto, as serras do Espinhaço que, de 
formas ásperas e alcantiladas, formam 
cristas alongadas nas direções SW-:NE 
e S-N, a maior parte a L. do rio São 
Francisco; estas serras prolongam-se 
para o N. até a região de Juàzeiro da 
Bahia, sob o nome de chapada Dia
mantina. 

Em síntese, se sobrevoarmos a Re
gião Leste, na direção indicada por sua 
maior dimensão, apreciaremos de início 
o litoral; em seguida, os dois degraus do 
planalto brasileiro, separados pelo rio 
Paraíba do Sul ; além da Mantiqueira, 
o planalto do Alto Rio Grande, parcela 
do grande planalto brasileiro; mais ao 
N . , as serras do Espinhaço e chapa~a . 
Diamantina, destacando-se em relaçao 
ao planalto circunvizinho. 
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Vegetação: 
Muito variada é a vegetação da 

Região Leste, influenciada grandemen
te pelos climas e altitudes. 

Assim é que no litoral, encontra
mos os coquerais, os canaviais e os 
cacauais; no "Brasil montanhoso", mer
cê da grande pluviosidade, reveste-se 
o solo de florestas tropicais que avan
çam em alguns pontos para o interior 
e são ricas em madeira de lei. 

Nas encostas ocidentais das serras 
do Espinhaço e chapada Diamantina, 
bem como no planalto, encontramos os 
cerrados, já caracterizados anterior-
mente. -

O vale do médio São Francisco é 
invadido pela caatinga nordestina, que 
ainda pontilha mais a leste, nas ca
beceiras de alguns rios atlânticos. 

Ao sul de Minas Gerais, aparecem 
campinas aproveitadas para a pecuária. 

Hidrografia: 

Três das oito bacias hidrográficas 
brasileiras sulcam a Região Leste com 
seus rios, predominando, porém, a de 
Leste e do São Francisco secundària
mente, a do Paraná. 

O mais importante rio é o São 
Francisco, que percorre a região de S. 
a N. Impedido pelas serras do Espi
nhaço e chapada Diamantina de alcan
çar o Atlântico, quando consegue fazê
lo é pela cachoeira de Paulo Afonso, 
que se despenca em 7 saltos de 80 me
tros de altura total. 

Clima: 
:S: bastante variado, desde o quente 

com chuvas distribuídas do litoral até 
o semi-árido quente do médi~São Fran
cisco, passando pelo quente com chu
vas de verão do planalto brasileiro e 
temperado com chuvas de verão do pla
nalto sul mineiro. 

SUB-REGIÕES NATURAIS: 

7. - Litoral: 
Ora alargando-se para o interior, 
ora se "estreitando a tal ponto 
que se reduz a alguns metros de 
praia, ora, mesmo desaparecendo 
"!m trechos limitados onde as 
montanhas caem a pique sôbre 
o oceano". 

8. - Encosta oriental do planalto: 
Entre o litoral e "os altos da cha
pada Diamantina, do Espinhaço 
e da Mantiqueira", com declivida
de bastante forte. 

9 . - Planalto: 
Compreende todo o conjunto 
montanhoso da chapada Dia
mantina, Espinhaço e Mantiquei
ra e que "dá ao Brasil Leste, sua 
nota característica". 

10.- Vale Médio do São Francisco: 
Que se apresenta "como um longo 
sulco, comprimido entre as mon
tanhas do leste e as extensas cha
padas do oeste". 

REGIAO SUL 

Constituição administrativa: 
Estado de São Paulo, Paraná, San-. 

ta Catarina, Rio Grande do Sul e Ter
ritório de Iguaçu. 

Constituição natural: 
Recua no vale do rio Paraíba do 

Sul, na área que êste penetra no Estado 
de _São Paulo, pertencente por suas · 
características à Região Leste . 

Nota característica: 
Planaltos em degraus sucessivos de 

clima temperado. 

Geologia: 
A maior parte da Região Sul é 

revestida pelo capeamento sedimen
tar, substituído na faixa litorânea pelas 
rochas arqueanas ou algonquianas do 
embasamento cristalino que constitui 
as serras do Mar, Mantiqueira, Parana
piacaba, Erval, Tapes, etc. 

No fim do período Triássico, inten
sos movimentos da crosta produziram 
fraturas e fendas na Terra; por estas 
fendas, derramaram-se lavas basálti
cas, que cobriram grande extensão do 
Brasil · meridional: são os chamados 
trapps, bastante resistentes à erosão 
e que originam, pela decomposição, a 
fértil terra roxa; também devemo-lhes 
as inúmeras cachoeiras da Região, de 
enorme potencial hidro-elétrico. 

Relêvo: 
"Em virtude da particular disposi

ção das camadas sedimentares,· resul
ta uma série de patamares sucessivos 
(dos quais o primeiro é formado pelo 
próprio Complexo Brasileiro) e cujos 
rebordos, como se fôssem degraus, estão 
voltados para o oriente". 

Antes, porém, do primeiro degrau, 
está a planície litorânea, com bons an
coradouros em São Paulo, muito re
cortada, baixa, arenosa, alagadiça e in
salubre no Paraná; ainda bastante re-
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cortada em Santa Catarina; e quase r~
tilínea, com longas praias de areia, 
tendo mais para o interior um rosário 
de lagunas, no Rio Grande do Sul. 

Sofre esta planície bastante, com a 
vizinhança das serras do Mar e Geral, 
que a tornam descontínua e irregular, 
estreita aqui, mas larga acolá, como na 
foz · do Ribeira do Iguape. 

Vencida a muralha atlântica, che
gamos ao tôpo do planalto do Comple
xo Brasileiro, que é precedido pelas ser
ras do .Mar, Mantiqueira e Paranapia
caba; mais para o oeste, estendem-se 
dois patamares, ambos sedimentares: 
um, é uma estreita e longa faixa aciden
tada, desde o N . de São Paulo até o 
N . de Santa Catarina, que recebe os 
nomes de Depressão Periférica em São 
Paulo e Planalto dos Campos Gerais no 
Paraná; outro, é o planalto basáltico, 
que desde o N. de São Paulo, vai até o 
centro do Rio Grande do Sul, inclinan
do-se para a calha do rio Paraná. 

A metade meridional do Rio Grande 
do Sul já é muito menos acidentada; 
apresenta como relêvo as coxilhas de 
200 a 500 metros de altitude que desa
parecem nos largos vales dos rios Jacuí 
e Ibicuí. 

Vegetação: 

Nesta Região encontramos as mais 
variadas formas de vegetação, com 
predominância das florestas tropicais 
do vale do rio Paraná, dos pinhais da 
faixa central dos Estados do Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul 
(parte setentrional) e das campinas 
magníficas para a pecuária, especial
mente na metade meridional do Rio 
Grande do Sul e em manchas apreciá
veis mais ao norte. 

Grandemente devastadas têm sido 
as florestas tropicais e os pinhais, aque
las devido ao cultivo intensivo do café, 
ávido sempre de novas terras e êstes, 
pela exploração desapiedada para ob
tenção da madeira, celulose, etc. 

Hidrografia: 
A Região Sul é bastante sulcada 

pelos rios pertencentes às bacias do Pa
raná do Uruguai, de Suleste e por par
te do rio Paraíba do Sul, representante 
da bacia de Leste. 

Dentre êles, o mais importante é 
sem dúvida o rio Paraná que por "sua 
grande superfície ocupa o segundo lu
gar entre as mais extensas bacias do 
território, vindo logo após a do Amazo
nas, como bacia independente"; inter
rompido é seu curso por inúmeras ca-

choeiras provocadas pelos diques con- · 
seqüência do resfriamento do b

1

asalto 
nas fendas triássicas ; seus afluentes da 
margem esquerda, indicam as direções 
de penetração mais favoráveis para o 
interior. 

Clima: 
Predomina o clima temperado, com 

nuança decorrentes da distribuição das 
chuvas; assim é que na faixa litorânea, 
na campina gaúcha e na região das 
florestas tropicais do Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina e Paraná, as chuvas 
são uniformemente distribuídas e o ve
rão fresco; já na faixa central-longi- · 
tudinal do Paraná, Santa Catarina e 
NE do Rio Grande do Sul, as chuvas 
são distribuídas e os verões quentes; 
e em quase todo o Estado de São Paulo, 
de Campinas para W . , as chuvas são 
de verão, embora o clima seja tempe
rado. 

SUB-REGIÕES NATURAIS: 

11 . - Litoral: 
Estreito e descontínuo, alargan
do-se em alguns trechos e . apre
sentando-se retilíneo, baixo e 
arenoso, "com dunas e separan
do do mar, grandes lagoas como 
a Mangueira, a Mirim e a dos 
Patos". 

12 . - Alto da Serra: 
Que é tôpo do planalto do Com
plexo Brasileiro, estudado já no 
relêvo; "apresenta-se como um 
natamar, com pequenas eleva
Ções arredondadas", que "descai 
para a planície litorânea, qual 
abrupto paredão recoberto de 
florestas" . 

13. - Primeiro planalto sedimentar: 
"Muito pouco ondulado", cavado 
pelos rios de "leitos profundos e 
sinuosos" ; estendendo-se desde o 
N. de São Paulo até o N. de 
Santa Catarina, constituiu desde 
a época dos Bandeirantes, região 
trilhada pelos que do sul pro-
· curavam os afamados mercados 
paulistas de gado. 

14. -Segundo planalto sedimentar: 
Também de pouco relêvo e pro
fundamente sulcado pelos rios; 
é a região do planalto basáltico, 
já referido. 

15. - Campinas meridionais: 
De que tratamos em traços largos 
ao descrever o relêvo. 
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REGIAO CENTRO-OESTE 

Constituição administrativa: 

Estados de Mato Grosso, Goiás e 
Território de Ponta Porá. 

Constituição natural: 

Engloba ainda o SE do Estado do 
Pará, o S do Maranhão, o SW do 

- Piauí e a faixa ocidental de Bahia e 
Minas Gerais; recua, porém, na região 
NW de Mato Grosso e extremo N de 
Goiás. 

Nota característica: 

Extensos chapadões com vegetação 
campestre. 

Geologia: 
O capeamento sedimentar predomi

na nesta grande região natural, inter
rompido em largos trechos do N mato
grossense e Goiás central pelos aflora
mentos extensos do embasamento cris
talino, provocado pela erosão secular. 

A sedimentação é variada, mas se 
processou mais intensamente nos perío
dos permiano, cretáceo e quaternário. 

Relêvo: 
Há, pode-se dizer, 2 regiões de rele

vos perfeitamente caracterizadas no ex
tremo oeste, a baixada matogrossense; 
e o planalto, acidentado aqui e ali pelos 
chapadões. 

A baixada, cuja parte de mais 
baixa altitude constitui o Pantanal, é 
extensa planície envolvendo o rio Pa
raguai que a inunda periodicamente 
para L e NE, é "nitidamente delimita
da pelas escarpas que constituem a 
borda ocidental do planalto brasileiro". 

O planalto ocupa a maior parte da 
Região, estendendo-se ligeiramente on
dulado, cortado por "vales suaves"; 
movimenta-se com o aparecimento das 
chapadas que se erguem em paredões 
abruptos mas de tôpo tabular, o que 
impressiona e ilude o observador que 
julga serem serras, as escarpas. 

Entre êsses acidentes, podemos des
tacar: o Espigão Mestre entre os rios 
São Francisco e Tocantins, alto de 900 
metros e largo de mais de 100 quilôme
tros, desce para leste; a chapada dos 
Pareeis no NW de Mato Grosso, das 
Mangabeiras, etc. 

Vegetação: 
· Grande extensão da Região Cen

tro-Oeste é recoberta pelo cerrado, já 
caracterizado anteriormente; na bai
xada, vamos encontrar os mais varia
dos tipos, desde a floresta amazônica 
até a campina gaúcha, o que valeu o 
nome de Complexo do Pantanal, dado 
a vegetação tão heterogênea. 

O cerrado cede lugar em extensas 
áreas às campinas do Espigão Mestre 
e de Vacaria, estas no Território de 
Ponta-Porá; e outras mais de menor 
importância. 

Hidrografia: 
Três grandes bacias têm inúmeros 

afluentes nesta Região: - as dos rios 
Amazonas, Paraguai e Paraná. 

Para a calha amazônica correm im
portantes cursos d'água, destacando-se 
o Xingu, o Tocantins e o Araguaia, o 
Guaporé e o Tapajós; são em geral 
encachoeirados ao descer o Planalto 
Brasileiro . 

O Paraguai é a · mais importante 
aquavia, penetrando fundo no territó
rio matogrossense, com vários afluentes 
navegá veis. 

E, finalmente, o Paraná, com seus 
afluentes da margem direita. 

Clima: 
Pode-se dizer que em tôda a Re

gião o clima é quente, com chuvas de 
verão, pois na verdade somente em uma 
ou outra parte é que encontramos ou
tro tipo de clima; temos, portanto, duas 
estações nitidamente marcadas :· a chu
vosa no verão e a sêca, no inverno. 

SUB-REGIÕES NATURAIS: 

16 . -Pantanal: 
Baixa e plana, eleva-se suave
mente p·ara o N., até mais ou 
menos 200 metros de altitude. 

17. - Vertente da margem direita do 
Paraná: 
Que é considerada como prolon
gamento ' do Brasil Meridional 
pela semelhança do relêvo e es
trutura geológica. 

18. - Chapadões centrais: 
Extensas chapadas, "planas no 
seu tôpo, qual gigantescas me
sas"; pouco conhecidas e explo
radas até hoje. 

.... Assine a "Revista Brasileira de Geografia" para receber em sua casa a melhor publicação 
periódica sôbre a geografia do Brasil. 
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A APROXIMAÇÃO 

Intelectual e fisicamente preparado, e munido do equipamento convenient~. 
cabe determinar o dia da partida. Não são, em todos os casos e em todo o 
Brasil, os mesmos meses os mais recomendáveis para viajar . Tanto para o 
navegante, nos rios, como para os que marcham, a cavalo ou a ·pé, a carência 
ou excesso de água podem ser perigos igualmente graves . Por falta de água, 
encalha a embarcação, e a sêde inutiliza homem e animal. Mas com o excesso 
de água podem ocorrer naufrágios e, aumentando, formidàvelmente, a violência 
dos rios, desaparecem os lugares de pouso nas margens. E a inundação impede 
a passagem de tropas e pedestres . Se a sêca, por sua vez, despoja vastas regiões 
de seus pastos e de outros alimentos vegetais, afugentando a fauna e concen
trando-a em alguns pontos, a chuva, por outro lado, não permite caçar, aba
fando com o seu gotejar o ruído .do andar dos animais, ou deixando-os completa
mente imóveis nas suas guaridas . É o vai e vem das águas que faz também 
surgirem e sumirem as diversas pragas de insetos e as doenças por elas trazidas. 

Assim, pode-se recomendar, por exemplo, os meses de maio a setembro aos 
que querem descer o Araguaia com tempo suficiente para estudar índios ou caçar, 
restando a outra parte do ano aos passageiros muito apressados . Com essa 
recomendação feita em sã consciência, devemos lembrar, ainda, que não baixam 
e sobem as águas, todos os anos, exatamente na mesma época e da mesma forma. 
Certas variações se verificam, por tôda parte, que merecem consideração. 

A melhor época para viajar não é, forçosamente , a mais oportuna para 
aproximar-se da tribo a estudar. As mesmas circunstâncias que favorecem a 
nossa marcha, facilitam, também as caminhadas dos índios que, então, se ausen
tam por muitos dias de sua aldeia ou do acampamento comum, para ir pescar, 
caqar ou negociar com os vizinhos. As intempéries, por outra parte, que impedem 
nossos passos, retêm também em sua casa os índios que, dêsse modo, obriga
toriamente unidos e sedentários, oferecem à investigação etnográfica possibilida
des muito maiores do qúe quando dispersos; os índios não se livram, assim, tão 
fàcilmente, como no estado vagueante, do nosso contacto. 

O problema, agora, consiste em saber como entrar em contacto. É preciso, 
primeiramente, descobrir o paradeiro da gente que queremos visitar ou suge
rir-lhe, de qualquer maneira, o desejo de aproximar-se de nós . 

Sendo tribo desconhecida, agressiva ou disposta a fugir, sempre será prefe
rível surpreendê-la, a ser surpreendido por ela. Para conseguir isso, torna-se 
necessário saber ver e ler os rastos. Nem sempre enxergamos fumaça . de fo
gueiras ou de um capinzal incendiado que nos possam guiar. É preciso, então, 
procurar outros meios de orientação . No campo, em geral, é mais fácil divisar 
uma pista fitando a grama numa distância de vinte metros em vez de estudá-la 
de perto. No mato, gaµios quebrados podem servir de indício. Sôbre o tamanho 
do grupo que seguimos, informam-nos, às vêzes, o número das fogueiras, os 
pousos ou os restos de comida num acampamento abandonado . Os vestígios 
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no chão, fora das pousadas, são, quase sempre, menos instrutivos a respeito da 
quantidade, pois o índio em viagem coloca o pé direito exatamente no lugar 
pisado pelo pé direito do que vai à frente , procedendo de maneira correspon
dente também com o pé esquerdo. 

Entretanto, ainda quando muita gente pisou no mesmo lugar, acontece, fre
qüentemente que, examinando com maior atenção o solo, não encontramos 
indícios algum de sua passagem. Andando eu nos matos do Alto Paraná, guiado 
por um Guiaqui, na pista de um bando dos seus, o índio apontou o chão, dizendo 
a palavra "senhora" . Olhei e não pude ver nada que denunciasse a mais vaga 
impressão de um pé humano e, muito menos ainda, o fato da pegada provir de 
u 'a mulher. 

Sucede, porém, que o próprio índio, procurando seus semelhantes, não encon
tra nem galhos quebrados nem vestígios no solo . Não fica , por isso, sem recursos. 
Basta-lhe, em geral, para não errar o caminho, imaginar as intenções e pre
cauções que dirigem, necessàriamente, os passos da gente do mato . Ora é o 
tronco ôco duma velha árvore que faz mudarem de direção os viandantes pois 
precisa ser examinado em vista da possível existência duma colmeia; ora .é um 
atoleiro quase invisível que lhes aconselha dar meia volta . Viver, assim, a vida 
dêsses homens, é possível para os que nasceram e foram criados em seu ambiente . 
Nós só podemos constatar a diferença radical existente entre nós e êles e tentar 
perceber, compreender e sentir as suas necessidades . Naturalmente, o india
nista aprende muito, investigando o modo de viver de uma tribo pelo que encon
tra, a êsse respeito, em seu caminho. Especialmente os índios sem paradeiro 
fixo, devem ser observados desta forma, como no caso, estudando os Guaiaqui. 

Não conseguindo descobrir o paradeiro da tribo procurada ou não querendo 
ir até lá, podemos denunciar a I'ossa presença , pelo ruído, disparando nossas 
armas, pelo estouro ·e luz de foguetes ou por fumaça. Um meio ultra-moderno 
é o alto-falante . Torna-se extremamente impressionante quando se enfeitiçam 
as solidões com a Ave Maria de Schubert ou, satisfazendo mais o gôsto dos índios, 
com o ritmo bem marcado da marcha ou do samba. 

Encontrando-se um atalho, freqüentemente visit ado, é conveniente espalha
rem-se brindes se quisermos atrair uma tribo desconhecida ou demonstrar nossas 
intenções pacíficas a índios medrosos ou agressivos . . 

Foi assim que se iniciou, por exemplo, a célebre pacificação dos Parintintim 
do rio Madeira , empreendida e realizada, em 1922, por Curt Nimuendaju . Esta
beleceram-se postos de presentes nos lugares em que havia indícios evidentes 
de freqüente passagem desta temida tribo Tupi . Eram abrigos cobertos de fôlha 
de zinco, que defendiam da chuva as miçangas, roupas, facões, machados e 
outros utensílios . Depois de alguns dias, êsses objetos desapareceram, achando-se 
em lugar dêles, flechas fincadas no chão . Os índios tinham aceito os presentes, 
mas sua resposta significava que não confiavam no doador . í:ste, por .sua 
vez, repetia sem cessar as ofertas . Os Parintintim, então, acusavam a recepção 
armando estrepes com pontas de flecha. 

Não se contentaram, porém com isso . Seu primeiro ataque deu-se pouco 
mais tarde . Nimuendaju não foi surpreendido. Construíra, com fôlhas de zinco, 
um sólido barracão que o abrigava e a seus camaradas. Era uma casa forte num 
ponto estratégico, oferecendo larga vista ao redor e facilitan do a defesa. Os 
índios deram gritos de guerra e atiraram flechas . Não houve reação hostil. 
Então, com nova gritaria, afastaram-se . 

Depois de outro ataque semelhante, Nimuenda ju os seguiu, procurando atraí
los com palavras da língua geral, faladas brandamente, e oferecendo-lhes ma
chados e facões que tinha nas mãos levantadas. Não obteve êxito . Os índios 
sumiram. 

Mais atrevido foi o tercéiro ataque . Logo depois de desfechadas as setas 
contra o barracão, os agressores forçaram a porteira da cêrca de arame farpado 
que circundava a casa. Nimuendaju mandou disparar as armas de fogo para o 
ar . A maioria dos intrusos saiu correndo . Alguns, porém recuaram somente 
até o lado de fora da cêrca, aí permanecendo a descoberto . Nimuendaju, com 
palavras amáveis, aproximou-se da porteira e não sendo atendido colocou uma 
bacia com diversos presentes e retirou-se : ' 

Os índios apoderaram-se da bacia. Outros Parintin~m. que estavam sepa
rados de Nimuendaju pelo rio limítrofe do estabelecimento (o rio Maici-mirim), 
começaram a pedir presentes . O pacificador mandou largar sôbre a água uma 
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bacia cheia de coisas boas. Dois índios tentaram alcançá-la a nado, enquanto 
um de seus companheiros atirava uma flecha que quase atingiu seu intento. 

Apesar dêsse comportamento traiçoeiro, Numuendaj u ofereceu uma terceira 
bacia, e o Parintintim mais valoroso atravessou o rio, apanhou o presente e 
voltou para os seus. 

Assim desenvolveu-se, pouco a pouco, a aproximação mútua. Quando Nimu
endaju falou em guarani foi melhor entendido, pois êsse idioma se assemelha 
mais do que a língua geral ao parintintim . 

Um índio, então, lhe mostrou, com gestos muito expressivos, que estava com 
a barriga vazia. O alemão mandou buscar farinha de mandioca, comeu primeiro 
um pouco à vista do faminto , convidando-o a servir-se. Dessa feita Nimuendaju 
conseguiu entregar a dádiva diretamente em mãos, concluindo, assim, o primeiro 
capítulo da pacificação. 

Podemos observar, por êsse exemplo, ser indispensável para aproximar-se de 
tribos agressivas, não somente coragem, sangue frio , inteligência e boa vontade, 
mas também muitos presentes dados oportunamente e uma casa forte de 
grande resistência . 

Há, no Brasil, ainda, numerosas tribos nas mesmas condições em que estive
ram, até 1922, os Parintintim . Lembremos apenas os Xavantes do rio das Mortes, 
e, mais ao norte, os Caiapós . 

Para cativar os corações de tribos pacíficas, é preciso, antes de tudo, saber. 
rir e fazer rir os índios. Não é de proveito, naturalmente, mostrar-lhes ou 
provocar nêles uma risada artificial . Devemos dar gargalhadas e fazê-los rir da 
mesma forma, despreocupadamente, como crianças, sem que isso nos leve a 
desempenhar um papel ridículo que diminua a nossa autoridade. Basta, em 
geral, estar verdadeiramente alegre , para dar alegria a muitos . Quem, porém, 
não puder livrar-se de tôdas as idéias negras e sentimentos tristes, para ver 
a vida cheia de belezas e atrativos, fique em casa, em sua própria casa, e bem 
longe das casas dos índios ! 

A respeito da nossa aproximação com os homens por um lado, e com as 
mulheres, por outro, podemos dizer que isso se dá, em geral, entre os índios 
como entre nós : a princípio, o homem se aproxima mais facilmente do homem, 
e a mulher da mulher. Há, porém, exceções, que aumentam com o decorrer do 
tempo. Assim, o etnógrafo tem de tratar, na maioria dos casos, primeiramente 
com os homens, ficando as mulheres em certa reserva e, muitas vêzes, até comple
tamente escondidas. Mas, pouco a pouco, são elas mesmas ou, pelo menos, 
algumas delas que se acercam espontâneamente. E, pode acontecer , então, esta 
aproximação tornar-se mais intensa do que a existente entre os homens. Ao 
contrário, a etnógrafa, a princípio, mais facilmente se aproximará das suas compa
nheiras de sexo, embora não queira dizer com isso que os homens fujam quando 
ela aparece . 

Um dos meios mais seguros para cativar a todos, homens e mulheres, con
siste em agradar as crianças . Consegue-se isso com presentes e carinhos. 
Elogiar os filhos é também um bom caminho para conquistar os pais. 

Para assistir a cerimônias secretas e outros processos que os índios querem 
ocultar, é recomendável esperar até ter conquistado a confiança dêles da maneira 
a que tolerem a nossa presença ou, melhor ainda, nos convidem para tomar parte 
nas festividades. Sendo, porém, impossível aguardar êsse momento, tem o india
nista, a meu ver, a obrigação de arriscar tudo para completar as suas observações. 

Podemos dizer, em resumo, que o comportamento geral do pesquisador deve 
orientar-se pelas seguintes regras: respeitar os índios, agradá-los e fazer-se 
respeitado dêles. 

Para respeitar os índios não basta dar-lhes presentes, em vez de matá-los. 
É preciso ter na maior consideração seus conceitos e costumes, aplicando no 
trato com êsses homens a extrema delicadeza de que êles próprios nos dão as 
melhores provas. Nunca, por exemplo, um índio mostrou o mais leve sorriso, 
quando deformava o seu idioma pela minha pronúncia atrapalhada ou quando 
empregava as suas palavras, cômicamente, em outro sentido. Isso não quer 
dizer que os meus erros passassem despercebidos. Ao contrário: ou êle os 
corrigia, a meu pedido, infatigàvelmente, ou levava a cortesia ao cúmulo de 
adaptar-se completamente à minha maneira de falar e usar seus vocábulos na 
nova significação introduzida por mim. Não sorria tampouco por incapacidade 
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de divisar o ridículo. As alcunhas com que denomina, freqüentemente, os com
panheiros e os brancos, revelam um sagaz observador de características grotescas 
e um fino humorista. 

Enquanto o índio apresenta, assim, nas suas relações conosco e com os seus 
semelhantes, aquêle comportamento que, se encontrássemos entre nós, chama
ríamos de "boa educação", nós, por nossa parte, devemos esforçar-nos por não 
lhe ser inferiores. Meu bom camarada Daniel, por exemplo, vendo os Tapirapé 
tratar sua dermatose, quase rebentava de gargalhadas quando homens, mulhe
res e crianças, para livrar-se da insuportável coceira, aproximavam, cuidadosa
mente, suas coxas das chamas da fogueira . "~sses diabos não têm dó da pele", 
gritava êle, rindo sem cessar. Os índios consideravam, sem dúvida, muito gros
seiro o procedimento dêsse hóspede branco. 

Os malogros de muitos missionários têm sua causa, em grande parte, na 
condenação proferida por êsses homens contra tôdas as crenças que divergem 
das suas próprias. Evidentemente, maneiras tão ásperas não se prestam a 
despertar simpatias entre indivíduos tão conscientes de si próprios como são 
os índios. 

Mas também a astúcia do diplomata: mais experimentado nem sempre 
basta em tais casos. As vêzes, o carinho deve ser sincero. É verdade que, para 
muita gente, é mais fácil pensar com a cabeça do que, por assim dizer, com o 

· coração. Recomendo que também as pessoas nestas condições fiquem em casa, 
em sua própria casa, e bem longe das casas doS' índios. 

Pois, tais pessoas diriam, provàvelmente, que os índios não têm nada de 
semelhante com a nossa "boa educação" quando, já na primeira recepção, nos 
tomam, sem pedir licença, o chapéu da cabeça para pô-lo na sua própria ca
beleira cheia de piolhos e, depois, sucessivamente, nas criações da mesma 
espécie animal de todos os seus companheiros. 

As pessoas incapazes de pensar com o coração não tolerariam e não pode
riam tolerar, provàvelmente, que os índios lhes tirassem a camisa fora das cal
ças, para limpar nela o nariz ou estudar com seus dedos a pele branca por baixo. 
Mas se não quisermos provocar a desconfiança da tribo deveremos suportar 
que os seus membros, uns após outros, venham dar-nos boas vindas e enfiar 
em nossa bôca as mãos sempre sujas, afim de ter a sensação de apalpar · o 
brilho curioso duma coroa de ouro, por exemplo. 

Tudo isso: tirar chapéu e camisa e mexer na bôca do adventício, não são 
possibilidades meramente fictícias, mas atos já realizados pelos índios Tapirapé. 

· Além dessa tolerância excessiva, há muitas outras maneiras de agradar: 
por exemplo, cantar e fazer música, tomar parte nas danças e em tôdas as 
atividades em que possamos desempenhar um papel conveniente, mostrar livros 
ilustrados, contar histórias, especialmente de animais, e fazer brincadeiras 
que sugiram sermos donos de alguma fôrça mágica. Pois, agradando os índios, 
devemos faEer-nos respeitados. Quando, cochichando misteriosamente com a 
minha lapiseira, a fiz aumentar e diminuir de . tamanho, sem que alguém per
cebesse a manipulação que provocava, na realidade, a saída e retirada do gra
fite, êsse espetáculo tanto satisfazia, agradàvelmente, a curiosidade dos índios 
como parecia aconselhar-lhes certo respeito às minhas capacidades de feiti
ceiro. Mais impressionante, ainda, foi a minha arte de engulir fumaça de ci
garro e soltá-la depois de ter comido, bebido e falado. 

Outro meio, menos honesto do que essas brincadeiras, mas também com
pletamente inofensivo e capaz de aumentar a nossa autoridade, é vangloriar-se 
com jeito . O que, segundo Yves d'Evreux, que, estêve, em 1613, no Maranhão, 
se deu naquele tempo com os franceses entre os Tupinambá, sucedeu comigo 
de forma bem semelhante, quando visitei os Tapirapé. Conta o velho missionário 
que o Tupinambá costumava perguntar ao francês: Convosco quantos ·supe
riores, guerreiros, capitães e principais vieram?", obtendo a resposta: "Muitos". 
A respeito da pergunta que o índio, depois disso, dirigiu ao europeu, indagando 
se êste era um dos principais, observa o padre capuchinho: "Bem podeis pensar 
que não há ninguém, por mais medíocre que seja a sua condição, que de si não 
diga bem". Por isso respondeu o francês "Che muruuichoe", (sim, sou um dos 
principais) . Diz o selvagem: Teh ogeypo" (muito bem, estou contente; basta; 
falemos de outra coisa) . 
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Se o Tupinambá ficou, realmente, contente com a informação dada pelo 
francês, foi porque gostou de reconhecer certa graduação, dignidade e poder, 
tendência essa que aparece entre muitos índios e, especialmente nas tribos 
Tupi e que não provém do servilismo mas, por assim dizer, de uma mentalidade 
aristocrática que exige sejam consideradas as diferenças. Essa gente tem, visi
velmente, maior satisfação em tratar com um chefe eminente do que com um 
plebeu qualquer. · 

Para conservar nossa autoridade é preciso, naturalmente, nunca nos me
termos ·a ridículo nos trabalhos, danças, etc ., de que participamos; nunca assu
mirmos um compromisso sem poder cumprí-lo; nunca proferirmos uma ameaça 
sem poder realizá-la; nunca importunarmos alguém com a nossa música ou 
outros meios para agradar, mas deixarmos os índios pedir e sabermos negar, 
às vêzes. É verdade que permiti aos Tapirapé tocar com a mão nos meus dentes 
e assoar o nariz na minha camisa, mas nunca os deixei pegar no meu revólver 
carregado. · 

O padre Serafim Leite escreve : "Se me fôra permitido invocar a minha pe
quena experiência pessoal com os índios pouco civilizados dos confins amazônicos 
do Brasil, Colômbia e Venezuela, onde vivi alguns anos antes de entrar na 
Companhia, diria sem hesitação que o homem branco está de mais entre os 
índios no dia em que mostra fraqueza" . 

Essa afirmação do conhecido historiador jesuíta só é inexata por que gene
raliza demais. Indubitàvelmente, o branco que não sabe fazer-se respeitado 
pelos índios, efi.contrará as maiores dificuldades como etnógrafo ou catequista, 
não sendo mais tomado a sério e recebendo, então, informações falsas ou ne
nhuma explicação . Muitas tribos chegam, também, a roubar e, até, matar os 
brancos, e certas circunstâncias de alguns dêsses casos denunciam claramente 
que as próprias vítimas facilitaram o saque e assassínio, por desprezarem os 
índios, ou se comportarem como palhaços ou ainda brigarem entre si de tal 
maneira que todo o mundo percebesse a discórdia . 

Por outro lado, porém, é bastante conhecido o carinhoso e respeitoso trata
mento que certas tribos deram justamente àqueles brancos que mostraram 
fraqueza física ou psíquica . Um dia , no meio dos Ta pira pé, meu camarada Daniel, 
por causa de uma . bagatela qualquer, perdeu o contrôle dos nervos e começou 
a chorar com soluços convulsivos, como uma mulher histérica . O chefe da tribo 
colocou-lhe a mão no ombro, consolando-o como se fôsse uma criança . Daniel 
des~sperado queixa-se, com lágrimas nos olhos, perante os índios que êle tanto 
despreza . Eu salvo a situação declarando ser a saudade da família que leva 
o meu companheiro a um estado tão deplorável . Perguntam-me se tenho sen
timentos semelhantes. Digo que não, mas que a minha saudade nascerá no dia 
de minha partida desta aldeia e será, então, a saudade dos Tapirapé . Provocou 
esta resposta risadas alegres, e o chefe, para dar ainda, maior consôlo a Daniel, 
prometeu-lhe que a tribo faria danças bonitas e o presentearia com bananas 
gostosas . Em todo caso, Daniel não era demais entre êstes índios nesse dia em 
que revelou sua fraqueza e não o teria sido, tampouco, como único branco na 
aldeia, pois era bom caçador e, como tal, estimado fornecedor de carne . 

Mesmo depois de conseguirmos ser bem vistos e respeitados pelos índios, não 
temos, ainda, garantia alguma de que sempre será assim . Podem surgir muitas rá
zóes di.ferentes que façam os índios desejar a nossa partida; por exemplo, doença, 
falta de víveres, aborrecimento ou desconfiança por causa do inquérito longo, 
sem fim, esperança de obter presentes na nossa despedida, etc. Em geral, 
devemos tentar prolongar a nossa permanência o mais possível, para nos fami
liarizarmos, cada dia melhor, com os índios e seu modo de viver. Isso ' depende, 
porém, em grande parte, das possibilidades de alimentação e de transporte, 
exigindo, por conseguinte, que tomemos em consideração, mais uma vez, as 
peculiaridades das estações do ano . 

As tribos que tiveram pouco ou nenhum contacto com a nossa civilização, 
são ora mais, ora menos próprias para serem estudadas do que as que já andam 
de calças e falam correntemente o português . As primeiras, freqüentemente, 
são menos maliciosas e menos capazes de nos enganar, ao passo que as últimas 
se tiverem boa vontade estarão em condições de auxiliar-nos pelo conhecimento 
da nossa língua e dos nossos conceitos. 
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II 

A COLETA DO MATERIAL 

Com o entabolar das relações começa a coleta de informações. Há casos em 
que já recebemos informações, antes de ter visto os informantes. Com as flechas 
fincadas no chão, os Parintintim informaram Nimuendaju de sua hostilidade . 
Os indios, em geral, têm diferentes maneiras de dar, ocultando-se, essa mesma 
notícia. 

Tratando com êles, de perto e sem conhecermos a língua dêles e , nem 
êles a nossa, podemos nos entender por gestos. Cada gesto exprime uma 
informação. Apesar de ignorarmos certos gestos dos índios e vice-versa, os 
gestos sempre facilitam decifrar as comunicações necessárias . A maior parte 
dos gestos,. porém, não nos deixará dúvida alguma. Quando, por exemplo, ao 
chegarmos na aldeia, o índio ameaça com um pau seus cães. que se aproximam 
de nós, e nos entrega, depois, o mesmo pau, percebemos exatamente a neces
sidade de nos defendermos contra êsses animais . Ou quando êle coloca aos nossos 
pés uma panela com comida, olhando-nos com um sorriso alegre e tomando do 
mesmo manjar oom visível e audível apetite, sabemos estar convidados a 
participar do petisco índio. 

É também por meio de gestos que começamos a aprender a língua . Prin
meiramente, apontamos o nariz, dizendo nariz, o ôlho, ,dizendo ôlho, a bôca, 
dizendo bôca etc . Ao repetirmos os mesmos gestos, pode ser que o índio já 
tenha entendido, dizendo as palavras correspondentes na sua língua. Provà
velmente dirá, então, apontando meu nariz, a palavra que significa "seu" nariz, 
apontando meu ôlho, a palavra que significa "seu" ôlho, etc. Pois o índio sempre 
concebe somente um objeto determinado e concreto, · podendo denominar, por 
isso, somente êsse mesmo objeto determinado e concreto e não o objeto como 
tal e como conceito total que compreende todos os objetos da mesma espécie. 
Por isso, se indago pela designação para ôlho, apontando meu ôlho, o índio só 
pode pensar neste ôlho apontado, não chegando à abstração do ôlho em si. 
Não entende, naturalmente, tão pouco o meu desejo de obter tradução literal, 
pois dizer "meu ôlho" quando é apontado o ôlho do outro, exige também unia 
abstração de que uma pessoa sem o nosso treino ·intelectual não é capaz . É 
por isso que encontramos, freqüentemente, no material lingüístico recolhido 
entre índios, por viajantes sem o preparo nece.sSário, frases que em vez de 
representarem a tradução desejada, não são outra coisa do que a réplica dada 
pelo índio em sua língua à pergunta feita por gestos ou em lingua européia. 

É preciso considerar além disso ser possível que o índio, ao apontar meu ôlho, 
me diga a palavra que significa na sua língua ou "tua pálpebra" ou "tua pestana" 
ou certa qualidade de meu ôlho. Todo escrúpulo é pois insuficiente nas pesquisas 
lingüísticas. í:sses escrúpulos devem levar-nos a renovar, continuamente, o 
contrôle . É preciso, para isso, fazer várias vêzes, ao mesmo indivíduo, a mesma 
pergunta e repetí-la perante o maior número possível de indivíduos . Além de 
diferenças de pronúncia, encontraremos, às vêzes, divergências na designação 
do mesmo objeto que, naturalmente, devem ser registradas sem exceção . As 
informações têm que ser controladas, se possível pela observação própria, pres
tando-se atenção, por exemplo, ao modo por que os índios designam entre si 
um determihado objeto cujo nome queremos saber . 

Deve-se considerar, também, que a extensão da significação de uma palavra 
índia nem sempre coincide com a da palavra correspondente de nossa língua, 
como, no tapirapé, por exemplo, mostra o vocábulo amonu que significa tanto 
"morto" como "doente" enquanto por outro lado, existem várias designações 
para meninas de diferentes idades. E' sabido terem as línguas européias também, 
entre si, diferenças na extensão da significação das palavras . 

Naturalmente, é desejável recolher informações em língua índia, mas sô
mente quando conhecemos a língua. Con\'ém, em geral, empregar, para êsse fim, 
a língua melhor entendida pelo informante e por nós, e esta língua será, fre
qüentemente, uma mistura da· sua e da nossa. 

Considerando a extensão da significação das palavras, já encaramos fenô
menos particulares do povo que estudamos. Isso nos deve levar a não identificar, 
diretamente, todos os conceitos índios com os nossos. Encontrando, por exem
plo, nos vocabulários organizados pelos viajantes, palavra como "casar", "deus" 
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ou "muito", devemos considerar que significam na língua índia muita coisa dife
rente na nossa . Que complexo de idéias costuma aparecer-nos com a palavra 
casar? Talvez pensemos na primeira solicitação que o pretendente dirige à sua 
eleita por meio de olhares e, depois, do cochichar e do apertar de mão; talvez nos 
lembremos de sua entrevista decisiva com os futuros sogros, do compromisso 
oficial com o anel no dedo, das núpcias, com ou sem o. véu da noiva, e do jura
mento de eterna fidelidade. Ouvindo a palavra Deus, pensamos, talvez, numa 
fôrça motriz de tôda a vida e a palavra "muito" nos faz imaginar uma grande 
quantidade. Que se dá com o índio quando ouve, na sua língua, essas palavras? 
Entre muitas tribos é costume a moça tomar a iniciativa do amor e do matri
mônio, não sendo nunca os rapazes os que procuram atrair com os olhos, ou 
abrir a bôca para tais fins, e, muito menos ainda, os que, nestas ocasiões, 
apertam as mãos. Mesmo entre as tribos em que o moço desempenha o papel 
do pretendente, êle mesmo e todo o ambiente se distinguem de um pretendente 
e de seu ambiente entre nós. Se bem que seja costume em alguns lugares trazer 
o índio certos presentes à casa dos sogros não podemos comparar a veação ou a 
lenha com o nosso bouquet de flores . Também o noivo índio não vai gastar 
nada com o joalheiro, nem ventilar o problema do véu. Por fim, muitos índios 
consideram a coisa mais natural, a intenção do recém-casado de obter, quanto 
antes, uma segunda mulher. E' verdade que a palavra casar significa a união 
de dois parceiros sexuais, tanto para o índio como para nós, mas êle associará 
a êsse conceito básico idéias completamente diferentes das nossas. A palavra 
traduzida, em certos vocabulários, por "deus", designa, talvez, também uma 
fôrça sobrenatural, embora não raramente na pessoa de um malvado que faz 
travessuras de tôda espécie, sem relação alguma com o conceito cristão do senhor 
do mundo. A palavra "muito" indica uma quantidade, tanto entre os índios 
como entre nós, mas para nós, treinados pela aritmética, é inesperado demais 
o fato de começar essa quantidade, como por exemplo no tapirapé, com mais de 
um, isto é, com dois, de maneira que, freqüentemente , já se diz "muito" em vez 
de "dois'', ou de aparecer o "muito", o mais tarde, depois do número quatro, isto 
é, em lugar do cinco. Dêstes exemplos torna-se evidente que os nossos conceitos 
"casar", "Deus" e "muito" podem corresponder aos conceitos índios, mas somente 
abstraídos de sua conexão cultural e despidos de tudo o que distingue o índio de 
nós. Serão, então, conceitos que não têm vida e nada contam da vida, mas que 
deixam se classificar, cômodamente, como besouros enfiados em agulhas dentro 
de uma caixa de vidro. 

A diferença do ambiente em que nascem os nossos conceitos e os dos índios, 
faz que, freqüentemente, o índio reaja de outra maneira ante o estímulo intelec
tual exercido por uma pergunta . Perguntado pelo nome duma lança, por exemplo, 
o índio pode ser incitado a pensar em danças por usar como instrumento de baile 
a mesma lança considerada arma por nós . Ou êle emudece por parecer-lhe 
qualquer pergunta nossa uma exigência impossível ou confusa . 

Nós mesmos ficamos embaraçados com muitas perguntas de nossas crianças 
pois estas, apesar de viverem, aparentemente, no mesmo ambiente que nós, 
têm as suas idéias próprias vendo, por isso, de outro modo, o ambiente, isto é, 
não estando, realmente, em nosso ambiente, mas num outro, a saber, no seu 
próprio ambiente. Também, freqüentemente, custa-nos muito responder, porque 
o vocabulário da criança possui ainda lacunas para que entenda tudo o que nós 
queremos dizer, ou porque supomos saber tudo o que uma criança pode perguntar, 
sem que tenhamos dado conta a nós próprios de certas coisas a ponto de podermos 
explicá-las, também, a outros . Todavia estamos familiarizados, mais ou menos, 
com os conceitos de nossas crianças, de maneira que a resposta a suas perguntas, 
se estas não se referirem a fatos desconhecidos por nós, poderá ser difícil, mas 
não impossível. 

Conhecendo eu, também, de alguma maneira, os conceitos dos Tapirapé, 
estive em condições de manifestar-me quando queriam saber se meu camarada 
Daniel era médico-feiticeiro e sonhava "grande" ou "pequeno". Apesar de ser 
evidente que Daniel fazia o que eu lhe mandava, possuía êle muitas habilldades 
que, para os índios, deviam indicar um poder extraordinário, justificando sua 
pergunta, principalmente porque eu mesmo, homem de posse semelhante, já 
me tinha apresentado como pajé . O médico feiticeiro distingue-se dos homens 
comuns, entre outras coisas, pelo fato de empreender no sonho grandes viagens 
vendo nelas muito mais do que, em geral, seus companheiros de tribo. Chama-se 
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isso "sonhar grande", e quanto maior e rica de aventuras a viagem, tanto maior 
o sonho. A gente comum, porém, não costuma afastar-se muito no sonho, e 
é por isso que se diz que ela sonha "pequeno" . Eu sabia tudo isso e tomei-o em 
consideração antes de responder que Daniel, certamente, não sonharia como eu 
até São Paulo, mas, em todo caso, até o Araguaia , por conseguinte numa dis
tância de algumas boas jornadas . Era isso uma resposta verídiCa que, também, 
indicava a proporção real entre a importância mágica de Daniel e a minha . 

Outra pergunta que, de modo semelhante, transferia conceitos índios para 
a nossa vida, foi feita pelos Tapirapé quando me interrogaram se nós sepultamos 
com os nossos mortos o seu livro de notas. Quem morre nesta tribo, leva todos 
os seus bens consigo para baixo da terra, os homens o arco e a flecha, e as 
mulheres o fuso . Mostrando-me inseparável de meu livro de notas, era bem 
fácil os índios suporem que êste me acompanhasse, depois da morte. 

Outra pergunta dos Tapirapé visou o homem que tinha seu retrato gravado 
na minha lata de aveia marca "Quaker Oats ." Queria saber se êsse homem 
era chefe . A pergunta era justificada porque na lata estava um representante 
muito bem vestido da seita de Fax e Penn que, além disso, usava sapatos e tinha, 
até papel na mão, apresentando, por conseguinte, característicos semelhantes 
aos de um chefe branco, uma vez que eu era conhecido . Naturalmente, levei 
em conta essas circunstâncias, dando ao "quaker" as ·mesmas honras que · já 
tinha conferido a mim mesmo. 

Com esta pergunta, por conseguinte, os Tapirapé punham em relação, como 
com as duas primeiras, sua própria cultura com a nossa, mas partiam do que 
já sabiam de nós para averiguar outros detalhes. O absurdo de sua pergunta 
não está , neste caso, na aplicação de seus conceitos a nossas coisas, mas no 
conhecimento e na aplicação deficientes de nossos conceitos. 

Caso idêntico ocorreu quando os índios, vendo o corpo mediano de um 
atleta despido que estava estampado numa outra lata para recomendar com a 
sua musculatura o efeito fortificante do conteúdo, quiseram saber se êsse homem 
ia tomar banho . Tinham observado como particularidade de nossa cultura, 
que me despia antes de mergulhar, de manhã e de tarde, no córrego. Na sua 
própria cultura não havia, ordinàriamente, nada que despir . Não tendo êles 
a menor idéia da propaganda comercial, estando, por conseguinte, só muito 
insuficientemente informados a respeito de nossa cultura, sua pergunta não 
lhes · podia parecer absurda. 

Suas indagações só nos são compreensíveis na medida em que apreendemos 
os seus conceitos, e não só êstes como a sua capacidade de ,entender os nossos. 
Do mesmo modo nossas perguntas só lhe serão compreensíveis se estiver familiari
zado com os nossos conceitos . Por exemplo, os índios não têm expressão para 
agradecimento . O que podem fazer quando queremos saber a palavra ou o 
gesto de agradecimento ? Se não observaram manifestação correspondente entre 
nós, entendendo sua significação, nem sequer pressentirão o que desejamos . 
Entretanto, mesmo que não ignorem o nosso conceito de agradecimento nem 
o seu sinal, falta-lhes ainda empreender a imensa tarefa de explicar-nos porque 
não há coisa semelhante entre êles . 

Considerando tudo isso, devemos compreender que, só em certos casos, as 
perguntas diretas e precisas levam o etnógrafo ao fim · desejado. Tendo sêde 
e pedindo por água, não o faremos por certo vagamente e com rodeios . Mas, se 
quisermos averiguar alguma coisa da vida e do trabalho dos homens, de suas 
opiniões e esperanças, convém, em geral, não exigir uma informação muito 
limitada, mas, por meio de interrogações superficiais, aparentemente fúteis 
ou corteses. Freqüentemente ainda poderemos consegui-lo contando alguma his
tória, de modo a animar o curso das idéias de nosso interlocutor e dar-lhe, im
perceptivelmente, a direção desejada por nós . Muitas vêzes é assim, unica
mente, que podemos evitar de sugerir-lhe respostas que não representam seu ver
dadeiro saber e opinião, mas que estão destinadas, sómente, a satisfazer a nossa 
curiosidade ou a impressionar-nos de qualquer forma . 

Por outro lado, é evidente que não podemos, simplesmente, deixar de per
guntar com detalhes, pois o índio não é capaz de presumir tudo o que queremos 
saber dêle . Se Alexander Goldenweiser afirma que o etnógrafo parece ao inter
rogado sempre estúpido ou suspeito, por informar-se acêrca de coisas que todos 
sabem, mesmo as crianças, é isto um.a das generalizações não justificadas que 
no capítulo "How anthropologists work" de sua Anthropology (New York, 1937, 
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ps . 47 e seg . ) levam a varias inexatidões. No conv1v10 íntimo com os índios, 
temos bastante ocasião para mostrar-lhe que não somos imbecis nem dignos 
de desconfiança. Além disso seria considerar o próprio índio como imbecil, 
supormos que êle não compreende porque o estrangeiro não sabe a mesma coisa 
que uma criança de sua própria tribo, tendo naturalmente, em compensação, 
outros conhecimentos. É verdade que, às vêzes, pode tornar-se suspeito pela 
interrogação zelosa demais - e isto já se deu também comigo - mas tais obstá
culos só surgem excepcionalmente, podendo ser removidos, na maior parte dos 
casos, pelo aumento da precaução e da paciência . 

Teremos de desenvolver um tato que nos evite sempre uma curiosidade 
importuna . Quase sempre é melhor começarmos a contar em vez de perguntar. 
Será preciso, com isso, inventar certas coisas , para que o índio fale sôbre aquilo 
que queremos averiguar . Como, em geral, lhe interessam mais os assuntos de 
outras tribos de índios do que os nossos , por lhe serem mais afins e, com · 
isso, mais compreensíveis, é recomendável contar-lhe , primeiramente, como se 
apresenta entre aquelas tribos, o fenômeno cuja existência, configuração e fun
ção na tribo de nosso interlocutor devem ser constatadas por nós . Freqüente
mente, porém, não estamos informados de maneira alguma, ou talvez deficiente
mente, acêrca da existência, forma e importância de determinado traço cultural 
entre os índios mencionados por nós, ou, por outro lado, sabemos que não há 
êsse traço entre êles . É preciso, então, dar livre curso à nossa fantasia e enfeitar 
o nosso conto de tal modo que o ouvinte não queira ficar atrás e, ou relate 
com todos os detalhes como são as coisas correspondentes dêle e dos seus, ou nos 
repliquem com outras particularidades de sua_ tribo, assim denunciando não 
conhecerem ou nada possuírem que se assemelhe ao descrito por nós. 

Num diálogo dessa espécie, que não dá ao índio a impressão de ser êle o 
único doador e nós os recebedores, obtemos, em geral , não somente informações 
mais seguras e extensas, do que pela interrogação direta, mas ouvimos também 
muitas coisas cuja existência nunca teríamos presumido e, acêrca das quais 
nunca nos teria ocorrido indagar. Além disso, uma conversa dêsse tipo não 
causa ao informante tanto cansaço, aborrecimento ou desconfiança como um 
interrogatório mais pu menos rígido. Por fim, deve ser considerado que o 
índio aplica o princípio da reciprocidade, não só aos bens materiais, como aos 
espirituais; é o que se comprova pela permuta de danças e cantos entre Tapirapé 
e Carajá, para a qual representantes de ambas as tribos se encontram num 
determinado lugar, sendo alternadamente fornecedor e recebedor, tudo isso da 
mesma forma pór que faziam o comércio do urucu, filhotes de arara vermelha 
e facões. Entre os Ta pira pé, eu também troquei de modo semelhante, por 
exemplo, canções infantis, recitando, em troca de uma em que o camondongo 
era protagonista, uma modinha das crianças alemãs que trata duma rapôsa 
que roubou um ganso. 

Naturalmente, a permuta de bens culturais, como certos conhecimentos, 
opiniões ou cantos, é preferível ao pagamento de nosso informante por meio de 
coisas materiais e, principalmente de dinheiro, pois, às vêzes, a remuneração 
palpável e em moeda pode provocar a inveja e o ódio dos companheiros de tribo 
e despertar no próprio informante uma cobiça que o leva a inventar histórias 
e fazê-las passar por mitos tradicionais . Um afamado explorador, por exemplo, 
voltou à pátria com uma coleção de contos africanos cujo enorme número deixou 
pasmados os especialistas. Mais tarde, pessoas que deviam estar bem informadas, 
afirmaram que aquêle viajante oferecendo em cidades africanas uma boa remu
neração pelos contos, fêz de árabes espertos e de outros indígenas verdadeiros 
fabricantes de contos, que combinavam secretamente para serem contados aos 
estrangeiros. Tais contos, feitos por encomenda, representam, naturalmente, 
material psicológico importante, desde que seja conhecida a sua origem. l!: 
verdade que justamente na coleta de textos se torna inevitável, freqüentemente, 
o pagamento em dinheiro ou valores materiais correspondentes, pois o falar 
desusadamente lento e monótono no ditar e a abundância do material que pro
curamos reunir, tão completo quanto possível, transformam, em trabalho, a ação 
de narra.s, desaparecendo, com isso, qualquer aspecto de diálogo divertido, e 
o índio, por outro lado, não quer de nós retribuição em forma de trabalho 
correspondente. 

Na coleta, não somente de textos, mas de comunicações de qualquer espécie, 
precisamos de contrôle semelhante àquele que aplicamos no apontamento dos 



t496 BOLETIM GEOGRAFICO 

vocábulos . Com certos intervalos tentaremos levar o mesmo informante a repetir 
suas informações. Também levaremos a tratar do tema em questão o maior 
número possível de outras pessoas . Com isso, como no estudo lingüístico, desco
briremos diferenças e contradições . Pode ser, por exemplo, que ouçamos na 
mesma tribo, na mesma cabana e, até, do mesmo indivíduo, duas versões do mito 
sôbre a origem do fogo , que pouco tenham de comum . A causa disso pode ser 
o casamento, pelo qual homens ou mulheres de outras tribos foram encorporados 
à tribo que estudamos. Talvez viajantes tenham trazido novos motivos do 
exterior. Da mesma maneira podemos receber informações divergentes sôbre 
um costume ou uso de qualquer objeto, porque os conhecimentos e opiniões a 
respeito não são iguais entre tôdas as pessoas de uma tribo ou mudaram .em 
determinada pessoa desde a primeira entrevista que tivemos com . ela. 

Sempre devemos tomar not:;i. de tôdas as variantes, como também registrar 
tanto quanto possível tudo o que ouvimos e vemos, nunca deixando de escrever 
o nosso diário, pois do contrário, muita coisa que, no momento de encontrarmos, 
parecia não dever ser esquecida, apaga-se em nossa memória pelo fluxo crescente 
de novas impressões, estando perdida, com isso, para a ciência . 

A mudança nas informações, dadas pelo mesmo indivíduo, pode, também, 
representar um processo importante, a saber: a assimilação voluntária ou invo
luntária dêsse indivíduo a nós, por cortesia ou perfídia, por consciência de si 
próprio ou sujeição, ou simplesmente pela propensão à imitação que determina 
mais ou menos o pensamento e comportamento de todos os homens . Já esta úl
tima causa indica que a assimilação nunca é unilateral ; mas que ela se realiza 
também em nós. A conseqüência disso, entre outras, é enfraquecer-se, cada vez 
mais, o nosso interêsse por muitos fenômenos que, no comêço, pela sua estranhe
za, nos pareciam dignos de nota. Severo contrôle de si próprio é, por isso, indis
pensável . Em cada observação que fazemos, devemos observar, também, a nós 
mesmos, e em cada conversa que temos, devemos desempenhar, ao mesmo tempo, 
o papel do invisível terceiro que nos controla e ao nosso parceiro . 

Assim, encarando mais rigorosamente, não só nós mesmos, mas também o 
nosso informante, aumenta a possibilidade de constatar, se e em que medida as 
suas informações são seguras ou influenciadas por nós. Freqüentemente, o conhe
cimento deficiente da língua nos obriga a entrar em relação com aquela gente 
que melhor entende o nosso idioma. Então é preciso não esquecer a 
que justamente essa gente estêve exposta à influência mais forte da nossa civi
lização, não sendo, de forma alguma, os informantes mais exatos. Certamente, 
só raras vêzes temos de supor que os índios nos dão, de propósito, informações 
falsas. Em geral o fazem por ignorância e, na maior parte dos casos, teriam 
ficado calados completamente, se não tivessem sido apertados pelo nosso 
interrogatório. 

Para dar o justo valor ao que disse o nosso informante, é mister conhecer o 
·seu passado. Saber-se, como e onde conviveu com brancos e índios de outras tri
bos e quais foram êsses brancos ou índios, facilita-nos constar influências es
tranhas . Sabendo o que lhe aconteceu na sua própria tribo, podemos estimar, em 
boa parte, o valor de suas informações. Seu curso de vida nos revela os assuntos 
a respeito dos quais êle pode dar-nos as melhores indicações. Um caçador apai
xonado é capaz de comunicar-nos outros dados do que um homem que se especia
lizou em talhar cabaças ou fazer cêstos. Por conseguinte, não podemos contentar
nos com o mesmo informante em todos os domínios. 

Também é preciso investigar em cada caso, se convém tirar informações dos 
velhos ou dos moços, dos homens ou das mulheres. Apesar de se acharem os nar
radores de mitos, em geral, entre os velhos, há também moços que possuem conhe
cimentos não menores a respeito, compreendendo e satisfazendo, além disso, 
melhor do que os velhos os nossos desejos de uma pronúncia lenta e uniforme 
no ditado. As vêzes, também, cada geração tem sua própria versão ou concepção; 
o que, naturalmente, é muito notável. 

Como a habilidade para determinadas informaÇões e as opiniões sôh;re muitas 
coisas podem variar com a idade, assim também com o sexo. Mencione-se, a 
êsse respeito, que podemos esperar informações relativamente completas só dos 
representantes de nosso próprio sexo. Isso evidencia como indispensável para 
o trabalho no campo a colaboração de homem e mulher. 
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Sempre devemos tentar distinguir entre as comunicações de fatos e as 
opiniões . Isso freqüentemente, porém, será impossível, especialmente porque o 
informante pode manifestar sua opinião já pela escolha dos fatos . Por outro 
lado, na elaboração científica do material recolhido devemos separar, claramente, 
das indicações dos índios as nossas próprias explicações, o que, muitas vêzes, 
não é feito , desvalorizando, por isso, numerosos relatórios etnográficos. 

No restante, tôdas as interpretações, tanto nossas como índias, merecem a 
maior consideração . Inúmeros são os fenômenos que não compreendemos sem 
explicação mais detalhada . Se esta falta, é freqüentemente , porque o índio 
esqueceu seus conhecimentos a respeito . Não raramente, a nossa pergunta 
.acêrca do objetivo de uma ação recebe só a resposta : "Nossos avós fizeram 
assim". E quando pedimos pormenores de uma notícia, o índio, em muitos casos, 
tem só as palavras: "Os velhos disseram assim". 

Muitas vêzes, porém, também o próprio investigador não considera a expli
cação dada pelo informante como digna de nota, por parecer-lhe carecer, 
na sua qualidade de improvisação, de um caráter representativo . Mas deveria 
lembrar-se de que tais manifestações não representam , se bem que nem sempre 
ou só fragmentàriamente , psique da tribo estudada, porém a do indivíduo em 
questão . Assim como os contos inventados por encomenda nos dão a conhecer 
a mentalidade do narrador, quando sabemos a sua origem, assim também cada 
informação mesmo errada com ou sem intenção, conhecendo nós a circuns
tância dessa falsificação intencional ou involuntária, representa um meio para 
compreender melhor aquêle que a deu. 

No mesmo sentido devemos estimar, também, tôdas as perguntas aparente
mente absurdas como, por exemplo, aquelas já mencionadas que me fizeram 
os Tapirapé . Várias dessas perguntas nos denunciam, a que fenômeno de nossa 
e de sua própria vida o índio dá importância especial. 

Só depois de nos termos familiarizado, d~ssa maneira , com seus conceitos e 
intenções, é que o viver ao lado dêle pode se tornar uma vida junto com êle, na 
qual suas informações e as nossas próprias se completam e corrigem reciproca
mente, levando-nos a sentir , se bem que não como êle, mas com êle ou, com 
outras palavras, a reagir embora não na mesma medida do que êle, mas do mesmo 
modo e sob o mesmo estímulo . · 

Naturalmente, êsse convívio, sendo o único que abre os caminhos para a 
compreensão, n ão nasce somente do parentesco em pensar e sentir, mas da ação 
idêntica. Aprender entre os índios a trançar cêstos ou fiar como êles, · será a 
melhor maneira de conhecer a sua técnica, servindo também para aproximar-se 
de sua alma. 

Por fim seja indicada, ainda, a necessidade das pesquisas em comum . É 
verdade que surgem possibilidades de discórdias nunca presumidas, quando dois 
brancos de cultura precisam viver juntos dia e noite, durante semanas e meses, 
pois, entre nós, provàvelmente, nem os esposos mais felizes suportarão essa 
convivência de vinte e quatro horas diárias . Mas no il;iterêsse da ciência 
devemos arriscar ; também, essa prova de nervos, porque numerosos são os casos 
em que um pesquisador só não pode observar por completo um fenômeno com
plexo, aparecendo suas partes ao mesmo tempo em diversos lugares . Assim há, 
por exemplo, festas nas quais um grupo dança e canta na aldeia, enquanto o 
outro faz certos preparos no mato. Mas, também, quando dois etnógrafos vêem 
juntos a mesma coisa, observam, em geral , mais do que um só, podendo corrigir-se 
e completar-se mutuamente. É natural que devemos também considerar o que 
um bom colega pode ser na nossa vida particular, especialmente quando ficamos 
doentes . 

O ideal é, naturalmente, a colaboração entre homem e mulher, como já 
frisei acima . O indianista masculino dificilmente terá oportunidade de assistir 
a um parto, e a etnógrafa nem sempre será benvida na casa-dos-homens ou 
como companheira de caça . 

(Eictraido da Revista do Arquivo Municipal, ano VI , vol. LXIV, fevereiro de 1940, São Paulo) . 

..-
Êste "Bolet.im", a "Revista Brasileira de Geografia" e as obras da "Biblioteca Geogrãflca 
Brasileira" encontram•se à venda nas principais livrarias do país e na Secretaria Geral 

do Conselho Nacional de Geografia - Praça Getúlio Vargas, 14 - Edifício Francisco Serrador• 

-ó-



Tertúlias geográficas 

CENTÉSIMA TRIGÉSIMA SEGUNDA TERTÚLIA, REALIZADA A 
17 DE DEZEMBRO DE 1946 

VIAGEM DE RECONHECIMENTO AO SUL DE GOIAS. POVOAMENTO DA REGIÃO. 
A COLôNIA AGRfCOLA NACIONAL. 

Presidiu a sessão o Eng. Fábio de Macedo Soares Guimarães, que, apresen
tando o Prof. Leo Waibel, disse ter sido o mesmo professor das Universidades 
de Kiel e Bonn na Alemanha, passando depois para os Estados Unidos onde se 
naturalizou e lecionou na Universidade de Wisconsin. Aí travou conhecimento 
com alguns geógrafos brasileiros que lá estavam em viagem de estudos, encan
tando a todos com suas aulas . Estudioso das regiões africanas e da adaptação 
branca nas zonas equatoriais e tropicais, estaria pronto a tecer comparações 
entre a nossa terra e outras de igual latitude. Chegando ao Brasil, seguiu 
logo em excursão ao sul de Goiás, onde fêz várias observações que foram 
explanadas na presente reunião sob o título de "Viagem de Reconhecimento 
ao Sul de Goiás". 

Iniciando, o Prof. Waibel falou da intenção que de há muitos anos tinha 
de conhecer o Brasil, o seu povo, a sua cultura e da sua alegria por ter podido 
realizá-la . 

Como geógrafo, disse êle, que duas cousas mais o impressionaram: as enor
mes dimensões dêste país, com municípios . de extensões comparáveis às de 
muitos países europeus, e a grande riqueza de material geográfico acumulado 
no C. N. G., mapas dos mil seiscentos e sessenta e nove municípios, represen
tando o sistema de drenagem, as vias de comunicação e o povoamento, além 
àos mapas encontrados no Departamynto de Terras e Geografia em Goiânia. 

Em seguida explicou o orador a razão de ter escolhido Goiás para seus estu
dos, pois, estando interessado em colonização, tinha que ir para o interior e, 
também interessado no conhecimento da vegetação original e sua transformação 
pela atividade humana, devia escolher uma região onde a influência do homem 
fôsse reduzida ao mínimo. A zona ideal para êste estudo seria Mato Grosso, 
mas sendo êste Estado inaccessível por linha férrea, teve que começar pelo sul 
de Goiás. 

Depois de relatar o itinerário e a divisão do trabalho da viagem entre 
seus doi() assistentes Osvaldo Lôbo e Esperidião Faissol, mostrou no mapa da 
região da cidade de Anápolis, término da estrada de ferro do sul de Goiás, a di
vergência das três rodovias que conduzem a SO. para Goiânia, a O. para Goiás 
e a NO. para a Colônia Agrícola Nacional. 

Ánápolis, que, com a chegada da estrada de ferro, iniciou uma nova era de 
povoamento e prosperidade econômica, foi o centro irradiador de pessoas e 
mercadorias para o norte e para oeste num raio de cêrca de 150 quilômetros, 
onde se derrubavam florestas, cultivavam-se campos, abriam-se estradas, cons:.. 
truíam-se casas e novos povoados surgiam com homens vindos de Minas-Gerais, 
São Paulo, Bahia, e de outros Estados. ·:J!:sse movimento ocasionou uma rápida 
valorização das terras e melhoria sensível das condições econômicas e socíais; por 
tôda a zona reina uma atmosfera de esperança, alegria e atividade. Enfim: 
a oeste e noroeste de Anápolis acha-se uma zona pioneira, uma área dinâmica . 
de povoamento em expansão, onde se pode observar e estudar a chamada "mar
cha para o oeste". 

As faixas pioneiras que, em geral, separam de um lado a selva desabitada 
do interior e de outro partes povoadas mais antigas e já civilizadas, não se 

N. R. - A 131. • Tertúlia, realizada a 10 de dezembro de 1946, pelo Prof. Fábio de Macedo 
Soares Guimarães. sõbre o tema "Impressões de uma viagem aos Estados Unidos", será publicada 
no próximo número. 
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observa em Goiás. Aí a faixa pioneira fica não a oeste, mas sim a leste e ao 
norte da velha zona povoada, e foi estabelecida não numa zona selvagem mas 
numa região que foi civilizada há mais de duzentos anos. . ' 

Os primeiros habitantes brancos do sul de Goiás, (século XVIII) foram 
garimpeiros, que penetraram à procura de ouro por todos os cantos da região 
e fundaram muitas cidades . Findo êste ciclo, a zona foi povoada por fazendei
ros, que com o auxílio de negros escravos criavam gado em áreas enormes, o 
que não deu um povoamento no sentido estrito do têrmo; eram cultivados 
pequenos campos para suprir o consumo doméstico e grandes áreas florestais 
eram destruídas ou queimadas para dar pastagens artificiais ao gado. Esta 
situação, porém, mudou repentinamente com a aproximação da estrada de ferro 
que vinha do Triângulo Mineiro . O pequeno lavrador que, cultivando a terra 
que êle próprio possui, for.q.ece produtos agrícolas para o .. 1ercado, foi um novo 
tipo de povoador que se encaminhou para Goiás. 

Situando Anápolis num planalto de mil a mil e cem m :;ros de altura, que se 
estende para NO. entre os vales dos rios Corumbá e Mehi Ponte, em terras de 
arenito cretáceo em contacto com o complexo cristalino em franca decomposição, 
disse o Prof . Waibel que o caráter da vegetação é o de campo limpo e campo sujo, 
onde as árvores e florestas estão limitadas aos vales dos rios . 

Tecendo comentários aos diapositivos projetados, comparou o orador essa 
vegetação ba ixa e escassa à do chamado "veld" na Africa do Sul, onde se vêem 
grandes aves corredoras semelhantes. O tempo, durante a estação sêca, também 
faz lembrar o "veld", embora as condições de chuva sejam inteiramente dife
rentes . Lá o clima é semi-árido, com chuvas escassas e irregulares, ao passo 
que no planalto do sul de Goiás é semi-úmido a precipitação é surpreendente
mente alta, de cêrca de mil e oitocentos milímetros, com uma estação chuvosa 
longa e uma curta estação sêca. · 

Estudando as depressões (dales), cobertas de matas densas e verdes, falou 
da sua significação no povoamento e na vida econômica dos chapadões, fazendo 
mesmo um papel comparável ao de um oásis no deserto . Nestas depressões 
estão localizadas as fazendas, os povoados e várias cidades goianas e do Triân
gulo Mineiro, como Uberlândia, Araguari, etc . 

Diferençando sítio de localização disse que, na construção da nova capital 
do Estado , deu-se muita atenção ao sítio e muito pouca à localização, resultando 
daí serem as condições geográficas de Anápolis mais favoráveis que as de Goiânia 
para construção de uma capital. 

Anápolis, localizada sôbre dois terraços na margem esquerda do córrego 
das Antas, a cêrca de cem metros abaixo da superfície do planalto, está se ex
pandindo ràpidamente e já tem um projeto para desenvolver-se sôbre o terraço 
da margem direita do córrego . ~sse desenvolvimento de Anápolis, centro comer
cial, dá-lhe uma certa rivalidade com a cidade de Goiânia, novo centro político 
do Estado. 

Saindo de Anápolis em direção à Colônia Agrícola Nacional, na margem 
esquerda do rio das Almas, e seguindo o Caminho Federal, sai-se do planalto 
de arenito cretáceo e entra-se no embasamento, composto de rochas cristalinas 
e metamórficas arqueanas e algonquianas . Nessa região percorrida pelo orador 
rochas tais como o granito, o gnaisse, o micaxisto formam ou morros arre
dondados ou planícies niveladas, ao passo que as montanhas abruptas são 
formadas por quartzitos. 

Ao pé da montanha mais alta da região está situada a cidade de Jaraguá 
que vem se desenvolvendo grandemente desde que em 1943 o Caminho Federal 
atingiu o lugar. O movimento de fronteira não se limitou à cidade, expandiu-se 
também para as áreas rurais, especialmente na parte oeste do município de 
Jaraguá . Ao lado direito do rio Uru nasceu em 1937 a nova cidade de Uruana 
que já tem cêrca de 3 000 habitantes . Uruana é o centro de uma zona pioneira 
que produzia 180 000 sacos de arroz em 1945. O tamanho médio das fazendas 
varia principalmente entre 200 e 400 alqueires, o que é um tamanho surpreendente. 

De Jaraguá para o norte, há uma área de gnaisse e granito com uma 
paisagem ondulada, com altitudes entre quinhentos e seiscentos metros . O 
Caminho Federal, em excelentes condições, vai em reta, através de colinas arre
dondadas e vales largos. A construção da estrada foi muito fácil, especialmente 
sôbre os afloramentos de granito, onde uma fina cobertura de solo claro repousa 
sôbre uma crosta dura de cascalho. A vegetação nesses lugares é também campo 
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limpo e campo sujo . Onde afloram mlcaxistos o solo é mais profundo, toma 
uma coloração mais escura e sustenta uma vegetação de campo cerrado. 

Alguns quilômetros antes do rio das Almas, o terreno ganha altitude e 
adquire a forma de um planalto mais ou menos nivelado, com seiscentos e sete
centos metros em média . De repente, o solo se torna vermelho escuro tendendo 
para roxo e a vegetação se transforma numa floresta alta e luxuriante. 

Atravessando o rio das Almas e entrando no território da Colônia Agrícola 
Nacional, encontra-se a mesma paisagem natural com altas florestas, mas a 
paisagem cultural e a população são inteiramente diferentes . 

Ao entrar-se na Colônia compreende-se que é uma área de vida planeja.da 
e cohtrolada, satisfazendo, portanto, o principal objetivo do decreto do presi
dente da República (1941) - o de criar pequenas propriedades agrícolas, admi
nistradas por agrônomos de reconhecida capacidade~rofissional. 

A colônia Agrícola Nacional, que floresce sob berl'i orientada administração, 
em 1946, tinha uma população de perto de oito mil pessoas, das quais cêrca de 
75% de mulatos ou negros . Em grande maioria os habitantes são provenientes 
de outros Estados, sendo 60 % de mineiros, 20 % goianos e o restante paulistas e 
nortistas, registrando-se também famílias do Rio Grande do Sul. 

Esta, como as demais Colônias Nacionais, enfrentam dificuldades que residem 
no princípio das próprias colônias. São orientadas segundo a técnica moderna de 
exploração do solo, salvaguardando a cobertura vegetal e implantando o reflo
restamento. Existe, sem dúvida, o grande perigo de que essa gente se ponha de 
novo a gastar o solo, queimando as matas e ganhando dinheiro em poucos anos; 
e também o de que se fôsse embora, logo que tivesse que aplicar processos 
agrlcolas mais intensivos e menos fáceis, como geralmente se faz no Brasil. 

Além disso, a Colônia Agrícola Nacional de Goiás está cercada por uma 
outra área agricola, fla qual os agricultores têm quarenta e cinqüenta vêzes 
mais terra do que a gente da Colônia, e que ainda continuam a desperdiçar a 
mata e a enriquecer com isso . Esta vizinhança de uma Colônia livre e próspera 
logo do outro lado do rio Verde, é um fator da maior significação, que toma a 
C. A. N. de Goiás uma experiência social e econômica interessante, mas também 
muito difícil. · · 

Prometendo tratar em próxima reunião da colonização e vegetação de duas 
outras áreas florestais do sul de Goiás: o mato grosso de Goiás e a mata de Santa 
Luzia, deu por encerrada a palestra . 

Como de costume, foram abertos os debates, dfzendo o deputado Jales Ma
chado que, embora tivesse achado muita fidelidade e perfeição no trabalho do 
Prof . Waibel, discordava quanto à porcentagem de negros e mulatos, achando-a 
um pouco exagerada. No seu ponto de vista não vai além de 30 % a 40 %, a não 
ser que o orador classifique como mulato ao que chamamos de moreno . 

A isto respondeu o orador que suas referências eram apenas à Colônia Agrí
cola Nacional, onde a porcentagem de pessoas de côr é grande; maior de que o 
aparteante supõe. 

O deputado Galeno Paranhos indagou a razão pela qual Anápolis e qão 
Goiânia deveria ser escolhida para capital de Goiás. 

Explicou o Prof. Waibel que é devido à distinção entre sitio e localização -
devido a Anápolis se achar em melhor posição que Goiânia, como disse durante 
a palestra . A afirmação está relacionada com o relêvo; ao norte de Goiânia, o 

_ principal divisoi: de águas do Estado corre na direção leste-oeste, ao passo que, 
ao norte de Ana polis, corre na direção norte-sul. Ainda mais, quando se parte 
de Goiânia, esbarra-se em uma escarpa forte, o que não se dá quando se parte 
de Anápolis; as três estradas que partem de Anápolls mostram a vantagem que 
apresenta para ser escolhida como capital . 

Aparteando, o deputado Diógenes Magalhães insistiu na idéia de que Goiânia 
estava naturalmente indicada para capital porque irradia vida para tôdas as 
regiões vizinhas . . 

Em seguida o Eng . Fábio de Macedo Soares Guimarães encerrou a sessão 

~ Se qulser receber as obras da "Biblioteca GeocrUlca Braallelra" , escreva à Secretaria do 
.,... Conselho Nacional de Geocrafla. 
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PREsmaNCIA DA REP()BLICA 

Con selho Federal de Comércio Exterior 

DESIGNACAO DE NOVOS · MEMBROS 
No dia 31 de dezembro do ano próximo !Indo, 
o Presidente· da República assinou decretos 
designando para as !unções de membros do 
Conselho Federal de Comércio Exterior, os 
Srs. Eng. Antônio José Alves de Sousa e Artur 
Eugênio Magarlnos Tôrres, ambos consultores 
técnicos do Conselho Nacional de Geogratla. 

INSTITUTO BBASILEmo DE GEOGRAFIA 
E ESTATlSTICA 

DEPOIMENTO SOBRE O SÃO F R ANCISCO 
Perante a Comissão Especial do Aprovei

tamento da Bacia do São Francisco reunida a 
9 de dezembro, o Dr. Rafael Xavier, diretor 
do Serviço Nacional de Recenseamento, espe
cialmente convidado e em nome do 1. B. G. E. , 
têz a seguinte exposição sôbre a Importante 
artéria rtuvlal brasileira: 

"0 art. 29 do Ato das Disposições Consti
tucionais Transitórias, determinando a obrlga
forledade do Govêrno F ederal de traçar e exe
cutar, dentro do prazo de vinte anos, um plano 
de aproveitamento total das possibilidades do 
rio São Francisco e seus anuentes, demonstra 
a Intenção dos constituintes de proceder à 
execµcão das obras da bacia san!rancls<oana em 
!ace de amplos e completos estudos que el uci
dem, de vez, a realidade em tôrno de um dos 
mais velhos e debatidos problemas nacionais. 

Nenhum assunto, realmente, tem sido mais 
discutido que o do São Francisco ; entretanto, 
os aspectos fundamentais , aquêles que justa
mente d everiam fornecer as bases para a 
execução de um plano objetivo, sem os exageros 
do otimismo fll.cll ou do negativismo absoluto, 
não foram até hoje cuidados num programa 
de levantamentos, estudos e anll.llses, abran
gendo a complexidade da aludida bacia, para 
então se fixarem diretrizes seguras que afir
mem uma convicção sólida no sentido de uma 
execução sem recuos e perdas que poderão anu
lar, mais uma vez, as tentativas feitas e desmo
ralizar as altas e patrióticas Intenções dos 
representantes do povo e os an.11eios de uma 
vasta região do pais. 

O I. B . G . E . estai. presente ao chama
mento da Comissão Parlamentar para trazer a 
sua contribuição numérica e os r esultados dos 
t rabalhos de vil.rios de seus técnicos para a 
solução definitiva e certa que se deseja para 
tão sério problema nacional. Sua contribuição, 
embora limitada ao setor de suas atribuições·, 
servirá. certamente como elemento de orienta
ção e esclarecimento ao estudo dos aspectos 
tlslogrâtlcos, sociais e econômicos da região. 

Aplicando-se à r egião sanfranclscana o es
quema de pesquisas do Instituto te r -se-â, den
tro de prazo relativamente curto, uma soma de 
dados Indispensáveis à promoção, em bases su
ficientes. do plano de aproveitamento total dos 
recursos e possibilidades da bacia . 

Os estudos t écnicos feitos até agora com
provam a perfeita exeqUlbllldade da exploração 
da !Orça hldro-elétrlca. da navegabilidade, da 
Irrigação das terras marginais e da fixação de 
riquezas no grande vale Interior do pais. 

Entretanto, resta saber se os sacrltlclos
lmensos que a obra total do São Francisco vai 
exigir produzirão os resultados n ecessários. não 
só sob o ponto de vista econômico e polltlco, 
como também sob o social, quanto ao beneficio 
e valorização da massa populacional que ali 
habita. 

Em obra de tanta magnitude e resultados 
tão sérios para a vtda nacional, devemos p erder 
o vêzo das Improvisações Imaginativas e de 
sonhos e compreender que seu vulto obriga a 
meditar, estudar e pesquisar tudo que diz 
respeito às condições atuais e futuras da bacia 
do São Francisco, nxando-se definitiva.mente, 
no tempo e no espaço,' os lineamentos do plano 
a ser executado. não devendo ficar esquecidos 
para exeqUlbllldade das soluções práticas, os 
fatores mesológlcos que condicionam a nossa 
existência econômica e social aos Imperativos 
das r egiões tropicais . 

Para tanto, é necessário um pie.no - vários 
planos - pacientemente el aborados e honesta
mente executados, com levantamentos que 
abranjam o vasto complexo da bacia em seus 
múltiplos aspectos, de forma que a obra que 
se Intente não fracasse por lmprevld~ncla, uni
lateralismo das soluções ou apressadas reali
zações. O São Francisco é um problema total, 
abrangendo o melo tisico, as condições de pro
dução e de trabal ho, o ambiente social e poll
tlco e, portanto, o h omem em t ôdas as suas 
relações. 

O depoimento do I. B. G . E ., que ora 
trago, é o dos números, e estou autorizado a 
oferecer a V. Exclas. a colaboração conatante de 
novos levantamentos e p esquisas estatlstlcas 
que a Ilustre Comissão Parlamentar determinar 
para os seus trabalhos ou dos órgãos que o 
Govêrno venha a criar para a execução do 
plano 11ôbre o São Francisco. Outros11lm, é-me 
grato dizer que, dentro de breve11 dias, serão 
encaminhados a V . Exclas . publlcacõe11 ~ ou
tros estudos Jâ realizados e existentes nos 
arquivos do Instituto, salientando-se um magni
fico trabalho document'lirlo elaborado por um 
dos seus mala competentes t écnicos e um dos 
conhecedores mais profundos d o São Franclllco, • 
o senhor .Jorge Zs.ru.r , sob o Utulo A Bacia do 
Médio 8/Jo ll'ran<Mco, feito em colaboração 
com o Gabinete do Coordenador dos Negócloe 
Interamerlcanos e o Conselho Nacional de Geo
grafia. 

Ademal11, já determinou a direção do Insti
tuto a elaboração pelos seus órgãos técnicos, 
de vá.rios trabalhos estatlstlcos, geográficos e 
documentários como nova contribuição para os 
estudos da 1lu11tre Comissão Parlamentar, e que 
não é posslvel apresentar agora, devido à exl~ 
g Uldade do tempo . 

Além dos elementos de que ora !aço en
trega pelo I . B. G. E., desejo pessoalmente,' 
em nome de d uas organizações naclonàls - A 
Sociedade dos Amigos de Alberto Tõrres, pio
neira do estudo dos problemas do São Fran
cisco e a Fundação Getúlio Vargaa, oferecer um 
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àoaaíer, contendo anteprojetos para elaboração 
de um plano de pesquisas sistemáticas sôbre 
a bacia sanfranclscana, trabalhos elaborados 
por um grupo de técnicos desejosos de contri
buir objetivamente, cada qual na esfera de 
suà competência profissional , para a elucida
ção dos · variados setores do problema e assim, 
conhecidos em seus aspectos· parclaltil, poder-se 
equacionar as soluções totais. 

Certamente, elaborará a Comissão Parla
mentar o anteprojeto de lei criando os órgãos . 
técnicos incumbidos dos estudos e fixando as 
linhas de execução do plano e , nesse momento 
a contribuição que apresenta poderá servir de 
base à formulação do esquema de trabalho a ser 
efetivado. 
· :ltsse método, parece-me, deve preceder 
qualquer iniciativa. .Já está suficientemente 

. comprovada a existência ,do problema; poucos 
esplritos porão eJll d.O.vida a necessidade na
cional de se encontrar uma fórmula de soluclo
ná-Íos; há divergências, entretanto, exigindo 
estudos profundos que as ·esclareçam,. alterando 
talvez ou justificando idéias preconcebidas. 

Não nos devemos meter, por Isso mesmo, 
. em . aventuras, . quando os métodos dentlflcos 
dll pesquisas modernas· são bastantes para fi
xar. diretivas certas. Mais vale demorar na 
elaboração de um projeto completo, dó que 
·inl'clar sua execução em bases precárias e .flctl
clas, para atender às Ilusórias miragens de 
que o São Francisco é um eldorado capaz de, 
milagrosamente, irer:n grandes sacrlf!clos e es
rorç'os. tornar-se o vaie aa Promissão". 

Ao terminar, o presidente agradeceu ao Sr. 
Rafael Xavier a valiosa contribuição que repre
sentava o seu depoimento e declarou que na 
próxima reunião a rea,Jlzar-se na sexta-feira, 
13, deverão os relatores do· Alto e Baixo São 

. Francisco apresentar os respectivos relatórios, 
·habilitando, dêsse modo, o relator geral para 
a elaboração do trabalho de conjunto, que será 
consvbstanclado em um relatório geraJ. 

* 
UM Tll'lCNICO DO INSTITUTO NACIO

NAL DE ESTATtSTICA DE PORTUGAL ES
TUDA O SISTEMA ESTATtSTICO IBGEANO 
- O Brasil hospedou há pouco o Sr. Vasco 
Magalhães, chefe de uma das repartições do 
Instituto Nacional qe Estatistlca, de Portugal, 
que aqui . velo em missão oficial do seu pais, 
estudar a nossa organização estatlstlca, con
siderada modelar entre as melhores do mundo. 

_ O Ilustre técnico português, que se demorou 
algumas semanas no Rio de .Janeiro, percor~ 

. rendo depois várias unidades ·federadas alcan
çou plenamente o objetivo da sua missão llm 
nosso pais, na observação do sistema estatls
tlco do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatlstlca do qual conheceu tanto o mecanis
mo da órbita central, como da organização 
regional e municipal padrão, na visita que fêz 
a · alguns ·diretórios e delegacias dos Estados 
e municlplos percorridos. · 

.Junta . Executiva Central 

FILIAÇÃO AO I. B. G. E . DO SERVIÇO 
DE ESTATtSTICA DA CAIXA ECONôMICA 
- Em fins do mês de dezembro de 1946 reu
niu-se, em sessão ordinária a .Junta Executiva 
Central, tendo presidido os trabalhos, na au
sência eventual · do presidente em exerclclo 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatls
ca, · o cônsul Carlos Alberto Gonçalves, .repre
aentante do Ministério das Relações Extertores. 
No comêço dos trabalhos, verificou-se a assi
natura do têrmo de filiação do Servl1<0 de Esta
tlstlca da Caixa Econômlea Federal ao Instl-

tuto, tendo esta entidade sido representada, no 
ato, pelo Sr. Armando de Pinho, chefe daquele 
Serviço. 

O Sr . M . A. Teixeira de Freitas, secretá
rio-geral do I. B. G . E ., . pronunciou breves 
palavras acêrca do novo órgão filiado ao Insti
tuto, tendó pôsto em relêvo os eficientes tra
balhos que vem realizando. Propôs congratu
'Jacões com a dlrecão da Caixa Econômica e, em 
particular, com a chefia do Servico de Estatls
tlca. Em agradecimento, falou o Sr. Armando 
de Pinho, que disse da satlsfacão com que Q 
Serviço sob sua chefia se filiava ao Instituto. 

Prosseguindo os trabalhos normais da re
união, foram propostos e aprovados votos de 
congratulações com a Associação Brasileira de 
Educação, pelo prêmio que recebeu do I. B. 
E . C. C ., com a Academia Brasileira de· Letras . 
pelo transcurso do seu 50.º aniversário, com 
todos os órgãos integrantes do Instituto -
Secretaria-Geral, órgãos ·federais, regionais e 
municlP,ais - pelos trabalhos realizados no aµo 
a findar , e com o Sr. Lourenço Filho por sua 
nomeação para diretor do Departamento Na
cional de Educação,, felicitando-se igualmente 
.o Sr. ministro da Educação pelo acêrto da 
escolha . Foi proposto e aprovado também um 
voto de pesar pelo falecimento. do Sr . Leo 
Row"e, diretor da União Pan-Americana . 

Na ordem do dia, foram aprovados vá:rtos 
pareceres em processos . Entraram em discus
são e foram aprovadas várias medidas que se 
consubstanciaram em Resoluções com os se
guintes nó.meros e ementas: n.º 266 - "Con
cede auxilio especial ao Depàrtamento Estadual 
de ·EstaUstica do Param\ e dá outras provi
dências" ; n.o· 257 - "Cria o Quadro II .da Se
cretaria-Geral e dá outras providências" ; n .o 
258 - "Cria cargos no Quaaro II - . São Paulo, 
aprova a T . N . M . da Inspetoria Regional em 
São .Paulo e dá outras providências" ; n.º 259 -
"Dispõe sôbre a justificação de faltas e con
cessão de · licenças" . 

Dis.cutido o projeto de nova regulamentação 
da fatura consular, pronunciaram-se os Srs; re
presentantes dos Ministérios das Relações Ex
teriores e da Fazenda, transmitindo o apolo dos 
respectivos Ministérios ao trabalho elabo_rado 
pela Secretaria Geral. Foi aprovado o antepro
jeto, devendo a Secretaria Geral encaminhar à 
presidência da Repõ.blica com uma exposição de 
motivos na qual se 'justifique a finalidade das 
modificações Introduzidas. 

O Sr . secretário-geral, lembrando ser aque
la a última reunião da .Junta no ano, fêz uma 
slntese das atividades desenvolvidas em 1946, 
referindo-se à situação das Agêaclas, à melho
ria · do aparelhamento dos diversos órgãos e à 
colaboração r:ecebida dos serviços Integrantes 
do Instituto. Por fim, agradeceu a cooperação 
dos servidores da Secretaria Geral e ó apoio 
recebido dos membros da .Junta. Como diretor 
do .Serviço· de Estatlstlca, agradeceu também, 
em nome dos demais diretores, ao11 membros ·da 
.Junta que representam Ministérios em que não 
há serviços de estatlstlca, salientando a boa 
vontade, o entusiasmo e a cooperação com que 
vêm acompanhando os trabalhos da entidade. 

Manifestaram-se ainda, exprimindo congra
tulações e· estendendo as homenagens da casa 
ao secretário-geral da entidade, os Srs. Moacír 
Malheiros Dias, tenente-coronel Frederico Ron
don e o cônsul Carlos Alberto Gonçalves . Por 
fim, o Sr . secretário-geral referindo-se à au
sência do presidente efetivo e do presldÉ!nte 
em exerc!clo do Instituto, propôs se transmi
tisse àquele um telegrama de saudações e votos 
de felicidade da .Junta, e· quanto a êste, fôsse 
designada uma comissão para lhe fazer uma 
visita. Foram designados os Srs. secretário
geral e o _diretor da Secretaria. Geral pnra 
visitarem o Dr . Heitor Bracet, em nome da 
.Junta:. 
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Conselho Nacional de Estatfstlea . Conselho Nacional de Geografia 

CONGRATULAÇOES COM O MINIST!ljRIO 
DA AGRICULTURA PELA AMPLIAÇÃO DO 
SERVIÇO DE ESTATtSTICA DA PRODUÇÃO 
- O ministro da Agricultura, Sr. Daniel de 
Carvalho, vem de ser cientificado por comuni
cação oficial do Instituto Brasileiro de Geogra
fia e Estatística, da Resolução aprovada pelo 
C . N E . na sua VII Assembléia Geral Ordi
nária, formulando congratulações àquela secre
taria de Estado pelo que se está realizando ali 
no sentido de ampliar as atividades do Serviço 
de Estatlstlca da Produção, de maneira a me
lhor atender aos lnterêsses do pais e às neces
sidades dos estudos relativos à economia e à 
produção . 

Junta Executiva Central 

ANTEPRO.JETO DE RESOLUÇÃO DIS
PONDO SOBRE A ORGANIZAÇÃO DO QUA
DRO DAS INSPETORIAS REGIONAIS DE 
ESTATtSTICA - ESTIMATIVAS DA POPU
LAÇÃO NOS PERtODOS INTERCENSITA
RIOS - Reuniu-se a 12 de dezembro, em sessão 
ordinária, a .Junta Executiva Central do Con
selho Nacional de Estatlstlca, presente número 
legal de membros. Na ausência, por motivo de 
moléstia do Sr . Presidente em exerclclo do 
Instituto, assumiu a presidência dos trabalhos 
o Sr . tenente-coronel Frederico A. Rondon, 
representante do Ministério da Guerra. Depois 
de lida e aprovada a ata da sessão anterior, 
passou-se ao expediente. O Sr . secretário-geral 
propôs votos de pesar, que foram aprovados, 
em virtude do falecimento dos Srs. professor 
Andrade Bezerra, consultor-técnico do Conse
lho e Dr. Gabriel Monteiro da Silva, secretário 
da presidência da República. Ainda o Sr. se
cretário-geral propôs congratulações com o 
Sr. Pereira Lira, consultor-técnico do Conselho 
Nacional de Estatlstioa, por sua ·nomeação para 
secretário da Presidência da República, e com 
o Sr . Interventor do Estado de São Paulo, pelo 
expressivo aumento verificado na arrecadação 
das rendas daquela Unidade da Federação . 

Foi comunicado ao Conselho que estão sendo 
Impressas no Serviço Gráfico, devendo dentro 
em breve iniciar-se a respectiva distribuição, 
separatas da Sinopse do Censo Demogrdfico em 
duas fôlhas: uma com o total do Brasil; outra, 
com o total de cada unidade da Federação . 
Na ordem do dia, foram aprovados pareceres 
do Sr . conselheiro-relator em vários processos 
de multa e de prestação de contas. 

Entrando em debate o anteprojeto da Re
solução organizando o quadro das Inspetorias 
Regionais de Estatlstica, o Sr. secretário-geral• 
prestou esclarecimentos a respeito, ao mesmo 
tempo sugerindo modificações do texto. Soli
citado o pronunciamento do Sr. conselheiró
relator, êste opinou por que fôsse elaborado 
pelo Serviço do Pessoal da Secretaria Geral, 
novo anteprojeto, nos têrmos da sugestão for
mulada, o que foi aceito pelo plenário . 

O Sr.. secretário-geral falou sôbre o ante
projeto da. Resolução dispondo sôbre as esti
mativas da população. nos perlodos lntercensl
tárlos, que depois de discutido foi aprovado 
com as modificações Introduzidas, tomando a 
Resolução o número 256. Depois de serem dis
cutidos vários assuntos de ordem Interna, fo
r11m suspensos os trabalhos, tendo antes o 
Sr . secretário-geral convidado os Srs . membros 
da .Junta para a aula Inaugural do Curso de 
Amostragem a ser realizada, no próximo dia 
16 do corrente, pelo professor William Madow, 
e por Iniciativa da Sociedade Brasllelra de 
Estatlstlca. 

Diretório Central 

HOMENAGEM À MEMORIA DE A . .J. 
SAMPAIO, AFRANIO PEIXOTO E LEÃO VE
LOSO - VALE DO SÃO FRANCISCO - MAPA 
DE VIAÇÃO DO SUL DO PA!S - RELATôRIO 
E ORÇAMENTO DE 1946 - INSTITUTO PAU
LISTA DE OCEANOGRAFIA E LIMNOLOGIA. 
- Sob a presidência do major-brigadeiro An
tônio Appel Neto, representante do Ministério 
da Aeronáutica, realizou o Diretório Central do 
Conselho Nacional de Geografia, no dia 21 de 
janeiro, a sua reunião quinzenal, estando pre
sente · a maioria dos membros . 

· Depois de aprovada a ata da reunião an
terior, foram lidos o expediente e o "Diário 
do Conselho" relativos à quinzena, o que en
sejou vários pronunciamentos do Diretório, por 
proposta do Eng. Chrlstovam Leite de Castro, 
secretário-geral do Conselho, de pesar, pelo 
falecimento do Prof. A . .J . Sampaio, cientista 
de renome nos estud,os de Fltogeogra!la do 
Brasil , deliberando-se que se promoveria uma 
sessão conjunta das Instituições cientificas que 
se beneficiaram dos seus estudos e trabalhos, 
em homenagem póstuma à sua memória; 'de 
regozijo aos consultores-técnicos do Conselho, 
ministro Bernardino .José de Sousa, ministro 
Oliveira Viana, professor Edgar Roquete Pinto, 
Eng. .José Antônio Alves de Sousa e Prof . 
Matias Roxo, respectivamente pelas eleições 
para presidente e vice-presidente do Tribunal 
de Contas e pelas promoções na carreira pú
blica, e ao membro do Diretório Eng . Avelino 
Inácio de Oliveira, representante do Ministério 
da Agricultura, pela promoção por merecimen
to; de congratulações ao Clube de Engenharia, 
Instituição integrada no Conselho, pela passa
gem da sua data anlversárla. 

O general Djalma Polll Coelho, represen
tante do Ministério da Guerra, comentou a Im
portância do vale do São Francisco e propôs, 
o· que foi aceito, um voto de congratulações à 
Comissão Parlamentar de Estudos do São Fran
cisco pela iniciativa da escolha de técnicos para 
o estudo das complexas questões do vale, afim 
de que melhormente se oriente ó planejamento 
de sua valorização. 

Na hora das comunicações: o ministro 
Adriano de Sousa Quartin, representante do 
Ministério das Relações Exteriores comentou a 
personalidade do escritor AfrAnlo P eixoto, e 
o secretário-geral, a do ministro Leão Veloso, 
tendo o Diretório aprovado votos de sentido 
pesar pelo desap'areclmento dos dois eminentes 
brasileiros; o Eng. Flávio Vieira, representante 
do Ministério da Viação e Obras Públicas, apre
sentou o mapa de vias;ão da regi·ão sul do pais, 
tendo sido aprovado um voto de aplausos ao 
Departamento Nacional de Estradas de FerrG 
pela iniciativa da edição. 

Na ord,em do dia, foram aprovadas as se
guintes Resoluções: de n .• 257, encaminhando 
o relatório das atividades do Diretório em 1946 
à consideração da Assembléia Geral do Con
selho; de n. • 258, aprovando o encerramento do 
exerclclo orçamentário de 1946; de n.• 259, apro
vando a proposta do orçamento do Conselho 
para 1947; de n .º 250, aplaudindo a criação do 
Instituto Paulista de Oceanografia e Llmnolo
gia e oferecendo sugestões. 

* 
PROFESSOR ROBERT PLATT - .Proce-

dente dos Estados Unidos, chegou ao Rio em 
9 do mês passado. o Sr . Robert Platt, profes
sor da Universidade de Chicago e consultor da 
Secção de Geografia do Departamento. de Es
tado norte-americano, sob cuja chefia estêve a 
grande mapoteca do Congresso, de Washington, 
durante a última guerra. 
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o professor Platt, que é especialista em 
geografia polltlca e econômcla da América La
tina velo ·ao Brasil a convite do Conselho 
Nacional de Geografia, realizar estudos e pes
quisas no ramo da sua especialização, devendo 
com êsse objetivo percorrer vários setores do 
pais, Inteirando-se de tudo quanto haja de ln
terêsse geo-econômlco . 

Acompanha o Ilustre cientista a Sra. Harriet 
Platt, sua espõsa, assistente e colaboradora. 

Serviço Nacional de Recenseamento 

O PROBLEMA DO APROVEITAMENTO 
DOS FUNCIONARIOS DISPENSADOS EM 
VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DE ATIVI
DADES - Os servidores do Serviço Nacional de 
Recenseamento, recentemente dispensados em 
virtude do encerramento das' atividades que 
lhes estavam afetas, estiveram na Secretaria 
Geral do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatlstica, onde foram recebidos, em nome 
da direção dessa entidade, pelo secretário-geral. 
O Sr . Maurlcio . Simões Gonçalves, em nome 
dos servidores dispensados, fêz uma exposição 
sõbre o assunto, justificando a necessidade do 
aproveitamento do pessoal, pelo 1. .B. G. E. 
Independente de concurso, mediante apenas um 
estágio de dois meses . 

O secretário-geral, depois de ouvida a ex
posição e de se manifestarem, igualmente, ou
tros servidores, justificou o processo que o 
Instituto vinha adotando como o mais adequado 
para uma escolha em que não Interviessem ln
terêsses pessoais ou sugestões estranhas . Apro
veitou o ensejo para prestar esclarecimentos 
sõbre a situação do Instituto . Não havia, na 
Secretaria Geral, 60 vagas, como fõra noticiado, 
nem duas mil em todo o Brasil. Os cargos de 
agentes municipais de Estatística não estavam 
vagos senão em pequeno número, e os seus 
atuais ocupantes seriam submetidos a concurso 
para efeito de classificação, de conformidade 
com os compromissos assumidos pe!O I. B. G. 
E., nos Convênios Nacionais de Estatlstlca 

. Municipal. No momento, estão abertas Inscri
ções para concurso de agente no Estado de São 
Paulo, e desde já poderia assegurar que o Ins
tituto acolheria com multa simpatia o aprovei
tamento de antigos servidores do Recensea
mento não só naquele Estado como em outros, 
desde que habilitados nas provas de classi
ficação. 

Adiantou ainda que, no momento, 11e acha
vam abertas, na Secretaria Geral, Inscrições 
para oito concursos, sendo que seis exclusiva
mente para pessoal do S. N. R. Tudo Isto 
evidenciava o intêrêsse do Instituto em aco
lher os servidi>res do Recenseameq.to, ponde
rando ser o concurso a maneira melhor de sele
cionar o pessoal, excluidas as preferências pes
soais, desde que era lmpossivel o aproveita
mento de todos .. 

Debatido amplamente o assunto, a respeito 
de que se manifestaram vários dos presentes, 
propuseram os servidores que as vagas na Se
cretaria Geral fôssem preenchidas por indi
cação do diretor do Serviço Nacional de Recen
seamento, mediante pedido do I. B. G. E., 
reservado à direção do Instituto o direito de 
dispensar o servidor que, no estágio de dois 
meses, não revelasse a necessária aptidão espe
cializada para o cargo pretendido. 

O secretário-geral, tendo em vista os têrmos 
em que foi colocada a questão, considerou acei
tável esta sugestão, prometendo levar o assunto 
à consideração da Junta EJ10ecutlva Central, pe
rante a qual advogará os lnterêsses dos servi-

dores. lllstes prontificaram-se a entregar, por 
escrito, antes da reunião da Junta, um memo
rial, expondo a preteJ\l!ão que defendem. 

+: 
MINIST~RIO DA AGRICULTURA 

Secção de Segurança Nacional 

NOMEAÇÃO DE DIRETOR - O Presidente 
da República assinou decreto a 15 de janeiro, 
na pasta da Agricultura, nomeando para as 
funções de diretor da Secção de Segurança 
Nacional daquele Ministério, o professor Eu
gênio Magarinos Tõrres, consultor técnico do 
Conselho Nacional de Geografia. 

+: 
MINIST~RIO DA EDUCAÇÃO E SACDE 

DELEGAÇÃO DE CIENTISTAS AUSTRA
LIANOS PARA OBSERVAR O ECLIPSE 
SOLAR NO BRASIL - O Sr. Clemente Mar!a
ni, titular da Educação, recebeu do seu colega 
das Relações Exteriores um aviso cientificando
º do propósito manifestado pelo Conselho Aus
traliano de Pesquisas Cientificas e Industriais, 
de enviar ao Brasil uma equipe de cientistas 
para observar o eclipse total do sol a verificar
se em maio do corrente ano. 

Atendendo à solicitação constante do alu
dido aviso, o Sr. Clemente Marianl dirigiu 
ao Ministério das Relações Exteriores comu
nicação de que as autoridades técnicas bra
sileiras prestariam tôda colaboração aos cien
tistas australianos, estando mesmo já escolhido, 
no Estado de Minas Gerais, local mais apro
priado para a observação daquele ' fenômeno 
solar, havendo o diretor do Observatório Na
cional, de acôrdo com os elementos até agora 
obtidos · julgado provável o êxito das missões 
que se instalarem nas vizinhanças de Araxá, 
Bocalúva, Lassance. 

+: 
MINIST~RIO DAS BELAÇõES EXTEBIOBES 

Instituto Brasileiro de Educação, 
Ciência e Cultura 

ENTREGA DOS PR:lllMIOS NACIONAIS 
Em solenidade realizada a 20 de dezembro do 
ano findo, no Palácio Itamarati, procedeu-se 
à entrega dos prêmios nacionais instituidos 
pelo Instituto Brasileiro de Educação, Ciência 
e Cultura e com os quais foram contemplados 
o professor Manuel Bandeira e o compositor 
.Heitor Vila Lõbos. 

Durante a cerimônia, que foi presidida pelo 
chefe do Executivo, e teve a presença de mi
nistros de Estado, intelectuais e membros dos 
corpos diplomáticos nacional e estrangeiro, fa
laram o Sr. Levi Carneiro em nome da I . B. 
E. C. C., na qualidade de seu presidente e o 
professor Manuel Bandeira, agradecendo a ho
menagem. 

+: 
MINIST~RIO DA VIAÇAO E 

OBRAS PCBLICAS 

Gabinete do Ministro 

COMISSÃO PARA ESTUDAR OS PROBLE
MAS DO TRANSPORTE - A 17 de janeiro 
próximo passado o ministro da Viação e Obras 
Públicas baixou a portaria n.º 43, pela qual 
ficou criada uma Comissão para, sob sua pre
sidência, estudar, em todos os seus aspectos, 
os problemas dos transportes entre o planalto 
e o litoral do Estado de São Paulo, sua arti· 
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culação com os transportes maritlmos com- UNIVERSIDADE DO BRASIL 
preendendo as ligações terrestres, o aprovei-
tamento dos portos da citada região e o seu Faculdade Nacional de Filosofia 
aparelhamento. 

Departamento Nacional de Obras 
Contra as Sêcas 

SUBSTITUIÇÃO TEMPORARIA DO DI
RETOR - O Presidente da República assinou 
decreto a 13 de dezembro nomeando o enge
nheiro classe M, do Quadro I, Parte Perma
nente, do Ministério da Viação e Obras Públi
cas, Vinicius César Silva de Berredo, para 
exercer, interinamente o cargo de diretor 
geral do Departamento Nacional de Obras Con
tra as Sêcas, durante o impedimento do Eng. 
Luis Augusto da Silva Vieira, afastado destas 
funções em virtude da sua designação para re
presentar o Executivo junto à Comissão Parla
mentar do Plano de Aproveitamento da Bacia 
do São Francisco. 

REGRESSA DE BUENOS AIRES O PROF. 
RUELLAN - No dia 21 de dezembro regressou 
de Buenos Aires o professor Francis Ruellan, 
diretor do Laboratório Geográfico da Univer
sidade de Paris e professor de Geografia da 
Faculdade Nacional de Filosofia da Universi
dade do Brasil. ~sse geógrafo francês, em 
colaboração com o Conselho Nacional de Geo
grafia e com a União Geográfica Pan-Amerlca
na, realizou investigações cientificas e geográ
ficas, tendo publicado trabalhos de sua espe-· 
cialidade, sôbre o Japão, China, Formosa, 
Mandchúria, França e Brasil. No próximo' ano, 
o professor Ruellan, acompanhado de um gru
po de alunos seus que fazem o curso de douto
rado em Geografia, efetuará uma longa viagem 
de estudos, devendo visitar Argentina, Uru
guai, Chile, Peru, Bol!via e Paraguai, regres
sando ao Brasil, via Mato Grosso . 

Instituições particulares 
ASSOCIAÇÃO DOS GEóGRAFOS 

BRASILEIROS 

Secção do Rio de Janeiro 

MAGMAS BASALTICOS DO BRASIL 
Reuniu-se a 9 de janeiro, na sede do Conselho 
Nacional de Geografia, a Secção do Rio de 
Janeiro da Associação dos Geógrafos Brasilei
ros, constando do programa do dia a comuni
cação do professor Válter Curvelo, petrógrafo 
do Museu Nacional, sôbre os "Magmas basál
ticos do Brasil" . 

FUNDAÇÃO BRASIL-CENTRAL 

UMA NOVA CIDADE SURGIRA NA ·RE
GIÃO DE MARABA - Confirmando o êxito da 
sua jornada de penetração nwi selvas do centro
oeste, a Fundação Brasil-Central será criadora 
de mais · uma cidade nas regiões que está con
quistando para a civilização e o progresso dêste 
nosso vasto território. 

O local escolhido para a fundação da nova 
cidade está compreendido na região de Marabá, 
tendo o ministro João Alberto determinado a 
demarcação da área necessária a tal objetivo. 

A maneira das demais cidades plantadas 
pela Fundação no recesso do Brasil Central, 
procurar-se-á proporcionar a esta todos os re
cursos modernos que se possam adaptar ao 
meio. 

• 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE ESTATISTICA 

A INFER~NCIA ESTATtSTICA E SEUS 
PROBLEMAS - Sob o patrocinio da Sociedade 
Brasileira de Estatlstica, o professor William 
G. Madow, da Universidade de Carolina do 
Norte, atualmente integrando, como contratado, 
o corpo docente da Faculdade de Filosofia da 
Universidade de São Paulo, realizou, durante 
o mês de janeiro, uma série de conferências 
sôbre a inferência estatlstica, seus problemas 
e tentativas para solucioná-los. 

Essa série de palestras que despertou o 
mais vivo interêsse efetuou-se no auditório do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica. 

Certames 

CONFERl!:NCIA DA UNESCO 

ORGANIZAÇÃO DE UM INSTITUTO IN
TERNAt:IONAL DE PESQUISAS DA BACIA 
AMAZôNICA - A sub-comissão de Ciências 
Naturais da Conferência da UNESCO, ein sua 
reunião de 4 de dezembro, discutiu e deliberou 
aprovar, após brilhante exposição do professor 
Carlos Chagas, o plano apresentado pela delega
ção brasileira sôbre a criação de um Instituto 
Internacional de Pesquisas da Bacia Amazônica, 
cuja proposta teve prioridade sôbre as demais 
ali feitas com relação ao assunto que vem des
pertando o mais vivo interêsse na importante 
conferência. · 

REUNIÃO RURALISTA NACIONAL 

SUA PRôXIMA INSTALAÇÃO NESTA CA
PITAL - DECLARAÇôES DO PRESIDENTE 
DA SOCIEDADE RURALISTA NACIONAL -
Com a participação de lavradores, crladore11. 
técnicos, delegados de entidades e associações 
oficiais e particulares do pais, Instalar-se-á nes
ta capital, em maio próximo, a Importante 
Reunião Ruralista Nacional, cuja realização 
se deve à iniciativa da Sociedade Ruralista 
Nacional. 

A propósito dêste certame da mais alta 
significação pelos seus objetivos práticos, de 
maior interêsse para a economia nacional, e 
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donde sairá a Confederação Rural Braàllelra, o 
agrônomo Artur Tõrres Filho, presidente da 
S . R . N ., fêz recentemente Interessantes decla
·rações à Imprensa, de que é oportuno trans
crevermos o s eguinte: 

"Com os seus 2 milhões de proprietários 
rúrals atuando em ambiente mais propicio à sua 
lndole, a classe agrlcola tornar-se-á uma !Orça 
ponderável, na qual o govêrno encontrará a 
ressonância para os seus apelos de aumento da 
produção, sem o que serão crescentes as difi
culdades de abastecimento : tôda a nossa his
tória, no dizer de Oliveira Viana, é a história 
de um povo agricola, de uma sociedade de la
vradores e pastôres. 

O dinamismo de nossa história no per!odo 
colonial vem do campo. Do campo, as bases em 
que assenta a estabilidade da sociedade brasi
leira no perlodo imperial. Não obstante a pre
cariedade dos meios de trabalho, pela falta de 
aparelhamento material e de organização eco
nômica, do esfôrço do agricultor vive a nação 
brasileira. 

Nesse trabalho penoso, e multas vêzes In
justamente apreciado, estão mais de 9 milhões 
de brasileiros com suas familias. Há que valo
rizar êsse trabalho e nunca Impedir possa o 
agricultor auferir as vantagens dêle oriundas . 

Assim ·o primeiro passo é saber o que 
t emos , Isto é: organizar a classe para ouvindo
lhe a opinião autorizada, legitima, lhe darmos 
o de que necessita. Não se pode fazer algo 
por alg uma coisa que não existe. A arregi
mentação em base associativa, teria, de Inicio, 
o mérito de fazer surgir do nada uma grande 
fôrça latente mas que, materialmente, por falta 
de articulação, não está corporificada , não tem 
!Orça de expressão nos meios da atividade na
cional. O que já se conseguiu com êsse magni
fico instrumento que é o Decreto-lei n.• 8 127, 
em vigor - conclui o diretor da S. R. N . -
autoriza-nos a crer que, com o apoio do go
vêrno, as dificuldades que têm sido até aqui 
encontradas na organização efetiva da grande 
classe rural , poderão ser vencidas através de 
uma campanha bem dirigida lastreada no es
plrito de persistência, de dedicação e firmeza". 

Unidades Federadas 
MATO GROSSO 

PROJETO DE DECRETO-LEI CRIANDO 
A COMARCA DE ALTO ARAGUAIA - Durante 
a sua 45. • sessão ordinária de 1946, realizada a 
20 de novembro, a Comissão de Estudos dos 
Negócios Estaduais, discutiu o projeto de de
creto-lei da interventorla federal de Mato Gros
so que dispõe sõbre a criação, no Estado, da 
comarca de Alto Araguaia, resolvendo opinar 
pela rejeição do mesmo. 

MINAS GERAIS . 

EXONERAÇÃO E DESIGNAÇÃO DE IN
TERVENTOR - O Presidente da República 
assinou deéretos no dia 18 de dezembro, exo
nerando das funções de Interventor federal no 
Estado de Minas Gerais o Sr. Noraldlno Lima 
e nomeando para substitui-lo, nas aludidas ·fun
ções, o engenheiro Alcldes Llns . 

Instituto Mineiro de Economia e Sociologia 

SUA RECENTE FUNDAÇÃO - Por Inicia
tiva de várias entidades representativas das 
classes técnicas, cúlturais e produtoras de Mi
nas Gerais, vem de ser fundado na capital 
daquele Estado o Instituto Mineiro de Eco
nomia e Sociologia . 

Um dos objetivos da novel Instituição é 
organizar e fornecer o cômp:uto da produção 
mineira iniciando por tal forma ali os estudos 
de 1base dos múltiplos problemas da economia 
e suas relações com a vida social. 

ic 

PERNAMBUCO 

Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico 

O ABANDONO ·DA ANTIGA IGREJA DO 
ENGENHO DO MORENO - HOMENAGEM A 
ROOSEVELT - R euniu-se no dia 27 de no
vembro o lilstituto Arqueológico, Histórico e 
Geográfico de Pernambuco, sob a presidência 

do Prof . J oaqulm Amazonas, secretariado pelos 
Srs. Mário Melo e Ol!mplo Costa Júnior, pre
sentes os sócios Eládio Ramos, Hermógenes 
Viana e Gonçalves de Melo Neto. 

Lidas as efemérides e aprovada a ata da 
sessão anterior, o secretário perpétuo deu conta 

. do expediente, compreendendo oficlos da Pre
feitura e do Conselho Administrativo sôbre 
nomes de ruas e uma· carta do Dr. Artur F er
reira sôbre o mau estado da Igreja do antigo 
engenho do Moreno, a respeito do que se diri
gira ao interventor federal . 

O Sr. Ol!mpio Costa Júnior ofereceú um 
trabalho do Sr. Osvaldo Gonçalves Lima sôbre 
o vinho da Jurema. usado pelos lndios, dando 
t estemunho do critério como o autor fêz pes
quisas · sôbre o assunto. Continuando com a 
palavra, r eiterou critica anterior sõbre o con
vênio de limites tora dos têrmos da Constitui
ção, que só dava · competência, nos casos, ao 
Estado Maior do Exército, e ainda mais, pelo 
aproveitamento de pequenos curso_s d'água como 
linha de limites . Por fim, estranhou tivesse 
partido do Instituto a iniciativa de .modificações 
no escudo do Estado . 
. Quanto ao caso do escudo, manifestaram-se 

todos os presentes, sustentando seus pontos de 
vista na reunião anterior . 

Relativame.nte ao caso do acôrdo de limites, 
o Prof. Joaquim Amazonas disse ser contrário 
também a pequenos cursos como linhas de limi
tes, porque até os grandes rios variam de leito. 
mas entende que nada privava nem priva dois 
Estados de fazerem um convênio amigável de 
limites. Em continuação, disse que estêve au
sente a serviço da Universidade e soube que, 
com o parecer do Instituto o Conselho Admi
nistrativo recusara mudar o nome da avenida 
10 de Novembro para Presidente Roosevelt, 
quando, em verdade, o Instituto se manifestara· 
a favor. 

O Sr . Mário Melo explicou que o Instituto 
não estêve em causa, no assunto. O projeto 
anterior não chegara ao Conselho. O atual pre
feito fêz novo projeto . Pelos estudos . foi visto 
que o nome 10 de Novembro se referia também 
ao feito de Bernardo Vieira . Dois conselheiros 
votaram a favor da mudança de nome e dois 
sustentaram o nome de 10 de Novembro, evo
cador do primeiro grito de república em 1710. 
O presidente desempatou a favor- da manu-
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tenção, sendo a homenagem a Roosevelt pres
tada na avenida que vai até os Prazeres. Sôbre 
estas propostas também manifestou opinião 
contrária o sócio Eládio Ramos, o qual foi 
de parecer de que à alameda deveria ser dado 
o nome de Sérgio Loreto, administrador sob 
cuja gestão foi construida, tendo porém escl.a
recido o Prof. Joaquim Amazonas que o nome 
dêste já figurava na denominação de uma 
praça. 

O Sr. Gonçalves de Melo Neto comunicou 
que o Instituto estivera presente, a 10 de no
vembro, na tradicional romaria clvlca às rulnas 
do Senado da Câmara de Olinda. 

-te 
RIO DE JANEIRO 

Secretaria de Vlaçio e Obras l'úbllcas 

ôRGÃO AUXILIAR DO CONSELHO NA
CIONAL DE AGUAS E ENERGIA ELll:TRICA 
- A DIVISÃO DE ENERGIA ELll:TRICA - Por 
decreto presidencial de 26 de dezembro do ano 
findo, foi declarado órgão auxiliar do Conselho 
Nacional de Aguas e Energia Elétrica, a Divisão 
de Energia Elétrica da Secretaria de Viação e 
Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro . 

As atribuições dêste novo órgão do C. N . 
A . E . E. estão definidas no decreto em aprêço, 
publicado Integralmente na secção , competente 
da presente edição do Boletim Geogrdfico. 

SA.O l'AULO 

Instituto l'aulista de Oceanografia e 
Llmnologia 

SUA CRIAÇÃO - Em fins de dezembro foi 
encaminhado ao Conselho Administrativo de 

São Paulo um projeto de decreto-lei criando, 
no Estado, o Instituto de Oceanografia e Llmno
logia. 

ll:ste Instituto a que será dada instalação 
condigna e eficiente aparelhagem técnica, tem 
como um dos seus objetivos principais, o de
senvolvimento por meios clentificos da Indústria 
da pesca. 

Falando sôbre o assunto, o Sr. Malta Car
doso, secretário da Agricultura em São Paulo, 
e autor do aludido projeto, encareceu a ne
cessidade da organização industrial da pesca 
cujo problema deve ser encarado com seriedade 
e interêsse pelo multo que representa para a 
economia do pais. 

Museu l'aulista 

MOVIMENTO DE 1946 - Durante o ano de 
1946. visitaram as salas de exposição . pública 
do Museu Paulista 265 345 pessoas, a saber : 
janeiro, 21 999; fevereiro, 22 095 ; março, 16 282; 
abril, 18 694; maio, 22 880; junho, 23 190; ju- · 
lho, 28 407; agõsto, 26 886; setembro, 30 281; 
outubro, 15 257; novembro, 19 835; dezembro, 
19 539 . 

A freqüência de visitantes no último de
cênio foi a seguinte: 1937, 212 343; 1938, 218 186; 
1939, 243 986; 1940, 234 594 ; 1941, 277 223; 1942, 
233 608; 1943, 243 630; 1944, 233 161; 1945, 
250 001; 1946, 265 345 . 

A média de visitantes por domingo foi de 
4 234 pessoas; por quinta feira de 545 e por 
têrça-feira de 81. A média mensal é de 22 111 
visitantes. Os dias de maior freqüência foram 
28 de julho, com 6 326 pessoas e 8 de setembro, 
com 6 021; os de menor freqüência, 8 e 22 de 
outubro, com 33 e 27 visitantes, r espectivamente. 

Desde a sua abertura, a 7 de setembro de 
1895, até 31 de dezembro de 1946, o Museu Pau
lista foi visitado por 6 293 113 pessoas . 

Exterior 

ESTADOS UNIDOS 

EXPEDIÇOES AS REGIOES POLARES 
O contra-almirante Richard E. Byrd Jr ., da 
marinha norte-{llI)erlcana, está presentemente 
empreendendo mais uma das suas arrojadas 
expedições às regiões antárticas , 

O almirante Byrd que conta ·atualmente 60 
anos, realizou a sua primeira expedição àque
las regiões em 1928-30, à qual se seguiram 
outras em 1933-35 e 1939-41. Nesta que agora 
efetua tem sob o seu contrôle técnico uma fôrça 
operacional Integrada por mais de 4 000 oficiais 
e marinheiros norte-americanos, e aparelhada 
com ·potentes quebra-gelos, navios-tenders, um 
porta-avlõe; e um moderno submarino. 

Ao todo, Incluindo meteorologistas, oceanó
grafos , hidrógrafos. é de cêrca de trezentos o 
número de participantes dessa importante ex
pedição que tem como objetivo não só colhêr 
novos dados clentlflcos sõbre o Antártico, como 
ainda treinar os membros das fôrças navais 
norte-americanas e submeter a experiência na
vios, aviões e outros Instrumentos, sob as con
dições .reinantes nas zonas fr!gldas . 

Na opinião do almirante Byrd, o continente 
antártico, que abrange cêrca de ·6 000 000 de 
milhas quadradas, dois terços das quais jamais 
foram visitadas é um repositório de Incalculá
veis recursos a explorar. 

SOCIEDADE INTERAMEBICANA DE 
All[TROl'OLOGIA E GEOGRAFIA 

ELEITO SEU PRESIDENTE O ENG. LEI
TE DE CASTRO - Por deliberação recente do 
conselho diretor da Sociedade Interamericana 
de Antropologia e Geografia, foi eleito presi
dente desta entidade cientifica de âmbito con
tinental, sediada em Washington, para o exer
clcio de 1947-1948, o engenheiro Christovam 
Leite de Castro, secr etário-geral do Conselho 
Nacional de Geografia. 

A criação da Sociedade Interamerkana de 
Antropologia e Geografia em 1943, por Inicia
tiva ·de uma equipe de cientistas de vários 
palses da América, tendo à frente o professor 
Ralph L. Boals, dos Estados Unidos, velo .mar
car uma nova etapa no estudo e desenvolvi
mento da ciência antropológica no continente, 
a contar ~lo expressivo número de Instituições 
cientificas e personalidades especialistas da 
antropologia e da geografia de tôda a América, 
que aderiram àquele organismo. Estendendo a 
sua atuação por todo o continente, conta a 
sociedade com o apoio das figuras mais expres
sivas das Américas . Editando um órgão de 
larga circulação nos palses americanos com a 
denominação de Ata Americana, tal publicação 
tem divulgado trabalhos nos idiomas Inglês, es
panhol e português, peculiares , ao desenvolvi· 
mento cientifico do!l palses americanos. 
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* 
UNIÃO PAN-AMERICANA 

FALECIMENTO DO SEU PRESIDENTE -
Grande perda para o continente a que se veri
ficou há pouco com o falecimento, em Was
hington, do Dr. Leo S. Rowe. 

Presidente da União Pan-Amerlcana desde 
1920, o Dr. Leo Rowe é natural de Mac Gregor, 
Iowa, zona agricola do centro dos Estados Uni
dos, onde nasceu em 1871. Estudou nas uni
versidades da Pennsylvania e Halle, obtendo, 
posteriormente, titulos honorificos por diversas 
universidades de outros países do continente, 
como seja a de La Plata, na Argentina. 

Dedicado ao magistério e à jurisprudência 
foi professor de Ciências Pollticas da referida 
Universidade de Pennsylvania e mais tarde 
membro da comissão encarregada da revisão e 
recomposição das leis de Pôrto Rico. 

Em 1906, representando os Estados Unidos, 
participou da III Conferência Internacional das 
Nações do Hemisfério, reunida no Rio de Ja
neiro, datando de então o seu ingresso na ala 
dos pioneiros da aproximação cultural e cienti
fica que se vem estreitando cada vez mais nos 
últimos anos entre os povos e as nações ame
ricanas. 

* INSTITUTO PAN-AMERICANO DE 
GEOGRAFIA E HISTORIA 

Estatutos aprovados na IV Assembléia Geral 
realizada em abril de 1946 na cidade do México 

Considerando: 
Que na VI Conferência Internacional dos 

Estados Americanos, celebrada em Havana, em 
janeiro de 1928, se aprovou a Resolução que 
criou o Instituto Pan-Americano de Geografia 
e História, nas seguintes 

Bases: 
I - Fica criado o Instituto Pan-Amerlcano 

de Geografia e História, que servirá à coorde
nação, distribuição e divulgação dos estudos 
geográficos e históricos nos Estados Ameri
canos . 

II - O Instituto Pan-Amerlcano de Geo
grafia e História servirá como órgão de coope
ração entre os Institutos Geográficos e "Histó
ricos da América, para facilitar o estudo dos 
problemas concernentes à. geografia e à his
tória. 

III - Iniciará e coordenará as Investigações 
que exigem a cooperação de vários paises, con
trolando as discussões cientificas. 

IV - Terá a seu cargo a publicação de 
todos os trabalhos enviados pelos Estados Ame-
ricanos. . 

V - Fará estudos tendentes ao esclareci
mento das questões de fronteiras, sempre que 
forem solicitados por paises diretamente inte
ressados nas referidas questões. 

VI .- Será incumbido da organização de 
um grande arquivo de planos e documentos 
históricos relativos à América, assim como de 
uma biblioteca especializada. 

VII - O Instituto Pan-Amerlcano de Geo
grafia e História será constituído por todos os 
Estados Americanos, representados por uma 
delegação nomeada pelos respectivos governos. 
A cada delegação corresponderá um voto . 

VIII - A sede do Instituto será a capital 
de qualquer Estado Americano, escolhida pela 
União Pan-Americana. O govêrno do Estado 
Americano, em cuja capital fôr sediado o 
Instituto, deverá destinar um ediflcio adequado 
para os aludidos trabalhos que tem a desem
penhar. 

IX - A manutenção econômica do Instituto 
será assegurada por quotas anuais, fixadas 
pela Assembléia do próprio Instituto, com a 
aprovação dos respectivos governos. 

X - Os idiomas usados nas publicações e 
nas sessões do Instituto serão os da União Pan
Americana, a saber: espanhol, inglês, francês 
e português . 

XI - Será criado um comitê nacional em 
cada um dos Estados Americanos que integram 
o Instituto. De preferência, caberá ao govêrno 
de cada Estado formar seu comitê, mas, se o 
não fizer, será êle nomeado pela Assembléia 
Geral, e 

Considerando: 
Que a Junta Diretora da União Pan-Ameri

cana, devidamente autorizada pela mesma Con
ferência, designou a capital dos Estados Unidos 
do México como sede do Instituto; 

Que o Instituto Pan-Americano de Geografia 
e História foi inaugurado na Cidade do México 
em 1929 e vem funcionando de acôrdo com os 
estatutos aprovados nessa cidade naquele ano, 
os quais foram modificados pela I Assembléia 
Geral reunida no Rio de Janeiro em 1932; 

Que, presentemente, tôdas as Repúblicas 
Americanas são membros do Instituto; 

Que, em virtude do incremento das ativi
dades do Instituto, alguns Governos Membros 
acharam conveniente reformar seus estatutos; 

Que o Comitê Executivo do Instituto,- em 
sua reunião na Cidade do México, em abril de 
1946, designou um Comitê com a finalidade de 
elaborar um anteprojeto de novos estatutos 
para sua consideração pela IV Assembléia 
Geral, 

Que a Comissão de Organização da IV As
sembleia Geral estudou o referido anteprojeto 
nêle intro.duzindo as reformas que lhe pare~ 
ceram mais oportunas, 

Resolve: 
Sancionar os seguintes Estatutos do Ins

tituto Pan-Americano de Geografia e História: 

Dos Fins do Instituto 

Artigo 1.0 - O Instituto Pan~Amerlcano de 
Ge?grafia e História é um órgão que tem. por 
obJeto fomentar, coordenar e difundir os estu
•dos geográficos e históricos e os relativos às 
ciências afins, Iniciar e executar os estudos e 
trabalhos dessa natureza que solicitem os Es
tados Membros. Promoverá também a coopera
ção entre os Institutos Geográficos e Históricos 
dos Estados Membros e com outras organiza
ções americanas que se ocupem destas ativi
dades. Não empreenderá nem aceitará nenhum 
trabalho de caráter polltico ou sectário. 

Dos Membros . 

Artigo 2. • - Só podem ser membros do 
Instituto os Estados Americanos. 

Artigo 3. • - Os Estados Membros do Ins
tituto podem desligar-se dêste em qualquer 
tempo, mas deverão em tal caso pagar suas 
quotas restantes, inclusive a do an?\ em curso 
e, se o desejarem, podem ser readmitidos. Para 
a admissão de novos membros, se requererá o 
voto afirmativo de duas têrças partes dos 
Estados Membros. 

Da Oroanizaçlio 

Artigo 4. • - O Instituto se comporá dos 
seguintes órgãos: 

a) Assembléia Geral; 
b) Junta Diretora; 
e) Comitê Executivo; 
d) Comissões e seus Comitês; 
e) Secções Nacionais, e 
/) Secretaria-Gera!. 
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Da Votaçllo 

Artigo 5.• - Nas reuniões de qualquer ór
gão do Instituto, nas quais se exige voto formal 
para as decisões, estas serão adotadas por 
maioria de votos dos membros presentes, sem 
levar em conta as abstenções, a menos que se 
especifique o contrário nos ·Estatutos. Em caso 
de empate, o Presidente decidirá com seu voto. 
Durante os intervalos entre as reuniões dos 
órgãos do Instituto, se poderá consultar aos 
membros dêste, pelos meios de comunicação 
adequados, a fim de que os referidos órgãos 
possam tomar as decisões do caso. 

Da Assembléia Geral 

Artigo 6.• - A Assembléia Geral , como ór
gão supremo das deliberações do Instituto. fi
xará as diretrizes cientificas, administrativas 
e econômicas dêste . 

Conhecerá também das atividades dos de
mais órgãos do Instituto realizadas desde a 
última Assembléia e formulará os planos que 
t enham de ser executados até a s eguinte. 

Artigo 7.• - A Assembléia Geral compõe-se 
das delegações designadas pelos Estados Mem
bros e nela cada uma destas t erá direito a 
um voto. Os Estados Membros solicitarão das 
Instituições cientificas existentes em suas res
pectivas jurisdições que enviem repres entantes 
a fim de, com direito à palavra, assistirem às 
reuniões e apresentarem trabalhos. 

Artigo 8.• - Nos assuntos clentificos as 
decisões da Assembléia Geral serão tomadas 
com maioria de votos das delegações presentes 
na respectiva s essão, sem levar em conta as 
abstenções. Nos assuntos econômicos e admi
nistrativos, as decisões da Assembléia Geral 
serão tomadas com maioria de votos de todos 
os Estados Membros . Qualquer delegação pode 
abster-se de votar e pedir que se o faça cons
tar da ata respectiva. 

Artigo 9.º - Cada Assembléia Geral deci
dirá sôbre a sede da seguinte e a data da sua 
celebração. As Assembléias reunir-se-ão nor
malmente com intervalos de quatro anos . As 
Assembléias Extraordinárias poderão ser con
vocadas pelo Presidente do Instituto, em vir
tude de recomendação ·do Comitê Executivo, 
feita com a aprovação da Junta Diretora . Po
derão também ser convocadas quando assim o 
pedir uma têrça parte dos Estados Membros. 

Artigo 10 - No ano seguinte à eleição da 
sede para a próxima Assembléia Geral, o Go
vêrno do pais, onde se celebrará a reunião, 
nomeará uma Comissão Preparatória que se en
carregará da organização da aludida Assem
bléia, com a cooperação do Comitê Executivo 
do Instituto. 

Artigo 11 - O programa preliminar de cada 
Assembléia Geral deverá ser preparado pela 
respectiva Comissão Preparatória, após consulta 
prévia ao Comitê Executivo do Instituto. :l!:ste 
programa será comunicado pelo Govêrno que 
convidar os demais Estados Membros para sua 
consideração, seis meses antes da reunião. Os 
Estados Membros terão conhecimento do pro
grama definitivo para cada Assembléia, pelo 
menos, dois meses antes da reunião . 

Artigo 12 - Não se levará em consideração 
nenhum assunto que não figure no programa 
dos trabalhos da Assembléia Geral, senão com 
o assentimento de duas têrças partes das dele
gações à Assembléia. 

Artigo 13 -- Cada Assembléia Geral elegerá 
seus próprios membros e ajustará seu regula
mento Interno em conformidade com os pre
sentes estatutos. 

Do Presidente e dos Vice-Presidentes 
do Instituto 

Artigo 14 - A Assembléia Geral elegerá 
um Presidente, um Vice-Presidente e um 2.• 
Vice-Presidente do Instituto, que exercerão 
sus cargos até a reunião seguinte da Assem
blé ia. :l!:stes serão escolhidos entre os nacionais 
de diferentes Estados e poderão assistir às 
r euniões de todos os órgãos do Instituto . 

Artigo 15 - No caso de falta temporária ou 
permanente do Presidente, desempenhará a pre
sidência o 1.• Vice-Presidente e, na falta dêste, 
o 2. • Vice-Presidente, na ausência dêste último, 
farão suas vêzes os Presidentes das Comissões, 
de acôrdo com a ordem de antiguidade de sua 
eleição . 

Da Junta Diretora 

Artigo 16 - As funções da Assembléia Ge
ral. vinculadas à direção cientifica , administra
tiva e econômica do Instituto, s erão exercidas 
no intervalo das Assembléias , por uma Junta 
Diretora, com~osta pelo Presidente e os Vice
Presidentes do Instituto, os Presidentes das 
Secções Nacionais do mesmo e o Secretário
Geral do Instituto. 

Artigo 17 - O Presidente e Vice-Presidentes 
do Instituto serão presidente e Vice-Presidentes 
ex-otficio da Junta Diretora, e o Secretário
Geral do Instituto atuará como Secretário. :l!:stes 
membros só terão direito de palavra, a menos 
que, como Presidente de Secções Nacionais, 
tenham também direito de voto . 

Artigo 18 - A Junta Diretora reunir-se-á 
na ocasião em que se celebrar a Assembléia 
Geral , por decisão do Presidente do Instituto 
ou a pedido de uma têrça parte de seus mem
bros . 

Artigo 19 - O programa para as reuniões 
da Junta Diretora será elaborado pelo Presi
dente do Instituto. mediante consulta prévia 
ao Comitê Executivo e às Secções Nacionais. 

Artigo 20 - Para o quorum da Junta Di
retora se exigirá a maioria de seus membros. 
Cada Secção Nacional terá direito de ser repre
sentada por um suplente no caso de ausência 
inevitável de s eu Presidente. 

Artigo 21 - As decisões da Junta Diretora 
sôbre assuntos cientificos serão adotadas pela 
maioria de votos dos membros presentes, sem 
levar em conta as abstenções . Em matéria eco
nômica e administrativa, as decisões serão ado
tadas pela maioria absoluta de votos dos mem
bros. 

Artigo 22 - A Junta Diretora deverá: 
l .• - Conhecer das atividades realizadas 

pelo Instituto a partir da última reunião da 
própria Junta; 

2. o - Receber e · rever os informes anuais 
do Comitê Executivo e enviá-los à Assembléia 
Geral, aos Governos e às Secções Nacionais; 

3. o -'- Apresentar recomendações à consi
deração da Assembléia Geral, em matérias de 
competência; 

4.• - Estudar os projetos de despesas sub
metidos ao Comitê . Executivo pelas Comissões 
e a Secretaria-Geral e apresentar à Assembléia 
Geral um orçamento que cubra as despesas dos 
anos seguintes até a •Celebração da próxima 
Assembl<\ja, e 

5.0 - Ditar seu regulamento interno em 
conformidade com as disposições dos presentes 
Estatutos. · 

Do Comit~ Executivo 

Artigo 23 - O Comitê Executivo, depen
dente da Junta Diretora, atuará como órgão 
central coordenador e administrativo das ati
vidades do Instituto. 

Artigo 24 - O Comitê Executivo se com
porá de um Presidente Honorário que serà 
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o próprio Presidente do 1n'st1tuto, de um Pre
sidente efetivo, que será o l.• Vice-Presidente 
do Instituto, de um Vice-Presidente que será o 
2.0 Vice-Presidente do Instituto e presidlrã na 
ausência do 1. • Vice-Presidente; dos Presiden
tes das Comissões ou seus suplentes e, ex
officio, com direito de palavra, mas não de 
voto, do Secretário-Geral do Instituto. O Se
cretário-Geral desempenhará as funções de Se
cretário do Comitê Executivo . 

Artigo 25 - O Comitê Executivo reunir-se-á, 
mediante prévia convocação de seu Presidente 
efetivo, no mlnimo uma vez por ano, e nas 
demais ocasiões que sejam determinadas pelo 
referido Presidente, pela Junta Diretora ou 
pelo Presidente do Instituto. O quo-rum será 
constltuido pela maioria dos membros do Co
mitê, que tenham direito de voto. Tôdas as 
decisões do Comitê serão adotadas pela maio
ria de votos dos membros presentes, sem se 
computarem as abstenções. O Comitê Executivo 
redigirá seu regulamento interno, o qual ficará 
sujeito às estipulações dêstes Estatutos . 

Artigo 26 - São atribuições do Comitê 
Executivo: 

l.• - Velar pelo cumprimento das Reso
luções da Assembléia Geral e da Junta Dire
tora, nos diversos órgãos do Instituto; 

2. • - Providenciar a execução das decisões 
da Assembléia Geral e da Junta Diretora por 
parte dos Palses Membros; 

3. • - Considerar o informe semestral da 
Secretaria-Geral e quaisquer outros solicitados 
pelo Comitê àquela Secretaria; 

4. • - Considerar os Informes anuais e ou
tras comunicações emanadas dos Presidentes 
das Comissões, sôbre as atividades destas e as 
de seus Comitês; . 

5. • - Informar à Junta Diretora, em cada 
reunião, acêrca das atividades do Instituto, a 
partir da última reunião da Junta; 

6.º - Prestar à Junta Diretora um informe 
anual, acêrca das atividades que o Instituto 
tenha levado a efeito e das que estão em pro
jeto, da receita e despesa do Instituto durante 
o ano anterior e dos orçamentos do mesmo para 
o ano seguinte; 

7.• - Preparar o programa da Assembléia 
Geral em cooperação com a Comissão Prepara
tória do Govêrno que a promove e, juntamente 
com a dita Comissão, organizar os trabalhos 
de instalação da Assembléia Geral; 

8.• - Apresentar à Junta Diretora orça
mentos de receita e despesa para cobrir os 
trabalhos de todos os órgãos do Instituto du
rante o perlodo compreendido entre uma As
sembléia Geral e a seguinte; 

9. • - Designar Comitês especiais, que o 
caso requerer, para o estudo ou execução de 
atividade da competência do Instituto; 

10 - Nomear o Secretário-Geral do Ins
tituto e designar o pessoal necessário , para o 
funcionamento da Secretaria-Geral, quanto a 
estas últimas nomeações deverão recair de pre
ferência em cidadãos dos diferentes Estados 
Membros; 

11 - Organizar a Secretaria-Geral e ditar
lhe o regulamento Interno; 

12 - Adotar, com a devida aprovação da 
Junta Diretora, qualquer medida de emergên
cia· que fôr necessária enquanto se convoca o 
órgão competente do Instituto. ,. 

Artigo 27 - O Comitê Executivo poderá 
convidar cientistas dos Estados Americanos 
para que tomem parte nos trabalhos do Ins
tituto. 

Da Secretaria-Geral 

Artigo 28 - Funcionará uma Secretaria
Geral na cidade sede do Instituto para ajudar 
na coordenação das atividades dos órgãos dêste, 
no cumprimento dos acordos adotados e para o 
melhor funcionamento dos referidos órgãos. 

Artigo 29 - A Secretaria-Geral estará a 
cargo de um Secretário-Geral, sob Inspeção su
prema do Comitê Executivo do Instituto. O 
Secretário-Geral deverá residir no pais onde 
esteja localizada a sede do Instituto. 

Artigo 30 - O Secretário-Geral será desig
nado pelo Comitê Executivo, por um perlodo 
de quatro anos. Poderá ser reeleito. 

Artigo 31 - Compete à Secretaria-Geral : 
1.0 - Servir como meio de comunicação 

entre os órgãos do Instituto e os Estados 
Membros; 

2.• - Submeter semestralmente um informe 
ao Comitê Executivo e prestar quantos forem 
solicitados por êste. O informe semestral in
cluirá uma relação dos recebimentos e expedi
ções da Secretaria-Geral, durante o semestre 
correspondente, e uma estimativa para o se
guinte período; 

3. • - Providenciar a revisão das contas e 
a situação dos fundos do Instituto, a ser feita 
por um perito, ao menos uma vez por ano; · 

4. • - Levar a efeito e estimular o cumpri
mento pelos Estados Membros, das recomenda
ções da Assembléia Geral e das Comissões; 

5. • - Publicar os trabalhos remetidos para 
tal propósito pela Assembléia Geral, a Junta 
Diretora, o Comitê Executivo ou as Comissões; 

s.o - Compilar e transmitir aos Governos 
e às Secções Nacionais as atas das Assembléias 
Gerais, da Junta Diretora, do Comitê Executivo 
e das diferentes Comissões que assim o re
clamem. 

7. • - Auxiliar o Govêrno promotor e a 
Comissão Preparatória na organização das reu
niões das Assembléias Gerais e das diferentes. 
Comissões. 

8. • - Auxiliar as Secretarias das .Asaem
bléias e das Comissões no cumprimento de 
suas tarefas . 

9. • - Fiscalizar a organização e os tra
balhos da Biblioteca e conservar êste e outros 
setores técnicos que se reúnam na sede do 
Instituto. · 

10 - Desempenhar tôdas as demais funções 
que lhe sejam confiadas pela Assembléia Geral, 
a Junta Diretora ou o Comitê Executivo. 

Da8 Oomissõea e seus Oomit~s 

Artigo 32 - O Instituto realizarã seus tra
balhos cientlficos através de Comissões de Car
tografia, Geografia e História, e das outras 
Comissões que se estabelecerem pelo voto de 
duas têrcas partes da Assembléia Geral. 

Artigo 33 - Cada Comissão será composta 
pelo conjunto dos representantes designados 
pelos Governos dos Estados Membros. a cada 
um dos quais competirá nomear um represen
tante. ~stes representantes deverão ser de 
reconhecida competência nas especialidades pró
prias das Comissões para que foram designa
dos e, sempre que fôr posslvel, serão escolhidos 
dentre as pessoas que em seu pais desempe
nhem cargos relacionados com a matéria. 

Artigo 34 - Cada Comissão elegerá seu 
Presidente e Vice-Presidente por um perlodo 
de três anos, no caso de se criar alguma nova 
Comissão, a Assembléia Geral deslgnar-lhe-á 
um Presidente interino, até que esta nova Co
missão se reúna e eleja seus próprios membros. 

Artigo 35 - Cada .Presidente de Comissão 
designará seu Secretário. Os Secretários da 
Comissão trabalharão em estreita colaboração 
com a Secretaria-Geral e Informação ao Secre
tário-Geral dos trabalhos de suas respectivas 
Comissões. 

Artigo 36 - Cada Comissão estabelecerá 
tantos Comitês quantos forem necessãrios para 
o bom êxito de suas atividades e se encarregará, 
por proposição de seu próprio Presidente e 
prévia consulta às Secções Nacionais, da de
signação dos membros dos ditos Comitês, por 
um periodo nunca .superior a quatro anos. Os 
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regulamentos internos das diversas Comissões 
do Instituto devem prever a criação de Comitês 
especiais recomendados pela Assembléia. 

Artigo 37 - Cada Comissão convocará uma 
reunião de Consulta com intervalos de um a 
dois anos. Antes de reunir-se, as Comissões 
consultarão o Comitê Executivo, o qual pro
curará coordenar as reuniões das diversas Co
missões, se lhe convier, de maneira que se efe
tuem ao mesmo tempo e no mesmo lugar. 
Quando a Assembléia Geral se reunir, serão 
celebradas simultâneamente reuniões de con
sulta de tôdas as Comissões, as quais farão 
parte daquela. 

Artigo 38 - Cada Comissão apresentará 
anualmente ao Comitê Executivo um informe 
a respeito ae suas atividades no último ano e 
de seus projetos para o próximo perlodo . Além 
disto, êste informe indicará o estado da receita 
e despesa e o orçamento para o ano seguinte . 

Artigo 39 - Cada Comissão ditará seu pró
prio regulamento interno, de acôrdo com êstes 
Estatutos. 

Das Secções Nacionais 

Artigo 40 - Caberá às Secções Nacionais 
do Instituto facilitar, coordenar e difundir em 
seus respectivos paises os estudos de Geogra
fia, História e ciências afins, assim como sub
meter à consideração dos demais órgãos do 
Instituto, qualquer assunto compreendido na 
jurisdição dêstes últimos. 

Artigo 41 - Integrarão as Secções Nacio
nais as pessoas nomeadas pelos Governos dos 
Estados Membros, como . seus representantes 
perante as respectivas Comissões. 

Artigo 42 - Cada Secção Nacional elegerá 
seu próprio Presidente e, em conformidade 
com êstes Estatutos, formulará seu regula
mento interno. Designará também o membro 
que tenha de suprir as faltas temporárias do 
Presidente. 

Artigo 43 - Compete também às Secções 
Nacionais : 

1. • - Obter de seus respectivos G9vernos 
a execução das resoluções e recomendações 
das Assembléias Gerais, a Junta Diretora e 
o Comitê Executivo; 

2.• - Secundar os respectivos Governos nos 
assuntos geográficos e históricos relacionados 
com o Instituto; 

3. • - Prestar contas anualmente de suas 
atividades ao Comitê Executivo do Instituto. 

Das Finanças 

Artigo 44 - Far-se-á a manutenção eco
nômica do Instituto mediante a arrecadação 
das quotas anuais dos Estados Membros, fi
xadas pela Assembléia do próprio Instituto, 
com a aprovação dos resj>e<:tivos Governos. 

O Instituto poderá receber doações e le
gados de pessoas ou de Instituições, bem como 
contribuições suplementares dos Estados Mem
bros. 

Artigo 45 - Os fundos do Instituto deverão 
ser depositados em seu nome na cidade sede 
do Instituto, à disposição da Secretaria-Geral 
e submetidos a um exame anual por peritos. 

Artigo 46 - Seis meses antes de cada As
sembléia Geral Ordinária, o Secretário-Geral 
e os Presidentes das Comissões submeterão 
ao Comitê Executivo uma relação das despesas 
previstas para o periodo que decorrerá entre 
as duas próximas Assembléias. O Comitê Exe
cutivo revisará estas relações e as levará à 
consideração da Junta Diretora. 

Artigo 47 - A Junta Diretora submeterá 
à Assembléia Geral uma recomendação relativa 
às nesoesas de todos os órgãos do Instituto 
para o periodo a que se refere o artigo anterior 
e outra relativa à.9 quotas indispensáveis para 

cobrir aquelas despesas: A Assembléia Geral, · 
pela maioria de duas têrças partes, recomen
dará aos Governos o pagamento das quotas que 
considerar indispensáveis. 

Artigo 48 - Quando um ou vários Governos 
solicitarem do Instituto a realização de um 
estudo ou projeto especial, tal estudo ou pro
jeto será custeado pelo Govêrno ou Governos 
interessados. 

Da Reforma dos Estatutos 

Artigo 49 - :ltstes Estatutos poderão ser 
modificados ou reformados pela Assembléia 
Geral, com a aprovação de duas têrcas partes 
dos Estados Membros. O projeto de reforma 
correspondente deverá ser comunicado pelo 
Instituto aos Governos dos Estados Membros, 
ao menos quatro meses antes da data fixada 
para a realização da Assembléia. 

Do Texto Oficial 

Artigo 50 - Os presentes Estatutos serão . 
redigidos nos quatro idiomas oficiais do Ins
tituto : espanhol, inglês, português e francês . 

Em caso de dúvida prevalecerá o texto em 
espanhol. 

Disposições Transitórias 

Artigo 51 - O Diretor atual do Instituto 
atuará como Conselheiro. tanto da Junta Di
retora como do Comitê Executivo, com direito 
de palavra mas não de voto. Atuará também 
como Conselheiro do Secretário-Geral nos 
assuntos próprios da Secretaria-Geral. Junta
mente com o Secretário-Geral representará o 
Instituto, em suas relações com a Secretaria 
das Relações Exteriores do pais sede do Insti
tuto, com as Missões Diplomáticas das demais 
Repúblicas Americanas acreditadas neste e com 
as organizações culturais e cientificas do mesmo. 

Artigo 52 - Quando se reunir a IX Co~
ferência Internacional Americana, que se cele
brará em· Bogotá, na qual será estabelecido 
um sistema de quotas para a manutenção eco
nômica dos diversos órgãos pan-americanos, in
clusive o Instituto Pan-Americano de Geografia 
e História, vigorará o sistema de quotas esta
belecido na 1 Assembléia Geral do Instituto, 
verificada no Rio de Janeiro em 1932, que é o 
seguinte: 

"Artigo 19 - Os Estados que fazem parte 
do Instituto Pan-Americano de Geografia e 
História, contribuirão para a manutenção dêste, 
com uma quota anual fixada da seguinte 
maneira: 

Países com menos de 2 milhões de 
habitantes .................. . 

Paises com 2 a 4 milhões de habl-
. tantes ..... ........ . .... . .... . 

Paises com 4 a 10 milhões de habi-
tantes .. .. ......... ... . .. . . . . 

Paises com 10 a 20 milhões de ha-
bitantes . .. . .... . ...... . .. .. . . 

Paises com 20 a 50 milhões de ha-
bitantes .... . . ... . .. . ........ . 

Paises com 50 milhões ou mais de 
habitantes . . . . ..... . ....... . . 

U.S .$ 200 

U.S.$ 500 

U.S.$ 1 000 

U.S.$ 2 500 

U.S.$ 5000 

U .S.$10 000 

"Como cômputo de população se estimará 
o do censo oficial que cada Govêrno proporcio
nar ao notificar a ratificação das resolucões 
tomadas pelo Congresso . As mencionadas quo
tas aumentarão ou diminuirão de acôrdo com 
o aumento ou diminuição da população". 
· Regerá, ademais, G Acôrdo adotado na II 

Reunião Pan-Americana de Consulta sôbre Geo
grafia e Cartografia, celebrada na mesma ci
dade do Rio de Janeiro, no ano de 1944, refe
rente à faculdade dos Governos dos Estados 
Membros do Instituto, de sufragarem as des-
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pesas da Comissão de ·cartografia por melo de 
uma contribuição especial de montante igual ao 
da quota normal. 

Proceder-se-á da mesma maneira com res
peito às demais Comissões criadas nesta As
sembléia. 

O Instituto dará conhecimento aos Estados 
Membros e aos Presidentes das respectivas 
Secções Nacionais, do montante das contribui
ções especiais, requeridas para os fins da 
presente dispo,;ilção. 

-ic 

RllSSIA 

EXPEDIÇÃO AO MAR NEGRO - Organi
zada pelo Laboratório Oceanográfico da Aca
demia de Ciências da U. R. S. S. e dirigida 
pelo professor Zenkovlch, não faz muito; foi 
levada a efeito uma expedição ao mar Negro, 
com o fim de realizar estudos e pesquisas ocea
nográficas fora da costa oeste da Criméia. 
· Do informe do professor Zenkovich a res
peito da importante emprêsa cientifica, vale a 
pena e é oportuno transcrever os trechos que 
se seguem: "O objetivo da expedição foi o de 
estudar os bancos movediços de areia do fundo 
do mar e a influência dêsse processo sôbre as 
transformações da configuração da linha costei
ra. Uma parte considerável da tarefa foi le
vada a cabo no fundo mesmo do mar, onde os 

· investigadores desceram, em aparelhos submer
slveis especiais, a uma profundidade de quinze 
metros. 

O interêsse pela zona costeira reside no 
fato de que as oscilações das ondas transmi
tidas desde a turbulenta superfície das águas 
são sentidas fortemente nas profundidades. 
Essas oscilações movem e mudam de lugar as 
part!culas, e formam barreiras compostas de 
areia, conchas marinhas, calhaus e até pedras . 

A direção em que se movem essas barreiras 
depende da direção do vento que causa as 
ondas. Efetivamente, em cada ponto do fundo 
do mar há uma direção e velocidade resultantes 
que movem as barreiras . Isto é da maior 
conseqüência para a configuração e topografia 
da .zona costeira. A qualquer parte que as bar
reiras sejam levadas, a própria costa ficará su
jeita à ação destrutiva; onde as barreiras são 
precipitadas, a linha costeira é baixa, e gra
dualmente vai avançando cada vez mais dentro 
do mar. 

:Siste complexo grupo de problemas é de 
conseqüências práticas quanto à manutenção 
dos portos livres de barreiras, e à previsão 
das mudanças da linha costeira e da topografia 
do fundo do mar. 

A expedição percorreu a zona em barcos 
a vela e a remos, e logo se dividiu em secções 
assinaladas por mourões colocados ao longo da 
costa. O nivelamento da costa e do fundo do 
oceano foi realizado, em cada setor, até uma 
profundidade de um metro e meio. Estações 

foram instaladas além dêste limite, até uma 
profundidade de 25 a 30 metros, e de cada uma 
das quais se mediu a profundidade e se extrai
ram amostras do fundo do mar. 

Cobrimos uns duzentos quilômetros nos 
nossos dois meseS' de trabalho, realizando 14.2 
dessas investigações e tomando inúmeras séries 
de medições. Uma Investigação detalhada foi 
levada a cabo também na costa, acima do nivel 
do mar. 

Onde existem camadas espêssas de preci
pitado . ou onde os revestimentos fundamentais 
aparecem a descoberto só mesmo o investigador 
pode determinar a verdadeira natureza do fundo 
do mar, não sendo eficaz nenhum instrumento 
de sondagem. Os mergulhadores, com efeito, 
podem trazer amostras do revestfmento fun-' 
damental tiplco, e podem determinar a espes
sura das barreiras e observar sua distribuição 
no fundo. 

Seguindo êste método, a expedição estudou 
a estrutura de várias linhas de barreiras, desde 
o comêço de sua formação até o lugar onde 
foram precipitadas, estendendo assim a costa 
para o Interior do mar, ora em forma de es
treita faixa, ora como um largo banco de areia. 

O trabalho realizado permitiu ao autor 
destas linhas modificar pontos básicos da sua 
teoria sôbre as barreiras que se deslocam no 
fundo do mar. Tôda onda pode deslocar uma 
certa quantidade de material da barreira a uma 
distância determinada numa unidade de tempo. 
Onde a quantidade real de material deslocado 
é menor do que aquela que a capacidade da 
onda pode deslocar, quer dizer, onde a onda 
não está saturada, o material da barreira é 
insuficiente para cobrir tôda a superficie do 
fundo do mar. J!: somente nos lugares em que 
a onda não está completamente saturada, que 
esta conserva parte da· sua fôrça, e esta fôrça 
se consome na destruição da linha costeira. 
Onde a onda está saturada, tôda sua fôrça é 
gasta na remoção do material da barreira, e a 
costa não é destruida. 

A capacidade de uma onda pode ser ate
nuada em conseqüência de mudanças na direção 
da linha costeira, ou motivada pela intervenção 
de um obstáculo entre a onda e a costa, tal 
como uma ilha ou um banco de areia. Atenuada 
assim a capacidade de uma onda, parte, ou 
quiçá todo o material da barreira se precipita. 
Um e outro tipo de formação se acumula se
gundo a configuração da costa e as causas 
naturais que anulam a fôrça da onda . A quan
tidade de material conduzido por uma onda de
termina as dimensões da formação e a veloci-
· dade, o seu crescimento por unidade de tempo. 

Esjteramos que os trabalhos por .nós reali
zados nos leve a encontrar método para a re
gulação artificial da formação de barreiras, e 
para impor ao mar a modificação da configura
ção da linha costeira, de maneira que não 
tenha por resultado o bloqueio das baias ou 
a destruição da costa em lugares onde a sua 
configuração tenha algum valor" . 

~ Assine a "Revista Brasileira de· Geografia" para recebe. em sua casa a melhor publolcaçl.o 
_. periódica stlbre a geografia do Brasil. 
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CONSELHO NACIONAL DE GEOGRAFIA 

1941 

Também no largo setor do Instituto sob o 
contrôle Imediato do Conselho Nacional de Geo
grafia, várias realizações de apreciável alcance 
assinalaram o perlodo a que corresponde êste 
r elatório . Tais resultados, devidos, antes de 
tudo, ao esfôrço e boa-vontade de técnicos de
votados, adquirem particular Importância se 
apreciados em ·função do plano orgânico de 
atividades do sistema, dentro do qual os obje
tivos da Estatlstica e da Geografia se fundem 
e completam reciprocamente, para assegurar, 
como tanto convém aos nossos lnterêsses, um 
conhecimento cada vez melhor do Homem e da 
Terra do Brasil . 

Enquadrados - como já o previa a Con- . 
venção Nacional de 1936 - no mesmo regime de 
cooperação lntergoverqamental a que foi sub
metida a Estatlstica Brasileira, puderam os 
órgãos propostos ao estudo do território na
cional desenvolver largamente a sua atuação, 
quer através do constante aperfeiçoamento dos 
serviços já existentes, quer pela criação de 
novos serviços e o estimulo a empreendimentos 
e Iniciativas técnicas e culturais que não teriam 
encontrado as necessárias condições de êxito 
na fase anterior à da atual organização do 
sistema estatlstico-geográflco do pais. 

No prosseguimento do programa de trabalho 
que se traçou, o Conselho Nacional de Geografia 
continua a Intensificar por todos os meios os 
levantamentos cartográficos e estudos correlatos 
que se encontram a seu cargo. Estão compreen
didas nesse plano de ação Iniciativas e campa
nhas de realização e objetivos Interdependentes, 
cujo encaminhamento se vai fazendo em têrmos 
de perfeita eficiência . Os resultados até agora 
conseguidos, e de que nos dá conta, em linhas 
gerais, a resenha de fatos a seguir apresentada, 
bem justifica o esplrlto de confiança com que 
são apreciados os trabalhos desenvolvidos nesse 
Importante setor do sistema do Instituto, vi
sando o seguro conhecimento do nosso melo 
flslco. 

Assembl& Geral 

Realizou-se de l.o a 26 de julho a quarta 
sessão ordinária da Assembléia Geral do Con
selho, da qual participaram representantes da 
União e de tôdas as Unidades Federadas, devl
dam,ente credenciados, tendo resultado dos tra
balhos nada menos de quarenta e duas Reso
luções, numeradas de 65 a 106 (anexo III-a). 

Dentre· estas, merecem particular d~t:ique, 
pela Importância da · matéria técnica, a que 
determinou a publicação de mapas referentes 
às Unidades Federadas; a que fixou disposições 
acêrca dá Campanha das Coordenadas Geográ
ficas, empreendida pelo Conselho; a que esta-

-8-

beleceu uma classificação dos tipos de locall
dades brasileiras; a que dispôs sôbre a realiza
ção de um Curso de Cartografia, anual, desti
nado à especialização dos desenhistas e cartó
grafos das repartições centrais - federais e 
regionais - do Instituto; a que. promoveu o 
preparo de um gula de observação geográfica 
para distribuição aos Diretórios Municipais de 
Geografia; e a que dispôs sôbre a grafia dos 
nomes geográficos estrangeiros . 

De não menor significação se revestem a 
que fixou um quadro da divisão regional do 
Brasll, para fins administrativos, · promoveu a 
sua adoção pela Estatlstica Brasileira e deu 
outras providências; a que determinou a pu
blicação do Anudrio Geogrd/ico do BrasU; a que 
estabeleceu as normas a que deverá obedecer 
a divisão regiona! das Unidades Federadas, para 
fins práticos, . e propôs um quadro básico de 
divisão; a que dispôs sôbre a publlcação de 
trabalhos referentes à Geografia do Brasll e 
destinados a constituir ·a Biblioteca Geográfica 
Braslleira; a que determinou a publicação men~ 
sal de um boletim de Informações; a que 
dispôs sôbre a organização do Museu de Geo
grafia do Brasil; a que instituiu um concurso 
anual de monografias referentes a aspectos da 
geografia municipal, como contribuição do Con
selho aos Congressos Brasileiros de Geografia; 
a que criou a Comissão Técnica de Oceanografia 
e Llmnologia do Conselho e, finalmente, a que . 
dispôs sôbre a adesão ao X Congresso Brasi
leiro de Geografia, a reunir-se em 1943, na 
capita! do Pará. 

Cumpre destacar, ainda, as Resoluções em 
que se formularam votos e apelos, em referência 
a realizações consignadas nos anais do Conselho 
no interregno das sessões da Assembléia Geral, 
ou promovendo medidas e sugerindo Iniciativas 
destinadas a contribuir para ·o crescente desen
volvimento das atividades geográficas, no pais. 

Delegações da Assembléia participaram de 
várias homenagens e visitas, tendo tomado par
te, Igualmente, na .excursão ao Estado de Minas, 
que estêve, aliás, sob a chefia do secretário
geral do Conselho, Eng. Chrlstovam Leite de 
Castro. . · 

Durante os trabalhos, foi a Assembléia dls- · 
· tlngulda com a visita de personalidades de 

destaque na ciência geográfica e na alta admi
nistração do pais, as quais se Inteiraram, com 
vivo interêsse, do encaml11hament9 que Iam 
tendo os vários assuntos debatidos pelo ple
nário. 

A data do encerramento dos trabalhos d11 
Assembléia foi expressivamente assinalada pela 
assinatura do Decreto-lei federal n.º ·3 471, que 
homologou o acôrdo de limites, concluldó a 10 
de abril de 1940, entre os governos dos Eatadoe 
do Rio de .Janeiro e Minas ·Gerais . A escolha· 
dessa data para a assinatura- daquele ato obe
deceu ao JlllSmO propósito que já levara o 
govêrno p. bálxar exatamente no dia em que o 
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Instituto comemorara o quinto aniversário de 
sua Instalação, ou seja a 2.9 de maio, o decreto
lei pelo qual a União homologara acôrdo idên
tico, verificado ainda entre o Estado de Minas 
e o de Goiás, - propósito êsse em que se tra
duz honroso reconhecimento da participação 

. que o Instituto vem tendo na solução das últi
mas pendências de limites ainda registradas 
no pais e que se vão resolvendo sob a Inspira
ção de um nobre Pensamento de unidade na-
cional. · 

Diretório Central 

O Diretório Central, órgão de direção per
manente do Conselho, funcionou com regulari
dade e eficiência durante o decurso de 1941, 
tendo realizado vinte e uma reuniões quinzenais. 

Foram aprovadas, nesse p.erlodo, quinze Re
soluções .(anexo III-b), referentes a assuntos 
de ordem administrativa, técnica e cultural. 
Pela importância da matéria versada, cumpre 
destacar, porém, a de n. • 76, que fixou o 
quadro de pessoal do Serviço de Geografia e 
Estat!stica Fisiográfica; a de n.• 77, que dispôs 
sôbre o plano sexenal elaborado pela direção da 
Escola de Geógrafos do Exército e aprovado 
pelo Ministério da Guerra; a de n .• 79, que 
encaminhou a nova edição da obra Vias Brasi
lei ras de Comunicaçõe8, referente à Estrada de 
F erro Central do Brasil; a de n. • 86, que fixou 
o programa dos trabalhos de nivelamento ter
restre, para os anos de 1941 e 1942, na Câmpa
nha Altimétrica; e, finalmente, a de n. • 88, que 
prorrogou o prazo para a conclusão dos estudos 
referentes ao novo quadro regional brasileiro. 

Em várias de suas reuniões, o Diretório 
recebeu e homenageou personalidades interes
sadas no estudo da Geografia Nacional, tendo 
os seus membros ·participado ainda, em mais 
de uma oportunidade, das sessões conjuntas dos 
três Colégios dirigentes do Instituto . 

Secretaria Geral 

Em virtude de sua direta participação em 
tôdas as atividades desenvolvidas sob o contrôle 
do Conselho, a Secretaria Geral vem amplian
do o vulto das respectivas tarefas à medida 
que mais se intensifica a atuação do mesmo, 
através de novas iniciativas e empreendimentos. 

No decorrer de 1941, couberam-lhe os tra
balhos · de expediente de vinte e uma reuniões 
do Diretório Central e de vinte e três da Assem
bléia Geral, inclusive quanto à vultosa corres
pondência delas resultante . Estêve a seu cargo, 
igu!!-lmente, a elaboração da quase totalidade 
dos projetcts de Resoluções levados à conside
ração tanto do Diretório como da Assembléia, 
bem como a apresentação dos relatórios sôbre 
as atividades de um e de outra . : 

Incumbiu-lhe, .ainda, a organização "das ex
cursões proporçionadas aos membros da Assem
bléia, além <)as providências de caráter admi
nistrativo ·neceàsárias à ·perfeita regularidade 
da vida do Conselho, ad referendum da Pre
sidência ou do Diretório Central. 

Delegacia do Norte 

O Conselho vem mantendo a sua Delegacia 
no Norte do pais, sediada em Salvador e colo
cada sob a responsabilidade do engenheiro 
Oscar Carrascosa, que tem dedicado os melhores 
esforços ao desenvolvimento das campanhas 
geográficas do Instituto no Estado da Bahia. 

Entre as suas iniciativas, destaca-se a rea
lização do Curso de Coordenadas Geográficas, 
realizado naquela capital pelo professor Aurélio 
de Menezes, da Escola Politécnica da Bahia. 
O Conselho assegurou todo o apolo ao ei:npreen
dimento, tendo Ido à capital baiana, em fins de 
.1941, o professor Alirio de Matos, diretor-téc-

nieo da Campanha de Coordenadas, que ali 
realizou proveitosas palestras . 

A Delegacia do Norte vem promovendo 
também a comemoração anual, a 1. • de janeiro, 
do "Dia do Municlpio ", lnstituido por decreto
lei federal para assinalar o inicio da vigência 
qüinqüenal dos quadros territoriais do pais; -
administrativos e judiciários. 

Assim, em tôdas as sedes municipais baia
nas, verificam-se no primeiro dia de cada ano 
reuniões clvicas e inaugurações de obras pú
blicas . Em Salvador, o respectivo prefeito, en
genheiro Durval Neves da Rocha, reserva a 
data da celebração do "Dia do Municlpio" para 
a Inauguração dos principais melhoramentos 
realizados em sua administração. 

Serviço de Geografi a e E8tatistica Fisi ográfica 

Exerceu intensa atividade, no decorrer de 
1941, o Serviço de Geografia e Estatlstlca Fisio
gráfica, órgão executivo do Conselho, ao qual 
incumbe a realização dos respectivos trabalhos 
e o contrôle das campanhas empreendidas em 
âmbito nacional. 

A repartição compõe-se de cinco setores de 
serviço : 1. Gabinete do DiretQr e Secretaria; 
2 . Secção de Documentação Geográfica; 3 . 
Secção da Carta ao Milionésimo; 4. Secção de 
Cartas Regionais e Municipais; 5 . Secção de 
Estudos Geográficos . 

O seu quadro de pessoal é constituldo por 
setenta e seis funcionários, os quais se distri
buem segundo os cargos previstos na Resolução 
n . • 76, baixada em 20 de janeiro de 1941 pelo 
Diretório Central do Conselho . 

Em 1941, coube ao Serviço coligir vUltosa 
documentação. elaborar nume rosos mapas e 
realizar estudos e pesquisas geográficas, con
forme se verifica pelos empreendimentos regis
trados noutros pontos do presente Relatório . 

Conforme está previsto na legislação que 
o instituiu, quando concluidos de todo os tra
balhos do recenseamento, de que se constituiu 
órgão auxiliar, o Serviço de Geografia e Esta
tlstica Fisiográfica será transferido para o 
Ministério da Viação e Obras Públicas, ficando 
em relação ao Instituto em situação Idêntica à 
dos demais serviços estatlsticos ministeriais . 

Consultori as e Comissões Técnicas 

A Assembléia Geral do Conselho elegeu, em 
sua sessão de 1941, o corpo de co.nsultores téc
nicos, cujo mandato se prolongará até julho de 
1943. Ficou o mesmo .assim constituido: Secção 
1 - Metodologia Geográfica.: Sllvio Fróls 
Abreu; Secção II - Metodologia do Ensino da 
Geografia : J . C . Raja Gabaglia; Secção III -
Bibliografia Geográfica: Rodolfo Garcia; Sec
ção IV - Documentação Cartográfica : Jaguarl
be de Matos; Secc;ão V - Nomenclatura Geo
gráfica : Bernardino José de Sousa; Secção VI 
- Topografia e Topologia : Djalma Poli Coelho; 
Secção VII - Geodésla : Radler de Aquino; 
Secção VIII '--- Astronomia de Campo: Sebas
tião Sodré da Gama; Secção IX - Fotograme
tria: Alipio DI Primio; Secção X - Cartogra
fia: Alirio de Matos ; Secção XI - Geografia 
Histórica : Sousa Doca; Secção XII - História 
da Geografia: Max Fleiuss; Secção XIII -
Geologia : Rui Mauricio de Lima e Silva; Sec
ção XIV - Paleogeografia : Matias Gonçalves 
de Oliveira Roxo; Secção XV - Geomorfologla 
- Luciano Jaques de Morais; Secção XVI -
Geoflsica: Irnack do Amaral-; Secção XVII -
Geografia Pedológica e Agrológica : Mário Sa· 
raiva; Secção XVIII - ·Orografia: Alvaro da 
Silveira; Secção XIX - Potamografia : Mauriclo 
Joppert da Silva; Secção XX - Llmnografla; 
Antônio José Alves de Sousa; Secção XXI -
Oceanografia: Raul Tavares; Secção XXII -
Climatologia : J. Sampaio Ferraz; Secção XXIII 
- Fitogeografia: A. J. Sampaio; Secção XXIV 
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- Zoogeografla : Càndldo de · Melo Leitão: Sec
ção XXV - Geografia Humana: E. ·Roquete 
Pinto; Secção XXVI - Etnografia : CA.ndldo 
Mariano da Silva. Rondon; Secção XXVII -
Geografia das Calamidades : .Toão Filipe Perel

. ra ; Secção XXVIII - Geopolltlca: Leopoldo 
Néri da Fonseca; Secção XXIX - Limites : 
Brás Dias de Aguiar; Secção XXX - Divisão 
Territorial : Thlers Flemlng; Secção XXXI -
Localidades : Baslllo de Magalhães; Secção 
XXXII - Povoamento : .Tosé de Oliveira Viana; 
Secção XXXIII ~ Geografia da Produção: Ar
tur Tõrres Filho ; Secção XXXIV - Geografia 
dos Transportes : Moaclr F. Silva ; Secção 
XXXV - Geografia das Comunicações : Luls 
Rlbeli-o Gonçalves; Secção XXXVI - Geografia 
Regional : .T osé Lima Figueiredo; Secção 
XXXVII - Geografia do Litoral: Everàrdo 
Backheuser; Secção XXXVIII - Turismo : Lou
rival Fontes ; Secção XXXIX - Geografia Ur
bana: Gilberto Freire; Secção XL - Geografia 
Llngü!stica : Eugênio de Castro. 

Ainda na sessão de 1941, coube à Assem
bléia renovar as Comissões Técnicas do Con
selho, dentre cujas atribuições .se Incluem as 
de oferecer planos de pesquisas e empreendi
mentos, além de sugestões para Iniciativas des
tinadas a melhorar a orientação cientifica e 
técnica adotada nos trabalhos geográficos do 
Instituto. 

Para o exercicio de 1941-1942, ficaram as 
Comissões constltuidas da seguinte maneira : 
Comissão de Levantamentos Te rritoriais -
Luls Vieira, presidente ; Megálvio da Silva Ro
drigues, relator; Benedito Quintino dos Santos, 
Lauro Sampaio e .T osé Nicolau Born . Comissão 
de Cartografia - Gérson de Faria Alvim, pre
sidente; F á bio de Macedo Soares Guimarães, 
relator; Vltor Peluso .Júnior, Valdemar Lefêvre 
e Paulo Torcápio Ferreira . Comissão de Fisio
grafia - Francisco Saturnino Braga, presiden
te; Alberto Lamego Filho, relator ; Pllnlo de 
Lima, Zoroastro Artiaga e .Toão Batista Pereira 
Filho . Comissão de Geografia Humana - He
lolsa Alberto Tõrres, presidente; Lauro Monte
negro, relator : Agnelo Blttencourt, Luls Câ
mara Cascudo e Cicero de Morais . 

Campanha àa8 Coordenadas GeogrdficM 

Prosseguiu com a melhor regularidade, em 
1941, a campanha que o Conselho Iniciara em 
fins de 1939, visando a determinação das coor
denadas geográficas das sedes municipais. :tese 
empreendimento, que constitui contribuição 
apreciável para o preparo da nova edição na 
Carta do Brasil ao milionésimo, vem sendo exe
cutado sob a direção técnica dos engenheiros 
que os governos regionais puseram à disposição 
do Conselho e que, nessas condições, se espe
cializaram no curso prévio ministrado na ca
pital do pais pelo professor Allrlo de Matos. 

No decorrer de 1941, foram obtidas as coor
denadas de cento e quarenta e nove localidades, 
situadas em quatorze Unidades Polltlcas . 

Tendo em vista a Importância de que a 
campanha se reveste para a Ge<J"grafla Nacional, 
e considerando que a sua realização está condi
cionada, presentemente, ao plano geral da Carta 
do Brasil e aos recursos .que constituem o fundo 
especial destinada à atualização da mesma 
Carta, - a Assembléia Geral do Conselho bai
xou, em julho de 1941, uma Resolução, na qual 
foram fixadas providências de grande ·alcance 
e oportunidade, dentre as quais se destaca a 
que conferiu caráter permanente ao serviço de 
levantamento das coordenadas . · 

Para êste fim, serão previstas verbas pró
prias, anualmente, no orçamento do Conselho, 
as quais Irão sendo encorporadas ao Fundo Es
pecial já constltuldo com aquêle objetivo. 

No plano da Campanha permanente · será 
considerada a constituição de um quadro de 
engenheiros a serviço excl\181vo do Conselho, 

convenientemente equipados, conforme a expe
riência colhida· nos trabàlhos até agora reali
zados vier a recomendar. 

Aos· Diretórios Regionais foram cometidos 
os seguintes encargos, de acõrdo com o novo 
plano estabelecido : a) contribuir para que, da 
melhor maneira posslvel, se processem os en
tendimentos entre a repartição central do Con
sélho e a administração regional respectiva, 
visando ao desenvolvimento da Campanha; b) 
facilitar, quanto possivel, o desempenho da sua 
missão técnica, não só junto às repartições re
gionais, como também junto às Prefeituras e 
às emprêsas particulares cuja colaboração poSll& 
ser útil ; e) fiscalizar a conservação dos marcos 
colocados nos pontos cujas coordenadas tenham 
sido levantadas, através de Informações dós 
Diretórios Municipais respectivos e por melo 
de inspeção direta levada a efeito por elemen
tos próprios ou da administração regional. 

Assim se distribuem, segundo as Unidades 
Polltlcas, as cento· e quarenta e nove coordena
das geográficas levantadas em 1941: 

Bahia, 24; Mato Grosso, 21; Plaul, 20; Santa 
Catarina, 14 ; Paraná, 13; Pernambuco, 13; Es
pirita Santo, 9 ; Pará, 9 ; Goiás, 8; Sergipe, 6; 
Minas Gerais, 5; Rio Grande do Sul, 3; Terri
tório do ·Ac"re, 3 ; Rio de Janeiro, 1. 

Em sua Resolução n. • 80, de julho de 1941, 
a Assembléia Geral do Conselho dispôs sõbre 
a publicação de um catálogo de coordenadas 
selecionadas . 

Expedição OienUfica a Mato Grosso 

Fiel ao propósito de assegurar Inteira co
laboração a tôdas as Iniciativas de caráter geo
gráfico levadas a efeito no pa-ls, o Conselho 
prestou o seu concurso à Expedição Cientifica 
ao Estado de Mato Grosso, promovida pela 
Divisão de Geológla e Mineralogia dq Minis
tério da Agricultura, o que fêz através de me
didas tanto de caráter administrativo, como de 
ordem técnica. 

A Expedição foi chefiada pelo próprio di
retor da Divisão, en·genhelro Anlbal Alves Bas
tos, e dela participaram geólogos, paleontólo
gos, topógrafos e clnematograflstas. 

O Conselho fêz encorporar aos expedicio
nários o engenheiro-astrônomo da Campanha 
das · Coordenadas, Dalml Rodrigues de Sousa, 

· que, desenvolvendo uma atividade digna de 
registro, executou em todo o percurso nada 
menos de 21 levantamentos. 

Durante os trabalhos da Expedição, nos 
quais se obtiveram os melhores resultados prá
tlcós e cientlflcos para as especialidades nela 
representadas, foram percorridos exatamente 
12 868 quilômetros, dos quais 4 993 por via ter
restre, 1 375 por via fluvial e 6 500 por via 
aérea. 

Levantamentoa Aitimoftricoa 

No Estado de Minas Gerais, está o Conselho 
realizando reconhecimentos topogrâflcos e pal
sagistlcos de grande lnterêsse . Executa êsses 
trabalhos altlmétrlcos o topógrafo Afonso Gual
ra Heberle. do Departamento de Estatlstlca do 
Estado, pôsto à disposição do Conselho para 
aquêle fim . 

Sob a orientação do diretor do Serviço de 
Geografia e Estatlstlca Fisiográfica, com a as
sistência da Comissão de Redação da Be11'8ta 
BrMilcira de Geografia, estão sendo estudadas 

. cuidadosamente determinadas unidades orográ
flcas de Minas Gerais, resultando dêsses estu
dos, além de minuciosos textos, numerosas 
plantas topográficas e expressivos desenhos 
palsaglstlcos . 

:tese serviço foi Iniciado em fins de 1941, 
tendo sido realizados os estudos da · serra do 
Curral, no munlclpio de Belo Horizonte, e do 
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relêvo da região entre Ouro Prêto e Passagem 
de Mariana, onde existiam Interessantes cafüons 
e lapas. 

Curso de Cartografi a 

A exemplo do que se verifica em outros se
tores do sistema do Instituto, ao Conselho tam
bém não poderia passar despercebida a necessi
dade de cuidar, com o melhor interêsse, da 
p erfeita formação de profissionais especializa
dos. Nos meios técnicos ·'1o pais, comumente se 
fazem sentir os efeitos de lamentável lacuna, 
qual seja a falta de escolas ou cursos destinados 
ao preparo de cartógrafos. Nas repartições, são 
recrutados, via de regra, para as atividades 
cartográficas, desenhistas-cartógrafos ou prin
cipiantes que a pouco e pouco se apetfeiçoam 
sob a orientação de outros mais experimen
tados, ou t écnicos, a bem dizer, formados à 
custa dos próprios esforços. 

Da! advêm conseqüências bem pouco satis
fatórias para os trabalhos executados : variam 
os traços, diferem os tipos de letras, os arran
jos das cartas são variados, os coloridos os 
mais diversos, não há, enfim, a menor unifor
midade. 

Reveste-se, pois, de evident e oportunidade 
a iniciativa da Assembléia Geral do Conselho, 
consubstanciada na Resolução n.º 92, de 23 de 
julho de 1941, no sentido da r ealização de 
Cursos de Cartografia, destinados aos técnicos 
federais e regionais, afim de que se aperfei
çoem na especialidade. 

Foi escolhido para dirigir o Curso o pro
fessor Rudolf Langer , chefe da Cartografia 
do Serviço Geográfico do Exército e profissio
nal de reconhecida autoridade no assunto, cujo 
concurso constitui plena garantia de êxito 
para o empreendimento. · 

O general J. A. Coelho Neto, diretor do 
Serviço, consultado a respeito, deu plena aqui
escência à solicitação do Instituto, oferecendo-. 
se dêsse modo mais um ensejo para afirmar-se 
a largueza de vistas com que vem aquêle pres
tigioso órgão técnico militar assegurando a 
sua patriótica e valiosa colaboração aos tra
balhos do Conselho. 

O Curso foi inaugurado no dia 16 de 
dezembro de 1941 e funciona com r egularidade 
nêle se achando inscritos os funcionários espe
cializados do Serviço de Geografia e Estatistica 
Fisiográfica, os quais constituem a sua primeira 
turma . . 

O programa é essencialmente prático e 
objetiva a formação Individual; isto é, tem por 
fim transformar cada aluno julgado apto num 
desenhista-cartógrafo consumado. 

Atualização do. Carta Geral do Brasil 

Tôdas as provfdências vêm . sendo tomadas 
no s entido de assegurar perfeito êxito ao em
preendimento fandamental do Conselho na 
atual fase das suas atividades, ou seja a atua
lização ·da Carta · Geral do Brasil, ao milio
nésimo. 

Conforme foi acentuado no Relatório prece
dente, a nova edição da Carta constituirá um 
verdadeiro balanço das conquistas até agora 
realizadas no sentido de um melhor conhe
cimento do nosso melo fisicQ, devendo apresen
tar, l>orisso mesmo, grandes melhoramentos. 
em confronto com a edição comemorativa do 
centenário da Independência. Para isso muito 
contribuirão, além dos numerosos trabalhos 
geográficos. astronômicos, geodésicos e topo
gráficos executados desde então pelos s erviços 
especializados pú bllcos e particulares, as cam
panhas que est ão sendo levadas a efeito pelo 
Instituto, visand.o justamente recollíer contri
buição para assegura.r o quanto posslvel a 
perfeição do trabalho .em andamento. 

Constitui medida preliminar para o dese
nho das fôlhas da Carta a coleta de dados car
tográficos, afim de serem criticados e aprova
dos. Essa coleta foi Intensa, no decorrer de 
1941, uma vez que, como · é evidente, dela de
penderá a maior ou menor riqueza de expressão 
das !Olhas da Carta Geral. 

A seleção das coordenadas geográficas exis
tentes, com exclusão daquelas levantadas na 
campanha do Conselho, exigiu a consulta 
exaustiva de trinta e seis publicações sôbre 
coordenadas e det erminou o exame, · uma a 
uma, de 13 960 coordenadas, que, depois da 
critica e apuração, redundaram numa coletânea 
de 4 921 valores aproveitáveis. · 

A coleta de mapas exigiu os maiores esfor
ços. No Distrito Federal, constituiu-se uma 
equipe de d esenhistas, incumbidos de visitar as 
repartições federais e copiar os mapas julgados 
de interêsse, dos quais não se conseguissem 
exemplar es . impressos ou cópias por processo 
mecânico . 

Assim, foram copiadas s essenta e ·cinco pe
ças da mapoteca do Itamaratl, cento e duas na 
Divisão de Geologia e Mineralogia do Minis
t ério da Agricultura, e vinte e cinco no De
partamento Nacional de Estradas de F erro. 

· Nos Estados, coligiu-se também copiosa 
documentação cartográfica. Os órgãos geográ
ficos estaduais têm fornecido numerosas cópias 
de mapas; os serviços do recenseamento, por 
outro lado, asseguraram valiosos subsidlos , com 
as anotações feitas pelos seus agentes nos 
mapas municipais, que lhes serviram de ro
teiros. Vem sendo muito proveitosa, por outro 
lado, a .iniciativa do Conselho, enviando aos 
Estados delegados técnicos, incumbidos de co
letar elementos que completem a documentação 
já obtida . 

· Além das que são aqui referidas, várias 
outras providências de ordem t écnica foram 
encaminhadas ou postas em prática pela Co
missão Executiva Central da Carta, constituida 
em maio de 1939, e cujos trabalhos se vêm 
desenvolvendo eficientemente, de acôrdo com o 
plano traçado às suas atividades e com os 
objetivos a que devem as mesmas atender. 

Elaboração de Mapas 

A repartição central do Conselho dispõe de 
duas sec,;;ões técnicas de Cartografia, que tive
ram, no decorrer de 1941, produção apreciável, 
na elaboração de mapas. 

Sem falar nos trabalhos de cópia ou redu
ção, destinados ao preparo da Carta Geral, 
que se elevam a centenas, cumpre mencionar 
os seguintes, entre os quais se Incluem os 
cartogramas e gráficos também executados: 

1 - Mapa da F.'aixa de Fronteira e respec
tivo Quadro Estatistico, com as áreas, por clr· 
cunscrições, das superficies atingidas; 

II - Mapa da Divisão Municipal do Brasil 
(numerado) e respectivos indices de "Locali
zação" e "Identificação"; 

III - Mapa da Densidade da População do 
Brasil , na escala de 1 :4 000 000, com os dados 
preliminares do recenseamento de 1940; 

IV - Segunda via do Mapa da Densidade 
da População (colorido); 

V - Mapa da Densidade da População do 
Brasil, na escala de 1 :4 000 000, para Impressão; 

VI - Preparo do, Cartograma Perspectivo 
do Distrito Federal, sob a direção do professor 
Ruellan; 

VII - Cartogramas da Divisão Territorial, 
com a localização das respectivas sedes, das 
seguintes Unidades F ederadas : Acre, Amazonas, 
Pará, P iaui, Ceará, Rio Grande do Norte, Pa
raiba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, 
Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Cata
rina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso; 

VIII - Divisão Municipal do Brasil, na 
escala de 1:7 000 000; 
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IX - Quadro de união das fõlhfl8 da Carta 
do Brasil ao Milionésimo e organograma dos 
trabalhos da mesma Carta; · 

X - Confronto entre os mapas municipais 
e as leis de delimitação respectivas; 

XI - Retificação das plantas das sedes 
municipais do Estado da Bahia; 

XII - Trabalhos gráficos para a Revi8ta 
Braaileira de Geografia; 

XIII - Mapa do Brasil, em relêvo, na es
cala de 1 :4 000 000 (até o recorte de tõdas as 
curvas, Inclusive); 

XIV - Cálculo de "canevas" para mapas 
do Brasil nas escalas de 1:2 000 000 e um para 
4 000 000; 

XV - Retificações no fundo de carta do 
Brasil na escala de 1 :500 000 (rêde hidrográfica, 
fronteiras e limites); 

XVI - Inicio da colagem das composições 
tipográficas nos cartogramas estaduais da Di
visão Territorial; 

XVII - Trabalhos cartográficos diversos 
para atender à Secretaria Geral e a outras 
Secções. 

Documentaçdo Geogrdfica 

Tem merecido especiais cuidados da parte 
da direção central do Conselho a Secção de 
Docum.entação geográfica mantida no Serviço 
de Geografia e Estatlstica Fisiográfica e que, 
graças ao grande desenvolvimento que vem 
tendo, oferece, atualmente, subsldios de maior 
lnterêsse para o estudo de qualquer assunto 
ligado à Geografia Brasileira. 

Tornam-se freqüentes , porisso mesmo, as 
visitas de estudiosos a êsse importante setor 
do órgão executivo do Conselho, os quais nêle 
encontram elementos informativos de grande 
utilidade e valor, classificados e arquivados 
segundo os melhores métodos de racionalização. 

A biblioteca central já acusa um efetivo 
superior a 7 000 volumes, enquanto a mapoteca 
reúne 4 000 cartas. Sobem, por 'outro lado, a 
cêrca de 16 000 as fotografias arquivadas por 
munlclplos. Em fins de 1941, já ultrapassava de 
75 000 o número de documentos sôbre Geografia 
constantes do Arquivo Corográflco. 

Em sua Resolução n.• 86, de julho de 
1941, a Assembléia Geral do Conselho encami
nhou providências, no sentido de que sejam 
também organizados arquivos corográflcos nas 
repartições regionais de geografia. 

Revista Brasileira de Geografia 

Contando com a colaboração de Ilustres geó
grafos do pais e do estrangeiro e divulgando 
estudos do maior lnterêsse para os meios téc
nicos especializados, continua a encontrar a 
melhor acolhida em todos os clrculos, graças 
ao seu elevado padrão cultural, a Revista Bra
sileira de Geografia, órgão do Conselho . 

Em 1941, foram entregues à circulação, com 
a habitual regularidade; os quatro números tri
mestrais, totalizando cêrca de mil páginas e 
uma tiragem de, exatamente, vinte e oito mil 
exemplares . 

A Revista é -dirigida pela própria Secretaria 
. Geral do Conselho, constituindo a sua Comissão 

de Redação os professôres Carlos Miguel Del
gado de Carvalho e Sllvio Fróis A)lreu, tenente
coronel José de Lima Figueiredo, engenheiro 
José Carlos Junqueira Schmidt e 'professôra 
Vanda de Matos Cardoso Tordk. 

Diciondrio Geogrdfico Braaileiro 

Continua em franco andamento o preparo 
do "Dicionário Geográfico Brasileiro" , para 
cuja elaboração foram fixadas as normas e o 
plano pela Resolução n.• 36, do Diretório Cen
tral do Conselho. 

Nos têrmos dêsse plano, a publicação do 
Dlcioná.rio será. progressiva, parcelada e seria
da, devendo a progressão corresponder ao 
aspecto mais ou menos profundo da pesquisa 
efetuada. Assim, a publicação obedecerá. à se
guinte seqüência: 

I - o Vocabuldno. Geogrdfico Brasileiro, 
que apresentará. apenas o nome geográfico, 
espécie e localização até Municfpio, caracteris
ticos êstes constantes do cabeçalho da ficha 
do Dicionário; , 

II - o Diciondrio Geogrdfico-Indicativo 
Brasileiro, que apresentará. também. as princi
pais Indicações e caracteristicas do verbete, 
cuja inserção deverá constar no corpo da ficha 
correspondente do Dicionário; · 

III - o Diciondrio Geogrdfi co-Monogrdfico 
Brasileiro, que apresentará. para cada verbete 
uma monografia tanto quanto possivel completa, 
constando de texto circunstanciado, fotografias, 
mapas e demais documentos, os quais figurarão 
na pasta correspondente do Arquivo Corográ.
flco, e cuja referência. mediante código, cons
tará do cabeçalho da ficha correspondente do 
Dicionário . O parcelamento permitirá a publi
cação do Dicionário por partes, sempre que se 
ultimar a pesquisa - · em qualquer dos três 
graus - sôbre os verbetes de uma determinada 
espécie geográfica, relativos ao Brasil, a um 
Estado ou a um Municlpio. (Exemplos de pu
blicações parceladas do Dicioná.rlo: Vocabulário 
dos picos do Brasil; Dicionário indicativo dos 
Munlclpios de São Paulo; Bandeira, pico -
monografia do Dicionário Geográfico.) 

Em 1941, duas novas contribuições se regis
traram, para o êxito dêsse importante em
preendimento do Conselho, com a elaboração 
dos Vocabulá.rlos Geogr_áflcos dos Estados do 
Paraná e do Rio de Janeiro, compreendendo, 
respectivamente, 5 796 e 4 305 verbetes. 

Enquanto no ano anterior haviam ficado 
concluldos os Vocabulá.rios das Cidades e Vilas 
do Brasil e o do Rio Grande do Sul, achava-se 
em fase bastante adiantada, em fins de 1941, 
o preparo do de Goiá.s . Essas cinco contribui
ções para o plano geral da obra empreendida 
totalizarão cêrca de 26 000 verbetes. 

Paralelamente à elaboração do Dicionário, 
prosseguem os trabalho'!! de coligenda das efe
mérides geográ.flcas do pais, em cujo preparo 
vem tendo· o Conselho o maior empenho. 

Nomenclatura das Estações Ferrovidriaa 

O Decreto-lei n.• 3 599, de 6 de setembro 
de 1941, conferiu ao Conselho vá.rias atribuições, 
visando assegurar a necessá.rla sistematização 
à nomenclatura das estações ferrovlárlas · do 
pais. Em virtude dêsse decreto, as estradas 
de ferro estão obrigadas a apresentar, até o dia 
10 de dezembro, às autoridades federais ou 
estaduais a que estejam subordinadas, a relação 
nominal das suas estações, com a indicação, 
para cada uma, da posição quilométrica, alti
tude. data de Inauguração e localização geo
gráfica. Esta última será. feita com a Indicação 
do municlpio e distrito em cujo Arnbito territo
rial se achar a estação, bem como, se fôr o 
caso, do povoado ou bairro onde estiver ela . 
situada. · 

As relações serão submetidas ao exame de 
Comissões Estaduais, que proporão as alterações 
necessárias ao prevalecimento das normas fixa
dàs no mesmo decreto-lei e encaminharão os 
resultados dos seus estudos ao Conselho . A êste 
Incumbirá a remessa às autoridades · competen
tes, dentro de três meses, contados do recebi
mento dos trabalhos estaduais, dos quadros 
aprovados em Resolução especial para a nomen
clatura das estações ferroviárias do pais. 

Na revisão a que procederá o Conaelho, 
serão observadas as seguintes normas: a) as 
estações receberão os nomes das cidades, vflas 
ou povoados em que estiverem localizadas; b) 



BOLETIM GEOGRAFICO 

deverá ser evitada a duplicidade de nomes de 
estações em todo o pais, facultando-se para 
Isso a mudança dos nomes das estações situa
das em povoados ; e) as estações não poderão 
ter nomes iguais ou semelhantes aos de locali
dad,es delas afasta.das ; d) quando em uma 
cidade ou vila houver várias estações, uma de
las tomará o nome da localidade, e as demais, 
os nomes dos bairros em que se acharem loca
lizadas; e) as estações situadas fora de cidades, 
vilas ou povoados· deverão receber nomes com 
que, posteriormente, se designarão os núcleos 
que em torno delas se vierem a formar; /) as 
estações iniciais situadas nas capitais do pais 
e dos Estados estão sujeitas apenas às prescri
ções do item b ; g) as estações de entronca
mento de linhas terão um nome comum, mesmo 
que se trate de estradas diferentes . 

No caso de mudança de nome de estação, 
quando o novo nome pud er ser escolhido, deve
rão ser observadas as seg uintes condições•: o 
nome não será longo, nel)'l. formado de palavra 
composta; não será pessoal, s endo taxativa
mente proibido o nome rl El pessoa viva ou de 
estrangeir o; não será igual ao de estação ou 
localidade existente. 

Fixadas essas normas, serão comunkados, 
obrigatõriame1.t e , ao Conselho t ôdas as altera
ções ou acréscimos em nomenclatura de estações 
ferroviárias ; 

·o decreto estabeleceu, ainda, que nas ins
truções destinadas a regular a revisão do 
quadro t erritorial do pais , em 1943, seja pre
vista pelo Conselho a eliminação dos nomes 
Iguais de cidades e vilas. 

A duplicata dos nomes de povoados e de
mais localidades s erá eliminada mediante leis 
r egionais, de acõrdo com os estúdos e entendi
mentos que o Conselho promoverá . Em a nova 
nomenclatura de localidades, não será licito o 
uso de nomes estrangeiros, nem de pessoas, 
bem como os longos ou formados de mais de 
uma· pala\·ra. 

D ivisiio Regi onal do Braail. · 

A Resolução n.• 75, da A8sembl~ia Geral 
do Conselho Nacional de Estatlstica, ao fixar 
disposições normativas para a apresentação ta
bular da Estatlstica Brasileira, estabeleceu o 
Critério a ser adotado na regionalização dos 
respectivos dados, pelo agrupamento em cinco 
zimas geográficas das diversas Unidades Fe
deradas . Com evidente prejulzo para os inte
rêsses da administração, em geral, e da esta
tistica, em particular, vinham prevalecendo, 
porém, entre os órgãos técnicos e administrati
vos do pais, critérios os mais · divergentes, 
quanto à nossa divisão regional, impondo-se, 
porisso mesmo, a necessidade de uma uniformi
zação que prevenisse as graves confusões veri
ficadas, em virtude da multiplicidade das divi
sões ocorrentes. 

O assunto foi amplamente estudado, quer 
nos fundamentos teóricos, quer do ponto de 
vista prático, no parecer apresentado a respeito 
pelo chefe da Secção de Estudos Geográficos 
do Serviço de ·Geografia e Estatlstica Fisiográ
fica, engenheiro Fábio dé Macedo Soares Gui
marães. Em seu trabalho, êsse especialista 
examinou, à base de completa documentação. 
os diversos critérios prevalecentes, e fixou 
aquêle que mais corresponde aos fatos da nossa 
Geografia Flslca, demonstrando, ainda, a con
veniência· em , que fôsse devidamente revisto, 
nos têrmos das conclusões oferecidas pelos 
órgãos regionais do Instituto, o critério pre
visto na citada Resolução n.• 75 e adotado nas 
nublicações estatlstlcas, relativamente à divisão 
das mesmas Unidades Federadas segundo as 
respectrvas zonas fisiográficas . 

Em Resolução sob o n. o 108, de 21 de março 
de ·1941, a Junta Executiva Central do Con
selho Nacional de Estatlstica louvou êsse pa-

recer e dirigiu encarecido apêlo ao Conselho 
Nacional de Geografia, no sentido de que, pelos 
órgãos dos seus Diretórios Regionais, em coo
peração com as Juntas Regionais do Conselho 
de Estatlstlca, promovesse o estudo da divisão 
das Unidades F ederadas, de · modo que sõbre 
o assunto pudessem deliberar, solidàriamente, 
quando da s essão .de suas Assembléias Gerais, 
os dois Conselhos dirigentes do Instituto . Se
ria assentado então, em novas R esoluções, o 
critério a prevalecer não sõmente quanto. à 
divisão do pais pelo agrupamento das suas 
Unidades Politlcas em grandes regiões fisio
gráficas, senão também no que respeita ao 
zoneamento de cada Unidade, segundo as pe
culiaridades geográficas dos seus diversos mu
niclpios . 

Assim é que pela Resolução n.• 72, de sua 
Assembléia Geral, o Conselho Nacional de Geo
grafia fixou o quadro de divisão regional do 
Brasil, para fins práticos, baseando-se , a · êsse 
respeito, nas seguintes normas gerais: a) agru
pamento de unidades federativas realmente li
gadas por ocorrências geográficas dominantes 
e caracterlstlcas, e que apresentem aspectos 
comuns formadores de conjuntos peculiares ; b ) 
indivisibilidade · de qualquer unidade compo
nente, de maneira que seja localizada na região 
em que apareça preponderantemente ; e) fixação 
de um número r eduzido de regiões para s e 
efetuar a divisão. 

Em ·· decorrência dêsse critério normativo, 
foi estabelecido o seguinte quadro de divisão 
regional do Brasil : 

l.• - Regíl!.o Norte, com o Território do 
Acre e os Estados do Amazonas e Pará; 

2.• - R egíO.o Nordeste, compreendendo duas 
partes : o Nordeste Ocidental, com os Estados 
do Maranhão e Piaul ; e o Nordeste Oriental, 
com os Estados do Ceará, Rio Grande do Norte , 
Paralba, P ernambuco e Alagoas ; 

3. • - Regíl!.o L este, compreendendo duas 
partes: o L este Set entrional , com os Estados 
de Sergipe e Bahia ; e o L este· Meridional , com 
os Estados de Minas Gerais , Esplrlto Santo, 
Rio de Janeiro e o Distrito Federal ; 

4. • - Regíl!.o Sul, com os Estados de São 
Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul ; 

5. • - Regido Centro-Oeste, com os Estados 
de Goiás e Mato Grosso . 

Para o estabelecimento da divisão regional 
das Unidades Federadas, dentro do critério 
geral de ter fundamento cientifico-geográfico e 
atender às conveniências práticas, foram fixa
das na Resoluçã o n.• 77, também da Assembléia 
Geral do Conselho Nacional de Geografia, as 
normas seguintes: a) agrupamento de munlcl
plos realmente ligados por ocorrências geográ
ficas dominantes e caracterlsticas, e que apre
sentem aspectos comuns formando conjuntos 
peculiares ; b) caracter ização baseada principal
mente nos fatos da Geografia Flsica (geologia, 
r elêvo, clima e vegetação natural) e secundà
riamente nos fatos da Geografia Humana (pro
dução, comunicações, densidade demográfica, 
formação histórica, etc.); e) Indivisibilidade de 
qualquer município, localizando-o na zona em 
que predominante e mais caract eristicamente 
apareça; d) fixação, para a divisão, de um 
número reduzido de zonas, porém s em que disso 
decor,ra um número excessivamente grande de 
municipios em uma mesma zona ; e) r espeito ao 
principio da continuidade territorial · para as 
zonas pertencentes a Unidades Federadas vizi
nhas e que apresentem as mesmas caracterlsti
cas, de modo a formarem sub-regiões abran
gendo trechos de mais de uma Unidade . 

Como base dos estudos a serem realizados 
pelos órgãos competentes dos dois Conselhos 
Integrantes do Instituto, foi apresentada a 
dlvlsd.o regional das Unidades F ederadas, em 
quadros anexos à Resolução, reservando-se aos 
Diretórios Regionais de Geografia, em colabo-
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ração com as J'untas Executivas Regionais de 
Estat!stlca, ·o encargo de examinar êsses qua
dros e enviar· os resuitados de seus estudos à 
Secretaria Geral do C. N. G., até 1. o de outu
bro, propondo justificadamente as modificações 
que julgassem necessárias, dentro dos prln
cipios e normas fixados . 

A repartição central do Conselho continua
ria, por seu turno, a realizar estudos sôbre o 
assunto, sempre em comunicação <!om os órgãos 
r egionais do Conselho, e coordenaria as suges
tões que êsses enviassem, de modo a apresentar 
o projeto definitivo até 15 de novembro . 

Tomando conhecimento dessas deliberações, 
a Assembléia Geral do Conselho Nacional de 
Estatistlca aprovou a Resolução n. • 225, cm 
virtude da qual ficou adotado na Estatistlca 
Brasileira, para prevalecer a partir de 1. • de 
janeiro de 1942, o novo quadro de divisão re
gional do pais, fixado pelo Conselho Nacional 
de Geografia na Resolução n.• 72 . 

O C . N. E . aplaudiu, ainda, as normas es
tabelecidas na Resolução n.• 77, para a divisão 
regional das Unidades Federadas, segundo as 
particularidades geográficas dos seus diversos 
municlpios , e recomendou aos vários órgãos 
regionais do sistema sob sua jurisdição que, 
solidàriamente com os órgãos da ala geográfica, 
promovessem os estudos e providências neces
sárias à integral execução do que dispôs a res
peito o Conselho Nacional de Geografia . 

Por determinação da Presidência da Repú
blica. foi generalizado na administração do pais 
o critério fixado pelos dois Conselhos do Insti
tuto, quanto à divisão regional do Brasil . Em 
fins de 1941, ainda prosseguiam, porém, os 
estudos para a fixação das zonas fisiográficas 
das diversas Unidades Politicas, aos quais vêm 
dando valioso concurso os órgãos regionais 
do Conselho . 

Mapa do Brasil para as Escolas 

Em comemoração ao recenseamento geral 
de 1940, o Instituto fêz imprimir, numa tiragem 
de 150 000 exemplares, para larga distribuição 
a tõdas as escolas primárias do pais e estabele
cimentos de ensino secundário, o primeiro dos 
mapas elaborado pelo Conselho, de acôrdo com 
a série prevista, visando suprir as deficiências 
via de regra verificadas nas escolas brasileiras, · 
quanto a material para o ensino da Geografia. 

O mapa geral editado pelo Instituto não 
teve caráter rigorosamente didático, mas sim 
esquemático-informativo, destinando-se, antes 
de tudo, a suprir a falta que se observa Pm 
vários pontos do interior, quanto à existência 
de Gartas do território nacional que satisfaçam 
determinados r equisitos técnicos. 

Para a distribuição dos mapas às escolas , 
nas diversas Unidades Federadas, o que ficou 
a cargo dos Departamentos de Educação, a 
presidência do Instituto entrou em entendi
mento com os respectivos governos, tendo a 
Iniciativa encontrado a melhor acolhida em 
todo o pais. 

Concurso de Monografias Municipais 

Dentre as mais Importantes iniciativas le
vadas a efeito pelo Conselho, visando assegurar 
um melhor conhecimento das nossas realidades 
geográficas, cumpre destacar a instituição, em 
julho de 1941, de um concurso anual de mono
grafias sôbre aspectos municipais . 

O certame foi lançado, de logo, em todo. o 
pais, num ambiente de vivo i11terêsse, expri
mindo a penetração do empreendimento nos 
diversos munlc!pios brasileiros o vultoso nú
mero de informações transmitidas ao Conselho, 
quanto aos trabalhos até agora recebidos pelos 
respectivos Diretórios de Geografia, em todo 
o pais . 

A. apresentação de monografias, que poderá. 
ser feita até março de 1942, está sujeita, entre 
outras, às seguintes condições, segundo o plano 
estabelecido para o ano de lançamento do 
concurso: 

I - A monografia ou estudo poderá. tratar 
de qualquer assunto da Geografia municipal: 
a) assunto geral, compreendendo o território 
do municipio, no seu todo, como, por exemplo, 
os limites, o relêvo, a vegetação, os rios, as 
lagoas, as estradas, as culturas agricolas, as 
fábricas, etc . ; b) estudo que abranja apenas 
determinada região, como, por exemplo, uma 
questão de limites com municiplo fronteiriço , 
a zona montanhosa ou a planicie, a ocorrência 
de florestas ou de campos, um distrito, a cul
tura de determinado produto, um vale, o desen
volvimento e caracterlstlcas de uma· estrada, 
etc . ; c) estudo de determinado acidente geo
gráfico, como, por exemplo, um pico, uma ca
choeira, a cidade, uma vila, ou um povoado, 
uma lagoa, um rio, um estabelecimento rural 
importante, etc. 

II - A monografia ou estudo deverá. ter 
cunho geográfico, ocupando-se exclusivamente 
da documentação, da descrição ou das conside
rações de ordem geográfica sôbre o assunto 
territorial focalizado . Não deverão ser inclui
das considerações históricas ou filosóficas e 
referências pessoais ou de outra ordem, que 
não dêem sentido geográfico à expl1111ação do 
assunto da monografia, a qual deverá tratar, 
diretamente, sem rodeios, do tema escolhido. 

III - A monografia, sempre que possivel, 
será acompanhada de Ilustrações, fotografias, 
mapas ou desenhos . 

IV - O autor apresentará três exemplares 
da monografia, que se destinarão, respectiva
mente, ao Diretório Municipal de Geografia, 
Diretório Regional de Geografia na capital 
do Estado e Secretaria do Conselho no Rio de 
J'aneiro. · 

Serão conferidos, em 1942, trezentos e oi
tenta e um prêmios aos autores das monografias 
classificadas nos primeiros lugares . 

Oongreasos Brasileiros de Geografia 

As novas condições em que .se desenvolvem, 
no pais, os estudos de natureza geográfica, 
mercê .da atuação renovadora do Conselho, bem 
se refletem no ambiente criado ao prossegui
mento da série de Congressos Brasileiros de 
Geografia, que se encontrava lnterrompfda des
de 1926 e foi reiniciada com o maior brilho ao 
realizar-se em Florianópolis, no mês de setem-

. bro de 1940, a nona daquelas importantes reu
niões culturais. 

Na Resolução em que deliberou assegurar 
todo o concurso à Sociedade de Goegrafla do 
Rio de Janeiro , afim de que pudesse esta enti
dade prosseguir na realização dos certames, de 
que foi a benemérita iniciadora, deliberou o 
Conselho passariam os mesmos a •reunir-se trie
nalmente, a partir do que se verUlcou na capital 
de Santa Catarina. 

Assim, o Décimo Congresso de Geografia 
verificar-se-á em setembro de 1943, na capital 
do Pará, achando-se em franco andamento os 
trabalhos de sua organização e aos quais o 
Conselho vem dando Inteira cooperação, por 
todos os meios ao seu alcance . 

A Comissão Organizadora Central do Con
gresso, colocada sob a presidência de honra do 
chefe da Nação, acha-se assim constituida : pre
sidente, ministro João Severlano da Fonseca ' 
Hermes Júnior; vice-presidente, professor Fer
nando Antônio Raja Gabaglla; secretário-geral, 
engenheiro Christovam Leite de Castro ; l.• se
cretário, Dr . Murilo de Miranda Basto; 2.• 
secretário, professor Geraldo Sampaio de Sousa; 
tesoureiro, Dr. Carlos Domingues; vogais, ge
neral Emilio Fernandes Sousa Doca, Dr. M. 
A . Teixeira de Freitas, comandante Antônio 
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Alves Câmara .Túnlor e comandante Arl dos 
Santos Rongel. ' 

· Por outro lado, completando as providências 
ligadas ao patrocfnlo do Congresso de Floria
nópolis, que constituiu, sob vários aspectos, um 
acontecimento do maior relêvo para a cultura 
geográfica do pais, o Conselho continua a pres
tar o seu concurso à publicação dos respectivos · 
Anais, tendo sido lançado em 1941 o primeiro 
volume dos mesmos. ' 

Diretório8 Regionais e Municipais 

A exemplo do que se verifica na ala estatls
tlca do Instituto, Incumbe ao Conselho congre
gar, em regime federativo, os serviços geográ
ficos propriamente ditos ou os que, de alguma 
forma, concorram para o progresso da Geogra
fia e Cartografia do pais. 

Assim, cumpre aos seus Diretórios Regio
nais , sediados nas capitais dos Estados e do 
Território· do Acre, as funções deliberativas 
atribuldas às .Juntas Regionais de Estatlstlca, 
incumbi'ndo-lhes, por conseguinte, coordenar as 
atividades geográficas exercidas no âmbito de 
sua jurisdição. 

1 
De modo geral, a atuação dos Diretórios 

vem se·ndo dedicada e proveitosa, possibilitando 
ao Conselho a obtenção, nos diversos Estados, 
de providências capazes de assegurar o êxito 
dos seus empreendimentos. 

Merece referência, Igualmente, o papel exer
cido pelos Diretórios Municipais, que, consti
tuindo a lnfra•estrutura do sistema colocado 
sob a responsabilidade direta do Conselho, 
atuam como órgãos de natureza informativa. 
Nessas condições, cabe aos seus membros coope
rar nas pesquisas e campanhas empreendidas, 
mediante o fornecimento de informações con
sideradas úteis, acêrca da geografia local. 

Serviços Geogrdficoa Bataduaia 

O Conselho vem dedicando particular aten
ção ao desenvolvimento e melhoria do aparelho 
geográfico do pais, afim de que disponha o 
respectivo sistema de uma rêde de órgãos exe
cutivos em condições de realizar, com a neces
sária eficiência, os trabalhos especfficos que 
assegurem o :perfeito conhecimento do território 
nacional. 

Os resultados dos esforços empreendidos 
com êsse objetivo se vêm desenvolvendo de ano 
para ano, embora em alguns Estados os serviços 
geográficos ainda não se apresentem autôno
mos; na maioria dos casos, dependem de outros 
órgãos· já existentes, de preferência os serviços 
de terras, que, de alguma sorte, são também 
de natureza geográfica. 

Em 1941, mereceram especiais cuidados os 
casos do Paraná, Bahia, São Paulo e Rio Grande 
do Sul. No primeiro daqueles Estados, a.'! 
negociações giraram em tôrno da ampliação do 
Departamento de Terras e sua transformação 
em Departamento de Geografia e Terras . 

Em relação à Bahia, o secretário do Con
selho teve oportunidade de tratar pessoalmente, 
quando de sua viagem àquele Estado, em prin
cipios de 1941, da ampliação do respectivo Ser
viço Geográfico, em virtude da federallzação 
dos serviços meteorológicos que lhe estavam 
afetos, tendo ficado assentado com o govêrno 
baiano que a providência se efetivaria logo que 
a União recolhesse o acervo . e o pessoal do 
serviço meteorológico estadual. 

Aliás, com a federallzação dos serviços me
teorológicos existentes na Bahia, Minas, São 
Paulo e Rio Grande do Sul, cogitou o Conselho 
de promover o aproveitamento das disponibili
dades que se abriam com a transferência dos 
serviços para a União, em favor do melhora
mento dos Serviços Geográficos; nesse sentido, 
em fins de 1941 prosseguiam os entendimentos 
com as altas autoridades de São Paulo e Rio 
Grande do Sul. 

-- &OS EDITôRES: f:ste "Boletim" não faz publicidade remunerada, entretanto reglstarã ou 
comentará as contribuições sôbre geografia ou de interê .. se geogrãfico que sejam enviadas 

ao Conselho Nacional de Geografia, concorrendo dêsse modo para mais ampla difusão da bibliografia 
seferente à geografia brasileira. 



Relatórios dos Representantes Estaduais 
Apresentados à VII Reunião Ordinária 

da Assembléia Geral do C. N. G. 
PARA 

Pelo Sr. Aloislo da Costa Chaves, delegado 
do Estado do Pará à VII Reunião Ordinária da 
Assembléia Geral do C . N. G .. realizada nesta 
capital , em julho de 1946, foi apresentado o 
seguinte relatório das atividades geográficas 
do Diretório Regional de Geografia naquele Es
tado, durante o exerclcio de 1945: 

"Ao ser-me conferida a honrosa Incumbência 
de representar o Estado do Pará, como seu 
delegado junto à Assembléia Geral do Conselho 
Nacional de Geografia, cu mpre-me relatar-vos 
de modo sucinto o que se há passado no setor 
a·a Geografia, em meu Estado, de 1. • de julho 
do ano passado a 30 de j u nho de 1946 . 

Diretório Regional de Geografia 

O relatório ·apresentado o ano passado pelo 
Sr. Hugo Almeida começou assinalando a sus
pensão das atividades do Diretório Regional de 
Geografia e terminou-o almejando a sua reins
talação, e, de fato, no "Dia do Estatistlco e do 
Geógrafo", a 29 de maio próximo passado, rea
lizou-se a reinstalação auspiciosa dêsse Impor
tante colégio, em solenidade comemorativa da
quela data, sob a presidência do Sr. Inter
ventor Federal , Dr. Otávio Augusto de Bastos 
Melra, que, dias antes, a 11 de abril, havia 
baixado o Decreto n. • 515, que "dá nova orga
nização ao Diretório Regional de Geografia do 
Pará". 

Publicado no Didrio Oficial do Estado, de 
27 de abril do corrente ano, foi t r anscrito no 
primeiro número do Boletim do D . E . E. para 
o devido arquivamento, numa resenha das ati 
vidades estatisticas do Pará. 

Compõem atualmente o Diretório· os seguin
tes representantes d e Instituições federais, es
taduais , municipais, autárquicas e particulares: 

Presidente - Diretor do Departamento d e 
Obras, Terras e Viação . 

Secretaria e 
Suplente do presidente - Diretor do De

partamento Estadual de Estatist!ca. 
· Membros - Delegado da Secretaria Geral 

do Estado, delegado do Estado-Maior da Re
gião, delegado do Estado-Maior do Comando 
Naval do Norte, delegado da Zona Aérea, dele
gado da Prefeitura Municipal de Belém, d ele
gado da Capitania dos Portos, delegado do 
Departamooto de Agricultura, Inspetor r egional 
de Estatistica, assistente-técnico da Inspetoria 
Regional de Estatistica, assistente-técnico do 
Estado junto ao D. E. E . , delegado da Comis
são Demarcadora de Limites, delegado da 
SNAAPP, delegado do Instituto Agronômico do 
Norte, delegado do Serviço de Cadastro Rural , 
delegado do Serviço d e Estrada de Rodagem, 
delegado do Museu Paraense Emillo Goeldi, de
legado da Escola de Engenharia do Pará, dele
gado do Instituto Histórico e Geográfico do 
Pará, um p rofessor de Geografia . 

Divis4o Territorial 

De graves efeitos ressentiu-se Infelizmente 
o Decreto-lei n.º 4 505, de 30 d e dezembro de 
1943, que, apesar de quatro vêzes publicado, 
continua inçado de imperfeições , muitas das 
quais já assinaladas p elas Secretarias do C. N. 
G . e do I. B. G. E . . em trabalhos que muito 
honram os técnicos d estas e ntidades. Algumas 
outras , que só um mais completo conhecimento 
local poderia surpreender, estão sendo cuidado
samente analisadas p ero D . E. E . em conjunto, 
agora, com o Diretório Regional de Geografia. 
para que se possa, então, fazer a republicação 
definitiva, escoimada, o melhor posslvel , de 
senões. 

Mapas Municipais 

A 29 de maio próximo passado inaugurou-se 
nas salas do D. E . E ., à praça Saldanha Ma
rinho, a exposição dos mapas municipais cor
respondentes às 57 unidades em que se acha 
atualmente dividido o Estado . 

Por oficio n .• 175 de 6 de fever eiro de 1946 
foram encaminhadas à Secretaria do I. B. G. 
E. as cópias respectivas , de acôrdo com as 
normas gerais sôbre a matéria. 

Obras Planejadas 

Apr oveitando o reaparecimento do Boletim 
do D . E. E., posslvelm'ente mensal , e a reins
talação do Diretório Regional poder-se-ão levar 
avante algumas iniciativas paralisadas ou não 
encetadas , por falta d e elementos. como o di
cionário toponimico , com a provável interpre
tação dos têrmos lndigenas. a r eedição das 
tábuas itinerárias, a noticia histórico-geográfica 
dos municipios, iniciada no primeiro número do 
Boleti m com o municipio de Abaetetuba, além 
de outras providências de cará ter geral que 
for em surgindo. 

A desorganização anterior e d emorada do 
D . R. G. e li. própria natureza de sua estrutura 
não p ermitiram o r egisto de atividades geo
gráficas de vulto, de tão gritante utilidade no 
pais e particularmente na Amazônia. Em nossa 
opinião há u rgente necessidade de serem cr ia
das. nos Estados qu e não possuirem serviços 
g eográficos organizados, secções técnicas dessa 
natureza, subordinadas ao Departamento Es
tadual de Estatistlca, e aptas a coadjuvarem 
o D . R. cuja capacidade de r ealização atual é 
limitada precisamente pela falta de um órgão 
d e Investigação ou execução dos assuntos geo
gráficos. 

Conclus4o 

Encerrando êste rápido registro, seja-nos 
licito depositar mais uma vez ilimitada con
fiança nas realizações d esta Assembléia, cujo 
trabalho proficuo e patriótico é suficiente por 
si só para justificar sua existência e influência 
cultural. que têm prestado ao pais tão assina
lados serviços". 
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PARAIBA 

Pelo Sr . Abelardo Jurema, delegado do 
Estado da Paralba à VII Reunião Ordinária da 
Assembléia Geral do C . N . G ., realizada nesta 
capital em julho de 1946, foi apresentado o 
seguinte relatório das atividades geográficas do 
Diretório Regional de Geografia naquele Es
tado, durante o exerclclo de 1945: 

"Em atendime!ltO ao que dispõe a Resolução 
n. • 26, de. 19 de julho de 1938, cumprimos o 
grato dever de relatar o que ocorreu neste 
Diretório Regional de Geografia, durante o 
ano de 1945. 

Antes, é dever nosso ressaltar que não tem 
êste Estado, própriamente, uma repartição geo
gráfica . Supre essa falta o Departamento Es
tadual de Estatlstica, por intermédio de sua 
Secção de Estatistlca Fisiogrãfica . 

Devemos adiantar com sinceridade que, 
diante da importância que vem tomando a 
ciência geográfica no Brasil, já não é possível 
que atividades tão relevantes sejam entregues 
supletlvamente a órgãos quase sempre desapa
relhados e sem conveniente especialização. 

De inicio, quando o I. B . G. E . ainda não 
havia atingido a importância que hoje desfruta 
dentro e fora do pais, era posslvel deixar com 
os Departamentos de Estatistica todos os en
cargos relacionados à Geografia. 

Hoje, porém, salvo raras e muito honrosas 
exceções, já não é aconselhável a p ermanência 
dessa situação. 

O I. B. G . E. cresceu harmônlcamente e 
suas duas alas, a de Geografia e a de Estatisti
ca, que são partes de um todo, reclamam os mes
mos cuidados educativos necessários aos orga
nismos em formação, cada um dentro de suas 
atividades, para poderem, com vantagem, cum
prir os seus elevados objetivos . 

:Q por isso, diante da impossibilidade de 
realizar certas tarefas, que estamos sentindo 
êsse desajustamento. 

Já é pensamento do govêrno ampliar o De
partamento de Estatlstica, afim de ser criado 
o Serviço Estadual de Geografia, com certa 
autonomia técnica de ação, apesar de, como 
órgão integrante de um departamento, cingir-se 
às normas burocráticas comuns. Falta penas 
ao govêrno receber orientação do I. B. G. E., 
no sentido de que a sua reforma não se ataste 
da estruturação recomendada pelo Instituto . 
Assim é que gostariamos de receber sugestões 
nesse sentido, para transmiti-las ao govêrno do 
Estado . 

O Decreto-lei federal n. • 9 210, de 29 de 
abril último, que vem amparar fortemente o 
desenvolvimento da Cartografia Brasileira, é de 
grande interêsse para as atividades do Conse
lho Nacional de Geografia, imprimindp normas 
e orientação . 

Para remate dessas ligeiras considerações, 
quero lembrar a urgente necessidade de criação, 
em .cada Estado, de um órgão, especializado 
para cuidar do que se relacione com a Geografia, 
como melho11 .o I. B. G. E. considere o assunto. 

E onde isso não fôr posslvel por falta de 
recursos materiais, que o C . N. G., mais dire
tamente, supervisione as secções de Estatlstlca 
Fisiográfica, dando-lhes maior amplitude de 
ação, disciplinando-lhes os movimentos, tudo 
com um pouco mais de tecnicidade. 

Isso constitui uma necessidade premente 
para o I. B . G . E. pela importância e con
fiança que vêm inspirando suas atividades, con
siderando-se que, atualmente, todos os que têm 
necessidade de esclarecimentos de natureza geo
gráfica, professôres e até mesmo engenheiros, 
recorrem de preferência aos órgãos filiados ao 
Instituto. 

:Q justo, pois, que no interêsse do próprio 
Instituto, essa confiança seja cada vez mais 
fortalecida, do centro à periferia do pais. 

O Que Poàemo11 ReaHaar 

Sem os nossos melhores auxiliares, saldos 
uns para outros postos de confiança na admi· 

~f ~!~~~~o r::1~:r~~l p~o~~~~~ ~: s~~;~:=1~l"v~~s~: 
de atividades, vencendo mil dificuldades, sem 
podermos adestrar os novos na prática de ser
viços que desconheciam, bem ou mal, num 
ligeiro relato, vamos detalhar o que nos foi 
posslvel reallzar. Cada dia se faz. mais neces
sário um planejamento que proporcione aos 
Estados os elementos necessários à formação 
de técnicos capazes de emprestarem aos serviços 
de Geografia em tõdas as Unidades da Federa
ção, a eficiência desejada . 

Novos Mapas Municipais 

Nos desbravamentos hã sempre um traba
lho maior, mais ârduo P. que exige persistência, 
vigor e Idealismo. São .velhos lenhos a derrubar, 
emaranhados terrlveis que entravam a penetra
ção para vencer. 

Assim ocorreu em 1938 quando tivemos que 
exigir de tõdas as Prefeituras paraibanas o 
preparo dos seus mapas municipais. O trabalho 
foi grande, mas nos pareceu menos árduo que 
o de agora para os municlpios que sofreram 
alteração de âmbito territorial. 

A maioria dos prefeitos entendia que os 
seus munlclpios jâ possuiam mapas e, por isso, 
não careciam de outros . Mesmo assim, estão 
s endo vencid'as essas dificuldades. 

Forçando essa resistência, apareceu um 
outro mal bem mais grave e de efeitos profun
damente desastrosos. Foram os mapinhas de
calcados pelos chamados pilotos e até por es
colares um tanto hâbeis na execução de seus 
exerclcios de desenho . 

Tivemos que recusar essas. permitam o 
absurdo da expressão. verdadeiras caricaturas 
de mapas . 

E para cumprir o Decreto estadual n. • 645, 
de 11 de janeiro de 1945, fomos forçados a 
concordar com a proposta de um escritório 
técnico desta capital, para fazer, não só os 
mapas dos rnunlclpios que tiverem seu terri
tório alterado pelo Decreto n. • ií20, mas ãe 
todos, para lhes corrigir a toponimia e outros 
defeitos apontados por êste Conselho. 

Discutido o assunto em todos os seus deta
lhes no D.R . G ., mediante várias modificações, 
foi aceita essa proposta é, no Departamento 
das Municipalldadés lavrado o respectivo con
trato de que anexo uma éópla. 

Por êsse contrato, os mapas jâ preliminar
mente apresentados ao chefe do Govêrno, serão 
enviados aos Diretórios Municipais afim de 
sofrerem uma critica por parte de pessoas co
nhecedoras do território municipal. 

De retõrno, êsses mapas assim criticados, 
com o parecer do D. R. G . serão devolvidos à 
firma contratante, para proceder ao desenho de
finitivo . E tão logo ~ejam reconstituldos os 
Diretórios Municipais e fiquem concluldos os 
desenhos dos mapas em aprêço, vamos reclamar 
a cooperação dêsses órgãos municipais de Geo
grafia e do seu corpo de Informantes . 

Os mapas que dessa entrosagem vão sair, 
se não são. no rigor da técnica, perfeitos, esta
rão ao menos muito mais enriquecidos de de
talhes do que os de 1938 . Além do mais, apre
sentar-se-ão perfeitamente coerentes com a sis
tematização de limites CO!lStante do decreto que 
adotou em 31 de dezembro de 1944 o novo qua
dro territorial. 

:Q dever nosso ressaltar, com sinceridade, 
que os múltiplos afazeres que assoberbam a 
pública administração, e principalmente dos 
Estados pequenos, pela precariedade dos qua-· 
dros técnicos e dificuldades em suas ampliações 
à vista das possibilidades financeiras das Uni
dades que lutam contra o encarecimento da 
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vida como uma familia humilde e numerosa, 
não têm permitido o cumprimento, no devido 
tempo, de todos os encargos afetos ao s etor de 
Geografia. 

O que ai ficou explanado, não decorre, de 
modo nenhum, de qualquer displicência dos 
auxiliares da administração nem exprime indi
ferença do govêrno, mas é única e exclusiva
mente uma resultante da pobreza do melo . 

Todos se interessam para r esolver êsses 
problemas já aqui equacionados e resultantes 
de uma lamentável e Irreparável deficiência 
qualitativa de pessoal. 

Quer-nos parecer que há urgente necessi
dade do preparo de técnicos de em ergência para 
o C . N . G.. afim de orientarem nos pequenos 
Estados os trabalhos de Cartografia e rudimen
tares operações de campo, com coordenação e 
inteiro ajustamento à realidade ambiente . 

Visita do Chefe do Govérno à Exposição Prévia 
dos Novos Mapas Munici pais 

Conforme fôra recomendado. teve lugar, no 
dia 26 de março último, a cerimônia da apre
sentação dos novos mapas ao chefe do Govêrno. 

Nessa visita. o Sr. Interventor F ederal. 
Dr. Odon Bezerra fêz-se acompanhar de jor
nalistas e secretários de Estado, t endo-se In
t eirado das necessidades do Departamento de 
Estatistica. e dai a esta parte, na medida do 
passive!. vá rias providências têm sido tomadas 
para atender ao que é mais urgente. 

Limites da Paraíba 

Em solenidade muito significativa, neste 
mesmo recinto, no ano passado, o então Inter
ventor da Paralba. Dr. Rui Carneir o, de alma 
aberta. fêz entrega a êste Conselho da questão 
de limites entre o Rio Grande do N orte e a 
Paralba . D esde ai ficamos todos aguardando 
uma solução que resolva definitivamente essa 
pequena divergência entre irmãos. 

O caso de Alagoas com Pernambuco deixou
nos cheios de inveja e, sem querer mais itrtervlr 
numa questão que já não é nossa pedimos li
cença para lembrar, cordialmente, a oportuni
dade de um entendimento amistoso e muito 
brasileiro para êsse fim . 

A Paraiba. repetimos. não tem reivindica
ções a fazer . quer apenas uma linha única e 
tanto quanto possível por acidentes naturais 
pa ra evitar dúvidas futuras . que possam preju
dicar qualquer dos dois Estados. 

Bala Exposi tiva 

Com a aqms1çao de um grande salão anexo 
ao D . E . E ., vamos restaurar, ainda êste ano, 
a sala exposi tiva da Paraíba , tendo sido já 
tomadas as providências iniciais. Neste recinto 
estarão presen tes. além de produtos naturais e 
dá indústria do Estado, mapas, fotos. antigüi
dades e demais documentos e materiais que 
possam revelar a Paralba do passado e do 
presente. 

Aproveitando o documentário desta sala ex
positiva, é nosso intuito pôr em prática a ino
vação de distribuir dlafi!mes de mapas e ou
tros documentos às Prefeituras do Estado. es
tabelecimentos de ensino. etc ., que possuam 
projetores. Com êsses diafilmes assim difun
didos , juntaremos textos explicativos . planos 
de aulas, conferências, etc. , daqueles que dese
jem fazer divulgações úteis de suas idéias. 

Por êsse modo, Imaginamos levar aos re
cantos mais longlnquos do Estado. conhecimen
tos do Brasil e outros. no interêsse propria
mente dito da cultura, da saúde e da economia 
popular . 

Assim. a nossa sala expositiva não será um 
sepulcro de objetos, mas um órgão muito ativo 
no interêsse da cultura do povo . 

Boletim Estatístico-Geográfico 

Para divulgação das atividades do D. E. E. 
paraibano, a Secretaria da Educação e Saúde .iá 
determinou que, trimestralmente. fõsse editado 
um Boletim de Estat!stica e Geografia. i;: es
cusado tecer maiores com entários em tôrno 
dessa idéia de máximo interêsse para órgãos 
regionais filiados ao I. B . G. E . 

Diretór·ios Municipais d e Geografia e 
Corpo de Informantes 

Para melhor articular nossas r elações de 
caráter geográfico com os diversos municípios 
do Estado. estamos renovando os Diretórios 
Municipais e Corpo de I nformantes. 

Logo mais será encaminhada ao Conselho 
Nacional de Geografia uma relação completa 
dos Diretórios reorganizados. 

Con clusão 

Estamos cert os de que não foi passivei 
apresentar u 'a soma de trabalho em correspon
dência com a importância dêste Conselho. O 
pouco. porém. que realizamos. foi feito da me
lhor boa von tade com patriotismo porque, tra
balhando para o I. B . G. E .. estamos certos, 
trabalhamos para o Brasil. E . dependendo do 
que ficar resolYido nesta Assembléia, multo 
ainda teremos que r ealizar. 

P or que não r ecomendarmos aos Estados 
que transformem os Departament os Estaduais 
de Estatlstica em Departamentos Estaduais de 
Geografia e Estat!stica. tomando-se por modêlo 
a· própria esquematização do I. B . G . E. ? 

Os problemas que pesam sõbre as dispo
nibilidades finan ceiras da maioria dos Estados 
do Brasil não permitem a criação de novos 
órgãos que encar eçam as administrações. 

Com o próprio Departamento de Estatlstlca 
assim transformado. com divisões técnicas e 
especializadas. bem coordenadas por uma di
reção geral. muito se poderá fazer em beneficio 
da ampliação e m elhoria dos serviços de Geo
grafia e na medida das possibilidades de cada 
unidade politica". 

-- Colabore com êste "Boletim" que é bibllogrã!lco, enviando-lhe livros de sua autoria 011 
disponíveis em duplicatas, e que ofereçam lnterêsse geogrãflco. 



Bibliografia 
Registos e 

comentários bibliográficos 

Livros 
PROF. JOSUÉ DE CASTRO - Geo

grafia da Fome - A fome no 
Brasil - Emprêsa Gráfica "O 
Cruzeiro" S. A. - Rio de Janeiro, 
1946. 

Encarando o problema da fome no 
complexo das condições físicas e cul
turais que intervêm nos fenômenos 
sociológicos, trazendo à luz os seus 
efeitos específicos sôbre o contingente 
antropológico e os seus aspectos con
vergentes no plano moral o Sr. Josué 
de Castro presta apreciável contribui
ção à elucidação de um dos traços 
mais importantes e quiçá um dos me
nos estudados da civilização brasileira. 
Populações inteiras em diferentes áreas 
do globo sofrem, em graus variados, os 
efeitos ora permanentes, ora periódi
cos, dessa calamidade tão funesta e 
destrutiva como a guerra . Uma visão 
de conjunto das suas manifestações 
exigiria por certo uma investigação 
minuciosa sôbre os mais diversos fa
tôres, quer geográficos, quer históricos 
e sociais que entram na sua formação, 
a par do estudo sistemático das suas 
múltiplas relações. 

Na análise circunstanciada das 
duas áreas brasileiras mais afetadas 
pelas agruras da fome - a Amazônia 
e o Nordeste - procurou o Sr. Josué 
de Castro interpretar os múltiplos as
pectos do problema à luz dos fatôres 
que direta ou indiretamente influem 
na caracterização do mesmo, ressal
tando sobretudo a importância do com
portamento biológico em face das in
junções das condições naturais e cul
turais. E' da interação de todos êsses 
fatôres que faz resultar as conseqüên
cias traduzidas por matizes tanto in
dividuais como sociais que dão a essas 
zonas brasileiras características incon
fundíveis, indo até a explicar certas 
peculiaridades psicológicas que apre-

sentam os seus habitantes. Segundo 
êsse critério distingue três áreas no 
nosso território: área de fome endê
mica, correspondente à Amazônia e 
Nordeste açucareiro, área de epidemias 
de fome, correspondente ao sertão nor
destino e área de subnutrição, abran
gendo o centro oeste e extremo sul. 
As duas primeiras é que considera 
regiões de fome no sentido estrito, 
sendo que às. últimas, que apenas ofe
recem carências parciais ·no tocante 
ao estado alimentar, sôment~ faz re
ferências de ordem geral no último 
capítulo em que estabelece as con
clusões gerais sôbre todo o Brasil. A 
análise detida da dieta· que mantém 
essas populações, as carências especí
ficas e manifestas que provocam, bem 
como o sentido em que deveriam ser 
corrigidas para obter-se um padrão 
alimentar hígido, levam o autor a 
fazer considerações sôbre a estrutura 
econômica dessas sociedades, critican
do os vícios da monocultura aqui, a 
inadequada adaptação técnica do .ho
mem aos quadros climáticos e natu
rais ali, que impedem o desenvolvi
mento satisfatório da agricultura de 
sustentação, que em outras áreas ga
rantem ao homem melhores recursos 
alimentares. Por fim, aponta as me
didas a seu ver mais aconselháveis 
para sanar as graves falhas ocorrentes 
no panorama alimentar das regiões 
pesquisadas e evitar as crises de efei
tos tão funestos para a nossa evolução 
demográfica . 

Não cabe nesse breve registro um 
comentário mais amplo a respeito dos 
problemas sugeridos por êsse livro e 
que farão objeto de oportunos estudos 
por parte de especialistas do quadro 
técnico ·e cultural do C.N.G. 

J.M.C.L. 
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AROLDO DE AZEVEDO - Considera
ções em tôrno da Geografia e do 
seu ensino - Publicação da l"a
culdade de Filosofia, Ciências e 
Letras da Universidade de São 
Paulo. 

Trata-se da aula inaugural dos 
cursos da Faculdade de Filosofia, Ciên
cias e Letras da Universidade de São 
Paulo, proferida em 15 de · março de 
1946 pelo Prof. Aroldo de Azevedo, 
catedrático de Geografia do Brasil. 
São palavras de estímulo aos estudan
tes as prudentes ponderações acêrca 
dos problemas ligados ao ensino da
quela disciplina em nossa terra. 

J.M.C .L. 
-iC 

AROLDO DE AZEVEDO - A região 
·de Juàzeiro e Petrolina - · Geo
grafia - n.O 2 - LXV - Bóletim 
da Faculdade de Filosofia, Ciên
cias e Letras - Universidade de 
.São Paulo - São Paulo, 1946. 

4 região de Juàzeiro e Petrolina 
foi a escolhida pelo Prof. Aroldo de 
Azevedo para a elaboraÇão da presente 
monografia, baseada em observações 
e pesquisas originais a que procedeu 
in loco . As funções econômica e de 
centro de comunicação dessas cida
des gêmeas que se defrontam das mar
gens do São Francisco; apresentando 
nas suas principais atividades os tra
ços mais característicos da vida do 
homem num longo trecho da caatin
ga individuada pelo São Francisco, res
saltam nitidamente do quadro infor
mativo que nos oferece. 

J.M.C.L. 
-iC 

VIKTOR LEINZ - Ocorrências de cal
cáreo no Rio Grande do Sul e 
prospecção da jazida de Vacacaí, 
no município de São Gabrtel -
Estudos Brasileiros de Geologia 
- Fundação Getúlio Vargas 
fase. 1 - Ano I, vol. I - Rio de 
Janeiro, fevereiro, 1946. 

O presente fascículo da Fundação 
Getúlio Vargas contém o resultado de 

investigações procedidas em diversas 
áreas do Estado do Rio Grande do Sul 
com o objetivo de analisar jazidas de 
calcáreo em condições de · servir à fa
bricação de cimento . Os trabalhos de 
prospecção são relatados minuciosa
mente, juntamente com a descrição 
geográfica e geológica das zonas de 
afloramento de calcáreo e quadros de
monstrativos da análise química das 
diversas ocorrências. O autor conclui 
pela possibilidade da instalação de uma 
fábrica, utilizando o calcáreo de Va
cacaí. 

J.M.C.L. 

-iC 

ELISIARIO TAVORA rn..Ho _:_ Estu
.do Morfológico da Baritina de Ca
mamu - Estudos Brasileiros de 
Geologia - Fase . 2 - Ano I, vol. 
I - Rio de Janeiro, 1946. 

O autor estuda aqui, do ponto de 
vista morfológico, as ocorrências de 
baritina das ilhas Grande e Pequena 
da baía de Camamu, no município do 
mesmo nome, no Estado da Bahia, in
dicando as modalidades encontradas 
em suàs características e freqüência. 

-iC 

CARLOS DE PAULA COUTO - Atua-
. lização da nomenclatura genérica 

e específica usada por Herluf Win
ge, em "E museo Lundii". Estudos 
Brasileiros de Geologia - Funda
ção Getúlio Vargas - Fase. 3 -
Ano I, vol. I - Rio de Janeiro, 
1946. 

O autor oferece aqui uma relação 
dos gêneros e espécies de mamíferos 
fósseis de Lagoa Santa, Estado de Mi
nas Gerais, adotando a nomenclatura ' 
genérica e especifica atualizada. Esta 
fauna foi descrita, em primeiro lugar 
por Lund (1836-1865) e mais tarde, 
revista por Winge (1888-1915). Após 
estas revisões de Winge, outras corre
ções foram feitas por diversos autores. 
Essas correções foram reunidas e or
ganizadas de acôrdo com os trabalhos 
mais recentes. 

~ Se quiser receber as obras da "Biblioteca Geográfica Brasileira", escreva l Secretatla .. 
...,. Conselho Nacional de Geocrafia solicitando sua inscrição como assinante. . 



Periódicos 
BOLETIN DE LA SOCIEDAD GEO

GRAFICA "SUCRE" - Tomo XLI 
Ns. 414-416 - Mayo de 1946 -
Bolivia, Sucre, 1946. 

Mais um número do periódico geo
gráfico, órgão da prestigiosa Socieda
de Geográfica "Sucre", da Bolívia, ins
tituição que reúne os geógrafos da
quela república irmã . .. 

O sumário que a seguir transcre
vemos, dá-nos idéia do conteúdo his
tórico-geográfico que encerra o presen
te volume : "La educación cívica", A. 
J. R. - "El Arzobispo Moxo y Fran
coly y el 25 Mayo de 1809", Nicanor 
Mallo - "Figuras del pasado", Rodol
fo Soria Galvarro", Alfredo Jáuregui 
Rosquellas - "La escritura del idio
ma Kjeshua", Agustín Mercado - "Un 
hijo de Reyes", Luís Subieta Sagárga
na - "El Gran Mariscal Sucre y la 
invasión brasilera", Alfredo Jáuregui 
Rosquellas - "De amitad y cortesía", 
- "La cuestión educacional", Maestro 
Ciruela - "El escudo, la bandera y 
el himno", Angel Casto Valda - "Car
ta del Libertador" - Don Agustín de 
Rada, A. J. R. - "Documento de ho
nor" - "Don Victorian de Villava", 
Adolfo Vilar - "Dos autógrafos im-

portantes", Ricardo Mujía - Apuntos 
- Luís de Lanuza Notas - "El 
caso de Espaiia". 

M.B.G. 

~ 

SOCIEDADE DE GEOGRAFIA E HIS
TÓRIA DE COSTA RICA - Bole
tin n.0 5 - Julio de 1946 . 

Com êste número inicia, propria
mente, a Sociedade de Geografia e 
História de Costa Rica a divulgação 
de um periódico. E' que, anteriormen
te, eram publicados folhetos esparsos, 
divulgando alguns artigos e comentá
rios sôbre Geografia e História. 

Propõe-se, agora, a Sociedade a 
publicar um boletim bimestral desti
nado a divulgar mais amplamente as 
atividades geográficas do país e ostra
balhos apresentados pelos seus mem
bros. 

Insere êsse número, além de al
guns artigos, a ata da criação da So
ciedade de Geografia e História de 
Costa Rica, em 1940, e os seus respec
tivos estatutos. 

M.B.G. 

~ A fotografia é um excelente documento geográfico, desde que se saiba exatamente o 
.,... local fotografado. Envie ao Conselho Nacional de Geografia as fotografias panoril.mlcae 
que possuir, devidamente legendadas . 



Contribuição 

bibliográfica especializada 

Catálogo Geral das Publicações da Antiga Co-
missão de Linhas Telegráficas Estratégicas de 

Mato Grosso ao Amazonas e do Conselho ,. 

Nacional de Proteção aos . lndios 
V 

[Trabalhos publicados ein conexão] 

9.º) - Estado de Mato-Grosso. A 
presente Carta é impressão foto-lito
gráfica. Impressa a 2 côres-medindo 
0,28 x 0,225. Na parte superior da 
carta figura impressa a declaração do 
Cap. Jaguaribe: "1908 - Mato-Grosso 
do Atlas dos Estados Unidos do Bra
sil, por Teodoro Sampaio. Reprodução 
na escala do original", e na parte infe
rior: Na presente carta o ilustre enge
nheiro e geógrafo Teodoro Sampaio 
adota como linha de limites entre Ma
to-Grosso e Goiás, para a parte do 
norte o consagrado rio Araguaia e 
para a parte do sul, o rio Aporé, re
petindo assim a interpretação dada 
por Cândid<;> Mendes e Pimenta Bueno". 
Ainda na parte inferior à esquerda 
está impresso um quadro de "Notas" 
com os seguintes dizeres: "Maior com
primento de N a S desde a foz do 
Cariaí ao rio Igurei 1988 quilômetros. 
Maior largura L a O da cachoeira de 
S. Maria no Araguaia à foz do Beni 
no Madeira 1 824 quilômetros. Super
fície segundo os limites figurados 1668, 
995 quilômetros quadrados. Ponto cul
minante· na serra dos Pareeis 900 m". 

13) - Missão Rondon /Aponta
mentos sôbre os trabalhos/ Realizados 
pela/Comissão de Linhas Telegráficas 
Estratégicas de Mato-Grosso ao Ama
zonas/sob a direção do/coronel de En
genharia/Cândido Mariano da Silva 
Rondon/de/1907 a 1915/Contém 463 
págs., inclusive 2 págs. de "índice" 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.O 742 
1921/Resolução do Senado Federal -
Dez.0 1922/Parecer da Comissão de Fi
nanças / Do Senado/Federal/Discursos 
dos Exmos. Srs. Senadores/-Conferên
cia do engenheiro, Dr. João Batista 
Vasques/-Dr. Oscar Moreira/Conces
, sionários/1923/Contém 157 págs. e 1 
Planta Geral da Estrada de Ferro 
Norte de Mato-Grosso. A presente car
ta é impressão foto-litográfica-impres
sa a prêto-mede 0,07 x 0,09. Na parte 
inferior à esquerda figura um peque
no "Suplemento mostrando a comuni
cação da E. F. Norte de Mato-Grosso 
com São Paulo, Santos e Rio de Ja
neiro". Impressa a negro, - mede 
0,06 x 0,08 - escala: - 1: 2 000 000/ 
In 4.0 /. 

15) - Alípio Bandeira/Discurso 
de instalação/do/Serviço de Proteção' 
aos índios/e Localização de Trabalha
dores Nacionais/no Amazonas/pronun
ciado pelo autor, em sessão solene no 
salão nobre do Paço da Intendência 
Municipal de Manaus/no domingo 16 
de julho de 1911, às 9 horas da ma
nhã/Contendo 44 págs./In 4.º/. 

16) - Pela Comissão Rondon/Me
morial/dedicado ao/Govêrno da Repú
blica/ e aos Srs. Membros do Congres
so/Nacional/pelo capitão de Engenha
ria Amílcar Armando/Botelho de Ma
galhães/ 1919/Rio de Janeiro/Contém 1 
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fotografia do Cap. de Engenharia 
Amílcar Botelho de Magalhães e 139 
págs./In 4.D/. 

17) - General Cândido Rondon/ 
Conferências/ 1-Mato-Grosso/ 0 que êle 
nos oferece e o que espera de nós/ 
II-Influência de Cuiabá nas evoluções 
política e histórica de Mato-Grosso, 
desde a entrada dos Bandeirantes até 
hoje/ III-Rumo ao Sertão/ Conferências 
realizadas pelo Exmo. Sr. general Cân
dido Mariano da Silva Rondon : pe
rante a Sociedade Rural Brasileira, na 
cidade de São Paulo, em 31 de julho 
de 1920; em Cuiabá a 15 de dezembro 
de 1919, e em Piracicaba/ Contém 59 
págs./In 4.D/. 

18) - A Comissão Rondon/ Nas 
festas comemorativas/ do bicentenário 
de/ Cuiabá/ Fascículo contendo 8 págs./ · 
ln 4.D/. 

19) - Comissão Rondon/ 0 de
sastre/ do Sepotuba/ Contém li:\ págs./ 
ln 4.º / . 

20) - José Raul Vila-Rondônia/ 
Poema épico em 2 cantos/ Cuiabá/ Con
tém 1 foto-gravura do Gen. Cândido 
Mariano da Silva Rondon/ 1918/In 8.0 / . 

21) - Documentos/ Com 76 págs./ 
Cuiabá/ Tip. Oficial/ 1919/ ln 4.o/. 

22) - E; Roquete Pinto/Rondô
nia/ Antropologia/ Etnografia/ 1. a edição 
/Contém 252 págs.; 1 carta etnográ
fica da Rondônia organizada por E. 
Roquete Pinto, segundo/ os trabalhos 
da Comissão Rondon e ao autor/ mede 
0,34 x 0,33. Impressa a 3 côres ; 39 
foto-gravuras; 4 lito-gravuras ; 2 gra
vuras; 72 fig . e 11 fonogramas; e escala 
dermocrônica para os índios do Bra
sil; 15 págs. de vocabulários; 9 págs. 
de "notas" ; 9 págs. de índice aifabé
tico das matérias; 4 págs. "índice das 
figuras, estampas e fonogramas; 2 
págs. "índice alfabético dos autores e 
1 pág. de errata". ln fólio . Hoje tirada 
a 3.ª edição/1917/. 

23) - Tte. Cet Amílcar A. Botelho 
de Magalhães/ Pelos/ Sertões/do/ Brasil/ 
Contém 450 págs. 2 de homenagens; 
10 págs. introdução ; diversas fotogra
fias do pessoal da Comissão Rondon, 
inclusive a do Gen. Rondon; 4 mapas: 

1.º) - Esquema/ do/Juruena/ Con
forme os trabalhos da/ Comissão Ron
don/ medindo 26 x 7; 

2.º) - Esquema demonstrativo/ 
das posições relativas dos rios/ Anari, 
Machadinho . Jaru, Gi-Paraná, etc./ 
escala : - 1:250 000, em prêto; 

.~ Concorra para que o Brasil seja can;ogràficamente bem representado, enviando ao Conselho 

.,... Nacional de Geografia lnformaç6es e mapas que possam ser . de utWdade ·à nova edição da 
Carta Geográfica do Brasil ao Milion6simo, que o Conselho está elaborando. 
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Salgado (José) - Palavras do profes
sor da Universidade de Montevi
déu - 1939 - vol. 174 - pág. 792. 

Comunicação do seu falecimento 
- 1944 - vol. 185 - pág. 404. 

Comunicação do seu falecimento 
- 1944 (4.0 tri.) - vol. 185 -
pág. 315. . 

Salomão de Vasconcelos - Ver - Vas
concelos (Salomão de) . 

Sambaquis - Ver - Casqueiros de 
Santa Catarina. 

Sampaio (Frei Francisco de Santa Te
resa de Jesus) - José Vieira Fa
zenda - 1943 (2.ª ed.) - vol. 149 
- t. 95 - págs. 541-545. 

Sampáio (Teodoro) - Elogio feito por 
B. F. Ramiz Galvão - 1937 -
vol. 172 - págs. 621-622. 

Samuel Wallace Mac-Dowell - Ver -
Mac-Dowell (Samuel Wallace). 

Sanabria (Frei Hermano Trejo de) -
Rodrigo Otávio - 1941 - vol. 176 
- págs. 27-65. 

Parecer de Carlos da Costa Pereira 
- 1941 - vol. 176 - págs. 47-59. 

Sanfelice (Giovano Vicenzo> - Conde 
de Bagnuolo - Conferência de Pe
dro Calmon - 1937 - vol. 172 -
pág. 580. 

Santana - José Vieira Fazenda - 1923 
- vol. 147 - t. 93 - págs. 371-384 
- 389-393 . . 

-7-

Santa Mariana (Frei Pedro de) - O . 
preceptor de Pedro II - E. Vijhena 
de Morais - 1925 - vol. 152 -
t. 98 - págs. 45-55. 

Santandar (Consagração militar e po
Zí.tica de) - Discurso do general 
Cândido Mariano da Silva Rondon 
-1941 -:-- vol. 176 - págs. 509-538. 

Santa Rita - José Vieira Fazenda -
1923 - vol. 147 - t . 93 - págs. 
113-121. 

Santa Rosa (Henrique Américo de) -
Elogio feito por B. F. Ramiz Gal
vão - 1933 - vol. 168 - págs. 
779-780. 

Santa Teresa (Frei Francisco Xavier 
de) - Biografia feita por B. F. 
Ramiz Galvão - 1922 - vol. 146 
- t. 92 - pág. 62. 

Santa Teresa (Morros de) - José Viei
ra Fazenda - 1923 - vol. 147 -
t. 93 - págs. 553-558. · 

Santo Aleixo - José Vieira · Fazenda 
- 1923 - vol. 147 - t. 93 - págs. 
422-426. 

Santo António e José Bonifácio - José 
Vieira Fazenda - 1943 (2.ª ed.) · ·
vol. 149 - t. 95 - págs. 497-483. 

Santo Antônio, padroeiro de Pernam
buco - Barbosa Lima Sobrinho -
1943 - vol. 178 - págs. 157-165. 

Santos (Lúcio José dos> - Eleito só
cio correspondente, em sessão de 
22 de agôsto de 1931 - 1931 -
vol. 164 - pág. 438. 
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Comunicação do seu falecimento 
- 1944 - vol. 185 - pág. 405. 

Santos (Manuel Porfírio de Oliveira) 
- Elevado a sócio honorário, em 
sessão de 22 de agôsto de 1931 -
1931 - vol. 164 - pág. 521. 

Comunicação do seu falecimento, 
em sessão de 14 de setembro de 
1933 - 1933 - vol. 168 -'- pág. 735. 

Elogio feito por B. F. Ramiz Gal
vão - 1933 - vol. 168 - pág. 774. 

Sant~s (lsmênia dos) - Lafaiete Silva 
- 1934 - vol. 169 - págs. 33-42. 

Santos (.Francisco Marques dos) - Pa
recer da Comissão de Admissão de 
Sócios favorável à proposta - 1944 
(4.0 trL) vol. 185 - págs. 293-
295. 

Proposto e admitido como sócio 
efetivo - 1944 (4.0 tri.) - vol. 185 
- págs. 297-402. . 

Sanz (Laureano Vallenilla) - Parecer 
do Sr. Max Fleiuss sôbre "Críticas 
de sincexidad y exactitud" de. . . -
1925 - vol. 151 - págs. 161-165. 

São Bartolomeu - José Vieira Fazenda 
- 1943 - vol. 149 - t. 95 - págs. 
301-306. 

São Carlos (Frei Francisco de) - Bio
grafia feita por B. F. Ramiz Gal
vão - 1922 - vol. 146 - t. 92 -
pág. 74. 

Agenor de Roure - .1929 - vol. 
160 - t. 106 - págs. 266-290 . 

São Cosme e São Damião - José Viei
ra Fazenda - 1943 (2.ª ed.) -
vol. 149 - t. 95 - págs. 338-341. 

São Francisco da Bahia (Convento e 
igreja de) - Frei Pedro Sinzig 
O.F.M. - 1932 - vol. 165 - págs. 
5-334. 

São Francisco de Assis - José Vieira 
Fazenda - 1943 (2.ª ed.) - vcil. 
149 - t . 95 - págs. 90-95. 

Conferência do Sr. Max Fleiuss -
1926 - vol. 153 - t. 99 - págs. 
437-440. 

São Francisco de Assis e a Rerum No
varum - Discurso de Macedo Soa
res (José Carlos de) - 1941 -
vol. 176 - págs. 331-340. 

São Francisco de Paula - José Vieira 
Fazenda - 1923 - vol. 147 - t . 
93 - págs. 418-422. 

São Januário - José Vieira Fazenda 
- 1923 - vol. 147 - t . 93 - págs. 
82-86 . 

1923 - vol. 147 - t . 93 - págs. 
455-459 . 

São João - José Vieira Fazenda 
1943 (2.ª ed.) - vol. 149 - t. 95 

. - págs. 266-271. 

São Joaquim - José Vieira Fazenda 
- 1943 (2.ª ed.) - vol. 149 - t. 95 
- págs. 69-73. 

São José (Imagem antiga) - José 
Vieira Fazenda - 1943 (2.ª ed.) -
vol. ·149 - t. 95 - págs. 199-203. 

São Paulo-Minas Gerais - Moção de 
aplausos pela terminação da ques
tão de limites interestaduais - -
1936 - vol. 171 - pág. 411 . 

São Roque - José Vieira Fazenda -
1923 - vol. 147 - t. 93 - págs. 
393-405. 

Sarah Bernhardt - Ver - Bernhardt 
(Sarah). 

Saraiva (José Antônio) - Traços bio
gráficos do Sr ... por A. Tavares 
de Lira - 1923 - vol. 148 - t. 94 
- pág. 598. 

Saraiva (Infância e mocidade de) -
José Wanderley de Araújo Pinho 
- )929 - vol. 160 - t . 106 -
págs. 61-108. 

Saraiva (As últimas atitudes políticas 
de) - Américo Jacobina Lacombe 
- 1944 (4.0 tri.) - vol. 185 
págs. 213-226 . 

Sardinha (Bispo Pedro Fernandes> 
Cronologia referente a ... - 1924 
- vol. 150 - t. 96 - pág. 360. 

Saudades do Rio - José Vieira Fa
zenda - 1943 (2.ª ed.) - vol. 149 
- t. 95 - págs. 641-646. 

Scalchi Lolli - Lafaiete Silva - 1934 
- vol. 169 - págs. 30-33. 

Seabra (José Joaquim) - Notícia do 
seu falecimento com resumo bio
gráfico - 1943 - vol. 179 - pág. 
276. 
Elogio feito ·por Pedro Calmon -
1943 - vol. 181 - págs. 113-11~. 
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Sebastião Almeida Oliveira - Ver 
Oliveira (Sebastião Almeida). 

Sebastião de Vasconcelos Galvão 
Ver - Galvão (Sebastião . de Vas
concelos). 

Sebastião de Sá Paraná Sottomaior - · 
Ver - Sottomaior (Sebastião de 
Sá Paraná). 

Sebastião Leme da Silveira Cintra 
(Dom> - Ver - Cintra (Dom Se
bastião Leme da Silveira). 

Sebastião Luís Tinoco da Silva - Ver 
- Silva (Sebastião Luís Tinoco 
da). 

Sedição militar - José Vieira Fazenda 
- 1923 - vol. 147 - t. 93 -
págs. 138-142. 

Segunda espôsa de Dom Pedro I (A) 
- Maria Junqueira Schmidt -
1930 - vol. 161 - t. 107 - págs. 
29-44. 

Segunda imperatriz (A) - Ver - Im
peratriz (A segunda). 

Segundo centenário do nascimento de 
frei José de Santa Rit(L Durão -
Eugênio Vilhena de Morajs - 1926 
.:_ vol. 153 - t. 99 - págs. 185-218. 

Segundo congresso de história nacional 
- Tese e exposição de motivos por 
Alfredo Valadão - 1929 - vol. 159 
- t. 105 - págs. 367-497. 

Segundo reinado (A margem do) -
Ver - A margem do segundo rei
nado". 

Segundo reinado (A última crise mi
nisterial do) - Hélio Viana - 1943 
- vol. 178 - págs. 191-195. 

Semana terrível - José Vieira Fazen
da - 1923 - vol. 147 - t. 93 -
págs. 195-199. 

Sena (Nélson de) - Francisco de Pau
la Cândido - 1927 - vol. 155 -
t . 101 - págs. 117-136. 

Proclamado sócio ef;tivo do Insti
tuto - 1931 - vol. 164 - t. 552. 

Senado brasileiro (Centenário do) -
A. Ta vares de Lira - 1926 - vol. 
153 - t. 99 - págs. 229-281. 

Senhora da cabeça - José Vieira. Fa
zenda - 1923 ~ vol. 147 - t. 93 
- págs. 487-499. 

Sentimento de brasilidade na história 
de Mato Grosso - Conferência de 
José de Mesquita - 1939 - vol. 
174 - págs. 657-668. 

Serafim Leite (Padre) - Ver - Leite 
(Serafim). 

Serração da velha - José Vieira Fa
zenda - 1923 - vol. 147 - t. 93 
- págs. 303-312. 

Sertão carioca (O) - Ricardo Palma 
- 1933 (1.0) - vol. 167 - págs. 
11-15. 

Magalhães Correia - 1933 {1.0) 
- vol. 167 - págs. 21-290. 

Sessão especial em 11 de dezembro, 
comemorativa do centenário do fa
lecimento da imperatriz Dona Ma
ria Leopoldina - Alocução do Sr. 
conde de Afonso Celso - 1926 -
vol. 153 - t. 99 - págs. 505-~06. 

Sessão magna comemorativa do 93.0 

aniversário do Instituto, realizada 
aos 21 de outubro de 1931 - Pre
sidência' do Dr. Getúlio Vargas -
1931 - vol. 164 - págs. 511-545. 

Setúbal (Paulo> - Proposta para que 
seja admitido como sócio corres
pondente - 1934 - vol. 169 -
pág. 290. 

Proclamado sócio êorrespondente 
do Instituto, em sessão de 15 de 
dezembro de 1934 - 1934 - vol. 
169 - pág. 533. 

Comunicação do seu falecimento, 
em sessão de 21 de junho de 1937 
- 1937 - vol. 172 - pág. 513. 
Elogio feito por B. F. Ramiz Gal.: 
vão :-- 1937 - vol. 172 - pág. 619. 

Silgueira (José Honório) - Proposta 
para ser admitido como sócio ho
norário, em sessão de 14 de abril 
de 1.939 - 1939 - vol. 174 - pág. 
686. 

Saudação de Levi Carneiro - 1939 
. - vol. 174 - págs. 823-826. 

Silva (José Bonifácio de Andrada e) 
- Proposta para ser elevado a 
sócio honorário, em sessão de 22 
de agôsto de 1931 - 1931 - vol. 
164 - pág. 521. 
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Conferência de Barbosa Lima So
brinho, a propósito do centenário 
da morte de José Bonifácio de An
drada e Silva - 1938 - vol. 173 
- págs. 662-681. 

Silva (Luís Alves de Lima e) (Duque 
de Caxias) - Traços biográficos 
do Sr . . . por A. Tavares de Lira 
- 1923 - vol. 148 - t. 94 -
pág. 544 . 

Silva (Manuel Cícero Peregrino da) -
Proposta para ser elevado a sócio 
grande benemérito do Instituto -
1934 - vol. 169 - pág. 225. 

Sessão do Instituto Histórico e 
Geográfico do Uruguai em home
nagem a ... - 1934 - vol. 169 -
pág. 229. 
Proclamado sócio grande benemé
rito ·do Instituto em sessão de 30 
de julho de 1934 - 1934 - vol. 169 
- pág. 313. 
Bio-bibliografia do sócio grande 
benemérito. . . organizada por Ma
ria Carolina Max Fleiuss - 1941 -
vol. 176 - págs. 614-616. 
Pêsames do Instituto Histórico, pelo 
falecimento de sua espôsa - 1942 
- vol. 177 - pág. 513. 
Afonso Celso - 1944 - vol. 182 -
págs. 128-129. 

Silva (Dr. João Mendes da) - José 
Vieira Fazenda - 1943 (2.ª ed.) 
- vol. 149 - t. 95 - págs. 56-59. 

Silva (Dom Jerônimo Tomé da) - Co
municação do seu falecimento, em 
sessão de 25 de março de 1924 -
1924 - vol. 150 - t. 96 - pág. 307. 

Elogio por B. F. Ramiz Galvão -
1924 - vol. 150 - t. 96 - pág. 475. 

Silva (Artur índio do Brasil e) - Pro
posta para elevação do sócio bene
mérito a grande benemérito - 1920 
- vol. 151 - t. 97 - pág. 554. 

Comunicação do seu falecimento, 
em sessão de 17 de abril de 1933 
-1933 - vol. 168 - pág. 713. 

Elogio feito por B. F. Ramiz Gal
vão - 1933 - vol. 168 - págs. 
775-776. 

Silva (Alfredo Nascimento) - Elevado 
a sócio grande benemérito do Ins
tituto, em 1.0 de junho de 1944 
(do noticiário) - 1944 (4.0 tri.) 
- vol. 183 - pág. 324. 

Promovido a sócio grande benemé
rito em assembléia geral de 19 de 
maio de 1944 - 1944 ( 4.0 tri.) 
vol. 185 - págs. 271-278. 

Silva (Patrício José de Almeida e) 
Traços biográficos por A. Tavares 
de Lira - 1926 - vol. 153 - t. 99 
- págs. 237-238. 

Silva (Sebastião Luís Tinoco da) -
Traços biográficos por A. Tavares 
de Lira - 1926 - vol. 153 - t. 99 
- págs. 260-261. 

Silva (Dom Duarte Leopoldo e) - Pa
recer favorável à sua admissão co
mo sócio honorário - 1928 - vol. 
158 - t. 104 - pág. 1058. 

Silva (Álvaro Alberto da Mota e) -
Proposta para ser admitido como 
sócio honorário do Instituto - 1943 
- vol. 179 - pág. 279. 
Notícia de sua eleição para soc10 
honorário do Instituto - 1943 -
vol. 180 - pág. 264. 
Parecer favorável à sua admissão 
- 1943 - vol. 181 - pág. 140. 

Silva (Luís Antônio Vieira da) - Pro
clamado sócio efetivo em sessão · 
de 22 de agôsto de 1931 - 1931 
- vol. 164 - pág. 436. 

Silva (Virgínia Dias da) - Lafaiete 
Silva - 1934 - vol. 169 - págs. 
178-182. 

Silva (Conselheiro Rodrigo) - Confe
rência por Max Fleiuss - 1943 
vol. 169 - págs. 534-540. 

Silva (Francisco de Sales Collet e) 
Um voto de pesar pelo seu fale
cimento, em sessão de 15 de abril 
de 1935 - 1935 - vol. 170 - pág. 
221. 

Silva (Henrique) - Comunicação do 
seu falecimento, em sessão de 28 
de maio de 1935 - 1935 - vol. 170 
- pág. 240. 

Silva (Dom José Gaspar de Afonseca 
e) - Proposta para ser admitido 

·como sócio honorário do Instituto 
- 1943 - vol. 179 - pág. 270. 
Notícia do seu falecimento - 1943 
- vol. 180 - pág. 263. 
Notícia de sua eleição para sócio 
honorário do Instituto - 1943 -
vol. 180 - pág. 264. 
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Elogio feito por Pedro Calmon -
1943 - vol. 181 - págs. 117-118. 

Proposta para sócio honorário, em 
sessão de 22 de fevereiro de 1943 
- 1943 - vol. 181 - pág .. 122 . 

Parecer favorável à sua admissão 
- 1943 - vol. 18f - pág. 140. 

Silva (Manuel Augusto Pirajá da) -
Proposta para que seja admitido · 
como sócio honorário do Instituto, 
em sessão de 15 de abril de 1940 . 
- 1940 - vol. 175 - pág. 370. 

Parecer favorável à sua admissão 
na classe de sócR:> honorário 
1940 - vol. 175 - pág. 399. 

Proclamado sócio honorário do 
Instituto, em sessão de 26 de junho 
de 1940 - 1940 - vol. 175 - pág. 
405. 

Silva Jardim (Antônio) - Ver - Jar
dim (Antônio da Silva) . 

Sílvio Rangel de Castro - Ver - Cas
tro (Sílvio Rangel de). 

Simões (Lucinda) - Lafaiete Silva -
1934 - vol. 169 - págs. 54-59. 

Simon Girard - Ver - Oirard (Si
mon). 

Simonsen (Roberto) - Proposta para 
ser admitido como sócio correspon
dente, em sessão de 14 de abril de 
1939 - 1939 - vol. 174 - pág. 686. 

Proclamado sócio correspondente 
do Instituto, em sessão de 31 de 
maio de 1939 - 1939 - vol. 174 
- pág. 756. 

Sinimbu (João Lins Vieira Cansansão 
de) (Visconde de Sinimbu) - Tra· 
ços biográficos do Sr. . . por A. 
Ta vares de Lira - 1923 - vol. 148 
- t. 94 - pág. 596 . 

Sinistro marítimo no Rio de Janeiro -
José Vieira Fazenda - 1923 - vol. 
147 - t. 93 - págs. 91-94. 

Sinos do Rio de Janeiro (Os) - José 
Vieira Fazenda - 1923 - vol. 147 
- t. 93 - págs. 312-341. 

Sinzig O. F . M. (Frei Pedro) - Pro
clamado sócio honorário do Insti
tuto, em sessão de 15 de dezembro 
de 1939 - 1939 - vol. 174 - pág. 
1000. 

Soares (José Carlos de Macedo) -
Proposta para ser elevado a sócio 
benemérito, em sessão de 14 de 
abril de 1939 - 1939 - vol. 174 -
pág. 685. 

Aclamado sócio benemérito do Ins
tituto, em sessão de 14 de abril de 
1939 - 1939 - vol. 174 - pág. 
687. 
Proclamado presidente perpétuo do 
Instituto, em assembléia geral de 
15 de dezembro de 1941 - 1941 -
vol. 176 - págs. 379.;380. 
Proposta para que seja elevado a 
sócio grande benemérito, em sessão 
de 14 de abril de 1942 - 1942 -
vol. 177 - pág. 512. 
Um votq de pesar pelo falecimento 
da digníssima genitora do presi
dente perpétuo - 1942 - vol. 177 
- pág. 685 . 
Bio-bibliografia por Maria Caroli
na Max · Fleiuss - 1943 - vol. 181 
- págs. 175-183. 

Soares (Antônio Joaquim de Macedo) 
__:__ Homenagens prestadas, por oca
sião do centenário do nascimento 
de. . . - 1938 - vol. 173 - págs. 
638-639. 

Conferência de Feijó Bittencourt 
- 1938 - vol. 173 - págs. 639-657. 

Soares (Julião Rangel de Macedo) -
Admitido como sócio honorário (do 
noticiário) - 1944 (2.0 tri.) - vol. 
183 - pág. 327. 

Sodré (Alcindo) - Proclamado sócio 
correspondente do Instituto, em 
sessão de 31 de maio de 1939 -
1939 - vol. 174 - pág. 756. 
Transferido da classe de sócio cor
respondente para a de efetivo -
1943 - vol. 179 - pág. 279. 
Notícia de sua transferência para 
sócio efetivo - 1943 - vol. 180 -
pág. 264. 
Proposta para ser admitido como 
sócio efetivo, em sessão de 22 de 
fevereiro de 1943 - 1943 - vol. 
181 - pág. 122. 
Parecer favorável ·à sua admissão 
- 1943 - vol. 181 - pág. 140. 

Solano López (Francisco) - Ver -
López (Francisco Solano) . 

Solano López, imperador - Alcindo 
Sodré - 1944 - vol. 182 - págs. 
105-115 . 
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Solar (Domingo Amunategui) - Pro
posta para ser admitido como sócio 
correspondente do Instituto - 1938 
- vol. 173 - pág. 816. 

Proclamado sócio correspondente 
do Instituto, em sessão de 31 de 
maio de 1939 - 1939 - vol. 174 
- pág. 756. 

Solidônio Atico Leite - Ver - Leite 
(Solidônio Atico) . 

Solilóquio - José Vieira Fazenda -
1923 - vol. 147 - t. 93 - págs. 
223-228. 

Solitário de Paquetá (:J) - Ver - Pa
quetá (O solitário de) . 

Sommier (Alexandre Emílio) - Eleito 
sócio efetivo em sessão de 22 de 
agôsto de 1931 - 1931 - vol. 164 
- pág. 437. 
Notícia do seu falecimento - 1944 
(3.0 tri.) - vol. 184 - pág. 256. 
Elogio histórico feito por Pedro 
Calmon - 1944 (4.0 trl.) - vol. 
185 - pág. 179. 

Sonhos de carnaval - José Vieira Fa
zenda - 1923 - vol. 147 - t. 93 
- págs. 71-74. 

Souto Maior (Pedro> - Comunicação 
de seu. falecimento, em sessão de 
12 de setembro de 1926 - 1926 -
vol. 151 - t. 97 - pág. 393. 

Elogio feito por B. F. Ramiz Gal
vão - 1925 - vol. 151 - t. 97 -
págs. 484-485. 

Sottomaior (Sebastião de Sá Paraná> 
- Comunicação do seu falecimen
to, em sessão de 5 de abril de 1938 
- 1938 - vol. l,73 - pág. 661 
Elogio feito por Alfredo Valadão 
- 1938 - vol. 173 - pág. 888. 

Southey (Em tôrno de Robert) - Duas 
palavras de Rodolfo Garcia - 1943 
- vol. 178 - págs. 5-8. 
Joaquim de Sousa Leão Filho -
1943 - vol. 178 - págs. 11-29. 

Southey · (Catálogo da Livraria de Ro
bert) - No Museu Britânico -
1943 - vol. 178 - págs. 91-154. 

Southey Robert (E a história do Bra
sil) - Afrânio Peixoto - 1943 -
vol. 181 - págs. 87-100. 

Sousa (Otávio Tarquínio de) - Pro
clamado sócio efetivo, em sessão 
de 22 de agôsto de 1931 - 1931 -
vol. 164 - pág. 436. 

Sousa (Bernardino José de) - Foi 
elevado a benemérito por delibe
ração da assembléia geral de 23 de 
agôsto (do noticiário) - 1944 (3.0 

tri.) - vol. 184 - pág. 256. 

Proposto para a classe de benemé
rito e proclamado em sessão de 23 
de agôsto de 1944 - 1944 ( 4.0 tri.) 
- vol. 185 - págs. 256-287. 

Sousa (Dom Joaquim Silvério de) -
Comunicação do seu falecimento, 
em sessão de 14 de setembro de 
1933 - 1933 - vol. 168 - pág. 735. 

Elogio feito por B. F. Ramiz Gal
vão - 1933 - vol. 168 - págs. 
785-787. 

Sousa (Conselheiro Paulino José Soa
res de) - Conferência pelo Dr. 
Paulino José Soares de Sousa Neto 
- 1934 - vol. 169 ""- págs. 482-508. 

Sousa Júnior (Paulino José Soares de) 
- Comunicação do seu falecimen
to, em sessão de 14 de abril de 1936 
-1936 - vol. 171 - pág. 250. 

Elogio feito por B. F. Ramiz Gal
vão - 1936 - vol. 171 - págs. 
407-408. 

Sousa Dantas (Manuel Pinto de) 
Ver - Dantas (Manuel Pinto de 
Sousa). 

Sociedade de Geografia do Rio de Ja
neiro - Ofício da. . . de aplauso à 
iniciativa do Instituto relativa às 
comemorações do centenário de 
Dom Pedro II - 1925 - vol. 151 
- t. 97 - pág. 352. 

Sociedade Gregoriana - José Vieira 
Fazenda - 1923 - vol. 147 - t. 93 
-págs. 285-303. 

Sociedades secretas - José Vieira Fa
zenda - 1923 - vol. 147 - t. 93 
- págs. 574-579. 

Souto (Luís Filipe Vieira) - Procla
mado sócio efetivo, em sessão de 
22 de agôsto de 1931 - 1931 -
vol. 164 - pág. 436. 

Eleição do sócio efetivo. . . para 
segundo secretário, em conseqüên-
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eia do falecimento do Sr. Agenor 
de Roure - 1935 - vol. 170 -
pág. 220. . 

Renuncia o cargo de 2.0 secretário 
em sessão de 20 de abril de 1937 -
vol. 172 - pág. 421. 

Sousa (Washington Luís Pereira de) -
Elevado a presidente honorário do 
Instituto, em assembléia geral de 
18 de julho de 1927 - 1927 - vol. 
155 - t. 101 - págs. 257-260 . 

Spalding (Walter) - Proposta para 
sócio correspondente - 1944 -
vol. 185 - págs. 340-403 . 

Spix e Martius - A. de Taunay - 1922 
- vol. 146 - t . 92 - págs. 265-286. 

Studart <Guilherme) - Elogio feito 
por Alfredo Valadão - 1938 -
vol. 173 - págs. 882-884. 

Sub-Comissão de iconografia - Max 
Fleiuss - 1932 - vol. 165 . - págs. 
1-4 . 

Sucessos de 15 de novembro de 1889 
- Relatados pelo general Joaquim 

Baltasar de Abreu Sodré ~ 1934 
- vol. 169 - págs. 319-325 . 

Suplicio de Tiradentes (O) - Ver -
Tiradentes (Suplício de) 

Suplício de um inocente - José Vieira 
Fazenda - 1943 (2.ª ed.) '' - vol. 
149 - t. 95 - págs. 667-672. 

Supremo Tribunal de Justiça (Cente
nário da criação do) - Conferên
cia do Sr. Augusto Tavares de Lira. 
- 1928 - vol. 158 - t . 104 - págs. 
1036-1058. 

Surprêsa de Porongos (A) - Confe
rência de Eugênio Vilhena de Mo
rais <Resumo da) - 1927 - vol. 
155 - t. 101 - pág. 259. 

Sustento dos presos - José Vieira Fa
zenda - 1923 - . vol. 147 - t. 93 
- págs. 459-463. 

Sustos - José Vieira Fazenda - 1923 
- vol. 147 - t . 93 - págs. 502-506. 

...-· Envie os livros de sua autoria ou os que se encontrem em dupucaia em seu poder, l 

.,.... Biblioteca Central do Conselllo Nacional de Geografia, para maior beneficio da cultura 
ceográtJca do Brasil. 



Leis e Resoluções 

Legislação federal 

Ementário dos decretos publicados no período de 11 de novembro 
a 1 U de dezembro de 1946 

LEIS 

Lel n. • 2, de 22 de novembro de 1946 - "Dispõe 
sõbre aprovação de estudantes expedicioná
rios ou convocados em virtude de estado 
de guerra'". 

"Dlãrlo Oficial" de 25-11-46. 

Lei n.º S, de 2 de dezembro de 1946 - "Orça 
a Receita e fixa a Despesa Geral da Repú
blica para o exerclclo de 1947". 

"Dlãrlo Oficial" de 10-12-46. 

DECRETOS 

Decreto n.0 21 427, de 15 de Julho de 1946 -
"Autoriza The Great Western of Brazll 
Rallway Company Llmlted a adquirir um 
prédio e terrenos adjacentes". 

"Dlãrlo Oficial" de 30-11-46 . 

Decreto n.0 21 482, de 6 de J11lho de 1946 -
"Outorga a Abraão José POrto concessão 
para o aproveitamento da energia hldrau
llca do desnlvel situado no rio dos Doura
dos, distrito de Abadia dos Dourados, muni-

. elplo de Coromandel, Estado de Minas 
Gerais". 

"Dlãrlo Oficial" de 20-11-46. 

Decreto n.0 21 577, de 1 de ag&sto de 1946 -
"Concede equiparação aos cursos (Indus
trial bãslco e de mestria) de alfaiataria da 
Escola Industrial Henrique Laje". 

"Dlãrlo Oficial" de 20-11-46. 

Decreto n. o 21 629, de 13 de agôsto de 1946 -
"Altera com ·redução ·de despesa··as Tabelas 
Numéricas · de Extranumerãrlos-Mensalistas, 
de .repártlções do Ministério da Agricul
tura": ~ 

"Diãrlo Of.lclal" de i4-1-46. 

Decreto n.0 21 702, de 22 de agôsto de 1946 -
"Dispõe sObre ' OS serviços da Presidência 
da República". 
"Dlãrlo Oficial" de 5-12-46. 

Decreto n .0 21 741, de 30 de ag&sto de l!M6 -
"Retifica o art . 1. o do Decreto n. o 21 262, 
de 11 de julho de 1946". 

"Diãrlo Oficial" de 21-11-46. 

N.R . - A Lei n.º 2, de 22 de novembro de 
1946 foi retificada no "D. O." de 5 de dezembro 
de 1946. 

Decreto n.o 21 799, de 2 de setembro de 1946 -
"Aprova o Regimento do Departamento 
Nacional de Seguros Privados e Capitaliza
ção, do Ministério do Trabalho, Indústria e 
Comércio". 

"Diãrlo Oficial" de 16-11-46. 

Decreto n.0 21 810, de 4 de setembro de 1946 -
''Reforma os Estatutos do Instituto de 
Resseguros do Brasil". 

"Dlãrlo Oficial" de 22-11-46. 

Decreto n.0 21 837, de 10 de .setembro de 1946 -
"Concede à sociedade anônima Companhia 
de Cabotagem de Pernambuco, autorização 
para funcionar como emprêsa de navegação 
de cabotagem, de acôrdo com o ·que pres
creve o Decreto-lei n.º 2 784, de 20 de no
vembro de 1940". 

"Dlãrlo Oficial': de 9-12-46. 

Decreto n.0 21 844, de lS de setembro de 1946 -
"Dispõe sõbre as Tabelas de Extranumerã
rlos-Mensalistas do .Oepartamento Federal 
de Compras e dã outras providências" . 

"Dlãrlo Oficial" de 14-11-46. 

Decreto n.0 21 863, de 26 de setembro de 1946 -
"Concede reconhecimento ao curso ginasial 
do Ginãsio São Domingos, de Araxã". 

"Dlãrlo Oficial" de 16-11-46. 

Decreto n.0 21 892, de 4 de outubro de 1946 -
"Outorga à Usina Catende S. A. com sede 
na· cidade de Catende, Estado de Pernam
buco, concessão para o aproveitamento da 
energia de um desnlvel existente no rio 
Plranjl, 1.º distrito . do municlpio de Pal
mares; Estado de Pernambuco'!. 

"Diãrlo. Oficial" . de 21-11-46 .. 

Decreto n.0 21 911, de 8 de outubro de 1946 -
"Outorga à Prefeitura Municipal de Mar de 
Espanha concessão para distribuição de 
energia elétrica entre a estação de Chiador 
e a vila do mesmo nome, tudo no Estado 
de Minas Gerais" . 

"Dlãrlo Oficial" de 5-12-46. 

Decreto n.0 21 945, de 14 de outubro de 1946 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Francisco 
Esperança, a comprar pedras preciosas". 

"Diãrio Oficial" de 27-11-46. 
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Decreto n.0 n 984, de 25 de outubro de 1948 -
"Concede equiparação à Escola de · Enfer
magem anexa à Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo". 

"Dlàrlo Oficial" de 13-11-46. 

Decreto n.0 21 986, de 25 de outubro· de 1946 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Francisco 
Oliveira a comprar pedras preciosas". 

"Dlàrlo Oficial" de 16-11-46 . 

Decreto n .0 21 98'7, de 25 de outubro de 1946 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Melqu!ades 
Ferreira Lima a co.mprar pedras preciosas" . 

"Dlàrio Oficial" de 11-11-46. 

l>ecreto n.0 21 988, de 25 de outubro de 1946 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Napoleão 
.Joele a comprar pedras preciosas" . 

"Diàrlo Oficial" de 10-12-46. 

Decreto n.0 21 989, de 25 de outubro de 1946 -
"Autoriza . o cidadão italiano Cervio Glu
seppe a comprar pedras preciosas" . 

"Dià~lo Oficial" de 16-11-46. 

Decreto n.0 22 001, de 28 de outubro de 1946 -
"Declara de utilidade pública, para d esapro
priação pelo 1.º Batalhão Rodovlàrlo, o 
terreno que menciona". 

"Dlàrlo O!lcial" de 5-12-46. 

Decreto n. 0 22 024, de 5 de novembro de 1946 -
"Promulga a Convenção que cria uma Or
ganização Educativa, Cientifica e Cultural 
das Nações Unidas, firmada em Londres, a 
16 de novembro de 1945". 

"Diàrlo Oficial" de 14-11-46. 

Decreto n. 0 22 028, de 6 de novembro de 1946 -
"Aprova projetos e vencimentos para cons
trução de dois edlflclos na Esplanada de 
Edgar Werneck, · na linha Oeste da rêde 
arrendada à The Great Western of Brazll 
Rallway Company Llmlted". 

"Dlàrlo Oficial" de 29-11-46. 

Decreto n.0 22 029, de 7 de novembro de 1946 -
"Aprova o Quadro do Pessoal do Departa
mento Técnico e de Ptoducão do Exército". 

"Dlàrlo Oficial" de 20-11-46. 

Decreto n.0 22 030, de '7 de novembro de 1946 -
"Aprova o Regulamento da Diretoria do 
Pessoal" . 

"Diàrlo Oficial" de 20-11-46 . 

Decreto n.0 22 634, de 7 de novembro de 1946 -
"Altera as Tabelas Numéricas de Extranu
meràrlos do D.epartamento Federal de Se
guranca Pública e do Departamento Admi
nistrativo do Servlco Público". 

" Dlàrlo Oficial" de 13-11-46. 

Decreto n.0 22 036, de 8 de novembro de 1946 -
"Altera a referência de salàrlo Inicial da 
série funcional de Instrutor de Treinamento 
"Link Superior". 

"Diàrlo Oficial" de 11-11-46. 

Decreto n .• 22 OS7, de 8 de novembro de 1946 -
"Aprova o . Regimento da .Junta de Ajuste 
de Lucros". 

"Dlàrlo Oficial" de 12-11-46. 

Decreto n.0 22 OSB, de 8 de novembro de 1946 -
"Autoriza estrangeiro adquirir fração .do 
domlnio útil do terreno de marinha que 
menciona, situado na Capital Federal". 

" Diàrlo Oficial" de 19-11-46. 

Decreto n.0 22 OS9, de 11 de novembro de 1946 -

"Altera a Tabela Numérica ·ordinària de 
Extranumeràrlos-Mensallstas da Divisão de 
Terras e Colonização do Ministério da Agri
cultura". 

"Diàrlo Oficial" de 13-11-946. 

Decreto n .0 22 040, de 11 de novembro de 1948 
..:... "Altera, com redução de despesas, a Ta
bela Numérica de Extranumeràrios-Mensa
llstas da Comissão Executiva dos Produtos 
da Mandioca" . 

"Dlàrlo Oficial" de 13-11-946. 

Decreto n . 0 22 041, de 11' de novembro de 1946 
- "Declara de utllldade pública e autoriza 
a d esapropriação de uma àrea de terra 
necessària ao estabelecimento das instala
cões referentes ao aproveitamento hidro
elétrico de Areal, em favor da Companhia 

. Brasileira de Energia Elétrica S. A." 

"Dlàrlo Oficial" de 22-11-946. 

Decreto n. º 22 042, de 11 de novembro de 1946 
- "Autoriza a Empresa de Eletricidade de 
Avaré S. A. a construir uma linha de trans
missão de energia elétrica entre Mandurl e 
Cerqueira César, e dà outras providências". 

"Diàrio Oficial" de 27-11-946. 

Decreto n.0 22 04S, de 11 de novembro de 19'8 
- " Reconhece a Confederação Nacional dos 
Trabalhad,ores no Comércio". 

"Dlàrio Oficial" de 13-11-946. 

Decreto n.0 22 044, de lS de novembro de 11148 
- "Revoga dispositivos do Regulamento 
Geral dos Parques de Motomecanização". 

"Diàrlo Oficial", de 16-11-946. 

Decreto n.º 22 045, de 14 de novembro de 11148 
- "Aprova o Regulamento do Servico de 
Engenharia do Exército" . 

"Dlàrlo Oficial" de 22-11-946. 

Decreto n.0 22 047, de lS de novembro de 1948 
- "Aprova o Regimento da Secretaria Geral 
do Conselho de Seguranca Nacional". 

"Diàrlo Oficial" de 16-11-946. 

Decreto n.º 22 048, de lS de novembro de 1941 
- "Aprova o Regimento da Comissão , de 
Estudos do Conselho de Seguranca Na
cional". 

"Dlàrlo Oficial" de 16-11-946. 

Decreto n. 0 22 049, de lS de novembro de UNf 
- "Declara de utilidade pública a Associa
ção Desportiva Floresta com sede na ca• 
pital do Estado de São Paulo". 

"Dlàrlo Oficial" de 16-11-946. 

Decreto n. º 22 050, de lS de novembro de 19" 
- "Autoriza o Prefeito do Distrito Federal 
a realizar a permuta dos terrenos que men
ciona". 

"Diàrlo Oficial" de 16-11-946. 
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Deereto n. 0 22 051, de 14 de novembro de 1946 
- "Cassa a autorização concedida a El 
F énix Sudamericano Campania de R ese
guros S. A. para funcionar na República". 

"Dlãrlo Oficial" de 16-11-946 . 

Decreto n .º 22 052, de 14 de novembro de 1946 
- "Concede à Companhia Cearã de Se
guros Gerais autorização para funcionar e 
aprova seus estatutos". 

"Dlãrlo Oficial'', de 3-12-946. 

Decreto n .º 22 053, de 14 de novembro de 1946 
- "Aprova a r eforma estatutârla da So
ciedade Mútua Catarinense de Seguros 
Gerais". 

"Dlãrlo Oficial" de 3-12-.946 . 

Decreto n.º 22 054, de 14 de novembro · de 1946 
- "Concede à Preferencial Companhia de 
Seguros Gerais autorização para funcionar 
e aprova seus estatutos" . 

"Diãrio Oficial" de 25-11-946. 

Decreto n.o 22 055, de 14 de novembro de 1946 
- "Outorga à Emprêsa Fôrça e Luz de 
Joaima, concessão para o aproveitamento da 
energia h idrãullca da cachoeira sem nóm e, . 
s ituada no córrego Anta P odre, distrito de 
Joa!ma, munic!plo de Jequitinhonha, Es
tado de Minas Gerais". 

"Diãrio Oficial" de 23-11-946. 

Decreto n.0 22 057, de 14 de novembro de 1946 
- " Declara de utilidade pública a faixa de 

. terra necessária à linha de transmissão que 
liga a usina de Juruparã, no munlcipio de 
Piedade, à fábrica de cimento Votorantim, 
munlciplo de Sorocaba, Estado de São Pau-
1111 e autoriza a S. A. Indústrias Votorantim 
a desaproprlã-la". 

"Dlãrio Oficial" de 19-11-946. 

Decreto n. 0 22 058, de 14 de novembro de 1946 
- "Outorga à Companhia Luz e Fôrça San
ta Cruz concessão para distribuição de 
energia elétrica na vila de Iaras, ex-Mon
cão, munlciplo de Santa Bárbara do Rio 
Pardo, Estado de São Paulo, e dá outras 
providências". 

"Diário Oficial" de 7-12-946 . 

Decreto n .0 22 059, de 14 de novembro de 1946 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Gasparlno 
Ferreira de Andrade a lavrar calcáreo no 
munlcipio de Passos, Estado de Minas Ge
rais". 
"Diãrlo Oficial" de 16-11-46. 

Decreto n.0 22 060, de 14 de novembro de 1946 -
"Transfere função de Extranumerárlo- Men
sal!sta". 

. "Diário Oficial" de 16-11-46. 

Decreto n. 0 22 061, de H de novembro de 1946 -
"Transfere !unção de Extranumerário-Men
sal!sta". 

"Dlãrio Oficial" de 16-11-46 . 

Deereto·n.0 22 062, de 14 de novembro de 1946 -
"Aprova a reforma dos estatutos da socie
dade que menciona" . 

"Diário Oficial" de 28-11-946. 

Decreto n .0 22 068, de 15 de novembro de 1946 -
"Concede Indulto a condenados primários". 

"Diário Oficial" de 16-11-46 . 

Decreto n. 0 22 064, de 14 de novembro de 1946 -
"Autoriza o cidadão holandês H eyman Ber
nard de Gorter a comprar pedras preciosas". 

"Diário Oficial" de 21-11-46 . 

Decreto n.0 22 066, de 16 de novembro de 1946 -
"Declara a caducidade do manifesto de mina 
de caullm denominada Loanda, situada no 
munlciplo de Bicas, Estado de Minas Ge
rais". 
"Diário Oficial" de 19-11-46. 

Decreto n.0 22 067, de 16 de novembro de 1946 -
"Declara s em efeito o Decreto n .º 21 559, 
de 31 de julho de 1946" .. 

"Diário Oficial" de 19-11-46. 

Decreto n.0 22 068, de 16 de novembro de 1946 -
" Concede à Emprêsa Nacional de Areias 

· Ltda. autorização para funcionar como em
prêsa de mineração" . 

"Diário Oficial" de 27-11-46. 

Decreto n .0 22 069, de 16 de novembro de 1946 -
"Concede à Aguas Sulfldricas e Termais de 
São Pedro S . A . autorização para funcionar 
como cmprêsa de mineração". 

"Diário Oficial" de 27-11-46. 

Decreto n . o 22 070, de 16 de novembro de 1946 -
"Concede à Cal Nix Ltda . autorização para 

· funcionar come emprêsa de mineração". 

" Diário Oficial" de 27-11-46. 

Decreto n.0 22 071, de 16 de novembro de 1946 -
"Concede a Itapessoca Agro-Industrial Li
mitada autorização para funcionar como em
prêsa de Mineração" . 

"Diãrío Oficial" 7-12-46 . 

Decreto n .0 22 072, de 16 de novembro de 1946 -
"Renova o Decreto n .º 13 210, de 19 de 
agôsto de 1943". 

"Diário Oficial" de 22-11-46. 

Decreto n.0 22 073, de .16 de novembro de 1946 -
"Renova o Decreto n.o 13 211, de 19 de·agôs
to de 1943" . 
"Diârio Oficial" de 22-11-46 . 

Decreto n .0 22 074, de 16 de novembro de 1946 -
"Renova o Decreto n.º 14 781, de fevereiro 
de 1944". 
"Diârio Oficial" de 27-11-46. 

Decreto n.0 22 075, de 16 de novembro de 1946 -
"Renova o Decreto n . o 15 405, de 27 de abril 
de 1944" . 
"Diârlo Oficial" de 27-11-46. 

Decreto n.0 22 076, de 16 de novembro de 1946 -
"Renova o Decreto n .o 15 742, de 31 de maio 
de 1944" . 
"Diário Oficial" de 27-11-46. 

Decreto n . o 22 077, de 16 de novembro de 1946 -
"Renova o Decreto n,o 14 884, de 31 de· 
maio . de 1944" . 

"Diãrio Oficial" de 27-11-46. 
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(LETRA S) 

Salgado (José) - Palavras do profes
sor da Universidade de Montevi
déu - 1939 - vol. 174 - pág. 792. 

Comunicação do seu falecimento 
- 1944 - vol. 185 - pág. 404. 

Comunicação do seu falecimento 
- 1944 (4.0 tri.) - vol. 185 -
pág. 315. . 

Salomão de Vasconcelos - Ver - Vas
concelos (Salomão de) . 

Sambaquis - Ver - Casqueiros de 
Santa Catarina. 

Sampaio (Frei Francisco de Santa Te
resa de Jesus) - José Vieira Fa
zenda - 1943 (2.ª ed.) - vol. 149 
- t. 95 - págs. 541-545. 

Sampáio (Teodoro) - Elogio feito por 
B. F. Ramiz Galvão - 1937 -
vol. 172 - págs. 621-622. 

Samuel Wallace Mac-Dowell - Ver -
Mac-Dowell (Samuel Wallace). 

Sanabria (Frei Hermano Trejo de) -
Rodrigo Otávio - 1941 - vol. 176 
- págs. 27-65. 

Parecer de Carlos da Costa Pereira 
- 1941 - vol. 176 - págs. 47-59. 

Sanfelice (Giovano Vicenzo> - Conde 
de Bagnuolo - Conferência de Pe
dro Calmon - 1937 - vol. 172 -
pág. 580. 

Santana - José Vieira Fazenda - 1923 
- vol. 147 - t. 93 - págs. 371-384 
- 389-393 . . 

-7-

Santa Mariana (Frei Pedro de) - O . 
preceptor de Pedro II - E. Vijhena 
de Morais - 1925 - vol. 152 -
t. 98 - págs. 45-55. 

Santandar (Consagração militar e po
Zí.tica de) - Discurso do general 
Cândido Mariano da Silva Rondon 
-1941 -:-- vol. 176 - págs. 509-538. 

Santa Rita - José Vieira Fazenda -
1923 - vol. 147 - t . 93 - págs. 
113-121. 

Santa Rosa (Henrique Américo de) -
Elogio feito por B. F. Ramiz Gal
vão - 1933 - vol. 168 - págs. 
779-780. 

Santa Teresa (Frei Francisco Xavier 
de) - Biografia feita por B. F. 
Ramiz Galvão - 1922 - vol. 146 
- t. 92 - pág. 62. 

Santa Teresa (Morros de) - José Viei
ra Fazenda - 1923 - vol. 147 -
t. 93 - págs. 553-558. · 

Santo Aleixo - José Vieira · Fazenda 
- 1923 - vol. 147 - t. 93 - págs. 
422-426. 

Santo António e José Bonifácio - José 
Vieira Fazenda - 1943 (2.ª ed.) · ·
vol. 149 - t. 95 - págs. 497-483. 

Santo Antônio, padroeiro de Pernam
buco - Barbosa Lima Sobrinho -
1943 - vol. 178 - págs. 157-165. 

Santos (Lúcio José dos> - Eleito só
cio correspondente, em sessão de 
22 de agôsto de 1931 - 1931 -
vol. 164 - pág. 438. 



1530 BOLETIM GEOGRAFICO 

Comunicação do seu falecimento 
- 1944 - vol. 185 - pág. 405. 

Santos (Manuel Porfírio de Oliveira) 
- Elevado a sócio honorário, em 
sessão de 22 de agôsto de 1931 -
1931 - vol. 164 - pág. 521 . 

Comunicação do seu falecimento, 
em sessão de 14 de setembro de 
1933 - 1933 - vol. 168 ....:.. pág. 735. 

Elogio feito por B. F. Ramiz Gal
vão - 1933 - vol. 168 - pág. 774. 

Sant~s (lsmênia dos) - Lafaiete Silva 
- 1934 - vol. 169 - págs. 33-42. 

Santos (.Francisco Marques dos) - Pa
recer da Comissão de Admissão de 
Sócios favorável à proposta - 1944 
(4.0 trL) vol. 185 - págs. 293-
295. 

Proposto e admitido como sócio 
efetivo - 1944 (4.0 tri.) - vol. 185 
- págs. 297-402. . 

Sanz (Laureano Vallenilla) - Parecer 
do Sr. Max Fleiuss sôbre "Críticas 
de sincexidad y exactitud" de. . . -
1925 - vol. 151 - págs. 161-165. 

São Bartolomeu - José Vieira Fazenda 
- 1943 - vol. 149 - t. 95 - págs. 
301-306. 

São Carlos (Frei Francisco de) - Bio
grafia feita por B. F. Ramiz Gal
vão - 1922 - vol. 146 - t. 92 -
pág. 74. 

Agenor de Roure - 1929 - vol. 
160 - t. 106 - págs. 266-290 . 

São Cosme e São Damião - José Viei
ra Fazenda - 1943 (2.ª ed.) -
vol. 149 - t. 95 - págs. 338-341. 

São Francisco da Bahia (Convento e 
igreja de) - Frei Pedro Sinzig 
O.F.M. - 1932 - vol. 165 - págs. 
5-334. 

São Francisco de Assis - José Vieira 
Fazenda - 1943 (2.ª ed.) - vol. 
149 - t. 95 - págs. 90-95. 

Conferência do Sr. Max Fleiuss -
1926 - vol. 153 - t. 99 - págs. 
437-440. 

São Francisco de Assis e a Rerum No
varum - Discurso de Macedo Soa
res (José Carlos de) - 1941 -
vol. 176 - págs. 331-340. 

São Francisco de Paula - José Vieira 
Fazenda - 1923 - vol. 147 - t . 
93 - págs. 418-422. 

São Januário - José Vieira Fazenda 
- 1923 - vol. 147 - t . 93 - págs. 
82-86 . 

1923 - vol. 147 - t . 93 - págs. 
455-459 . 

São João - José Vieira Fazenda 
1943 (2.ª ed.) - vol. 149 - t. 95 

. - págs. 266-271. 

São Joaquim - José Vieira Fazenda 
- 1943 (2.ª ed.) - vol. 149 - t. 95 
- págs. 69-73. 

São José (Imagem antiga) - José 
Vieira Fazenda - 1943 (2.ª ed.) -
vol. ·149 - t. 95 - págs. 199-203. 

São Paulo-Minas Gerais - Moção de 
aplausos pela terminação da ques
tão de limites interestaduais · -
1936 - vol. 171 - pág. 411 . 

São Roque - José Vieira Fazenda -
1923 - vol. 147 - t. 93 - págs. 
393-405. 

Sarah Bernhardt - Ver - Bernhardt 
(Sarah). 

Saraiva (José Antônio) - Traços bio
gráficos do Sr. . . por A. Tavares 
de Lira - 1923 - vol. 148 - t. 94 
- pág. 598. 

Saraiva (Infância e mocidade de) -
José Wanderley de Araújo Pinho 
- )929 - vol. 160 - t . 106 -
págs. 61-108. 

Saraiva (As últimas atitudes políticas 
de) - Américo Jacobina Lacombe 
- 1944 (4.0 trU - vol. 185 
págs. 213-226 . 

Sardinha (Bispo Pedro Fernandes> 
Cronologia referente a ... - 1924 
- vol. 150 - t. 96 - pág. 360. 

Saudades do Rio - José Vieira Fa
zenda - 1943 (2.ª ed.) - vol. 149 
- t. 95 - págs. 641-646. 

Scalchi Lolli - Lafaiete Silva - 1934 
- vol. 169 - págs. 30-33. 

Seabra (José Joaquim) - Notícia do 
seu falecimento com resumo bio
gráfico - 1943 - vol. 179 - pág. 
276. 
Elogío feito ·por Pedro Calmon -
1943 - vol. 181 - págs. 113-11~. 
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Sebastião Almeida Oliveira - Ver 
Oliveira (Sebastião Almeida). 

Sebastião de Vasconcelos Galvão 
Ver - Galvão (Sebastião . de Vas
concelos). 

Sebastião de Sá Paraná Sottomaior - · 
Ver - Sottomaior (Sebastião de 
Sá Paraná). 

Sebastião Leme da Silveira Cintra 
(Dom> - Ver - Cintra (Dom Se
bastião Leme da Silveira). 

Sebastião Luís Tinoco da Silva - Ver 
- Silva (Sebastião Luís Tinoco 
da). 

Sedição militar - José Vieira Fazenda 
- 1923 - vol. 147 - t. 93 -
págs. 138-142. 

Segunda espôsa de Dom Pedro I (A) 
- Maria Junqueira Schmidt -
1930 - vol. 161 - t. 107 - págs. 
29-44. 

Segunda imperatriz (A) - Ver - Im
peratriz (A segunda). 

Segundo centenário do nascimento de 
frei José de Santa Rit(L Durão -
Eugênio Vilhena de Morajs - 1926 
.:_ vol. 153 - t. 99 - págs. 185-218. 

Segundo congresso de história nacional 
- Tese e exposição de motivos por 
Alfredo Valadão - 1929 - vol. 159 
- t. 105 - págs. 367-497. 

Segundo reinado (A margem do) -
Ver - A margem do segundo rei
nado". 

Segundo reinado (A última crise mi
nisterial do) - Hélio Viana - 1943 
- vol. 178 - págs. 191-195. 

Semana terrível - José Vieira Fazen
da - 1923 - vol. 147 - t. 93 -
págs. 195-199. 

Sena (Nélson de) - Francisco de Pau
la Cândido - 1927 - vol. 155 -
t . 101 - págs. 117-136. 

Proclamado sócio ef;tivo do Insti
tuto - 1931 - vol. 164 - t. 552. 

Senado brasileiro (Centenário do) -
A. Ta vares de Lira - 1926 - vol. 
153 - t. 99 - págs. 229-281. 

Senhora da cabeça - José Vieira. Fa
zenda - 1923 ~ vol. 147 - t. 93 
- págs. 487-499. 

Sentimento de brasilidade na história 
de Mato Grosso - Conferência de 
José de Mesquita - 1939 - vol. 
174 - págs. 657-668. 

Serafim Leite (Padre) - Ver - Leite 
(Serafim). 

Serração da velha - José Vieira Fa
zenda - 1923 - vol. 147 - t. 93 
- págs. 303-312. 

Sertão carioca (O) - Ricardo Palma 
- 1933 (1.0) - vol. 167 - págs. 
11-15. 

Magalhães Correia - 1933 {1.0) 
- vol. 167 - págs. 21-290. 

Sessão especial em 11 de dezembro, 
comemorativa do centenário do fa
lecimento da imperatriz Dona Ma
ria Leopoldina - Alocução do Sr. 
conde de Afonso Celso - 1926 -
vol. 153 - t. 99 - págs. 505-~06. 

Sessão magna comemorativa do 93.0 

aniversário do Instituto, realizada 
aos 21 de outubro de 1931 - Pre
sidência' do Dr. Getúlio Vargas -
1931 - vol. 164 - págs. 511-545. 

Setúbal (Paulo> - Proposta para que 
seja admitido como sócio corres
pondente - 1934 - vol. 169 -
pág. 290. 

Proclamado sócio êorrespondente 
do Instituto, em sessão de 15 de 
dezembro de 1934 - 1934 - vol. 
169 - pág. 533. 

Comunicação do seu falecimento, 
em sessão de 21 de junho de 1937 
- 1937 - vol. 172 - pág. 513. 
Elogio feito por B. F. Ramiz Gal.: 
vão :-- 1937 - vol. 172 - pág. 619. 

Silgueira (José Honório) - Proposta 
para ser admitido como sócio ho
norário, em sessão de 14 de abril 
de 1.939 - 1939 - vol. 174 - pág. 
686. 

Saudação de Levi Carneiro - 1939 
. - vol. 174 - págs. 823-826. 

Silva (José Bonifácio de Andrada e) 
- Proposta para ser elevado a 
sócio honorário, em sessão de 22 
de agôsto de 1931 - 1931 - vol. 
164 - pág. 521. 
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Conferência de Barbosa Lima So
brinho, a propósito do centenário 
da morte de José Bonifácio de An
drada e Silva - 1938 - vol. 173 
- págs. 662-681. 

Silva (Luís Alves de Lima e) (Duque 
de Caxias) - Traços biográficos 
do Sr . . . por A. Tavares de Lira 
- 1923 - vol. 148 - t. 94 -
pág. 544 . 

Silva (Manuel Cícero Peregrino da) -
Proposta para ser elevado a sócio 
grande benemérito do Instituto -
1934 - vol. 169 - pág. 225. 

Sessão do Instituto Histórico e 
Geográfico do Uruguai em home
nagem a. . . - 1934 - vol. 169 -
pág. 229. 
Proclamado sócio grande benemé
rito ·do Instituto em sessão de 30 
de julho de 1934 - 1934 - vol. 169 
- pág. 313. 
Bio-bibliografia do sócio grande 
beneméríto. . . organizada por Ma
ria Carolina Max Fleiuss - 1941 -
vol. 176 - págs. 614-616. 
Pêsames do Instituto Histórico, pelo 
falecimento de sua espôsa - 1942 
- vol. 177 - pág. 513. 
Afonso Celso - 1944 - vol. 182 -
págs. 128-129. 

Silva (Dr. João Mendes da) - José 
Vieira Fazenda - 1943 (2.ª ed.) 
- vol. 149 - t. 95 - págs. 56-59. 

Silva (Dom Jerônimo Tomé da) - Co
municação do seu falecimento, em 
sessão de 25 de março de 1924 -
1924 - vol. 150 - t. 96 - pág. 307. 

Elogio por B. F. Ramiz Galvão -
1924 - vol. 150 - t. 96 - pág. 475. 

Silva (Artur índio do Brasil e) - Pro
posta para elevação do sócio bene
mérito a grande benemérito - 1920 
- vol. 151 - t. 97 - pág. 554. 

Comunicação do seu falecimento, 
em sessão de 17 de abril de 1933 
-1933 - vol. 168 - pág. 713. 

Elogio feito por B. F. Ramiz Gal
vão - 1933 - vol. 168 - págs. 
775-776. 

Silva (Alfredo Nascimento) - Elevado 
a sócio grande benemérito do Ins
tituto, em 1.0 de junho de 1944 
(do noticiário) - 1944 (4.0 tri.) 
- vol. 183 - pág. 324. 

Promovido a sócio grande benemé
rito em assembléia geral de 19 de 
maio de 1944 - 1944 ( 4.0 tri.) 
vol. 185 - págs. 271-278. 

Silva (Patrício José de Almeida e) 
Traços biográficos por A. Tavares 
de Lira - 1926 - vol. 153 - t. 99 
- págs. 237-238. 

Silva (Sebastião Luís Tinoco da) -
Traços biográficos por A. Tavares 
de Lira - 1926 - vol. 153 - t. 99 
- págs. 260-261. 

Silva (Dom Duarte Leopoldo e) - Pa
recer favorável à sua admissão co
mo sócio honorário - 1928 - vol. 
158 - t. 104 - pág. 1058. 

Silva (Álvaro Alberto da Mota e) -
Proposta para ser admitido como 
sócio honorário do Instituto - 1943 
- vol. 179 - pág. 279. 
Notícia de sua eleição para soc10 
honorário do Instituto - 1943 -
vol. 180 - pág. 264. 
Parecer favorável à sua admissão 
- 1943 - vol. 181 - pág. 140. 

Silva (Luís Antônio Vieira da) - Pro
clamado sócio efetivo em sessão 
de 22 de agôsto de 1931 - 1931 
- vol. 164 - pág. 436. 

Silva (Virgínia Dias da) - Lafaiete 
Silva - 1934 - vol. 169 - págs. 
178-182. 

Silva (Conselheiro Rodrigo) - Confe
rência por Max Fleiuss - 1943 
vol. 169 - págs. 534-540. 

Silva (Francisco de Sales Collet e) 
Um voto de pesar pelo seu fale
cimento, em sessão de 15 de abril 
de 1935 - 1935 - vol. 170 - pág. 
221. 

Silva (Henrique) - Comunicação do 
seu falecimento, em sessão de 28 
de maio de 1935 - 1935 - vol. 170 
- pág. 240. 

Silva (Dom José Gaspar de Afonseca 
e) - Proposta para ser admitido 

·como sócio honorário do Instituto 
- 1943 - vol. 179 - pág. 270. 
Notícia do seu falecimento - 1943 
- vol. 180 - pág. 263. 
Notícia de sua eleição para sócio 
honorário do Instituto - 1943 -
vol. 180 - pág. 264. 
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Elogio feito por Pedro Calmon -
1943 - vol. 181 - págs. 117-118. 

Proposta para sócio honorário, em 
sessão de 22 de fevereiro de 1943 
- 1943 - vol. 181 - pág .. 122 . 

Parecer favorável à sua admissão 
- 1943 - vol. 18f - pág. 140. 

Silva (Manuel Augusto Pirajá da) -
Proposta para que seja admitido · 
como sócio honorário do Instituto, 
em sessão de 15 de abril de 1940 . 
- 1940 - vol. 175 - pág. 370. 

Parecer favorável à sua admissão 
na classe de sócR:> honorário 
1940 - vol. 175 - pág. 399. 

Proclamado sócio honorário do 
Instituto, em sessão de 26 de junho 
de 1940 - 1940 - vol. 175 - pág. 
405. 

Silva Jardim (Antônio) - Ver - Jar
dim (Antônio da Silva) . 

Sílvio Rangel de Castro - Ver - Cas
tro (Sílvio Rangel de). 

Simões (Lucinda) - Lafaiete Silva -
1934 - vol. 169 - págs. 54-59. 

Simon Girard - Ver - Oirard (Si
mon). 

Simonsen (Roberto) - Proposta para 
ser admitido como sócio correspon
dente, em sessão de 14 de abril de 
1939 - 1939 - vol. 174 - pág. 686. 

Proclamado sócio correspondente 
do Instituto, em sessão de 31 de 
maio de 1939 - 1939 - vol. 174 
- pág. 756. 

Sinimbu (João Lins Vieira Cansansão 
de) (Visconde de Sinimbu) - Tra· 
ços biográficos do Sr. . . por A. 
Ta vares de Lira - 1923 - vol. 148 
- t. 94 - pág. 596 . 

Sinistro marítimo no Rio de Janeiro -
José Vieira Fazenda - 1923 - vol. 
147 - t. 93 - págs. 91-94. 

Sinos do Rio de Janeiro (Os) - José 
Vieira Fazenda - 1923 - vol. 147 
- t. 93 - págs. 312-341. 

Sinzig O. F . M. (Frei Pedro) - Pro
clamado sócio honorário do Insti
tuto, em sessão de 15 de dezembro 
de 1939 - 1939 - vol. 174 - pág. 
1000. 

Soares (José Carlos de Macedo) -
Proposta para ser elevado a sócio 
benemérito, em sessão de 14 de 
abril de 1939 - 1939 - vol. 174 -
pág. 685. 

Aclamado sócio benemérito do Ins
tituto, em sessão de 14 de abril de 
1939 - 1939 - vol. 174 - pág. 
687. 
Proclamado presidente perpétuo do 
Instituto, em assembléia geral de 
15 de dezembro de 1941 - 1941 -
vol. 176 - págs. 379.;380. 
Proposta para que seja elevado a 
sócio grande benemérito, em sessão 
de 14 de abril de 1942 - 1942 -
vol. 177 - pág. 512. 
Um votq de pesar pelo falecimento 
da digníssima genitora do presi
dente perpétuo - 1942 - vol. 177 
- pág. 685 . 
Bio-bibliografia por Maria Caroli
na Max · Fleiuss - 1943 - vol. 181 
- págs. 175-183. 

Soares (Antônio Joaquim de Macedo) 
__:__ Homenagens prestadas, por oca
sião do centenário do nascimento 
de. . . - 1938 - vol. 173 - págs. 
638-639. 

Conferência de Feijó Bittencourt 
- 1938 - vol. 173 - págs. 639-657. 

Soares (Julião Rangel de Macedo) -
Admitido como sócio honorário (do 
noticiário) - 1944 (2.0 tri.) - vol. 
183 - pág. 327. 

Sodré (Alcindo) - Proclamado sócio 
correspondente do Instituto, em 
sessão de 31 de maio de 1939 -
1939 - vol. 174 - pág. 756. 
Transferido da classe de sócio cor
respondente para a de efetivo -
1943 - vol. 179 - pág. 279. 
Notícia de sua transferência para 
sócio efetivo - 1943 - vol. 180 -
pág. 264. 
Proposta para ser admitido como 
sócio efetivo, em sessão de 22 de 
fevereiro de 1943 - 1943 - vol. 
181 - pág. 122. 
Parecer favorável ·à sua admissão 
- 1943 - vol. 181 - pág. 140. 

Solano López (Francisco) - Ver -
López (Francisco Solano) . 

Solano López, imperador - Alcindo 
Sodré - 1944 - vol. 182 - págs. 
105-115 . 
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Solar (Domingo Amunategui) - Pro
posta .para ser admitido como sócio 
correspondente do Instituto - 1938 
- vol. 173 - pág. 816. 

Proclamado sócio correspondente 
do Instituto, em sessão de 31 de 
maio de 1939 - 1939 - vol. 174 
- pág. 756. 

Solidônio Atico Leite - Ver - Leite 
(Solidônio Atico) . 

Solilóquio - José Vieira Fazenda -
1923 - vol. 147 - t. 93 - págs. 
223-228. 

Solitário de Paquetá ( '.J) - Ver - Pa
quetá (0 solitário de). 

Sommier (Alexandre EmíliÔ) - Eleito 
sócio efetivo em sessão de 22 de 
agôsto de 1931 - 1931 - vol. 164 
- pág. 437. 

Notícia do seu falecimento - 1944 
(3.0 tri.> - vol. 184 - pág. 256. 

Elogio histórico feito por Pedro 
Calmon - 1944 ( 4.0 trl.) - vol. 
185 - pág. 179. 

Sonhos de carnaval - José Vieira Fa
zenda - 1923 - vol. 147 - t. 93 
- págs. 71-74. 

Souto Maior (Pedro) - Comunicação 
de seu. falecimento, em sessão de 
12 de setembro de 1926 - 1926 -
vol. 151 - t. 97 - pág. 393. 

Elogio feito por B. F. Ramiz Gal
vão - 1925 - vol. 151 - t. 97 -
págs. 484-485. 

Sottómaior (Sebastião de Sá Paraná) 
- Comunicação do seu falecimen
to, em sessão de 5 de abril de 1938 
- 1938 ~ vol. J,73 - pág. 661 

Elogio feito por Alfredo Valadão 
- 1938 - vol. 173 - pág. 888. 

Southey (Em tôrno de Robert) - Duas 
palavras de Rodolfo Garcia - 1943 
- vol. 178 - págs. 5-8. 

Joaquim de Sousa Leão Filho -
1943 - vol. 178 - págs. 11-29. 

Southey · (Catálogo da Livraria de Ro
bert) - No Museu Britânico -
1943 - vol. 178 - págs. 91-154. 

Southey Robert (E a história do Bra
sil) - Afrânio Peixoto - 1943 -
vol. 181 - págs. 87-100. 

Sousa (Otávio Tarquínio de) - Pro
clamado sócio efetivo, em sessão 
de 22 de agôsto de 1931 - 1931 -
vol. 164 - pág. 436. 

Sousa (Bernardino José de) - Foi 
elevado a benemérito por delibe
ração da assembléia geral de 23 de 
agôsto (do noticiário) - 1944 (3.0 

tri.) - vol. 184 - pág. 256. 

Proposto para a classe de benemé
rito e proclamado em sessão de 23 
de agôsto de 1944 - 1944 ( 4.0 tri.) 
- vol. 185 - págs. 256-287. 

Sousa (Dom Joaquim Silvério de) -
Comunicação do seu falecimento, 
em sessão de 14 de setembro de 
1933 - 1933 - vol. 168 - pág. 735. 

Elogio feito por B. F. Ramiz Gal
vão - 1933 - vol. 168 - págs. 
785-787. 

Sousa (Conselheiro Paulino José Soa
res de) - Conferência pelo Dr. 
Paulino José Soares de Sousa Neto 
- 1934 - vol. 169 "'--- págs. 482-508. 

Sousa Júnior (Paulino José Soares de) 
- Comunicação do seu falecimen
to, em sessão de 14 de abril de 1936 
-1936 - vol. 171 - pág. 250. 

Elogio feito por B. F. Ramiz Gal
vão - 1936 - vol. 171 - págs. 
407-408. 

Sousa Dantas (Manuel Pinto de) 
Ver - Dantas (Manuel Pinto de 
Sousa). 

Sociedade de Geografia do Rio de Ja
neiro - Ofício da. . . de aplauso à 
iniciativa do Instituto relativa às 
comemorações do centenário de 
Dom Pedro II - 1925 - vol. 151 
- t. 97 - pág. 352. 

Sociedade Gregoriana - José Vieira 
Fazenda - 1923 - vol. 147 - t. 93 
-págs. 285-303. 

Sociedades secretas - José Vieira Fa
zenda - 1923 - vol. 147 - t. 93 
- págs. 574-579. 

Souto (Luís Filipe Vieira) - Procla
mado sócio efetivo, em sessão de 
22 de agôsto de 1931 - 1931 -
vol. 164 - pág. 436. 

Eleição do sócio efetivo. . . para 
segundo secretário, em conseqüên-
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eia do falecimento do Sr. Agenor 
de Roure - 1935 - vol. 170 -
pág. 220. . 

Renuncia o cargo de 2.0 secretário 
em sessão de 20 de abril de 1937 -
vol. 172 - pág. 421. 

Sousa (Washington Luís Pereira de) -
Elevado a presidente honorário do 
Instituto, em assembléia geral de 
18 de julho de 1927 - 1927 - vol. 
155 - t. 101 - págs. 257-260 . 

Spalding (Walter) - Proposta para 
sócio correspondente - 1944 -
vol. 185 - págs. 340-403 . 

Spix e Martius - A. de Taunay - 1922 
- vol. 146 - t . 92 - págs. 265-286. 

Studart <Guilherme) - Elogio feito 
por Alfredo Valadão - 1938 -
vol. 173 - págs. 882-884. 

Sub-Comissão de iconografia - Max 
Fleiuss - 1932 - vol. 165 . - págs. 
1-4 . 

Sucessos de 15 de novembro de 1889 
- Relatados pelo general Joaquim 

Baltasar de Abreu Sodré ~ 1934 
- vol. 169 - págs. 319-325 . 

Suplicio de Tiradentes (O) - Ver -
Tiradentes (Suplício de) 

Suplício de um inocente - José Vieira 
Fazenda - 1943 (2.ª ed.) '' - vol. 
149 - t. 95 - págs. 667-672. 

Supremo Tribunal de Justiça (Cente
nário da criação do) - Conferên
cia do Sr. Augusto Tavares de Lira. 
- 1928 - vol. 158 - t . 104 - págs. 
1036-1058. 

Surprêsa de Porongos (A) - Confe
rência de Eugênio Vilhena de Mo
rais <Resumo da) - 1927 - vol. 
155 - t. 101 - pág. 259. 

Sustento dos presos - José Vieira Fa
zenda - 1923 - . vol. 147 - t. 93 
- págs. 459-463. 

Sustos - José Vieira Fazenda - 1923 
- vol. 147 - t . 93 - págs. 502-506. 

...-· Envie os livros de sua autoria ou os que se encontrem em dupucaia em seu poder, l 

.,.... Biblioteca Central do Conselllo Nacional de Geografia, para maior beneficio da cultura 
ceográtJca do Brasil. 



Leis e Resoluções 

Legislação federal 

Ementário dos decretos publicados no período de 11 de novembro 
a 1 U de dezembro de 1946 

LEIS 

Lel n. • 2, de 22 de novembro de 1946 - "Dispõe 
sõbre aprovação de estudantes expedicioná
rios ou convocados em virtude de estado 
de guerra'". 

"Dlãrlo Oficial" de 25-11-46. 

Lei n.º S, de 2 de dezembro de 1946 - "Orça 
a Receita e fixa a Despesa Geral da Repú
blica para o exerclclo de 1947". 

"Dlãrlo Oficial" de 10-12-46. 

DECRETOS 

Decreto n.0 21 427, de 15 de Julho de 1946 -
"Autoriza The Great Western of Brazll 
Rallway Company Llmlted a adquirir um 
prédio e terrenos adjacentes". 

"Dlãrlo Oficial" de 30-11-46 . 

Decreto n.0 21 482, de 6 de J11lho de 1946 -
"Outorga a Abraão José POrto concessão 
para o aproveitamento da energia hldrau
llca do desnlvel situado no rio dos Doura
dos, distrito de Abadia dos Dourados, muni-

. elplo de Coromandel, Estado de Minas 
Gerais". 

"Dlãrlo Oficial" de 20-11-46. 

Decreto n.0 21 577, de 1 de ag&sto de 1946 -
"Concede equiparação aos cursos (Indus
trial bãslco e de mestria) de alfaiataria da 
Escola Industrial Henrique Laje". 

"Dlãrlo Oficial" de 20-11-46. 

Decreto n. o 21 629, de 13 de agôsto de 1946 -
"Altera com ·redução ·de despesa··as Tabelas 
Numéricas · de Extranumerãrlos-Mensalistas, 
de .repártlções do Ministério da Agricul
tura": ~ 

"Diãrlo Of.lclal" de i4-1-46. 

Decreto n.0 21 702, de 22 de agôsto de 1946 -
"Dispõe sObre ' OS serviços da Presidência 
da República". 
"Dlãrlo Oficial" de 5-12-46. 

Decreto n .0 21 741, de 30 de ag&sto de l!M6 -
"Retifica o art . 1. o do Decreto n. o 21 262, 
de 11 de julho de 1946". 

"Diãrlo Oficial" de 21-11-46. 

N.R . - A Lei n.º 2, de 22 de novembro de 
1946 foi retificada no "D. O." de 5 de dezembro 
de 1946. 

Decreto n.o 21 799, de 2 de setembro de 1946 -
"Aprova o Regimento do Departamento 
Nacional de Seguros Privados e Capitaliza
ção, do Ministério do Trabalho, Indústria e 
Comércio". 

"Diãrlo Oficial" de 16-11-46. 

Decreto n.0 21 810, de 4 de setembro de 1946 -
''Reforma os Estatutos do Instituto de 
Resseguros do Brasil". 

"Dlãrlo Oficial" de 22-11-46. 

Decreto n.0 21 837, de 10 de .setembro de 1946 -
"Concede à sociedade anônima Companhia 
de Cabotagem de Pernambuco, autorização 
para funcionar como emprêsa de navegação 
de cabotagem, de acôrdo com o ·que pres
creve o Decreto-lei n.º 2 784, de 20 de no
vembro de 1940". 

"Dlãrlo Oficial': de 9-12-46. 

Decreto n.0 21 844, de lS de setembro de 1946 -
"Dispõe sõbre as Tabelas de Extranumerã
rlos-Mensalistas do .Oepartamento Federal 
de Compras e dã outras providências" . 

"Dlãrlo Oficial" de 14-11-46. 

Decreto n.0 21 863, de 26 de setembro de 1946 -
"Concede reconhecimento ao curso ginasial 
do Ginãsio São Domingos, de Araxã". 

"Dlãrlo Oficial" de 16-11-46. 

Decreto n.0 21 892, de 4 de outubro de 1946 -
"Outorga à Usina Catende S. A. com sede 
na· cidade de Catende, Estado de Pernam
buco, concessão para o aproveitamento da 
energia de um desnlvel existente no rio 
Plranjl, 1.º distrito . do municlpio de Pal
mares; Estado de Pernambuco'!. 

"Diãrlo. Oficial" . de 21-11-46 .. 

Decreto n.0 21 911, de 8 de outubro de 1946 -
"Outorga à Prefeitura Municipal de Mar de 
Espanha concessão para distribuição de 
energia elétrica entre a estação de Chiador 
e a vila do mesmo nome, tudo no Estado 
de Minas Gerais" . 

"Dlãrlo Oficial" de 5-12-46. 

Decreto n.0 21 945, de 14 de outubro de 1946 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Francisco 
Esperança, a comprar pedras preciosas". 

"Diãrio Oficial" de 27-11-46. 
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Decreto n.0 n 984, de 25 de outubro de 1948 -
"Concede equiparação à Escola de · Enfer
magem anexa à Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo". 

"Dlàrlo Oficial" de 13-11-46. 

Decreto n.0 21 986, de 25 de outubro· de 1946 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Francisco 
Oliveira a comprar pedras preciosas". 

"Dlàrlo Oficial" de 16-11-46 . 

Decreto n .0 21 98'7, de 25 de outubro de 1946 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Melqu!ades 
Ferreira Lima a co.mprar pedras preciosas" . 

"Dlàrio Oficial" de 11-11-46. 

l>ecreto n.0 21 988, de 25 de outubro de 1946 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Napoleão 
.Joele a comprar pedras preciosas" . 

"Diàrlo Oficial" de 10-12-46. 

Decreto n.0 21 989, de 25 de outubro de 1946 -
"Autoriza . o cidadão italiano Cervio Glu
seppe a comprar pedras preciosas" . 

"Dià~lo Oficial" de 16-11-46. 

Decreto n.0 22 001, de 28 de outubro de 1946 -
"Declara de utilidade pública, para d esapro
priação pelo 1.º Batalhão Rodovlàrlo, o 
terreno que menciona". 

"Dlàrlo O!lcial" de 5-12-46. 

Decreto n. 0 22 024, de 5 de novembro de 1946 -
"Promulga a Convenção que cria uma Or
ganização Educativa, Cientifica e Cultural 
das Nações Unidas, firmada em Londres, a 
16 de novembro de 1945". 

"Diàrlo Oficial" de 14-11-46. 

Decreto n. 0 22 028, de 6 de novembro de 1946 -
"Aprova projetos e vencimentos para cons
trução de dois edlflclos na Esplanada de 
Edgar Werneck, · na linha Oeste da rêde 
arrendada à The Great Western of Brazll 
Rallway Company Llmlted". 

"Dlàrlo Oficial" de 29-11-46. 

Decreto n.0 22 029, de 7 de novembro de 1946 -
"Aprova o Quadro do Pessoal do Departa
mento Técnico e de Ptoducão do Exército". 

"Dlàrlo Oficial" de 20-11-46. 

Decreto n.0 22 030, de '7 de novembro de 1946 -
"Aprova o Regulamento da Diretoria do 
Pessoal" . 

"Diàrlo Oficial" de 20-11-46 . 

Decreto n.0 22 634, de 7 de novembro de 1946 -
"Altera as Tabelas Numéricas de Extranu
meràrlos do D.epartamento Federal de Se
guranca Pública e do Departamento Admi
nistrativo do Servlco Público". 

" Dlàrlo Oficial" de 13-11-46. 

Decreto n.0 22 036, de 8 de novembro de 1946 -
"Altera a referência de salàrlo Inicial da 
série funcional de Instrutor de Treinamento 
"Link Superior". 

"Diàrlo Oficial" de 11-11-46. 

Decreto n .• 22 OS7, de 8 de novembro de 1946 -
"Aprova o . Regimento da .Junta de Ajuste 
de Lucros". 

"Dlàrlo Oficial" de 12-11-46. 

Decreto n.0 22 OSB, de 8 de novembro de 1946 -
"Autoriza estrangeiro adquirir fração .do 
domlnio útil do terreno de marinha que 
menciona, situado na Capital Federal". 

" Diàrlo Oficial" de 19-11-46. 

Decreto n.0 22 OS9, de 11 de novembro de 1946 -

"Altera a Tabela Numérica ·ordinària de 
Extranumeràrlos-Mensallstas da Divisão de 
Terras e Colonização do Ministério da Agri
cultura". 

"Diàrlo Oficial" de 13-11-946. 

Decreto n .0 22 040, de 11 de novembro de 1948 
..:... "Altera, com redução de despesas, a Ta
bela Numérica de Extranumeràrios-Mensa
llstas da Comissão Executiva dos Produtos 
da Mandioca" . 

"Dlàrlo Oficial" de 13-11-946. 

Decreto n . 0 22 041, de 11' de novembro de 1946 
- "Declara de utllldade pública e autoriza 
a d esapropriação de uma àrea de terra 
necessària ao estabelecimento das instala
cões referentes ao aproveitamento hidro
elétrico de Areal, em favor da Companhia 

. Brasileira de Energia Elétrica S. A." 

"Dlàrlo Oficial" de 22-11-946. 

Decreto n. º 22 042, de 11 de novembro de 1946 
- "Autoriza a Empresa de Eletricidade de 
Avaré S. A. a construir uma linha de trans
missão de energia elétrica entre Mandurl e 
Cerqueira César, e dà outras providências". 

"Diàrio Oficial" de 27-11-946. 

Decreto n.0 22 04S, de 11 de novembro de 19'8 
- " Reconhece a Confederação Nacional dos 
Trabalhad,ores no Comércio". 

"Dlàrio Oficial" de 13-11-946. 

Decreto n.0 22 044, de lS de novembro de 11148 
- "Revoga dispositivos do Regulamento 
Geral dos Parques de Motomecanização". 

"Diàrlo Oficial", de 16-11-946. 

Decreto n.º 22 045, de 14 de novembro de 11148 
- "Aprova o Regulamento do Servico de 
Engenharia do Exército" . 

"Dlàrlo Oficial" de 22-11-946. 

Decreto n.0 22 047, de lS de novembro de 1948 
- "Aprova o Regimento da Secretaria Geral 
do Conselho de Seguranca Nacional". 

"Diàrlo Oficial" de 16-11-946. 

Decreto n.º 22 048, de lS de novembro de 1941 
- "Aprova o Regimento da Comissão , de 
Estudos do Conselho de Seguranca Na
cional". 

"Dlàrlo Oficial" de 16-11-946. 

Decreto n. 0 22 049, de lS de novembro de UNf 
- "Declara de utilidade pública a Associa
ção Desportiva Floresta com sede na ca• 
pital do Estado de São Paulo". 

"Dlàrlo Oficial" de 16-11-946. 

Decreto n. º 22 050, de lS de novembro de 19" 
- "Autoriza o Prefeito do Distrito Federal 
a realizar a permuta dos terrenos que men
ciona". 

"Diàrlo Oficial" de 16-11-946. 
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Decreto n.0 22 051, de 14 de novembro de 1946 
- "Cassa a autorização concedida a El 
F énix Sudamericano Campanla de Rese
guros S. A. para funcionar na República". 

"Dlãrlo Oficial" de 16-11-946. 

Decreto n .º 22 052, de 14 de novembro de 1946 
- "Concede à Companhia Cearã de Se
guros Gerais autorização para funcionar e 
aprova seus estatutos". 

"Dlãrlo Oficial", de 3-12-946. 

Decreto n . o 22 053, de 14 de novembro de 1946 
- "Aprova a reforma estatutârla da So
ciedade Mútua Catarinense de Seguros 
Gerais". 

"Dlãrlo Oficial" de 3-12-.946 . 

Decreto J!l. • 22 054, de 14 de novembro · de 1946 
- "Concede à Preferencial Companhia de 
Seguros Gerais autorização para funcionar 
e aprova seus estatutos". 

"Dlãrlo Oficial" de 25-11-946. 

Decreto n.o 22 055, de 14 de novembro de 1946 
- "Outorga à Emprêsa Fôrça e Luz de 
Joalma, concessão para o aproveitamento da 
energia h ldrãullca da cachoeira sem nome, . 
situada no córrego Anta P odre, distrito de 
Joa!ma, munlc!plo de Jequitinhonha, Es
tado de Minas Gerais". 

"Dlãrlo Oficial" de 23-11-946. 

Decreto n .0 22 057, de 14 de novembro de 1946 
- "Declara de utilidade pública a faixa de 

. terra necessária à linha de transmissão que 
liga a usina de Juruparã, no munlclplo de 
Piedade, à fábrica de cimento Votorantlm, 
munlc!plo de Sorocaba, Estado de São Pau-
181 e autoriza a S. A. Indústrias Votorantlm 
a desaproprlã-la". 

"Diário Oficial" de 19-11-946. 

Decreto n. 0 22 058, de 14 de novembro de 1946 
- "Outorga à Companhia Luz e Fôrça San
ta Cruz concessão para distribuição de 
energia elétrica na vila de !aras, ex-Mon
cão, munlclplo de Santa Bárbara do Rio 
Pardo, Estado de São Paulo, e dá outras 
providências". 

"Diário Oficial" de 7-12-946. 

Decreto n .0 22 059, de 14 de novembro de 1946 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Gasparlno 
Ferreira de Andrade a lavrar calcáreo no 
munlclpio de Passos, Estado de Minas Ge
rais". 
"Dlãrlo Oficial" de 16-11-46. 

Decreto n.0 22 060, de 14 de novembro de 1946 -
"Transfere função de Extranumerárlo- Men
salista". 

. "Diário Oficial" de 16-11-46. 

Decreto n.0 22 061, de 14 de novembro de 1946 -
"Transfere função de Extranumerário-Men
sal!sta". 

"Dlãrio Oficial" de 16-11-46. 

Decreto n .0 22 062, de 14 de novembro de 1946 -
"Aprova a reforma dos estatutos da socie
dade que menciona" . 

"Diãrio Oficial" de 28-11-946. 

Decreto n. 0 22 068, de 15 de novembro de 1946 -
"Concede Indulto a condenados primários". 

"Diário Oficial" de 16-11-46 . 

Decreto n.0 22 064, de 14 de novembro de 1946 -
"Autoriza o cidadão holandês Heyman Ber
nard de Gorter a comprar pedras preciosas". 

"Diário Oficial" de 21-11-46 . 

Decreto n.0 22 066, de 16 de novembro de 1946 -
"Declara a caducidade do manifesto de mina 
de caullm denominada Loanda, situada no 
munlc!plo de Bicas, Estado de Minas Ge
rais". 

• "Diário Oficial" de 19-11-46. 

Decreto n.0 22 067, de 16 de novembro de 1946 -
"Declara s em efeito o Decreto n .0 21 559, 
de 31 de julho de 1946" .. 

"Diário Oficial" de 19-11-46. 

Decreto n.0 22 068, de 16 de novembro de 1946 -
"Concede à Emprêsa Nacional de Areias 

· Ltda. autorização para funcionar como em
prêsa de mineração" . 

"Diário Oficial" de 27-11-46. 

Decreto n.0 22 069, de 16 de novembro de 1946 -
"Concede à Aguas Sulfldrlcas e Termais de 
São Pedro S . A . autorizaçãb para funcionar 
como cmprêsa de mineração". 

"Diário Oficial" de 27-11-46. 

Decreto n .o 22 070, de 16 de novembro de 1946 -
"Concede à Cal Nlx Ltda . autorização para 

· funcionar COIDI> emprêsa de mineração". 

"Diário Oficial" de 27-11-46. 

Decreto n.0 22 071, de 16 de novembro de 1946 -
"Concede a Itapessoca Agro-Industrial Li
mitada autorização para funcionar como em
prêsa de Mineração" . 

"Diãrlo Oficial" 7-12-46. 

Decreto n .0 22 072, de 16 de novembro de 1946 -
"Renova o Decreto n.o 13 210, de 19 de 
agôsto de 1943". 

"Diário Oficial" de 22-11-46. 

Decreto n.0 22 073, de .16 de novembro de 1946 -
"Renova o Decreto n .o 13 211, de 19 de·agôs
to de 1943". 
"Diário Oficial" de 22-11-46. 

Decreto n .0 22 074, de 16 de novembro de 1946 -
"Renova o Decreto n.º 14 781, de fevereiro 
de 1944" . 
"Diário Oficial" de 27-11-46 . 

Decreto n.0 22 075, de 16 de novembro de 1946 -
"Renova o Decreto n . o 15 405, de 27 de abril 
de 1944" . 
"Diário Oficial" de 27-11-46. 

Decreto n.0 22 076, de 16 de novembro de 1946 -
"Renova o Decreto n .º 15 742, de 31 de maio 
de 1944" . 
"Diário Oficial" de 27-11-46 . 

Decreto n .0 22 077, de 16 de novembro de 1946 -
"Renova o Decreto n,o 14 884, de 31 de· 
maio . de 1944" . 

"Dlãrlo Oficial" de 27-11-46. 
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Decreto n. 0 22 078, de 16 de novembro de 1946 -
"Renova o Decreto n .º 14 684, de 20 de ja
neiro de 1944". 

"Diário Oficial" lje 27-11-46. 

Decreto n . 0 22 079, de 16 de novembro de 1946 -
"Retifica o art. 1. o do Decreto n. o 16 328, de 
9 de agôsto de 1946". 

Diário Oficial" de 30-11-46. 

Decreto n .0 22 080, de 16 de novembro de 1946 -
"Retifica o art. 1. o do Decreto n. o 20 242, 
de 19 de dezembro de 1946". 

"Diário Oficial" de 27-11-46 . 

Decreto n. 0 22 081, de 16 de novembro de 1946 -
"Retifica o art. 1. o do Decreto n . o 20 852, de 
27 de março de 1946". 

"Diário Oficial" de 30-11-46. 

Decreto n. 0 22 082, de 18 de novembro de 1946 -
"Autoriza a emprêsa de mineração Cia. Be
neficiamento de Minerais S . A . a lavrar es
teatita e associados no municipio de Conse
lheiro Lafaiete, Estado de Minas Gerais" . 

"Diário Oficial" de 27-11-46. 

Decreto n. 0 22 083, de 18 de novembro de 1946 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Antônio de 
Barros Mota a lavrar calcAreo e associados 
no municipio de Itapeva, Estado de São 
Paulo". 

" Diário Oficial" de 27-11-46. 

Decreto n .0 22 084, de 18 de novembro de 1946 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Edmundo 
Augusto Loyola a lavrar minério de zlr
cônio e associados no municlpio de Andra
das, Estado de Minas Gerais". 

"Diário Oficial" de 27-11-46. 

Decreto n .0 22 085, de 18 de novembro de 1946 -
"Autoriza a Mineração Apolo Sociedade 
Anônima a pesquisar manganês e associados· 
no municipio de Màcapá, Território Federal 
do Amapá". 

"Diário Oficial" de 27-11-46 . 

Decreto n. 0 22 086, de 18 de novembro de 1946 -
"Autoriza o cidadão brasileiro J. R . Aze
vedo a pesquisar ouro, rutilo e associados 
no municipio de Plrenópolls, Estado de 
Goiás" , 

"Diário Oficial" de 27-11-46. 
1 

Decreto n.0 22 087, de 18 de novembro de 1946 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Alfredo Aloe 
a lavrar minério de cromo no munlclplo do 
Campo Formoso, Estado da Bahia". 

"Diário Oficial" de 27-11-46 . 

Decreto n. 0 22 089, de 18 de novembro de 1946 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Manuel An
tônio dos Santos Amaral a lavrar óxido de 
ferro no munlclplo de Santa Bárbara, Es
tado de Minas Gerais". 

"Diário Oficial" de 27-11-46. 

Decreto n. 0 22 Ó90, de 18 de novembro de 1946 -
"Autoriza os cidadãos brasileiros Renato 
Tavares da Cunha Melo, Stélio Ribeiro Ca
valcantl, Luis Metre e Josué Sampaio Cor
reia Marlanl a lavrar jazida de feldspato e 

associados na zona do rio Comprido, Distri
to F ederal". 

"Diário Oficial" de 27-11-46. 

Decreto n .0 22 091, de 18 de novembro de 1946 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Iraci !galara 
a lavrar minério de cromo no municipio 
de Queimados, Estado da Bahia". 

"Diário Oficial" de 27-11-46. 

Decreto n. 0 22 092, de 18 de novembro de 1946 -
"Autoriza a emprêsa de mineração Socie
dade Agua Mineral Gaúcha Limitada a la
vrar água mineral no municipio de Pelotas, 
Estado do Rio Grande do Sul". 

"Diário Oficial" de 27-11-46 . 

Decreto n.0 22 093, de 18 de .novembro de 1946 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Ângelo Per
r ete - a pesquisar calcáreo e associados no 
municlpio de Itapeva, Estado de São Paulo". 

"Diário Oficial" de 27-11-46. 

Decreto n.0 22 094, de 18 de novembro de 1946 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Antônio Pa
cifico Homem Júnior a p~squisar minério 
de ferro , ma nganês e associados no munl
cipio de Ouro-Prê'to, Estado de Minas 
Gerais". 

"Diário Oficial" de 27-11-46. 

Decreto n .0 22 096, de 18 de novembro de 1946 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Renato Ma
resti a pesquisar argila e associados no 
mun!cipio de Uberaba, Estado de Minas 
Gerais". 

"Diário Oficial" de 27-11-46 . 

Decreto n.0 22 097, de 18 de novembro de 1946 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Olinto Estê
ves Vieira a pesquisar quartzo , pedras co
radas e associados no municipio de Aguas 
Formosas, Estado de Minas Gerais". 

"Diário Oficial" de 27-11-46 . 

Decreto n.0 22 098, de 18 de novembro de 1946 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Salvador Nes
tor de Aguilar a pesquisar diamantes e 
associados no municiplo de Diamantina, Es
tado de Minas Gerais". 

"Diário Oficial" de 27-11-46. 

Decreto n. 0 22 099, de 18 de novembro de 1946 -
"Aprova o Regulamento do Fundo de As
sistência Hospitalar". 

" Diário Oficial" de 20-11-46 . 

Decreto n.0 22 100, de 18 de novembro de 1946 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Domingos de 
Albuquerque Ribeiro a lavrar jazida de mica 
e associados no municiplo de Malacacheta, 
Estado de Minas Gerais" . 
"Diário Oficial" de 27-11-46 . 

Decreto n. 0 22 101, de 18 de novembro de 1946 -
"Autoriza a Companhia de Estanho Minas 
Brasil a lavrar cassiterita no municlpio de 
Bonsucesso, Estado de Minas Gerais". 
"Diário Oficial" de 27-11-46. 

Decreto n. 0 22 102, de 18 de novembro de 1946 -
"Autoriza a Companhia de Mineração da 
Bocaina S . A. a lavrar jazida de calcAreo 
e associados no municipio de Ouro Prêto, 
Estado de Minas Gerais" . 
"Diário Oficial" de 27-11-46. 
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Decreto n. 0 22 103, de 18 de novembro de 1946 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Atalde de 
Oliveira J olias a pesquisar bauxita, minério 
de zi rcônlo e associados nos munclpios de 
Poços de Caldas e Aguas da Prata. Estados 
de Minas Gerais e São Paulo". 

"Diário Oficial" de 27-11-46. 

Decreto n. 0 22 104, de 18 de novembro de 1946 -
"Autoriza o cidadão brasileiro José de Me
deiros Moreira a pesquisar cassiterita e as
sociados no municlpio de Prados, Estado de 
Minas Gerais". 

"Diário Oficial" d e 27-11-46. 

Decreto n .0 22 105, de 18 de novembro de 1946 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Esperidião 
Alves Filho a pesquisar calcáreo no muni
clpio de ltambé, Estado da Bahia". 

"Diário Oficial" de 27-11-46. 

Decreto n. 0 22 106, de 18 de novembro de 1946 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Guilherme 
Alfredo MUiler a pesquisar mármore e asso
ciados no munic!pio de Xiririca, Estado de 
São Paulo". 

" Diário Oficial" de 27-11-46 . 

Decreto n .0 22 107, de 18 de novembro d e 1946 -
"Autoriza o cidadão brasileiro J osé Mar
ciano Campos a pesquisar calcáreo no mu
niclpio de Três Rios, Estado do Rio de 
Janeiro " , 

"Diário Oficial" de 27-11-46. 

Decreto n .0 22 108, de 18 de novembro de 1946 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Sebastião 
Procópio de Carvalho a pesquisar minério 
de ouro, calcáreo e mármore no municlpio 
de São João dei R ei, Estado de Minas 
Gerais". 

"Diário Oficial" de 27-11-46 . 

Decreto n. 0 22 109, de 18 de novembro de 1946 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Armelino P e
dro Sobrinho a pesquisar quartzo e pedras 
coradas no municlpio de ltaguaçu, Estado 
do Esp!rito Santo" . 

"Diário Oficial" de 27-11-46. 

Decreto n.0 22 111, de 18 de novembro d e 1946 -
"Autoriza o Govêrno do Território F ederal 
do Amapá a pesquisar minério de manganês 
e as~ociados no municlpio d e Macapá, Ter
ritório F ederal do Amapá". 

"Diário Oficial" de 21-11-46. 

Decreto n. 0 22 112, de 18 de novembro de 1946 -
"Autoriza o cidadão brasileiro João Napo
leão de Andrade a pesquisar quartzo e 
associados no municlplo de Sete Lagoas, 
Estado de Minas Gerais". 

"Diário Oficial" de 27-11-46. 

Decreto n .0 22 113, de 18 de novembro de 1946 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Aurélio Fer
reira Guimarães a pesquisar cassiterita e 
associados no municipio de Bonsucesso, Es
tado de Minas Gerais". 

"Diário Oficial" de 27-11-46. 

Decreto n.0 22 114, de 18 de novembro de 1946 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Mauro Santos 

a pesquisar areia quartzosa e associados no 
municlpio de São Vicente, Estado de São 
Paulo". 

"Diário Oficial" de 27-11-46. 

Decreto n. 0 22 115, de 19 de novembro de 1946 -
"Altera as disposições do regulamento, ex
pedido pelo Decreto n . o 21 763, de 24 d e 
agôsto de 1946". 

"Diário Oficial" d e 21-11-46. 

Decreto n.0 22 116, de 19 de novembro de 1946 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Gesner 

Dias de Vasconcelos a pesquisar calcáreo e 
associados no municipio de Itambé, Estado 
da Bahia". 

"Diário Oficial" de 21-11-46. 

Decreto n. 0 22 117, de 19 de novembro de 1946 -
"Autoriza o Govêrno do Estado de Minas 
Gerais a pesquisar apatita e associados no 
municlpio ·de Araxá, Estado de Minas Ge
rais". 

"Diário Oficial" de 21-11-46 . 

Decreto n .0 22 118, de 19 de novembro de 1946 -
"Autoriza o cidadão brasileiro José Rodri
gues d e Oliveira a pesquisar mica e asso
ciados no munic!pio de Juiz de Fora, Es
tado de Minas Gerais". 

"Diário Oficial" de 21:11-46. 

D ecreto n. 0 22 119, de 19 de novembro de 1946 -
"Autoriza a cidadã brasileira Maria Em!lia 
de Castilho Machado a p esquisar areia, ar
gila e associados nos municlplos de São 
Paulo e Santo André, no Estado de São 
Paulo". 

"Diário Oficial" d e 21-11-46. 

Decreto n .0 22 120, de 19 de novembro de 1946 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Aurélio Fer
reira Guimarãés a p esquisar cassiterita e 
associados no munic!pio de Bonsucesso, Es
tado de Minas Gerais". 

"Diário Oficial" de 21-11-46. 

Decreto n .º 22 121, de 19 de novembro de 1946 -
"Autoriza a cidadã brasileira Ana Cândida 
de Sousa a pesquisar cassiterita e associa
dos no municipio de São J oão dei Rei, Es
tado de Minas Gerais" . 

"Diário Oficial" de 21-11-46 . 

Decreto n .0 22 122, de 19 de novembro de 1946....;. 
"Autoriza o cidadão brasileiro José Rodri
gues Bueno a pesquisar ouro e associados 
no municipio de Dianópolis, Estado de 
Goiás". 

"Diário Oficial" de 21-11-46. 

Decreto n.º 22 123, de 19 de novembro de 1946 -
"Autoriza o cida.dão brasileiro Joaquim 
Moreira Megre a p esquisar água mineral 
no Distrito Federal". 

"Diário Oficial" de 21-11-46. 

Decreto n. 0 22 124, de 19 de novembro de 1946 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Paulo de 
Sousa Carracedo a pesquisar areia quart
zosa e tabatinga no munlc!plo de Nova 
Iguaçu , Estado do Rio d e Janeiro". 

"Diárw Oficial" de 21-11-46. 
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Decreto n.o 22 125, de 19 de novembro de 1946 -
"Autoriza o cidadão brasileiro José Re
sende Franco dos Reis a pesquisar mica e 
associados no municipio de Mercês, Estado 
de Minas Gerais". 

"Diário Oficial" ·de 21-11-46. 

Decreto n. 0 22 126, de 19 de novembro de 1946 -
"Aprova novo orçamento para obras na 
Estrada , de Ferro Dona Teresa Cristina". 

"Diário Oficial" de 21-11-46. 

Decreto n.0 22 127, de 19 de novembro de 1946 -
"Aprova projeto e orçamento para constru
ção de parte da rêde de irrigação do açude 
público "General Sampaio". 

"Diário Oficial" de 21-11-46. 

Decreto n .0 22 128, de 19 de novembro de 1946 -
"Extingue cargo excedente". 

"Diário Oficial" de 21-11-46. 

Decreto n. 0 22 130, de 19 de novembro de 1946 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Bráulio Cor
salade a pesquisar manganês e associados 
no municipio de Nova Lima, Estado de 
Minas Gerais". 

"Diário Oficial" de 21-11-46. 

Decreto n .º 22 131, de 19 de novembro de 1946 -
"Autoriza os 'cidadãos brasileiros Assuero 
Giustl e José Benevenuto Giusti a pesquisar 
calcáreo e associados no municiplo de Pira
cicaba, . Estado de São Paulo". 

"Diário Oficial" de 21-11-46. 

Decreto n. 0 22 132, de 19 de novembro de 1946 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Roberto Ge- . 
migrani a pesquisar calcáreo e associados 
no municipio de Itapeva, Estado de São 
Paulo". 

"Diário Oficial" de 21-11-46. 

Decreto n .0 22 133, de 19 de novembro de 1946 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Juarez Nu
nes Leite a pesquisar mica e pedras coradas 
no municipio de Governador Valadares, Es
tado de Minas Gerais". 

"Diário Oficial" de 21-11-46. 

Decreto n. 0 22 134, de 19 de novembro de 1946 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Mauro Lopes 
Ribeiro a pesquisar calcáreo e associados 
no municipio de Lavras, Estado de Minas 
·Gerais". 

"Diário Oficial" de 21-11-46. 

Decreto n.0 22 135, de 20 de novembro de 1946 -
"Autoriza a cidadã brasileira Maria Mar
garida da Costa Santos a pesquisar diaman
tes e associados no municipio de Diaman
tina, Estado de Minas Gerais". 

"Diário Oficial de 22-11-46. 

Decreto n.0 22 136, de 20 de novembro de 1946 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Steno Bene
dito José Albertoni a pesquisar calcáreo no 
municlplo de Dores dos Campos, Estado de 
Minas Gerais". 

"Diário Oficial" de 22·11-46 . 

Decreto n.0 22 137, de 20 de novembro de 1946 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Leopoldo 

Bruck a pesquisar calcáreo e associados no 
municipio de Limeira, Estado de São 
Paulo". 

"Diário Oficial" de 22-11-46 . 

Decreto n .0 22 138, de 20 de novembro de 1946 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Antônio Pa· 
cifico Homem Júnior a pesquisar quartzo 
e associados no municipio de Congonhas do 
Campo, Estado de Minas Gerais". 

"Diário Oficial" de 22-11-46. 

Decreto n .0 22 139, de 20 de novembro de 1946 - · 
"Autoriza o cidadão brasileiro Sebastião 
Moura a pesquisar quartzo, pedras coradas 1 

e associados no municipio de Teófilo Otôni, 
Estado de Minas Gerais". 

"Diário Oficial" de 22-11-46 . 

Decreto n .0 22 140, de 20 de novembro de 1946 -
"Dá nova denominação ao l / 2.º Regimento 
de Obuses 105" . 

"Diário Oficial" de 22-11-46. 

Decreto n. 0 22 141, de 20 de novembro de 1946 -
"Transfere funçõ es e cria Tabela Numérica 
Suplementar de Extranumerários-Mensalis
tas no Munis.tério da Guerra". 

"Diário Oficial" de 22-11-46. 

Decreto n. 0 22 142, de 20 de novembro de 1946 -
"Autoriza, a titulo precário, sem prejulzo 
das disposições legais que vierem a ser 
formuladas, o cidadão brasileiro Guilherme 
Guinle a pesquisar jazidas de petróleo e 
gases naturais - classe X em terra dos 
municipios de Botucatu, Pirambóia e São 
Pedro, Estado de São Paulo" . 

"Diário Oficial" de 22-11-46. 

Decreto n.º 22 144, de 21 de novembro de 1946 -
"Concede à sociedade anônima Frota Aérea 
Mercante Argentina (F. A. M. A.) autor!· 
zação para funcionar na República" . 

"Diário Oficial" de 4-12-46. 

Decreto n .0 22 146, de 21 de novembro de 1946 -
"Concede à Bristol~Myers Company of Bra
zil autorização para funcionar na Repú
blica". 

"Diário Oficial" de 3-12-46. 

Decreto n.º 22 147, de 22 de novembro de 1946 -
"Substitui a relação nominal anexa ao De
creto n . o 21 844, de 13 de setembro de 
1946" . 

"Diário Oficial" de 4-12-46. 

Decreto n.º 22 148, de 22 de novembro de 1946 -
"Aprova o Regimento do Serviço do Patri
mônio da União do Ministério da Fazenda". 

"Diário Oficial" de 23-11-46. 

Decreto n.º 22 149, de 22 de novembro de 1946 -
"Transfere ao Banco do Brasil S. A. o 
encargo de liquidar as operações remanes
centes da emprêsa que menciona, e dl\ 
outras providências". 

"Diário Oficial" de 25-11-46. 

Decreto n.º 22 150, de 22 de novembro de 1946 -
"Revoga o Decreto n .º 7 601, de 24 de julho 
de 1941" . 

"Diário Oficial" de 23-11-46. 
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Decreto n .0 22 151, de ·22 de novembro de 1946 -
"Autoriza estrangeiro a adquirir faixa de 
t erreno de marinha que menciona situada 
nesta capital". 

"Diário Oficial" de 2-12-46. 

Decreto n. 0 22 153, de 22 de novembro de 1946 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Durval F er
r eira a comprar pedras preciosas". 

"Diário Oficial" de 29-11-46. 

Decreto n .0 22 155, de 22 de novembro de 1946 -
"Autoriza o cidadão brasileiro J osé Ma
chado Costa a lavrar jazida de minério de 
ouro, no municlpio de São João dei Rei, 
Estado de Minas Gerais". 

"Diário Oficial" de 23-11-46. 

Decreto n .0 22 156, de 22 de novembro de 1946 -
"Autoriza a Emprêsa Agro-Industrial Boa 
Vista Limitada a lavrar jazida de gipsita 
no municlpio de Campos, Estado do Rio 
de Janeiro". 

"Diário Oficial" de 25-11-46. 

Decreto n .0 22 157, de 22 de novembro de 1946 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Carlos Pinto 
Fontes a pesquisar argila, caulim e asso
ciados no municlpio de Valparalba, Estado 
de São Paulo" . 

"Diário Oficial" de 25.-11-46 . 

Decreto n.0 22 158, de 22 de novembro de 1946 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Paulo Duarte 
a pesquisar diamantes no municlpio de Dia
mantina, Estado de Minas Gerais". 

"Diário de Oficial" de 25-11-46 . 

Decreto n.0 22 159, de 22 de novembro de 1946 -
"Autoriza a Prefeitura Municipal de Tira
dentes a pesquisar água mineral no muni
clpio de Tiradentes, Estado de Minas Ge-
rais". · 

"Diário Oficial" de 25-11-4.6. 

Decreto n. o 22 161, de 22 de novembro de 1946 -
"Autoriza O· cidadão brasileiro Alfredo 
Praum da Silva a pesquisar areia, argila, 
turfa e associados no municlpio de São 
Paulo, Estado de São Paulo". 

"Diário Oficial" de 25-11-46. 

Decreto n. o 22 162, de 22 de novembro de 1946 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Sebastião 
Rufino Siqueira a pesquisar turmalinas e 
associados no municlpio de Araçuai, Estado 
de Minas Gerais". 

"Diário Oficial" de 25-11-46 . 

Decreto n.0 22 163, de 23 de novembro de 1946 -
"Autoriza os cidadãos brasileiros Benedito 
F erraz de Medeiros e Valdemar dos Santos 
a pesquisar ouro, pirita e associados no 
munic!pio de Prados, Estado de Minas 
Gerais". 

"Diário Oficial" de 26-11-46. 

Decreto n. 0 22 164, de 23 de novembro de 1946 -
"Autoriza o Govêrno do Território Federal 
•o Amapá a pesquisar minério de manganês 
e associados no municipio de Macapá, Ter
ritório Federal do Amapá". 

"Diário Oficial" de 26-11-46. 

Decreto n.0 22 165, de 23 de novembro de 1946 -
"Concede a Nochi A . Cachapuz autorização 

·para funcionar como emprêsa de mine
ração". 

"Diário Oficial" de 5-12-46. 

Decreto n .0 22 167, de 23 de novembro de 1946 -
"Concede a Gomes & Germano Limitada au
torização para funcionar como emprêsa de 
mineração". 

"Diário Oficial" de 5-12-46. 

D ecreto n .0 22 168, de 25 de novembro de 1946 -
"Aprova o Regimento da Casa de Rui Bar
bosa do Ministério da Educação e Saúde". 

"Diário Oficial" de 27-11-46. 

Decreto n . 0 22 169, de 25 de novembro de 1946 -
"Restabelece função suprimida". 

" Diário Oficial" de 27-11-46 . 

Decreto n .0 22 171, de 25 de novembro de 1946 -
"Concede reconhecimento , sob regime de 
inspeção permanente, ao curso ginasial 
do Ginásio José Clemente de Niterói". 

"Diário Oficial" de 2-12-46. 

Decreto n. 0 22 172, de 25 de novembro de 1946 -
"Autori;za o Ginásio Sacré Coeur de Marie, 
com sede em São Paulo, a funcionar como 
colégio" . 

"Diário Oficial" de 28-11-46 . 

Decreto n .0 22 179, de 25 de novembro de 1946 -
"Concede reconhecimento ao curso ginasial 
do Ginásio Leão XIII, de Teresina". 

"Diário Oficial" de 9-12-46 . 

Decreto n. 0 22 182, de 26 de novembro de 1946 -
"Altera a classificação das Coletorias Fe
derais''"'. 

"Diário Oficial" de 4-12-46 . 

Decreto n.0 22 183, de 26 de novembro de 1946 -
"Aprova a reforma dos estatutos do Banco 
de Crédito Real de Minas Gerais S. A. e 
concede prorrogação de prazo para seu fun
cionamento.,. 

"Diário Oficial" de 29-11-46. 

Decreto n.0 22 185, de 27 de novembro de 1946 -
"Regulamenta o Decreto-lei n .º 1 062, de 20 
de janeiro de 1939". 

"Diário Oficial" de 27-11-46. 

Decreto n. 0 22 186, de 27 de novembro de 1946 -
'rRestabelece o Consulado Honorário do 
Brasil em Lausanne, Suiça". 

"Diário Oficial" de 29-11-46 . 

Decreto n.0 22 187, de 27 de novembro de 1946 -
"Suprime cargo vago". 

"Diário Oficial" de 29-11-46. 

Decreto n .0 22 189, de 27 de novembro de 1946 -
"Autoriza a mudança do nome da Rádio 
Educadora de Natal S . A. para Rádio Potl 
S. A." 

"Diário Oficial" de 7-12-46. 
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Decreto n.0 22 190, de 2'7 de novembro de 1946 -
"Prorroga. por 10 anos, a concessão outor
gada à Rádio Clube de Ribeirão Prêto S. A. 
para estabelecer uma estação radiofônica". 

"Diário Oficial" de 5-12-46. 

Decreto n.0 22 191, de 2'7 de novembro de 1946 -
"Concede à Refinaria de Petróleo do Dis
trito Federal S. A. autorização para fun
cionai-". 

"Diário Oficial" de 29-11-46. 

" Decreto n. 0 22 192, de 2'7 de novembro de 1946 -
"Autoriza o Prefeito ao Distrito Federal a 
isentar a Mitra Arquiepiscopal do Rio de 
Janeiro do impôsto que menciona". 

"Diário Oficial" de 29-11-46. 

Decreto n.º 22 194, de 2'7 de novembro de 1946 -
"Altera a lotação .numérica das repartições 
atendidas pelos Quadros Permanente e Su
plementar do Ministério da Justiça e Ne-
gócios Interiores". · 

"Diário Oficial" de 29-11-46. 

Decreto n. 0 22 195, de 27 de novembro de 1946 -
"Suprime função na Tabela Numérica do 
Pessoal Mensalista do Estabelecimento de 
Subsistência da 5. 8 Região Militar da Dire
toria de Intendência, do Ministério da Guer
ra, e dá outras providências". 

"Diário Oficial" de 29-11-46. 

Decreto n. 0 22 196, de 28 de novembro de 1946 -
"Aprova, com modificações as alterações dos 
estatutos da Urbãnia Companhia Nacional 
de Seguros". 

"Diário Oficial" de 6-12-46. 

Decreto n. 0 22 198, de 28 de novembro de 1946 -
"Concede à Emprêsa de Navegação Filleleu
se Ltda. autorização para funcionar como 
emprêsa de navegação e cabotagem, de 
acordo com o que prescreve o Decreto-lei 
n.º 2 784, de 20 de novembro de 1940". 

"Diário Oficial" de 4-12-46. 

Decreto n. 0 22 200, de 30 de novembro de 1946 -
"Declara sem efeito o Decreto n.º 18 908, de 
15 de junho de 1945". 

"Diário Oficial" de 7-12-46. 

Decreto n. 0 22 201, de 30 de novembro de 1946 -
"Declara sem efeito o Decreto n.º 20 573, de 
12 de fevereiro de 1946". 

"Diário Oficial" de 7-12-46. 

Decreto n. 0 22 202, de 30 de novembro de 1946 -
"Retifica o art. 1. o do Decreto n. o 20 684, de 
28 de fevereiro de 1946". 'íl 

"Diário Oficial" de 9-12-46. 

Decreto n. 0 22 203, de 30 de novembro de 1946 -
"Renova .o Decreto n. 0 15 056, de 15 de 
março de 1946". 

"Diário Oficial" de 7-12-46. 

Decreto n. 0 22 205, de 30 de novembro de 1946 -
"Autoriza a Cia. Exploradora de Mineração 
a explorar jazidas de areia quartzosa e 
associados no munic!pio de Maricá, Estado 
do Rio de Janeiro". 

"Diário Oficial" de 7-12-46 . 

Decreto n.0 22 206, de 30 de novembro de 1946 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Armindo Ra
mos a pesquisar areia quartzosa no muni
c!pio de São Vicente, Estado de São Paulo". 

"Diário Oficial" de 7-12-46. 

Decreto n. 0 22 208, de 30 de novembro de 1946 -
"Declara a suspensão definitiva da lavra de 
minas de ouro e diamantes, no município 

·de Diamantina, Estado de Minas Gerais, 
concedida à Brazil Gold and Diamond Mines 
Corporation". 

"Diário Oficial" de 7-12-46 . 

Decreto n. 0 22 210, de 2 de dezembro de 1946 -
"Concede à Mineração Brasil-Canadá S . A. 
autorização para funcionar como emprêsa de 
mineração". 

"Diário Oficial" 7-12-46. 

Decreto n.0 22 212, de 2 de dezembro de 1946 -
"Autoriza o Instituto de óleos a manter 
acordos cientificos e tecnológicos e dá ou
tras providências". 

"Diário Oficial" de 7-12-46. 

Decreto n. 0 22 213, de 2 de dezembro de 1946 
"Dispensa da exigência contida no art. 1.0 
do Decreto n . o 20 524. ·de 16 de outubro de 
1931, a aquisição pelo Miq!.stério da Agri
cultura de veículos automátores destinados 
ao transporte de carga e trabalhos agri
colas". 

"Dlário Oficial" de 7-12-46. 

Decreto n. 22 214, de 3 de dezembro de 1946 -
"Retifica o art. 1. o do Decreto n. o 21 736, 
de 29 de agôsto de 1946 e prorroga prazo 
para assinatura do têrmo aditivo". 

"Diário Oficial" de 5-12-46 . 

Decreto n. 0 22 215, de 3 de dezembro de 1946 
"Modifica a cláusula X das que baixaram 
com o Decreto n. 0 7 842, de 13 de setembro 
de 1941". 

"Diário Oficial" de 5-12-46. 

Decreto n. 0 22 216, de 3 de dezembro de 1946 -
"Aprova projeto e orçamento para obras de 
regularização do rio Iguaçu". 

"Diário Oficial" de 5-12-46 . 

Decreto n.0 22 21'7, de 3 de dezembro de 1946 
"Altera o Decreto n.º 21 151, de 22 de maio 
de 1946, que aprovou orçamento para aqui
sição de elevadores e guindastes pela Com
panhia Docas de Santos". 

"Diário Oficial" de 5-12-46. 

Decreto n. 0 22 218, de 3 de dezembro de 1946 -
"Altera o 'Decreto n .º 21 154, de 22 de maio 
de• 1946, que aprova projeto e 'orçamento 
para construção de armazém pela Compa
nhia Docas de Santos" . 

"Diário Oficial" de 5-12-46. 

Decreto n.º 22 219, de 3 de dezembro de 1946 -
"Altera o Decreto n .º 21 155, de 22 de maio 
de 1946, que aprovou o orçamento para 
aquisição de empilhadores pela Companhia 
Docas de Santos" . 

"Diário Oficial" de 5-12-46. 
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Decreto n.0 22 220, de S de dezembro de 1946 -
"Aprova projeto para dragagem do canal 
de acesso ao pôrto de Aracaju". 

"Diirio Oficial" de 5-12-46 . 

.Decreto n. 0 22 221, de S de dezembro de 1946 -
"Aprova as cliusulas do contrato de con
cessão da Estrada de Ferro Vitória a Minas 
à Companhia Vale do Rio Doce S. A.". 

"Diário Oficial" de 5-12-46. 

Decreto n. 0 22 2'23, de 3 de dezembrO' de 1946 -
"Faz público o depósito do instrumento de 
ratificacão, com reserva, por parte do Go
vêrno dos Estados Unidos da América, da 
convencão sôbre a Regulamentacão do Trá
fego Interamericano de Veiculos Automoto
res, firmada em Washington, a 15 de de
zembro de 1943" . 

" DÍário Oficial" de 5-12-46 . 

Decreto n.0 22 224, de 3 de dezembro de 1946 -
"Faz público o depósito do instrumento de 
ratificacão, por parte do Govêrno do Pana
má, da convenção sôbre a Regulamentação 
do Tráfego Interamerlcano de Veiculas Au
tomotores, firmada em Washington, a ló de 
dezembro de 1943" . 

"Diário Oficial" de 5-12-46 . 

Decreto n . 0 22 2*5, de 4 de dezembro de 1946 -
"Altera a Tabela Numérica Suplementar de 
Extranumerários-Mensalistas do Departa
mento Administrativo do Serviço Público". 

"Diário Oficial" de 6-12-46. 

Decreto n .0 22 226, de 4 de dezembro de 1946 -
ºSuprime cargos excedentes". 

"Diário Oficial" de 6-12-46. 

Decreto n. 0 22 227, de 4 de dezembro de 1946 -
"Aprova as instruções reguladoras dos tra
balhos da Comissão nomeada por decreto de 
24 de janeiro de 1946, para dar parecer sôbre 
reversão dos militares da Policia Militar d'I> 
Distrito Federal beneficiados pelo Decreto
lei n . o 7 474, de 18 de abril de 1945 e dã 
outras providências". 

"Diãrio Oficial" de 6-12-46. 

Decreto n:0 22 229, de 5 de dezembro de 1946 -
"Concede honl'as de Ministro de Estado ao 
Dr . Gabriel Monteiro da Silva". 

"Diário Oficial" de 5-12-46. · 

Decreto n .0 22 230, de 5 de dezembro de 1946 -
"Libera depósito". 

"Diário Oficial" . de 7-12-46. 

Decreto n. 0 22 231, de 6 de dezembro de 1946 -
"Revoga o Decreto n.º 19 730, de 4 de outu
bro de 1945". 

"Diário Oficial" de 9-12-46. 

Decreto n .0 22 234, de 6 de dezembro de 1946 -
"Declara a caducidade da concessão outor
gada a João Batista Maciel, pelo Decreto 
n. 0 17 151, de 16 de novembro de 1944" . 

"Diário Oficial" de 9-12-46. 

Decreto n. 0 22 237, de 6 de dezembro de l!M6 -
"Declara a caducidade do Decreto n.º 19 277, 
de 25 de julho de 1945". 

"Diário Oficial" de 9-12-46 . 

Decreto n. 0 22 245, de 6 de dezembro de 1946 -
"Dá organização ao Curso de Jornalismo". 

"Diário Oficial" de 9-12-46. 

~ A fotografia é um excelente documento geográfico, desde que se saiba exatamente o local 
.,.... fotografado. Envie ao Conselho Nacional de Geografia as fotocraflas panoràmicas que 
possuir, devidamente lecendadas. 
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Integra da legislação 

de interêsse yeoyráiico 
Decretos 

DECRETOS 

Decreto n. 0 22 853, de 26 de dezembro de 1946 

Declara a D ivis4o de Energia Elétrica, da Se
cretaria de Viaç4o ·e Obras Públicas do 
Rio de . Janeiro, " órgão auxiliar" do Con
Belho Nacional de Águas e Energia Elé
trica, e dá outras providi!ncias . 

O Presidente da República, usando da atri
buição que lhe confere o art. 87, n. • 1, da 
Constituição, e, nos tê, mos do art. 1.• e seu 
§ 1.º do Decreto-lei n.º 5 287, de 26 de feve
reiro de 1943, 

Decreta: 

Art. l .• - A Divisão de Energia Elétrica 
(D .E .E.) da Secretaria . de Viação e Obras 
Públicas do Estado do R io de Janeiro, criada 
com a categoria de "diretoria" pelo Decreto 
estadual n. • 131-A, de 20 de janeiro de 1936, e 
passada à categoria de "divisão" pelo Decreto 
estadual n .• 802, de .27 de junho de 1939, é 
declarada órgão auxiliar do Conselho Nacio
nal de Aguas e Energia Elétrica. 

Art. 2.• - A D .·E .E. funcionará como 
órgão . técnico regional do C .N .A.E .E . para o 
Estado do Rio de Janeiro , incumbindo-lhe : 

1) Instruir os processos que lhe forem 
enviados pelo C .N.A . E .E.; 

II) Efetuar, por Iniciativa própria, sub
metendo-os ao C .N .A . E .E., ou por solicitação 
dêste, os estudos e trabalhos julgados conve
nientes e oportunos, particularmente os rela
tivos ao Decreto-lei n .• 4 295, de 13 de maio 
de 1942; 

Ili) Colaborar com a Divisão Técnica do 
C.N .A.E .E. na execução de levantamentos 
estatist!cos. 

Art. 3. • - Os oflcios, requerimentos, me
moriais , recursos, contestações ou quaisquer 
documentos dirigidos ao C.N.A .E.E., de refe
rência a assuntos de energia elétrica no Esta
do do Rio de Janeiro, poderão ser entregues 
à D . E .E., que os Instruirá convenientemente, 
antes de encaminhá-los. 

Parágrafo único - Quando a entrega de 
oflclos, requerimentos, memoriais, r ecursos, 
contestações ou quaisquer outros documentos 
ao C .N . A. E .E. estiver sujeita a prazos pre
fixados , e fôr feita através da D .E . E . , a 
data dó protocolo da respectiva entrada nesta 
última ter-se-á como data de recepção do8 
mesmos. 

Art. 4.• - Para os efeitos do art. 3.• do 
Decreto n.•· 10 563, de 2 de outubro de 1942, 
relativo aos racionamentos de energia elétrica 
em caráter corretivo , fica o engenheiro-chefe 
da D.E .E . considerado autoridade regional 
competente. 

Art. 5.• - 'Ao presidente do C .N .A .E.E . 
Incumbe expedir as Instruções complementa
res que forem necessárias para a execução 
dês te decreto. 

-8-

Art. 6.• - O presente decreto entra em 
vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário . 

Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 1946, 
125.• da Independência e 58.• da República. 

EURICO G. DUTRA. 
' Daniel de Carvalho. 

(D .O. 28-12-46). 

Decreto n . 0 22 417, de 9 de Janeiro de 1947 

Aprova e manda executar o novo Regulamento 
para a Diretoria de Hidrografia e Navega
ç4o da Marinha. 

O Presidente da República, usando da 
atribuição que lhe confere o art. 87, inciso 1, 
da Canstltuição, 

Resolve : 

Aprovar e mandar executar o novo regula
mento para a Diretoria de Hidrografia e Na
vegação da Marinha, que a êste acompanha, 
assinado pelo almirante de esquadra Sllvio de 
Noronha, ministro de Estado dos Negócios da 
Marinha . 

Rio de Janeiro, 9 de janeiro de 1947, 126.o 
da Independência e 59.º da República . 

EURICO G. DUTRA. 
Sílvio de Noronha. 

Regulamento para a Diretoria de Hldrocrafla e 
Navegaçio a que se refere o Decreto n.0 

22 41'7, de 9 de janeiro de 194'7. 

CAPtTULO 1 

Dos Fins 

Art. l.• - A Diretoria de Hidrografia e 
Navegação (D.H.N.), subordinada diretamente 
ao ministro da Marinha, é o órgão da Admi
nistração Naval destinado à direção dos Servl
·ços de Hidrografia, Oceanografia, Navegação, 
Meteorologia Náutica e Sinalização Marltlma, 
Fluvial e Lacustre . 

Art. 2.0 - A Diretoria de Hidrografia e Na
vegação compete, privativamente, a execução 
da Cartografia Náutica Brasileira cabendo-lhe, 
igualmente, a instalação, manutenção e reparo 
dos faróis , balizamento e auxilio-rádio à na
vegação, bem como a divulgação de tõdas as 
informações que possam Interessar à seguran
ça da navegação. 

Art. 3. • - A Diretoria de Hidrografia e 
Navegação compete a representação do govêr
no do Brasil ao Bureau Hidrográfico Interna
cional e às repartições congêneres estrangei
ras, e a representação da Marinha junto aos 
diversos Serviços Geográficos Nacionais,. 
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Art. 4.• - A D.H.N. exercerá as suas 
atividades tendo sempre em vista a orientação 
do Estado Maior da Armada e manterá estreita 
cooperação com as demais Diretorias, Serviços 
Navais e com os Serviços Civis correlatos. 

CAP1TULO II 

Da Organiaac4o 

Art. 5. • - Para a execução dos serviços 
a seu cargo a D .H .N . terá uma Diretoria 
com um Gabinete, uma Vice-Diretoria, um 
Departamento de Hidrografia, um Departa
mento de Navegação, um Departamento de 
Sinalização Náutica e um Departamento de 
Administra<:ão . 

Parágrafo único - Os Departamentos se
rão subdivididos · em Divisões. 

Art. 6. • - O Departamento de Hidrografia 
· (DH). compreenderá: 

a) Divisão de Levantamentos (DH-1); 
b) Divisão de Construção de Cartas 

(DH-2); 
c) Divisão de Segurança da Navegação 

(DH-8); e 
d) Divisão de Oceanografia e Meteorolo

gia Náutica (DH-4). 
Art. 7.• - O Departp.mento de Navegação 

(DN), compreenderá: 
a) Divisão de Náutica (DN-1); 
b) Divisão de Instrumentos Náuticos 

(DN-2). 
Art. 8. • - O Departamento de Sinaliza-

ção Náutica (DSN) compreenderá : 
a) Divisão de Faróis (DSN-1); 
b) Divisão de Aux!lios-Rádio (DSN-2) ; 
c) Divisã<;> de Balizamento (DSN-8); 
Art. 9. • - O Departamento de Adminis-

tração (DA), compreenderá : 
a) Divisão de Pessoal (DA-1); 
b) Divisão de Manutenção (DA-2); 
c) Divisão de Intendência (DA-3). 
Art. 10 - O diretor será auxiliado por um 

Conselho Técnico,. constltuldo pelo vice-diretor, 
como presidente, e pelos encarregados dos De
partamentos e das Divisões de Levantamen
tos, Segurança da Navegação, Náutica e de 
Auxllios-Rádio, como membros, o qual estu
dará os assuntos técnicos que a êle !orem 
submetidos. 

Art. 11 - As Divisões serão subdivididas 
em Secções de acõrdo com as necessidades do 
serviço, na forma do Regimento Interno. 

CAPfTULO III 

Do Pessoal 

Art. 12 O pessoal da D.H.N., será o 
seguinte: 

a) um diretor, oficial-general, da ativa, 
do Corpo de Oficiais da Armada; 

b) um vice-diretor, oficial superior, da 
ativa, do Corpo de Oficiais da Armada; 

c) quatro (4) encarregados de Departa
mentos, oficiais superiores, da ativa, do Corpo 
de Oficiais da Armada; 

d) tantos oficiais superiores ou subalter
nos, quantos !orem necessários aos :serviços 
das Divisões e Secções; 

e) um assistente · - capitão de corveta 
do Corpo de Oficiais da Armada; 

f) um ajudante de ordens . - capitão
tenente do Corpo de Oficiais da Armada ; 

~) tantos auxiliares do C .P .S .A. quantos 
·forem necesaári-os aos serviços dos Departa
mentos, Dlvlsõea e Secções; 

h) o pessoal civil do Quadrô Permanente 
do Ministério da Marinha, de acõrdo com a 
lotação que !õr fixada ; 

1) o pessoal extranumerário, contratado, 
mensalista e diarista, de acõrdo COII\ a tabela 
numérica que fõr fixada. 

Art. 18 - As nomeações e designações de 
pessoal para servir na D .H .N . , processar-se-ão 
de acõrdo com as normas constantes da legis~ 
lação em vigor. 

Art. 14 - Os oficiais designados para en
carregados de Departamentos , Divisões e Sec
ções, deverão, de preferência, ser especializa
dos em Hidrografia e Navegação e para a 
Divisão d e Auxllios-Rádio, em E_letrõnica. 

CAP1TULO IV 

Dispoal.ções Gerais 

Art. 15 - Os ty1;vios hidrográficos e fa
roleiros . ficarão diretamente subordinados à 
D . H .N. 

Art. 16 - Nas cartas, publicações e ins
trumentos oriundos da D . H .N. , deverá figurar 
como sinal de autenticação o sinete correspon
dente ao serviço, ora em uso . 

Art . 17 - A !iscalizacão do tráfego-rádio 
relativo à emissão dos avisos aos navegantes, 
bem como de todos os auxU!os-rádio à nave
gação, é da competência da D .H.N. 

CAP1TULO V 

Das Dispoal.ç6ea Trans i tóriaa 

Art. 18 - O diretor da D .H .N . submeterá 
à aprovação do ministro da Marinha, dentro 
do prazo de sessenta (60) dias, a contar da 
data ·da publicação dêste Regulamento, o Re
g imento Interno da Diretoria. 

. Art. 19 - Durante o prazo !ixado no art. 
18, a !im de não ser prejudicado o andamento 
normal dos serviços o diretor de Hidrografia 
e Navegação, expedirá as instruções necessá
rias à adaptaçã9 das disposições contidas neste 
Regulamento . 

Art. 20 - Revogam-se as disposições em 
contrário. . 

Rio de .Janeiro, 9 de janeiro de 1947 
SUvio de Noronha, Almirante de Esquadra -
ministro da Marinha. 

(D.O. 11-1-46) . 

Decreto n.º 22 4S8, de lS de Janeiro de 194'1 

Au.tori.ea o funcionamento de cursos da Fa
culdade de Filosofia, Ci~cias e Letras do 
Instituto Macken.s'6, de 84o Pau.lo. 

. O Presidente da República, usan:lo da 
atribuição que lhe confere o art. 87, \tem I, 
da Constituição, e nos têrmos do art. 23. do 
Decreto-lei n. • 421, de 11 de maio de 1938, 

Decreta : 

Artigo único - E' concedida autorização 
para funcionamento dos cursos de Filosofia, 
Matemática, Flsica. Geografia e História, Le
tras Clássicas e Letras Neo-Latlnas, da Facul
dade de Filosofia, Ci.,ncias e Letras do Instituto 
Mackenzie, com sede em São Paulo, capital 
do Estado de São Paulo. · 

Rio de .Janeiro, 13 de janeiro de 1947, 
126. • da Independência e 59. • da República. 

EURICO G. · DUTRA. 
Clemente M ariani Bittencou.rt 

(D.O. 18-1-47). 



LEIS E RESOLUÇõES 

Atos diversos 

MINIST:&BIO DA FAZENDA 

Besoluçio n. 0 1, de 2 de Janeiro de 1947 

.Aprova o Regimento ào Comelho àe Terraa 
àa Unido, ào Ministério àa Fazenda. 

O Conselho de Terras da União, do Minis
tério da Fazenda, no uso da. atribuição que 
lhe confere o art. 194 do Decreto-lei n. • 9 760, 
de 5 de setembro de 1946, 

Resolve: 

Artigo único - Fica aprovado o Regimen
to do Conselho de Terras da União, do Minis
tério da Fazenda, que, assinado pelos seus 
membros, com esta baixa. 

Sala daB sessões, em 2 de janeiro de 1947. 
- Francisco Behrensàorf Júnior. - Fernando 
Martins Pereira e Souaa. - .Ademar Barbosa 
de .Almeida Portugal. - Plínio àe l!'reitaa 
TravlJ8BOB. - Dulfe Pinheiro Machado. - Jair 
Tovar •. 

Regimento do Conselho de Terras da Unlio 

Daa Finalidades 

Art. 1. • - O Conselho de TerraB da União 
(C.T.U.), criado pelo art. 186 do Decreto-lei 
n. • 9 760, de 5 de setembro de 1946, é o órgão 
coletivo de julgamento e deliberação, em úni
ca Instância, na esfera administrativa, de 
questões concernentes a direitos de proprieda
de ou posse de Imóveis, entre a União e ter
ceiros . 

1 1.o - O C.T.U. julgará, em grau de 
recurso, sóbre matéria de sua competência, as 
decisões proferidas pelo diretor do Serviço do 
Património da União ($.P.U.) . 

1 2. • - O Conselho terá, a.demais, arrl
bui1:ões de órgão de consulta do Ministério 
da Fazenda, sempre que êste julgue convenien
te ouvi-lo sóbre assuntos que Interessem ao 
património imobiliário da União. 

Art. 2. • - Compete ao C . .r . U. : 
I) eleger, em escrutlnlo secreto na pri

meira sessão de cada ano, o presidente e o 
vice-presidente, que só poderão ser reeleitos 
uma vez. Em caso de empate, considerar-se-á 
eleito, dentre os Igualmente votado~. o conse
lheiro mais antigo no Conselho, e, se novo 
empate houver, o mais Idoso; 

II) autorizar pagamentos, salvo de des
pesas miúdas e de pronto p~amento; 

III) organizar a proposta de seu or!)a-
mento; · 

IV) propor ao ministro da Fazenda ae 
modificações que devam ser adotada.e no con
cernente às suas atribuições; 

V) baixar ou propor a expedição de reso
luções e Instruções sóbre matéria de suas 
atribuições; 

VI) resolver os casos omissos, lntercor
rentes naB suas atribuições; 

VII) usar de tódas as atrlbulçõe~ que lhe 
forem conferidas em lei ou regulamento. 

Das Senões 

Art. 3.o - Reunir-se-á o C·. T. U.. ordinà-
. riamente, duas (2) vêzes por semana, em dias 
e horas prefixados pelo mesmo Conselho, po
dendo ser convocadas sessões extraordinárias, 
exigidas pela necessidade do serviço. 

§ 1. • - Sendo feriado o dia fixado para 
a sessão ordinária ou extraordinária, realizar
se-á a mesma no primeiro dia útil seguinte. 

1 2. • - As sessões serão públicas e terão 
a dUracão normal de 2 (duas horas); todavia, 

a julzo do Conselho e quando o exigir o ln
terêsse do serviço, poderão ser prorrogadas 
pelo tempo necessário. 

§ 3. • - O Conselho, se julgar convenltmte, 
poderá passar a funcionar em sessão eecn•ta, 
permanecendo na sala de. sessões sômente os 
conselheiros, o representante da Fazenda e o 
secretário. · 

1 4. o - Das sessões será lavrada ata cir
cunstanciada . 

Art. 4.º - A hora regimental, o presidente 
tomará assento à me11a, ladeaâo pelo repreáen
tante da Fazenda. O conselheiro mais antigo 
ocupará a primeira cadeira da direita, o seu 
Imediato a da esquerda, seguindocse àquele os 
de número lmpar e a êste os de número par, 
na ordem de antigüidade . Sendo a mesma anti
güidade dos conselheiros, prevalecerá a Idade, 
a começar pelo mais idoso, sendo esta a ordem 
para as votações . . . 

§ 1.0 - No Impedimento do presidente, a 
sessão será presidida pelo vice-presidente, t-, 
na falta dêste, pelo mais idoso, se a autlgül-
dade fór igual. . 

§ 2. • - Os suplentes ocuparão os· lugareii 
destinados aos conselheiros a que substltul
rem, votando após os demais e na forma 
do disposto no presente artigo. 

1 3~ • - A falta de comparecimento do re
presentante da Fazenda não Impede que o 
Conselho delibere. 

Art. 5.• - O C.T .U. só poderá deliberar 
quando estiverem presentes pelo menos qua
tro ( 4) de seus membros. 

Art. 6. • - Aberta a sessão, será o.bservada 
a seguinte ordem de trabalho: 

I) verificação do número dos presentes, 
os quais rubricarão o competente livro de 
presenca; 

II) leitura, discussão e votação da !\ta da . 
sessão anterior; 

III) leitura do exJ)edlente e apresenta
ção de propostas, indicações ou requerimentos; 

IV) conferência e assinatura dos acór
dãos; 

V) distribuição de processos aos conse
lheiros, mediante sorteio; 

VI) continuação do julgamento interrom
pido na sessão anterior; 

VII) relatório, discussão e vota!)ão dos 
processos em pauta, observando-se a aeguinte 
ordem : recursos, consultas e reclamações. 

Art. 7.• - Anunciado o julgamento de 
cada processo, pelo seu número e pelo nome 
do Interessado, o presidente dará a palavra 
ao relator. Em seguida, será permitido o 
pronunciamento oral, pelo prazo máximo àe 
quinze (15) minutos, do Interessado ou do seu 
bastante procurador, previamente constltuldo 
no processo, falando, depois, por igual prazo, 
o representante da Fazenda. 

1 1. • - Durante os debates, os conselhei
ros e o representante da Fazenda poderão 
falar, por duas vêzes, e durante dez (10) 
minutos, sóbre o mesmo processo, em cada 
sessão; 

1 2. • - Qualquer conselheiro poderá pedir 
vista do processo, pelo prazo máximo de 
oito (8) dias. · 

§ 3. • - O julgamento poderá ser con-çer
tldo em diligência ou adiado por uma aessão, 
pelo voto do Conselho. 

1 4. • - Permanecerá em pauta o processo 
cujo julgamento fór interrompido, até · eua 
conclusão. 

§ 5. • - Findos os debates, o prP.sldente 
dará a palavra ao relator, para proferir seu 
voto, tomando, em se&"ulda, o· dos demala 
conselheiros; · 
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t 6. • - O presidente votará em fütlmo 
lugar, cabendo-lhe, além de qualidade, o voto 
de desempate, que poderá ser proferido na 
sessão · imediata. 

Art. 8. • - As decisões serão tomadas por 
m·alorla de votos e constarão de acórdãos 
assinados por todos os conselheiros, declaran
do-se vencido o que delas discordar. Os vo
tos vencidos, quando fundamentados, deverão 
s·er Integrados na decisão, uma · vez entregues 
à Secretaria dentro do prazo de seis (6) dias, 
da data da assinatura do acórdão. 

Art. 9. • - A decisão e respectiva ementa 
serão escritas pelo relator, com simplicidade 
e clareza, até oito (8) dias após o julgamento. 
Se o i:elator fôr vencido, o presidente desig
nará para redigi-la:s, no mesmo prazo, o pri
meiro conselheiro que tiver proferido voto 
vencedor . 

Art. 10 - Das decisões do C. T . U. caberã 
recurso para o próprio Conselho, no prazo de 
vinte- (20) dias úteis, contados da data da 
publicação do acórdão no D idrio Oficial. 

Art. 11 - Os conselheiros poderão reter, 
pelo prazo de quinze (15) dias, prorrogável, 
quando solicitado e a critério do Conselho, os 
processos que lhe tenham sido distribuídos. 

Art. 12 __; O conselheiro que, por qualquer 
· motivo, não puder r.elatar o processo qae lhe 
houver sido dlstribuido, devolvê-lo-á à Secre
taria, par11- que seja sorteado novo relator. 

Art. 13 -:- O relator requererá. as diligên
cias necessá.rlas, providenciando o presidente 
o seu imediato cumprimento. 

Art. 14 - No dia útil que se seguir ao 
da sessão, o secretário enviará ao Didrio Ofi
cial o ·resumo da ata aprovada . 

Art. 15 - No prazo máximo de oito (8) 
qlas, a Secretaria preparará o acórdãp e o 
entregará ao presidente, a fim de ser subme
tido, na sessão· seguinte, à assinatura dos 
conselheiros. 

Art. 16 - Os relatórios assinados, a juizo 
do presidente, e na ausência eventual do rela
tor e a pedido dêste, poderão ser discutidos, 
proced·endo à sua leitura outro conselheiro. 

Art. 17 - As propostas ou sugestões apre
sentadas pelos conselheiros, durante a sessão, 
serão classificadas, a critério do presidente, 
em .matéria de processo ou de deliberação 
Imediata. No primeiro caso, entregará o con
selheiro proponente à Secretaria, por escrito, 
a sua proposta. 

Art. 18 - Das decisões passadas em Jul
gado, serão remetidas cópias, pela Secretaria, 
às repartições e órgãos a que as mesmas 
lhteressarem, para seu cumprimento, na for
ma da lei. 

Das .Atribuições 

Art. 19 - Ao presidente, a que são 8Ubor
dlnados os serviços e servidores lotados no 
Conselho, compete, além das atribuições dos 
demais conselh eiros : 

I) presidir às sessões e r esolver as ques
t ões de ordem suscitadas; 

II) apurar as votações, anotando seu 
resultado; 

III) superintender todos os trabalhos e 
providenciar as diligências necessá.rias; 

IV) cumprir e fazer cumprir as delibera
do Conselho ; 

V) assinar, conjuntamente com o secre
tário, as atas do Conselho, depois de apro
vadas; 

VI) prdpor ao diretor-geral da Fazenda 
Nacional a designação dos servidores necessá
rios aos trabalhos da Secretaria e dar exer
clcio aos mesmos; 

VII) assinar, autorizado pelo Conselho, 
ordens de pagamento. e autorizar despesas 
miúdas e de pronto pagamento; 

VII!) requisitar passag-ens e transportes 
de bagagens, por via marltima, terrestre ou 

aérea, para os conselh eiros e servidores que 
tiverem de exercer qualquer missão fora da 
sede; 

IX) arbitrar e conceder aos conselheiros 
e , servidores ajudas de cus to e diárias, nos 
t êrmos da legislação vigente; 

X) marcar prazo para as deliberações do 
Conselho e providências de ordem administra
tiva ou processual, quando o não houver 
marcado o próprio Conselho ou não estiver 
fixado em lei ou neste Regimento; 

XI) solicitar créditos e tomar providên
cias necessá.rlas ao perfeito funcionamento do 
Conselho; 

XII) autorizar o empenho de despesas e 
providenciar o r espectivo pagamento, na for
ma do disposto neste Regimento; 

XIII) submeter ao Conselho a prestação 
de contas dos adiantamentos recebidos, antes 
de ·remetê-las ao Tribunal de Contas; 

XIV) ·designar relator aà-hoc, sempre que 
se tornar preciso; 

XV) assinar o expediente do Conselho; 
XVI) apresentar ao Conselho, até 15 de 

janeiro, relatório circunstanciado das ativida
des realizadas no ano anterior; 

XVII) convocar, com antecedência mini
ma de quarenta e. oito (48) horas, as sessões 
ex traordinárias, fixando-lhes dia e hora; 

XVIII) tomar tôdas as providências que 
se fizerem necessárias ao bom desempenho 
das funções do Conselho; 

XIX) pedir a atenção dos que se desvia
rem do assunto em discussão e declarar esgo
tado o tempo de uso da palavra, limitado na 
forma dêste Regimento; · 

XX) corresponder-se com quaisquer auto
ridades, sôbre matéria de serviço e propor
lhes as medidas que delas dependam para o 
regular- funcionamento do Conselho; 

, XXI) co!"unicar ao govêrno a ausência 
dos conselheiros, ou do representante da Fa
zenda, durante quatro ( 4) sessões consecuti
vas, sem causa j ustifica da, pedindo a nomea
ção do substituto; 

XXII) conceder licença aos conselheiros 
e convocar os respectivos suplentes, nas faltas 
ou impedimentos daqueles; 

XXIII) representar o Conselho nos atos 
oficiais, podendo delegar essa função a um ou 
mais conselheiros; 

XXIV) rubricar todos os livros necessá
rios à Secretaria; 

XXV) exercer as atribuições constantes 
dos regulamentos gerais da administração pú
blica, em r elação aos servidores com exerci
cio na Secretaria e fixar-lhes o horário de 
expediente. · 

Art. 20 - Compete ao vice-presidente subs
tituir o presidente em suas faltas e impedi-
mentos . · 

P arágrafo único - Em seus impedimen
tos, o vice-pr esidente seré. substituldo pelo 
conselheiro mais antigo no Conselho. ou pelo 
mais idoso, se fôr igual a antigüidade. 

Do Representante da Fazenda 

Art. 21 - Ao representante da Fazenda 
compete : 

1) ter vista dos processos , pelo prazo 
improrrogável de quinze (15) dias,; antes do 
julgamento e depois de estudados pelo conse
lheiro relator; 

II) assistir às sessões do Conselho e par
ticipar de seus debates , para esclarecê-los; 

III) requerer ao presidente as diligências 
que entender necessárias, para a in3trução 
dos processos com vista; 

IV) pedir ao Conselho a reconsidet"ação 
de suas decisões, quando as entender contrá
rias à le! ou à prova dos auto3. no prazo de 
vinte (20) dias, contados da data da publica· 
ção do acórdão no Diário Oficial; 
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V) velar pela execução das leis, decretos 
e regulamentos, que tenham de ser aplicados 
pelo Conselho, promovendo, junto a êste, as 
medidas que julgar convenientes. 

Parágrafo único - O representante da 
Fazenda será substltuldo nas suas faltas ou 
impedimentos pelo seu suplente. 

Da Secretaria 

Art. 22 - O C. T . U. terá uma Secretaria, 
chefiada por um secretário, que atenderá a 
todos os serviços e fornecerá os elementos e 
Informações de que o Conselho necessitar , 

Art. 23 - A Secretaria terá lotação pró
pria de pessoal , que será preenchida por ser
vidores do Minis tério da Fazenda, designados 
pelo diretor-gera l da Fazenda Nacional. 

Art. 24 - Ao secretário incumbe : 
1) dirigir .a Secretaria, em conformidade 

com as ordens e instruções do presidente; 
II) assis tir às sessões, redigir as r E>spec

tlvas atas e transcrevê-las em livro próprio, 
depois de lidas e aprovadas em sessão ; 

III) assinar o expediente da · Secretaria, 
quando para isso receber delegação do presi
dente ; 

IV) subscrever as certidões deferidas pelo 
presidente, submetendo-as ao seu visto, pro
mover a cobrança dos emolumentos devidos e 
conferir cópias fotostátlcas de documentos · 
juntos ·a processos ; 

V) organizar a pauta dos trabalhos das 
sessões, tendo em vista as instruções do pre
sidente, e enviá-la aos conselheiros, na vés
pera; 

VI) zelar pela perfeita publicação, no 
Didrio Oficial, das decisões e acórdãos do 
C . T . U., fornecendo à imprensa resumo dos 
trabalhos do Conselho; 

VII) colecionar as decisões proferidas, or" 
ganizando lndlces, por matéria, e fazendo o 
fichário da jurisprudência; . 

VIII) providenciar sôbre a entrada e re
gistro de t odos os papéis destinados ao Con
selho, classificando-os em fichários próprios 
Indicativos de sua origem, co·nteúdo, trâmite~ 
que percorrerem e resumo das decisões ou 
despachos ; 

IX) organizar os processos em forma de 
autos, com t ôdas as fôlhas numeradas e rubri
cadas, emitindo minuciosa informação 1ôbre 
os mesmos , de modo a facilitar o estudo e 
exame por parte dos conselheiros ; 

X) preparar o expediente do Conselho· 
XI) organizar o resumo do ponto par~ 

o pagamento do pessoal ; 
XII) manter perfeita ordem e regulari

dade nos trabalhos da Secretaria e a discipli-
na dos servidores . · 

Art. 25 - Os servidores da Secretaria de
vem executar, estritamente, as ordens que lhes 
forem dadas. pelo secretário, não lhes sendo 
permitido encaminhar qualquer papel sem sua 
prévia audiência. 

Art. 26 - E' vedado aos servidores utili
zarem-se de dados, Informações ou documen
tos para quaisquer objetivos alheios à matéria 
de serviço da Secretaria . 

Art. 'l:l - Os servidores da Secretaria são 
responsáveis pela Integridade, conferência e 
exatidão dos documentos encaminhados ao seu 
estudo, bem como pelo sigilo dos seus assun
tos, perante terceiros . 

Art. 28 - E' proibido o acesso ao Arquivo 
da Secretaria de pessoas estranhas ao Con
selho . 

Disposi ç6es Finais 

Art. 29 - O C . T . U. promoverá a publi
cação da Revit<ta ào Conselho de Terras da 
Unido, na qual serão lnsertos os acórdãos, 
resoluções e decisões, a legislação de seu 
Imediato interêsse, o relatório anual do pre
sidente do Conselho, comentários, estatlstlcas 

e outros trabalhos técnicos elaborados pelos 
seus membros, pelo representante da Fazenda 
~ji0~or pessoas estranhas, de reconhecido mé-

Art. 30 - O C. T. U. manterá uma biblio
teca especializada. 

Art. 31 - Para o efeito do disposto no 
Item I, do art. 2. •. dêste Regimento não 
será considerada a eleição realizada em 'ao de 
novembro de 1946 . 

Art. 32 - Neste Regimento, votado e apro• 
vado pelo Conselho, nenhuma alteração se fará 
s em a aprovação do mesmo Conselho em duas 
(2) sessões consecutivas, a que· estêjam pre
sentes, pelo menes, cinco (5) conselheiros . . 

Sala das se1sões, 2 de janeiro de 1947. -
(Assinatu ras ilegfveis) . 

(D.O. 4-1-47). 

iC 

MINISTflRIO DA VIAÇ.4.0 E 
OBRAS PCBLICAS 

Gabinete do Ministro 

Portaria n.0 43, de. 17 de Janeiro de 1H7 

O Ministro de Estado resolve : 
1,0 - Criar uma Comissão para, sob sua 

presidência, estudar, em todos os seus aspec
tos, o problema dos transportes entre o. 
planalto e o litoral centro do Estado de São 
Paulo e sua articulação com os transportes 
marltlmos, compreendendo as ligações terres
tres, o aproveitamento e aparelhamento dos 
portos da citada região . 

2.• - Designar, para constitulrem a refe
rida Comissão, os senhores 

- José Pedro de Escobar, engenheiro, 
classe M, do Q .P. do Departamento Adminis
trativo do Serviço Público e chefe do Gabi
nete do ministro da Viação e Obras Públicas; 

- Oscar · de Barros Falcão, coronel, chefe · 
da Comissão de Rêde G-2, representante do 
Ministério da Guerra ; 

- Clóvls de Macedo Côrtes, engenheiro 
(DNPRC-DNOS), classe N, do Quadro 1 -
P. P .. dêste Ministério e diretor-geral do De
partamento Nacional de Portos, Rios e Canais, 
representante do r eferido Departamento; 

- Mário Leite, engenheiro (DNEF-DNER), 
classe M, do Quadro I - P . P . , Ministério da 
Viação, representante do Departamento Nacio
nal de Estradas de F erro; 

- Oscar W elnschenck, engenheiro, repre
sentante da Companhia Docas de Santos; 

- Carlos da Silva Lima, representante da 
Companhia Paulista ·de Estradas de Ferro; 

- Francisco Emldio da Fonsecà Teles, 
engenheiro, representante do Instituto de En, 
genharla de São Paulo; . 

- Brasllio Machado . Neto, representante 
da Associação Comercial de São Paulo ; 

- Nicolau Alayon, r épresentante da Es
trada de Ferro Santos a Jundlal; 

- Gumercindo P enteado, enge.nhelro, pre
sidente do .Conselho Rodoviário Nacional; 

- Luls Orsinl de Castro, engenheiro da 
Estrada de F erro Sorocabana, representante 
do govêrno do Estado de São Paulo; 

- Dácio Aguiar Morais Júnior, engenhel- · 
ro, representante da F ederação das Indústrias 
do Estado de São Paulo ; 

- Alvaro de Sousa Lima, representante 
da Companhia Mojlana de Estradas de l<~crro; 

- H eitor Pessoa, representante da Comis
são de Marinha Mercante; 

- Benjamim do Monte, engenheiro-chefe, 
padrão P , do extinto Quadro II, dêste Mlnia
t érlo; representante da Secção de Segurança 
Nacional do Ministério da Viação. - Cl61M 
Pestana . 

(D.O. 20-1-47) , 



Legislação estadual 
, 
Integra dos decretos, decretos-leis 

e demais atos de interêsse geográfico 
BAHIA 

Decreto-lei n. 0 919, de 16 de dezembro de 19'6 

Abre, na Searetaria da Fazenda, 4 Secretaria 
ão govt!!rno do E11taão, o crédito especial 
de Cr$ 15 000,00 

O Interventor Federal no Estado da Bahia, 
usando da atribuição que lhe confere o art. 6.o, 
n. • V, do Decreto-lei federal n. • 1 202, de 8 
de abril de 1939, 

Decreta: 
Art. 1. • - Fica aberto, na Secretaria da 

Fazenda, à Secretaria do govêrno do Estado, 
o crédito especial de Cr$ 15 000,00 (quinze 
mil cruzeiros) correspondente à - contribuição 
do govêrno _do Estado para a construção do 
monumento a ser erigido, na cidade de Castro 
Alves, em homenagem ao general Dionísio 
Evangelista de Castro Cerqueira. 

_Art. 2. • - Para suprir o crédito ora 
aberto o govêrno utilizará os recursos pre
vistos no n. • 2 § 3. • art. 11 do Decreto-lei 
federal n.• 2 416, de 17 de julho de 1940. 

Art. 3. • - ~te decreto-lei entrará em 
vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

Cidade do Salvador, em 16 de dezembro 
de 1946. - Gel). O. Caldas, Interventor Fe
dei:al. - OJ6'Ui8 E11pffldoJa. 

(D.O. - Bahia, 17-12-46). 

-te 
"ESP!BITO SANTO 

Decreto de 12 de novembro de 19'6 

Diaplle 11ôbre a finalidade e organia:aç4o do 
Departamento Estadual de E11tatf8tica. 

O Interventor Federal no Estado do Espl
_rlto Santo, na· cçmformldade do disposto no 
art. 6. •, n. • V, do Decreto-lei federal n. • 1 202, 
de 8 de abril de 1939, 

Decreta: 

CAPITULO 1 

Da Finalidade 

Art. l.• - O Departamento Estadual de 
Estatlstlca (D.E.E.), subordinado administra
tivamente ao chefe do Poder Executivo Esta
dual e têcnlcamente ao Instituto Brasileiro 
de Geog-rafla e Estatistlca (l.B.G.E.), desti
na-se a levantar a estatlstlca do Estado segun
do o plano unitário da estatlstlca nacional. 

Art. 2. • - Para a consecução da sua fina
lidade o Departamento agirá junto aos Infor
mantes, ora diretamente, ora por Intermédio 
de outros órgãos estaduais ou municipais de 
estatlstlca, .cujas Informações centralizará e 
encaminhará aoil órgãos federais competentes. 

Art. 3.• - Ao D.E.E. compete: 
a) lançar, ou fazer lançar pelos órgãos 

que lhe são têcnlcamente subordinados, os In
quéritos compreendidos no plano nacional de 
estatística; 

b) lançar Inquéritos especiais que desdo
brem os do referido plano sem o prejudicar, 
a fim de atender às necessidades eventuais, 
civis e militares; . 

c) proceder à coleta, critica e apuração 
dêsses inquéritos submetendo os resultados 
dos primeiros à aprovação dos órgãos federais 
competentes; 

d) preparar quadros e gráficos, simples 
e claros, com os 'resultados das apura<;óes de 
uns e outros; 

e) interpretar êsses quadros e gráficos e 
comunicar a Interpretação ao órgão adminis
trativo a que interessar; 

f) organizar e atualizar prontuários, in
dicadores, boletins e registros que facilitem 
qualquer das fases · do processo estatístico ou 
a atividade pública ou particular; 

g) colecionar a documentação fotográfica, 
cartográfica e bibliográfica existente sôbre 
os aspectos tisico, demográfico, econômico e 
social do Estado; · 

h) publicar anualmente o Anuário Esta
tfatico ou a Sinopse Estatfatica do Esplrito 
Santo, e periódica ou anualmente, os dados 
estatísticos ou subsidiários que convierem; 

1) prestar informações da sua alçada ao 
govêrno do Estado, a órgãos administrativos 
e a particulares, sem prejulzo do serviço ou 
db interêsse público; 

j) baixar instruções aos órgãos estatlstl
cos que lhe são têcnlcamente subordinados e 
avocar, quando convier, Inquéritos dlstrlbuldos 
aos mesmos; 

l) prtmover a regularização de registros 
públicos, ou o seu ajustamento a fins esta
tlsticos, e bem assim a observância do sistema 
métrico em todos os usos diretos ou indiretos 
ligados à administração; 

m) responder, da parte do Estado, pelo 
cumprimento dos convênios de estatlstica que 
o mesmo celebrou, ou que vier a celebrar, 
com a União e com o Munlclplo. 

CAPITULO II 

Da OrganUiaç/Jo 

Art. 4.• - O D .E.E. compõe-se dos se
guintes órgãos : 

1 - Diretoria Geral: 
II - Divisão de Estatlstlca Econômica e 

Financeira (D .E .F.), compreendendo : 
a) Secção de IntercAmbi_o Comercial 

(S.I.C.); 
b) Secção de Estatlstlca Econômica e Fi

nanceira (S.E.F.); 
· c) Setor de Coleta (S .C.); 

III - Divisão de Estatlstlca Social, Cul
tural e Administrativa (D.S .C.A.), compreen
dendo: 

- a) Secção de Estatlstlca SoclaJ e Admi
nistrativa (S .S.A.); 
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b) Secção . Pollcial-Crtminal e · JudicUria 
(S.P.C . .T.); 

c) Secção de Eetatlstica Educacional e 
Cultural (S.E.C.); 

IV - Serviço de Estatietica . Miiitar 
(S.E .M.); 

V - Serviço de\ Administração (S.A.); 
VI - Setor de Documentação e Divulga

ção (S.D.D.); 
VII Setor de Apuração Mecânica 

(S.A.M.). 
Art. 5. •· - As secções terão seus encargos 

executados através de carteiras especializadas, 
cujo número e atribuições serão objeto de ato 
interno do diretor geral. 

Art. 6. • - Os órgãos competentes do 
D.E.E. funcionarão perfeitamente articulados, 
em regime de mútua colaboração e sob ime-
diata orientação do diretor geral. · 

Art. 7.• - O D.E.E. será dirigido por 
um diretor geral, padrão U, nomeado em 
comissão. 

Parágrafo único - O diretor-geral terá 
como auxiliares Imediatos um assistente, ad
mitido na forma do Decreto n. • 16 126, de 
23 de fevereiro do corrente ano e um secretá
rio designado entre os funcionários ou extra
numerários da repartição. 

Art. 8.• - O cargo de diretor-geral será 
provido em comissão mediante livre escolha 
do chefe do Poder Executivo, por Pessoa de 
especialização e competência comprovada. pela 
autoria de trabalhos de estatlstica, docência 
dessa matéria ou desempenho de funções pú
blicas . 

Art. 9. • - As Divisões de que trata o 
art. 4. • serão chefiadas cada qual por um 
diretor, padrão T, nomeado em comissão pelo 
chefe do Poder Executivo; . as Secções e os 
Serviços referidos no mesmo artigo, por um 
chefe, com a gratificação de função de qua
trocentos cruzeiros (Cr$ 400,00) mensais, de-
signado pelo diretor-geral do D .E.E. · 

§ 1. • - A escolha dos diretores de Divi
são deverá recair, de preferência, em funcio
nários da carreira de Estatistica, do Q.U. do 
Estado, de reconhecida especialização e com
petência, indicados pelo diretor-geral do D. 
E. E . ou em funcionários colocados à dis
posição do govêrno estadual pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatietica. 

§ 2. • - Os chefes de Secção ou Serviço 
serão designados pelo diretor-geral, dentre 
os funcionários da carreira de estatietico e 
estatlstico-aux!ltar do Q. U. do . Estado, po
dendo ainda exercer tal função funcionários · 
postos à disposição do govêrno estadual pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatlstica. 

Art. 10 - Ficam criados e lncluldos na 
Tabela 2 da Parte Permanente do Q.U. do 
Estado um cargo de diretorrgeral, padrão U 
e um de diretor de Divisão, padrão ".!;. todos 
de provimento em comissão. 

Parágrafo único - O atual cargo àe dire
tor do Departamento Estadual de Estatlstica, 
padrão S, fica transformado em um cargo 
de diretor de Divisão, . padrão T, de provi
mento em comissão, respeítados os direitos 
assegurados pela legislação em vigor, ao atual 
ocupante efetivo daquele cargo. 

Art. 11 - Constituirão a Junta Executiva 
Regional de Estatietica : 

a) o diretor-geral do Departamento de 
Estatietica, como seu presidente nato; 

b) o Inspetor regional de Estatietica Mu
nicipal;• 

c) os diretores das Divisões e os chefes 
de Secções e Serviços do Departamento Esta
dual de Estatlst!ca; 

d) os diretores-gerais das repartições que 
possulrem Secções ou Serviços especializados 
flllados ao sistema; 

e) os chefes dessas Secções ou Serviços; 
f) um representante do Estado Maior da 

Região Militar, um representante do Estado 

Kalor da · Armada e um do Estado Maior da 
Aeronáutica. 

Art. 12 - Continua em vigor o Decreto 
n.• 8 340, de 11 de março de 1937, naquilo 
que expressamente não . contrariar o presente 
decreto-lei. 

, Art. 13 - O Departamento Estadual de 
Estatlet!ca fará acordos com a Secretaria da 
Educação e Saúde e com a Chefatura de Po
llcia, visando a utilização por êeses órgãos, 
nas melhores condições posslve!s, das estatls
ticas especializadas apuradas pelo D.E.E. 

Art. 14 - Como medida de economia, não 
serão preenchidos, em 1947, os seguintes car
gos vagos, existentes na lotação do D.E .E.: 
1 Estatlstlco classe N e 1 Estatisttco classe M. 

Art. 15 - Dentro de noventa dias conta
dos da publicação dêste decreto-lei, o diretor
geral do D.E.E. apresentará ao govêrI)o. o 
projeto de reforma do atual regimento do 
Departamento. 

Parágrafo único - Enquanto não fôr bai
xado o novo Regimento, o diretor-geral bai
xará instruções de serviço, a fim de coorde
nar as atividades dos órgãos que compõem o 
D .E.E. 

Art. 16 - As despesas decorrentes 
dêste decreto-lei, que entrará em vigor .na 
data da publicação, serão cobertas com os 
recursos das dotações próprias do orçamento 
vigente . 

Vitória, 12 de novembro de 1946. - Moa-
ci r Ubi rajara. - Dario Araújo. E'rilào 
Martina. 

(D.O . - E. Santo, 14-11-46). 

iC 

PABANA 

Decreto-lei n.• 533 

Restabelece as comarcas e munidpios de Fo11 
do Iguaçu e Olevel4nàia e àd outras pro-
11i.utwias . 

O Interventor Federal no El!!tado do Pa
raná, usando das atribuições que lhe confere 
o art. 6.•, n .• VI, do Decreto-lei 'federal n.• 
1 202, de 8 de abril de 1939, e 

Considerando que, pelo art. 8. • do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, pro
mulgado 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 foi desmembrada; 

Considerando que o Estado do Paraná, 
para a constituição daquele Território, havia 
contrlbufdo com as áreas correspondentes aos 
seus munlcfpios de Foz do Iguaçu e Cleve
lândla e parte dos municfpios 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 divisão 
judiciária e administrativa existente ao tem
po da extinção daquele Território, 

Decreta: 

Art. 1. • - Ficam restabelecidos os munl
clpios de Foz do Iguaçu e Clevelãndla, bem 
como as comarcas doe mesmos nomes, com a 
organização administrativa e judiciária que 
possulam ao tempo da sua encorporação ao 
extinto Território do Iguaçu, excetuados 08 
limites divisórios, que serão os fixadOll pelo 
Decreto-lei federal n.o 6 550, de 31 de maio de 
1944 e a jurisdição da comarca de Clevelàndla, 
que será a estabelecida pelo Decreto-lei fe'
deral n.• 6 887, de .21 de eetembro .de 1944.. 
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Art. 2. • - Ficam criados os municípios 
de Iguaçu e Mangueirlnha, com sede nas cida
des dos mesmos nomes, e a comarca de 1. • 
entrância de Iguaçu. 

Parágrafo único - A divisão administra
tiva e judiciária, e os limites divisórios dos 
municípios ora criados, serão os mesmos exis
tentes ao tempo da extinção do T erritório do 
Iguaçu . 

Art. 3. • - Ficam desde já fixadas, para 
a solenidade da reinstalação dos municípios e 
comarcas de que trata êste decret o-lei, as 
seguintes datas : comarca e municípios de 
Iguaçu - dia 30 do corrente; comarca e mu
nlciplo de Foz do Iguaçu - dia 4 d e dezembro 
próximo; comarca e município de Clevelândia 
- dia 30 do corrente; e municipio de Manguei
rlnha - dia 30 do corrente. 

§ 1. • - A solenidade prevista neste arti
go, a qual obedecerá ao ritual aprovado pelo 
Conselho Nacional de Geografia, será pre-
sidida : . 

a) sendo a cidade sede de comarca, pelo 
juiz de Direito; . 

b) sendo cidade sede de municipio sem 
fôro, pelo prefeito municipal. 

§ .2.• - No caso de impedimento eventual 
das autoridades r eferidas no parágrafo ante
rior, a substituição delas se fará automàtica
mente 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; 

c) a do prefeito municipal, pelo secre
tário da Prefeitura Municipal, cabendo a subs
tituição dêste, se também impedido, à autori
dade policial que se encontrar na cidade. 

§ 3. • - Da ata da solenidade realizada em 
cada sede municipal, a autoridade que a hou
ver presidido enviará duas cópias autentica
das ao Diretório Regional de Geografia, na 
capital do Estado, destinando-se uma a figu
rar em arquivo próprio e a outra a ser envia
da ao Instituto Brasileiro de Geografia e Esta
tística, cabendo, àquele Diretório Regional, a 
obrigação de providenciar a publicação de 
tôdas as atas no órgão oficial · do Estado. 

Art. 4. • - O Departamento de Geografia, 
Terras e ·Colonização, da Secretaria de Viação 
e Obras Públicas, procederá ao estudo da divi
são territorial e dos limites divisórios Inter
municipais e Inter-distritais dos municípios 
restabelecidos ou criados por êste decreto-lei, 
propondo as modificações necessárias . 

Art. 5. • - As comarcas de Foz do Iguaçu, 
Clevelândia e Iguaçu ficam providas, cada 
qual, dos cargos de juiz de Direito, juizes 
de Paz, promotor público e Oficiais de Justiça, 
tudo na conformidade com os dispositivos cor
respondentes do Decreto-lei n .• 9 688, de 18 
de março de 1940 (Lei de Organização Judi
rlárla do Estado). alterado pelo Decreto-lei 
n .o 322, de 24 de março de 1945 . 

Parágrafo único - Para o fim do disposto 
neste artigo, ficam criados, na Tabela I, da 
Parte Permanente, do Quadro da Justiça 3 
(três) cargos de promotor público de 1. • en
trância, padrão N . 

Art. 6. • - O grupo de comarcas restabe
lecidas ou criadas por êste decreto-lei, cons
tituirá um distrito judicial, onde haverá um· 
juiz substituto com sede em Iguaçu. Na sua 
!alta ou impedimento, êste juiz será substitui
do na forma prevista pela L ei de Organização 
Judiciária do Estado, mediante designação 
do presidente do Tribunal de Justiça . 

§ l.• - Para o fim do disposto neste 
artigo fica criado, no quadro da Justiça, um 
cargo de juiz substituto, padrão P . 

§ 2. • - Nas comarcas de Iguaçu e Cle
velândla, as férias correrão na época normal 
e na comarca de Foz do Iguaçu no perlodo 
de 15 de dezembro a 15 de fevereiro. 

Art. 7. • - As sedes das comarcas referi
das no artigo anterior fi cam providas das 
seguintes serventias vitallcias de Oficias de 
Justiça (art. 6. •, do Decreto-lei n .• 322, de 
24-3-945): 

a) um Tabelionato de N otas acumulando, 
a titulo precário , o Oficio de Protestos de 
Titulos e Documentos; 

b) Um Oficio Privativo do Registo de 
Imóveis, de Titulas e Documentos; 

c) Uma Escrlvania do Civel e Comércio, 
acumulando as Escrivanias de órfãos, Meno
res, Ausentes, Interditos e Provedoria; 

d) Uma escrivania do Crime, acumulando, 
a titulo precário, a do Júri e das Execuções 
Criminais e o Oficio do R egisto Civil de Ca
samentos, Nascimentos e óbitos; 

e) uma Escrivania de Paz, acumulando a 
da P olicia. 

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 
depositário público (art. 6.• do Decreto-lei 
n.• 322, de 24-3-45). 

Art. 9.• - Fica criada, em cada distrito 
das comarcas a que se refere êste decreto-lei, 
fora da sede do juiz togado, uma Escrivania 
de Paz, acumulando, a titulo precário, o 
Tabelionato de Notas, os Oficias do Registo 
Público do Registo Civil de Casamentos, Nas
cimentos e óbitos e a Escrivania da Policia. 

Art. 10 - Os serventuários e funcionários 
da Justiça que se achavam em exercicio nas 
comarcas referidas neste decreto-lei ao tempo 
da criação do T erritório do Iguaçu, e que 
nesse exercício permaneceram até a extinção 
do Território, são mantidos em seus cargos 
e funções , com a respecti va jurisdição e com
petência, e os demais são mantidos até que 
sejam aproveitados ou substituidos . 

Art. 11 - O preenchimento dos cargos 
criados por êste decreto-lei será feito na for
ma da legislação vigente e d epois de solucio
nados os casos de aproveitamento previstos 
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 d êste decreto-lei , correndo, 
não obstante, as despesas r espectivas, enquan
to tais créditos não forem abertos, pelas ver
bas e dotações consignadas à Justiça, do 
orçamento em vigor. 

Art. 13 - O presente decreto-lei entrará 
em vigor na ãata de sua publicação, revoga
das as disposições em contrário. 

Curitiba, em 21 de novembro de 1946, 1:.15.• 
da Independência e 58.• da República. - Mário 
Gomes da Silva. - Fernando Flores, Sec. do 
Int . Just. e Seg. Pública e respondendo pelo 
Sec. da Viação e Obras Públicas. - Rui F. 
Itiber~ da Cunha, Sec. da Fazenda e respon
d endo pelo Sec. da Agr., Indústria e Comércio. 

(D.O. - Paraná, 26-11-46). 

* 
Decreto-lei n. o 535 

Abre à Secretaria da Fazenda um crédito es
pecial de Cr$ 130 000, 00 . 

O Interventor F ederal substituto no Es
. tado do Paraná, usando da atribuição que lhe 

confere o art. 6. •, n.• V, do Decreto-lei fe
deral n . • 1 202, de 8 de abril de 1939, 

D ecreta: 

Art. 1. • :.__ Fica aberto à Secretaria da 
Fazenda, um crédito especial de Cr$ 130 000,00 
(cento e trinta mil cruzeiros), a fim de aten-
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der às despesas com ajudas de custo, diárias, 
combusUveis e lubrificantes e eventuais da 
Comissão, incumbida de receber em nome do 
govêrno do Estado, as áreas territoriais e 
relacionar os bens móveis e Imóveis pertencen
tes ao ex-Território Federal do Iguaçu, nos 
têrmos do Decreto n .• 2 377, de 22 de outubro 
de 1946. 

Art. 2.• - Revogam-se as disposições em 
contrário .. 

Curitiba, em 25 de novembro de 1946, 125.• 
da Independência e 58.• da Repúbli ca. 
Fernando Flores, Interventor Federal substi
tuto . - Rui Itiber~ da Cunha, Secretário da 
Fazenda. 

(D.O . - Paraná, •27-11-46) . 

Decreto n.o · 2 382 

O Interventor Federal no Estado do Para
ná, tendo em vista o disposto no art. 12 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitó
rias e usando da atribuição que lhe confere 
o art. 7.•, n.• I, do Decreto-lei federal n .• 
1 202, de 8 de abril de 1939, e 

Considerando que o govêrno do Estado não 
pode ficar alheio às justas comemorações alu
sivas ao centenário do nascimento do general 
Antônio Ernesto Gomes Carneiro, herói da 
Lapa e um dos vultos proeminentes da nossa 
história clvico-mllitar; 

Considerando a necessidade de comemora
ção perene dos grandes vultos do passado, 
especialmente daqueles que, tendo importância 
capital na história local , são também grandes 
figuras da nacionalidade; 

Considerando, por outro lado, que é dever 
precipuo do Estado cultuar e perpetuar a 
memória daqueles que se sacrificaram em 
holocausto aos superiores interêsses da Pátria, 
mostrando-os como exemplos às gerações atuais 
e futuras; 

Considerando, finalmente , que existe nesta 
capital a rua General Carneiro, em homena
gem àquele vulto de nossa história, 

Decreta : 

Art. 1.• - Fica a Secretaria do Interior, 
Justiça e Segw-ança Pública autorizada a 
abrir, em nome do govêrno do Estado, um 
concurso de maquetas para a construção, nesta 
capital, à praça Rui Barbosa, do monumento 
dedicado ao general Antônio Ernesto Gomes 
Carneiro e aos heróis da resl~tência da Lapa, 
a ser erigido em comemoração do 1.•• cente
nário do seu nascimento, que hoje transcorre. 

Art. 2.• - A Secretaria do Interior, Jus
tiça e Segurança Pública, em colaboração 
com a Prefeitura Municipal de Curitiba e 
Diretoria Geral da Educação, elaborará o 
regulamento que estipulará as bases do refe
rido concurso. 

Art. 3.• - Fica a Prefeitura Municipal 
autorizada a colocar, na rua General Carneiro, 
uma placa de bronze, comemorativa do cente
nário do nascimento dêsse grande vulto do 
nosso Exército. 

Art. 4.• - Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Curitiba. em 18 de novembro de 1946, 125.• 
da Independência e 58.• da República. 
Mário Gomes da Silva. - Lineu Ferreira do 
.Amaral. 

(D.O. - Paraná, 21-11-46). 

PERNAMBUCO 

Decreto n .º 1 574, de 18 de dezembro de 1946 

Cria o Conselho Cultural, .Artístico e de Turis
mo do Estado . 

O Interventor Federal no Estado, no uso 
das suas atribuições, tendo em vista o disposto 
no art. 7.•, n .• I, do Decreto-lei federal n.• 
1 202, .de 8 de abril de 1939, e a necessidade 
de um órgão destinado a fomentar, coordenar 
e incentiva; o desenvolvimento cultural , artis
tico e turistico do Estado, 

Decreta: 

Art. 1.• - Fica criado o Conselho Culhiral, 
Artistico e de Turismo, como órgão oficia l de 
colaboraQão e de fomento ao desenvolvimento 
cultural, artlstico e turistico do Estado . 

Art. 2.• - Subordinado diretamente ao 
govêrno do Estado, terá por fi nalidade : 

I - estimular e orientar os planos e a 
execução das obras e s erviços, cuja objetivi
dade seja o d esenvolvimento cultural , artlstico 
e turistico. nos seus variados aspectos; 

II - fomentar e coordenar os empreendi
mentos particulares e os serviços oficiais que 
visem medidas relativas ao movimento turis
tico e à propaga nda dos assuntos relacionados 
aos fatos históricos ; 

III - fomentar e assistir a organização e 
o desenvolvimento das instituições, públicas e 
parti<;ulares, relativas à cultura pernambucana, 
sugermdo normas e medidas aconselháveis ao 
seu completo êxito ; 

IV - estudar, proceder a investigações e 
inquéritos , e emitir pareceres, a pedido do 
govêrno do Estado e dos Municipios, e da 
Cll.mara Legislativa, sôbre assuntos de cultura 
arte e turismo ; ' 

V - fis calizar, coordenar e orientar e.s 
instituições particulares, cuja finalidade se 
relacione, imediata ou r emotamente, com os 
serviços culturais, artisticos e turisticos do Es-
tado; · 

VI - sugerir, mediante parecer circuns
tanciado e fundamentado , medidas acautela
doras quanto aos planos, obras e serviços de 
que possam resultar prejuizos à tradição, à 
verdade histórica e ao patrimônio artistico de 
Pernambuco . 

Art. 3. • - Ficam subordinados à super
visão do Conselho, no que tange ao objetivo 
acima : 

I - As bibliotecas do Estado e dos Mu-
nicipios; 

II - os mus&us oficiais e particulares; 
III - os arquivos públicos; 
IV - as instituições de caráter cultural e 

artlstico; 
V - os teatros oficiais e particulares, 

mesmo de amador es; 
VI - as emprêsas de publicidade de fins 

turisticos; 
VII - os s er viços oficiais de propaganda 

e turismo; 
VIII - as exposições de pintura, de es

cultura, de objetos antigos, artlsticos, cien
Uficos e outros que interessem ao desenvolvi
mento do Estado . 

Art. 4. • - O Conselho terá, como presi
dente, o secretário do Interior e Justiça, como 
vice-presidente, o prefeito da capital, e , como 
membros efetivos , o presidente do Instituto 
Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernam
bucano, o rejilresentante do Serviço do Patri
mônio Histórico e Artlstico Nacional, o diretor 
de Documentação e Cultura, o representante 
da Comissão de Defesa do Patrimônio Histó
rico e Artlstico do Estado, o diretor da Escola 
de Belas Artes, o diretor do Conservatório 
Pernambucano de Música, os prefeitos dos 
municlplos de Olinda, lgaraçu, Goiana, Cabo, 
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Rio Formoso, Ipojuca e Slrinhaém, e mais 
cinco (5) pessoas de notório saber e de reno
me, designadas pelo governador. 

Art. 5.• - O Conselho funcionará obriga
tbrlamente uma vez em cada mês, em dia 
designado pela presidência e, extraordinària
mente, quando fôr preciso, a ju!zo da mesma. 

Art. 6. • - Os assuntos, antes de serem 
discutidos, serão examinados pôr um relator 
designado pela· presidência, que os explanará 
convenientemente. 

Parágrafo único - Os inquéritos, devassas 
e investigações de dif!cil !'ealização serão 
afetos a comissões especiais. 

Art. 7. • - Tôdas as resoluções, estudos, 
pareceres, relatórios e demais trabalhos do 
Conselho, inclusive suas atas de reunião, se
rão publicados no. Diário Ofi cial e coleciona
dos, como documentos oficiais, de valor equi-
valente. . 

Art. 8. • - Após a sua instalação, o Con
selho, por uma comissão especial, elaborará 
os seus estatutos, que, aprovados • pelo govêr
no, serão baixados, por decreto administrativo, 
com os seus efeitos regulares . 

Art. 9. • - Revogam-se as disposições em 
contrário. 

D ermeval P eixoto. - Amaro Gomes Pe
drosa. - Alfredo Duarte Filho. - João Hol
mes Sobrinho. - Luís Maria de Sousa Del
gado. - Humberto de Sousa Melo. - João de 
D eus de Oliveira Dias. 

(D.O. - Pernambuco, 19-12-46). 

-+e 

RIO DE JANEIRO 

Decreto-lei n. 0 1 848, de 30 de dezembro de 1946 

O Interventor li'ederal no Estado do Rio 
de Janeiro, usando da atribuição que lhe con
fere o art. 6. • , n. • V, do Decreto-lei federal 
n. • 1 202, de 8 de abril de 1939, 

Decreta: 

Art. 1. • - Fica aberto ' o crédito especial 
de Cr$ 800 000,00 (oitocentos mil cruzeiros), 
destinado a atender as despesas da Comissão 
de Urbanização de Araruama . 

Art. 2. • - Fica anulada, no orçamento 
vigente, verba 1 110, a importância de · Cr$ 
800 000,00 (oitocentos mil cruzeiros), de acôrdo 
com a seguinte discriminação: 

Consignação 6, subconsignação 5 .. 
Consignação 7, subconsignação 7, 

§ l.• , item II . ... . .. . ..... . . . . . 
Consignação 7, subconslgnação 7, 

§ 1. •. item III .... .. .......... . 

Cr$ 
200 000,00 

500 000,00 

100 000,00 

Art. 3.• - O crédito ora aberto tem vi
gência até 30 de junho de 1947. 

Art. 4. • - . l!::ste · decreto-lei entra em vi
gor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário . 

Os secretários de Viação e Obras Públi
cas e das F inanças assim o tenham entendido 
·e façam executar . 

Palácio do Govêrno, em Niterói, 20 de 
dezembro de 1946. - Hugo Silva. - Saio 
Brand. - Hermete Rodrigues da Silva. 

(D.O. - Rio de Janeiro, 31-12-46). 

, SANTA CATARINA 

Decreto n.0 45 

O Interventor Federal no Estado de Santa 
Catarina, no uso de suas atribuições e em 
cumprimento ao que dispõe a Lei n. • 147, de 
18 de novembro de 1936, 

Decreta : 
Artigo único - Fica aprovado o contrato 

' publicado com o presente decreto e celebrado 
entre o govêrno do Estado de Santa Catarina 
e a Emprêsa de Topografia, Urbanismo e 
Construções Ltda.. para elaboração de servi
ços t écnicos especializados nas cidades de 
Joaçaba, Mafra, Canoinhas, Jaraguá do Sul, 
Serra Alta, Videira, São Francisco do Sul, Rio 
do Sul, Tubarão e Laguna. 

Palácio do Govêrno, em Florianópolis, 9 
de janeiro de 1947. - Udo Deeke. - J o{f.o 
Davi Ferreira Lima . · · 

Têrmo do contra.to entre o govêmo do Esta.do 
de Santa. Catarina. e a Emprêsa. de Topo
grafia., Urbanismo e Construções Ltda. . , 
para. elaboração de serviços técnicos espe
cializa.dos nas cidades de J oa.çaba., Mafra., 
Canoinha.s, Jara.guá do Sul, Serra. Alta, 
Videira., São Francisco do Sul, Rio do Sul, 
Tubarão e Laguna.. 

Aos doze (12) dias do mês de dezembro 
de 1946, nesta cidade de Florianópolis, capital 
do Estado de Santa Catarina, . de um lado o 
govêrno do Estado de Santa Catarina, aqui 
designado pela palavra GOVl!::RNO e represen
tado pelo Sr. procurador fiscal substituto, 
Dr. Antônio Romeu Moreira, e, do outro lado, 
a Emprêsa de Topografia, Urbanismo e Cons
truções Ltda.. representada pelo sócio Sr. 
Dr. Marcilio Mota, devidamente credenciado 
e designada nesse ato pela palavra ETUC, 
assinaram êste contrato para prestação de 
serviços técnicos especializados sob as cláu
sulas e condições seguintes : 

CLAUSULA PRIMEIRA 
i 

O objetivo dêste contrato é fornecer ele
mentos ao' projeto de abastecimento de água 
e de rêde de esgôto das cidades de São Fran
cisco do Sul, Rio do Sul, 'l'ubarão e Laguna, 
constantes do acôrdo firmado entre o Estado 
e os munic!pios de Blumenau e outros, datado 
de 15-12-1944, de acôrdo com a autorização 
contida no Decreto-lei n. • 761, de 9-4-1943, e 
das cidades de Joaçaba, Mafra, Canoinhas, 
Jaraguá do Sul, Serra Alta e Videira, cons
tantes do contrato de 12-7-1945, firmado entre 
o Estado e o Escritório Saturnino de Brito, 
e dotar as Prefeituras locais de elementos 
m!nimos básicos topográficos tais como r ela
tórios, originais de campo, de cálculo e ins
truções capazes de permitir uma posterior 
execução de serviços topográficos complemen
tares e cadastrais nas cidades. 

CLAUSULA SEGUNDA 

Serão executados e entregues os seguintes 
elementos : · 

a) coleção de plantas topográficas cadas
trais na escala 1 :1 000 - desenhadas em papel 
canson, colado em celotex ou em outro ma
terial pràticamente indeformável. Convenções 
em côres; 

b) coleção de cópias, em papel vegetal, 
das plantas citadas no item a; 

c) perfil , em papel vegetal mil!metrado, 
dos logradouros públicos na escala 1 :1 000 e 
1 :100 ; ' 

d) planta· em vegetal, em escala r eduzida, 
da rêde de marcos de triangulação e da poli
gonal de precisão; 
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e) planta de conjunto, em papel tela ou 
equivalente, em escala reduzida, obtida pela 
redução das plantas Indicadas no Item a, com 
2 cópias em ozalide; 

f) coleção de originais das cadernetas de 
campo e cálculo de todos os trabalhos (trian
gulação, nivelamento, levantamento, etc.) ; 

g) relação, por logradouros, dos Imóveis, 
contendo as testadas tisicas (T. E.) distância 
à origem dos logradouros (D. O. L.) intervalo 
dos cruzamentos de logradouros, finalidade do 
imóvel (hospital, indústria, hotel moradia, 
etc.) e número de habitantes; 

h) · relatório dactilografado com 1 cópia, 
· indicando métodos usados, exemplos, r esumo 
de resultados e de elementos caracterlstlcos 
de tôdas as estações, marcos e referências 
de nlvel, com plantas esquemáticas da área 
de serviço, da distribuição de marcos e das 
referências de nivel (RNS) , contendo também 
Instruções que facilitem a futura atualização 
e execução de trabalhos complementares pela 
Prefeitura local; 

i) será feita uma relação dos valores de 
obrigações sanitárias correspondentes a cada 
testada legal dos logradouros das cidades. 

CLAUSULA TERCEIRA 

A execução dos itens da cláusula segunda 
obedecerá especificações rigorosas usando-se 
aparelhagem de precisão afim de evitar erros 
que possam prejudicar o prosseguimento futu
ro dos trabalhos . 

Segundo êsse critério, os serviços serão 
feitos na seguinte ordem : 

Serviços base, levantamento topogrà!ico 
semi-cadastral, perfis, instruções para serviços 
futuros e relatórios , 

CLAUSULA QUARTA 

8erviçoa baaa 

Constará de triangulação, poligonais de 
precisão e nivelamento de precisão . 

a) Triangulação : Será executada em cada 
cidade uma triangulação topográfica. 

A colocação dos marcos de triangulação 
será feita de modo que no circulo de ralo de 
500 metros haja, pelo menos, um dêsses mar
cos . O número de vértices será de 2 no mi
nimo e 6 no máximo para cada 100 ha . 

Os marcos serão de concreto, com o re
ticulo de metal, e enterrados até o nivel do 
s olo . Os marcos colocados em calçadas serão 
protegidos por caixas de ferro, gravadas, na 
tampa, as iniciais PM. 

Determinação do azimute verdadeiro de 
um lado da triangulação, por melo de obser
vações astronômicas, a fim de orientar a 
planta no sentido norte-sul verdadeiro . 

A medida da base será feita com trena 
de aço devidamente aferida . Poderá ser tam
bém usado outro tipo de medição, desde que 
seja mais rigoroso, tal como o tio de invar. 

O êrro relativo máximo tolerado na me
dida da base será de 1 :50 000. 

Os ângulos serão medidos pelo processo 
de r eiteração com um minimo de seis vêzes, 
obedecendo. para os fechamentos , a tolerância 
de 10 segundos para os tritl.ngul~ e de 15 
segundos para os quadriláteros . 

A triangulação será calculada pelo processo 
dos minimos quadrados ou pelo processo 
americano . 

b) P oligonais de precisão : Nas cidades 
em que o terreno ofereça dificuldade de trian
gular, ou sejam de área Inferior a 500 ha a 
triangulação poderá ser substltuida por poli
gonais de precisão, medidas com aparelhagem 
especial capa7. de garantir o êrro r elativo li
near máximo de 1 :R 000 e fechamento angu
lar de 20" VN (N é o número de vértices). 

O número de marcos será de 4 no m!nlmo 
e 10 no máximo para cada 100 ha. No circulo 
de ralo de 300 metros deverá haver, no ml
nlmo, um marco. 

Serão colocados marcos de concreto si>
mente nos vértices distanciados, em média, 
500 metros um do outro, e em locais aconse
lháveis. Os outros vértices serão materiali
zados por piquêtes de madeira. 

Os marcos de concreto dessas poligonais 
serão iguais aos de triangulação . 

c) Nas cidades de área superior a 500 
hectares, em que será obrigatória a triangu
lação, esta poderá ser completada por poligo
nais de precisão. 

d) Nivelamento base: 
A) serão colocados RNs, de modo a se 

obter, no minimo, 1 RN dentro do circulo de 
2QO metros de raio . Os RNs serão de metal 
amarelo, colocados, de preferência, em soleiras 
de casas de esquina . ll:sses RNs serão nive
lados geometricamente ; 

B) todo o nivelamento deverá ter o con
tra nivelamento correspondente, sendo que a 
tolerância para êsse serviço será de 0,005 m 
VL ., onde L é a distância em quilômetros; 

C) o cálculo de nivelamento será relativo 
à cota de um RN Base indicada pela Fis
calização; 

D) as cotas dos RNs serão calculadas 
até mm. 

CLAUSULA QUINTA 

Levantame11°to Semi-Cadaatral 

A planta semi-cadastral será na escala 
1 :1 000 e indicará postes, bueiros, divisas 
tisicas entre os imóveis e os logradouros (tes
tadas) e no minimo um lado das construções 
de preferência a frente, valas , passeios, meios 
fios , córregos, rios e pontes. As curvas de 
nivel serão de metro em metro. 

O serviço será feito por pontos estadlmé
trlcos levantados por poligonais a taqueômetro, 
amarradas aos marcos da triangulação ou da 
poligonal de precisão. 

As visadas de estação para estação serão 
feitas com leituras angulares em décimos de 
minuto. 

Os piquêtes serão de madeira de qualidade 
que garantam relativa duração, tendo uma 
taxa de cobre que sirva de vértice de estação. 
Serão levantados, no minimo 40 pontos ta
queométricos por hectare. O número de esta
ção será escrito com tinta vermelha em lugar 
bem vislvel e próximo da mesma. 

T ôdas as poligonais e pontos topográficos 
serão levantados a taqueômetro normal Zeiss 
ou Wild ou por instrumento equivalente, de 
leitura direta, na precisão de minutos, para 
os pontos, e de décimos de minutos para as 
poligonais. 

Não serão · usados Instrumentos com var
nier. 

As poligonais a taqueômetro serão de pe
rimetro nunca superior a 1 500 metros e com 
o máximo de 20 vértices . 

Serão calculadas as projeções e coordena
das até mllimetros. As poligonais para levan
tamento -altimétrico e planlmétrico obedecerão 
à.\! seguintes especificações, onde N é o nú
mero de vértices e L a poligonal em quilô
metros : 

Poligonais a taqueômetro de primeira or
dem (de marco a marco) - 1 :2 500 para o 
fechamento em distância, l'VN para o fecha
mento em ângulo e 35 M V-L para o fecha
mento altlmétrico; 

Poligonais a taqueômetro de segunda or
dem - 1 :2 000 para o fechamento em distân
cia, l'VN para o fechamento em ângulo e 
0,35 m VL para o fechamento altimétrico . 
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As cotas das estações serão obtidas pelo 
nivelamento taqueométrico das pol!gonals. As 
altitudes serão calculadas até "centimetros"' 
nas estações e pontos de detalhes. 

lís fôlh.lS de celotex serão de 0.60 por 
0,90 em tamanho útil e serão prêvlamente 
quadriculadas em declmetros com uma fôlha 
de metal padrão. As coordenll.das das estações 
serão marcadas com réguas especiais munidas 
de vernier e capazes de dar a precisão de 
décimos de mllimetros . A planta de conjunto 
será feita por redução a pantógrafo ou foto
gráfica das fôlhas na escala 1 :1 000. A escala 
da planta de conjunto será ditada pelo tama
nho útil máximo do retângulo de 1,00 x 1,50, 
sendo o desenho orientado no sentido do norte 
verdadeiro . As escalas poderão ser de 1 :5 000 
ou 1 :10 000 conforme a área de serviço . 

CLAUSULA SEXTA 

Perfis 

Os perfis dos logradouros serão determi
nados por pontos estadimétricos levantados 
pràtlcamente no eixo dos mesmos e distan
ciados entre si, em média de 25 metros. Nos 
perfis, serão cotadas as altitudes dos pontos 
levantados até cm e suas respectivas distân
cias desde a origem do logradouro, indicando
se, também, o nome das ruas que cruzarem. 
Serão considerados como logradouros as ruas 
que tiverem, no mlnlmo, três metros de lar
gura e estejam em tráfego públ!co . 

CLAUSULA Sl!:TIMA 

Relatórios 

Será feita a relação de testadas de imó
veis por logradouro. As testadas e intervalos 
de cruzamento serão medidos diretamente a 
trena. 

No mesmo momento da medição e no pró
prio local, serão perguntados o número de 
pessoas que ocupam as construções, assim 
como a finalidade do imóvel. Serão calculadas 
as distâncias dos Imóveis à origem do logra
douro (D. O. L .) facilitando, assim, a futura 
numeração dos mesmos pelo sistema do metro 
corrido . Além dessa relação acima haverá o 
relatório final dactilografado, que será um 
resumo dos métodos usados, com exemplos, 
assim como de todos os resultados obtidos. 
No relatório ter-se-á o resumo estatistico e 
de situação de todos os marcos, RNs e esta
ções. Completando o relatório deverão os 
originais de campo de cálculo serem cataloga
dos de modo a facilitar a obtenção Imediata 
dos valores e permitir o prosseguimento pos
terior dos trabalhos . No r elatório haverá um 
capitulo especial com instruções capazes de 
fac!l!tar as prefeituras locais a executarem 
serviços complementares posteriores. 

Ha:verá também à disposição de cada mtl" 
n!clplo; uma vaga para funcionário no escri
tório da ETUC com vencimentos de Cr$ 800,00 
ficando à disposição da ETUC durante o ho
rário Integral da firma para trabalhos no 
respectivo municlpio. Tem isto a finalidade 
de dotar as Prefeituras de pessoal que tenha 
acompanhado os serviços na ETUC e portanto 
capazes de orientar, posteriormente, a atuali
zação e conclusão dêsses mesmos serviços nos 
mun!ciplos. 

CLAUSULA OITAVA 

Relaç<io · das Obrigações Sanitárias 

Serão feitas relações de testadas por lo
gradouros e cálculo dos valores correspon
dentes das Obrigações Sanitárias, nas cidades 
de São Francisco do Sul, Rio do Sul, Tubarão 
e Laguna. 

Serão Indicadas, nessa relação, as testa· 
das efetivas, testadas legais. códigos de cida
de. valor e número de Obrigações Sanitárias, 
número do Imóvel, se é construido ou não, 
distância, origem e número de registro. 

CLAUSULA NONA 

Ordens de Serviço 

Na data da assinatura do contrato, consi
deram-se como autorizadas as cidades cons
tantes da relação Inicial, devendo a ETUC dar 
Inicio imediato aos serviços. O GOV:E:RNO 
deverá indicar, no prazo de 60 dias úteis 
a partir da data dêste contrato, por melo de 
croquis ou roteiro , após reconhecimento no 
local, quais as áreas das cidades onde serão 
executados os serviços da planta semi-cadas
tral. Essas áreas deverão ser compactas po
dendo-se ressalvar os morros cobertos de 
matas. ·Os trechos com menos de 200 metros 
de largura e 500 de comprimento serão consi
derados como faixas e regulados como serviços 
extraordinários. 

Os serviços base constantes da Cláusula 
Quarta e relação de testadas (Cláusula Sétima) 
serão executados além da área semi-cadastra
da dentro do perlmetro urbano da cidade, 
devendo igualmente ser Indicada na mesma 
ocasião da áre:i. anterior. 

A prioridade de entrega das plantas semi
cadastrais será indicada em tempo oportuno 
pelo Estado . 

Ficam admitidas como ordens de serviço 
as autorizações verbais para relacionar as 
testadas e valores das Obrigações Sanitárias 
das cidades de Blumenau e ltajai. 

As ordens para Serviços Extraordinários 
deverão ser dadas enquanto houver turmas 
de campo da ETUC na cidade a que as · mes
mas se referem : 

CLAUSULA Dl!:CIMA 

Serviços Extraordinários 

Serão feitos serviços extraordinários quan
do o GOV:E:RNO autorizar. 

:E:sses serviços poderão ser de 4 espécies: 
a) levantamento da faixa de terreno para 

exploração da linha adutora ou de despejo 
da rêde de esgôto; 

b) transporte de RN por melo de nivela
mento geométrico; 

c) perfis de logradouros tora da área de 
serviço; 

d) relação de testadas por logradouros 
fora da área de serviço. 

CLAUSULA Dl!:CIMA PRIMEIRA 

O GOV!l:RNO cuidará das formal!dades 
dependentes da Administração Pública decor
rentes dêsse contrato e fornecerá, na medida 
do posslvel, elementos que facilitem a execução 
dos trabalhos. 

CLAUSULA Dl!:CIMA SEGUNDA 

O prazo de entrega do serviço será con
tado na base de 20 dias por milhão de metros 
quadrados.. mais 2 dias úteis por marco fora 
da área de semi-cadastro e mais 30 dias úteis 
para cada planta de redução. 

Os prazos começarão a ser contados 10 
dias após a assinatura dêsse contrato. 

Para os serviços extraordinários feitos 
serão descontados, naqueles prazos, os dias 
úteis necessários para os mesmos . 

CLAUSULA Dl!:CIMA TERCEIRA 

Os trabalhos mencionados na cláusula se
gunda serão executados pelos técnicos e em-
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pregados da ETUC, correndo por conta da 
mesma as despesas de equipamento, materiais, . 
utilidades e instalações necessárias à perfeita 
execução dos tra11alhos contratados. 

CLAUSULA Dl!JCIMA QUARTA 

Pregos e Pagamentos 

a) Preços dos serviços dentro da área 
semi-cadastrada. 

Levantamento e serviços base : - Cr$ 
300,00 (trezentos cruzeiros) por hectare levan
tado e desenhado. 

Relação de testadas: - Cr$ 250,00 (duzen
tos e cinqüenta cruzeiros) por quilômetro de 
testadas medidas e relacionadas e mais Cr$ 
80,00 por quilômetros de testadas relacionadaii 
com valores de Obrigações Sanitárias calcula
das . 

b) Preços dos serviços fora da área semi
cadastrada e dentro do perlmetro urbano. 

Triangulação: ...,.-- Cr$ 1 560,00 por vértice 
medido e calculado, .devendo êstes obedecer 
a disposição prevista na letra a da cláusula 4. •. 

Poligonal de precisão: - Cr$ 900,00 por 
quilômetro de perlmetro e mais Cr$ 200,00 por 
marco colocado, obedecendo a letra b da cláu
sula 4.•. 

Nivelamento base: - Cr$ 130,00 por . quilô
metro nivelado sem contra-nivelamento e mais 
Cr$ 30,00 por RN de metal colocado. 

Relação de testadas: - Cr$ 325.00 por qui
lômetro de testadas medidas e relacionadas, 
e mais Cr.$ 104 .. 00 por quilômetro de testadas 
relacionadas para Obrigações Sanitárias. 

c) Preços de serviços extraordinários: 
Levantamento de faixa: - Cr$ 500,00 por 

quilômetro e mais Cr$ 250,00 por hectare le
vantado e desenhado. 

Transporte de RN por melo de nivelamen
to geométrico: - Terreno bom Cr$ 150,00 por 
quilômetro nivelado e contra-nivelado, e Cr$ 

·30,00 por RN colocado. 
Terreno razoável - Cr$ 200,00 por quilô

i;netro nivelado e contra-nivelado e Cr$ 30,00 
por RN cólocado. 

Terreno ruim - Cr$ 300,00 por quilômetro 
nivelado e contra-nivelado e Cr$ ' 30,00 por RN 
colocado. 

d) As relações das testadas e de valores 
das Obrigações Sanitárias de Blumenau e 
Itajal será de Cr$ 80,00 por quilômetro de 
testadas legais e relacionadas. 

e) Pagamentos: O GOVl!lRNO fará 
adiantamentos mensais, na proporção de servi
ços executados e na base da tabela seguinte: 

TRIANGULAÇÃO: , 
Por vértice colocado, medido e 

calculado ...... . ........ .. .•...... 
Planta -de ·triangulação ou dos marcos 

da poligonal de precisão ....... . 

LEVANTAMENTO: 
Por estação levantada e calculada, no 

máximo de 2 por hectare .. . . ... . 

Cr$ 

1 000,00 

300,00 

42,00 

Por ponto de detalhe levantado e cal
culado, .no máximo de 60 por hec-
tare .... . .. ... ....... . ........... . 

Por hectare desenhado a lápis . .. . . 
Por hectare desenhado a tinta 

RELAÇÃO: 
Por quilômetro relacionado ... ... ..• 

PERFIS: 
Por quilômetro medido e desenhado 

1,20 
40,00 
10,00 

180,00 

200,00 

f) Caução - Como garantia dos traba
lhos contratados, o Estado reterá uma caução 
de 10% sôbre o valor de cada fatura. 

O total de- cauções de cada cidade será 
devolvido à ETUC quando forem concluidos 
e entregues os serviços da respectiva cidade. 

g) Atraso - Salvo · caso fortuito ou de 
fôrça maior, tais como os define a Lei Civil, 
e devidamen~ comprovado, o excesso de pra
zo, uma vez não justificado, obrigará a em
prêsa contratante ao pagamento de multa de 
Cr$ 200,00 por dia útil de atraso na entrega 
dos serviços. 

CLAUSULA DJ.!:CIMA QUINTA 

O GOVJ.!:RNO poderá autorizar a execução 
dos serviços em outras cidades não mencio
nadas neste con~rato, desde que haja acordo 
com a ETUC. 

CLAUSULA DJ.!:CIMA SEXTÂ 

As divergências sôbre a Interpretação · de 
qualquer cláusula e sôbre a execução dêste 
contrato serão submetidas a arbitragem. 

CLAUSULA DJ.!:CIMA SJ.!:TIMA 

Para os efeitos legais dá-se ao presente 
contrato o valor de cem mil cruzeiros, ficando 
isento de sêlo de 2 % (dois por cento) sôbre o 
contrato. E por estarem assim justos e contra
tados firmam o presente em três vias . 

Ã vista do que e de acôrdo com a autori
zação contida em o oficio n. • 7 418, de 10 de 
dezembro de 1946, da Secretaria da Fazenda, 
mandou o Sr. Dr. Antônio RomAI Moreira, 
procurador fiscal substituto da Fazenda Esta
dual, lavrar o presente têrmo de contrato que 
assina com o Sr. Marcll!o Mota, para todos 
os efeitos legais. 

Eu, Nélio Abreu, oficial administrativo da 
classe H, servindo nesta Procuradoria Fiscal, 
o escrevi. 

Sôbre estampilhas estaduais do sêlo co
mum e da taxa de saúde na importância de 
Cr$ .18,00 (dezoito cruzeiros) e selos federais, 
pagos por verba pelo talão n.• 857, na Alfân
dega desta capital, na importância de Cr$ 
500,00 (quinhentos cruzeiros), estavam · as as
sinaturas: Dr. Antônio Romeu Moreira e p.p. 
Sr. Marcllio Mota. · 

(D. O. - Santa Catarina, 10-1-47) . 

..- O Conselho Nacional de Geocrafla ê constltuldo pelo "Diretório Central" na Capital 
Fe.deral, por um "Diretório Regional" em cada capital de Estado e por um "Dlre&brle 

lluniclpal" em cada Prefeitura. 



Resoluções do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística 

Conselho Nacional de Geografia 
Diretório Central 

íntegra das Resoluções n.08 250 a 254 

Resolução n.0 250, de- 5 de novembro de 1946 

Cria uma função gratificada no Quadro Permanente do Conselho Nacional de 
Geografia. 

O Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geografia, usando de suas atribuições; 

Considerando as conveniências do serviço; 

Resolve: 

Art. 1. o - Fica criada a função de "Caixa 
e Pagador" no Quadro Permanente do Conse
lho, cabendo ao funcionário que a exercer o 
direito a uma gratificação, a ser arbitrada 
pelo secretário-geral, de até Cr$ 500,00 men
sais. 

Art. 2. o - O funcionário designado para 
exercer as funções de "Caixa e Pagador" será 
obrigado a prestar caução ou a fazer seguro
fidelidade, cujo valor será arbitrado pelo pre-

sldente do Instituto, no ato da designação, a 
ser feita por proposta do secretário-geral do 
Conselho . 

Art. 3.• - As despesas no corrente ano 
com a execução do disposto na presente Reso
lução serão atendidas pela Verba 5 - Even
tuais, do orçamento vigente do Conselho Na
cional de Geografia. 

Rio de .Taneiro, 5 de novembro de 1946, 
ano XI do Instituto. - Conferido e numerado. 
Virgfüo Correia Filho, Secretário-Assistente 
Interino do Conselho. - Visto e rubricado. 
Christovam Leite de CG8tro, Secretário-Geral 
do Conselho. - Publique-se . Heitor Bracet, 
Presidente do Instituto em exerclcio. 

Resolução n.0 251, de 5 de novembro de 1946 

Autoriza a aquisição de exemplares de uma publicação sôbre o clima do Estado 
de São Paulo. 

O Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geografia, usando das suas atribuições; 

Considerando as vantagens de uma difu
são mais ampla dos bons estudos sôbre a 
Geografia Nacional; 

Resolve: 

Art. 1. • - Fica a Secretaria autorizada a 
à°dquldr duzentos e cinqüenta exemplares do 
trabalho sôbre o clima do Estado ·de São 
Paulo, de autoria do Prof. .Tosé Setzer, edi
tado pelo •Départamento de Estradas de Roda
gem de São Paulo. 

Art. 2. o - Os exemplares adquiridos se
rão dlstrlbuldos aos membros dos órgãos téc
nicos do Conselho e a personalidades e Insti
tuições a critério da Secretaria. 

Art. 3.• - A despesa, que não excederá 
de quatro mil cruzeiros, correrá por conta ·da 
verba correspondente do orçamento vigente do 
Conselho. . 

Rio de .Tanelro, 5 de novembro de 1946, 
ano XI do Instituto. - Conferido e numerado. 
Virgfüo Correia Filho, Secretário-Assistente 
Interino do Conselho. - Visto e rubricado. 
Christovam Leite de Castro, Secretário-Geral 
do Conselho. - Publique-se. Heitor Bracet, 
Presidente do Instituto em exerclcio. 

Resolução n.0 252, de 5 de novembro de 1946 

Autoriza a venda de veículos imprestávfliS. 

O Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geografia, usando das suas atrl bulções; 

Considerando as necessidades dos serviços; 
Considerando a existência de velculos que 

já não mais se prestam aos trabalhos de 
campo; 

Resolve: 

Art. 1. o - Fica a Secretaria autorizada 
a vender, ao melhor preço, um caminhão 
Ford, modêlo 1941, de 8 cilindros e 85 H. P., 
e duas caminhonetas Ford, modêlo 1941, · de 4 
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cilindros e 36 H .P., que estão imprestáveis 
para os serviços de campo. 

Art. 2. • - Para o devido conhecimento 
dos interessados, será publicado edital sôbre 
a venda dos referidos veiculas, sendo que na 
sua aquisição terão preferência, em igualdade 
de condições, os serviços públicos do pais. 

Art. 3.• - O resultado da venda dos 
veiculas irá a refôrço da verba orçamentária 
relativa a material rodante, de modo que 

possa ser ·aplicado na aquisição de novos 
veiculas adequados ao trabalho de campo. 

Rio de Janeiro, 5 de novembro de 1946, 
ano XI do Instituto. - Conferido e numerado. 
Virgfüo Correia Filho, Secretário-Assistente 
interino do Conselho. - · Visto e rubricado. 
Christovam Leite de Castro, Secretário-Geral 
do Conselho. - Publique-se. Heitor Bracet, 
Presidente do Instituto em exerc!cio. 

Resolução n.0 253, de 19 de novembro de 1946 

Autoriza a assinatura de um acôrdo com o Museu Nacional para a realização, em 
mútua cooperação, de expedições · cientificas. 

O Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geografia, usando de suas atribuições; 

Considerando a proposta apresentada pelo 
Museu Nacional para a realização cooperativa 
de expedições cientificas ao interior do pais; 

Considerando ser finalidade preclpua do 
Conselho promover. o melhor conhecimento do 
território pátrio; 

Resolve: 

Art. 1. • - E' aceita a proposta da Dire
toria do Museu Nacional da Universidade do 
Brasil, no sentido do Conselho realizar expe
dições cientificas ao interior do pais, em 
regime de cooperação . 

Art. 2. • - O Conselho colaborará na or
ganização dos programas de estudos e incluirá, 
nas expedições em que cooperar, geógrafos e 

cartógrafos do seu quadro do pessoal para a 
devida investigação das paisagens fisicas e 
culturais e a r espectiva mensuração. 

Art. 3.• - Na escolha das regiões a es
tudar será dada preferência ao planalto cen
tral brasileiro . 

Art. 4. • - Fica o presidente do Instituto 
autorizado a assinar, com a Diretoria do Mu
seu Nacional, o acôrdo que regulará o regime 
de cooperação para a realização das excursões 
cientificas prescritas na presente Resolução. 

Rio de Janeiro, 19 de novembro de 1946, 
ano XI do Instituto. - Conferido e numerado. 
Virgílio Correia Filho, Secretário-Assistente 
interino do Conselho. - Visto e rubricado. 
Christovam Leite de Castro, Secretário-Geral 
do Conselho. - Publique-se. Heitor Bracet, 
Presidente do Instituto em exerclcio . 

Resolução n.0 254, de 19 de novembro de 1946 

Dispõe sôbre a colaboração do Conselho nas exposições regionais e locais· 
de Geografia e Estatística. 

O Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geografia, usando das suas atribuições; 

Considerando que a Assembléia Geral do 
Conselho Nacional de Estatlstica, com a Reso
lução n. • 321, de 20 de julho de 1946, reco
mendou a realização de exposições de Geogra
fia e Estatlstlca, encarecendo a colaboração 
dêste Conselho; 

Resolve : 
Art. 1. • - E' expresso ao Conselho Na

cional de · Estatlstlca aplauso pela oportuna 
iniciativa da realização das exposições regio
nais e locais de Geografia e Estatlstica, que 
representarão indiscutlvel contribuição à cul
tura nacional. 

Art. · 2. • - Fica determinado aos Diretó
rios Regionais do Conselho que colaborem, 
quanto poss!vel, no preparo das exposições de 
Geografia e Estat!stica a serem organizadas 
pelos respectivos Departamentos Estaduais de 
Estat!stlca . 

Art. 3. • - Os Diretórios Municipais de 
Geografia deverão também colaborar, na me
dida das possibilidades, na organização das 
exposições locais de Geografia e Estatlstlca, 
que as Agências Municipais de Estatistlca 
respectivas instalarem. 

Art. 4. • - A Secretaria do Conselho pres
tará aos Departamentos Estaduais de Estat!s
tlca a colaboração que lhe fõr solicitada no · 
tocante à organização dos mostruários geográ
ficos das exposições regionais e locais, e, nos 
entendimentos, terá em vista a difusão dos 
objetivos culturais do Museu Paisagistico or
ganizado pelo Conselho. 

Rio de Janeiro, 19 de novembro de 1946, 
ano XI do Instituto. - Conferido e . numerado. 
Virgfüo Correia Filho, Secretário-Assistente 
interino do Conselho. - Visto e rubricado. 
Christovam Leite de Castro, Secretário-Geral 
do Conselho. - Publique-se. Heitor Bracet, 
Presidente do Instituto em exerclclo. 

~ o Serviço Celltral de Documentação GeogrU!ca do Conselho Nacional de Geografia 6 com
_. pleto, compreendendo Biblioteca, Mapoteca, Fototeca e Arquivo Corográftco, \estlnando-.. 
late à parda de documentos como sejam Inéditos e artigos de jornais. Envie ao Conselho qualquer 
documento que possuir sllbre o território brasileiro. 



Diretórios Regionais 

SÃO PAULO 

íntegra das Resoluções n.º8 36 a 40 

Resolução n.0 36, de 30 de dezembro de UMS 

Nomeia os informantes municipais do Diretó
rio de B/Jo Vicente. 

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 São Vicente, no seu oficio n. • 2 044, 
de 13 de dezembro de 1943; 

Resolve : 

Artigo único - Nomear para informantes 
municipais do Diretório Municipal' de Geo
grafia em São Vicente os senhores : - ll:dison 
Teles de Azevedo, Leonardo Banduccl e Zina 
de Castro Bicudo. 

São Paulo, 30 de dezembro de 1943. -
Vistó e rubricado. Valdemar Lefilvre, Secre
tário. - Publique-se. José de Melo Morais, 
Presidente . 

, iC 

Resolução n.0 37, de 30 de dezembro de 1943 

Nomeia os informantes municipais do Diretó
rio de Cerqueira César. 

O Dlret'ório 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 peio senhor 
presidente do Diretório Municipal de Geogra
'fia em Cerqueira César, no seu ofieio n.º 371, 
de 30 de novembro de 1943; · 

Resolve: 

Artigo único - Nomear para informantes 
municipais do Diretório Municipal de Geogra
fia de Cerqueira César os senhores : - Osvaldo 
Drumond Oliveira, Venerando Mendes Mar
tins, José Praxedes, João Manovani , Benedito 
Fernandes Bueno, Abllio Rodrigues Silva, 
Lu!s Pereira Mendes, Bras!llo Lúcio Camargo, 
Firmino Neves Filho, Vitório Salvador, Honó
rio Gregório Oliveira, Antônio Rosseto, Ave
lino Bicudo de Almeida, Hermelindo de Oli
veira, Júlio Adolfo de Freitas, Angellno Sil
veira, Carmo Joaquim Lopes, Zacarias Silveira, 

Benedito Rodrigues, Bruno Tomassia, Alfredo 
Salvador, Lindolfo de Oliveira, José Alves 
Camargo, Ernesto Benedito, João Garcia Leal 
Júnior, Lindolfo ,Alves. 

São Paulo, 30 de dezembro de 1943. -
Visto e rubricado. Valdemar Lefevre, Secre
tário. - Publique-se. José de Melo Morais, 
Presidente. 

Resolução n . 0 38, de 27 de Janeiro de 1944 

Propõe medidas, ;unto aos governos da Uni4o 
e do Estado, para a publicaçdo de cartas 
geogrdficas não ·oficiais. 

O Diretór.io do Conselho Nacional de Geo
grafia, no Estado de São Paulo, usando das 
suas atribuições; 

Considerando a existência, para venda 
ao público, de mapas que não apresentam os 
caracteristicos necessários e indispensáveis aos 
trabalhos dessa natureza, nem mencionam as 
fontes de que seus editôres se serviram para 
sua confecção; 

Considerando que, pelo grande número de 
erros , omissões e trocas de denominação, êsses 
trabalhos, ao Invés de auxiliar o estudo da 
Geografia, concorrem para criar confusões e 
dúvidas; 

Considerando que urge pôr um paradeiro 
a tal situação; 

Resolve: 

Art. 1. • - Representar aos Govêrnos Fe
deral e do Estado, solicitando de cada um, 
na órbita das respectivas competências, me
didas que evitem a organização e a publicação 
de mapas, sem que fique assegurada a possivel 
fidelidade dos caracteristicos da região re
presentada. 

Art. 2. o - Sugerir aos mesmos governos a 
convenlêncfa de se estabelecer que a organi
zação e a publicação de mapas efetuadas com 
base em outros trabalhos da mesma natureza, 
só se façam com declaração da fonte a que 
recorreu o seu autor. 

Art. 3. • - Solicitar do govêrno do Estado 
as necessárias providências junto às reparti
ções públicas e às Prefeituras Municipais no 
sentido de darem preferência de agora em 
diante na aquisição de mapas, aos editados 
pelas entidades · oficiais . 

São Paulo, 27 de janeiro de 1944. - Visto 
e rubricado. Valdemar Lefevre, Secretário. -
Publique-se. José de Melo Morais, Presidente, 



LEIS Ê RESOLUÇõES 1561 

Resolução u.0 39, de 27 de Janeiro de 1944 

Apresenta congratulações ao prefeito munici-
pal de Tatu(. · 

O Diretório do Conselho Nacional de Geo
grafia. no Estado de São Paulo, usando das 
euas atribuições; 

Considerando que, a 13 de fevereiro de 
1844, sendo presidente da éntão Provlncla de 
São Paulo o brigadeiro Manuel Felizardo de 
Sousa e Melo, pela lei provincial n.• 12, foi 
criado o municlpio de Tatu!; 

Considerando que, assim, a data de 13 de 
fevereiro de 1844 se reveste de especial im
portância para o nosso Estado, visto como 
Ta tu! é hoje uma das suas principais cidades; 

Considerando que se aproxima o centená
rio da criação daquele mun!clplo, 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 dês te Diretório; 

Resolve : 

Artigo único - O Diretório Regional de 
Geografia apresenta congratulações ao senhor 
prefeito municipal de Tatu! pelo transcurso da 
efeméride centenária. 

-·-

São Paulo, 'J:T de janeiro de 1944. - Visto 
e rubricado. Valdemar Leftvre, Secretário. -
Publique-se . José de Melo Morais, Presidente. 

Resolução u.0 40, de 27 de Janeiro de 1944 

Nomeia os informantes municipais oo Diretó
rio de Cajuru . 

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 ; 

Consideral\$10 a Indicação feita pelo senhor 
presidente do Diretório Municipal de Cajuru, 
no seu oficio n . o 731, de 5 de ja,nelro de 1944; 

Resolve : 

Artigo único - Nomear para informantes 
municipais do Diretório Municipal de Geo
grafia de Cajuru os senhores : - Prof. Teófilo 
Elias, Prof. Paulo de Toledo Cruz e Cláudio 
Tlncani. 

São Paulo. 'J:T de janeiro de 1944. - Visto 
e rubricado. Valdemar Leftvre, Secretário. ~ 
Publique-se. José de Melo Morais, Presidente. 



~ . 1 
AREA E POPULAÇAO ABSQI, UTA E RELATIVA DAS UNIDADES FEDERAD 

E DAS GRANDES REGIÕES DO BRASIL 

1. 
2. 
3. 

4. 
5. 
6. 

7. 
s. 
o. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

15. 
1r.. 
17. 

18. 
rn. 
20 , 

21 
22. 
:?3. 
~I. 

23. 
25. 

ÁREA POPULAÇÃO (3) 

FEOERADA UN IDADE Rol nli va 
E REGIÃO 

Absoluta Ab3olUla 
(fün'.1) % d:i. ~ tlo 

Rtgiio Br;i.;ll 

Gu•pori ••...• .•.• .. •...• • 2M 10.1 7,11 2.0" !!1%7 
Acrt .......... .. . ....... . 153 11n 4 .~'ll 1 V itl ;~f 
Amuonas . .. ... . . . .....•.. r $2 EZíl «.60 l~,iO 410 011 
R"l\uio a w d~COãt~da 
Am~•onls/Pàra ....... . .• 3 192 O.O'l o.~4 (4} 

Rio Or:&.ncu ••••.• •. •• ..•• 214 ~ IR IJ,()'J !! .F~'.? 12 !~O 
P.\r:i .. ....... ···~ ···- •·- 1 21n ;2r, 3t,ôi 14.'.:'• ~zim 
Amupá . •.•• • •.•••••• • ••• • mm 8,86 l ,G 1 ZI 1q1 

Norlt .... ..... .... .. .... 3 571 612 100.00 41,9~ 1 473 1'50 

Mun1nMo ... .. ,. ••• .... •. 334 son 31.44 3.Q~ 1 ~~5 rn~ 
P1•111 .... ....... ..... .. . . 2t0311 2; ,111 2,{t~ M~ 1 Ôl 
C'r"~ ..... . ....... .. ..... 15.1 ~.j,) 15,76 '"" ~ 0''1 fA~~ 
Tlin C r.and~ do Nor1e . ..... 53 O!S b.~a o.r~ '""º1 
P~tn1b> •.•.•••.•••.•..•.. 511 2S? 5,;~ o.r11 l 4Z2 ~-1 
r,-r .. ~mbuto ............. .. 970J.i P,A~ l ,lJ 2 r..; t:5 
AI~~º"" ............. . 2S531 2.f'3 0.14 o:.1MO 
Fmul>do d• Noronb~ .. ... (1) ~- 0,00 º·"º 11:65 -· 

N0<deslo •.. ... , ......... 9n21s 100,00 11.'2 9973 642 

Serzi~ ................. .. 21057 1,07 0.2-~ 5-:2 3Z1i 

ª"'"ª 663 ; 02 H.llc 6,tj1 3 UI~ 112 
M ino~ Ó~~-\~::::::::::::: 581 9i5 ~6.1 2 IU3 G 731! 41Q 
ne~ii\o a ,,,,, d emorr.~d· 

10 137 o.~o 0,12 nr, ~O I Miuil>lli:sl'írlto S:111to . ••• 
E•p'111to Siuto ...• .. ...... (2) 40 S~l 3.~4 O,,lS ;60 !Oi 
Hío de J311~iro .... ..... .. 42 588 3.38 0,50 1 ~~ ; ~\j 
Di~trilo fcrlernl. .. . . ... ... 1356 0,11 0,02 1 71;! 141 

lesle .................. . 1 261 757 100,00 14,e2 15 625953 

S~o l'~ulo .•......••.••. .. 2H 221 29,05 2,eo ? 1/<>fl !"lt1 
l'wroni . 201 ?S'i 2~-19 2,:n 1 2·1, :'i'• 
!.hui~ c.úti~;·:::.::::::: !H 3G7 11,43 1.11 1 1;5 :)10 
Rio CrJodc do Sul. ....•... ZS'l 4SO 3U3 3,32 3 3;!(1 G~l 

Sul ••. . ••..•• . . ..••..... 825 358 100,00 9,69 12 915 621 

~h_t.o Gr~o .............. 1262 57'.l 611.~ H.~ 420 5:13 
COL'\$ .. . ...... .. . ...... .. 622 41l3 33.0~ 7,31 s~~ ~1<1 

Cenlro·Oasle ... .. ... . ... 1 885 035 100,00 22,13 1 247 249 

BRASiL ... .. .. ....... 8 516 037 - 100,.CO 41 236 315 

ÁREAS: 
(1) !urlui as !ir= dos Pened0ot S•1o r <>dro e Sio l'Julo e do \tel·~s R~:is. 
(2) lucllli ~· :ht.u das Ilhas de Tríod3do e ~lllN111i \'u. 

(HX· t~~O) 

r>ensidz.de de 
Relati va população 

(l.a1'/lüu2) 

1 ~ d:l r; do 
Rcclio Bra~fl 

1,4.; 
.. 

li.O. (1.03 
~.•1 O.'.!'I Q,$2 
~ ... t.l J,01 0,2!.i 

flM 11.01 0.01; 
~2 lili 2.~I o,;u 
1/J~ O,P5 O,li> 

100.00 3,sa 0,41 

12.~~ 3,00 3,00 
~.jl • I ,! ~ a.2s 

2n,\1; 'i,( . 1U 5 
i ,70 1 t,f.ít lUS 

1),:!" a.45 2.l.!!7 
Z MIO: ll,!i'.! 27~70 
~ • .jS 2.31 . '1;$.3 1 
O.OI 0,00 i 39,44 

100,00 24, 19 ! 10,26 

' Mi 1.31 1 Z5,1tj 
2.;.o; l>.50 fi.9S 
43.11 IG,34 l H.5$ 

OA3 O,tfl 0,G l 
4,>0 1.~2- IS,35 

11 .f!.3 4.4S 4:1,39 
1 J,20 u s 1300,90 

100,00 37,69 12,38 

ss.cn 17.41 29.lH 
fl.ji 3,00 6,: 1 
U,C! 2.~1\ 12.• ' 
~.n S,05 11,76 

100,00 31,32 1 15,55 
1 

33,i4 l,O'i 0,'!"1 
6, ,2il 2,00 1,33 

100,00 3,G2 0,66 

- 100.00 4,84 

Obs. - A lorlusào das áreisncinu mcnciOMdas, o.is cb~llllld:IS ( l ) r (21, e fei10, •1ir11n!, pJrl racllitflt 1 dl!tribbl,5o dtú =-mas 
no quodro. 

POPULAÇÃO: 
(3) Ilrc<Me1mrnto Geul do Br.11il (!.•de Setembro do JO 101. Sioo~;e do Crnto Dl'Dlo1rúfiro do r:O.O.E. Cc;m~o Censi1:iri1 

Narioual, coai :l'f -dlcuçô-.:s nos E;~Jo. de Qll! S<? origian.un oi nol'O!I Terr1\M;Q:' T'e><ll'r:lis cujo. 1lodos !ar:un c:<lt>idO< <lo ..t11du n.• ltl 
do 0.T. - S.S.R. 

(1) A popul11ção desb TI.'!;!ão íoi comput~da . l>Clo.Rrc•-•uumto dr I.• de Sc;tembro de tn40, na do Elltado do Amaion:i•. 

7 300 - Servtço Orê.Ilco do wtltu to BrMtlelro de Geografia e Elltatl.9tlc:a 

Preso CrS 5,00 



.!HSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA 
PRESIDENTE: 

Emàal~ador JOSÉ CARLOS DE: MACEDO SOARES 

O butllula .BT<Uiltiro de Gecurafia t Etlalútica, cria4a prla Decreto n.• g4 609, dt 11 dt í>!l/1p dP 19$4, f uma t rilidmk dt na· 
ligua /tdcaiiM, ruhotdinada dirdomente à Pmidfoci~ d1 lit'l>úb!ica. ·Tem por fim, mtdilitlit a ·tlf•~rft•Ú~ articula!;âo t coavmu:1io d4I 
lr~1 ordttu. admini1ttrfltÍ"1$ ila "~fftV•Ün(ã4 pçlilfra da Rr:pii~!ica e da it1it:ftliia pt1rJü:u:qr. 'PTOmDPrr e frrur t~tt"Utat, oti oriéflll'IT Acnico
mt.nlt, em reoimc. rvu:io1wlii~o. o l~a • ..,tamem.to si&ttmtiiico de f~da$ (la edatr ... ::'r.uz nartomz.i.":, btM cvmo i.n.M?tit.it1r t cuordrnar ~ Qli'OÚJ.Odt• 
g«111râfir.m dtnfra da p31$, 110 aenli4• ck '81obdeCff a caDptrafà>. gerat parti a· conii;cimt nlo metfidica e sistematiwdO' do lmitõric bratil<iro. 
Dentro d!J 1e-u ro7t1pti de alfr.iá.:idet. coor-dma os difêrerdu fUfÍçot de dUttfstfc{I e. d i ~eo9f'a/1a, fim. aircllms, eeiabelea 1torrT:ai tfcnical', Ja.i 
ditulgaça-o, prf>pf}ti re:fonnna, r«eb11, tUtali.sa e utiliza .rw,,..-:~UieJ., Jor-'fT}a ·~peiin.!ist.Jt. p tt"".e}'ll'll <tmbic11tt /nt'llráttl ar in1cia:iC41 n.1ce.e*6riaa, 
ttltnr.t;tndo, em beu.t/Scio de! fCUS r>bjetiroa. (\ oolahoraç!io dq$ três Mbifus dt u:irinltl ~ o.s ~/or,01t cmd1tfJQ.tto3 de lodosº' bralileiros de boa J1Qntade. 

ESQUEMA ESTRUTURAL 
A formaçiío estrutnnil do fn•titut·O comprcr·ml< clQis sist~mas 

pcrm.aoebtes! o d<1<1 -Serviç°' E<itafí>tieos ê o do1 S•JCVÍ\~ Go•igr.i-. 
fooe - e um do org~Qipc;io pcrirjdiea - o IJ9• l:iurvi9<1<1 Ceu~il.;tias. 

1- SISTC:MA DOS SERVIÇOS ESTATÍSTICOS 

O Si:ltema dos Sqrvipos E$~11isticos coru(lôe·•• do Co;iselho lf,1· 
cioual de Est~t·L~tica e do Qu:idro Cxccut h·o. 
A - 'Oo.Ns:ei.ao NJ.ClON'Ali DE Esl'~\Ti.~TICA , <ir~lo Je orieut;l~;:\o e 

coordenaçao gor.il, criado pelo Oocrcto n.0 24 GO~. do G de julho 
de 1934, eoo$ta de: 
1. Um "Órgão Al1minrstrat!vo", qur, é u Srrreterfa Gcr:1I do 

Conselho e do I~til uto. · 
2. "Órgãos D~libor~tivca", que sao: As.,or11Ulia Geral, ro111· 

p<l'lla do.s D:1cmbr03 <la Ju••m l':xc~uth·~ Cr1o1r,d , r~1<scnta11~0 11 

Uoí~o_. a dos presjJcntes das J\JHtâs i~xeerutiv.:.s Ht-i;iomüs, c~prn
aeotaudo os Estitdos, I> Distrito Fbúord • o T crrht.rio do An e (reúat· 
se lU&ualmente 110 mês de iu!ho) a .[unia J;:,culi<'<l C•nlral, ro1n· 
posta do prcsicicate do kslÍt;1to, Jus d ireicn·s d;ts ''ml'c• fit·p·~rfiÇ{·t-1: 
Ceokais de &1.!ltis:ict1, rüittc1>-eutanJo oo re:>p~ttivw.. ~liui.:11ér-i~. e 
de repr-1t~ntes 1fo.•i;r11hJOS pelos ~lírliMri<.~ <ln Viócã11 e Oti.r:;,; 
Públita$, Relaçõ'cs l:.'Xt~rfores, Gu~rr;1, J.l .ui11!Ja e ,\{'ronâutic:n (rcil-thi
.e ordioàrüuneute no primC,1iro dia ~til tje c:~cla tiUÍ~Jll-n.a (';; l] (l~ibtltsi 
ad re/ermdum d• Ass.irnl.i.éi« Ger:il); "" J 1wta; Lttc"1fra.s 11 •. qio11uis, 
110 Di$Lrito Fcde~\I , nos E-;t:idoe e n.1 l't·:ritôrio do Aerc, dê compo· 
aiçJo \l.ariávcJ. mas g1.t.udadr.. a POi.~>ÍVcl ll1Uli1.J;;ia tOUl. li J. }~. e. 
(reúoem..ie. ordinàri.a&ente ao priruuiro dh ~t;l de c~da quínicno) . 

a. "Orgãos Opinat'ivos", s"udivididcsein Com\$.wt• T~.~;,,,, , 
isto é, ••comis!õ~s -Pet1J111ncotcs" (c.~t:ttist 1t·'i.:.s Clsioe;r.~ fit-as, es.iari~
tieas demogrâíic:.u;, e;bt.t'i~kas cco11ôL~foa!, 1•t<·., e l:lOt:i.s '1Goruissõ1o,;'S 
Especiais".qun..nta.s uec~tims, o Cor/i!J lfe C"mu!/(fr(:g_ T~ct:ttü.!, toui
p06to de 32 membros eleitos pela ""'r;nhh\1:1 uo~~I. 

B - QuADno ExECD'l'lYO (coo1>crroçi\o ll'<krat Í\-:1): 

1 . ' 'Organl:i:açâo Federal '', i.s~Q é, ;n cinto llcp.trliç\1-0.i Ccntrab; 
do &tat~tica -Serviço de F.st•tb~iCJ Oomo.>r•f1w. ~ lor.J e rol•· 
tic11 (iiinistório d:1 Justiço), f!~rviço d~ l:;.:a;.,1i1·~ d• Edurnr:1u e 
S~úde (;1-liui:ité.rio d• fü.lucac;ào), Serviço Jc f.Biuti.~ira c'ht f're1·í· 
dência e Tralialbo {Mini;;\êdo !lo Trobalbo), :Sí•f\'ÍÇO do Eeta1i•ii•• 
d~ Produ~\o (Minlstêriod~ A~ríoultura) • s.,rl'Íço ale Est:i~isdc·; l·:t,o· 
oõmica e l'inuoc.eiru (~liui•Lério tla l'a•eOd•}, u Ôrgilos <'OOJi<ruJon•s: 
Ser1·i~os e Sccç&s d• Estatls!1ts espteiali•ad:. cru Jiíerent~ d(tl>lu· 
tamcutos admioistrntixos. 

2. ''Or9anização Regional ", i•lo fr , n.-R~!lA<tirOr.s C(>O\rais <l• 
Es!4tistfra Gerol exi;;tontes noslcsbdoo- Dcrart:.roc111.<>.t Est<l<lu:1is 
de &tatistic~,-110 Di,,trito ft<l~r:1I 0 l'JO Twi!6rio clo Acre- Oepar· 
tamcntosJu G~a e &<iatj,\:ic~. - •os 6r.iJos cooi>cradorcs: Ser
vico e Secc~C$ de C$f~tístiras c:iprcblíndml cm <liforcntes dcpnrtà· 
mentos o,dmipjstrali\'OO l('giouai~. 

3. ''Organização Local", istQ é, os Dt>1\1rtnmc:ntos ou SPtViçC'S" 
Muoidpais de &tutí~lica, ex:is:tcutes· 11:!$ tspituis dos: E~.t1tdos. e~:; 
Ag!oeias nos demais municípius. 

li - SISTEMA DOS SERVIÇOS ·GEOGllÁFICOS 

O Sistema dos S'cr;iços Oeogr'.úicn\ oonlJ)•;<-' º do Cno;clbo l'{n. 
ciooal de Gcoirolia e do Quadro Ex1•rUtlvo. 
A-CONS1:1.JIO NACIONAL D.S U ISt.'l'O!l.'lrlA , Ô!~flo rle orieotn~ão e 
coordenação, criada pdo Dcorota 11.• 1 S~i, d< U de ""'I'° de 
1937, consta de: 

1. Um "Órgiio Admio1lstrãtlvo", Que ó a Secr-.tarin Grr,11 tlo 
Coosclbo. 

2. ºÓtgâQ.~ oom)etatl'/cn~1 •• ou scfoxo a Aa$whU..io. Gnal , c:om· 
P<lftb doo membros do Oiretôri9 Con•r ,11. cell'"'-""t;,uda !I Uniun, • doo 

· prooidcntes dos Diretórios Rc~loMi.s, rrpN"s<:r, tamlo os.Est•dos e o 
Terrlt6rk> do Acre (reúno-se auu.almNite no roês de julho): o Dirt> 

Urio Ctl!tral, composto' do pt~idcat~ do l11stitu1~. do secretário 
gt:r<il do e. N. G .• Jí! \llJl d'!1Nado t~nico de Ci\th1 Miril!ltê1io, de um 
rtwese1J ta1Jtr t:3pi;1.:itt.I do :-llui3türio <la Educ·~'rão <: ~húdt! pcl33 ias· 
titoições<lo ca! tu<t J:a Gcu::.r11fia, do um repre!un~1n1tHs1>ociol do Mi-
11istêrio dai Rd:~ç<ks E-:\tc:riorcs, dt:\lm rcpn.~rt11tánte do govêrao mu· 
11kip:1I da capi:«I da llcptibllca e de um r.p1.S1'11tMltc do C • .N. E. 
(rcún~sc 0Hir1àrinnu~tl(t' õ'1(1 tert:.dro diU út.il de cnda Q•lin-zcna) oa 
Dircf6,'1·o~ l<c·!J~·~·,Uli~ , no~ .!;.S\3d~ P no 1'urritôrio do Arre.. de COLDJM>· 
SIC'<iO variávd, masgu;\IJ" :J"" }!, pO~Í\.'~I au:i.logiu co.m o D. e. {reúnem· 
&C! ordJuAn~uueute- umn viv. 1>or ttiPsJ. 

3. "Órgân Opinativos'', isto 6, Comi.f/-3Õr.1. Tf~nica.", tantas 
qu::mtns 1re.c1•$Sárf"':i:, tl Co1110 dt Cor<t:ultord Ttc11ico.9, subJh1idido em. 
Ctin:mltori11 NiPi011al, u1dcuh1da com o D. e~ e: 21 CotJsultorías a~ 
g[ou~i'f, nrticuJ,,da~ e.oro m rcspcetlvos lJ. H. 

B- Qu .. oao f.x~cuT• •ó (cooperaç;ío íl"ll<rat],a): 

1, ''Orga·th:ttção Fedi:caf', com llto Ôró!i:O .r'((•tul in) f'N\1r:~I -
Servjvo c;lt! G~·gr.ifb u i~st:~thti<:• Fisi.:~r.lrh~i do J\ lmi.:..férjo dll 
\ iação- u ôrg io:-- t•ooprr .•Joft",i- scr\'it;U"' rsped dii·:{dOO UOR Mi· 
uiscórios d''.4 A.triruJt,1rts, \'i>iç,,to, Tr~b~H10. f-;1 l :~~tção. F;u·~nda, 
llf. l~çô<:s J::xtcnor<·~ e J ustip, e doo M111istérios /.! ilitaros; (col:» 
boraerio t:0:1rJ icio·n .d-a) . 

2. "01ga1l1ação Rcginn3J", Isto/>, '" up1rti<;õcs e inat!tut09 
que fuueiuãiim como t)rgãu.:i c:cmrà1s <le g1;oir~ria nm l•;stadr.e. 

3. "Orga11iiJçíiOLO<'di",-1.J.> Oirct6ri0!; Muuidp,i•,Curpoodo 
lnfort:o.\ n!es e Srrvi~ca .\JuuíuipJis cow uLÍl'id&<lcs Ke<>;;r-.l!ic.s. 

111 - SISTEMA DOS SERVIÇOS CENSITÂf;JOS 

O Si;t .;un1\ tfoe. Sl'n·it·o.; u~o~i~:irfos cowpõe~r· d~· órgioa dei ilJtm
ti\103 -as Carol~õaC('11flit.1oi:is - ~ Jc ór:t~..,,1$ c.<c1.1uli\'1~. f'UJo c.r.u
juuto é d1 ... 11~miu:11.10 Sut:iço N11cf1•RJ.H d~ [(n·· tJs~)i, t.ttf11. 

A - Co"n~iiJ<S CBN!ITiR~As: 

1. A ColJl~Uo Cl.'11~i:lr';i Nu\·io:,::i.l , 6ri.r,1o d :i~ ,;-r;i,ivo e· contro-. 
~ttJ.or. col.Opi~t~ <.los mt!tnhroit tLt .fuaht t:x<•·ut1 rn {\:1~:r.i' JO Con
~ihu Xat'io-nal 1IP. 1~st!ili::ü~:·., d• .. SC<trt-tirio do ( \"::i~dlt<' Xn<'ioM.l de 
Gro~ralia, dé u:u rnprt'S~ut.111:0 do Cou>i:lho .'\rn ·'Í• I e df 1.n;,; oulr<JS 
m('Illbro;;- uio do• qu•Ís ··<>ruo.leu )lN.><ideiitc r rllwor Úoi trnbalb<J.11 
ceu.sitário2- r.l .:itOS pO"tat1uf•!u .Junt\\ t•m JtOUle elo Cnasulhu. ~acional 
de. Estatú:tira, vcriftJ«utd .,J~· "k uuuíirwa~·iio dos rtJ;J1...Cth·oJ man
d11tos medfaQtc aio do PoM' t:xecu1h·o. 

2. As 23 Com\s;O.s (:cnsi1.iri'5 RPgion·oi>, ,'irg;lo. orientador..,, 
~:;dn umn d~s qu»is se cem~•- do d··lcgodo rr.'icnal Jo R~n&<>L· 
01m:.Q C'OU)O seu prt·~idl1!tte, d11 tiirrtor em t!"1·rcido <L.1 rcparltçâo 
c:entrnl re.R:iti1U1~ dct c.c.:tatiHic::l l' Jc. Um 1<!Prt"S-1•1Jf.:\11!1) d.a Juo~a Ex~cu· 
tiv:i Rcgio11~I llo Oou!dbo Nadonul de i::st;1ll••fo~1. . 

3. As ComiS.Sões Ceusi!irias Muqie"ipai!-', Arvi'ioo COOJ>ftradorC$ 
e!'ldà uma d1tS •i.u.:iis co1l~~itu:d:1 par t.rPs uitnibrc,_s 1·f PHvos - o prc· 
leito muuicip.11 c<>(JlO sou presidente, o dlllW:ado munki1>3I do Re
ccnse.in\l!n~o;, ~ mn1s gradw1da .•utorid:1de iudiciótia locul, :Mw de 
membros ool>IX>rndorC!!. 

B -SBtWlÇO NAClO:O:i\ L DE "'RECENl!&AMENTO: 

1. A "Dl ·eçno Central .. , romllO'lta de uma Sucre1ari"' dn Di· 
visão Admi·nistr~!iva, du Ulvis'.;.o de Publitid!l(fo e da Div~;iio Tóc· 
tJir:t. 

2. As .. Ollegaclas Ragior.ais", uwa em c•do Unidade da Fe
dt rlrlO. 

3. .As "D,lecacias Sec;:ionãls", !)!D número de 117, &br4ru:endo 
i;:rup09 de muulc:lpios. 

4. As "Oalegacias Municipais". 
ó. O "Corpo de R..:enseadores". 

Sed1 do CONSELHO NACIONAL DE GEOG!IAFIA Prata Gtlúllo Vargas, 14 - Edificlo F. Sanador- 5.0 andar 
Seda do INSTITUTO - Av. Franklin Roosevelt, 166 ,. 
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