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Editorial 
COISfl!ID 

BI LIOTEC 
, 
Are as err1 o al8 · · · 

Data . " 't/-.Íi 
T ·1 ~~de/24. 

A nova Constitt.iição brasileira, promuÍgada êm 19: de ·8ete"iií7iii> <Íe "19i6, 
em seu artigo 8.0 das Disposições Constitucionais Transit6rias, extinguiu os 
Territórios Federais de Iguaçu e· Ponta Porá, o que veio alterar a estrutura 
da divisão política do Brasil. 

Agora, o Brasil está dividido em 26 Unidades Políticas, ao invés de 28, 
a saber: vinte Estados, cinco T_erritórios Federais e um Distrito Federal. 

Determinou também a Constituição vigente que revertessem aos Estados 
donde foram tiradas as terras reunidas para formarem os Territ6rios Federais 
extintos. 

Houve, portanto, com o advento da nova Carta Magna, alterações . no 
quadro dos valores das áreas territoriais do Brasil e das suas Unidades 
Políticas. 

O Conselho Nacional de Geografia aprestou-se em atualizar o quadro 
dessas áreas, tendo o seu Diretório Central baixado em 3 de fevereiro último 
a Re89lução n.0 262, com a qual aprovou as novas áreas territoriais brasileiras. 

Segundo o disposto no Decreto-lei n.O 237, de 2 de fevereiro de 1938, 
foi cometido pelo pêmo ao Conselho Nacional de Geografia o encargo de 
rever as áreas do país e das Unidades da Federação, e 'bem assim dos muni
cípios e distritos brasileiros; nessas condições, as áreas t~rritoriais aprovadas 
com a Resolução n.0. 262 devem ser consideradas oficiais para todos os efeitos. 

~sses dados oficiais são transcritos 1 para que prontamente dêles venham 
a ter cophecimento os interessados. 

Providências estão sendo tomadas, nos têrmos da Resolução n.0 262, a 
fim de· que se generalize no país a adoção dos novos, valores das áreas do 
Brasil e das suas Unidades Políticas, sobretudo nos meios governamentais, 
escolares e culturais • 

Rio, fevereiro de 1947. 

CHRISTOVAM LEITE DE CASTRO 
Secretário-Geral do Conselho Nacional 

de Geografia 

1 Quadro da área e popul~ão absoluta. e relativa das Unidades .Federadas e das grandes 
regiões do Brasil, divulgado a partir do n.9 46 déllse Boletim na capa de fundo. · 



Comentário 

Estrada de Ferro Brasil-Bolívia 
Eng. FLÁVIO VIEIRA 

Membro do Diretório Central do ConselJlo 
Nacional de Geografia 

A inauguração que vem de ser feita, com a presença do nosso ministro da 
Viação, o Exmo. Sr. Dr. Clóvis Pestana, e de altas e ilustres autoridades da 
Bolívia, da estação de El Porton; a 300 quilômetros de Corumbá, na E. F. Brasil
Bolívia, é um acontecimento que não pode passar despercebido. 

Trata-se de um fato de relevante· e notável significação, por isso que a 
~nstrução dessa estrada é, atualmente, a maior, a mais importante das realiza
ções ferroviárias que se processam no continente americano. 

Assim o dizemos, porque a E. F. Brasil-Bolívia, que se desdobra de Corumbá, 
onde se articula com a Noroeste do Brasil, até Sànta Cruz de Ia Sierra, no alto 
interior boliviano, cobrindo uma extensão de 660 quilômetros, faz parte integrante 
da Transcontinental Santos-Arica, estrada fadada a incalculáveis desígnios, que 
cortará ao meio a América do Sul, indo das margens do Oceano Atlântico às 
do Pacífico. Isso quer dizer que o Brasil, através dos 4 000 quilômetros dessa 
~continental, vai ficar ligado a um pôrto do Grande Oceano, vai ter uma 
saida na costa ocidental do nosso continente. 

E como se trata de assunto que muito nos interessa, ligado como está êle 
à nossa Geografia dos Transportes, e, pois, à Geografia Econômica, parece-nos 
oportuno dizer algo a respeito. · 
· A E. F. Brasil-Bolívia está sendo construida de acôrdo com o Tratado de 
Vinculação Ferroviária, assinado em 25 de fevereiro de 1938, entre o nosso 
govêrno e o da Bolívia, representados pefos então seus ministros do Exterior, 
pPectivamente, os Srs. Mário Pimentel Brandão e Alberto Ostria Gutiérrez. 

O artigo V dêsse tratado contém o plano total das construções ferroviárias 
que o Brasil se comprometeu a financiar e de cuja execução foi incumbida uma 
comissão mista, composta de técnicos e funcionários de ambos os países. 

:G:sse plano é constituído pela.s ligações, por caminhos de ferro, do oriente 
boliviano ao sistema ferroviário brasileiro, mediante a construção da estrada 
Oorumbá-Santa Cruz de la $ierra, e dos sub-:planos centro-orientais bolivianos 
ao altiplano andino, entroncando-se assim à rêde ferroviária da Bolívia, que 
ft,tlnge o Pacifico em Arica, no Chile . 

Convém assinalar aqui que ao alto descortínio com que foi traçada a diretriz 
da E. F. Noroeste do Brasil deve-se o fundamento que tornou possjvel a cele· 
bração do tratado de 25 de fevereiro de 1938 e, conseqüentemente, a articulação 
do nosso sistema ferroviário à Transcontinental Santos-Arica. 

Vejamos agora como será coberta a distância que separa o nosso importante 
pôrto paulista do chileno de Arica, através dessa Transcontinental, extensa em 
cêrca de 4 000 quilômetros. · 

a) Contribuição do sis.tema ferroviário brasileiro. 

De Santos a Bauru, pela E. F. Sorocabana; de Bauru a Pôrto Esperança pela 
E. F. Noroeste do Brasil; de Pôrto Esperança a Corumbá, atravessando o rio 
Paraguai numa grande obra de arte,• ultima-se presentemente a secção final da 
E. F. Noroeste do Brasil, que levará os trilhos do sistema ferroviário brasileiro 
até a fronteira boliviana. 

N. - Comunicação feita ao Diretório Central do C. N. G., em sua sessão de,, S de. fevereiro, 
sõbre a inauguração dum novo trecho da estrada de ferro internacional Brasíl-Bollvla. 

• Trata-se de uma ponte de aspecto Imponente, em Pôrto Esperança, com a extensão de 
2 009 metros, atravessando . o rio Paraguai çom o maior arco em concreto armado até agora 
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b) ContribuiÇllo dó sistema ferroviário boliviano. 

Da fronteira brasileiro-boliviana a Santà Cruz de la Sierra temos a E. F. 
Brasil-Bolívia, de que nos ocupamos e cujo trecho de El Porton àquela cidade 
está em plena construção; a estrada Santa Cruz de la Sierra-Vila Vila, cujos 
estudos, concluídos em 1924 pelo govêrno boliviano, estão sendo revistos e atuali
zados, no terreno, pela Comissão Mista; de Vila Vila a Arica, passando por 
Cochabamba, Oruro e Viacha, com ramal pará La Paz, é a Bolivlan Railway, 
estrada em tráfego que demanda o Pacífico, atravessando a fronteira chilena em 
Charafta, daí prosseguindo até o pôrto de Arica. 

Sôbre a ligação da Brasil-Bolívia com a Bolivian Railway, que compreende 
o trecho Mizque-Santa Cruz de la Sierra, em estudos, diz um dos relatórios da 
Comissão Mista: 

"Posta em relêvo a complexa morfologia do território boliviano dividido em 
duas áreas estanques ~ o espaço geográfico andino e o sub-andino, a construção 
de uma ferrovia ligando Cochabamba a Santa Cruz, reveste-se de capital impor
tância para a economia boliviana. Foi medindo com justeza essa importância 
que os governos do Brasil e Bolívia incluíram essa ligação no grande plano de 
construções ferroviárias capitulado no tratado de 25 de fevereiro de 1938. Tra
ta-se de uma ferrovia de montanha, com uma extensão aproximada de 400 
quilômetros cujos estudos topográficos já estão em andamento com resultados 
muito satisfatórios". 

O govêrno boliviano já está construindo o trecho de Vila Vila a Mizque, na 
direção de Santa Cruz. 

É interessante dizer que quatro países - Brasil, Bolívia, Peru e Chile, e aos 
quais poderemos ainda acrescentar o Paraguai, indiretamente, pela ferrovia a 
ser construída de Ponta Porá a Concepclón, serão tributários dêsse extenso 
sistema ferroviário continental. A ligação com o Peru se faz por estrada de ferro 
até Guaqui, à margem do lago Titicaca e depois atravessando êste até Puno, já 

. em território peruano. 
Finalmente, façamos um resumo do andamento da construção da Brasil

Bolívia. Antes, porém, tenhamos uma palavra de louvor à engenharia brasileira, 
que se engrandece e se cobre de mais glórias, realizando essa notável obra, com o 
auxílio btilhant.e da engenharia boliviana. Como é sabido, a chefia dos trabalhos 
técnicos da. Comissão Mista cabe ao Brasil e estêve, desde o início da construção 
até há pouco, a cargo do nosso ilustre engenheiro Luís Alberto Whately, com a. 

· assistência do delegado boliviano, o não menos ilustre engenheiro Juan Rivera 
Torres. 

. E o que a engenharia está fazendo para nos dar em breve tempo essa notável 
grande linha ferroviária do continente colombiano é ainda mais digno de nosso 
entusiástico louvor, desde que se saiba das dificuldades que ela teve de vencer 
e está dominando, oriundas da época, do meio físico e da lonjura onde a tena
cidade e a capacidade realizadora de brasileiros e bolivianos estão apertando 
os laços de sua amizade, numa sadia política de boa vizinhança, através das para
lelas de aço. 

Para tanto, basta dizer que a zona atravessada por êsse trecho difícil da 
Transcontinental situa-se no coração da América meridional, em longitudes 
equidistantes dos oceanos Pacífico e Atlântico. Do quanto custou êsse esfôrço o 
seguinte exemplo dá uma amostra: de Corumbá até Santa Cruz, numa extensão 
de 660 quilômetros através de terrenos inóspitos, desprovidos de recursos, sobre
tudo de vias de comunicação praticáveis, o transporte de provisões para as turmas 
de exploração foi realizado em caminhões e em carrêtas tiradas a bois, nas 
piores condições que se possa imaginar, ora vadeando rios e brejos perigosos, ora 
afundando nos areais intermináveis. 

construido nas ferrovias brasileiras. pois tem um vão livre de 110 metros e uma flecha mlnlma 
de 20 metros, que permite a navegação em qualquer época. · 

Para conseguir-se essa altura nas grandes enchentes, tomou-se necessária a construcão 
de longos viadutos de acesso; constantes de 44 arcos em concreto arma'1o . No local da ponte 
a largura do leito principal do rio, na estiagem, é de cêrca de 1 quilômetro, subdividida em 
dois bracos pela ilha do .Jacaré. O braco principal será vencido com cltico arcos, o já citado de 
110 metros e mais quatro de 90 metros de vão; e o secundário com dois arcos de 56,5 metro1 
cada um. 

Em resumo, a extensão total da ponte pode assim se decompor: braço principal, 470 metros; 
braço secundário, 113 metros; ilha do .Jacaré, 401,5 metros; viaduto da margem esquerda, 
917,5 metros; e Idem da direita, 53 metros. 
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Fl~. 1 - Batrada de :rerro Brari1-BoJMa. 
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Mas, terminemos estas considerações, em que já nos alongamos, dando um 
rápido retrospecto da construção da E. F. Brasll-Bolivia. · . 

Em junho de 1940 . ficou concluído o trecho em território brasUeiro, com 
7,646 quilômetros, de Corumbá ao Arroio Conceição, água lindeira da fronteira 
oeste do Brasil, assim como o trecho, também em território nacional, de Corumbá 
a Ladário (base naval), com 5,228 quilômetros. . 

Em fins de 1943, apesar das dificuldades decorrentes da guerra, a linha férrea 
se achava quase concluída e. com trilhos assentados até o Km 160, na travessia 
do rio Tucabaca. 

Em princípio de 1946 atingia-se a localidade ·de Roboré (Km 250), fortim 
militar, pequeno e futuroso povoado no interior da Bolívia; dentro dêsse mesmo 

' ano alcançava a ponta dos trilhos ó alto da serrania de São José, na . garganta 
de El Porton (cota 555) , circundada pelos penhascos de Tussuguapá, já apro
ximando-se do divisor de águas das grandes bacias do rio Amazonas e do rio 
da Prata. · 

Ali foi construída a estação de El Porton situada no Km 300, eom origem em 
Corumbá, como já. dissemo.s: · 

. O leito está concluído, para receber trilhos, de EI. Porton à pequena cidade 
de São José de Chiquitos, situada a 86 quilômetros daquela estação e a 386 quilô
metros de Corumbá, por via férrea: 

De São José de Chiquitos a Santa Cruz de la Sierra, pelo projeto ferroviário, 
medeiam cêrca de 176 quilômetros, extensão ainda passível de encurtamento na 
fase de loca<;ão. 

Eis o que julguei trazer ao conhecimento do Conselho Nacional de Geografia, 
para celebrar o evento· auspicioso que é a conclusão da primeira metade da 
E. F. Brasil-Bolivia . 

..-::- O Servico Central de Documentacão Geográfica do ConsE>lho Nacional de Geografia J 

...., completo, compreendendo Biblioteca, Mapoteca, Fototeca e Arquivo Corográflco, destinando" 
se êste 1 guarda de documentos como sejam inéditos e artigos de jornais. Envie ao Conselho 
qualquer documento que possuir s6bre o território brasileiro. · • 



Transcrições 

Geografia Humana do Brasil* 
..Re'llista Bra8tle(ra de Geografia -
·Ano I - N. • 3 - Julho de 1939 

PIERRE DEFFONTAINES 
Antigo professor da Universidade 

do Distrito li1ederal 

CAPtTULO IV 
GEOGRAFIA ECONôMICA 

A Geografia Econômica do Brasil comporta o estudo dos diferentes produtos 
do pais, entre êles, como principais, o café, o algodão, o cacau, a cana, o fumo, o 
arroz, a mamona e a pecuária com seus produtos decorrentes. É assunto já regu
larmente explanado e, por isso mesmo, a parte melhor conhecida da Geografia 
brasileira. Vamos nos ocupar, no presente capitulo, não de alguns produtos em 
si, mas dos problemas que a economia nacional apresenta . 

. A agricultura pioneira antiga - O Brasil, pais essencialmente agrícola, tem 
logicamente como problemas predominantes - os da agricultura. Em sua fase 
pré-colombiana, quase não possuía plantas cultivadas, sendo assim a agricultura 
uma estranha, uma imigrada recente. Um vestígio dêsse fato é a importâRcia 
dada às. culturas de exportação, tendo-se produzido por longo tempo, principal
mente,· para o exterior. 

Uma derrubada na zona de colM(za,4o Japon,Ba, no vale do Ribeira 
FOTO S. FRÓIS ABREU 

• Esgotados os números 1, 2 e 3 - ano I da ReviBta Braaileira de Geografia, nos quais fol 
publicado o Importante estudo do Prof. Deffontalnes, editou o C.N.G. uma separata daqueles 
números, que, apesar da grande tiragem, se esgotou ràpidamente, não logrando atender à todos 
os Interessados. Por êsse motivo deliberou a direção do C.N.G. transcrevê-lo no Boletim a 
partir do número 46. Oportunamente, será feita uma nova tiragem. in separata, a fim de · 
que não falte ao j!"eógrafo a Preciosa. contribuição que nos legou o Insigne mestre !rancês. 
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Por outro lado os processos de cultura permaneceram no estado peculiar aos 
paises pioneiros. Os campos, conseqüentes a um recente desflorestamento, são 
comumente eivados dos tocos carbonizados das antigas matas derrubadas e 
queimadas. Nos terrenos assim roçados fazem-se culturas uniformes sem· arrotea
mento e sem adubação, fazendo-se a mesma plantaçãó num mesmo terreno 
até o esgotamento, mais ou menos rápido, conforme o grau de fert111dade de 
cada solo. Os cafêzais plantados em terra roxa conservam a produtividade por 
muitos anos, ao contrário das pequenas c'ulturas de milho, feijão, mandioca, 
cujo rendimento não dura mais de dois ou três anos, culturas precárias e até 
mesmo nômades. 

Cultura recente após uma derrubada, ti611do-ae ainda oa grandes tocoa 
FOTO FlllRNANDlliS SILVA 

Por espírito de previdência, os proprietários cultivam apenas partes de seus 
domínios · e logo que elas dão sinais de cansaço, deixam-nas e vão roçar mais 
adiante outrp trato de terra, produzindo esta prática a grande imobilização de 
terras e a desvastação excessiva e inq.uietadora das matas. Com êste sistema 
de cultura quase temporária, verifica-se contudo o esgotamento de propriedades 
integrais. Fora alguns recantos privilegiados, como a planicie circundante da 
cidade de Campos, a maior parte das zonas agrícolas mais antigas tornar!lm-se 
decadentes e até às vêzes abandonadas. As culturas preciosas, sobretudo o café, 
l~alizam-se em terras virgens da fatxa pioneira e caminham progressivamente 
para o interior como ondas que arrebentam em continuo avanço. 

Os ciclos econômicos ...,... Os produtos de alto valor se substituem em tempos 
muito cliStanciados, constituindo isso. outra caracteristica particular da história 
agricola brasileira - a. divisão em ciclos . . 

Dêsses, o mais antigo é o ciclo da ca'na de açúcar, criador da. fortuna bra
Silelra nos séculos XVII e' XVIll, deixando por tôda parte testemunhos· da antiga 
opulência do período açucareiro. Hoje, sua. exportação é quasi nula; até o mer
cado norte-americano lhe foi conquistado pela concorrência de Cuba. Municipios 
inteiros de Pernambuco, o grande Estado açucareiro, tornaram-se decadentes, 
como São Lourenço da Mata e Iguaraçu. Certo é que Uina nova. zona açucareira 
se desenvolveu posteriormente no Estado de São Paulo, nos arredores de Pira-
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Bnpenho ban11u.t iJo dculo XVII .segundo BarZaeua. (Reprodua'® dO: Hlin> Ç> Açúcar na ' 
Fonn~ão Econômica do Brasil, de Gileno Dê OarlO · . 

Detalhe dum engenho banguS. (ReprodU9llO de O Açúcar na Formação Econõmtca d,o Brasil) 

cicaba, e. hoje o açúcar do Sul (Municipio de Campos e °Estado de São Paulo) 
concorre gradativamente, no mercado nacional, com o do Norte - (5 800 000 
tonelada$ no Norte em 1936 e 4 700 000 nos Estados de São Paulo e Rio de Ja
neiro). No sul de Minas Gerais, também houve numerosas e prósperas fazendas 
açucareiras, de onde desapareceram, em parte, devido à devastação das matas, 
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o que as privou de um combustivel barato, muito consumido no fabrico do 
açúcar e do álcool - (produção em 1936, apenas de 390 000 ton.eladas) . 

Ao contrário do açúcar e do café, culturas aristocráticas, ligadas à grande 
propriedade, é o fumo cultura de pequenos lavradores, expandindo-se de pre
ferência na região baiana; sua fase de fama mundial foi o século XVIII. Hoje, 
há na Bahia, um Instituto do Fumo, trabalhando para melhorar a cultura, 
que já ~a definhando. · 

Cultura de fumo 
FOTO DO DEP. DE PROP. DO BRASIL 



TRANSCRIÇõES 

Tipo àe cafê:eal no interior àe Blio Pavio, ocupando o 
planalto de terra roxa 

FOTO TH. PRElBING 
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Outros muitos ciclos 
agrícolas entrecortam a 
história econômica do Bra
sil. Em São Paulo, logo em 
seguida ao do café, surge 
um novo ciclo: o do algo
dão, e no Estado ·do Rio, o 
da laranja. 

E' conhecido o perigo 
dêste sistema econômico, 
comprovado pela história 
da · grande cultura do Bra
sil - o café, cultmra parti
cularmente nômade e de
vastadora. Em São Paulo, 
o ciclo do café teve origem 
no vale do Paraíba, deslo
cando-se em seguida para 
a zona central entre Cam-

. pinas e Sorocaba; conti-
nuou para o norte (Ribeirão Prêto), para voltar ao oeste, e hoje se estende 
para o sudoeste nas divisas com o Estado do Paraná. !A onda cafeeira, segundo 
a expressão paulista, varreu quase tôdas as terras do Estado & após a sua 
passagem deixou regiões esgotadas e populações mal fixadas ao solo. 

A política do café é não menos instável do que a sua Geografia. Basta lembrar 
as valorizações e desvalorizações sucessivas, seguidas da política de restrição da 
produção, o que trouxe como conseqüêt)cia a destruição, pelo fogo, de mais de 
55 000 000 de sacas de café (sacas de 60 kg.), ou seja mais do dôbro do consumo 
anual muncUal (cêrca de 24 000 000 de sacas). Desde 1937, a volta à política 
de livre concorrência provocou alta rápiqa nas exportações, caídas a 9 000 000 

lt 

Embarque de caf~ no pôrto de Santos 
FoTO DO Dia'. DE PaoP. DO BIWllI. 
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de sacas em 1936, para reascenderem a 15· 810 000 em 1937-38, sôbre uma produ- . 
ção de 21 800 000 sacas, restando ainda um estoque . de mais de 20 000 000 de 
sacas de café velho. 

Uma nova agricultura ,. Felizmente, tõda esta economia agrária estâ hojé 
em franca transformação. A monocultura causou sérios dissabores, crises perió
dicas e até mesmo crônicas de superprodução. Evolui-se para uma ~gricultura 
mais variada, mais bem distribuida. As grandes propriedades decrescem e 
muitos latifl!ndlos estão a caminho de retalhamento em lotes. Na faixa pioneira, 
não mais se concedem Unicamente áreas imensas, de divisas mal definidas, e 
siIIJ. pequenas propriedades de 60 hectares, que tendem a predommar. Em São 
Paulo, por exemplo, esta' evolução se acentuou, sobretudo depois da grande 
guerra. De 1920 a 1934 a pequena propriedade de menos de 25 alqueires (alqueire 
de 2,42 hectares) aumentou de 390 % em número e de 213 % em superficie, 
enq~nto que a grande propriedade de mais de 100 alqueires cresceu apenas de 
72 % em número e de 34 % em superficie, abrangendo .contudo ainda mais de 
3/5 partes da superficie global. 

vi.ta gerai duma 'U8ina à6 açacar em A1aooM. (Usina Sinimbu), ccinaviais ·e restos 
daa mcitas 

Foro GILBNO Dt CABLJ 

Por outro lado há algumas regiões em que as grandes propriedades ganharam 
terreno. As zonas açucareiras, atingidas fortemente pila crise, vão sendo pouco 
a pouco reagrupadas por grandes companhias, aparelli das de usinas e pequenas 
estradas de ferro. As numerosas fazendas com engenhos, tão caracteristicas na 
região de Pernambuco ou do· Maranhão, em franca decadência, são compradas 
e reunidas pelos usineiros . 

Todavia, de um modo geral, já se observa no Brasil. a criação de uma classe 
média de prépl'ietários agricolas, origem de um camponismo proporcionador, 
sem dúvida, de maior estabilidade para o' povoamento rural, multo embora em 
São Paulo, pelo menos, a nova class.e de pequenos proprietários não pareça ter 
renunciado aos hábitos nômades. A fixação do homem ao solo é ainda uma 
esperança. 
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Cultura de banana na babmda 
FOTO DO DEP. Dll PaoP. DO BBASIL 

TraMporte de banana em Santos Foro o. a LllONARDOS 
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A principal transformação presente, é a do si~tema de culturas. As antfgas 
monoculturas de exportação decaem; as culturas de produtos de alimentação, 
de consumo local, estendem seu domínio e uma nova economia agrícola, mais 
fechada, progride em relação à antiga economia de exportação. A produção · 
cafeeira não tem mais a primazia de tempos atrás; representava 80 % das expor
tações, em valor, em 1913, e em 1938 nem a 50 % chegou. A maior parte das 
fazendas cultiva hoje, conjuntamente com o café, algodão, banana e laranja; o 
arroz e o milho desenvolvem-se largamente. Para êstes dois últimos produtos, o 
Brasil garante o consumo e já começa a exportá-los. A paisagem agrícola se 
transforma; em São Paulo o monótono "mar de café" se embeleza com os tons 
variados de outras vegetações. 

Há culturas que se introduzem, como plantas de segunda zona, nas terras em 
parte esgotadas pelas sucessivas colheitas de produtos ricos, obtidos logo após 
o desflorestamento. É por isso que hoje o algodão sucede multas vêzes ao café, 
não obstante serem os algodoais, no Brasil, de cultura mais antiga. Muito anterior
mente ao café, êles já eram encontrados, como cultura de pequenos lavradores, nos 
Estados do Nordeste, onde determinadas zonas, como o Seridó, produzem uma 
fibra longa, muito apreciada. Hoje, porém, a zona algodoeira deslocou-se para 
o sul; São Paµlo tornou-se o primeiro produtor, onde o algodoeiro é planta de 
vida anual, multo diferente da forma arbustiva apresentada no Nordeste. Em · 
1937, o Brasil exportou 236 000 toneladas . e foi classificado em quarto lugar . na 
produção mundial. Fornece também o algodão a matéria prima para a mais 
importante indústria do Brasil - os cotonifícios, que dão trabalho a mais de 
150 000 operários. · 

Há outra cultura de progresso crescente e rápido - o cacau - cultivado 
em duas zonas: aó norte, nas ilhas inundáveis do baixo Amazonas, e principal
mente do baixo TQcantins, cultura bastante antiga , mas de processos rudimen
tares; no litoral baiano, e nas ilhas tlo baixo rio Doce, no Espírito Santo, é, ao 
contrário, uma cultura recente· em pleno desenvolvimento, adaptada ao clima 
das chuvas em tôdas as estações, clima um tanto semelhante ao amazônico, 
embora a região seja situada ao sul d.a zona sêca do Nordeste. Há pouco, foi 
fundado na Bahia o Instituto do Cacau, que proporciona facilidades para a 
extensão desta cultura. A exportação, que ultrapassou 120 000 toneladas em 1936, 
colocou o Brasil em segundo lugar entre os paises produtores. 

Campo de a1goã40 no municipio de Guar abira - Paraíba do Norte 
FoTo F ERN ANDES SILVA 
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Fazenda de cacau em Ilhéus, Estado da Bahia. Vl!em-se oa tabulefros para a secagem das 
améndoas, e a tropa que conduz as sementes do cacaual para a sede da fazenda . Ao 

fundo, a mata que àá Bombra ll$ plantações novas 

FOTO DO DEP. DE PKOP, DÓ BRASIL 
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Progressos análogos têm sido reaUzados na cultura da mamona, cabendo 
hoje ao Brasil o primeiró lugar, com 150 000 toneladas .em 1937, muito na fnmte 
das índias, com 43 000 toneladas. · 

Outras culturas são ainda mais recentes. O Brasil está a caminho de tornar
se um produtor de legumes europeus ·- tomates, batatas, couves-flores, vagens, 
etc . -, que se adaptam e desenvolvem muito fàcilmente nas ~nas montanhosas, 
estando já garantido o consumo local, embora êste aumente cada vez mais. A 
alimentação orienta-se gradativamellte para os legumes frescos, outrora pouco 
conhecidos e procurados. Já se ensaia a exportação (tomates de Pesqueira, por 
exemplo) . Ora, como as colheitas dêsses legumes são feitas em estação inversa, 
são animadoras as suas possibilidades de exportação para os mercados do hemis-
fério norte. • 

O mesmo se poderá dizer da produção fruticola: abacaxis, grapefruits e prin
cipalmente laranjas, das quais foram exportadas, em 1937, 5 000 000 de caixas, 
contra 360 000 em 1927 . A laranja ocupa já o. quinto lugar entre os produtos de 
exportação brasileira; 50 % da produção vai para a Inglaterra e 25 % para a 
Argentina. Em pouco tempo será o Brasil, sem dúvida, um produtor de legumes 
e frutas de aparecimento antecipado em relação à estação européia; é o dealbar 
de novas tendências, t'm muitos Estados do hemisfério austral, chamados a 
debelar as dificuldades alimentares do inverno, nos Estados superpovoados do 
hemisfério boreal. 

Trigo e vinho - Com relação ·ao trigo, o Brasil está em situação inversa; 
permanece na dependência dós países temperados, dependência que se amplia 
com a generalização progressiva do consumo do pão, que suplanta a antiga 
alimentação baseada na farinha de mandioca ou de milho. O tdgo constitui um 
dos principais produtos de importação no Brasil. 

O govêrno se preocupa com o crescimento das compras dêsse produto, ,porque 
perturbam o equilíbrio da balança comercia\. Estimula-se a cultura nacional do 
trigo e selecionam-se espécies adaptáveis ao clima. Até hoje, apenas duas regiões 
deram resultados satisfatórios: o extremo sul <Estado do Rio Grande do Sul) 
e os altiplanos mineiros, principalmente a região de Patos'. Parece que o Brasil 

-2-
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Aapecto duma plantaç4o de laranJaa na baae da aerra do Mar. Moatra como oa laranJa'8 
'v4o penetrando na re11'40 ondulada do "' da aerra 

FOTO DO Dli:P. DE PaoP. DO BllASIL 

tão cedo não se libertará desta dependência: 80 % do trigo consumido é im
portado. Representa isto um exemplo típico da "destropicallzação" progressiva 
da vida brasileira, que a produção nacional acompanha com dificuldade. 

BncaÍ$otamento e embarque de laranJaa, em Limeira, 84o Paulo 
FOTO . 0. H. Ll:ON ARD08 
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Campo de t.rlgo. Cultura ea:perlmental no JnaUtuto AgroMm.ico de Campinas, 8/Jo Paulo 
FOTO Do DEP. DE PRoP. Do BRASIL 

O mesmo problelila se apresenta com relação ao vinho, ctiJo consumo cresce 
e se difunde até nas camadas populares, pelo menos entre os trabalhadores das 
cidades. A viticultura nacional, cresce, porém, ràpidamente senão em qualidade 
ao menos em quantidade;- há vinhos do Rio Grande do Sul, de São Paulo (Jun
diai) e de Minas Gerais. Só o municipio sul-riograndense de Caxias produzJ,u 
115 000 hectolitros em 1938. A importação diminui sensivelmente e já se vai 
notando mesmo um princípio de exportação. 

Vl1111eào em Agua Fria, no Estado de· São Paulo 
FoTO DO Dl!lP. Dlll PRoP. DO BIWllL 
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Economia de · colheita e economia de plantações - Outra transformação 
agrícola que se está processando é a passagem da fase de colheita!s naturais para 
a de plantações. No Brasil, a economia de colheitas tem desempenhado papei 
importante. O primeiro produto de grande exportação foi o pau-brasil, madeira 
tintorial extraída das florestas litorâneas do Nordeste. 

O caboclo, de pendor natural para as colheitas de produtos nativos, prefere 
freqüentemente esta ocupação à produção agrícola sistematizada . Nos tempos 
da produção açucareira, em fins do século XVIII, após a descoberta das pro
priedades tintoriais das raízes do "cravo", deu-se um verdadeiro rush para as 
florestas que continham a preciosa planta; fazendas inteiras se despovoaram em 
proveito da vida nômade das florestas. li:: sabido que na maior parte do século 
XIX, o segundo artigo de .exportação foi a borracha, extraída das florestas 
amazônicas; eram principalmente os cearenses que deixavam suas criações ou 
culturas, para levarem vida errante ao longo das trilhas florestais. Ao norte de 
Mato Grosso, a única riqueza que suporta despesas de expedição é a raiz da 
"ipecacuanha", conhecida vulgarmente pelo nome de poaia. No sul, em Santa 
Catarina e Paraná, a nova colonização polonesa e alemã utilizou-se, como recurso 
inicial, da colheita da erva-mate. O Nordeste continuou a dar importância capital 
às colheitas naturais: babaçu ·(sobretudo no Marànhão, cuja exportação atingiu 
a 30 000 toneladas em 1936) , carnaúba, borracha de mangabeira, óleo de oiticica, 
etc. Em todo o Brasil as frutas silvestres conservaram função importante: a 
goiaba, colhida nos arredores da cidade de Campos, é tão célebre que os filhos 
da região são conhecidos pela antonomásia de "papa-goiabas"; a jabuticaba, o 
bacuri, a manga, etc. Importante é também a colheita de palmitos. 

Tal economia é contudo cheia de incertezas; a colheita é um método primitivo 
e terá de ceder lugar à plantação metodizada. Uma por uma, as colheitas brasi- • 
!eiras têm sido eclipsadas pelas culturas ·correspondentes alhures; a borracha 
da Malásia arruinou os seringueiros do Brasil e a Amazônia caiu em letargia 
econômica profunda; a erva-mate brasileira já não tem a mesma procura no 
Uruguai e na Argentina, onde se multiplicaram plantações novas de "mate". 
A República Argentina que importava 69 000 tonelad~s em 1920, recebia apenas 
33 000 em 1937. Não resta dúvida que muitas vêzes novas colheitas surgem em 
substituição às antigas: torna a aparecer aqui o regime dos ciclos sucessivos. 
Assim, a colheita da castanha, na Amazônia, tende a dar uma nova atividade eco-

Aapecto8 de um carnaubal em e11:plorU1J4o, no EBtado do Ceard 
Foro VIKGINIO CAMl'ICLO 
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nõmica à região (37 000 toneladas de produção em 1936) ; a raiz tóxica do timbó, 
recém-descoberta nas margens do Xingu, é utilizada com eficiência na fabricação 
de gases asfixiantes e para o "Fly-Tox'', constituindo desde alguns anos um 
poderoso auxílio à economia .. 

O Brasil não sairá dessa instabilidade inerente à economia de colheita, se 
não adotar gradativamente a economia de plantações. Para a borracha foram já 
instaladas no Pará grandes fazendas de plantações, estando as mais importantes 
em poder da firma norte-ameiicana Ford. Em Manaus, foi criado o Instituto 
da Borracha, como incentive. Nos Estados do Sul o mate começa a estender 
suas plantações. Na cidade de Patos, na Paraíba, serão empreendidas culturas 
de oiticica. 

Um belo exemplar de oiticica, no Estado do Oeard. Esta árvore tem sido muito valorizada 
nestes últimos anos, pela procura do óleo que substitui o óleo "tung" importado da China 

FOTO FERNANDES SILVA 

Ttpos de criação - Não menores são as transformações no domínio da 
pecuária. O Brasil pré-colombiano não 'possuía animais domésticos e seus reba
nhos são de introdução relativamente recente. Desde as origens, as zonas de 
criação se separaram das de culturas; localizaram-se nos planaltos do interior, nos 
sertões, nas regiões dos campos, dos cerrados ou das caatingas, onde a ausência 
de florestas densas deixava espaço livre à vegetação herbácea e aos rebanhos. 

· Por influência da pecuária, é que se processou o povoamento do interior. 
O gado tinha a V'antagem de ser semovente, produto que se transporta a si mesmo, 
condição de máxima importância para essas regiões extensas e desprovidas de 
vias de comunicação. Ao lado do Brasil das plantações, no litoral e nas matas, 
formou-se um Brasil complementar - o da criação-, no interior, nos campos e 
caatingas. :E:sses dois Brasis se diferençam tanto pelo gênero de vida, como pela 
composição da população. O Brasil agrícola socorreu-se da mão de obra de escra
vos pretos, criando uma plebe de côr ao lado de uma aristocracia branca. O · 
Brasil sertanejo, só de brancos quase· sem mestiçagem, pertencentes à antiga 
camada de imigrantes portuguêses, não tem, no mesmo gre..lh uma hierarquia 
social. O sertanejo é sempre o mesmo personagem; seja êle fazendeiro, .boiadeiro 
(condutor de rebanhos), ou agregado (guardador de gado), representa uma 
civilização pastoril arcaica, cuja técnica se baseia inteiramente na manipulação 
do couro (ver a .sala sertaneja "Euclides da Cunha", no Museu Nacional do 
Rio de Janeiro) . 
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Nas divisas entre as zonas criadoras e agrárias havia importantes feiras, 
centralizadoras das permutas entre essas zonas complementares: Três Corações 
e Benfica, em Minas Gerais, nos· limites do "cerrado" e da "mata"; Feira de 
Sant' Ana, na. Bahia. 

Freqüentemente, as tropas, após longas e penosas jornadas, são recolhidas 
em recintos extensos, de bons pastos, as "invernadas", para se refazerem para a 
venda. Por isso, os campos mais próximos das regiões agricolas e florestais, servem 
de zona de engorda para os sertpes longínquos, destinados à. criação propria
mente dita. É necessário, portanto, distinguir a zona de criação da zona de 
engorda. 

Os produtos pecuários se exportavam como gado em pé, ou . sob a forma de 
carne sêca, preparada nas "charqueadas", sistema de exportação que ainda se 
pratica; com modificações. Procura-se exportar para longe a carne de gado bra
sileiro, graças à conserva pelo frio, para o que se construiram, em São Paulo 
e Rio Grande do Sul, grandes matadouros frigorificos (Barretos, ao norte de São 
Paulo). Era necessário modificar a composição dos rebanhos, para se obterem 
condições típicas de carne exportável. Depois de experiências dispendi:osais 
quanto à introdução de bovinos europeus, verificaram-se qualidades no zebu, 
trazido das índias Inglêsas, e criou-se uma nova raça pelo cruzamento do zebu 
com o indígena caracu. Os criadores da região ocidental mineira (Triângulo 
Mineiro, região de Uberaba) conseguiram dar à nova raça indo-brasileira quali
dades ta1.s, que hoje já se exportam reprodutores para diversos paises latino
americanos e até mesmo para as índias. 

A criação de gado tomou recentemente um novo rumo em muitas regiões, 
norteando-se para a produção de laticinlos (8 000 toneladas de. manteiga em 
1931, 16 700 em 1936, 5 600 de queijo em 1931, 18 600 em 1936) . Em tôrno 
das grandes cidades, Rio, São Paulo e Pôrto Alegre, no local das fazendas 
de plantações, em decadência, desenvolveu-se uni novo tipo de fazendas de 
criação, que expedem diàriamente, pela madrugada, em auto-caminhões e vagões 
de via férrea, grandes quantidades de leite. O aprovisionamento de leite do Rio 
de Janeiro abrange um raio que vai atualmente até Minas Gerais, num limite 
não excedente de oito horas de trajeto. Mais além, há amda fazendas de produ
~o leiteira, mas especializadas na fabricação de manteiga e· queijos (creme de 
Vassouras, queijo Prato). Pequenas usinas de pasteurização e queijarias, insta
ladas ao longo das vias de comunicação, concentram tôda a produção. Dia virá 
em que o Brasil se torne exportador de laticínios. 

A antiga distinção fundamental entre zona . criadora, do -Interior, e zona 
agrária, litorânea, desaparece gradativamente; as velhas propriedades de plan
tações, cuja fertilidade se esgotou, são hoje campinas, substitutas de cafezais 
e canaviais, onde comumente se vêem animais pastando por entre pés de café 
abandonados. A pecqária aparece assim, com diferentes modalidadest ora como -
produto do longínquo sertão pioneiro, ora como resultante da substituição em 
velhas zonas colonizadoras do litoral. O rebanho bovino é o mais numeroso 
(41 ooo ooo de cabeças) seguindo-se-lhe o suíno · (com 23 000 000) e o ovino 
<coní 6 000 ooo apenas). · 

Problemas da pesca - Outra produção animal cuja transfOrmação não se 
faz esperar é a pesca. As costas brasileiras são, como vimos, extremamente 
piscosas; as águas, misturadas pelas correntes frias, são tão fa.voráveis à vida 
aquática ·quanto as da Mauritânia ou do Benguela. ()s rios brasileiros são, 
talvez, ainda mais opulentos do que as costas maritimas, pelo menos alguns, 
como o Amazonas e o São Francisco. · 

A vida de pesca permanece contudo, primitiva, entregue a pequenos ·pesca
dores que com ela satisfazem ao consumo local ·e 'se contentam em secar o 
supérfluo ao sol, para expedi-lo para o interior, com um aspecto pou~o atraente. 
Os portuguêses, notáveis· quanto a organizações de pesca em sua pátria, não as 
desenvolveram no Brasil, esta.rido a atual vida de pesca ligada mais aos antigos 
costumes indígenas do que aos hábitos lusitanos: É a razão do paradox~: um 
pais de opulentíssima fauna maritima, . importar ainda peixes em conserva 
(23 000 toneladas de bacalhau em 1936) . 

Urge acompanhar com interêsse as recentes iniciativas de pesca moderna, 
com grandes barcos frigorificos, empreendida. por companhias japonêsas e por 
nacionais, no Rio de Janeiro, sàntos, Ilha Grande e·Itacuruçá. Já se cogito~ da 
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OoJdnia de iieiaca eim Cabo Frio . OhElgada duma canoa, reipfota de peiacado 
FOTO S. FaóIS ABazu 

criação de um pôrto de pesca em Cabo Frio, local de Salinas, multo propicio; 
mas a criação de um pôrto de pesca não é sómente uma questão marítima, é 
também e, sobretudo, um problema de comunicações ferroViárias com o interior 
do país. Novamente rtos achamos em ~ace da questão dos transportes, tão 
importante no Brasil , 

Aspecto . dum garimpo de ouro naa cabeceiras do ri() dCl8 Gargas 
FOTO 0 , H. LBONüDOS 
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Os metais preciosos -.- Outra riqueza naturál mais realça ainda o problema 
dos transportes: os produtos minerais. Por muito tempo o homem apenas se 
ocupou dos metais preciosos, utilizando-se de simples coleta; os garimpeiros 
colhiam-nos nas aluviões fluviais ou nas vertentes das montanhas. O Brasil foi 
o principal produtor de ouro, do mundo, no século XVIII e o maior fornecedor 
de diamantes no princípio do século XIX. Por influência do ouro e dos diamantes 
é que começou o povoamento das zonas longínquas do interior: Minas Gerais, 
Goiás e Mato Grosso. 

No século XIX a extração já estava em decadência, porque novas jazidas 
minerais alhures tinham atraído a febre do ouro para outros continentes. As 
antigas cidades de mineração já não tinham .esplendor, senão · aparente . Por 
uma adaptação lenta e difícil, a população de mineiros dedicou-se à agricultura; 
Minas Gerais rião mais atraiu os aventureiros, e o mineiro viu-se forçado a 
viver por si mesmo, com uma economia quase fechada . 

O primeiro ciclo de exploração terminou no século XIX; da prosperidáde 
· antiga, apenas restam algumas minas equipadas à moderna (Morro Velho e 

Passagem, em Minas Gerais) , e numerosos batea.dores avulsos nos rios, princi
palmente no rio das Mortes, em Goiás, e no Gurupi, nas divisas do Maranhão 
com o Pará. A produção de ouro mantém-se a cêrca de 4 . 600 quilogramas anuais, 
provenientes, em partes iguais, das minas e dos "garimpos" . 

Ferro e metalurgia - Outro ciclo mineiro se prepara, porém: - a extração 
de enormes massas de ferro e de manganês, de qué o Brasil é um dos maiores 
detentores no mundo . Avalia-se que estão em seu poder 23 % das reservas 

Pico de Itabira, em Mintl8 Gerais. Representa uma àtl8 
11randes massas de itabirito, rocha composta de si lica 

e óxido de /erro 
FOTO o. H •. LsoNARDOS 

mundiais; todavia a produção 
do aço em 1937 átingiu apenas 
a 76 000 toneladas, ou 0,06% da 
produção mundial. 

Como explicar semelhante 
contraste? E' preciso, prelimi
narmente, distinguir dois tipos 

' principais de minérios: os de 
forte teor metálico, até 70% ou 
80%, como os que constituem 
o maciço de Itabira, e os mais 
pobres, de 40% a 50%, que for
mam camadas superficiais cha
madas "canga". A distinção, do 
ponto de vista econômico, é ca- · 
pital; os de mais fraca percen
tagem e maior fusibilidade po-
dem ser tratados. fàcilmente com 
o único combustivel abundante 
na região - o carvão de ma
déira. Por isso, o Brasil come
çou a exploração de suas reser
vas pelos minérios pobres. 

Altos fornos existem já em 
vários .pontos do Estado de Mi
nas Gerais: Sabará, Monlevade, 
Gorceix, Itabirito; novos são 
instalados mais próximo do li
toral, em Barra Mansa, impor
tante cruzamento ferroviário no 
Estado do Rio de Janeiro; êstes 
funcionam igualmente a lenha, 
podendo contudo receber coque 
metalúrgico, dada a vizinhança 
do pôrto de Angra dos Reis. 
Até hoje a siderurgia brasileira, 
tem estado intimamente asso-
ciada às florestas. 

O grupo de altos fornos. em 
tôrno de Sabará se abastece 
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B:x:traçt'lo de minério de ferro a céu aberto, ·em lbirité, Estado cie Minas Gerais. O material · 
e:i:traído é a canga, auficwntemente rica e de Jdlál e:x:ploraçllo 

FOTO 0. H. LEONAIUJOS 

nos colossais maciços flor~tais do alto rio Doce, aos quais está ligado pela 
estrada de ferro Vitória-Minas. O consumo de lenha é considerável, 5 metros 
cúbicos por tonelada de ferro fundido, receando-se a devastação excessiva das 
matas. Convém observar, entretanto, que o desflorestamento por causa meta.
lúrgica, nas grandes matas do rio Doce, assinala o primeiro estádi,o de ocupação 
humana e um principio de saneamento; nas partes roçadas começam a se fixar 
os caboclos mineiros. Não há colonização sem desflorestamento prévio. 

Carregamento de m(nério para e:x:portaç4o, no pôrto do Rio de Janeiro 
. FOTO 0 . H. LEONAROOS 
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A metalurgia, ainda em inicio, já fomecé entretanto ao pais, parte do seu 
consumo em hastes de ferro para construções de cimento armado, e sobretudo 
canos de ferro fundido, de multa procura para abastecimento d'água às cidades 
(produção em 1936: 73 000 ton~ladas de aço e 63 000 de ferro laminado). 

Os minérios ricos não são de fácil fusão pelo carvão vegetal; para aprovei
tá-los o Brasil se vê em face de várias soluções: ou exportá-los em bruto para 
paises de grande indústria metalúrgica - Inglaterra, Alemanha, Japão, Estados 
Unidos - ou tentar transformá-los no. local, seja importando coque estrangeiro, 
seja melhorando o extraido do carvão do Rio Grande do Sul, facilltando-lhe os 
transportes. Vacila-se entre estas soluções. · 

De qualquer modo, a exploração destas colosSats riquezas reclama meios 
de 'transporte de grande rendimento, completamente diferentes dos que existem 
atualmente. Projeta-se a transfor~ação da via-férrea Rio de Janeiro-Belo Hori
zonte, que mantém com dlficuldades a exportação anual, pelo pôrto do Rio de 
Janeiro, de 220 000 tonelarlas de manganês; fala-se também de uma nova 
linha que desça o rio Doce, destinando-se a Santa Cruz, no litoral do Espírito 
Banto (projeto da Itabira Iron) . São principalmente as dificuldades de comu
nicações que retardam o aproveitamento das riquezas metálicas do Brasil. 1!: 
bem verdade que· outras jazidas de ferro' foram descobertas no Paraná e em 
Santa Catarina, pouco distantes das minas de carvão de pedra de Santa Catarina 
(Lauro Müller), que podem fornecer coques utillzáveis pela siderurgia. · 

Para fabricação de aços especiais, poder-se-á recorrer à eletro-metalurgia, 
já ensaiada, sem grande resultado é verdade, em Ribeirão Prêto; mas ela será 
_certamente reiniciada com o progres8? das instalações hidro-elétricas. • 

O problema da energia - O problema do combuStivel influi preponderante
mente no desenvolvimento industrial do Brasil. :mste imenso pais ·é multo mal 
servido neste particular. Por muito tempo utillzou-se sômente lenha e é ainda 
com ela que se movimenta quase metade das estradas de ferro . 

:S: certo que jazidas de carvão de pedra foram descobertas no sul, no Rio 
Grande <São Jerônimo), e em Santa Catarina (Lauro Müller); mas elas estão 
em· posição muito excêntrica, com relação ao resto do pais e são mal servidas .· 
de portos <Imbituóa e Laguna, portos insuficientes) ; os fretes são tão elevados 
como os de Importação; além disso elas fornecem um carvão inferior, friável, 
abundante em cinzas e sulfuroso. 1!: mister reconhecer-se que estão sendo em
preendidas melhores técnicas: aperfeiçoamento nos métodos de lavagem, para 
diminuir a proporção das cinzas, melhor aparelhamento dos portos, uso de 
misturas com carvão de outros tipos para que se possa obter coque metalúrgico. 
Apesar de tudo, o Brasil produz ainda apenas 1/3 de suas necessidades quanto 
à hulha: 700 000 toneladas em 1937, para um consumo de 2 000 000 de toneladas. 

Reconhece-se a importância, para o pais, da pesquisa de outras fontes de 
energia. O petróleo é ativamente procurado em vários pontos: Alagoas, Mato 
Grosso, Território do Acre (fronteiras bolivianas) e no recôncavo baiano . Até 
o presente, porém, nada há de positivo,1 continuando a importação dos óleos 
minerais a ser um dos mais pesados ônus de pagamentos externos. 

Em compensação há no pais uma outra fonte de energia - a hulha branca 
- em qu~tldade inesgotável, segundo parece . A maior parte dos rios são barra
dos por numerosos saltos, conforme já salientamos e o rebôrdo da serra do Mar, 
ao longo do litoral, apresenta condições especiallssimas para a ocorrência .de 
quedas d'água·. Já muitas fábricas são acionadas pela eletricidade; uma parte 
çada vez maior das estradas de ferro tem sido eletrificada: trechô8 da Companhia 
Paulista, da Rêde Mineira e da E. F. Central do Brasil (subúrbios do Rio de 
Janeiro) . A importação de carvão, depois de ter excedido a 2 000 000 de tonela
das, baixa continuamente - (1 4ÓO 000 toneladas em 1937). 

Somente com a hidro-eletricidade o Brasil conquistará a sua autonomia . 
quanto à energia. Na zona sêca e tabular do Nordeste, essa autonomia será mais 
difícil de conquistar; para ilUlllinação das pequenas cidades do interior, usinas 
elétricas, a gás pobre de carvão' vegetal, se instalam por tôda parte. 

1 N . . R. - O presente estudo foi escrito em outubro de 1938, antes, portanto, da descoberta 
do petróleo em Lobato. 
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Navegaçli.o fluvtal e trans
portes por carregamento -

, Um dos mais importantes pro-. 
blemas do Brasil é o das co-

, municações, devido à imensi
dade do pais e às dificuldades 
do meio: relêvo, clima e dis
seminação de população. Cos
tuma-se dizer que os rios fo
ram os primeiros caminhos; 

.,. nesta particularidade seria o 
· · Brasil o pais mais bem servido 

do mundo, pois é possuidor da 
maior bacia fluvial, a do rio 
Amazonas, o qual penetra pelo 
interior do pais como um ver
dadeiro braço de mar, propor
cionando entrada, sem alija-· 
mento de carga, a vapôres 
transatlânticos, até mais de 

TifJO. de tea'VW que fa11 a Unha de Aloobaga, no .rio 
7'occmti1'3 

Foro o. H. LzoNAllDOB 

. 2 000 quilômetros terras a den-
tro. Infelizmente esta maravilhosa rêde hidrográfica serve à região menos po
voada e de menor desenvolvimento econômico. Em outras ' regiões há também 
rios gigantescos, mas' sem as mesmas vantagyns; correm, na maioria, em direção 
oposta à das comun~cações, dirigindo-se, nao p~ra o mar, mas para a . grande 
calha mediana do Paraná-Paraguai; ademais, tem numerosos rápidos e saltos, 
.sendo suas embocaduras de barras arenosas, o que torna diflcultoea a entrada 
das embarcações . Por issti, sómente na parte norte e amazônica recorre-se quase 
exclusivamente aos ttansportes fluviais. A zona. sul constitui uma outra região, 
na qual dominam os transportes por carregamento e rodagem (portage e tou
Zage); o pais não é, contudo, favorável à estrada . O relêvo, ondulado, ·formando 

Na'Vfo ªgawla" que fa11. a Jinha do rio 84o Fratlciaco. B4o Mmoa ·<(e fundo chato e multo 
iiequeno calado 

.FOTO S. J!'aóIB ÁBllBU 
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Lancha rebocando uma al'Varenoa, no no Parnafba 

1 
FOTO BARBOSA OLIVEIRA 

"mar de morros", no dizer local; a espessura dos terrenos de decomposição, de 
argila escorregadia e impermeável; o revestimento florestal, que mantém umJ
dade constante, tudo isso constitui obstáculos muito sérios. 

\ 
' 

Pequena11 embarcacõe8 de vela que trafegam entre a capital e 08 pequenoa portos do fundo 
da Guanabara, conduzindo, principalmente, areia, tijol-08, farinha, banana11, Zaranja11 e 

Zeoume8 · 
FOTO S. FRÓIB ABREU 

• 
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\ . 
Por muito tempo a rêde de viação não passou de um conjunto de trilhas 

para animais, impraticáveis ao trânsito de viaturas; o carro de boi era ·empre
gado principalmente nos serviços internos das fazendas. A conservação, até 
o presente, do transporte em caravanas de muares, para a circulação geral, se 
justifica pelas dificuldades da estrada. A profissão de "tropeiro" (condutor de 
tropas de muares) continua sendo das· mais comuns e garante a exportação de 
produtos exóticos e de minérios a enormes distâncias. A unidade brasileira, 
desde eis antigos tempos, foi realizada, em grande parte, por êsses tropeiros 
nômades. · 

Os muares procediam principalmente dos campos meridionais, zona de pastos 
que prenunciam já os pampas argentinos; a única exploração nessas planícies 
consistia outrora em grandes tropas de cavalos e mulas. A cidade de Sorocaba, 
em São Paulo, estava situada no extremo setentrional desta vasta zona de pastos 
de criações. Ao norte, começavam já as regiões florestais, que iam sendo invadidas 
pelas plantações, e as zonas montanhosas do Centro, entregues à exploração de 
minérios; estas duas partes, pouco favoráveis à criação, tinham contudo grande · 
necessidade de animais de carga. O sul fornecia os animais e o norte dêles ~ 
utilizava. Sorocaba era a "cidade eixo" entre o país da árvore e o da erva, por 
isso tornou-se o centro das feiras de animais. 

Hoje o trânsito de muares diminuiu sensivelmente, pela concorrência de 
outros meios de transportes mais eficientes, e as feiras de Sorocaba entraram 
em decadência. 

Estradas de rodagem e estradas de ferro - O enorme :rirogresso da rêde rodo
viária (em dez anos ela quase decuplicou), trouxe uma vida de relação mais 
ampla para regiões onde imperava uma economia quase fechada. Todavia, 
apesar de uma muito ativa política rodoviária, Estados inteiros têm uma quilo
metragem diminuta Be estradas verdadeiramente carroçáveis. O revestimento 
com material resistente e durável é ainda dificultoso; é com freqüência agluti
nado com o barro vermelho de decomposição, pois o betume é caro, tendo de 
ser necessariamente importado; o emprêgo do cimento é ainda mais oneroso, 
pois o calcáreo é um produto raro neste país, cristalino em sua maior parte. 

Trecho da estrada de ferro entre PC!ranagud e Curitiba, galganj,o a 11erra do Mar 
FOTO DO DEP. DE PROP. DO BRASIL 
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·É forçoso reconhecermos, também,. que a fónnula, para a solução do problema 
das estradas tropicais, ainda não foi encontrada. O aqtomóvel é aliás de elevado 
preço e o 'petróleo continua sendo um artigo impQrtado. Em busea de uma 
solução, intensifica-se o uso do gasogênio, já utilizado por- várias emprêsas de 
transportes rurais; emprega-se também .a mistura ao carburante de .certa pro
porção de álcool, proveniente das destilarias do caldo da cana de açúcar. 

Causa verdadeira admiração a audaciosa penetração do automóvel,- princi
palmente do auto-caminhão, até pleno centro do Brasil, por caminhos quase 
naturais, rudimentarmente conservados graças ao pedágio. Cidades como Uber
lãndla, no Triângulo Mineiro, ou Campo Grande, em Mato Grosso, ·tomaram-se 
cabeças de linhas automobilísticas que se estel).dem por milhares de quilômetros, 
ate Cuiabá e mesmo além. 

A rêde rodoviária se desenvolveu aqui, como em muitos pai8es novos, poste
riormente às ferrovias. Estas, a principio, tiveram como concorrentes únicos 

. as estradas de tropas, das quais assimllaram certos característicos; com o fim 
de evitar as obras de arte, foram construídas com rampas multo fortes e slnuo
ri.dades inúmeras; mUitas são assentada&-simplesmente no solo, sem lastro <le 
cascalho. Quase tôdas são de uma única via, mesmo a principal, a do Rio de 
Janeiro a São Paulo, que entretanto liga duas cidades de mais de um milhão 
de habitantes. · · · 

O relêvo é obstáculo sério, sobretudo na subida da serra do Mar, barreira 
prinêipal logo à entrada do pais. A maioria das linhas férreas que sobem esta 
serra, são de cremalheira, estradas naturalmente de f.raco rendimento, com 
composições de três vagões apenas nos funiculares. No interior, muitas linhas 
suportam apenas trens de 5 a 6 carros. A rêde é quase sempre insuficiente para 
assegurar o escoamento dos produtos, como se deu com o aumento ·da produção 
algodoeira na parte ocidental do Estado de São Paulo, que provocou obstrução 
crônica nas estações da Sorocabana. O mesmo se dá com a exportação do ferro 
e manganês de Minas Gerais que só se pode fazer em proporções mínimas, 'Pelas 
estradas atuais. 

Grandes, entretanto, são os progressos em andamento. A Co.mpanh~a Pau
lista; no Estado de São }>aulo, já está. em grande parte eletrificada; outras estra
das e&tão sendo dotadas dêsse melhoramento, como seja a Central do Brasil, 
nos trechos próximos do Rio de Janeiro. Autom'otrizes começam a sêr postas em 
serviço em diversas linhas, o que · permite grande economia de tempo (por 
exemplo, São Paulo-Bau.ru em 6 horas) .. 

A rêde ferroviária é, contudo, ainda pouco <lesenvdlvida; conta apenas 
35 ooo quilômetros e não constitui. uma rêde centralizada à semelhança ·da 
Argentina, que irradia de Buenos Aires. O Brasil não possui verdadeiramente um 
sistema axial; está no regime das vias de penetração, que pártindo dos portos, 
para o interior, vão atingir a pontos terminais em zonas aindà virgens, às "bôcas 
do sertão", conforme se diz no Brasil. As companhias de estradas de ferro têm-se 
encarregado, contudo, raramente da colonização- como tem sido feito na América 
do Norte ("Canadlan Pacific", por exemplo); os trilhos precipitaram o j:>ovoa
mento, mas não o precedeJ;am nem organizaram, salvo raras exceções como a 
"Estrada de Ferro Norte do Paraná" no mesmo Estado e a "Noroeste" em São 
Paulo . ·As diversas estradas permanecem isoladas, sem uniforiilização e as 
diferentes companhias adotaram bitolas diversas; sendo, todavia, 80 % de 1 
metro de bitola . · 

Há capitais de Estado que ainda não estão ligadas por via férrea, como 
Culabá, em Mato Grosso, Goiânia, nova capital de Goiás, e dai se compreende a 
ltnportãncia deSsa. "marcha para o oeste" que faz parte do programa do atual 
presidente da República. 

o mar e o ar nos transportes - A unidade comercial hodierna não é, pois, 
assegurada nem pelas ferrovias, nem pelas estradas de rodagem, nem pelas vias 
fluviais; o grande eixo de transporte permanece fora do país: a via marítima. 
:! pelo mar que se efetua ainda a maior parte das trocas e se estabelecem essen
cialmente as comunicações entre os Estados. Mato Grosso e Goiás, os dois 
Estados afastados do Oceano, são por isso mesmo os menos desenvolvidos, embora 
sejam os mais centrais; · o pais permanece periférico e não concêntrico; muitaS 
regiões não foram ainda atingidas pela circulação geral. · 
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Até hoje; os vá.rios sistemas de transportes não trouxeram ao Brasil a grande 
vantagem da centralização. Nestas condições compreende-se o interêsse com 
que se acompanha o evoluir da aviação comercial. Para um pais, cujo maior 
obstáculo é a distância, onde os produtos transportados são o mais das vêzes de 
pequeno volume e de elevados preços, onde os transportes são escassos e difusos, 
a via aérea surgiu como a grande esperança. E esta esperança está. em vias de 
se realizar ? . 

O Brasil apresenta condições particulares para a aviação, a principiar pelo 
clima: O calor não é propriamente um obstáculo, mas exige certas adaptações; 
para os motores, a refrigeração pelo ar não é suficiente, parecendo preferivel o 
emprêgo da água. Quanto ao material de construção dos·aparelhos, o .calor 
úmido torna o uso da placa metálica preferível a.o casco de madeira. Ademais, 
o movimento de massas de ar, em horas quentes do dia, movimentos de convecção, 
conseqüentes ao aquecimento do solo, não mais constituem uma dificuldade 
para os possantes aparelhos modernos; mas êles impediam a atracação dos 
Zepelins antes das quatro ou cinco horas da tarde, e a aeronave tinha necessidade, 
muitas vêzes, de esperar o fim dos movimentos turbilhonares do ar, bordejando 
sôbre o Rio de Janeiro. · 

V'8ta iulrea do aeroj)Orlo "8aflto11 Dumont", localiaado em pleno centro urbano do Rio. da 
Jameiro, 11ervinào para hiàro-avi6ea e a11ic5e11 

FOTO DO DEP. DE AERONÁUTICA ClvIL 

As variações barométricas, para à maior parte do Brasil, são de amplitude 
fraca e espantosa regularidade, consistindo essencialmente em variações diurnas. 
Nada se compara à sucessão de depressões que se dão na Europa, causando 
perturbações constantes. Ao sul do Rio de Janeiro, começa um regime um pouco 
mais agitado pela passagem dos núcleos de altas pressões que, vindos do Pacifico, 
atravessam os Andes e seguem para o Norte, seja pela depressão do Paraná, seja 
ao longo da costa; o que explica a instabilidade relativa do gôlfo de Santa Cata
rina e é uma das razões porque os Zepelins não navegavam além do Rio de 
Janeiro, rumo ao sul. • 

A visibilidade e a nebulosidade são fatôres determinantes da circulação 
aérea. Por uma chance admirável; o Nordeste brasileiro, bastião proeminente 
do Brasil no Atlântico, embora seja a zona mais marítima, é entretanto a mais 
sêca e a mais luminosa. É privilégio da região de Natal e Pernambuco constituir 
um cabo de nítida visibilidade, que avança, através da zona equatorial nublada e 
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pluviosa, em direção à Africa senegalesa, igualmente . sêca e luminosa. O famoso 
pot au noir do equador em parte alguma do ·mundo é tão estreito. Isto explica 
porque a primeira linha regular de aviação que atravessou o equador, foi a da 
Europa ao Brasil. · 

Ao contrário, a costa sul emoldurada pela serra do Mar é multo chuvosa e 
as cerrações são aí freqüentes nas proximidades da montanha; no inverno 
(Julho, agôsto, setembro) há nevoeiros (cerração úmida com chuviscos 
finos) e no verão (dezembro, janeiro e fevereiro) nuvens de temporal com 
enormes precipitações, os aguaceiros, O fator umidade é de influência perniciosa 
para os campos de aviação que, em sua maior parte, são preparados em terrenos 
de decomposição, impermeáveis, que constituem a maioria dos solos brasileiros; 
na época das chuvas, êsses terrenos tornam-se mQles, . difíceis de se utiliza11, 
principalmente para os grandes aviões com cargas pesadas. Há ~errenos que se 
tornam quase inaproveitávels em certas estações; é assim que na Bahia, na 
estação chuvosa, aí correspondente ao inverno (jul.ho, agôsto, setembro), os 
aviões da 'lAir France" não pousam; ao contrário, em Pôrto Alegre as chuvas são 
mais abundantes na estação quente, tornando a decolagem muito delicada. Muitos 
terrenos exigem grandes trabalhos de cimentação, como os que . se efetuam 
em Natal. 

Estas obras devem ser execu~das não somente nos campos de aviação, mas 
também nas estradas que ligam os aeródromos às cidades. Sendo a rêde rodoviá
ria ainda pouco desenvolvida, há nec~ssldade, muitas vêzes, da construção de 
caminhos especiais para uso dos aeroportos, caminhos freqüentemente longos, 
cuja conservação· se torna muito onerosa . 

Tem acontecido ficarem os parques de aviação privados de comunicações por 
muitos dias, durante as chuvas. O hangar do Zepelin, perto da cidade, em Santa 
Cruz, tem sido mais de uma vez rodeado por verdadeiros lagos, devendo o dirigivel 
prosseguir viagem sem aterrissar. · · . 

A dificuldade de encontrar 'boa localização de terrenos para .a aviação, 
produziu a multiplicidade de aeroportos. No Rio de Janeiro, por exemplo, 
contam-se oito: o Campo dos Afonsos, a 20 quilômetros do centro urbano, serve 
à aviação militar e à "Air France"; a "Condor" (brasileiro-alemã) tem seu parque 
de hidra-aviões no fundo do pôrto, no Caju, ao passo que a gare principal da 
"Panair" Cbrasiletro-americana) está no "Calabouço", em pleno centro urbano, à 
margem da baia de Guanabara; o "Zepelin" tem seu hangar em Santa Cruz, 
a 50 quilômetros da cidade; a "Air France'! possui um terreno anexo, menos 
exposto a cerrações que o Campo dos Afonsos, na zona arenosa do litoral, em 
Jacarépaguá; a marinha militar brasileira instalou o seu parque .na ilha do 
Governador. · . 1 • 

Essa inseguranÇa do solo duro, devido ao clima brasileiro, proporciona uma 
primeira vantagem ao emprêgo do hidro-avião, mais favorecido ainda pela 
raridade de superfícies -planas; o relêvo em domos (melas laranjas) cobre parte 
importante do litoral, desde o sul da Bahia, e dos planaltos interiores. o perigo 
dêsses terrenos, ondulados como um encapelamento (clapotis) de ondas, aumenta 
ainda por causa de seu revestimento florestal, prim,itivo. ou secundário. Na 
bacia -amazônica, · os rios constituem as únicas superfictes descobertas e impõem 
o uso de hidro-aviões; o pouso no rio é multo delicado por causa dos numerosos 
troncos flutuantes, pouco visiveis. 

o vigor da vida vegetal exige nos terrenos' de aviação constantes iimpezas, 
muito caras; o avião deve ser adaptado a superfícies mal desbastadas; são neces
sários aparelhos hauts sur patte que possam deslizar sôbre terrenos cobertos de 
gramíneas e de pequenas moitas. ~ perfeitamente compreensível a vantagem 
do hidro-avião, emborà de menor rendimento e velocidade, em face dêsses obs
táculos do solo, do clima e do relêvo . 

As linhas de avta~llo - Efetivamente' a aviação no Brasil é essencialmente 
hidro-;aviação: Isso .nao se dá unicamente por adaptação às condições físicas, 
pois o tráfego aéreo está até hoje sujeito ao antigo eixo de circulação geral ao 
longo da costa . A direção mais percorrida é a do litoral; mais de 9/ 10 do trânsito 
aéreo no Brasil se faz pela linha Natal, P"ernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, 
Pôrto Alegre, Montevidéu, Buenos Aires. Neste percurso, tôdas as emprêsas se 
conjugam, menos como concorrentes do que como colaboradoras . A "Air France" 
garante unicamente o transporte postal em aviões muito rápidos, que voam · dia 
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e noite; a "Condor" e a "Panair" transportam passageiros e malas postais em 
grandes hidro-aviões, com horários mais folgados e unicamente de dia. As 
partidas são, gr8"as ao acôrdo entre as companhias, mais ou menos diárias. 
Atualmente consomem-se apenas dois dias para lr do Norte ao Sul do Brasil, 
enquarit<S que por navio seriam necessários de 15 a 20 dias. 

Estas linhas são, aliás, partes de grandes rêdes internacionais: a "Air France" 
fàz o -correio da Europa ao Brasil em dois dias e meio, incluída a travessia do 
Atlântico, sem escalas, em 12 horas . A "Condor" transporta também o correio 
sôbre o Atlântico para a Europa, mas com escalas junto a dois navios que esta
cionam no meio do oceano; os transportes são feitos por hidro.aviões, gastando o 
correio de 3 a 4 dias. A "Panalr-", pelo Pará, Guianas e Antilhas, chega a Miami, 
na Flórida, tôdas as .iemanas, e liga a América do Norte à do Sul, de maneira que 
o meio mais rápido de remeter cartas da Europa aos Estados Unidos é dirigi-las 
via Natal, no Brasil, onde a. correspondência é garantida'. 

Não há no mundo linha aérea intercontinental tão bem servida como a do 
Atlântico Sul e do Brasil. Os entendimentos entre às emprêsas permiteni partidas 
de 3 em 3 dias e dentro em· pouco haverá 4 partidas por se'11ana em cada sentido; 

· dêsse modo as remessas · e respostas da Europa para a América podem ser 
trocadas pelo correio em uma semana. 

ROTAS AÉREAS 
COMERCIAIS 
NO BRASIL 

E 
CORRÊIQ. 
AÉREO 

MILITAR 

• 

• 

. LEGENDA 
- ÁOTAS E_~ T_RÁFEGO._.f 
--- - llOTASooCORRllOAflllO-• . . 

. . 
. -

·-·--·-_-_ ... ______ ·:-!-

Dados fornecidos pelo Departamento de Aereon4utica C(víi 

-3 -- ---
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Desta linha axial do litoral, começam a se ramificar linhas de penetração 
para passageiros e correio. Ao norte do Brasil, de Belém parte uma linha para 
Mà.na).ls, servida pela "Panair"; em São Paulo, uma companhia particular assegura 
o tráfego para o oeste, até Rio Prêto e Uberaba; no Rio Grande do Sul, outra 
emprêsa brasileira tem tentáculos que penetram · para o oeste do Estado; a 
"Condor" pôs em serviço outra linha qúe vai dê São Paulo a Corumbá e Cuiabá, 
capital de Mato Grosso. · 

Tôdas estas linhas reproduzem em suma a l,\lltiga rêde de comunicações: 
eixo litorâneo e ramos de penetração para o interior. A revolução dos transpor
tes ainda não foi realizada pela avlação. Todavia, iniciativas atuais deixam prever 
grandes modificações. A aviação militar brasileira encarregou-se de abrir novas 
linhas à navegação aérea, desempenhando verdadeira fupção de pioneiro,. e 
lançou-se ousadamente para o interior, para o sertão; ela iniciou uma polltica 
de ligação· das diferentes partes do Brasil; assinala novas estradas; prepara 
.os primeiros campos de pouso; estabelece balizamentos provisórios; instala, em 
colaboração com os setviços meteorológicos, postos de previsão do tempo; enfim, 
e, sobretudo, ela transporta as malas postais, em poucas horas, a regiões que só 
recebiam correspondê:p.cia com algumas semanas de demora, fato êste que 
as punha fora da órbita polltica e econômica do pais. · 

· A linha mllitar Rio-São-Paulo-Goiás é ainda uma linha de penetração; mas 
recentemente foràm postas em serviço duas linhas de junção, firmando outras 
ligações entre o Norte e o Sul do Brasil, diversas da costeira. Ambas terminam 
em Belém do Pará; uma, passando por Belo Horizonte e Pirapora, desce o são 
Francisco até Juàzeiro, e torna ·a encontrar em Fortaleza a costa, que percorre 
até Belém;· a outra segue o vale do Araguaia e atinge diretamente a embocadura 
do Amazonas, . próximo a Belém. Uma terceira linha da . mesma orientação, 
igualmente Norte-Sul, est~ em estudos; o trajeto já foi mesmo percorrido; é 
a linha Manaus-Cuiabá, pelo vale do Tapajós, através de regiões florestais 
ainda pouco· conhecidas. · 

As ligações este-oeste estão também a caminho de realização. .A "Panair" 
realiza percursos regulares de São Paulo a Assunção, no Paraguai; hoje o 
correio paraguaio começa a chegar à Europa por via brasileira. Na Bolivia a linha 
''Condor", que já liga Corumbá a São Paulo, foi prolongada por uma linha bolivia
no-alemã até La Paz e Lima. Por outro lado, a linha de Manaus ao longo do Amazo
nas deve ser prolongada pelo vale do Madeira até o Território do Acre, e atingirá 
assim a fronteira boliviana em direção ao rio Beni e aos campos petroliferos. 
O Território do Acre será também contemplado com o prolongamento da Unha 
Cuiabá, que acompanhará o Guaporé até o Madeira. A linha de Manaus terá 
brevemente outra ramificação para o oeste, que subirá o Amazonas até Taba
tinga, na fronteira do Peru, para alcançar Iquitos. Projeta-se, finalmente, uma 
ligação Manaus-Bogotá (Colômbia) pelo vale dó rio :Ne~ro, para um futuro 
ainda remoto. • 

O Brasil contava já em 1937, com 70 000 quilômetros de linhas a·éreas em 
atividade, contra 6 000 em 1927. Essas linhas efetuaram os· seguintes transportes 
em 1937: 

Passageiros ............................... . 61 800 
Bagagens ................ , ................. . 
Correspondência postal ................... . 

800 toneladas 
150 " 

Encomendas .. : .......................... . 235 " 
A viões em serviço comercial regular .... . 
Aviadores ocupados nesses serviços 

66 
300 

O~ principais aeroportos são: 

Rio de Janeiro, com 10 500 passageiros embarcados 
Pôrto Alegre " 5 800 " " · 

O tráfego está ainda em inicio, mas· progride com rapidez espantosa; já se 
prevê que a navegação aérea está destinada a transformar<\ sistema de circulação 
no Brasil. Quando estiverem realizadas as ll~ações transversais norte-sul e este
oeste (e elas o estarão certamente em futuro próximo), a circulação no Brasil 
deixará de ser unicamente periférica e exterior; o .pais inteiro tomarã parte na 
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·vida de relação e desempenhará o papel, para o qual a sua situação geográfica 
Ç> destina e que ainda não foi preenchido: o de ser a fachada de tôda a América 
do Sul para o leste, para a Europa; concentrará as comunicações entre os dois 
continentes. O interior do Brasil, em vez de ser uma zona de isolamento e de se
paração, tomar-se-á uma zona de passagem e ligações. Será a unificação do 
Brasil, consolidada e fortificada pelo avião. . · 

A aviação não trouxe ·ainda ao Brasil uma grande revolução na circulação e 
garante apenas, como os outros meios anteriores de locomoção, uma circulação 
de •moldura; mas pode-se prever para breve têrmo a fase em que o interior do 
pais possuirá numerosos cami;>os de pouso de aviões e será finalmente integrado 
na circulação geral. · · 

Já o rádio permite uma comuniçação rápida de noticias e ordens; multipli
cam-se as estações emissoras e no pais há mesmo um verdadeiro abuso .de radio
gramas. A onda elétrica contribui poderosamente para a unificação dessas terras 
imensas, onde tantos pontos estavam em completo isolamento. 

O avião e o rádio são dois grandes instrumentos com os quais o Brasil se pre
para para vencer o inimigo principal - a extensão. 

Conclusão - O Brasil é hoje um dos paisef, cujo potencial de futuro tem 
proporções mais consideráveis; apresenta-se numa situação paradoxal de ser 
um país velho, sem dúvida dos mais antigos do Novo Mundo, impregnado de 
civilização latina e mediterrânea, salpicado de cidades antigas e resquícios ar
queológicos, e, ao mesmo tempo, um dos mais jovens Estados da América, aquêle 
em que o front ptonnter é mais extenso; os progressos da população assim com,o 
os do aparelhamento econômico, são extremamente rápidos; êle soube ser ao 
mesmo tempo tradicionalista e inovador, realizando uma das experiências mais 
admiráveis de rejuvenescimento da civilização ocidental. O Brasil constitui atual
mente, para a humanidade, uma das maiores reservas do futuro . 

..-:- Se lhe lnle~e1aa adc(blrlr aa· publlcacêlea do Contelho Nacional de Geocrafla, é.é~ni • 

..., sua Seereúlrla <Pnc• Get6.lló Varcae, H - Edlffclo FraaclllCO Senador - 6.• andar - Blo 
"e Janeiro) Qlle o atenderá pronta e ntl1taUriamente. · 

1 

' 
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Belo Horizonte e Ouro Prêto 
ESTUDO COMPARATIVO DE DUAS CIDADES BRASILEIRAS 

Papers o/ the Michigan Academy of' Science, 
ArtB and Letters. Vol. XVIII - 1932. 

Prof. PRESTON E. JAMES 
Dept . ot Geogr., Syracuse Unlverslty 

Belo Horizonte e Ouro Prêto são representantes de duas fases distintas da 
colonização brasileira. Ouro Prêto é velha; seus edifícios, suas ruas estreitas, 
irTegulares e paviznentadas de seixos, seu traçado e a menos ponderável "atmosfe
re." do lugar que essas formas concorrem para criar, tudo são relíquias ·do século 
dezoito. Ouro Prêto tem a sua origem como arraial de mineração do ouro, um 
dos mais ricos do Estado de Minas Gerais, num momento em que a riqueza do 
Brasil manava copiosamente das minas de ouro e diamante ao norte do Rio de 
Janeiro. O ouro e o diamante, porém, têm declinado em importância na vida 
ecopômica brasil~ira e com tal declínio, as comunidades baseadas ria mineração 
se têm esfacelado à maneira dos aglomerados mineiros do mundo inteiro. 
A acessibilidade difícil de Ouro Prêto, o sitio acanhado que ocupou, de par com 
outras considerações, levaram em 1879 à transferência do centro político de Minas 
Gerais para outro local. Belo Horizonte é uma cidade nova.; desembaraçada 
de história ou tradição, pôsto que todos os produtos da indústria humana· neste 
centro urbano datam de menos de quarenta anos, esta cidade pertence ao futuro. 

A despeito de imperfeições atende a um ideal. 

• .. ... ...Km. 

43"W 

Fig. 1 - Mapa Geral de uma parte do sudeste do Brasil, mostrando a 
IO_cal.ização das cidadea men~ionadas em relag/Jo às montanhas. 

N. - A tradução para o vernáculo foi feita pelo Sr . .João M!lanez da Cunha Lima, redátot 
da Secção de _Publicações do C. N.; G. 
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Belo Horizonte e Our@ Prêto estão situadas no hinterland eMnômico do 
Rio de Janeiro, Ambas oferecem o melhor acesso por êsse pôrto (Fig. 1) . Ambas 
se acercam do centro do grande Estado interior de Minas Gerais, o mais populoso 
de todos os Estados da federação brasileira. Quanto à situação climática,, ocupam 
um planalto próximo ao limite das latitudes sub-equatoriais, em elevações tais 
que imprimiram modificações ao calor tropical, porém sem as variações clima
téricas características das latitudes médi~s ( CW) . 1 

OURO PR:a:TO 

As mais antigas colônias de Minas Gerais' foram cidades de mineração esta
belecidas logo após a descoberta do ouro em 1694. • Levas de paulistas irrequietos, 
cujo esfôrço resultou na exploração e colonização do Brasil .Central, logo instala
ram colônias nas vizinhanças dos mais ricos minérios ou depósitos_ aluvionais 
metaliferos. Um dêstes paulistas estabeleceu o primeiro núcleo no sítio de Ouro 

· Prêto, em 1698. • Todos êsses núcleos coloniais, notadamente Vila Rica (Ouro 
Prêto), Sabará, Tejuco (Diamantina) e São João. del Rei possuem o -mesmo 
caráter. Em comum com · tôdas as cidades vinculadas puramente à mineração 
mostram-se desligadas daquelas qualidades de posição e situação que são de tama
nha importância na localização de cidades comerciais. A mina é ·o núcleo fun
cional de tais cidades; uma localização centralizada com franca acessibilidade 
ao território circundante ou mesmo um terreno favorável ei:n que colocar as ruas 
e os edifícios, são questões de somenos . . O terreno mais favorável nas imediações 
do núcleo funcional é a posição escolhida. O acesso à cidade é ganho pela estrada 
disponível, por mais dificultosa que seja. 

O TERRENO 

. Ouro Prêto assenta nos declives montanhosos inferiores da parte setentrionat 
do vale do ribeirão do Funil. Para o norte a serra de Ouro Prêto ergue uma 
crista plana ·a pouco mais de 1 550 metros sôbre o nível do mar; ao sul repousa 
outra cadeia de montanha, culminando no curiosamente modelado pico de Ita
colomi. Entre essas duas séries estende-se um vale largo, maduro, com suas 
curvas graciosas declinando a uma elevação inferior, variando entre_ 1 100 e 
1 150 metros. Ao fundo. dêste vale maduro um rejuvenescimento recente fêz o 
ribeirão do Funil cavar uma garganta estréita, jovem, nalguns lugares com 
paredões verticais. Os tributãrios dêste rio têm desgastado o soalho do vale 
primitivamente largo, Em seus baixos cursos, próximo a sua junção com o rio 

· principal, êles talharam gargantas quase tão estreit~s e a pique como a gar- · 
ganta, através da qual o ribeirão· do Funil perfaz o seli turbulento caminho, mas, 
a montante, para a base das montanhas, os vales tributários se alargam em forma 
de anfiteatro. J\lnto à base da montanha alargaram-se até que apenas estreitos 
serrotes, ora ligeiramente abaixo do nível do antigo soalho do vale, separam 
suas bacias de drenagem. Os principais remanescentes da antiga superfície são 
as colinas achatadas que dominam a principal garganta e que assinalam as 
extremidades menos dissecadas do curso inferior dos rios divisores inseqüentes. 
Ouro Prêto estira-se ao longo da base da montanha,. atravessando três das 
cabeceiras de vales em anfiteatro e se . desenha sôbre os relevoll estreitos que 
os separam. 

1 Belo Horizonte é Cwa: .seu mês mais frio (julho) é de 16,S•C (62,2•F), seu mês mais quente 
(fevereiro) é de 22,3•C (72,l•F); seu total de. chuvas anual é de 1 500 mm (59 pol.), incidindo 
principalmente de outubro a março. Ouro Prêtc:> é Cwb: seu mês mais frio (julho) é 13,9•C 
(57,0•F), seu mês mais quente (fevereiro) é de 19,G•C (67,3•F); seu total de chuvas·anual é 2136,3 
mm (84 pol.), Incidindo principalmente no verão. J)ados do Boletim de NormaiB de Temperatura, 
Ohuva e lnBolaoã.o, correspondentes aos anos· de 1914 a 1921. Estado de Minas Gerais, Comissão 
Geográfica e . Geólógica, Secção Central do Serviço Meteorológico, Belo Horizonte, 1923. 

1 Delgado de Carvalho, C., .Geografia do Braail (Rio de Janeiro, 1929). pág. 333. 

• Ouro Prêto tem recebido várias denominações: São João Batista de Ouro Prêto, de 1698 a 
1711; Vila .Rfoa de Albuquerque, de 1711a1728; Vila Rica de Ouro Prêto, de 1720 a 1823; e Imperial 
Cidade de Ouro Prêto, de 1823 até os nossos dias. Vasconcelos, M., Vtat Brasileiras de Oomunwa
çifo, 2.• Edição (Rio de Janeiro, 1928, pág. 326). 
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A MORFOLOGIA URBANA 

A regularidade do ·modêio de rua é a fisionomia característica da cultura 
colonial brasileira. De fato, pode tomar-se Lisboa, com seu próprio núcleo urbano 
irregularmente disposto, como o protótipo da ocupação colonial através do Brasil. 
Dito em outras palavras, o alinhamento aparentemente circunstancial de Ouro 
Prêto (Fig. 2) não nasceu apenas como imposição da natureza acidentada do 
local onde foi levantada, mas da flexibilidade que permite intimo ajustamento 
às qualidades do terreno, inerente à cultura do seu periodo de origem. 

Fig. 2 - Ouro Pr~to. 

J,. característica essencial da origem de um modêlo tal como veio a desenvol
ver-se em Ouro Prêto é a falta de qualquer plano de envergadura . Cada rua se 
estabeleceu do mesmo modo como os caminhos se' formam nos trechos devolutos, 
seguindo a direção mais fácil de um lugar para outro, desviando-se até para · 
evitar obstáculos temporários e contingentes . Logo que estabelecida as ruas, as 
casas eram construidas ao longo das mesmas e o que fôra o resultado de uma esco
lha mais ou menos inconsciente da parte de um pequeno grupo de individuos cris
talizou-se como parte do modêlo da paisagem urbana. Em geral, as estradas de 
Ouro Prêto seguem o contôrno da superficie, nos lugares mais abruptos, formando 
uma série de terraços sobrepostos, com aclives e declives curtos de um nivel a 
outro pelos caminhos mais fáceis. Quando, em 1888, a via férrea alcançou Ouro 
Prêto pela parte oeste, a linha seguiu o fundo do vale, evitando apenas as 
partes mais profundas da garganta interior. A estação foi colocada em lugar 
onde uma estrada existente já descia da cidade para ir cruzar o vale na direção 
de algumas comunidades de mineração dispersas na· parte sul. ·Estabeleceu-se 
uma pequena extensão da cidade ·para a estação ferroviária. · 

As casas de Ouro Prêto apresentam-se muito unidas ou pegadas umas às 
outras. Cada rua é pràticamente fechada pelas casas ou muros que se erguem 
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diretamente das estreitas calçadas. Tem-se a impressão de aglomerado, mesmo 
nas proximidades dos limites da cidade, onde as casas se enfileiram numa única 
rua, à maneira de um tipico Strassendorf e onde não há vistas.de jardins e campos 
abertos adjacentes. Do ar ou de uma elevação nos arredores, contudo, se colhe 
uma impressão contrária. Mesmo o interior dos blocos contém árvores e jardina 
e as formas urbanas parecem existir apenas como u'a · moldura ou esqueleto. 
As próprias casas são de uni ou dois andares, em sua maioria de adôbes revestido 
de argamassa calada de branco, numa estrutura de varas trançadas, nas mais 
novas, ou tijolos nas mais velhas. A cobertura de telha vermelha é característica. 
Os tipos arquitetônicos, especialmente nas proximidades do centro da cidade, 
mostram magníficos exemplos do estilo do período colonial. 

Incontestàvelmente o traço mais notável desta paisagem urbana nos dias 
que passam é o seu númf!ro avultado de igrejas. Disseminadas pela cidade há 
cêrca ·de vinte e uma dessas imponentes construções, algumas delas contendo 
magníficas esculturas e pinturas. Quase tôdas as vistas de Ouro Prêto são domi
nadas por uma ou mais dessas edificações, não só porque se destacam acima 
das demais casas de . um ou dois ·andares que lhe ficam em volta, como também 
pelo fato de serem comumente localizadas em proeminências do terreno como as 
que oferecem os morros entre os vales em forma de anfiteatro.Esta estreita 
conjunção do artístico e do tôsco é bem característica dos estabelecimentos 
pioneiros, mas isto é mais flagrante em Ouro Prêto, unia vez que o desenvolvi• 
mento normal da cidade fronteira foi tolhido pelo ocaso das minas e pela trans.
ferência da função política. A maioria das igrejas lá estão postadas ociosamente 
com seus tesouros artísticos, correndo o sério risco de sofrer danos e estragos. 

Há pouca diferenciação de áreas funcionais em Ouro Prêto, na época atual. 
As minas que originaram o estabelecimento da colônia estão agora abandonadas; 
suas fossas, parcialmente escavadas, estão ainda à mostra ao longo do flanco 
da montanha na parte alta da cidade. Os velhos edifícios do Govêrno, ora 
utilizados pela Escola de Mina~. ocupam posição central (indicado pela letra S 
na fig. 2) . Se se pode falar de um centro comercial, êste se acha localizado na 
área meridional e ocidental da Escola de Minas; mas há atualmen.te escassa 
diferenciação entre esta secção e qualquer outra, a não ser a menor ocorrência 
de terrenos.devolutos e menor número de edifícios desocupados. Foi nesta parte 
da cidade que a populaÇão, presentemente muito reduzida, se estabeleceu, dei
xando as partes mais distantes mergulhar em franca decadência.• 

A RELAÇÃO DE OURO PR:MrO COM A REGIÃO MAIS AMPLA 

A estrutura de Ouro Prêto quanto a suas áreas funcionais, não pode ser inter
pretada, contudo, sem levar em conta a relação dêste centro urbano com a região 
consideradas mais amplamente, as partes circundantes do sudeste . e de Minas 
Gerais. Como assinalamos, a cidade deve sua localização à presença de minérios 
de ouro. Sendo uma das mais ·ricas comunidades dedicadas à mineração, tornou .. 
se o centro político do Estado nos primórdios do século dezenove,• mas esta 
função adicional foi devida à riqueza e prosperidade já congregadas em tôrno 
das minas em Ouro Prêto. Durante o século dezenove havia em Ouro Prêto uma 
população de 35 000 a 40 000 almas.• 

. Durante tôda esta fase, Ouro Prêto permaneceu precipuamente um centro 
de mineração e a economia de minas regulou a- politica do Estado. :S: uma carac
terística própria dos centros de mineração o estarem situados no final das vias 
de comunicação ao invés de colocar-se num· entroncamento das mesmas. As 
estradas, talvez, se estendam a tais núcleos· de mineração de tôdas as direções, 
porém, a maior parte do tráfego sôbre as mesmas origina-se das minas e partem 
delas. Assim, durante os séculos 18 e 19, diversas estradas alcançaram Vila 

• Salnt-Hllalre, August . de, Vo11age dans Zes 21rovinces de Rio de Janeiro et de Minas Gerai. 
(Paris, 1830) pág . 138. A seguinte enunciação foi escrita em 1816: "On compte, à Villa Rica, environ 
deux mille malsons. Cette ville étalt<t!lorlssante, lorsque les terralns qul l'envlronnent fournissalent 
de l'or en abondance; mais à mesure que ce metal est devenu plus rare ou plus dlfflclle à extralre, 
les habltants ont été peu à peu chercher fortune allleurs, et, dans quelques rues, les malsons 
sont presque abandonnées . H · 

• Jacob, R., .Mtnas Gerais no 8tfculo · XX (Rio de Janeiro, 1911) . Veja especialmente o 
que,dro da pág.· 141. 

0 Véja dos Santos, L. J ., HiBtória de Minas Gerais •(São Paulo, 1926). 



1602 BOLE~IM GE~GRAFICO 

Rica, procedentes do Rio de. Janeiro, São Paulo, costa leste via Rio Doce, e na 
Bahia distante, caminhando pelo vale do São Francisco. 1 Mas Ouro Prêto era o 
final interior e não o focó das estradas. Não ocupa uma posição que, de um 
modo ou de oµtro, represente um ponto de articulação natural de trânsito. 
Por esta razão foi-lhe sempre obstado o desempenho de funções políticas, comer
ciais ou manufatureiras relativamente à região tomada numa extensão mais 
ampla. · 

Em 12 de dezembro. de 1897, a capital do .Estado de Minas Gerais foi trans
ferida oficialmente para a nova cidade de Belo Horizonte. Com isso se excluía 
qualquer tentativa no · sentido l!e desenvolver Ouro Prêto funções comerciais 
interessando a tôda região. A mudança foi então inspirada, não só pela condição 
angustiosa do sítio de Ouró Prêto como, ademáis, pela sua situação desfavorável 
em relação às rotas de trânsito.• Em 1896, Ouro Prêto tinha aproxlmadamente 
30 000 habitantes; .no momento atual possui cêrca de 6 000. Ainda perdura a sua 
Escola de Minas; é um centro potencial de arte .. Todavia, as demais funções 
foram-lhe arre"Qatadas, re.stap.do apenas · a concha vazia - a forma residual 
impressa na face da terra pelas atividades de dias idos, ora entregue a uma 
rápida decadência. · 

BELO HORIZONTE 

Formando o mais ·completo contraste com Ouro Prêto, encontra-se Belo 
Horizonte. o contraste não se estabelece apenas no que concerne à localização 
e às funções, mas transparece, ademais, no tipo, aspecto e naquelas qualidades 
imateriais de ambiente e personalidade tão fáceis de apreciar quanto diffoeis 
de retratar. Belo Horizonte é a expressão da era moderna. Enquanto em outras 
cidades que prolongaram o seu desenvolvimento até os tempos modernos, os novos 
tipos e aspectos desenvolveram-se como acessão às partes velhas ou como 
modificação das formas preexistentes; Belo Horizonte é completamente nova, 
com exceção, éomo veremos, de um parente8co secundário com a ocupação origi
nal da sua superfície. Belo Hprizonte defronta a visão do seu futuro; Ouro 
Prêto revoca as memórias do seu passado~ 

O TERRENO 

Quando os mineiros deciêiiram estabelecer uma nova capital, procuraram-lhe 
uma localização que oferecesse largueza de espaço bastante para ó seu cresci
mento. Todavia, difícil é encontrar-se em Minas Gerais o que dê a idéia de 
superfície plana. Esta parte do · sudeste brasileiro é constituída de planaltos 
cristalinos que repousam de uns 800 a 1 000 metros acima do nível oceânico. Os 
planaltos são sobrepostos por montanhas iguais às encontradas em tômo de Ouro 
Prêto (Fig. 1) e são dissecados· por rios que, sem exceção, mostram as indicações 
ordinárias de rejuvenescimento recente.• Superfícies planas, portanto, só se 
encontram em muito escassas e isoladas porções de baixios ao longo dos vales 
fluviais profundamente sulcados, ou nos jovens divisores de água ainda não 
dissecadas pelas correntes tributárias. 

o sítio escolhido para a cidade de Belo Horizonte pertence a êste último 
tipo. Assenta bem ao norte da serra do Curral, parte da serrá do Espinhaço de 
Minas Gerais central e um pouco a oeste do vale profundo e jovem do rio· das 
Velhas, onde êste . emerge das montanhas em seu caminho para o rio São 
Fra,ncisco. Nesta região uni. .nivel de planalto a uma elevação de cêrca de 1 000 
metros encontra-~e generalizadamente preservado, com vales largos, abertos, 
insculpidos abaixo do nível superior a um de cêrca de 800 metros. Os rios prin
cipais, como o rio das Velhas, fluem através de caiííons estreitos e jovens com 
meandros encaixados nos vales -do nível de 800 metros e os tributários dos 
principais rios estão estendendo seus vales entalha.dos em V para montante 
planaltos a dentro. A cêrca de 8 quilômetros a jusante de Sabará o rio dás Velhas 
recebe pela margem · esquerda o ribeirão Arrudas, . numa elevação abaixo de 
700 metros. :t!:ste rio prolongou sua jovem gargac.ta a uns 14 quilômetros a 

1 Delgado de Carvalho, op . clt., pág . 834. 
• Haushofer, A., "Ouro Pr~to und Belo Horit:cmte• Eine atadtegeogr~phiache Btudie", Mltt. 

der Geog. Gesell. ln M;ünchen, 18 (1925) : 293-811. 
• Delgado de Ca~alho, C., Fisiografia do Brasil (Rip de Janeiro, sem data). 



TRANSCRIÇõES 1608 

dentro nas terras montanhosas a oeste do rio das Velhas. Mas, para aléni destas 
êle corre através de um vale apenas llgeiraménte abaixo do nivel geral de 800 
metrbs, tendo o característico perfil em V aberto dos jovens formadores. Acima 
da garganta do ribeirão Arrudas, num vale largo, aberto, imitanto uma bacia, que 
se arqueia dos remanescentes de l 000 metros em ambos os lados ao nível de 800 
metros, no seu eixo, está situada Belo Horizonte (Figs. 3 e 4) . · 

Fig. 8 - Perfil do aitto de Belo Horizonte (para locaU.zaçt2o do perfU v.eJa a linha A•B; 
o ponto A acha-se colocado ao sul da. margem) . 

A MORFOLOGIA URBANA 

:S:ste sítio foi ocupado antes de 1890, pela pequena aldeia rural de Curral del 
Rei (Fig. 5) . Muito embora a aldeia · não fôsse um núcle.o de mineração, seu 
plano, como o de Ouro Prêto .era característico da cul.tura colonial. Sua irregu
laridade de nenhum modo obedecia ao acidentado do terreno. Curral dei iiet 
deveu sua localização à convergência de três estradas de significação local, 
diferindo neste ponto do tipo "mineiro" de colonização ilustrado por Ouro Prêto. 
Uma estrada desce a garganta do ribeirão Arrudas e sobe o vale do rio das Velhas 
até Sabará; a segunda penetra a serra dó curral para o sul e a terceira se 
embrenha pefo sertão na direção norte. Na junção dessas três estradas havia uma 
"praça", no centro da qual se erguia uma igreja. li:ste era o núcleo histórico da 
colônia, seu "ponto de fixação" à terra. Em tôrno dela o mesmo tipo de ruas assi
métricas se tinha desenvolvido - mais irregular ainda· pela sinuosidade do 
terreno·. O desenvolvimento de uma cidade de 100 000 almas nesta superficle 

EScALA Q • · · f 1P QUILOMl!:TEAOS 

REDONDEZAS OE BE.LO HORIZONTE 

Fig. 4 -· Cercan\as de Belo Horizonte. · 
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poderia ter-se processado tendo Curral del Rei por base. :t!:ste seria . o curso 
normal dos fatos. Mesmo o Rio de Janeiro e São Paulo exibem em seus centros 
os modelos de ruas estreitas e irregulares de tal comêço desorganizado. Todavia, 
quando a nova capital foi planejada determinou-se eliminar a parte existente 
e principiã-la novamente. O que é mais para notar-se é que isto foi aparente
mente concluído sem a corrupção política exibida com tanta freqüência alhures 
em condições semelhantes.'º· Apenas deixou-se ficar um remanescente de Curral 
dei Rei: o sítio correspondente à igreja demolida que lhe marcou o centro. 
Um marco apenas serve como ponto médio em tôrno do qual se orientou, o nos 
demais aspectos, inteiramente novo modêlo da cidade de Belo Horizonte, no 
solo da catedral. · 

B N 

SÍTIOOI t 
l!E'.LO HORIZONTE .... 

o 250 !IOO 7'0 ioa:'METllOJ 
.ESCALA 

Fig. 5 - Curral ~el Re11, o sfti? de Belo Horizonte em 1896. 

Durante os derradeiros anos do século dezenove j.ulgou-se que o paradigma 
da perfeição nos planos da cidade fôsse o planejamento de Washington, D. C., 
do major L'Enfant. Como tal, tomou-se por base um sistema retangular; em 
seguida outro, porém mais espaçado sistema de avenidas, foi sobreposto ao 
primeiro e orientado num ângulo de 45º com o mesmo. Cercando a periferia da 
cidade foi estabelecido um largo boulevard . Com o espectro de estradas demasia
do estreitas diante de s~. os planeJadores da cidade adotaram como sistema 
bãsico de ruas a largura de vinte. metros e trinta e cinco metros para as avenidas 
- larguras essas que· impuseram à cidade pesada carga u financeira ·determinada 

"' Verd'Ussen, ;r . , B elo Horizonte, nouuelle capitale de l ' Jltat de ·Minas Gerai3 . Rev. de l' Am. 
Lattne, 18 (1929), 434-438. • . . 

11 Machado, C . M .. Me?ll'lagem apresentada pelo prefeito ao Conselho Deliberativo de Belo 
Jlertzonte, em 10 de outubro de 1929, e relatór ios anexos (Belo H orizonte, 1929) . Veja especialmente 
~· 71-79. 

Veja Barreto, Ablllo, Belo Horíllonte; memória histórica e descrltlva, 2 volumes, 1936. O 
ntor é o diretor do Museu Histórico da cidade. 
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pelo custo da pavimentação. :este tipo de ruas foi disposto convenientemente 
no terreno tomando por referência a velha igreja de São João dE'.l R!i!i. 

Em 1930, o traçado · original da cidade ainda não tinha sido inteiramente 
levantado; uma secção considerável no sudoeste compunha-se apenas de 
campos de vegetação rasteira cruzados pelas trilhas dos caminhos de · ferro. 
Além dos limites da cidade original, contudo, uma extensa zona de subdi\risões 
suburbanas fôra traçada e parcialmente desenvolvida. Estas subdivisões 
obedecem a planos um tanto irregµlarmente retangulares, diversamente arti
culados com a parte principal da cidade. 

Antes de entrar na discussão do arquétipo das áreas funcionais cumpre consi
derar a relação desta cidade com o âmbito regional .. 

A RELAÇÃO DE BELq HORIZONTE COM O AMBITO REGIONAL 

As funções urbanas que se concentram em Belo Horizonte são principalmente 
politicas e comerciais. Como capital estadual esta nova cidade tomou-se imê
diatamente um foco importante, mas, por várias razões, ainda não alcançou 
uma posição preeminente no comércio do Estado. Noutras palavras, o território 
a que serve na função de centro politico é muito. mais amplo do que aquêle a 
que serve como centro comercial ou como po.nto de coleta para o embarque de 
produtos locais para o litoral. O território abrangido por suas manufaturas é 
ainda mais restrito. 

A razão disto repousa, em parte, no . local escolhido para ela. Além do 
selecionamento de um sitio suficientemente plano para acomodar uma grande 
cidade, desejava-se um ponto nalgum lugar muito próximo ao centro daquela. 
unidade politica. Contudo, Minas Gerais é um Estado muito grande e que contém 
dentro de seus limites uma bem ·pronunciada variedade de condições. A popula
ção concentra-se nas partes meridional a oriental do Estado, enqúanto ao,norte 
e oeste se alargam vastas extensões de planaltos com vegetação do tipo gramínea 
(com clima A W) em parte utilizados por grandes manadas de gado e apenas 
com isolados e dispersos núcleos pioneiros, e, em parte, de todo despovoados, 
exceto por índios. Dêsse modo, Belo Horizonte nao está situada atualmente 
no meio da porção ocupada de Minas Gerais, mas quase sôbre a faixa pioneira. 
Ademais, sua posição norte-ocidental da serra do Espinhaço, que forma um 
obstáculo bem definido ao movimento, corta-lhe a comunicação fácil com os 
municípios mais populosos do Estado que ficam ao sul e a leste· desta serra 
(Fig. 1). 

As ·estradas, por certo, presentemente, atingem Belo Horizonte de .várias 
direções. De Sabará, no vale do rio das . Velhas, uma linha férrea estende-se 
para o norte até o ponto avançado solitário de Pirapora no rio São Francisco e 
outra cruza as montanhas na direção leste para Santa Bárbara. De Belo 
Horizonte mesmo outra linha férrea corre na direção oeste para a parte ocidental 
do Estado. A capital tornou-se, de certo modo, um foco ferroviário, porém se 
trata de um foco muitíssimo artificial. Belo Horizonte não representa, como 
foco regional de linhas naturais de trânsito, mais do que Ouro Prêto, especial
mente quando atentamos em que o território ao norte é virtualmente privado 
de fixação. Barbacena impõe-se muito mais como um foco natural de estradas, 

· conquanto tanto serras como vales se irradiam dêste ponto elevado sôbre o 
planalto e ainda é fàcilmente acessível aos municípios mais populosos. Juiz de 
Fora, como escoaqouro meridional do Estado, poderia ter-se tomado o ponto 
coletor dos carregamentos procedentes duma larga área do interior. Ao invés 
disso, porém, as linhas de trânsito irradiaram-se do pôrto do Rio de Janeiro e 
nenhum foco de estradas compreendendo tôda a escala delas existe ao sul de 
Minas Gerais . Com a abertura do e8coadouro ferroviário pelo rio Doce, uma nova 
e mais divergente saída será constituída, contribuindo para di8persar ainda :i;nais 
a orientação comercial do Estado. · 

Belo Horizonte, portanto, somente aumentará sua importância comercial 
quando o território do norte fôr ocupado. A êste respeito é uma cidade do futuro, 
construida sob a inspiração dessa visão. Todavia, até o presente, o cumprimento 
desta possibilidade é ainda incompleto. 
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AUMENTO DA P?PULAÇAO EM BELO HORIZONTE ª 
1900 
1905 
1910 
1915 
1920 
1925 
1930 

13 472 
17 191 
32 300 
45 741 
52 619 
85 224 

120 000 ·(estimada). · 

. O enorme incremento da população, que o quadro nos mostra, é parcialmente 
o resultado do despovoamento de outras localidades menores noutras partes do 
Esta.do. A despeito dês.ses movimentos de população no interior do Brasil não 
terem sido estudados convenienti:imente, a sua realidade é reconhecida. Bowman 
mterpreta, por exemplo, o recuo da fronteira de ocupação humana ao norte como 
resultante da construção de ferrovias no extremo sul."' Sem dúvida uma parte 
dêste visível declínio na fronteira decorre do número de pessoas que acorreram às 
zonas suburbanas de Belo Horizonte e lá vivem sem qualquer fonte realmente 
lucrativa de atividade. · 

AREAS FUNCIONAIS 

Essas relações funcionais de Belo Horizonte com o ·âmbito regional se 
refletem na · presente conformação ou disposição das áreas dentro da. cidade, 
vinculadas às vádas funções urbanas." Ao contrário de Ouro Prêto, 1 há uma 
acentuada diferenciação dentro de tais áreas. A função politica centraliza-se 
no palácio do govêmo localizado no meio de um parque na intersecção de duas 
das mais largas avenidas próximas da extremidade sul da parte construida 
da cidade. :mste sítio foi escolhido, sem dúvida, para tirar proveito da proeminên:.. 
eia de um esporão um pouco abaixo do nível de 1 000 metros. Diversos outros 
edifícios oficiais estão localizados nas proXimidades · do palácio, e outros ainda, 
se distribuem pela cidade, alguns mesmo na faixa suburbana. 

A função comercial tem assento no centro comercial - a área comercial 
e dos negócios, que serve ao âmbito regional além dos limites urbanos imediatos, 
opondo-se às lojas de varejo locais, que se diferenciam do centro comercial. 
Quanto ao arranjo, êste centro apresenta-se claramente atenuado, estendendo-se 
de cada lado de uma das largas avenidas orientadas de sul a norte e ao longo de 
outra avenida formando ângulo reto com essas e que leva à estação ferroviária. 
Essas avenidas estendem-se adequadamente através dos suaves declives inferiores 
de um esporão de dentro de uma curva do ribeirão Arrudas. Grande parte da área 
restante compreendida por esta curva é tomada por complexo de pequenas lojas 
de varejo e oficinas, caracteristicamente brasileiro, por estabelecimentos manu
fatureiros com residências pobres intercorrentes. As linhas férreas juntamente 
com os armazéns e estabelecimentos associados seguem a parte inferior do vale. 
· As unidades manufa,tureiras são várias, mas, em sua maioria, de significação 

Unicamente local. No mapa 23,"' sómente aquêles estabelecimentos industriais 
que ocupam seus próprios edifícios ou, ao menos, a maior parte de um edificlo, 
são classificados como indústrias. As áreas varejistas e de pequenas oficinas 
locais incluem . um certo número de pequenas unidades, ocupando. alojamentos 
acanhados, e, em muitos casos, procedendo à venda dos seus produtos na porta 
da rua. A natureza da manufatura nesta cidade é indicada pelo seguinte quadro, 
relativo a 1927, 10 que inclui todos os estabelecimentos, sem embargo do tamanho 
de cada um. 

ª Dados de. Algumas Notas sôbre o Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, 1930. Estado 
de Minas Geràis. Serviço de Estatlatica Geral: (ln manuserlto) . . 

"' · Bowman, I., The Pioneer Fringe., Am. Geog. Soe. Speclal Publlcation, n.• 1S (New York, 
1931); 301. . . 

" Uma classificação operável das "funções" urbanas é dada na pág. 572 de um artigo de 
Aurousseau, M., TM Diatribution. of Poptdation, Oonstrut;ve Problem, Geog. Rev .. 11 (1921); 
683-592. . 

"' O mapa a que se refere o autor vem apenso à publicação de que nos servimos na 
presente tradução e nêle se discriminam as áreas funcionais .da cidade de Bel<i Horizonte, 
representadas em côres sôbre o mapa da cidade. (Nota do tradutor). 

14 Quadro das eetatlatlcas no Indicador A.gro-Pecudrio, lndt.1Btrial, Oomer~i e Bancdrio de 
Mmas Gerais, Ano I, 1927, Estado de Minas Gerais, Serviço de Eatatlatlca Geral, Be!O Hori-
zonte, 1928. · · 
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NúMERO DE ESTABELECIMENTOS MANU_FATUREIROS 

'· 
EM BELO HORIZONTE 

Marcenarias incluindo fabricação de mobilias . . . . 14 
Oficinas gráficas .. . . .. . .. .. . .. .. . . . .. . . .. . .. . .. . 13 
Fornecedoras farmacêuticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lQ 
Bebidas alcoólicas ...... ., . . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. 10 
Marmorarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Fábric.as de calçados .. . . . .. . .. . .. .. .. . . .. .. . .. . 7 
Moagem de café . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . 
Têxteis ............. ; ....... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Confecções .. ·. . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Macarrão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . .. . ... ... 5 
Saboarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Ferragens ........................... : . . . . . . . . . . • 5 
Diversos ................... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 

Total . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . • . .. . 129 

O quadro seguinte . permite-nos obter uma idéia melhor da importância 
relativa dessas indústrias, revelando-nos a percentagem da energia elétrica usada 
nos diferentes gêneros de indústria em Belo Horizonte, durante os primeiros seis 
meses de 1930 . 17 

' 

PERCENTAGEM DA ENERGIA ELÉTRICA TOTAL 
USADA NA INDÚSTRIA 

Percentagem 
Marcenarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Têxteis ...... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Metais . . . . . .. . . . .• . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Manufaturas allmenticias ... . . . ... . . . . . . . . . . . 7 
Pedreiras .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Transportes .. . . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. .. . .. . 5 
Diversos .......... . • ........... : . . : . . . . . . . . . . 41 

Esta lista das indústrias é tipica das cidades do planalto brasileiro. Pesadas 
tarifas permitem a existência de muitos estabelecimentos pequenos, especialmente. 
têxteis, pelo Interior afora. Mesmo. Ouro Prêto tem sua fábrica têxtil. Contudo 
a natureza local destas atividades manufaturelras é atestada não só pela pequena 
escala em que operam, mas também i>or sua independência das ligações ferro
viárias. As áreas manufaturelras dessas cidades não são articuladas pelas ferro
vias, como em cidades similares da América do Norte. Conquanto multas das 
indústrias de Belo Horizonte estejam no vale do ribeirão Arrudas, de modo algum 
estão tôdas elas assim localizadas. E concernente à maior parte das. que estão 
no vale, deve-se isto às terras baratas e não à proximidade· do sistema ferroviário. 

Os distritos residenciais de Belo Horizonte dividem-se em ·quatro classes: 
pobre, ordinária, superior e suburbana. Dessas, a superior e a pobre são distintas 
entre si e fàcilmente reconheci veis. As casas do distrito residencial superior são 

· mais trabalhadas e dispendiosas e ocupam relativamente áreas mais amplas com 
a testada de rua medindo geralmente para mais de 20 metros. Os distritos de 
residências pobres, por outro lado, são compostos de pequenas casas de constru
ção módica, em· pequenos lotes. Somente as principais artérias dêsses distritos 
são pavimentadas, e a argila vermelha do solo subjacente tinge as calçadas, 
as paredes dos ediffoios e os habitantes, homens e animais com laivos alaran
jados. Entre êsses dois extremos, o distrito de residências ordinárias representa 
variação de tipo ein grau maior. Onde menos de cinqüenta por cento de 
cada bloco está construído, ou por outra desenvolvido, reconhece-se um quarto 

17 Informação da companhia de énergla local, · ramo d.a U. S. Electrlc Bond Share 
Co. o!. N. y, 
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distrito residencial. A zona suburbana assemelha-se muito de perto em caráter 
ao distrito de residências pobres. Suas ruas são, salvo poucas exceções, despavi
mentadas e serviços públicos tais como de água ou de luz são raros. · 

O modo de distribuição dêsses distritos r-esidenciais não é invulgar. O 
distrito superior concentra-se na parte mais alta do esporão acercado do palácio 
do govêmo e do grupo de edifícios oficiais que lhe ficam nas redondezas. As 
residências ordinárias preenchem a maior parte do resto do traçado original 
não ocupado pelo comércio ou indústria . Os distritos de residências pobres 
alastram-se .ao longo das secções inferiores do vale e sôbre os declives setentrio
nais . As residências suburbanas formam quase um anel fechado em . tôrno da 
fímbria da cidade.) . . 

Uma análise quantitativa das áreas funcionais desta cidade assume certo 
lnterêsse; especialmente quando comparada com a de uma cidade nor~e-america
na. No quadro seguinte a percentagem da área total dedicada aos vários usos que 
vimos de descrever é confrontada com análise similar feita em Vicksburg, 
Mlssissipi.18 Em ambos estudos as áreas totais em cuja referência as percenta
gem são medidas, são as partes interiores, em que, pelo· menos,. 50 % de cada 
bloco foi .construído ou desenvolvido noutro sentido para uso urbano . A fim 
de fazer tais análises quantitativas, estritamente comparáveis, adotou-se esta 
definição da área urbana . O motivo da exclúsãq da zona suburbana, onde menos 
de 50 % de cada bloco está edificado (ou aproveitado em par~ues, etc.) é que 
em muitas cidades os limites extremos desta zona são muito difíceis de ser 
estabelecidos com precisão, enquanto que os limites de uma area de maior con
tinuidade em construções e desenvolvimento podem ser reconhecidos com todo 
o rigor . Deve notar-se que Vlcksburg é uma cidade muito menor, tendo uma 
população que ia a cêrca de 23 000 almas, em 1930, comparada com a de 120 000 
que possuía Belo Horizonte. As menores percentagens da área compreendida pelo 
centro comercial e industrial no caso de Belo Horizonte refletem a extensão relati
'\'amente restrita em que esta cidade executa essas funções em relação ao âmbito 
regional. 

ANALISES QUANTITATIVAS DE BELO HORIZONTE 
E VICKSBURG (MISSISSIPI) 

BELO HORIZONTE 

Centro comercial. ........... . ...... . . . 
Pequeno varejo e oficina ..... . ........ . 
F11TOvia ............. . ............... . 
Indlistrias .......... . ........... .. . . .. . 
Residência superior ................ -· .. 
Residência ordinária ... . .... ......... .. 
Residência pobre .. ................... . 
:&lificios públiOO& ............•.....• •. • 
Ed.iffcios da administração ............•. 
Parques, etc ...... " .. . ............... . 
Terreno devolut.o dentro do perfmetro 

urbano ........ . . . ........... . ...... . 

Percentagem VICKSBURG . / Percentagem 

1 Centt'o comercial.. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 3 
7' Vendas por at.acado.............. ... .. 2 
3 Indústrias . ...... : ............ . ...... "' 7 
2 Residência superior ... . ........... :.... 7 
3 Residência ordinária . . ................. · 30 

37 Residência pobre ....... · .... .'. . . .. . .. . . 41 
28 Parques, etc.. . . .. . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . 1 
5 Terrenos devolutos dentro do . perfmetro 
3 · urbano ..... .............. ' ·........ 8 
8 

13 

CONCLUSAO 

Belo Horizonte e Ouro Prêto representam dois extremos entre as cidades 
brasileiras. Elas também ilustram dois problemas comuns que tôdas as cidades 
defrontam em seu desenvolvimento. O primeiro problema surge quando o cres
cimento de um centro urbano acarreta-lhe funções e atividades para que nenhum. 
plano adequado fôra préviamente elaborado. A irregularidade desorganizada das 
cidades coloniais mesmo das maiores, e, uma indicação de que s~us habitantes 

18 .James, P. E. --: V'.ckaburg, a Stuã11 •n Ur ban Geography, Geogr. Rev., 21 (1931): 234-243 -
Referência na pág. 241. . 
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são essencialmente afeitos à vida rural. A maior porção das cidades não pode 
ser transplantada, e assim endo têm de fazer por onde poder· desempenhar 
as funções de uma cidade dentro da estrutura de um . aglomerado rural. Em 
Minas Gerais, contudo, numerosos fatôres levaram à criação de uma nova 
cidade, desembar~ada de uma herança, inadequada. Ouro Prêto, como um 
núcleo vivendo da mineração, foi situada sem se atender às qualidades de local 
e situação que são de costume chamadas a intervir com vistas ao crescimento 
urbano. Coni terreno áspero, sem as · vantagens .mesmo de uma convergência 
local e natural de estradas, Ouro Prêto não poderia fàcilmente ajustar-se a 
arcar com as funções políticas e comerciais em relação ao âmbito regional. • 

Um povo menos engenhoso do que os brasileiros teria lutado para achar uma 
solução local para esta dificuldade . Com os exemplos de Washington, Camberra 
e La Plata diante dêles, os mineiros puseram-se a construir por si mesmos uma 
cidade ideal'. Belo Horizonte é uma cidade inteiramente moderna, con'Struída 
por um povo idealizador e capaz. Contudo, a ela não lhe faltam problemas. A 
dificuldade de prever o futuro de uma cidade é inerente a tôda planificação 
urbana. Planificar para uma destinação pode resultar em prover inadequada
mente para uma menor. Belo Horizonte, quase no centro do Estado de Minas 
Gerais, antevê um futuro quando realmente vier a ser o foco duma população' 
espalhada - quando o noroeste tanto como o sudeste tenham sido conquistados 
ao agreste. No presente, algumas outras localizações teriam sido mais satisfa
tórias, exemplificativamente, ·Barbacena ou Juiz de Fora. O avanço da população 
para o norte envolverá muitos problemas no que respeita à conveniência dessas 
terras para a fixação do homem; e mesmo se elas se revelarem hospitaleiras, 
não é exagêro predizer que o planalto mais frio do sul, com sua regular fre
qüência de chuvas, permanecerá o centro da população. Belo Horizonte, todavia, 
está colocada de modo a, servir a fronteira setentrional. O seu futuro está ligado 
ao avanço colonizador por essas terras a dentro; e está planejando e preparando 
o campo para um destino que ainda não é lícito prever com segurança. 

..... 
Assine a "Bevlsta Brasileira de Geografia" para receber em sua casa a melhor publleaoio 
periódica 11ôbre a geografia do BraeU. 



Resenha e Opiniões 

Borracha amazônica 

Impulsionado pelo desejo de fàzer 
alguma coisa útil para os que se dedi
cam ao serviço de classificação da bor
racha, desconhecendçi, entretanto, as 
espécies vegetais que a produzem, re
solvi escrever as notas que se seguem, 
nas quais encontrarão os elementos 
botânicos indispensáveis ao mister de 
identificá-las. 

Estas são as palavras com que o Sr. 
Luís Caetano de Oliveira Cabral inicia 
o seu interessante artigo publicado no 
n.0 60, de julho de 1946, do Boletim da. 
Associação Comercial do Amazonas. ' 

Tratarei - esclarece ainda o Sr. 
Oliveira Cabral - da extração do látex, · 
de sua defumação e posterior classifica
ção comercial, das · fraudes que podem 
ocorrer, bem como da lavagem e seca
gem da borracha e de vários outros 
assuntos relacionados com a sua pro
dução. 

Espécies vegetats que produzem 
lk>tracha - São diversas as espécies 
vegetais ·que produzem goma elá,stica, 
umas em maior e outras em menor 
quantidade; assim como umas dão pro
duto de superior e outras de inferior 
qualidade. Entre elas destacam-se as 
euforbiáceas, moráceas e apocináceas. 

Das euforbtáceas são as héveas que 
produzem o maior vol'Qme e o melhor 
tipo de borracha para o consumo 
mundial. 

Segundo o trabalho do professor 
,lldolfo Ducke - "Revisão do gênero 
bévea, principalmente das espécies bra
alleiras" - o número total das héveas 
não vai além de 12, sendo dez das 
mesmas, brasileiras. . 

Baseado no referido trabalho, vou 
dar a relação das héveas identificadas 
pelo citado botânico, bem assim a des
crição que o mesmo faz das espécies . 
que concorrem com o látex para a pro
dução da borracha. 

Relação das héveas classificadas -
1.0 - Hevea brasiliensis, com as formas: 
Randiana e subconcolor; 2.0 - Hevea 
Benthamiana, com as. formas: Hube
riana, subglabrifolia, caudata e obs
tuslloba; 3.0 - Hevea camporum; 4.º 
- Hevea guianensis, com as sub-espé-

eles: tipica, occidentalis e marginata,· 
5.0 __.;. Hevea humilior (Peru) ; 6.0 -
Hevea lutea, com as sub-espécies: tipi
ca, pilosula e peruviana; 7.0 - Hevea 
minor; 8.0 - Hevea paludosa (Peru); 
9.0 - Hevea pauciflora, com as sub
espécies: tipica, coriácea e confusa; 10.0 
- Hevea rigidifolia; 11.0 - Hevea Spru
·ceana; ·12.0 - Hevea viridis. 

, . Das espécies mencionadas, as hé
veas: brasiliensis, Benthamiana, guia
nensis, lutea e viridis, pela quantidade 
e tipo de borracha que produzem, estão 
sendo exploradas económicamente . 

A primeira produz o melhor tipo 
de borracha; dá maior quantidade de 
látex e resiste melhor ao corte. ~ a 
que concorre com a quase totalidade 
da produção de borracha natural do 
mundo. . 

As demais produzem borrachas fra
cas, com maior teor de resinas, sendo 
a da H. Benthamiana a que mais se 
aproxima da H: brasiliensis. 

De acôrdo com as últimas obser
vações do professor Ducke, ainda não 
publicadas, a H. lutea não é mais .do 
que uma forma da H. guianensis, o que 
vai · induzi-lo a reduzir o número de 
espécies classificadas . 

Nomes vulgares de algu~ da.s 
"héveas" mencionàdas ,..... H. brasilien
sis - Ser. verdadeira; ser. fôlha de 
maniva; ser. branca; e ser. pl'eta~ 

H. Benthamiana - Ser. chicote, 
ser . pescoço de veado, ser . torrada, 
ser. branca, ser. roxa e ser. de ponta 
fina; H . guianensis - Ser. itaúba, 
ser. vermelha, ser. marca fogo, ser . 
cajuranà; ser. seringarana e ser maúba. 

Identificação das espécies - A di
ferenciação . das . espécies vegetais é 
feita pelo caule, fôlhas, flores e frutos. 

H evea brasjliensis - M. Arg. -
Apresenta as características seguintes: . 
árvore de 20 a 40 metros de altura com 
tronco cllindrlco; as fôlhas não são 
erectas e os follolos, curvados para 
baixo, são glabros, membranosos, 
acuminados, com a face inferior mais 
mate e em geral pálida; flores amarelo
brancacentas, acumlnadas no botão, as 
masculinas com um disco iJ:\signlflcante 

. e com 10 anteras dispostas em dois' 
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verticilos regula;res; a cápsula e as 
sementes são relativamente grandes, 
quando a cápsula rebenta joga as val
vas e as .sementes à distância. 

A área da distribuição geográfica 
espontânea da H. brastlt.ensis abrange 
tôda a parte sul da hiléia, do Ucaiall 
iL bacia do Xingu, e o grande estuário 
amazônico com os baixos cursos de seus 
afluentes (com o Jari, o Tocantins, 
etc.) , desde a bôca do rio Pará até 
o rio Amapá como limite norte. No 
baixo Amazonas, essa espécie não ocor
re na mata da "várzea" ao longo do 
grande rio, mas fica a alguma distância 
do sul dêste; no Aml!-zonas superior, 
ela é, no entanto, encontrada na mar
gem sul e na margem norte do Soli
mões. As árvores habitam em geral as 
matas em solo aluvial recente, inundá
vel ou não; na região entre os rios 
Madeira e Xingu elas ocorrem, todavia, 
ainda na niata de colinas. 

Var. subconcolor Ducke - Igual 
à forma tipica da e8pécie, mas os folio
los são em baixo tão verdes como em 
cima. Várias árvores dessa espécie ·fo
ram opservadas pelo professor Ducke 
na mata ao longo do igarapé São João 
no limite da várzea sujeita a inundação 
anual pelo Solimões, em São Paulo de 
Olivença, bem como _em Pôrto Velho. · 

' . 
Var. Randiana (Hub.) Pax - Exis

te apenas uma árvore de origem igno
rada, cultivada no jardim do Museu 
Ooeldi, no Pará. Difere da brasiliensis 
típica pelos foliolos mais lanceolados, 
pelo ovário glabro com estilete peque
no, e pela cápsula, comumente menor 
que a brasiliensis típica e cujos carpelos 
mais salientes aproximam-se, na forma, 
dos carpelos da H. guíanensis. O pr~ 
fessor Ducke não sabe se a Randíana 
é uma variedade individual, ou uma 
raça com caracteres hereditários, ou 
um híbrido; certo é somente que não 
é espécie "boa", porque todos os seus 
caracteres diferenciais em relação à 
comum brasiliensis são daqueles já co
nhecidos como inconstantes e não váli
dos para classificar espécies, em todo 
o gênero "hévea". 

Existem no Jardim Botânico do 
Rio de Janeiro, seringueiras obtidas no 
Pará de sementes de árvore típica da 
Randiana; essas plantas crescem tão 
rápida e vigorosamente como só a ge
nuína brasilíensis sob condições idên
ticas, em contraste com tôdas as outras 
espécies de "hévea", não assim fàcil
mente aclimáveis no Rio de Janeiro. 

-4-

Hévea Benthamiana Muell - Arg. 
(inclusive H. Duckei Hub> - A área 
geográfica desta espécie incltli a parte 
noroeste do Estado do Pará, tôda a 
parte do Estado do Amazonas que fica 
ao norte do grande rio, e os baixos cur
sos dos afluentes meridionais do Soli
mões. Fornece borracha boa, · a melhor 
depois da borracha de H. brasiliensis. 

A forma típica é uma árvore de 
porte mediano (alta até 15 metros ou 
raramente 18 metros) , com tronco en
tumescido na base e subitamente adel
gaçado para cima; látex branco. Fô
lhas em posição mais ou menos hori
zontal, nunca bem erectas como· na 
guíanensis e na lutea, mas tampouco 
tão reclinadas como em H. brasiliensis; 
foliolos amplos lembram H. Spruceana 
·porém a pubescência da face inferior 
é ruiva; as fôlhas maduras são sub
coriáceas. O indumento das inflores
cências é uma densa pubescência ruiva; 
as flores são · mais ou menos longa
mente (2) acuminadas, tendo as mas
culinas um disco com pontas bem de
senvolvidas ou lacinias e comumente 
7 a 9 anteras (raramente 6 a 10) for
mando dois verticilos incompletos. Cáp
sula com os três ca:rpelos profunda
mente divididos e por isso muito sali
entes; sementes elipsóides, mui pouco 
comprimidas, com 21 a 29 mm. de com
primento, 17 a 21 mm. de largura e um 
pouco menos de espessura, em geral 
com manchas escuras muito abundan
tes. A deiscência da cápsula é violenta 
como na H ~ brasiliensis . 

Habita o "igapó" (mata pantanosa) 
inundável pelas enchentes periódicas 
dos rios d'água incolor ou "preta" pobre 
de sedimentos. 

Hevea guíanensis Aubl. - A área . 
geográfica desta espécie é a maior que 
se conhece no presente gênero e parece 
abranger tôda a hiléia com exceção 
do extremo norte e noroeste (Guiana 
Britânica e as partes amazônicas da 
Venezuela e da Colômbia). A espécie 
compõe-se, no entanto, de três bem 
definidas variedades geográficas (sub
espécies) : a forma típica que ocorre na 
metade leste da hiléia; a var. margí
nata, ilnicamente conhecida no baixo 
rio Negro e · Nhamundá; a var. occí
dentalis, da parte sudoeste · da hiléia. 

Hevea guianensis típica - Arvore 
alta de 30 a 40 metros, com tronco ci
lindrico não muito grosso e com folha
gem densa e muito escura. Látex ama
relo-claro. Raminhos velhos com esca
mas persistentes no botão terminal. 
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Fôlhas maduras em posição erecta va
riá veis nà consistência desde solida
ínen te membranosas até coriáceas tê
nues, comumente obovadas com ápice 
obtuso ou arredondado e apiculado, 
glabras. Flores masculinas com 5 (às 
vêzes 4, raramente 6) anteras que for
mam um verticilo único, o qual, nor
malmente, é perfeitamente regular, 
porém, tem nalguns casos uma das 
anteras inserida um pouco abaixo das 
outras; disco' insignificante; botões 
florais obtusos (sub-globosos) ou cur- · 
tamente acuminados (1) , com tôdas as 
transições graduais. · Flores ' femininas 
com estigmas sésseis. · Cápsula menor 
que em H. brasiliensis e com carpelos 
mais salientes (mais profundamente 
divididos); sementes pequenas para 
êste gênero (comprimento 17 a 20 mm. 
largura 14 a 18 mm.), sub-globosas, 
com numerosas linhas pardo-escuras 
além das manchas maiores da mes
ma côr. 

Freqüente nas matas pluviais da 
"terra firme" da metade oriental da 
hiléia, desde o rio Turiaçu (Estado do 
Maranhão) até a Guiana Holandesa 
na vizinhança do Atlântico e·dai até o 
baixo Madeira e médio rio Negro. Ha
bita sempre solo úmido e prefere a 
proximidade de nascentes d'água ou 
beiras de pequenos riachos. 

Hevea guianensts Var. (sub-espé
cie) Margtnata Ducke. - Distingue-se 
da forma típica da espécie principal
mente pelas fôlhas mais rigidamente 
coriáceas e com as margens em relêvo. 
Arvores baixas ocorrem na mata menor 
e nas capoeiras; na mata virgem en
contram-se pés de 40 metros de altura. 
Os foliolos têm ápiee redondo ou muito 
obtuso e são excessivamente variáveis 
na proporção entre comprimento e lar
gura; os botões das flores masculinas 
são mais freqüentes que na forma típi
ca, um pouco acuminados; as. bápsulas 
são freqüentemente maiores e as se
mentes um pouco mais compridas. que 
na forma típica, aproximando-se das 
sementes das formas menores da He
vea Benthamiana. 

Habita a mata da terra firme em · 
solo de areia branca com húmus negro 
e ácido, de preferência em lugares úmi
dos ou ao longo dos riachinhos; comum 
nos arredores de Manaus, no rio Urubu, 
e também encontrada perto da foz do 
rio Nhamundá no lago de Faro. 

Hevea guianensis - var. (sub-espé
cie) occidentalis Ducke nov. nom. -
H. guianensis - var. cuneata Ducke (H. 

cuneata Hub.) - H. nigra Ule ? -
Lembra a tipica H . guianensis em tôdas 
as partes vegetativas e pelas flores, as 
sementes, porém, são quase cúbicas e 
muito angulosas e só têm relativa
mente poucas linhas e pontos pardos, 
sendo no entanto marcadas com algu
mas manchas grandes e muito escuras, 
que . se destacam :nitidamente sôbre o 
fundo claro. Os folíolos são freqüen
temente coriáceos, porém, nunca mar
ginados em relêvo; os dos ramos esté
reis têm geralmente base cuneiforme. 
Os botões ·das flores masculinas são 
constantemente sub-globosos. 

Esta variedade é encontrada na 
floresta pluvial da "terra firme" da 
parte ocidental da hlléia, lado sul do 
rio Amazonas (Solimões). As árvores 
observadas pelo professor Ducke vi
vià:rn em solo argiloso, perto de ria
chinhos. 

Hevea lutea (Benth.) M. Arg . . -
A forma típica é uma· árvore alta de 
15 a 30 metros com tronco cilindrico. 
Látex amarelo. Fôlhas em posição erec
ta, perfeitamente glabras, sub-cortá..: 
ceas; os foliplos variam em forma e 
tamanho porém são sempre mais ou 
menos obovados ou oblongo-obovados e 
curtamente acuminados ou apiculados. 
Botões florais distintamente acumina
dos; os masculinos com disco rudimen
tar e com 5 (raramente 6) anteras num 
verticilo único irregular; as flores fe
mininas têm um ovário sericeo e os 
estigmas formam um curto estilete. 
Distingue-se da H. gutanensis tiplca 
pelos botões masculinos bem acumina
dos e pelo verticilo acentuadamente 
irregular das anteras. 

A cápsula lembra a H. Benthamia
na típica, mas as sementes têm côr 
mais clara. · 

Freqüente na mata pluvial da 
"terra firme" do alto rio Negro e aflJ.l
entes onde foi encontrada por Spruce 
desde a bôca do rio Uaupés até o baixo 
Cassiquiare, e pelo professor Adolfo 
Ducke desde a confluência do rio 
Curicuriari até o baixo Uaupés. 

Hevea lutea -var. (forma) ptlosula 
Ducke - Arvore grande de 25 a 45 
metros de altura e que difere da Zutea 
típica pela presença duma ligeira pu
bescência brancacenta nas nervuras da 
face inferior das fôlhas. Flores e frutos 
como na lutea tiplca; os botões em geral 
menos fortemente acuminados; os fru
tos muitas vêzes um pouco maiores . 

. Freqüente na mata pluvial da "ter
ra firme" de certas localidades do So-
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limões e da bacia do baixo Içá, ao 
longo de riachinhos e em outros luga
res úmidos. 

Hevea viridis Hub. - ·Arvore de 
porte escassamente mediano, com látex 
branco. Difere de tôdas as outras espé
cies . dêste gênero pelos folíolos igual
·mente verdes e lustrosos em ambas as. 
faces. :E:sses folíolos são membrano
sos ou (os mais velhos), quando muito 
sub-coriáreos, inteiramente glabros; 
oblongo-obovados ou eliptico-obovados 
curtamente acuminados; sua posição é 
horizontal ou reclinada. · 

As inflorescências 'são escassamen
te pubescentes ou sub:.glabras; as flo
res, pela forma, estrutura e indumento 
são quase iguais às da H. paucif lora: 
A cápsula tem a mesma forma como 
na H: brasiliensis porém não excede 
às dimensões das cápsulas maiores de 
H. guianen·sis; as sementes asseme
lham-se às das formas reduzidas de 
H. Benthamiana mas são mais angulo
sas. - Pax (o. e.> aproxima H. viri
dis da H. brasiltensis ao ponto de supor 
que seja uma variedade da última; 
H. virldís, no entanto, é conspicuamen
te diferente de tôdas as espécies de 
hévea por ter· folíolos muito lustrosos, 
também na face inferior (em H. brasi
liensis var. subconcolor há . sempre 
visivel diferença entre as duas faces 
dos foliolos, ,menos evidente na côr 
que no lustre) . 

Essa espécie de hévea foi encontra
da pelo professor A. Ducke no munici
pio de Borba (baixo· rio Madeira), no 
alto rio Negro e em São Paulo de Oli
vença, em regiões de caatingas panta-
nosas e de igapós. · 

. Corte da seringueira - Antes de 
tratar do, corte, há necessidade de ex
plicar que os vasos lactíferos das hé
veas não correm no· sent~do vertical, 
como se verifica em algumas espécies 
vegetais, porém, ligeiramente em espiral 
para a direi ta . · 

São mais abundantes no tronco da 
árvore do que em qualquer outra parte 
do vegetal, razão por que deve ser 
aquela a região preferida para extra
ção do látex. 

O corte é feito da esquerda para a 
direita, em ângulo de 35 graus, a fim de 
seccionar maior ·número de vasos lac
tiferos; sua dimensão deve ser de um 
quarto ou da metade da circunferência 
da seringueira; a profundidade não 
deve ir além do necessário para seccio
nar os vasos lactiferos. 

Assim procedendo obter-se-á látex 
mais rico em borracha, sem o risco 
de prejudicar a seringueira . 

. O corte profundo, que secciona o 
cambium, tecido que separa a casca da 
madeira, produz látex fraco, com mais 
água e menor quantidade de borracha; 
se o golpe atingir o lenho formar-se-á 
na parte afetada um nódulo duro que 
depois impedirá o corte, afastando o 
látex e assim inutmzando a arreação, 
como é chamado o pano de corte. 

Defumação do látex - :l!)sse traba
lho requer muito cuidado para evitar o 
aparecimento de subqualidades ou ti
pos inferiores de borracha, na constitui
ção da péla ou bola. 

A colheita do látex deve ser feita 
em recipiente limpo, lavado, para evi
tar a sua rápida fermentação. 

O látex fermentado, com pequenos 
coágulos, não deve ser usado para defu
mação, porque nesse estado não produ
zirá borracha fina, e sim entrefina. 

Com o fim de retardar a fermenta
ção do látex, poder-se-á usar o hidró
xido de amônia, na proporção de 1 a 
3 % , calculado sôbre o volume do látex 
isso dependendo do espaço de tempÓ 
pelo qual se deseja conservá-lo. O lá
tex, assim preparado, portar-se-á como 
natural, nas primeiras 24 horas. 

O sistema de aquecer o. látex para 
engrossá-lo, com o fim de facilitar a 
sua defumação, deve desaparecer por
que,. na maioria dos casos, prejudica 
o produto, enfraquece-o e faz com que 
retenha maior teor de umidade. 

O látex, antes da defumação, deve 
ser coado em tela de aluminio ou de 
arame galvanizado de malhas bem miú
das a fim de eliminar os elementos 
estranhos que contiver. Essa operação 
poderá ser feita em peneiras fabrica
das com as nossas fibras vegetais. 

A escolha do material usado para 
a produção de fumaça, na defumação 
da borracha, tambÇm deve ser tomada 
em grande consideração porque · há 
produtos vegetais mais eficientes do 
que outros. 

As fumaças dos vários produtos 
variam de composição; umas são mais 
carregadas de fenóis do que outras; 
daí a razão da maior eficiência de cer
tos produtos na defumação da bor-
racha. · 

Material usado para a defumação: 
- a) caroço de murumuru (Astroca
ryum murumuru) ; b) caroço de uru
curi (Attalea excelsa) ; e) caroço de 
uauaçu <Orbtgnya speciosa) ; d) a cas-
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cada fruta da seringueira; e) o âmago 
da macaúba; f) amarelinho; g) maça
randuba. 

A ·defumação do látex com o caroço 
.de murumuru produz ótima borracha e 
se faz mais ràpidamente do que com 
qualquer .outro material usado para êsse 
fim. Com uma carga dêsse produto, no 
boião de defumação, poder-se-á de
fumar cêrca de 40 litros de látex de 
uma só vez; ao passo que, com a mesma 
quantidade de caroço de urucurt, se 
defumarão apenas dois terços daquele 
látex; e apenas um têrço, se fôr usado 
o caroço de uauaçu. 

Há madeiras que também produ
zem boa fumaça para a defumação, 
tais como a do amarelinho, a da ma
çaranduba; etc. As que produzem fu
maças irritantes como a faveira, a ca
rapanaúba, etc., devem ser evitadas 

. porque podem inflamar os olhos do se
ringueiro. 

Classificação das borrachas cruas 
- Esta começa pela seleção do produ
to por procedência, tendo em vista, 
também, o maior ou menor teor de 
umidade que o mesmo contém .. 

· As borrachas, de acôrdo com as pro
cedências, são classificadas em: Tipo 
Acre e Tipo Altos Rios: do 1.0 , 2.0 e 3.0 

grupos, e são: 

Tipo Acre - As borrachas proce- . 
dentes do: a) Território Federal do 
Acre; b) Estado de Mato Grosso; c) 
Rio Abunã, em todo o seu curso; d) 
Rios Jamari e Machado, em todos seus 
cursos; e) Rio Aripuanã, no seu curso 
em território matogrossense; f) Rio 
Acre, em todo o seu curso; g) Rios 
Inauini, Ituxi e Pauini, afluentes do 
rio Purus; h) Rio Purus, desde a bôca 
do rio Acre até a fronteira com o Ter
ritório Federal; i) Rio Juruá, desde a 
foz do Tarauacá até a fronteira com o 

·Território Federal; j) Rio Tarauacá, 
em todo o seu curso: 

Tipos Altos Rios - Primeiro Grupo: 
a> Afluentes do rio Madeira, excluindo 
as borrachas consideradas Tipo Acre; 
b) Rio Aripuanã, em território amazo-' 
nense; c) Rio Juruá, entre a foz do 
Tarauacá e a foz do paraná do Breu; 
d) Rios Javari, Peruini, Coari, e Tefé, 
afluentes do Solimões; e) Rio Purus, 
entre a bôca do Acre e Lábrea; f) Rio 
Branco, afluente do rio Negro; g) Rio 
Tapauá, quando sêca; h) Borrachas de 
qualquer procedência preparada em lâ
minas ou pelo processo knap sack. · 

Segundo Grupo: a) Rio Autaz; b) 
Baixo Aniazonas; c) . Rio Juruá, na 
parte inferior do ·seu curso, até o para
ná do Breu; d) Margem do rio Madeira, 
em todo o seu curso; e) Rio Maués; f) 
Rio Purus, na parte inferior do seu 
curso até Lábrea; g) Rio Negro; h) Rio 
Solimões, quando sêca. 

Terceiro Grupo: É constituído por 
tôda borracha fresca ou de quinzena. 

· A tabela de umidade adotada pelo 
Banco de Crédito da Borracha, S. A., 
para compra dos vários tipos de bor
racha crua, é a seguinte: 

Tipos Umidade máxima 
Acre 

Especial . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 % 
Fina .. . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . 20 % 
Entrefina . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 % 
Sernambi virgem . . . . . . . . . 28 % 

Altos Rios 

Especial ................. . 
Fina 1.0 Grupo •.......... 
Idem 2.0 Grupo •.......... 
Idem 3.0 Grupo ........ . 
EÍltrefina 1.0 Grupo •.... 
Idem 2.0 Grupo ......... . 
Idem 3.0 • Grupo ...... · .... . 
Sernambi vitgem 1.0 Grupo 
Sernambi virgem 2.0 Grupo 
Sernambi virgem 3.0 Grupo 

Sernambi rama 

1.0 Grupo ............... . 
2.0 Grupo : . ............. . 

Baixos Rios (Xtngu-Tapajós) 
Ilhéus - Bahia. 

Especial . ...............••. 
Fina 1.0 Grupo ......... . 
Idem 2.0 Grupo . . . . . . . . . . · 
Entrefina 1.0 Grupo .....• 
Idem 2.0 Grupo ......... . 
Sernambi virgem 1.0 Grupo 
Sernambi virgem 2.0 Grupo 

Ilhas 

Fina · 1.0 Grupo ......... . 
Idem 2.0 Grupo ........•. 
Idem 3.0 Grupo ......... ., .. 
Entrefina 1.0 Grupo ..... . 
Idem 2.0 Grupo ......... . 
Idem 3.0 Grupo . ; ........ . 
Sernambi virgem 1.0 Grupo 
Semambi virgem 2.0 Grupo 
Sernambi virgem 3.0 Grupo 

• 

20% 
20% 
22 % 
24% 
23 % 
26% 
29 % 

-28% 
30º% 
32% 

27% 
35 % 

20% 
23 % 
28 % 
28% 
31 % 
31 % 
36 %. 

25 % 
28% 
39 % 
30% 
33 % 
45% 
33 % 
38% 
48% 
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Sernambi cametá 

1.0 Grupo 
2.0 Grupo 

Ca~cho 

de 1.ª 
de 2.ª 

Fraca 

.. .... ... .. , ... ... ... . 

(Benthamtana) fina ..... 
(Benthamiana) entrefina . 
Gêneros não especificados 

51 % 
53% 

25 % 
33 % 

25 % 
30% 
30% 

A classificação das borrachas, em 
grupos, tem por finalidade estabelecer 
o teor máximo da umidade para a com
pra das borrachas cruas, das várias 
procedências, selecionadas de acôrdo 
com a percentagem d'água que apre
sentam. 

Classtftc~ão comercial da borra
cha -- Depois do produto ter sido sele
cionado por procedência é cortado para 
a sua classificação e seleção por qua
lidade. 

As pélas de borracha variam de 
tamanho e de formato, . de uma zona 

Sernambi rama comum - E' o pro
duto da coagulação natural do látex 

. nas tigelinhas, nas incisões feitas nas 
seringueiras para extração do látex, 
assim como dos restos de defumação 
de borracha fina e do látex coagulado 
no solo, de mistura com terra. 

. Apresenta-se, geralmente, sujo e 
revestido de uma película fina de bor
racha defumada, preparada do resto do 
látex da bacia que serve de -depósito 
ou de balde de transporte. 

Sernambi de cainetá - E' o pro
duto obtido do látex da seringueira, 
coagulado no fundo das tigelinhas de 
colheita . Apresenta-se em forma de pe
quenas empadas. 

Sernambi virgem - É a borracha 
não defumada, obtida pela coagulação 
espontânea do látex lltnpo, sem terra 
ou outros elementos estranhos. 

Apresenta-se de tamanhos e for
matos variáveis; tem a côr exterior 
amarelada ou ligeiramente escura; não 
é revestido da pelfcula de látex defu
mado, como o sernambi rama. Quando 
cortado, apresenta-se de côr branca ou 
ligeiramente amarelada. 

para outra, sem que isso possa determi- Entreftna - E' a borracha fina 
nar, a rigor, a sua procedência. Entre- que se apresenta com placas ou porções 
tanto, para o conhecimento da especia- de sernambi virgem entre as camadas 
lldade, o formato e dureza da péla, 0 de látex defumado. 
seu teor de umidade, a côr da borracha É fraude, praticada pelo seringuei
cortada e os dias gastos na sua pre- ro, para aproveitar o látex fermentado, 
paração, perfeita~ente reconhecíveis coagulado durante o processo de defu-
pelas camadas de latex que a formam, mação . 
dão elementos mais ou ;n.enos seguros É borracha fina esponj9sa,. quando 
p~ra aquela identificaçao por . proce- · . mole, é também classificada como en-
dencia . _ • trefina. · 

Cortada a péla, se nao for tôda. . 
fina é subdividida em pedaços de vá- Sernambi virgem da borracha - :t 
rios' tamanhos e formatos diferentes a porção de sernambi virgem sôbre o 
para separação das sub-classificações. qual alguns seringueiros iniciam a for-

A péla de borracha pode conter: mação· da péla de borracha . Fica no 
borracha fina, entrefina, sernambi vir- centro da péla e pode ser fàcilmente 
gero e o sernambi rama da bqrracha; destacado, depois do corte da mesma. 

ll:sse uso constitui mistificação pra
ticada pelo seringueiro preguiçoso que 
deseja poupar-se ao trabalho da pre
paração da péia· de borracha, desde seu 
minúsculo núcleo interior, sem refletir 
que, pelo sernambi virgem,_ obtém me-

Borracha fina - Classifica-se com 
essa denominação o produto da Hevea 
brastltensis cujo látex é coagulado por 
efeito de defumação em camadas ho
mogêneas, finas, destacá veis, livres de 
impurezas ou de partes com coágulos. 

. Fina especial - 1: a péla de bor
racha que não contém sub-classifica
ções; é 100 % fina . Essa classificação · 
se faz seccionando a péla no sentido 
longitudinal, até o meio, depois do que 
é aberta com o auxilio ·de . dois puxa
dores para o exame necessário. 

nor preço. · 

Sernambi rama da borracha - 1: 
a parte da borracha fina constituída 
por semambi rama encorporada à péla 
durante a defumação. Sua presença 
na borracha fina mostra o propósito 
do seringueiro procurar prejudicar o 
patrão . 
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Sernambi rama coalho - É o pro
duto da coagulação natural do látex, de 
tamanhos e formatos variáveis; apre
senta-se mais limpo que o sernambi 
rama. É de côr branca, às vêzes ama
relado ou com manchas escuras. Não 
é revestido com látex defumado, nem 
se apresenta tão limpo como o ser
nambi . virgem típico. 

Sernambi virgem coalho - É o 
sernambi .virgem preparado com látex 
coado em tela de arame galvanizado, de 
malhas bem miúdas, ou deixado ficar 
em repouso para o sujo depositar ou 
flutuar, depois do que é usadD para coa
gulação, feita em fôrmas de madeira 
estanques. 

Apresenta-se em forma de blocos 
de 10 quilogramas para cima; é pro
duto limpo, que depois de liberto das 
camadas externas levemente oxidadas, 
é usado para a preparação de crepes 
claros. 

Ilhas - Como o nome está indi
cando, é a borracha da região das ilhas, 
no Estado do Pará. 

Os produtos descritos são todos ob
tidos do látex da Hevea brasiliensis. 

As Heveas guianensis, lutea, viridis 
e Benthamtana produzem as borrachas 
fracas, sendo que o produto da última 
é o que mais se aproxima do produzido 
pela H evea · brasiliensis. · 

As borrachas produzidas pelas hé
veas citadas são classificadas como 
fracas. 

A identificação das pélas de borra
cha é feita por simples inspeção visual, 
uma vez que as mesmas se apresentam 
sempre deformadas, achatadas. Quando 
cortada finamente, logo após o corte, 
são amareladas, às vêzes leitosas; com 
a ação da luz, as partes cortadas se 
tornam lustrosas como se estivessem 
enceradas. 

Têm menor elasticidade do que a 
borracha produzida pela Hevea bra
stltensis. Por ocasião do corte, se dois 
ou mais pedaços da péla forem unidos, 
com pequena pressão, aderem como se 
fôssem colados, embora se possam des
pregar sem esfôrço o que não aconte
cerá com a borracha da H evea bra
süiensis. 

A borracha fraca, bem como suas 
classificações, recebe as mesmas deno
minações de fina boa, da Hevea bra
stliensis, acrescida da palavra . fraca. 

Borracha roxa - É o produto que, 
depois de cortado, em contacto com o 

ºa.r, adquire uma côr ligeiramente violá
cea para, em seguida, se tornar escuro. 

:tl:sse fenômeno se dá em virtude 
da ação de um fermento de oxidação 
presente no látex de algumas seringuei
ras, em diferentes regiões, sem que o 
mesmo venha a alterar o produto, de 
modo a prejudicar as suas caracterís
ticas para fins industriais. Entretanto, 
a borracha roxa, depois de lavada e 
laminada, quando recebe excesso de ca
lor, fica, às vêzes, ligeiramente lustrosa, 
razão por que tem menor preço. 

Mistificação que sofre a ,borracha 
- Antes da obrigatoriedade do corte 
ãas pélas de borracha para classifica
ção, eram as mesmas fabricadas sem 
o necessário cuidado e, freqüentemente, 
adulteradas com a encorporação de de
tritos e de objetos estranhos de tôda 
sorte, visando aumentar o seu pêso·. 

Consistia essa adulteração no en
xêrto de objetos pesados, tais como: 
ferro, pedras, terra e pedaços de ma
ãeira, que muitas vêzes as tornavam 
até submersíveis. 

Pr~sentemente, tais processos de
sapareceram. 

Foram substituídos por outros mais 
sutis, demonstrando o espírito viciosa
mente imaginoso do nosso homem das 
selvas, na luta para enganar o patrão, 
que é tido, injustamente, como seu 
algoz. 

Argila - Para dar pêso à borracha, 
o seringueiro desonesto emprega a ar
gila branca ou a escura, bem lavada, 
sem qualquer partícula de areia que, 
assim, é misturada com o látex antes 
da defumação. 

A borracha preparada com essa 
carga estranha fica mais clara, se fôr 
empregada a argila branca, e quase 
conserva sua côr típica, se usada a 
argila escura. 

Passando-se a mão sôbre a parte 
da borracha com argila, sente-se o des
prendimento dessa substância nos 
dedos . 

. O produto fica mais compacto e 
submerge, se a quantidade de argila 

. empregada fôr grande. 
Depois de . cortada, oxida fàcil

mente e toma côr bem e~cura. Ao ser 
lavada, a presença da argila se revela, 
infalivelmente, desagregada pela água 
que se torna suja. · 

Quando crepada e sêca, conserva 
certa capacidade e, depois de certo tem
po, as lâminas resinificam e tornam-se 
pegajosas. 
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Goma ou amido ;_ E' substância 
que, misturada com o látex, para a 
preparação da borracha, retém maior 
coeficiente de umidade no produto. 

A mistificação com a referida subs
tância é fàcllmente identificada, por
que a borracha fica mais mole, apresen
tando pontos brancos e manchas escu
ras depois de sêca . 

Quando a carga de goma é grande, 
. a péla submerge. ' 

Depois de lavada e. crepada, nota
se que essa borracha fica mais clara e 
com menor elasticidade. 

Mistura de látex de H. brasiliensis 
com o de outra . espécie de H évea -
:msse sistema dá produto inferior, com 
menor elasticidade, ligeiramente ama
relado ou esbranquiçado. A péla se 
deforma e a borracha, quando puxada 
com o gancho, parte-se quase sem es-
fôrço. . 

Depois de lavada, escurece e fica 
pegajosa, se a secagem das lâminas fôr 
feita em estufa com mais de 35 graus 
ceritigrados. 

Leite de sôrva - :S:sse produto é 
freqüentemente empregado na adulte
ração da borracha. 

A péla da borracha com sôrva, 
quando atirada ao solo, quase não rea
ge; depois de cortada, apresenta partes 
mais esbranquiçadas; se fôr compri
mida com os dedos, a parte comprimida 
não voltará à sua posição anterior. 

Essa mistura depois de lavada e 
laminada fica quase sem nervo, não 
reage; se uma porção dela fôr aper
tada na mão depois de livre, não se 
distenderá. 

Leite de garrote - Produto obtido 
de diversas moráceas, rico em resinas, 
que os seringueiros inescrupulosos mis
turam com o látex da seringueira, na 
proporção de uma parte do primeiro, 
para três do segundo. Assim, obtêm 
um tipo de borracha mais clara que a 
comum, porém . é menos consistente; 
cede à pressão dos dedos e não volta à 
sua posição primitiva. 

Depois de cortada, se exposta à luz, 
em pouco· tempo ·toma a côr escura 
como se tivesse recebido uma camada 
de verniz prêto. 

' Quando fermentado, o leite de gar
rote produz borracha esponjosa. 

:t!:sse produto é de lavagem e lami
nação dificil, porque é muito pegajoso. 

Moráceas ...:..._ Dêsse grupo vegetal 
temos a Castiloa Ulei, árvore de grande 

porte, que produz o caucho, tipo de bor
racha inferior à da Hevea brasiliensis. 

~ produto de aceitação franca, em
bora concorra com um volume insig
nificante para a economia do pais. · 

Extração do caucho - Descobertas, 
na floresta, as árvores de · caucho são 
estas ligadas por uma picada à bar
raca do porte do produto que· vai ex-
trair. · 

Depois dêsse serviço preliminar, são 
marcadas algumas árvores para. san
grar, isto é, para serem golpeadas em 
tôda circlinferência, na altura em que 
devem ser cortadas, quando forem aba-
tidas. · 

A sangria é feita para evitar que o 
caucheiro, no momento de cortar a 
árvore, receba constantes gotas de lá
tex impelidas pelo choque do machado. 

No dia imediato ~o da sangria, a 
borracha produzida pelo látex que es
correu das incisões é recolhida. 

A seguir e de acôrdo com a capaci
dade de trabalho do caucheiro, são as 
árvores derrubadas, uma após outra, 
tendo o mesmo o cuidado de anelá-Ias, 
isto é, de cortar a casca eni forma de 
anéis circulares, da largura de uma 
polegada, de 50 em 50 centímetros de 
distância, até alcançar os galhos, e a 
precaução de colocar debaixo de cada 
anel, feito da forma explicada, peque
nas vasilhas para aparar o látex. 

Terminada a colheita, o látex é 
transportado para um tapiri adrede 
preparado, que serve de coberta a qua
tro ou seis buracos, abertos no solo, 
com a profundidade de meio metro, por 
um de comprimento e meio de largura, 
tendo as paredes revestidas de argila 
impermeável. Ai é o látex depositado 
para a .coagulação, que se pode proces
sar espontâneamente, ou por meio de 
substâncias vegetais ou de agentes 
químicos. · 

A coagulação natural é demorada. 
Por êsse motivo, usa-se, geralmente, a 

· bcitatarana, produto vegetal que o cau
cheiro amarra na extremidade de 11Ill 
cipó e com o qual mexe o látex, ativan
do-lhe a coagulação. Logo que esta se 
inicia, o cipó, com a batatarana na pon
ta, é em parte mergulhado numa das 
extremidades do buraco, para ficar 
prêso ao bloco de caucho que se vai 
formar, afim de facilitar a sua retirada .. 

São, usados, também, para apres
sar a coagulação, o alúmen e a barrei& 
de sabão, substâncias essas que devem 
ser abolidas porque prejudicam o pro
duto, enfraquecendo-o e retardando a 
sua vulcanização. 
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Ao produto assim preparado, dá-se 
a denominação de "caucho prancha". 

Sernambt de caucho - J!: o nome 
dado ao caucho preparado do látex es
pontâneamente coagulado em camadas 
pouco espêssas, bem como do que coa
gula nos anéis circulares do tronco da 
árvore, cortado em tiras finas que são 
lavadas e enroladas em forma de blo-

. cos, de feitios variáveis. 
Com a descrição feita da prepara

ção do caucho, temos os elementos para 
reconhecer o produto. 

o sernambi caucho obtém.. ~lhor 
cotação que o "caucho prancha",-.por
que é mais limpo e contém menor teor 
de umidade. 

• ".r 

Lavagem da borr.acha - Depois de 
selecionada e classificada, por tipos a 
borracha é lavada, operação que tém 
por objetivo retirar os· elementos estra-
nhos que possa conter. . 

A lavagem é feita em máquina 
apropriada, que consiste de dois cava
letes de ferro, colocados paralelamente 
os. quais suportam em transversal doiS 
cilindros de ferro, com mancais nas 
extremidades. ~sses cilindros apresen
tam sulcos em sentido longitudinal e 
transversal e, às vêzes, em ligeira espi
ral; possuem engrenagens de rotações 
diferentes nas extremidades. A rota
ção é transmitida por uma engrenagem 
grande ajustada a uma das extremi
dades do cllindro frontal, acionada por 
outra menor movida por polia ligada 
direta ou indiretamente ao motor. ' 

A abertura entre os dois cllindros, 
por onde deve passar a borracha durante 
a operação de la vagem, é regulada por 
dois parafusos que atravessam os cava
letes e deslocam os cilindros, aproxi
mando-os na medida do necessário. 

A água para lavagem jorra de um 
tubo com pequenos orificios, colocado 
sôbre a máquina em altura conve
niente . 

.Os cilindros, movimentando-se em 
sentido contrário, com rotações dife
rentes, permitem o esgarçamento da 
borracha, rasgando-a e fazendo com 
que a água que recebe em torrente con
tinua, arraste a terra ou outros ele:. 
mentas estranhos que possa conter. 

Além disso, os pedaços de borracha 
que estão sendo lavados, com a presSã.o 
que recebem na passagem entre os ci
lindros, vão aderindo w;is aos outros, 
até constituirem uma lâmina grosseira 
e bastante homogênea, se a lavagem 
fôr bem feita . 

Depois dessa operação, a borracha, 
Já em forma de lâmina grosseira é 
submetida a outra operação, a da 'ia

. mina~ão, que a converte em lençóls 
mais finos, afim de lhe facllitar a 
secagem. · . 

A máquina usada para o serviço 
de laminação difere apenas da que já 
descrevemos pelo fato de possuir cilin
dros lisos, com engrenagens de igual 
rotação, de tal sorte que não esgar
çam a lâmina,· servindo apenas para 
comprimi-la e adelgaçá-la. · 

Depois de concfüidos os serviços 
acima, considera-se a borracha lavada 
e laminada ou crepada. 

Secagem - Esta pode ser feita em 
estufa ou ao ar livre, à sombra em 
lugar ventilado, sêco. ' 

O tempo de secagem varia de acôr
do com a espessura da lâmina, a ventl- · 
lação e a temperatura do ambiente .· 

A secagem/ ao ar livre é demorada 
e tem o inconveniente de expor a bor
racha ao mõfo que, apesar de ser pou
co prejudicial, deprecia o produto. En
tretanto, a borracha sêca ao natural 
conserva melhores característicos téc
nicos. 

Temperatura de secagem - As bor
. rachas dos Altos Rios, especialmente a 
do tipo Acre, quando lavadas e crepa
das, podem suportar até 42 graus cen-

. tigrados, na secagem; entretanto, não· 
se deve submetê-las a mais de 40 graus 
de calor, para evitar o brilho e, às vêzes, 
ligeira pegajosidade nas lâminas. 

o semambi rama e as borrachas . 
fracas não devem receber ·temperatura · 
acima de 35 graus centígrados; o ser
nambi coalho, o coalho virgem e o ser
nambi virgem da borracha suportam 
temperatura mais ou menos igual a que 
admite a fina Acre . 

Como conhecer a borracha sêca _: 
As lâminas de borracha, quando com
pletamente sêcas, tomam a côr de cho
colate ou ficam escuras. 

Quando cortadas, devem estar isen
tas de grânulos brancos. Tais grânulos 
constituem sinal evidente de secagem . 
incompleta, prejudicial à fa:brJcação de 
artefatos.. · 

O que ~e deve observar para o bom 
êxito da lavagem da borracha: 

1.0 - O salãó das máquinas de la- · 
vagem e laminação deve ser bem are
jado, limpo e livre de poeira; 2.0 - A 
borracha cortada para lavar deve ser 
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conservada, de preferência, em tanques 
com água; na falta dêstes, em paióis, 
limpos, ladrilhados ou cimentados; 3.0 

- Afim de facilitar· a lavagem do ser
nambi rama, êste deve ser pôsto de 
môlho em água quente, para depois 
ser lavado com água tépida; 4.0 - Os 
lençóis da borracha lavada, enquanto 
aguardam a faminação, devem ser con
servados n'água, ou sôbre estrados de 
madeira. para não se contaminarem de 
granulos de sílica; 5.0 - Quando a 
borracha é submetida à operação de 
lavagem, deve hã.ver tôda atenção para 
que não fiquem na lâmina pedaços de 
borracha mal triturada, afim de não 
dificultar a secagem; 6.0 -:- A água a 
empregar deve ser limpa e isenta de 
vestígios de cobre ou de manganês, 
grandes inimigos da borracha; 7.0 - Os 
mancais dos cilindros das máquinas de 
lavar e das máquinas de laminar devem 
ser, de preferência, de ferro; 8.0 - Os 
objetos de cobre ou bronze devem ser 
afastados da borracha; 9.0 - .As estufas 
devem ser mantidas no escuro ou com 
luz vermelha, para evitar a ação de 
ozone, prejudicial à borracha; 10.0 -

o aquecimento da estufa na secagem 
do sernambi rama e das borrachas fra
cas, não pode ir além de 35 graus cen
·tigrados; entretanto, no caso das borra.;. 
chas boas, da. Hevea brasiltensis, a tem
peratura pode subir até 40 graus; 11.0 

- Nas estufas, as lâminas estendidas 
devem manter pequena distância umas · 
das outras para que a ventilação se 
poSsa. fazer sem qualquer .impedimento; 
12.0 - A falta . de circulação de ar, na 
estufa de baixa temperatura favorece 
o desenvolvimento do môfo na borra
cha; 13.0 ~As lâminas de borracha só 
devem ser retiradas da estufa quando 
comple.tamente sêcas, o que se verifica 
cortarido-as em três partes distintàs: 
nas duas extremidades e no centro. A 
secagem perfeita se caracteriza pela 
ausência completa de grânulos brancos; 
14.º - Para retirar a borracha da estu
fa, é conveniente que a mesma esteja 
fria, para que as lâminas percam a 
relativa aderência que possuem quando 
ainda quentes; 15.0 - A borracha la
minada, quando retirada da estufa, de
pois de sêca, deve ser colocada. sôbre 
estrados de madeira, limpos, em salão 
sem excesso de ll1Z; 16.º.--:- A exportação 
da borracha lavada é feita em fardos de 
'70 quilos; 17.0 - Quando, por qualquer 
circunstância, aparecem lâminas de 
borracha com substâncias estranhas, 
devem ser a's mesmas separadas, para 
não comprometerem a homogeneidade 
do lote. 

Cuidados para a preparação da 
borracha: 1.0 - O seringueiro não deve 
misturar o látex da seringueira verda
deira (Hevea brasiliensis) com o de 
outra espécie; 2.0 - O látex deve ser 
coado em tela de malha fina, de arame 
galvanizado, antes da defumação. Na 
falta dêsse material, pode-'Se usar qual
quer peneira fina de fibra vegeta~; 
3.0 - Deve ser abolido o uso de aquecer 
o látex ou de empregar qualquer subs
tância estranha para engrossá-lo afim 
de apressar a sua defumação; 4.º ~li:: 
de vantagem a defumação com o caroço 
de murumuru, porque dá bom produto 
e reduz, grandemente, o tempo de ser
viço; 5.0 - O látex fermentado (azêdo), 
quando apresenta pequenos coágulos, 
não deve. ser defumado; 6.0 - O siste
ma de começar a péla defumando o 
látex sôbr.e um pequeno rôlo de borra
cha coagulada,· deve ser abolido. 

Concentração ilo látex - Há mais 
de 20 anos se· estuda a questão da con- · 
centração do· látex, com o fim de dimi
nuir o seu volumé para exportação e 
facilitar o seu emprêgo na indústria de 
artefatos. 

Quase todos os processos e sistemas 
de concentração doJ.á.tex, em uso, per
manecem no regime das patentes, não 
podendo, por isto,. ser explorados senão 
com a autorização dos detentores da& 
mesmas, os quais exigem preços eleva
dos e fazem· algumas restrições. 

A concentração do látex pode ser 
obtida por processos químicos, mecâ
nicos e físicos. 

A concentração do látex é de gran
de importância para o seu emprêgo na 
indústria dos artefatos, sem o que não 
pode ser usado com sucesso. · 

Em geral, o látex natural conMm 
de 33 % a 40 3 de borracha sêca; o 
concentrado varia de 60 % a SO % • 

O látex de 70 % a 80 % de borracha 
sêca se apresenta com consistência pas
tosa; o de menor percentagem se con
serva fluido. 

Venda de . látex - Os. compradores 
de látex, para fazer qualquer negó
cio .com o produto, exigem: garantia 
do teor de borracha sêca do mesmo, 
bem assim boa •condição de estabill ... 
d'ade, de côr e de cheiro, e ausência 

· de matérias estranhas e . de coágulos. 

Classificação das borrachas lavadas 
Tôda borracha fina, boa, do vale 

amazônico, é produzida pela Hevea bra
siltensis; entretanto, varia de caracte
rísticas de uma zona para outra. Isto 
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é, apresenta diferenças em teor de umi
dade, quando antes de lavada e cre
pada e, às vêzes, também varia de con
sistência. 

Aliás, parece que o sistema d,e de
fumação e o material usado para. êsse 
mister podem, de algum modo, influir 
na qualidade do produto. · 

A borracha do Território do Acre 
e de suas imediações é reputada como 
a de melhor qualidade, isto é, a de 
fibras nérvicas mais resistentes à tra
ção. Entretanto, isso não quer dizer que 
a produzida nos altos e baixos rios não 
.eateJa no mesmo nivel qualitativo da
·quela. 

O ·preço da borracha crua · varia de 
acôrdo com o teor de umidade que o 
produto contém, bem como o tipo em 
que se apresenta, de conformidade com 
a classificação. · . 

As borrachas finas, com exceção das 
fraca8, depois de lavadas, sêcas, se equi
valem,; ·estão em igualdade de circuns
tância sob o ponto de vista de qualidade. 

As pequenas diferenças ·de preço, 
que apresentam, são para cobertura de 
taxas, nada mais. . 

As borrachas, depois de lavadas, 
são vendidas sob as denominações se
~tes: 1) Acre -Fina; 2) Acre Entre
fina; 3) Acre Sernambi Virgem; 4) 
Altos Rios Fina; 5) Altos Rios Entrefi
na; 6) . Altos Rips Semambi Virgem; 
7) Baixos Rios Fina; 8) Baixos Rios 
Entrefina; 9) Baixos Rios Semambi 
Virgem; 10) Ilhas Fina; 11) Ilhas En
trefina; 12) Ilhas Sernambi Virgem; 
13) Semambi Rama; 14) Sernambi de 
Cametá; 15) Fina Fraca (Benthamia
na) ; 16) Entrefina Fraca (Benthamia
na) ; 17) Fraca (Gêneros não especi-
ficados) ; 18) Caucho . • 

A Fina Acre, quando bem lavada, 
apresenta-se com uma coloração cho
colate ou ligeiramente escura. Tem 
o cheiro de alcatrão, resultante da ·de
fumação. É translúcida e apresenta 
coloração castanha quando olhada de 
encontro à luz. 

É reputada como a melhor bor-
racha do mundo, . 

As finas: Altos Rios e Baixos Rios, 
depois de lavadas, apresentam o mes
mo aspecto. e odor da Fina Acre. 

Quando êsses tipos são bem sele
cionados e tratados, nem o exame de 
laboratório poderá diferenciá-los. 

As Entrefinas: Acre, Altos e Baixos 
Rios, depois de lavadas, se essa; opera
ção fôr bem feita, dificilmente peidem 
ser diferençadas das Finas, de que 
procedem. 

Quando ·mal · lavadas, apresentam 
pontos brancos, sinal do "virgem" pre
sente na borracha fina. 

Os Sernambis Virgens Acre, Altos 
Rios e Baixos Rios, depois de lavados 
apresentam . coloração mais clara que a 
da borracha defumada e não têm o 
cheiro earacterístico da borracha i'ina. 

· O Sernambi Rama, lavado, quando 
novo, apresenta-se mais claro e bem 
escuro quando mais velho. As vêzes 
se apresenta um pouco pegajoso e tem 
cheiro de terra molhada. 

A Fina Fraca, depois de lavada, 
apresenta-se lustrosa, muito pegajosa e 
mais escura do que os outros tipos de 
Fina. . . 

Caucho - :tsse produto; depois de 
· lavado, toma côr ligeiramente cinzenta 
ou escura, bem como tem um cheiro pe
culiar de água estagnada, ou de lama 
em estado de decomposição. 

Sapium - Entre as euforbtáceas 
temos o gênero ·sapium, no qual se en
contram algumas espécies que produ-
zem borracha. . 

Do gênero referido destacam-se 
como produtores de boa borracha: O 
Sapium marmiere e algumas varieda
des do Sapium biglandulosum. São 
conhecidos na região pelos nomes vul
gares de tapuru, murupita e serin
garana. 

Desenvolvem-se nas terras baixas 
das margens dos rios sujeitos às alaga
ções periódicas. 

São árvores de desenvolvimento rá
pido, de tronco cUíndrico~ de casca sêca, 
dura, o que toma difícil o corte pela 
faca . Atingem, freqüentemente, mais 
de 20 metros de altura. 

Os Saptum, como as héveas, variam 
de produção de árvore para árvore e 
de zona para zona, sendo que não re
sistem ao corte da faca como as héveas. 
Entretanto, se êsse- fôr feito com a ma
chadinha, poderão ser sangradas du
rante muito tempo, sem grande sacri
·fício para as. árvores. 

Segundo experiências feitas no Ins
tituto Agronômico do Norte, algumas 
espécies de Sapium produzem borracha 
de superior qualidade, com caracterís
ticas de resistência acima do produto 
da H. Brasiliensis . . 

Mangabeira A mangabeira 
(Hancornia speciosa, Mull Arg.) , da 
família das Apocináceas, é lima árvore 
de pequeno crescimento, que varia en
tre 3 e 9 metros de altura, dependendo 
da região e do solo em que floresce. 
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Tem fôlhas opostas, ovais elípticas, 
flores de côr branca dispostas em pani
culas terminais. 

O fruto apresenta manchas verme
lhas e lembra a forma de pequel).a 
pêra, com caroços angulados-triangu
lares. É fruto comestível quando ma
duro. 

Desenvolve-se em terrenos sílico
argilosos. 

A colheita do látex se faz sangrando 
a árvore com incisões em forma de 
espirais ou incisões de zig-zag, que se 
estendem dos galhos principais aos 
menores e até pelas raízes. 

O látex é recolhido em tigelinhas 
de fôlha de flandres, colocadas no tron
co da árvore, ou buracos feitos na· terra 
junto à árvore. Sua coagulação pode 
processar-se naturalmente, porém leva 
muito tempo, razão por que não são 
empregados o sal ou o banho-maria 
para apressá-la. O emprêgo do alú
men, na referida operação, deve ser 
abolido, condenado, porque prejudica o 
produto e retarda a sua vulcanização. 

Segundo informações, o látex da 
mangabeira misturado com o da Hevea 
brasiliensis pode',ser defumado e produz 
borracha de bom ·aspecto. 

Maniçoba - O gênero Manihot, da 
familia das Euforbiáceas, compreende, 
também, espécies que produzem bor
racha. 

Entre essas, destacam-se: a Mani
hot Glasiowii, Mull Arg.; a Manihot 
dichotoma Ule; a Manihot heptaphylla 
Ule; a Manihot Piauhyensis Ule; e a 
Manihot Toledi Lab. 

A primeira atinge de 8 a 10 metros 
de altura, enquanto que as outras es
pécies não vão além de cinco metros. 

A Manihot Glasiowit, maniçoba do 
Ceará, é a que dá maior produção de 
borracha, por árvore. Produz látex 
branco, . bastante espêsso, que pode ser 
colhido em vasilhame próprio, quando 
a temperatura ambiente não excede 
de 26 graus centígrados. 

O látex das demais espécies se apre
senta mais fluido e a côr varia do 
branco ao ·ligeiramente amarelado. 

O sistema de corte usado para a 
extração do látex das maniçobeiras va
ria de um lugar para outro. Os mais 
empregados são: 

1) Incisões em zig-zag - feitas na 
espessura da casca do tronco da árvore, 
para o que é usada uma espécie .. de 
goiva, com a fOrma de U na ponta. · 

2) Corte com o tnachadinho 
Pode ,i;er aplicado durante 40 dias se
guidos, no tronco de árvore que tenha 
30 centímetros de diâmetro. Por êsse 
sistema podem ser feitos no período 
citado, dois .cortes oblíqu~s cada dia. 

, 3) O sistema de retirar, do tronco 
das árvores, pedaços de casca para o 
látex escorrer pelas feridas e coagular 
no solo, deve ser abolido. · 

Existem outros métodos de corte 
tais como o de espinha de peixe, Ô 
"de Lewa", e o do Sr. Kelway Bawleer, 
pouco conhecido no pais. 

Nomes técnicos empregados na descri-
. ção das espécies 

Apictflado -; Terminado · em api
culo; Apzce - Vertice, ponto terminal· 
Acuminado - Adelgaçado na ponta; 
Antera - Saco membranoso, na ponta 
superior dos estames, contendo o pó· 
len; Capsula - .Frutos secos deiscen
tes; Coriáceo - Que tem a consistência 
de couro; Carpelo ...,- Uma das partes 
do órgão sexual feminino dos vegetais 
fanerogâmicos; Deiscente ·- Que se 
abre espontâneamente (fruto) para 
deixar sair as sementes; Disco - Na 
botânica denomina-se uma excrescên
cia, geralmente nectarífera, que fica 
no fundo da flor; Entumescido - In
chado, dilatado; Estame - órgão mas
culino das plantas fanerogâmicas; o 
estame compõe-se de filamento e da 
antera, que contém o pólen; Folíolo 
- Folhinha de uma fôlha composta; 
Glabro - Significa absoluta ausência 
de pêlos, num órgão vegetal; Gineceu 
- Conjunto dos órgãos femininos da 
flor; Indumento - Revestimento pilo
so ou escamoso de uma parte do vege
tal; Inflorescência - É a aglomeração 
® flores em determinado ponto do 
vegetal; Lacinia - É um dos seguimen
tos do cálice ou da corola; Limbo -
É a lâmina de uma fôlha ou de uma 
peça da flor; Membranoso - Que tem 
consistência duma membrana ou que é 
da natureza dela; Obtuso - Forma in
termediária entre o agudo e o redondo; 
Pistilo - órgão sexual feminino das 
plantas fanerogâmicas; Pecíolo - É a 
parte da fôlha que liga o limbo à bai
nha ou ao caule; Sépala _:_ São peças 
que compõem o cálice duma flor; Ver.- -
ttcilo - Reunião de fôlhas, de flores, 
de ramos, em volta do mesmo ponto de 
uma hààte; Cálice - É o invólucro ex
terior da base da flor. 

* 
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O problema da imigração • 

"Retomando minhas atividades 
nesta Ligá Brasileira de ffigiene Men
tal, recebi desvanecido o convite do 
ilustre Prof. Henrique Rox'l para reali
zar uma conferência pública sôbre' um 
tema de higiene mental. . 

Além de psiquiatra, sou jornalista. 
Pertenço a essa curiosa fauna que deve 
escrever sôbre tudo sem saber nada. 

Evidentemente o problema da imi
gração já por várias vêzes ocupou mi
nha atenção. . 

Uma ·foi quando os ,inglêses adqui
riram. uma vasta área de terras no 
Paraná afim de povoá-las com 100 000 · 
assírios. :!sse foi um dos muitos epi
sódios incompreensíveis de um período 
tumultuário da administração pública 
brasileira. Mas a repulsa da opinião 
foi de tal ordem - que o govêrno teve 
de recuar da permissão que havia· dado 
para tão indesejável imigração. • 

De ·outra feita, impressionado· pela 
argumentação irrespondível do saudoso 
Miguel Couto, e pela documentação for
midável, reunida pelo nosso colega Xa
vier de Oliveira, então deputado à 
Constituinte - formei ao lado dêsses 
batalhadores no combate à imigração 
japonêsa. 

Xavier de Oliveira foi então o pala
dino da boa causa. Não venceu no seu 
propósito proibitivo. Mas de sua cam
panha resultou que se fixasse uma · 
quota para admissão de imigrantes em 
geral. A despeito da quota, consegui
ram os japonêses, em certo ano, intro
duzir no pais 14 000 súditos do Micado, 
o que representava quase 7 vêzes a 
quota. • 

Como o conseguiram? 
Por fraude praticada com a con

nivência de maus brasileiros. 
De que Xavier de Oliveira tinha · 

razão, quando denunciava propósitos 
de infiltração militar nessa imigração 
japonêsa, os últimos ·acontecimentos 
de São Paulo forneceram uma prova 
concludente. . 

· Nunca o Brasil abrigou em seu 
território imigrantes tão audaciosos 
quanto êsses japonêses, que a fraqueza 
da Constituinte de 34 permitiu con
tinuarem a vir instalar-se em nosso . 
pais. . · 

Ainda na função de jornalista te
nho sido obrigado a acompanhar as 
tentativas de uma imigração dirigida 

• Nota - Conferência pronunciada, recen· 
temente, pelo Prof. Mauricio · de Medeiros, na 
Liga Brasileira de Higiene· Mental, . . 

.:...... e vou lendo nos jornais as alártnan
tes noticias a respeito da qualidade de 
imigmntes, que cada navio nos está 
trazendo às centenas. 

.. Tudo isso me permitiria interessar
me pelo tema. 

Mas foi no exercício da minha pro
fissão médica, na clinica diária do con
sultório, que recebi, nestes últimos me
ses, uma impressão profunda sôbre o 
que será o Brasil dentro de uma gera- . 
ção, se não tomarmos as mais enér
gicas medidas defensivas contra à cor
rente de imigrantes neuróticos e até 
psicóticos, que ·se está formando para 
o nosso país, em um volume alarman
temente crescente 1 

Foram · essas impressões de consul
tório, recebendo, com freqüência cada 
vez maior, clientes recém-chegados da 
Europa e com francos sintomas de neu
rose grave - que me chamaram de 
novo a atenção para o importante pro-
blema de imigração. · 

Temos que alertar o espírito públi
co, movimentar as fôrças da opinião, 
orientar as autoridades brasileiras fa
zendo-lhes ver o perigo que estamos 
correndo para ·um futuro não muito 
remoto. 

· Eu desejaria que esta palestra fôs
se um grito de alarma ! .venho dá-lo 
com a autoridade técnica que me con
fere hoje o pôsto de professor cate
drático da Clinica Psiquiátrica da Uni
versidade, que tem sede na capital do 
país; · · . 

Venho dá-lo desta tribuna da Liga 
Brasileira de Higiene Mental, honrada 
pela presidência de meu antecessor na 
cátedra, o ilustre Prof. Henrique Roxo. 

Venho dá-lo com as credenciais de 
uma sessãó pública dessa I.Jga, que 
tantos serviços tem prestado ao Brasil 
e que lhe deve prestar mais êste, em 
bem das futuras gerações brasileiras. 

Nós estamos importando a escória 
das ruínas de uma Europa convulsio
nada, material e mentalmente, por seis 
anos de guerra e doze anos de loucura· 
coletiva t 

Nossos sentimentos de solidariedade 
humana poderão encontrar outras for
mas de dar assistência às infelizes vi
timas dessa situação, sem que tenha
mos necessidade de importar tôda uma 
legião de desajustados, de neuróticos, 
de sêres por tal forina traumatizados 
emocionalmente, que jamais consegui
remós readaptá-los às condições de 
uma vida mentalmente sã 1 

Certa vez Miguel Pereira, exage
rando, talvez, .nà época uma situação 
de precariedade sanitária das popula-
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ções brasileiras, disse que o Brasil era 
um vasto hospital ! · 

A frase correu célere. de bôca em 
b~a. · · , 

Nós, psiquiatras, ao vermos apor
tarem ao nosso país levas e mais levas 
de traumatizados emocionais, que aqui 
vêm se fixar, constituir famiUa, formar 
prole - não temos a menor dúvida em 
afirmar que, se não pusermos um dique 
a essa invasão,. dentro de alguns anos 
o Brasil não será apenas um vasto 
hospital, mas sim um vasto mani
cômio! 

Eis as razões por que tomei como 
tema desta palestra o problema da 
imigração e a higiene mental. 

•••• 
Se eu fôsse um sociólogo, procura

ria examinar o problema pelo· seu as
pecto racial. Não o sou . Mas não posso 
deixar de opor uma necessária contra
dita à má compreensão que se vai dando 
pelo mundo a fóra à justa reação de
mocrática contra o preconceito de 
raças. 
· Em an~agonismo com a doutrina 
germânica d.a superioridade de uma 
raça, que seria ·a ariana ptira - foi 
necessário erigir se em princípio poli-. 
tico ·o da igualdade das raças. Como 
um estribilho indispensável à constru
ção de um. ambiente ideológico para 
a manutenção da paz nó mundo af!r
·):ha,mos que precisamos· vive.r livres de 
preconceitos de raça, religião ou con
dição social. Está certo ! 

Mas, no exame das qualidades psi
cológicas de um povo, é inevitável a 
pesquisa sôbre as qualidades dás raças 
que e.ntram em sua formação: Sem 
o. mem;>r preconceito de· ordem socioló:. 
gica, mas simplesmente numa indaga
ção da natureza biológica pode-se ad
mitir o exame da conveniência ou in
conveniência do afluxo de certas raças, 
em . grande . escala, num país, como o 
Brasil, ainda em seu .período de cons
tituição étnica. 

Na Constituinte de 34, Xavier de 
Oliveira, e com "êle vários deputados, 
proibiam a imigração de asiáticos e 
africanos. Em certo momento falou-se 
entre nós em d.eslocar dos Estados Uni
dos para o norte do Brasil algumas 
centenas de milhares de negros de di
fícil adaptação naquele pais. 

.Mesmo sem · o preconceit6 de raça 
- como expressão de d1ferençá mor
fológica humana - é licito perguntar
se qual a conseqüência psicológica para 

a formação mental brasileira de uni 
afluxo humano dessa grandeza. 

Sob êsse aspecto, embora a raça, 
por seus fatôres hereditários sôbre os 
.quais se forma a personalidade huma
na, seja um elemento ponderável nas 
condições de progresso de uma coleti
vidade - os mais importantes são sem 
dúvida, os de ordem psicológica.' 

Compare-se a curva de progresso 
dos Estados Unidos com a do Brasil 
-: e busquem-'se as raz~es de diferença, 
nao apenas nas condiçoes de solo e cli
ma - mas também · de ordem moral e 
psicológica. Verificar-se-á que o euro
peu, que foi fundar a comunhão norte
ame11cana, transportava-se para aquê
le pais levando consigo o núcleo funda
mental afetivo da agregação humana: 
a família. O que veio parà o Brasil 
veio só - com espírito de aventura -
em · busca de riqueza fácil e rápida, 
com o pensamento sempre voltado para 
a pátria de nascimento, para onde for
mava sempre o desejo de retomar. 

Quatro séculos se passaram e êsse 
estado de espírito não mudou. Ainda 
nos dias atuais continuamos a obser
v~-lo, apesar "de todos os laços de or
dem afetiva que a vida· em sociedade 
pode ter criado ! 

Nos Estados Unidos, o holandês, o 
escocês, o irlandês, o britânico, o pró
prio português guardaram os seus cos
tumes e religião - mas lançaram raízes 
profµndas no solo da nova pátria. 

No ·Brasil foi o solo que prendeu o 
homem, a contragosto - e tão depressa 
pódla êle libertar-se dessas prisões -
logo corria para a mãe-pátria gozar do 
confôrto que a riqueza adquirida lhe 
proporcionava. · · . 

A êsse estado de espírito do coloni
zador do Brasil é que devemos atribuir 
a imprevidência de ·nossa vida como 
nação; a superficialidade das soluções, 
que encontramos para os nossos pro
blemas; a incapacidade de ver longe, na 
distância dos anos, · a conseqüência de 
noSSóS erros ,atuais. A exploração de
sa visada de nos8as riquezas naturais, 
.a devastação de nossas florestas, a con~ 
centração na faixa litorânea, a improvi
saçã.O apreSsada e sob a pressão de 
necessidades emergentes - todo êsse 
conjunto do que chamamos erros ou 
improvidências dos governos - e até 
mesmo uma certa tendência ao parasi
tismo social - em tudo isso não vejo 
mais que manifestações dês.Se espirlto 
de aventura dos riossos antepaMados 
colonizadores. 

Hoje, nós, seus descendentes, não 
temos nenhum sonho mais de retomar 
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a nenhuma santa terrinha, de onde nos 
tenhamos expatriado - mas fazemos 
a mesma vida de aventura, como se êste· 
imenso pais, tão dotado de riquezas e 
no qual nascemos, fôsse um simples 
corredor por onde passemos e onde 
não precisemos fincar raizes para se
gurança e tranqüllidade de nossos 
pósteros! 

- No exame das condições de eu
genia mental de qualquer corrente imi
gratória, êste é sem dúvida um fator 
de alta importância . Pouco vale ·saber 
se a imigração é espontânea, ou di
rigida. O imigrante isolado é um mau 
elemento sob o ponto de vista da hi
giene mental . Se êle não traz consigo 
o elemento afetivo necessário à sua 
fixação e que é o núcleo familiar -
suas condições psicológicas de adapta
bilidade são precárias. 

• • • 
Se sob o prisma da qualidade há 

desde logo essa primeira triagem a fa
zer, - antes de passar a outras con
dições qualitátivas - examinemos o 
aspecto: a quantidade. · 

Será vantajoso para um pais novo,· 
como o nosso, provocar a formação de 
grandes correntes imigratórias da mes
ma origem? 

Devo esclarecer que nunca parti
cipei do entusiasmo com que uma ob
servação puramente numérica de ci
fras se alegra em proclamar: "ao 
comêço deste século, em 1900, o Brasil 
abrigava 18 milhões de habitantes. 
Quarenta anos depois, sua população 
ultrapassa do dôbro: somos 41 200 000 l" 

o que cumpriria conhecer seria o 
valor da produção nacional per capita, 
numa e noutra data; o coeficiente de 
mortalidade numa e noutra data com 
todo o progresso da ciência; o da mor
talidade infantil; o da tuberculose, o da 
sífilis e, principalmente, o número de 
doentes mentais, a que o Estado e os 
particulares dão assistência . 

O crescimento rápido de uma popu
lação pode ser um desejo louvável, 
quando a produção acompanha ou · ul
trapassa o ritmo dêsse crescimento. 

Não é o que nos informam os úl
timos estudos estatísticos. Tomando o 
ano de 1934 para indice 100 - tanto 
para a população como para a produção 
de gêneros alimenticios - chegamos 
em 1944 com uma produção atingindo 
a 125, mas a população chegando a 140 ! 

Dêsse desnível resultam fenômenos 
alarmantes que os pediatras não se 

cansam de registrar, para, com êles, 
chamar a atenção dos poderes públicos. 

Em um quadro organizado pelo 
Prof. Escudero, da Argentina, verifica
se que a nossa capital se acha em 1.0 
lugar na ordem decreséente da morta
lidade infantil de o a 1 ano: 

1) Rio de Janeiro 
2) Montevidéu .. 
3) Buenos Aires . 
4) Paris ....... . 
5) Londres ..... . 
6) Berlim ..... ~ . 

233,6 % 
178,2 % 
148,2 % 
99,7 % 
92,0 % 
84,3 % 

Nesta mesma ·capital do pais, que 
se vangloria de ter mais do que du
plicado sua ·população em menos de 
meio século - êsse desnível entre au
mento de produção e crescimento de 
população se exprime igualmente nou
tra estatística sinistra: a referente à 
morte por tuberculose. 

Enquanto em Nova York se regis
tram 14 mortes de tuberculose por 
100 000 halJitantes, em Hamburgo, 75 -
em Londres, 79 - em Berlim, 90 - em 
Paris e Buenos Aires, 150 - no Rio de 
Janeiro chêgamos a quase 300 mortes 
por 100 000 habitantes. 

E' em face dessa situação de fato 
que devemos considerar a aceleração do 
ritmo de crescimento da população bra
sileira pelo afluxo da imigração. 

Sem dúvida a nossa densidade de 
população é baiXa: 6,5 por quilômetro' 
quadrad1> ao passo que no continente 
europeu ela é em méQia de 36 por qui
lômetro quadrado. Segundo trabalhos 
de Burch, citado por Castro Barreto 

·em seus esplêndidos Estudos Brastlet
ros de População - a densidade ótima 
para o bem-estar coletivo nas condições 
atuais da civilização é de 15 habitantes 
por quilômetro quadrado. 

X Cumpre, porém, não esquecer que, 
i:la área total de um pais, como o nosso, 
deve ser descontada tôda a vasta super
ficie inabitável das altas montanhas 
ou dos ·charcos, dos cu:rsos dos rios, das 
florestas densas da Amazônia, que Ge
raldo Rocha muito sàbiamente consi
dera econômicamente imprópria ainda 
para qualquer tentativa de povoamento. · 

Não hos devemos deixar iludir pelos 
cálculos empíricos que atribuem ao nos
so pais capacidade para abrigar 600 
milhões, como se vê no plano Neurath, 
o-q. mesmo 900 milhões, como se lê em 
alguns enfáticos e levianos escritores. 

Citemos Castro Barreto, que foi, a 
meu ver, quem até hoje abordou com 
mais realismo êsse problema, torne-
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cendo os melhores argumentos para 
desfazer-se essa fantasia. 

A capacidade da população de um 
país não se mede apenas pela vastidão . 
de sua área, mas sim pela riqueza do 
solo, em substâncias minerais e em azo
tados de origem vegetal, pelas possibi
lidades de fqrnecimento de água neces
sária à alimentação do homem e à dos 
animais indispensáveis à sua vida or
gânica e social, bem como para os mis
teres colaterais do trabalho e da higie
ne do homem. 

Tomando por base uma só des8as 
necessidades - a de azôto vegetar pro
duzido por 'milha quadrada (840 acres) ,. 
técnicamente, essa área abrigaria .... 
82 640 indivíduos, considerando 80 g. 
como ração média diária de consumo 
por indivíduo. · · . 

Em tais condições, porém, e tendo 
em vista apenas ê~ fator - azôto 
vegetal - não restar.ia espaço para a 
criação de animais,· de cujas substân
cias azotadas também precisa o h<;>mem 
em sua ração diária. 

Diz textualmente Castro Barreto: 
"Foi partindo dessas bases cienti

ficas que os especialistas americanos 
demonstraram que a saturação da sua 
população está próxima, admitindo para 
1970 êsse grau de saturação dentro do 
crescimento normal da sua população 
que deverá atingir 197 milhões por essa 
época, A expressão saturação é empre
gada pelos pesquisadores de acôrdo com 
a logística e dentro do quadro padrão 
lia vida do povo americano, isto é, viver 
confortàvelmente e não a•vida mesqui
nha e miserável ·das nações superpo- . 
voadas . . 

O caso da índia com sua população 
ignara e apática e o caso do Japão com 
seu povo letrado e organizado, são de
monstrativos das nações superpovoadas 
com seus grandes sofrimentos e as suas 
terríveis dificuldades. · 

Superpovoar o Brasil seria transfor
má-lo, na melhor das hipóteses, numa 
Polônia, num Japão ou talvez numa 
China". 

Essas são verdades científicas, que 
jamais deveriam ser esquecidas pelos 
nossos . governos, tentados freqüente
mente pelos sonhos de centenas de mi
lhões de habitantes enchendo as nossas 
esta tisticas. 

O que devemos ter como objetivo 
não é a quantidade, e sim a qualidade. 
.Até. aqui, em face dos níveis de nossa 
produção, não podemos nos vangloriar 
de nosso elemento humano como fator 
d.e produção, pois seu índice é dos mais 
baixos do mundo. · 

Certamente, os imigrantes esperam 
resolver êsse aspecto do problema in
tensificando a imigração. 

Razão de mais para que reserve
mos Uma especial atenção à qualidade 
do imigrante, já no conjunto de suas. 
características morfo-biológicas, que 
facilitem sua adaptação ao meio físico; 
já no de seus hábitos mentais, que não 
entrem em conflito com o meio moral; 
já, finalmente e, a meu ver, principal
mente, no das suas condições psíquicas 
hígidas, que nos assegurem tranqüili
dade quanto à sua e à saúde mental de 
sua descendência. 

• • • 
Faz-se neste momento umà tentati

va esforçada de povoamento do Brasil 
central. As condições de clima daquela 
região parecem favoráveis à interes- · 
sante experiência de colonização. Mas 
eu me pergunto se, a despeito da per
tinácia invejável do ilu$tre autor dêsse 
empreendimento, pode o resto do Brasil 
contar com a capacidade de produção 
da terra e do homem ne·ssa região -
sem os indispensáveis meios de comu
nicação que permitam uma intensidade 
de trocas em condições econômicamen
te vantajosas. 

Acredito que as regiões de planalto 
próximas dos centros de consumo ainda 
oferecem condições favoráveis a um 
povoamento denso - desde que se obe
deça ao critério de transformá-las em 
zonas de produção 1 

• • • 
Porque, repito, o grande problema 

demográfico brasileiro não é uma ques
tão de quantidade e sim de qualidade. 

Se a nossa politica de educação e 
de saúde tende. a defender o homem, 
para torná-lo um elemento útil à coleti
vidade; se a atuação do nosso Ministé
rio da Agricultura, tão pouco aquinhoa
do na distribuição dos recursos orça
mentários, tende a aparelhá-lo, e ins
truí-lo tecnicamente, para melhor' apro
veitamento das riquezas do solo e sub
solo - claro está que não podemos 
nem devemos admitir em nossa vida 
coletiva senão elementos humanos em 
perfeitas condições hígidas - físicas e 
mentais. 

Já o nosso trabalho terá de ser 
imenso para assegurar essas condições 
aos habitantes do pais, nêle radicados. 
Os dados estatísticos que acabo de citar 
mostram que não temos sido eficientes 
nesse 'particular. 
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Como fechar os .olhos às correntes 
de imigração, que' atualmente se diri
gem para nosso pais1 num dêsses movi
mentos inevitáveis após .as guerras -
contentando-nos apenas com os núme
ros, com a quantidade, sem olhar a 
qualidade? 

• • • 
Vejamos agora de que qualidade 

têm sido os imigrantes que já vão che
gando às centenas a nossos portos. 

A grande maioria é de· indivíduos 
L.c:olados, ·isto. é, sem familia. Não tra
zem consigo êsse fator indispensável 
à fixação afetiva ao solo: - o núcleo 
familiar. • · 

A grande maioria é de gente des
tinada às grandes cidades ...,... isto é - · 
consumidores a mais, para uma pro-
dução já de si insuficiente. · 

E - o que é mais grave - a gran
de maioria é de gente emocionalmente 
traumatizada é em condições <te difícil 
adàptação ao ambiente que nosso pais 
pode oferecer. 

Serão necessários alguns anos para 
que se restabeleça o equilibrio emocio
nal dêsses imigrantes. 

Tenho tido ocasião de atender pro
fissionalmente a muitos. 

São histôrias trágicas. 
São jovens de 18 a 20 anos que pas

saram entre horrores a sua adolescên
cia, que é a idade mais sensível, porque 
a da grande transformação somato
psiquica de que resulta a personalidade 
definitiva do homem ! 

Uns conseguiram escapar com vida, 
depois de assistir ao fuzilamento de tôda 
a familia. Outros passaram meses e 
anos ·de esconderijo em esconderijo, 
sempre na terrível .angústia do mêdo ! 

Já vão longe êsses dias, mas osso- · 
nhos terríficos continuam, a angústia 
perdura, a multidão os . assusta, o tra-
balho não os retém ! · 

Que valor podem ter para o traba
lho coletivo êsses pobres enfermos? 
Que espécie de semente hull'lana re
presentam êles na formação de nosso 
futuro? 

Nossos manicômios, colônias de· 
alienados, casas de saúde para insanos 
mentais vivem em superlotação cres
cente. Ao assumir a direção do Insti
tuto de Psiquiatria da Universidade do 
Brasil, para uma lotação teoricamente 
ideal de 80 doentes - encontrei 186 
internados. As duas colônias - de ho
mens e de mulheres - já excederam 
de muito a sua capacidade. O Hospital 
Pedro II - no En.genho de De:atro -

para agudos, está· ·superlotado. A 
despesa da União com os doentes men
tais se eleva a dezenas· de milhões de 
cruzeiros. E o seu número crescente, 
pesando cada vez mais fortemente em 
nosso orçamento, diminuiu f,~dente
mente a eficiência da assistênt!la que o 
Estado lhes pode dar, a despeito do 
zêlo, da competência, da capacidade 
técnica do pessoal do Servi~ Nacional 
de Doenças Mentais, sob a devotada di-
reção de Adauto Botelho. · 

O desenvolvimento dos serviços de 
assistência post-hospitalar, por meio 
de visitadoras devidamente habilitadas; 
a ampliação dos recursos tão úteis da 
laboraterapia, capaz de consolidar as 
curas clinicas, que hoje a Psiquiatria 
obtém; o desenvolvimento dos serviços 
de enfermagem; com escolas especiali- · 
zadas e o r.ecrutamento de enfermeiros 
especiais e suficientemente remunera
dos; o aperfeiçoamento enfim da assis
tência aos psicopatas de acôrdo com 
os pr0gressos da ciência e com a capa
cidac!e técnica de nossos psiquiatras, 
torna-se lento e precário, porque a qua
lidade é. inundada pela quantidade. 

Nesse número que as estatísticas 
registram, nessa enorme massa de in
sanos mentais hospitalizados, qual a 
percentagem de . estrangeiros ? 

Xavier de Oliveira, em seu livro 
sôbre o Problema Imigratório na Amé
rica Latina, em estatísticas abran
gendo o periodo de 1920 a 1924, viu 
passarem, só no serviço de assistência 
a psicopatas a cujo corpo médico per
tencia, 27 mil psicopatas e dêsses; 5 307 
eram estrangeireis - o que repr.esenta 
20%. 

Em São Paulo, a situação não é ·· 
melhor, Pacheco e Silva, professor de 
Clinica Psiquiátrica da Universidade de 
São Paulo, justamente alarmado com o 
mesmo problema logo após a primeira 
guerra mundial encontrou 22 % de es
trangeiros entre os doentes mentais 
assistidos naquele Estado ! 

Não vale a pena discutir o fato 
de podermos ou não cobrar dos seus 
países de origem as despesas que êsse~ 
insanos mentais nos causam. · Embora 
essa seja a regra em alguns países e 

. os próprios Estados Unidos já tenham 
certa vez mandado depositar em por
tos de seus paises de origem imigrantes 
insanos mentais - o que nos importa 
a nós, brasileiros, ·com . todo o nosso 
sentimentalismo, que impediria medida 
semelhante - e o fato brutal, numé
rico: 20% dos doentes mentais no Bra-
sil são estrangeiros ! · 
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Ora se tomarmos em coruilderação 
que, na . totalidade da população bra
sileira, segundo o censo de 1940, os es
trangeiros não naturalizados represen
tam apenas 3,11 % e se numa determi
nada categoria dessa população total 
- doentes mentais - a percentagem 
~e estrangeiros passa de 3,11 % a 20% 
- bem se pode considerar como infe
rior, sob o ponto de vista mental, a 
qualidade de estrangeiros que habitam 
o Brasil. 

Por outro lado, se compararmos a 
cifra apurada por Xavier de Oliveira 
- 5 307 estrangeiros passando pelo 
Serviço de Assistência aos Psicopatas no 
Distrito Federal com o total de aproxi
madamente 200 000 estrangeiros recen
seados nessa cidade em 1940 - encon
tramos a brutal percentagem de 2,50% 
de doentes mentais na população es
trangeira da cidade para onde estão 
convergindo agora os imigrantes es
pontâneos, desajustados e emocional
mente traumatizados L 

Que significação têm essas cifras 
para o futuro do Brasil? A mais grave 
- porque elas indicam uma sementeira 
de degeneração mental. . 

Até chegar aos manicômios, êsses 
20 % de estrangeiros Já, em grande 
parte, constituiram familia, formaram 
prole, deixaram uma descendência, tô
da ela carregando em caráter recessivo 
ou dominante a terrível tara de ·morbi
dez mental. 

. A quem quisesse fazer cálculos, ba
seando-se nas leis de Mendel e nas ve
rificações percentuais de transmissão 
de herança patológica nervosa - não 
seria difícil estabelecer cifras progres
sivamente alarmantes de doentes men
tais em duas ou três gerações, a partir 
dessa sementeira atual! . 

Jamais teriamos entre nós a cora
gem de adotar a sábia lei alemã de este- , 
rilização dos doentes mentais e dos por
tadores de doenças incuráveis transmis
siveis por herança. De tôdas as audácias 
eugênicas do racismo nazista - essa foi 
talvez a mais impressionante. . 

A lei que a formulou era meticulosa, 
prudente e rigorosamente técnica. Ne-

. nhum doente; nessas condições seria 
esterilizado sem o parecer de uma Junta 
médica e o julgamento de um tribunal 
especial. A lei previa recursos por parte 
dos condenados à esterilização, novas 
pericias e julgamento, apoiados na 
ciência. 

Manifestei na ocasião o meu entu
siasmo por essa lei que não era desti
nada à esterilização dos judeus, mas 
apenas aos degenerados mentais e por-

tadores de doenças tranSTDIAAfveis por 
heran9a. 

Nao tenho a menor restrição a fa
zer ao meu entusiasmo 'de então! se, 
na prática, os nazistas se utilizaram des
sa lei para cometer o crime de esterili
zar, sem a menor forma de julgamento, 
homens e mulheres sadios, sômente 
porque eram Judeus - isso foi um crime, 
como tantos outros que êles cometeram 
na sua loucura racista ! 

Em inquérito aqui feito pelo O 
Globo entre nossos médicos não fui 
o único a aplaudir a lei. Outros o fi
zeram. E os que discordaram, ou con
fundiram esterilização com castração, 
ou se abrigaram dentro de preconceitos 
religiosos que não estavam positiva .. 
mente em causa numa questão pura
mente técnica de pleitear medida legal 
semelhante para o nosso país. 

Ela assusta e repugna à sentimenta
lidade brasileira, o que não impede que, 
na prática corrente, ginecologistas fa
çam totais ablações de ovários sem a 
menor forma de processo, mas por 
simples decisão . autônoma no ato ope
ratório. Nem impede, tampouco, que os 
casais, que não desetam mais filhos, 
recorram a métodos esterilizantes, pra
ticados, sempre na mulher, tão forte 
é o tabu fãllco, gerador de um místico 
respeito ao sexo masculino 1 

Mas por isso mesmo que tão sábia 
lei jamais seria oficialmente adotada 
entre nós, é que essa percentagem, 20 % 
de estrangeiros loucos deve impresslo
nar-nos, porque os 5 307 estrangeiros 
que Xavier de Oliveira registrou em 
cinco anos de observação na Assistên
cia a Psicopatas, se multiplicarão inde
finidamente através dos anos na tara 
que terão tr1,msmitido à sua descen
dência. 

• • • 
lt na clinica que nos encontramos 

em face de casos reais e concretos, em 
que o sentimento domina a razão e 
assistimos impotentes a essa reprodu
ção de insanos mentais. 

Permitam que cite alguns. 
Há alguns anos trouxeram-me a.o 

consultório .uma mulher de cêrca de 30 
anos. Tinha ataques epilépticos .desde 
criança. Por uma dessas abusões fre
qüentes, tinham convencido a familia 
de que, se ela se casasse, os ataques 
cederiam. Casou. Tinha já cinco filhos 
à época em que a .vi. Os ataques não 
cessaram. Nem podiam cessar: eram 
nitidamente epilépticos. Mediquei como 
convinha. Mas fiquei pensando naque-
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les 5 filhos carregando a tremenda tara 
e a transmiti-la, por seu turno, à sua 
futura prole. • 

Em certos núcleos de imigrantes 
predomina um· preconceito de fundo ra
cista, em conseqüência do qual os casa
mentos se fazem entre os membros da 
mesma comunidade - o que facilita o 
entrecruzamento de tarados, com re- · 
fôrço da tara. Em muitos dêles essa 
idéia de tara é totalmente ignorada e 
como um Justo sentimento de familia 
0s domina, o casamento constitui o ob
jetivo normal dos pais com relação aos 
filhos. Tenho testemunhado neste par
ticular episódios os mais eloqüentes. 
Há alguns anos assisti a um longo sa
crifício de tôda uma familia paupérri
ma para manter ·em um sanatório pri• 
vado um rapaz esquizofrênico incurá
vel. Repugnava a· essa pobre gente a 
idéia de interná-lo num manicômio pú
blico, gratuito, não porque receassem 
menor confôrto, mas porque se algum 
dia o rapaz viesse a ficar bom - sua 
permanência. num manicômio público 
seria conhecida e a familia teria difi
culdade em casá-lo. Se, por um lado, 
êsse receio den,ota que uma doença 
mental anterior pode dificultar um ca
samento - o que é louvável, sob o 
ponto de vista da higiene mental, - por 
outro, revela um estado de espírito la- . 
mentável: - esconder uma doença 
mental para facilitar o casamento. 
Pensar na descendência tarada, nos 
futuros sofrimentos dêsse próprio fi
lho, caso se curasse, vendo reproduzida 
a sua doença em seus descendentes, ou 
na triste surprêsa da cônjuge engana
da, quanto à perfeita saúde mental do 
noivo, que escolhera - tudo isso esca
pava ao julgamento dessa pobre gente 
sacrificada material e moralmente l 

Outro caso de que me recordo e no 
qual se encontra novamente êsse con
ceito generalizado de que o casamento 
pode solucionar crises mentais, é o· de 
um brasileiro francamente em crise de 
uma psicose maníaco-depressiva. A 
noiva vendo surgir a crise acreditou 
que o casamento acalmaria o rapaz. 
Casaram-se. E a crise prosseguiu da 
mesma forma, obedecendo ao seu de
terminismo cíclico. Não houve concep
ção. Mas ninguém a impedirá em uma 
dessas fases de remissão peculiares à 
psicose maníaco-depressiva. 

• • • 
Essa é a situação concreta, real, 

e é diante dela que temos de examinar 
as condições do fenômeno imigratórid. 

• Não tendo nós a possibilidade moral 
de um ato de coragem, como seria uma 
lei de ester111zação dos degenerados -
não conseguindo vencer senão multo 
lentamente as razões sentimentais que 
anulam qualquer eficiência de um exa
me pré-nupcial instituido obrigatoria
mente por uma lei que nunca foi cum
prida: - não possuindo condições eco
nômicas que hab111tem o Estado a cui
dar de todos os menores nascidos em 
condições orgânicas deficitárias e sal
vos fisicamente pelo zêlo dos pediatras, 
mas fadados a aumentar a estatistica 
dos de~justados sociais, delinqüentes 
e vagabundos, - seria um suicidio n~
cional que, por negligência, abrissemos 
as nossas porta-8 indiscriminadamente 
às grandes massas ' de desajus~ados, 
emocionalmente traumatizados, que ora 
nos procuram. i!:les buscam no Brasil 
um refúgio para o qual transportam 
seus preconceitos religiosos, raciais e 
morais - suas deficiências psicológicas 
- seus desajustame:Qtos. Isso não os 
impedirá de constituir familia, formar 
prole de brasileiros natos, aos' quais 
transmitirão a tara de suas degenera
ções - aumentando de futuro, ano a 
ano, o pêso morto dos insanos mentais 1 

• • • 
Tais são as razões que me levam 

a alvitrar uma profunda reforma nos 
métodos de concessão de visto em pas
saportes de imigrantes e a sugerir ao 
Conselho Nacional de Imigração e Co
lonização medidas que nos defendam 
do grave perigo. 

Nossos consulados se contentam 
com um atestado médico. 

1!:sse atestado deveria ·ser, para os 
viajantes que tencionassem permanecer 
no país por mais de um ano, a resposta 
a um questionário formulado no Brasil 
e distribuído. às nossas autoridades con-

. sulares, em português e na lingua . do 
respectivo país. i!:le deveria conter, por 
suas respostas, informações seguras 
sôl,lre a situação atual somato-psíquica 
do postulante, seus antecedentes pes
soais e hereditários. Serviria êsse ques
tionário igualmente para o exame pro
cedido por comissão médica brasileira, 
da qual faria parte pelo menos um psi
quiatra localizado nos portos de embar
que dos emigrantes dirigidos pelo Con
selho Nacional de Imigração .e Coloni
zação. .Prestar-se-ia . a.:lnda para um 
exame indispensável à concessão de 
carteira de permanência definitiva de 
qualquer estrangeiro no pais. 
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A Liga Brasileira de Higiene Mental, 
o Serviço Nacional de Doenças Mentais 
e o Instituto de Psiquiatria da Universi
dade do Brasn·certamente colaborariam 
na elaboração dêsse questionário e na 
das regras para a conclusão favorável 
ou não à concessão do visto para em
barque, ou de permanência definitiva 
no pais - sob o ponto de vista mental. 
O Departamento de Saúde Pública ela
boraria as relativas às condições so
máticas. 

·Aqui no pais, a Hospedaria de Imi
grantes e organizações similares nos 
Estados deveriam constituir postos de 
observação médico-psiquiátrica de to
dos os imigrantes aos quais essa medi
da se tornasse necessário ·impor. 

Um trabalho coordenado consegui• 
ria nesse sentido chegar a resultados 
práticos e apreciáveis. 

Alberto Tôrres disse certa vez: 
"uma nação moderna é uma obra d'arte 
de politica". · 

Nós psiquiatras temos o dever de 
advertir o govêmo sôbre os riscos que 
corre a coletividade com uma. ·politica 
imlgratória feita sem os cuidados da 
eugenia mental. 

A grande obra d'arte, que estamos 
construindo, e · que é o Brasil futuro -
se acha seriamente ameaçada na sua 
beleza mais impressionante que é o 
elemento humano - por êsse continuo 
afluxo de tarados e desajustados 1 

O Brasil rião deve querer transfor
mar-se num Institute of 'Living -
para corrigir desajustamentos de povos 
alheios. 

Basta que nos ajustemos a nós pró
prios e saibamos vencer as nossas fra
quezas! 

Só assim faremos do Brasil real
mente "uma obra d'arte de politica". 

iC ... 

O descobrimento dos litorais brasileiros 
. ' 

Insere êste número, em prossegui-
mento à série "Velhos erros e novas 
correções", da lavra do Prof. Jaime 
Cortesão, publicada no jornal A Manhã, 
desta capital, que vem sendo divulgada 
nesse Boletim, o artigo intitulado "O 

· descobrimento dos litorais brasileiros", 
cujo teor é o seguinte: 

"Duas teses vêm de há muito de
formando a história das origens do 
Brasil: a do acaso e a do descaso. Se
gundo a primeira, o descobrimento do 
Brasil teria sido um incidente casual 
em viagem de aventureiros audazes, 
mas ignaros, a caminho do Oriente. 

Procuramos nesta série de artigos des
fazer êste êrro, valendo-nos de estudos 
próprios e principalmente alheios. Ne
nhum· espirito culto e de boa fé pode 
hoje ignorar que o descobrimento do 
Brasil foi a conclusão lógica duma 
longa obra da ciência e de Estado. 

A segunda daquelas teses supõe 
que os monarcas portuguêses, e em es
pecial D. Manuel, após o descobrimen
to votaram o Brasil ao descaso, numa 
crassa incompreensão do seu_ valor. 
Tão pouco é justo êste conceito. Con
fessemos que as aparências, ou melhor, 
a ausência de certas aparências parece 
Justificá-lo. Provém êsse errado con
ceito de dois fatos: a importância mui
to maior e muito visível que os monar
cas portuguêses deram ao Oriente, nos 
começos do século XVI, e a escassez 
de documentos sôbre as origens do 
Brasil durante os trinta primeiros anos 
de sua história , 

Que as atenções de D. Manuel e 
·do seu Conselho se voltaram predomi
nantemente para o Oriente de tráfico 
rico e organizado, é certo. Só quem 
ignora os fundamentos econômicos da 
história o pode estranhar. Só quem 
ignora também quanto importava à 
Cristandade, terrivelmente ameaçada 
pelos turcos1 despojá-los do tráfico 
oriental, maior fonte do seu poderio, 
deixará de louvar a atitude do mo
narca português. Concentrando os seus 
esforços no índico, D. Manuel deu um 
golpe mortal no poder otomano. Con
correu poderosa e decisivamente para 
salvar a .civilização cristã. Praticou 
mais um dos grandes atos da politica 
portuguêsa, que foi sempre tanto mais 
nacional, quanto mais universalista. 

Tomar posse dos grandes empó
rios orientais, ·arrebatá-los aos muçul
manos e estancar a corrente das espe
ciarias, que pelo Mar Vermelho e o 
Gôlfo Pérsico iam alimentar os exér
citos e as armadas turcas, era o pri
meiro dever dos monarcas portuguêses 
que emparelhavam com os represen
tantes mais altos da civilização do seu 
tempo. Pode afirmar-se até que, des
cobrindo o caminho marítimo para a. 
índia e estancando as melhores fontes 
econômicas dos muçulmanos, Portugal 
satisfez as mais instantes necessidades 
e ardentes aspirações da Cristandade. 
Numa época em que a soberania sôbre 
os territórios inocupados era outorgada 
pela Santa Sé, em nome dos serviços 
prestados ou a prestar à propagação 
e defesa da fé, os dirigentes portugu~
ses criaram assim direitos e os melho
res direitos. 
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Que D. Manuel não descuidou as 
terras de Santa Cruz e, ao contrário, 
praticou sucessiva e progressivamente, 
dentro das possibilidades do Estado, 
os atos indispensáveis ao aproveita.
:rnertto e à colonização do território, 
vários fatos o provam. 

· Sem recur~os próprios que bastas
sem a custear a emprêsa ingente da 
colonização, repartida por três conti
nentes e abrangendo o hemisfério mais 
povoado, D. Manuel procurou interessar 
os particulares mais ricos . de capitaiS 
e iniciativa no aproveitamento e ocupa
ção da terra de Santa Cruz. O rei deci
diu-se, pois, a dar o comércio da terra 
por arrendamento, obrigando os arren
datários a fazer a exploração minu
ciosa dos litorais e a fundar feito
rias-fortalezas nos pontos mais apro
priados. Obedecia, .aliás, a uma tradi
ção iniciada pelo infante D. Henrique 
e por D. Afonso V no descobrimento 
dos litorais africanos. A fase do arren
damento durou até cêrca de 1516. Nesse 
ano estalava o primeiro confUto de 
soberania entre a Espanha e Portugal 
sôbre as· terras da América meridional. 
Espanhóis e portuguêses acusavam-se 
reciprocamente de intromissão clandeS
tina em territórios vedados pelo tra
ta.do de Tordesilhas. Uns e outros ti
nham razão. E mais ainda os espa
nhóis. Entre 1513 e 1514, não só a arma
da de D .. Nuno Manuel, a que se asso
ciava Cristóvão de Haro, explorava pr0-
fundamente o estuário do Prata, donde 
trazia a primeira amostra do precioso 
metal, que desde logo deu nome ao 
rio, mas uma caravela também perten
cente a Cristóvão de Haro, percorria a 
chamada costa leste-oeste até ao Ama
zonas, cujo delta . ultrapassava larga
mente na direção do norte. Esta cara
vela, que tinha por capitão Rodrigo 
Alvares e por escrivão Estêvão Fróis; 
foi aportar a Pôrto •Rico com o seu 
C@.l"l"egamento de caribes, cuja presença 
a bordo denunciou aos espanhóis o lu
gar de proveniência, originando assim 
um primeiro conflito. 

Abundantes documentos, encontra
dos por nós no Arquivo de :tndias de 
Sevilha, permitem-nos fixar por essa 
forma o caráter e a importância daque
la expedição. · 

Do mercador espanhol Cristóvão de 
Haro, que tão dlretamenta participou 
das emprêsas portuguêsas, deve ter par
tido a notícia dos resulta.dos da expe
dição ao Prata, que provocou, por sua 
vez, a expedição castelhana, coman
dada pelo pllôto português João Dias 
de Solis, que em começos de 1516 atin-

gia o estuário platino. No regresso, al
guns dos expedicio~ários quedaram por 
naufrágio na ilha de Santa. Catarina, 
Já então reivindicada como território 
português; outros aportaram ao cabo 
de Santo Agostinho para carregar pau 
brasil, que trouxeram para Espanha. 

Os prisioneiros da ilha de Põrto 
Rico, caidos em mãos dos espanhóis 
e os náufragos de Santa. Catarina, apri• 
sionados pelos portuguêses, revelaram 
dum lado e doutro quanto urgia acau'."' 
telar a soberania sôbre os territórios 
respectivos. · 

Quinze anos de segrêdo geográfico 
pertinázmente observado pelos portu
guêses, tinham conseguido esconder dos 
espanhóis a parte leonina que ' lhes 
cabia no extremo da América meridio
nal. Agora urgia afirmar a soberania 
portuguêsa por uma forma mais eficaz 
que as feitorias-fortalezas. E foi então, 
desde 1516, que D. Manuel se resolveu 
a instituir o sistema das capitanias de 
mar e das capitanias de terra, já antes 
experimenta.do no Oriente, ensaiando 
também as primeiras tentativas de co
lonização, na base da indústria do açú
car. :S:ste último fato, duma importância 
capital na ·história do Brasil, ·data de 
1516, segundo os documentos revelados 
por Varnhagen. 

Seria êrro, não obstante, supor que 
o monarca português e os seus conse
lheiros houvessem antes dêsse ano rele
gado a particulares tôda a ação nas 
terra.S de Santa Cruz. Não foi assim. 
Não só todos os navios dos arrendatá
rios, que partiam, levavam severos e 
minuciosos regimentos reais . que regu
lavam as relações e o comércio com os 
índios, mas a . bor_do seguiam, com fre
qüência, quer delegados do rei, encarre
gados de vigiar a terra, 'quer missloná
rios francisCanos, que iniciaram a evan
gelização do indio brasileiro . 

Temos, além disso, as melhores ra
zões para crer que os serviços hidrográ
ficos de Lisboa durante êstes primeiros 
anos foram juntando todos os traça
dos e informes parciais das costas bra
sllelras, trazidos pelas caravelas dos 
arrendatários, e com êles aperfeiçoan
do a carta do Brasil e formando o 
conceito duma vasta unidade brasilei
ra, não só geográfica, mas tamóém hu
mana e econômica, incompativel com 
as limitações do tratado de Tordesi
lhas, E' o que irrefragàvelmente se 
conclui do mapa do Brasil, traçado em 
1519, por Lopo Homem, cosmógrafo e 
cartógrafo do rei D. Manuel. 

Ai se vê, ~ súbito contraste com 
tôda a cartografia anterior, o Brasil 
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debuxado com notável exatidão e defl
nldo como unidade geográfica, abran
gendo o delta amazônico e o estuário 
platino. Nada menos de 146 nomes geo
gráficos assinalam a costa desde o Ma
ranhão ao Pra.ta . A minúcia do recorte 
e a abundância de nomenclatura em 

' certas regiões, como a que medeia entre 
o cabo Frio e a Uha de São Vicente, 
revelam Já a fixação local do colono. 
Pela primeira vez, o delta do Amazonas 
aparece delineado nos seus traços ge
rais, com grande segurani;a para a 
época. · 

Duas bandeiras portuguêsas, colo~ 
cadas respectivamente bem ao norte 
do Amazonas e bem ao sul do estuário 
do Prata, reivindicavam já então a so
beranla portuguêsa sôbre a imensa 
avançada oriental da América do Sul. 
E numa cartela, ao alto, designa-se a 
região, desenhada como o "Ma.gnus 
Brasil", o grande Brasil, que ai se defi
ne também como unidade, pela flora, a 
fauna, os produtos e os habitantes. 

Estavam descobertos os litorais bra
sileiros; e, mais do que isso, criadas as 
razões da incompatibllida.de com o tra
tado de Tordesilhas. A carta de Lopo 
Homem é a primeira expressão gráfica 
dum plano de expansão, em marcha". 

* 
O sociólogo André Siegfried e os pro-
blemas econômico-sociais do Brasil 

Os estudiosos dos complexos pro
blemas econômicos e sociais do Brasil 
têm, nesses últimos tempos, desenvol
vido os maiores esforços no sentido de 
apontar suas mais imedia.tas soluções. 
Mobiliza-se, pela imprensa, a. cultura 
nacional para o estudo das condições 
sociais que possibilitarão maior e me
lhor aproveitamento da terra. 

Neste sentido oferece êste Boletim 
interessante e oportuno artigo do Jor
~alista Afrânio C. Melo, divulgado, 
recentemente, na imprensa desta capi
tal, em que o autor - estudioso dos 
problemas sociológicos aos quais tem 
dedicado valiosas contribuições - · co
menta as soluções apresenta.das pelo 
renomado sociólogo francês André 
Siegfried para os probelmas sociais e 
econômicos do Brasil. 

São as que se seguem as palavras 
do jornalista Afrânio C. Melo,: 

"Um sociólogo burguês, o europeu 
André Siegfried, apresentou soluções 

· eminentemente burguesas para os pro
blemas econômicos e , sociais da Amé
rica do Sul, notada.mente do Brasil. 

Arrepiaram-se os cabelos de muitos de 
nossos homens de dinheiro ao ouvir a.s 
palavras serenas do velho viajante, nas 
quais vislumbraram intuitos subversivos 
e acentuadas tendências esquerdizan
tes. Até certo ponto, estão cobertos de 
razão, uma vez que, sem que se possa 
explicar, tem sido como que atribuição 
exclusiva dos homens de esquerda a 
apresentação, entre nós, de planos que, 
molda.dos na experiência de outros pai
ses, da. França, inclusive, se destinem a 
debelar, em seus focos originários, a 
crise brasileira. Salvo rarissimas e hon
rosas exceções, os chamados· sociólogos 
e economistas liberais têm-se limitado, 
entre nós, a divagar, intencionalmente, 
no mundo das emergências e dos palia
tivos, enquanto assistimos ao progres
sivo agravamento da crise e ao surgi
mento· de novos e complexos problemas. 
Ou, então, vestem os têrmos reais de 
roupagens tão complicadas, que os po
brezinhos surgem nos manifestos, nas 
declarações de principios e nas cartas 
econômicas como se fôssem mascara
dos de carnaval, a perguntar: vocês me 
conhecem? 

A estranheza causada pelas decla
rações do Sr. André Siegfried Justifl
ca-se, pois. Como bom francês o Sr. 
André Siegfried não ut1llzou meios têr
mos, foi direto à questão, -desprezando 
rodeios e confusos. conceitos. Para que 
um pais novo possa criar uma indús
tria própria - disse êle - precisa ter 
um mercado interno poderoso, isto é, 
uma população numerosa dispondo de 
apreciável poder de compra. Por isso 
é evidente que só a elevação do nivel 
de vida das populações rurais permitirá 
à indústria tomar o desenvolvimento 
necessário. Con1titui, aliás, na América 
Latina tema sempre presente de preo
cupação o atrasq das condições de vida 
no campo, a pesar como um grllhio 
sôbre a industrialização. Os norte-ame
ricanos têm, a respeito - informou, 
por fim - conceito muito acertado: o 
de que sem uma agricultura próspera 
não pode haver uma indústria poderosa. 

De repente, sem pedir permissão, o 
. Sr. André Siegfried revela o segrêdo 
· atômico: a criação de um sólido merca
do interno, sem o qual, somos unânl
mes em .afirmar, não .se desenvolveri. 
nosso parque manufatureiro, está inti
mamente vinculada à reforma agrária. 
Vivlà a expressão "reforma agrária" a 
ser balbuciada ao ouvido, dentro de 
casa, conspirativamente. Nós documen
tos oficiais, quando ousados, podiamas 
ler, por vêzes, simples referências, 0'1 
indicações, tais como "melhoramento 
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das condições de vida do homem do 
!nterior" ou, quando muito, "melhor 
redistribuição das terras". Mas o Sr. 
André Siegfried, em visita ao nosso 
pais, grttou, no meio da rua, a expressão 
condenada. . 

Façamos uma patriótica tentativa. 
Procuremos entender a mensagem do 
Sr. André Siegfried. Até agora, vimos 
lutando, e ardentemente, para edificar, 
num vale, nossas indústrias essenciais. 
E, convenhamos, largos passos temos 
dado nesse sentido. O Brasil de hoje, 
nos dominios da economia, já não é 
mais aquêle, "essencialmente agrícola", 
de que nos falavam os compêndios es
colares. Uma . geração assistiu, entre 
duas guerras o nascimento de cham!nés 
e chaminés, e a luta pelo espaço vital 
entre as lavouras de subsistência ·e as 
matérias primas. Nos campos, onde 
ontem se comerciava em têrmos de 
café, hoje se comercia em -têrmos de 
algodão. Convenhamos, contudo, que 
nossas indústrias estão sendo construi
das num vale e que, em tôrno dêle, se 
erguem quase sempre, barreiras alfan
degárias de incalculável altura. É cer
to, não há dúvida, e o próprio Sr. André 
Siegfried o lembra, em rara oportuni
dade, que as indústrias novas não po
dem prescindir dêsse amparo, das ta
rifas protetoras contra a concorrência 
dos artigos estrangeiros. Mas, não le
vemos isto aos extremos, porque as 
!ndústrias novas tendem a envelhecer 
e as !ndústrias velhas, quando exigem 
proteção, demonstram-se anti-econô
micas, prejudiciais, indignas de sub
sistir. 

Ocorre lembrar, porém, e aí é que 
se situa a inconveniência do Sr. André 
Siegfried, que há reCUJii'IOS normais ca
pazes de afastar pela '"base os perigos 
d9s proteções exageradas. 1!:les poderão 
ser encontrados aqui dentro, à mão, 
bastando utilizar a prata de casa. 
Somos 45 milhões e, dos nossos, a.penas 
34 % vivem nas cidades e vilas, algu
mas das . quais, ou talvez a maioria, 
com métodos de vida tipicamente ru
rais. o resto, os 66%, distribui-se pelas 
planícies, pelos planaltos, pelas caatin- . 
gas e pelos pampas. Que faz esta gen
te? Trabalha, dirão. E dizem multo 
bem. Mas, diremos nós, par-0,diando o 
samba, trabalha e não tem nada. Sim, 
senhores, esta gente não tem nada, 
vive em permanente indigência. Diz 
acertadamente o Sr. João Daudt de 
Oliveira, que é um lider das classes 
conservadoras, que o problema funda
mental do Brasil é o do pauperismo. 
E o é, de fato. Um engenheiro do Con-

selho Na.clonai de Geografia, se não 
nos falha a memória o Sr. Gilvandro 
Simas Pereira, encontrou no nosso cen
tro-oeste grupos de campônios que nun
ca haviam visto dinheiro. O regime era 
o primitivo, o · da troca de produtos. 
Não queremos em absoluto afirmar que 
isto se verifica em tôda a nossa. exten
são territorial. Não. Há, porém, outras 
modalidades de relações, melhoradas, 
dirão uns, pioradas, dirão outros. Há o 
"vale", a "meação", a "têrça.", o "barra.
cão", uma infinidade de práticas que 
atestam o . nosso atraso e a nossa 
pobreza . . 

Como edificar indústrias prósperas, 
sólidas, essenciais, num país como êste, 
em que práticas dessa natureza lutam 
ainda por subsistir ? Num pa.is em que 
mais de 60 % da população vivem como 
que apartados do "processo econômico", 
corpos estranhos e desconhecidos, ino
perantes, conseqüentemente? Aí é que 
está o problema. Não adianta constatá
lo, apenas. Patriótico, justo, será resol-
vê-lo. Como .? · . 

Pensam alguns que devemos levar 
aos homens do interior a civilização, 

· como se a civilização fôsse uma merca
doria, um saco de açúcar, por exemplo. 
E abrem estradas, desterram alfabe
tizadores, fazem roncar os aviões . Vão 
até êles? Não. Vêm êles a nós. O êxodo · 
rural é um fato e uma conseqüência. 
Despovoam-se os campos e os que lã 
ficam continuam a viver a mesma vi
dinha de seus pais e de seus avós, sem 
eira nem beira, como diz o ditado popu
lar. Os que imigram .para as cidades 
- e são muitos, e os mais capazes -
ligam-se a novos processos da produção, 
geralmente àos processos da produção 
industrial, que aparece, assim, aos pro
prietários de terra, como verdadeiro 
sanguessuga das energias rurais. 

Cresce a indústria, quase sempre 
atrás dos bimalaias protecionistas, es
tiola-se a lavoura; às voltas com pro
cessos antiquados de produção, sem 
arados, sem tratores, sem assistência. 
A muitost parece · haver uma contra
dição nisso tudo, uma vala intrans
ponível a separar os sagrados interêsses 
das duas camadas - a dos agricultores 
e a dos industriais. Mas não há. O que 
se verifica é que estamos levantando 
um edifício sem cuidarmos dos alicer
ces, estamos marchando para o pro
gresso sem afastarmos êsses restos ana
crônicos, feudais, que, segundo Field, 
nos foram legados pelos colonizadores. 
No século XVI, as terras brasileiras 
pertenciam a cêrca de dez proprietários. 
Avançamos mui~o, de lá para cá. As 
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dez sesmarias dividiram-se. Ou melhor, 
se divisão é um têrmo feio, os proprie
tários multiplicaram-se. Mas, sejamos 
coerentes, necessitamos multiplicá-los 
ma.iS ainda. Há milhões e milhões de 
brasileiros que não têm eira nem beira. 
E que, por isso, não podem comprar. 

Um povo que não pode comprar 
é um povo infeliz, pobre e infeliz. Se 
o progresso industrial, o que quer di
zer o progresso nacional, . está na de
pendência de aumento do poder aqui
sitivo do povo, por que não enfrentar 
a situação, com ânimo forte ? O liberal 
André Siegfried, sem pregar o massa
cre dos infiéis, já demonstrou que a 
refórma agrária é uma solução perfei
tamente burguesa dentro da ordem 
burguesa. Que nos falta mais?" 

iC 

Estaria em processo um levantamento 
da costa? 

Antiga e insolúvel contradita vem, 
desde muito, entre os geólogos se m?n
tendo, relativamente ao problema4 sôbre 
ter a nossa costa atlântica, nos últi
mos tempos geológicos, em especial no 
trecho litorâneo meridional, mantido 
um mov!J.mento ascensional, positivo, 
ou, em sentido contrário, procurado 
acentuar a penetração, terra a dentro, 
das águas do oceano - são estas as 
palavras iniciais do substancioso artigo 
do Sr. Carlos Borges Schmidt, publi
cado no Correto Paulistano da capital 
paulista. As opiniões a respelto - es
creve o articulista - estão repartidas 
em campos que se contrapõem, cada 
Qual dêles defendido pelos mais bri
lhantes e respeitáveis representantes 
de antigas e modernas gerações de 
estudiosos da geologia . 

Já há algum tempo chamou a nos
sa atenção uma ocorrência segundo pa
rece, intimamente relacionada com a 
assunto, observável na pequena praia 
do Tenório, situada ao sul da cidade de 
Ubatuba, no litoral-norte paulista. An
tes de- descrevê-lo,' porém, relembre
mos, resumidamente embora, o que nos 
últimos tempos tem sido dito e contra
dito sôbre o interessante e, não raras 
vêzes, muito debatido problema do le
vantamento da costa meridional bra-
sileira. · 

Oliveira & Leonardos 1 assinalam, 
para o sul do Brasil, o afundamento 
de grandes tratos do litoral, pelo que, 
em conseqüência, nêle se desenvolve 

1 A. I. Oliveira & O. H. Leonardos -
Geologia do Brasil - Rio, 1943 - págs. 691 
e 764. 

uma costa tipicamente em rias. A 
época dêsse afundamento, dizem, pode 
ser, grosseiramente, fixada entre os 
períodos terciário e quaternário. Com 
isto concorda Branner, atribuindo a 
grande depressão ao principio do pllo
ceno, ao passo que admite para o qua
ternário um movimento em sentido in
verso, em escala mais reduzida, porém, 
que o primeiro. 

O recortado da costa, às vêzes bas
tante acentuado, como no extremo lito
ral-norte paulista, característico das 
costas em rias, revela, segundo . Olivei
ra & Leonardos, um . moderno abaixa
mento. Entre os pontais salientes, as 
restingas ali acumuladas, ligando-os, 
transformaram as enseadas em lagunas 
que, com o material trazido de terra 
a dentro pelos rios, foram alargando, 
para o mar, a planície costeira. 

Acredita Washburne • na possível 
atividade, não remota, de uma falha 
submarina, paralela à costa, como dá 
a entender um testemunho, que êle leva 
à conta de prova, de um levantamento 
muito recente da costa .. Jovlano Pa
checo descobriu próximo a Santos - o 
que pôde ser verificado por Washburne 
-!.... escavações em rochas, feitas por 
ouriços marinhos, presentemente a vá
rios metros acima da preamar. Bran
ner já observara casos semelhantes no 
Brasil setentrional, ao passo que H. E. 
Williams pudera verificar fenômenos 
idênticos na ilha da Trindade, ao largo 
do litoral brasileiro. Quanto a êstes 
fatos, vale notar, Washburne ressalta 
o interêsse que teriam certos geólogos 
em atribuir tais fenômenos ao que êles 
admitem· como provas de um abaixa
mento universal do nivel. do mar, que 
estaria se verificando ou teria se ma
nifestado em época recente. 

Ninhos de ouriços marinhos, e ain
da depósitos estratificados, além de 
depósitos não consolidados que alcan.
çam a altura de 8 a 10 metros, consti
tuídos de areias e argilas mais ou me
nos estratificadas, com abundante cas
calho e blocos de rochas maiores, en
controu-os Joviano Pacheco nas vizi
nhanças de Itajaí. 

Hipóteses baseadas em fatos dessa 
natureza, Oliveira & Leonardos • consi
deram insustentáveis, pelas razões se
guintes: 1) o engano dos que crêem 
que os ouriços marinhos não possam 
viver nos rochedos até alguns metros 

• Chester W. Washburne - Geologia do 
Petr.óleo. do EBtado de Bilo Paulo - Rio 1939 -
Pág. 76. (Tradução de Joviano Pacheco). 

8 Op. cit . - Pág . 766. 
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acima d'água, e a> à falta de observa
ção de que as ondas jogam as conchas 
nas praias muito acima das preamares. 
Insistem aquêles autores, em que vinte 
anos de observações atentas não os 
convenceram çle que a costa sul do 
Brasil esteja crescendo por levantamen
to .epirogênico. Acham mesmo que, se 
levantamento houve no holoceno, foi 
êle provàvelmente tão pequeno que só 
com medidas de precisão poderia ser 
apontado. 

D'Orbigny, Hartt, H. von Ihertng, 
Branner, Gonzaga de Cà.mpos, E. 
Backheuser, Eusébio P. de Oliveira, 
M. G. de Oliveira Roxo e outros a.pre
sentaram argumentos favoráveis ao le
vantamento. 1. e. White, o. H. Leo
nardos e outros objetaram desfavorà
velmente. E a questão continua nesse . 
pé. . 

Voltemos ao nosso principal objeto. 
Se os arenitos cimentados, existentes na 
praia do Tenório, tivessem sido obser
vados há mais tempo, · acreditamos, te
riam sido levados à conta de argu
mentos, favoráveis àqueles que acredi
tam no movimento positivo do litoral 
sul brasileiro. 

A praia . do Tenório está situada, 
como dissemos, a uns três quilômetros 
ao sul da cidade de Ubatuba, a sudoes
te de um contraforte que, com a alti
tude máxima de 300 metros, se projeta 
na ponta Grossa. A praia possui uns 
500 metros de extensão e fica situada 
entre a elevação rochosa que a separa 
da praia Grande, pelo sul, e a ponta da 
Seringa que a isola, do lado oposto, 
da praia Vermelha. As elevações do 
maciço da P~mta Grossa vêm morrer 
quase por detrás da praia do Tenório, 
deixando uma passagem pouco larga · 
para a sua comunicação com a plani
cie interior. Observando a carta topo- · 
gráfica da região, um fato chamou 
nossa atenção: o curso do rio Acaraú 
ou Itaguá. Sua situação leva a ima
ginar a possibilidade de ter aquêle rio, 
que hoje desem9oca na extremidade 
sul da praia que fronteia a cidade de 
Ubatuba, em tempos passados desagua
do na praia do Tenório, muito embora 
uma pequenina barra., 500 metros ao 
norte de sua foz atual, pareça mos
trar que, em tempo que medeou entre 
a barra primitiva e a atual, uma outra 
bôca tivesse possuido, e da qual o en
tulhamento provocado pelo movimento 
das ondas o tivesse feito recuar. 

Fronteando o trecho onde c;teverla 
ter c;iesaguado o 'rio Itaguá aparece, 
na praia do Tenório, durante a maré 
baixa, meio metro ou mais, acima da 

·areia firme, Já muito trabalhado pelas . 
vagas, um extenso bloco de arenito de 
granulação entre média e grossa, bas
tante desigual, contendo folhinhas de 
mica branca e preta, que tudo está a 
indicar serem originárias das serras 
atuais, fortemente cimentado, como se 
fôra um quartzito. Inclusos no bloco 
podem. ser observados fragmentos e 
mesmo conchas inteiras, de espécies 
ainda hoje existentes, além de pedaços 
de rochas do arqueano, algumas bem 
roladas, . redoridas e polidas. 

O fato é tão interessante que leva
ria qualquer um, embora não enten
dendo do assunto, a arriscar uma hi
pótese. Provàvelmente, ali teria desa
gua.do o Itaguá. A sllica existente na 
água, em estado coloidal, trazida de 
suas cabeceiras, precipitando-se ao en
trar em contacto com a água salgada, 
teria ido servir de cimento . aos grâ
nulos de quartzo bem rolados, às con
chas e seus detritos, aos fragmentos 
de rocha desgastados, que jaziam, a 
certa ,profundidade da embocadura do 
Itaguá, quem saberia se não avoluma
do pelas águas do rio Tavares ou La
goa, que hoje faz barra em meia praia 
de Ubatuba. 

Depois, o restante da suposição, o 
levantamento da costa. E seria aquela 
rocha, há tão pouco tempo formada, 
a que hoje se mostra acima da areia 
firme da praia do Tenório, quase de
saparecendo sob as ondas, sem de todo 
se esconder, quando, nas marés de lua 
ou nos dias de ressaca, as águas do 
oceano atingem seus niveis mais ele-• 
vados. 

Melhoramentos da Amazônia 

, Constituição de um plano ......: O 
art. 199 da nossa Magna Carta maridou 
aplicar 3% da arrecadação geral da 
República, nos melhoramentos da Ama-
zônia. . 

Aproxima-se a época em que deve 
ser iniciado o gigantesco empreendi-
mento. . 

Para a realização de uma obra no
tável, em que se vão gastar nada menos 
de dois decênios e muitos milhões de 
cruzeiros, faz-se mister, desde agora, 
a organização do plano geral dos tra
balhos' a serem levados a efeito. Será 
o ponto de partida das realizações. 
J!lsse plano, imenso e complexo, de 
grande responsabilidade, não pode ser 
o resultado da atividade de um homem, 
mas de vários especialistas, que co-
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nhecem a fundo a terra e a gente de 
que se vão ocupar. . · 

Já acentuamos, em outra oportu
nidade, que as entidades polltico-ad
ministrativas que compõem a região, 
devem, por · seus representantes idô
neos, constituir-se em cQnferência ple
nária, para assentar as bases dêsse 
plano. Aventamos que integre com 
três membros, cada uma das delega
ções do Amazonas, Acre, Amapá, Rio 
Branco, Guaporé e Pará. 

Dêsse conclave deve sair um mi
nucioso relatório, com esquemas ben1 
claros, que digam das necessidades de 
tôda ordem da Amazônia e da maneira 
por que possam ser executados. 

Repetimos que os problemas a re
solver são comuns e interessam a tô
das as entidades. Por exemplo: a téc
nica do destocamento dos rios, da na
vegação, da colonização e outros, são 
idênticos em nosso Estado, no Pará, 
Acre, etc. · 

Pronto o referido plano e aprovado 
pelos respectivos governos deve ser 
apresentado à União que dará suas 
ordens ao Tesouro Nacional. 

A concorrência: pública, para a 
execução de determinadas obras, será 
um meio honesto e legal da escolha 
de empreiteiros ou contratantes de ca
da serviço. 

Quem dá o numerário, tem o di
reito e o dever de fiscalizar a sua apli
cação. Não se trata de migalhas, mas 
de quantias vultosas. Dai, o govêmo 
federal cogitar de uma comissão (uma 
espécie de tribunal de contas) , com
posta d.e técnicos, para controlar as 
despesás e o andamento dos trabalhos 
realizados. 

Nada de Ministérios da Amazônia, 
pois não desejamos que esta se torne 
uma colônia da pátria. Nada, de apa
relhamentos suntuosos . Nada de gente 
que desconheça a · região. Nada de 
Ministério, repetimos. Sua criação vi
ria afetar a autonomia do Amazonas 
e do Pará, como se acha assegurado 
na Constituição da República . 

Vejamos, em rápido bosquejo, quais 
os pontos mais importantes do aludldo 
plano. 

. Povoamento sistemático - Sem 
abundância de braços trabalhadores 
não se realizam grandes obras. A Ama
zônia precisa de povoamento; não de 
"arigós", mas de pessoal selecionado, 
preferencialmente do Nordeste. 

Faça-se a propaganda e faclllte o 
govêrno as passagens, garantindo ao 
colono assistência pelo espaço de dois 
meses e terras devolutas para sua mo
rada habitual. A promessa de um 
titulo definido de propriedade seria, 
desde logo, um motivo de atração e, 
depois, de fixação. 

Um regulamento para o serviço 
de imigração e colonização, obedecen
do aos preceitos das leis lederais, daria 
ao serviço um cunho de segurança em 
proveito do povoamento. Não se es
pere, porém, que a Amazônia se povoe 
para, mais tarde, se empreenderem ou-

- tros melhoramentOs. Não. Todos po
dem, concomitantemente, ser iniciados 
com os reduzidos elementos demográ
ficos de nossa hinterlândia. 

Navegação - A rêde fluvial da 
Amazônia mede mais de cem mil qui
lômetros. Seus rios, igarapés navegá
veis, paranás e lagos, distendidos, da
riam para contornar a Terra mais de 
duas vêzes, sobretudo à época das 
enchentes. Nenhuma região oferece 
maiores ensanchas à navegação, desde 
os transatlânticos que vêm a Manaus 
e podem chegar a Iquitos,. como à fio-. 
tilha de gaiolas, dos motores e das 
igarités. 

Tôda a população da planície é 
ribeirinha. Tôda essa gente tem sua 
vida econômica e social ligada à na
vegação. Sem barcos para o transporte 

·paralisa-se o comércio, cessam as ati
vidades . Mede-se o aumento dêste, 
pelo aumento daquela . 

Na Amazônia não há longas via
gens por terra. Tôdas se fazem por 
água. A navegação é, dêsse modo, uma 
espécie de sistema vascular, do qual 
depende a existência da entidade. 

A embarcação de tipo adequado 
deve ser a mola real do intercâmbio 
de nossas riquezas . 
. Sem perda de tempo, cogite-se de 

emprêsas, de auxllios, de isenções, · de 
facllldades por parte das Capitanias 
dos Portos. E a navegação da Amazô
nia será a varinha de condão do bene
ficiamento da terra e da prosperidade 
de sua gente. · 

Deus deu à Amazônia rios cauda-
. losos. Dêem-lhe os homens a navega

ção abundante e apropriada . E desen
volveremos aqui uma civilização digna 
do Brasil e das nossas necessidades. 

AgnelQ Bittencourt • 

..-
Colabore eom êste "Boletim" que é bibllo1rU1eoz enviando-llle livro• de 1ua autoria ou 
di•ponfvei• em. da.plleataa, e que oferecam bdere11e geo1rifieo. · 



Contribuição ao ensino 

Fronteira com a Colômbia * 

I 

Cel. RENATO BARBOSA RODRIGUES PEREIRA 
Membro do Dlretórlo Central do C. N. G. 

Descartes, no "D1Bcurso sôbre o Método'', conta-nos que na época das guerras 
na Alemanha, aonde fôra chamado, ao voltar da coroação do imperador para o 
exército, deteve-se num quartel de inverno, onde passava cµas inteiros 
encerrado num quarto aquecido por uma estufa sem ter com quem con
versar e com tempo bastante, por conseguinte, para se entregar aos seus 
pensamentos. Entre êstes, um dos primeiros a lhe surgir foi que em geral não 
há tanta perfeição nas obras compostas de várias peças e feitas pelas mãos de 
diversos mestres, como naquelas que foram executadas por um único. "Assim, 
diz êle, vemos que os edificios começados e acabados por um único arquiteto · 
costumam ser mais belos e mais bem arranjados do que os que vários procuraram 
amanhar, servindo-se de velhos muros que tinham sido construidos para outros 
fins". 

Guiado por êste ensinamento, sempre me pareceu que estas lições de Geo
grafia das Fronteiras deviam ser confiadas a um único professor, mas professor 
de verdade, para que elas mantivessem a necessária unidade e pudessem frutifi
car pela harmonia das partes e beleza do seu conjunto. 

Ensinar é uma arte que exige qualidades didáticas, tirocinio, vocação. Na 
falta de tais qualidades, eu, aproveitado nesta construção, como os velhos muros 
de que nos fala o portentoso filósofo, procuro, para não fracassar completamente, 
contornar a dificuldade, transformando a lição em simples palestra, embora · 
mesmo assim não consiga realçar a util1dade dêste curso e contribuir para 

· tomá-lo maiS eficiente e atrativo. 
Como ensina Malte Brun, o que importa no estudo da Geografia não é 

conhecer uma grande cópia de minúcias vulgares, mas aprofundar um pequeno 
número de pormenores seletos; não acumular fatos, mas aplicar analogias; não 
sobrecarregar a memória, mas despertar o espirito. "Na Geografia, diz êle, como 
em qualquer estudo, a memória por si só não é senão o gênio dos tolos. Por 
conseguinte as formas do seu ensino não devem ressentir-se da secura matemá
tica, nem da afetação de alta ciência, devem falar a tôdas as faculdades da 
alma". 

Não é fácll pôr em prática o ensinamento do grande geógrafo. Vamos, 
contudo, tentar a penetração da parte da fronteira, na qual serei acidentalmente 
o vosso guia e, se por acaso me transviar, como o Florentino, na "selva oscura", 
e vos conduzir por sendas erradas e tivermos de transpor terrenos áridos e fra
gosos, sem nunca acertar com o verdadeiro caminho, ainda . assim tere~ uma 
vantagem certa, a de exercitar a grande virtude da paciência. · 

. OS TRATADOS COM A COLÔMBIA 

Breve resumo dos seus antecedentes 

Os nossos limites com a · Colômbia foram fixados: 
a) Pelo Tratado de Limites e Navegação assinado em Bogotá, a 24 de 

abril de 1907; . 
b) Pelo Tratado de Limites e Navegação Fluvial assinado no Rio de Ja

neiro, a 15 de novembro de 1928. 

• Aula dada no cul'8o aObre Geografia daa Frontelraa, no P~áclo Itamaratl, em 1944. 



CONTRIBUIÇÃO AO ENSINO 1637 

. O primeiro foi 'negociado, por parte do Brasil, pelo ministro residente, junto 
ao govêrno colombiano, Enéias Martins, e por parte da Colômbia, pelo seu mi
nistro das Relações Exteriores, general Alfredo Vasco Cobo .. O segundo, por 
parte do Brasil, pelo seu ministro das Relações Exteriores, Otávio Mangabeira, 
e, por parte da Colômbia, pelo enviado extraordinário e ministro plenipotenciá
rio, junto ao govêrno brasileiro, Laurindo Garcia Ortiz. 

Não foi emprêsa fácil a co~clusão dêstes dois tratados, cujas negociações, 
pode dizer-se, começaram em 1853 com a missão confiada ao conselheiro Miguel 
Maria Lisboa, junto ao govêrno de Nova Granada, como era então denominada 
a atual República da Colômbia. ~te hábil diplomata, depois de exaustivas 
dl.scussões, conseguiu firmar em · Bogotá, a 25 de julho daquele mesmo ano, um 
tratado de lhnites, que não logrou aprovação do Senado neogranadino, em 1855. 

A:3 negociações foram retomad~, mais tarde, peio conselheiro Joaquim 
Maria Nascentes de Azambuja e prolongaram-se com igual insucesso pelos anos 
de 1867 a 1870 . · . · 

Em 1880 coube ao govêrno colombiano tomar a iniciativa no mesmo sentido, 
enviando D. Próspero Pereiro Gamba ao Rio de Janeiro, no caráter de ministro 
residente. A sua missão, porém, fracassou, apesar da sua proposta não incluir 
mais a linha Tabatinga-Avatiparaná-Marachi-Cababuri, que a Colômbia reclama
va, baseada nos tratados coloniais. Pouco tempo se demorou aquêle diplomata no 
Brasil e assim ficaram suspensas mais uma vez tôdas as negociações durante 
27 anos. . 

Os tratados difinitivos de 1907 e de 1928 representam pois um feliZ remate 
a delicadas negociações, qu~ duraram mais de meio século e puseram à prova a 
habilidade e' a paciência dos diplomatas que as empreenderam e levaram a 
têrmo. 

Não eram fáceis de resolver as questões de limites postas em foco pela 
Independência das nações sul-americanas. Portugal e a Espanha nunca pude
ram determinar definitivamente as raias das suas colônias na América. O 
Tratado de Madri de 1750, primeira tentativa de regulamentação jurídica da 
fronteira, não pôde ser executado no terreno, deu lugar a· discussões acaloradas, 
e a . lutas que culminaram com o levante dos índios dos Sete Povos de Missões 
e arrastaram a sua anulação em 1761, pelo Tratado do Pardo. O Tratado 
Preliminar de Lirilites;de Santo Ildefonso, assinado em 1777, teve a mesma sorte, 
em conseqüência da guerra que explodiu em 1801 entre as duas nações; e não 
houve mais discussão entre elas, sôbre limites, até a independência das suas 
colônias. Mas um principio das mais fecundas conseqüências · para a delimitação 
pacífica dos nossos lindes resultou do Tratado de Madri e foi confirmado pelo 
de Santo Ildefonso - o uti possidetis. 

A aplicação dêste princípio, porém, não foi tão simples como se devia 
esperar; logo surgiram divergências quanto à maneira de interpretá-lo. Para 
o govêrno brasileiro, os limites deviam respeitar .o uti possidetts de fato, isto é, 
cada país devia ficar de posse dos territórios que ocupava efetivamente, ao 
tornar-se independente, e os tratados de 1750 e 1777, seriam aceitos como 
subsidiários para as regiões não ocupadas, mas reclamadas. Alguns dos nossos 
vizinhos, senão todos; julgavam que aceitar esta interpretação era sancionar o 
direito de conquista e a usurpação. 1:les apelavam para o uti possidetis de direito 
ou seja pela delimitação baseada nos tratados coloniais e nas cédulas reais 
espanholas. Vingou por fim a doutrina brasileira, que era a mais sensata e a 
única exeqüivel. . · 
· Removi<io êste embaraço, outras dificuldades surgiram, por pretenderem 
vários países vizinhos confinar conooco nas mesma's regiões. Assim Vene.: 
zuela e Colômbia disputavam entre si · o território que fronteia com o Brasil 
desde a ilha de São José, no rio Negro, até .a nascente do Memachi; Colômbia, 
Peru e o Equador, pretendiam todos confinar conosco ao sul da confluência do 
Apapóris com o Japurá. A diplomacia brasileira contornou estas dificuldades, 
tratando diretamente com os Estados que se achavam na posse efetiva dos 
territórios, ressalvando ao mesmo tempo os direitos dos que os reclamavam. 

Assim, o tratado de 5 de maio de 1859 assinado com a Venezuela, ressalvou 
expressamente, no seu artigo 6.0 os direitos da ColômbJa, então República de 
Nova Granada. Na Convenção de Limites com o Peru, assinado em Lima, em 
23 de outubro de 1851, foram ressalvados os direitos do Equador e de Nova 
Granada ao território a oeste da linha geod~sica Apapó~-Tabatinga. O Brasil 
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mostrou asslm. que não tinha a intenção de se intrometer nas pendências de 
llmltes dos seus vizinhos entre. si. 

Aconteclm.entos posteriores vieram demonstrar como foi prudente êste modo 
de proceder. Com· efeito, a Venezuela e a Colômbia, tendo submetido a sua 
pendência de limites à arbitragem da rainha regente de Espanha, a causa da 
Colômbia contra a Venezuela ficou vencedora pelo laudo arbitral de 16 de 
março de 1891. Passamos, pois, a confinar com a Colômbia ao ocidente da ilha 
de São José, no rio Negro . Por outro lado, em virtude do tratado assinado pelo 
Peru e a Colômbia, . em 24 de março de 1922, passamos também a confinar com 
êste último pais na região ao sul da confluência do Apapóris com o Japurá. 

Houve, pois, necessidade de se iniciar outra . negociação de limites com o 
novo llndeiro. 

Como já disse o tra\ado de 1853, negociado pelo conselheiro Miguel Maria 
Lisboa, mais tarde barão do Japurá, foi rejeitado pelo Senadó de Nova Granada 
em 1855. :S.:ste tratado asslm. definia a divisória: "Conieça a fronteira na con
fluência do rio Apapóris com o Japurá e seguirá o dito Apapóris águas arriba 
até o ponto em que lhe entra pela sua margem oriental o tributário chamado 
nos mapas do barão de Humboldt e do coronel Codazzi, Taraira, e continuará 
pelo dito Taraira, águas arriba, até um ponto que cubra a vertente do rio 
Vaupés, de modo que tôda a margem esquerda do Apapóris até a confluência 
do Taraira e tôda a margem· esquerda dêste até ao ponto que os comissários 
marcarem, fiquem pertencendo ao Brasil e tôda a margem direita do Apapóris 
até a confluência do Taraira e ambas as margens do Apapóris e a margem 
dlreita do Taraira dessa confluência para cima fiquem .pertencendo à Nova 
Granada. 

"Do ponto que cubra as vertentes do Vaupés, inclinará para o oriente, 
pusando pelas vertentes que dividem as águas do Vaupés e do Jqulari ou 
Içana, das do Memachl, Naqulenl, e outros que correm ao rio Negro superior 
ou Guaínia, de modo que tôdas as águas que :vão ao Vaupés e Iqulari ou Içana 
fiquem pertencendo ao Brasil e as que vão ao Naquleni, Memachl e outros 
tributários do Guaínla, à Nova Granada, até onde se estenderem os territórios 
dos dois Estados", 

A linha que pretendíamos e da qual abrimos mão, seguia o Japurá, águas 
acima, a partir da embocadura do Apapóris até a do rio dos Enganos, conti
nuando por êste e por aquêle dos seus afluentes, cujo curso mais se aproxi
masse do rumo norte até suas cabeceiras, inclinava-se depois para o oriente a 
procurar as nascentes do rio Memachl, de modo que tôdas as águas que vão 
ao Apapóris, Vaupés e Içana pertencessem ao Brasil, e as que vão ao Memachl, 
Naqu_ienl e outros tributários do Guaínla à Nova Granada, até onde se esten
dessem os territórios dos dois Estados; 

O artigo 7.0 do referido tratado estipulava· ainda: "Tendo a República de 
Nova Granada questões pendentes relativamente ao território banhado pelas 
águas do Tomo e do Aqulo, assim como relativamente ao situado entre o rio 
Japurá e o Amazonas, o cidadão presidente da mesma República, em nome ,dela, 
declara que no caso de que lhe venham a pertencer definitivamente os ditos 
territórios, reconhecerá como llmltes com o Brasil, em virtude do utt posstdet~, 
os estipulados no tratado entre o Império e-a venezuela, de 25 de dezembro de 
1852, e na Convenção entre o mesmo Império e o Peru, de 23 de outubro de 
1851, a saber: pelo que toca ao primeiro, uma linha que, passando pelas verten
tes que separam as águas do Tomo e do Aqulo das do Iqulari e Içanv., siga. para 
o lado do oriente a tocar o rio Negro defronte da ilha de São Jo:lé, perto da 
Pedra de Cucui; situada pouco mais ou menos no paralelo de 1038' de latitude 
boreal; e pelo que toca ao segundo, uma linha reta tirada do forte de Tabatinga 
para o lado do norte em d.ireção à confluência do Apapóris com o Japurá". 

Foi êste artigo um dos motivos pelos quais o Senado neogranadino rejeitou 
o tratado de 1853, alegando que antecipar o reconhecimento das suas divisas 
com o Brasil, seria enfraquecer os direitos resultantes de todos os títulos de 
Nova Granada contra o Peru, o Equador e a Venezuela . Outro motivo alegado 
foi que o utt posstdet~ de 1810 não podia ser senão o que derivava dos tratados 
entre Portugal e a Espanha, e quê o adotado em 1853, não fôra êste, isto é o 
legal, mas o de fato, fundado em . usurpação com prescindêncla absoluta dos 
tratados de 1750 e 1777. · 
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Tratado de 24 de abril ie 1907 

Resolvida a pendência entre a Colômbia e a Venezuela, cumpria negociar
mos com a primeira os llmltes da região onde passamos a confrontantes de fato, 
adiando as relativ&S à Unha ao sul do Japurá, para quando se desse o caso de 
vir a Colômbia a confinar com o Brasil naquelas paragens. · 

Como resultado das negociações entaboladas pelo mlnlstro Enéias Martins, 
foi assinado em 24 de abril de 1907, o Tratado · de Llmltes e Navegação, no 
qual o Brasil e a Colômbia adotaram como critério para a fixação dos seus 
llmltes a posse atual e os direitos dela decorrentes; predominou portanto a 
doutrina brasileira. 

Na sua exposição ao presidente da República, sôbre êste tratado, disse o 
barão do Rio Branco: · 

":&sse critério (o do utt possidetis de . fato) permitiu e facilitou por fim 
concessões amigáveis na extensão das antigas reivindicações de uma e outra 
parte. As linhas estipuladas cobrem a ocupação adril1nlstrativa brasileira e a 
colombiana no desenvolvimento real que elas tinham com o caráter de exercicio 
eficiente, continuado e completo de soberania". 

"Representa assim o novo ·tratado uma transação prudente, porque vem 
dissipar para sempre antigas preocupações de conflitos, aliás já verificados na 
região de fronteira incerta e onde não fariam senão aumentar com o desenvol
vimento que ali vão tendo a atividade e os interêsses individuais; · e além de 
prudente representa uma transação honrosa, com razoáveis concessões reci
procas aconselhadas por sentimentos e conveniências de leal harmonia e con-
córdia". • · · 

:r.ste tratado no seu artigo primeiro assim define a fronteira: 
"A fronteira do Brasil e da Colômbia, entre a Pedra de Cucui, no rio Negro, 

e a desembocadura do rio Apapórls, na margem esquerda do rio Japurá ou 
Caquetá, será a seguinte: · 

1 1.0 - Da Ilha de São José, em frente à Pedra de Cucuí, com rumo oeste 
demandará a margem direita do r.io Negro que cortará aos 1º18'51" de latitude 
norte e 23039'11'',51 de longitude ocidental do Rio de Janeiro, ou 7º16'25",9 de 
longitude oriental de Bogotá, seguindo dêsse ponto em linha reta até encontrar 
a cabeceira do pequeno rio Macacuni (ou Macapuri), afluente da margem direita 
do rio Negro ou Guainia, afluente que fica todo em território colombiano. 

§ 2.0 - Da cabeceira do Macacuni (ou Macapuri) continuará a fronteira 
pelo dtvorttum aquarum até passar entre a cabeceira do rio Tomo, afluente do 
rio Guainla, no ponto assinalado pelaS coordenadas 2°1'26" ,65 de latitude norte 
e 24026'38" ,58 de longitude ocidental do Rio de Janeiro, ou 6°28'59" ,8 de longi-
tude oriental do meridiano de Bogotá. . 

1 3.0 - Continuará a fronteira na direção do ocidente, pela parte mais alta 
do terreno sinuoso que separa as águas que seguem para o norte das águas 
que seguem para o sul, até encontrar o cêrro Caparro, a partir <lo qual continuará 
sempre pelo mais alto do terreno e separando as águas que vão para o rio 
Guainia das -águas que correm para o rio Cuiari (ou Iquiare) até a nascente 
principal do :rio Memachl, afluente do rio Naquieni, que por sua vez é afluente 
do Guainla. · 

1 4.0 - A partir da nascente principal do Memachl, aos 201'27",03 de 
latitude norte e 25º4'22",65 de longitude ocidental do meridiano do . Rio de 
Janeiro, ou 5º51'15",8 de longitude oriental de Bogotá, seguirá a. linha de fron
teira pela parte mais elevada do terreno em busca da cabeceira principal do 
afluente do Cuiari (ou Iquiare> que fique mais próximo da cabeceira do Mema..; 
chi, continuando pelo curso do dito afluente até a confluência dêle e do citado 
Cuiari (ou Iquiare) . . 

1 5.0 - Dessa confluência baixará a Unha de fronteira pelo thaZweg do dito 
Cuiàri até o ponto em que nêle desemboca o rio Pegue., seu afluente da margem 
esquerda, e da confluência do Pegua e do Cuiarl seguirá a linha da fronteira 
para o ocidente e pelo paralelo dessa confluência, até encontrar o meridiano 
que passa pela confluência do Querari e do Uaupés. 

1 6.0 - Ao encontrar o meridiano que passa pela confluência do rio Querari 
(ou Cairarl) e do rio Uaupés a linha de fronteira baixará por êste meridiano 
até a dita confluência, donde continuará pelo thalweg do rio Uaupés até a 
desembocadura do rio Capuri, afluente da margem direita do referido Uaupés 
perto da caçhoeira Juaritê. · 
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§ 7.0 - Da desembocadura do referido Capurl seguirá a fronteira para oci
dente pelo thalweg do mesmo Capuri até a sua nascente mais ou menos aos 
69030' de longitude ocidental de Greenwich, baixando pelo meridiano dessa 
nascente em demanda do Taraira, seguindo logo pelo thalweg do dito Taraira 
até a sua foz no Apapóris e pelo thalweg do Apapéris à sua desembocadura no 
Japurá ou Caquetá, onde termina a parte da fronteira definida pelo presente 
tratado, ficando assim definida a linha de fronteira Pedra do Cucui-Foz do 
Apapóris, e o resto da fronteira entre os dois países disputada, sujeita a posterior 
negociação, no caso de vir a ter ganho de causa a Colômbia em seus outros 
litígios com o Peru e o Equador". 

O tratado prescrevia no seu artigo segundo que os dois governos dentro do 
prazo de um ano depois da troca das ratificações nomeariam uma comissão 
mista para proceder à demarcação da fronteira e que para fechar e completar 
a linha divisória onde fôsse necessário fazê-lo, por falta de acidentes no terreno, 
seriam adotados os circulas paralelos ao equador e as linhas meridianas, de 
preferência a quaisquer linhas oblíquas. Na realidade a comissão demarcadora 
só foi nomeada vinte e um anos depois. 

A Colômbia reconheceu, pois, a mesma fronteira já ajustad~ entre o Brasil 
e- a Venezuela nos pactos de 1852 e 1859, e aceitou quase integralmente a linha 
oferecida em 1869, pelo conselheiro Azambuja, entre a cabeceira do Memachi 
e a embocadura do Apapóris. 

Compare,ndo os tratados de . 1852 e 1907, vê-se que o Brasil desistiu da sua 
pretensão à nascente do Uaupés, pois até lá não se estendia a sua ocupação. 

Mais adiante quando tratarmos da demarcação teremos ocasião de ap()ntar 
as µiodificações introduzidas na fronteira nas partes em que o tratado de 1907 
tomou-se inexeqüivel, no terreno. 

Tratacio de 15 de novembro de 1928 

Em 24 de março de 1922, o Peru assinou com a Colômbia um tratado de 
. llmites, em virtude do qual esta República passaria a confinar com o Brasil na 

região situada entre a embocadura do Apapóris e o rio Amazonas. 
O govêrno brasileiro em memorandum de 11 de novembro de 1924, quando 

o . tratado se achava em discussão nos Parlamentos dos dois paises, fêz ponde
rações de caráter amistoso ao Peru, nas quais dizia ter sabido com surprêsa e 
pesar do tratado que as duas nações haviàm celebrado, porque êle era altamente 
lesivo aos interêsses brasileiros. Em primeiro lugar criava uma questão de 
llmites para o Brasil, que já tinha uma nitida consciência · geográfica do seu 
território e julgava justamente haver resolvido de maneira definitiva tôdas as 
suas questões de fronteiras. o· ato do Peru como que anulava a· convenção 4e 
1851, por isso que armava a Colômbia da capacidade de discutir com o Brasil a 
linha Apapóris-Tabatinga, que ela ainda não tinha reconhecido e sôbre a qual 
se reservara o direito de negociar posteriormente com o Brasil . Nunca havia 
entrado nas previsões brasileiras que a fronteira do pais pudesse um dia ser 
aberta nesse ponto e que o Peru cedesse à Colômbia semelhante território habi
tado por peruanos e sujeitos .à jurisdição peruana, e de tão considerável impor
tância para o Peru. Em segundo lugar, dando acesso à Colômbia no Amazonas, 
o Peru criava um novo condominio naquele rio ·e modificava sensivelmente à 
revelia do Brasil o statu quo vinculado pela importância de5sa artéria fluvial 
e por considerações históricas e geográficas a interêsses essenciais da segurança 
do Brasil. 

"Por êstes dois grandes e consideráveis motivos, dizia o memorandum, o 
govêrno do Brasil está justamente apreensivo · de que êste tratado, que tanto 
desatende aos interêsses brasileiros venha . a se converter em uma realidade". 

Para resolver as dificuldades suscitadas pelo tratado de llmites colombo
peruano e pelo memorandum brasileiro, os três países recorreram aos bons 
ofícios do Sr. Charles Hughes, secretário de Estado dos Estados Unidos da 
América do Norte, o qual convocou os representantes do Brasil, do Peru e da 
Colômbia para uma reunião no seu gabinete e apre~entou as seguintes sugestões, 
constantes da ata lavrada em Washington, a 4 de março de 1925: 

Primeira - A retirada pelo Brasil da8 ponderações que fêz a respeito do 
.tratado de llmites entre o Peru e a Colômbia. 
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Segunda - A ratiticação pela Colômbia, e pelo Peru do acima mencionado 
tratado. · 

Terceira - A assinatura de uma convenção entre o Brasll e a Colômbia 
pela qual o llmlte entre êsses países seria acordado na linha Apapórls-Tabatlnga, 
o Brasil concordando em estabelece;r a perpetuidade, em favor da Colômbia, à 
llvre navegação do Amazonas e outros rios comuns a ambos os paises. 

Os. representantes das três nações declararam então que estavam autoriza
dos pelos seus governos a aceitar as amistosas sugestões do · secretá.rio de 
Estado. · 

Como conseqüência da ata de Washington, a Colômbia e o Brasil assinaram 
no Rio de Janeiro, a 15 de novembro de 1928, um tratado de limites e navega
ção fluvial, cujo artigo primeiro declarou: "A fronteira entre o Brasll e a 
Colômbia a partir da desembocadura do rio Apapóris no rlo Japurá ou Caquetá, 
têrmo da linha estipulada no tratado de 24 de abril de . 1907, será uma linha 
reta que, partindo da dita desembocadura, vá encóntrar a povoação brasllelra 
de Taba.tinga, na margem esquerda do Amazonas". · 

Artigo 2.0 estabeleceu que uma comissão mista nomeada pelos dois governos 
procederia à demarcação dentro em dois anos depois da troca de ratificações, 

, tanto da fronteira definida neste tratado, como no de 1907. 
Finalmente o artigo 4.0 estipulava: "No Intuito de facilitarem o trabalho 

da comissão mista, as duas altas partes contratantes a autorizam a fazer os 
esclarecimentos que julgue convenientes, bem como a introduzir as necessárias 
modificações e compensações, na linha fronteiriça, uma vez que sejam indispen
sáveis para a clareza e fllddez, ou por motivos de notória e reciproca conve-
niência, reconhecidas por ambas as partes da comissão". . 

Com ês'te. Tratado ficou encerrada a nossa discussão de limites com a Colôm
bia . Passou-se então à fase executiva dos dois pactos assinados, depois de tro-
cadas as ratificações do último em novembro de 1929. · 

.\ 
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CENTt.SIMA TRIGl:SIMA PRIMEIRA TERTOLIA, REALIZADA A 10 DE 
DEZEMBRO DE 1946. 

IKPRESSõES DE UMA VIAGEM A0.8 ESTADOS UNIDOS - CARACTER%STICA8 DO CLIMA. 
DO POVO, DA VIDA SOCIAL, ETC. - AS ESCOLAS GEOGRAFICAS AMERICANAS. 

. . 
Iniciando sua palestra o Eng. Fábio de Macedo Soares Guimarães, coordena

dor de Geografia dêste Conselho, esclareceu o objetivo da mesma, comunicando 
tratar-se de observações de caráter pessoal realizadas em sua Viagem aos Esta
dos Unidos. 

A impressão geral que se tem dêsse pais, disse êle, é dada pelo· cinema, pelos 
livros ou pelo relato dos Viajantes, .que focalizam em geral a parte leste, espe
cialmente Washington e Nova York, que como é natural, não representa perfei
tamente a realidade do pais em geral. Pa~ completá-la é necessário o conheci
mehto pessoal de suas diversas regiões. 

Citando a primeira fase do itinerário, disse ter ido de avião até Miami, 
cidade alegre, limpa, cheia de vida, com aspecto de nouveau-nche. De Miami 
prosseguiu ao longo da peninsula da Flórida, onde a paisagem nos é famillar. 
A vegetação é idêntica à da nossa região tropical, encontrando-se ai as mesmas 
palmeiras que aqui se vêem, embora seja mais monótona devldo ao aspecto 
plano, quase ao nivel do mar. 

Continuando em direção à · Geórgia, a paisagem muda· bastante, aparecendo 
os pinheiros e carvalhos, que lembram paisagens do planalto meridional brasi
leiro, embora o clima seja mais frio. E' sabido que eSSa. região foi em outros 
tempos a mais importante dos F.stados Unidos; hoje em dia a agricultura. está 
um pouco decadente; o solo já está um tanto esgotado, surpreendendo o Via.Jante, 
entretanto,. a existência ainda hoje de , extensas áreas florestais. O aspecto da 
paisagem no sul é sombrio e melancólico. Encontram-se ai casas, que, embora 
em situação melhor, são comparáveis até certo ponto às das nossas favelas. 

Atravessando os Apalaches e passando-se pela 9,epressão interior e fértil 
do Tenessee CNashVille Basin) cruza-se o rio Ohio e chega-se ao Mlddle-West, 
onde a paisagem muda inteiramente. Observam-se grandes planuras, recobertas 
outrorà por geleiras e que apresentam depósitos fluviais recentes. 

Econômicamente é a importante região do corn-belt. O sistema de pequenas 
fazendas e casas próprias dão aos proprietários uma riqueza generalizada. Esta 
região foi colonizada sõmente no século passado pelos imigrantes que tiveram 
a sorte de ser beneficiados por um sistema racional de distribuição de terras 
e yela instituição do home stead. A abundância de cômbustiveis, sobretudo car
vao e petróleo, deu em conseqüência a disseminação das indústrias. Esta 
região de fatôres naturais favoráveis constitui hoje importante zona agricola, 
pastoril e industrial, tendo como capital Chicago. O aspecto desta cidade, onde 
estivemos pouco tempo,· é de monotonia e tristeza, devido à cõr escura dos 
edificios enegrecidos pela fuligem das indústrias. 

Prosseguindo-se em direção à região dos Grandes Lagos, a paisagem muda 
mais uma vez, quer fisica quer econõmicamente. E' uma região de glaciação 
mais recente e, dada a profusão de lagos que se encontram por tôda parte, é a 
paisagem mais bela que Vimos. A agricultura tem certa analogia com a do 
corn-belt; é a região de laticinios, com pequenas fazendas de gado leiteko e 
culturas accessórias para alimentar o gado. Há casas de moradia, silos e currais. 

· Chegamos finalmente a Madison, a oeste do lago Michigan, pequena cidade 
de '70 000 habitantes, mas capital de um F.stado, onde o principal elemento de 
vida da cida.de é dado pelos estudantes da universidade, Madison se localiza 
em uma espécie de istmo entre dois lagos. Tudo ai é pitoresco, sobretudo nas 
zonas residenciais; as ruas são magnificamente arborizadas. A paisagem é 
realmente encantadora. 
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Tecendo comentários a respeito do clima, disse ter chegado lá no verão e 
ter tido a oportunidade de encontrar dias muito quentes. A variabilidade do 
tempo é muito grande. Conforme a época do ano e conforme . a variação do 
tempo, há uma massa de ar quente que avança sem encontrar obstáculo até o 
norte; em outras ocasiões desce a onda de ar frio, formando o encontro dessas 
massas uma "frente". , · 

IntereMante é ,a adaptação do povo a êsse clima; as casas são enteladas. 
Causa grande surprêsa a quantidade extraordinária de mosquitos que se vê 
até o fim do outono, quando aparece a última onda de insetos vindos do norte. 
Ainda não se encontram muitas casas refrigeradas; quase só casas comerciaia 
e repartições. Quanto ao inverno, a adaptação é perfeita; as casas são bem 
isoladas do frio, notando-se atualmente esplêndida calefação e injetores de ar 
quente, regulados automàtlcamente. As lareiras constituem ornamento, funclo
nando apenas em · dias excepcionais. No que se refere aos trajes a adaptação 
6 i>erfeita. 

A propósito do uso de bom material isolante nas construções, ~lvemos oca
sião de observar no verão um fato curioso - nos dias multo quentes as casas 
eram fechadas completamente afim de conservar o ar frio do dia anterior. 

Em seguida passou a dar as características do povo americano, salientando 
sobretudo a lloopitalldade e o esplrito de familiaridade. E' prático, metódlco, 
ativo e calmtt, diferençando-se do tipo criado pelo cinema, caracterizado pelo 
nervosismo acentuado. Mesmo nas grandes cidades, como Nova York e Chicago, 
não vimos êsse nervosismo tão acentuado. Domina entre êles o ambiente de 
cortesia mútua, sendo raríssimos os desentendimentos que ocasionem brigas. 
Enfim, a impressão que sé tem do povo americano é de uma máquina· trabalhan
do bem. Por isso mesmo há uma certa monotonia. . 

Quanto à c1:mstltuição da familia é bem mais sólida do que se imagina, não 
sendo o divórcio generalizado na classe média; ainda há. um certo preconceito 
contl'a o divórcio. Os maridos são considerados os melhores do mundo pelo 
auxilio que prestam na · vida doméstica. E' interessante ver a iniciativa das 
crianças que desde cedo vão às escolas sôzinhas; são um pouco turbulentas. Há 
um ambiente de moralidade em todos os setores da vida social. Não há desor
dem nas universidades, como focaliza o cinema. O uso do álcool não é generali-
zado como se supõe, influindo grandemente para isso o fator religioso. . 

Quanto à tolerância religiosa e o valor da palavra são fatos tradicionaia 
nos Estados Unidos. Entretanto, o problema racial é muito sério. No sul há 
completa distinção entre brancos e negros. Já no norte a situação é bem 
melhor; há muito poucos vestígios, sendo um dêles a questão da residência -
na mesma casa não moram indivíduos brancos e de côr. 

A estandardização é outro aspecto que dá monotonia; há semelhanças entre 
as cidades da mesma região. 

A alimentação é abundante e saudável, mas um pouco estranha para nós 
brasileiros. E' de muito boa aparência, mas um tanto sem gôsto. O arroz e o 
feijão, tão comuns entre nós, são raros entre êles. 

Quanto à cultura, é mais generalizada que entre nós, notando-se entretanto, 
pouco aprêço pela cultura geral, devido talvez à especialização que começa 
demasiado cedo, desde o curso secundário. E' interessante verificar-se a igno
rância de llnguas estrangeiras. Há como que uma certa indiferença pelo resto 
do mundo, o que se pode observar pela leitura dos jornais. Quanto ao BrasU é 
completamente desconhecido, apesar de já haver alguns cursos de português, 
que são dados em Wisconsin com pronúncia de Portugal. . 

Passando. à segunda parte da palestra, sôbre as escolas geográficas ameri
canas, disse o Eng. Fábio de Macedo Soares Guimarães que não há verdadeira- · 
mente escolas nítidas. No passado as universidades do leste dos Estados Unidos 
deram muita importância à Geomorfologia; hoje, entretanto, ela está em deca
dência .. No outro extremo do pais, na Califórnia, encontramos um outro grupo 
independente de geógrafos militantes dos quaia é Carl Sauer o mais famoso. 
Entretanto, o mais importante é o grupo do Mlddle-West, caracterizado pela Geo
grafia Regional não havendo grande interêsse pela Fisiografia . Há uma preocupa
ção um tanto exagerada da Geografia Humana e Econômica. De um modo geral 
se observa o objetivismo extremo (chegando-se mesmo à Micro-Geografia) e a 
fuga à interpretação da paisagem durante os próprios trabalhos de campo. Há 
uma série de métodos para o registro dos fatos observados, cujo funcionamento 

-11-
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está muito relacionado com o mecanicismo do americano. E' provável que a 
Geografia no.s Estados Unidos venha a sofrer modificações na fase de após guerra. 

A seguir o Eng. Fábio de Macedo Soares Guimarães fêz uma série de pro
jeções terminando sua palestra. 

. I 
CENTtSIMA TRIGltSIMA TERCEIRA TERnn.IA, ·REALIZADA A 3 DE 

JANEIRO DE 1947 

"COMO VIVE UM . SISTEMA DE NUVENS DA PATAGONIA AO RIO DE JANEIRO•. 

Em sua palestra sob o titulo de "Como vive um sistema de nuvens da Pata-
gônia ao Rio de Janeiro", disse o Prof. Francis Ruellan: . 

E' uma realidade um sistema de nuvens. · Pode-se vê-lo chegar, estabelecer
se e passar adiante em uma dada região. De avião pode-se mesmo penetrar no 
seu interior ou acompanhar-se o seu deslocamento. 

Tivemos ocasião de verificar tal fato na viagem do Rio de Janeiro a Mon
tevidéu, dai a Buenos Aires e até os lagos andinos da Patagônia. Na viagem 
de ida entre Rio e São Paulo podia-se prever, anunciado por cirros e altos 
estratos, um completo sistema de nuvens. Em São Paulo observaram-se cúmulos-
nlmbos e chuva, que no dia seguinte chegariam ao Rio. 1 

Entre São Paulo e Buenos Aires tivemos ocasião de atravessar outro sistema 
· de nuvens que era continuação ininterrupta do primeiro e cµja frente chegava 

ao Paraná"'-Santa Catarina. Após, observou-se bom tempo, com luminosidade, 
ventos frios e os primeiros contactos com o "pampero". • 

Depois de dois dias chegamos a Buenos Aires e tomamos o trem para a 
Patagônia, ainda com bom tempo. Atravessando a Patagônia, primeiro vimos 
uma série de pequenos "flocos" disseminados no céu do Pampa. Tratava-se 
de pequenas depressões locais. Chegando-se à Patagônia continuava o mesmo 
tempo agradável, dominando agora o vento do quadrante norte e especialmente 
oNW. 

Nesta região há, em suma, duas grandes direções dos ventos: uma do norte, 
que chega no verão trazendo o calor do continente - e outra do sul ou SW -
"pampero", gelado no inverno e fresco no verão. Entretanto, para se instalar o 
vento sul há uma luta entre as duas massas de .ar: continental quente e polar 
fria. Esta instalação é laboriosa, acompanhada de tempestade e chuvas de 
granizo. · . • . · 

No contacto das duas direções observa-se um movimento turbllionar, com 
frentes quentes e frias. Há, ainda, um vento de SSE, o vento do inar, úmldo, 
bem mais úmldo que o "pampero•'. Freqüentemente traz chuvas finas e bru
mas, que oferecem perigo à aviação e mesmo ao pôrto de Buenos Aires. 

Quando sopra o vento NW, sobretudo nas latitudes da Patagônia, a passa
gem para o sul é difícil, e tão mais violenta e rápida, quanto mais violento 
tiver sido o NW. Depois de dias calmos e muito quentes sucedem-se dias enco-
bertos. E' igual o fenômeno da passagem do "mlnuano". · 

Muito freqüentemente, entretanto, no verão, os movimentos são mais lentos 
porque o contraste térmico é mais fraco. O sistema observado deslocava-se assim, 
muito lentamente. . 

Chegando-se a San Antonio, próximo ao mar, o vento era ainda NW e 
havia no céu altos-estratos é nlmbos-estratos. A êsse temp0 o barômetro 
baixava. 

Em Barlloche havia ainda um temp0 claro, com alguns pequenos cirros e 
uma esplêndida vista dos Andes, devido à claridade extraordinária, semelhante 
à que precede as tormentas. Era 13 de dezembro. Havia uma zona de baixa 
pressão ao sul da América do Sul e outra no Brasil Central, que atingia o oeste 
de São Paulo. Era a situação normal e clássica da estação de verão. Neste 
mesmo dia surgiu do lado do Pacifico a ofensiva de um anticiclone que levou 
algum tempo para passar os Andes. Ainda no dia 13, entretanto, estabeleceu-se 
uma zona pré-frontal, a 0este de Barlloche. . Nos dias seguintes viam-se as 
nuvens elevar-se atrás dos Andes, ultrapassá-los e finalmente volatizar-se, 
com um . efeito de fohn, tal como se observa próximo ao Rio de Janeiro. As 
nuvens passando a serra do Mar vão formar . o "ruço•z em Petrópolis, porém, 
evaporam-se de tal forma que em Correias se encontra o clima perfeitamente 
sêco. 
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\ 
E' êste fenômeno que explica a aridez extrema da ·patagônia em contraste 

com o sopé dos Andes onde há umidade permanente, originária das neves eter
nas, e que permite o desenvolvimento de fiorestas. A região dos lagos andinos 
é notável pelos traços dos glaciários quaternários sob o embasamento cristalino 
e vulcânico e pelas enormes morainas. :t!:stes glaciários são a prova de que, 
mesmo durante o clima quaternário, os Andes tiveram grande umidade. 

Entre o planalto e a montanha andina observa-se. zona de erosão forte com 
vales profundos. A paisagem é desolada," com plantas xerófilas. ' como comple
mento a esta paisagem .encontram-se rebanhos de carneiros. A . água, sendo 
rara, obriga- o homem a transportá-la em vagões-cisternas. · 

Aproximando-se ainda mais, começa a zona montanhosa com os fortes 
dobramentos e os relevos postiços. Tôda a região · é profundamente erodida, 
dando em resultado vales como o Encanthdo, de côres estranhas variadas e 
formas de pilastras resultantes da maior resistência das rochas. De vez em 
quando surgem morainas. 

Em face dos Andes vê-se o vulcão Tronador, sôbre terrenos eruptivos e a 
floresta de pinheiros. Passa-se bruscamente da paisagem sêca tropical à dos 
picos de neves eternas ·e florestas de pinheiros. Esta paisagem de coniferas é 
devida à umidade que vem do lado do Pacifico . e que passa os Andes. 

A 16 de dezembro, um espêsso cortejo de nimbos e cúmulos-nimbos passava 
os Andes. Entretanto, a invasão parara algum tempo; havia. ainda na vanguar
da vários cúmulos. A tarde, a frente chegava a Bariloche. Fazia frio. Enquanto 
isto as primeiras nuvens do cortejo atingiam já a região de San Antonio. 

No dia 17 o tempo era mau e, à tarde, o frio intenso. No dia seguinte, às 
8 horas da manhã o vento sul tinha-se firmado . O tempo era claro, com alguns 
cirros. · 

A 19 fazia ainda multo bom tempo, porém, o sistema de nuvens, parado no 
pampa, tinha ficado parà trás. Enquanto isto, em Buenos Aires fazia forte 
calor, com ventos de NW, muita poeira e ar quente. Cêrca das 2 horas da 
madrqgada desencadeou-se uma formidável tempestade de terríveis conseqüên
cias que derrubou árvores, produzindo estragos. Pela manhã, tocado pelo vento, 
o sistema havia deixado Buenos Aires. 

A tarde dêsse 'mesmo dia, com bom tempo, partimos de avião de Buenos 
Aires com ;estino a Montevidéu onde encontramos a cauda do sistema e chuva. 
Ao passar por Santa Catarina observamos o grande sistema com enormes 
volutas e colunas de cúmulos. O avião evitava a frente do sistema, cujas nuvens 
frontais começavam a chegar a São Paulo mas ao passar pelo sistema, encon
tramos novamente bom tempo. 

Na cidade do Rio de Janeiro às 9 horas da 1p.anhã viam-se já as primeiras 
brumas invadir a serra da Carioca e, no dia seguinte, o sistema invadia cobrindo 
de espêssas nuvens os picos da serra. 

A tarde, à chuva fina sucedeu chuva extremamente violenta, uma verda-
deira tromba d'água. · 

Uma vez instalado no Rio, o $tema prosseguiu lentamente . A 23 a frente 
foi até Vitória, porém, encontrando ai um anticiclone tenaz, êle avançou além. 
Retornou, mesmo, desta região (Rio de Janeiro) a 25 de dezembro. 

Finalizando, concluiu o orador: se é possivel, de avião, acompanhar-se assim 
utn sistema de nuvens e se todos os aviões dão, a todo instante, os resultados 
de suas observações, podia-se organizar um melhor serviço de previsão. 

A topografia acidentada da região da capital torna muito difícil a descida 
dps aviões entre os maciços. Em Santa Cruz, porém, não há êste problema; 
cUú dever-se utillzar esta base nos dias sem . visibilldade. • 

-- AOS EDIT6BES: itete "Boletim" nlo tas pabUeldade remunerada, entretanto reststará o• 
comentará as contrlbalcões s6bre l'eografla ou de lnterêHe 1'801'ráfleo que sejam enviadas 

ao Conselho Naelonal de Geografia, eoncorl'eJl.do dêHe modo para mais ampla ditado da blbllo
•rafla retereate à ceografla bi:ullelra. 
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PBESID8NCIA DA BEP'CBLICA 

Coneelho de Sesuranca Nacional 

OomNi114o de B11tudo11 e FNica1w1194o 
de JlitleraNI Blltrat6gicoa 

SUA CONSTITUIÇÃO .- No dia 20 de ja
neiro o presidente da República assinou de
creto nomeando o coronel da reserva Bernar
dino Correia de Matos Neto e professor Otbn 
Leonardos, do Conselho Nacional de Minas e 
Metalurgia; Dr . .Joaquim da Costa Ribeiro, 
professor de Ffslca da Faculdade Nacional de 
FilDsofla da Universidade do Brasil e Dr. Mar
celo Dani de Sousa Santos, diretor do Depar
tamento de Flslca da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras da Universidade de São Patllo 
para, sob a presidência do primeiro, constltuf
rem a Comissão de Estudos e Fiscalização de 
Minerais Estratégicos que funcionará junto ao 
Conselho de Segurança Nacional. ' 

INSTITUTO BBASILEIRO DE GEOGRAFIA 
E ESTAT1STICA 

CONFER:JbNCIAS SOBRE ESTATtSTICA -
Sob o patrocfnio do I. B. G. E. e da Socie
dade Brasileira de Estatlstlca, o professor Luis 
de Freitas Bueno, ocupante da cadeira de Esta
tfstlca da Faculdade de Ciências Econômicas e 
Administrativas de São Paulo, vem de realizar 
na sede da primeira daquelas Instituições pa
trocinadoras. uma série de Interessantes pales
tras sôbre Estatistlca, a primeira das quais foi 
proferida a 10 do mês passado. 

Destinada em especial aos sócios da S. B. 
B . e aos servidores do Instituto Brasileiro de 
Geo&'ratla e Estatfstlca Interessados, esta série 
de conferências do professor Freitas Bueno obe
_deceu ao seguinte temtrio: 

1) Os fenômenos e suas causas. Observa
ção, tipicidade e atlplcldade. Conceito do mé
todo estatfstlco e fases de seu trabalho. O 
papel da estatlstlca na pesquisa das leis. Fle
xibilidade das leis estatfstlcas; 2) Os universos 
e suas caracterizações. As coletas diretas e 
Indiretas como meios para o estabelecimento 
das estimativas. As amostras : conceituação, 
tipos e trabalhos de amostragem. Os problemas 
fundamentais da estatlstlca teórica; 3) Estudo 
de parâmetros . Universos normais é não nor
mais . Normalização. As estatistlcas como esti
mativas dos parâmetros. Distribuição de mé
dias e de variâncias . Distribuições de bl e de 
b2; •> A necessidade de provas de hipóteses. 
Hipóteses nulas . As distribuições de amostra
cem na prova das hipóteses. Processos de prova 
de hipóteses. Dimensionamento de amostras; 
li) Seminários. 

Conselho Nacional de Estatf•üca 

ATIVIDADES DA COMISSÃO ENCARRE
GADA DE ESTUDAR A MUDANÇA DA CAPI
TAL DO PAtS. AUXILIO AOS ORGAOS 
REGIONAIS - Sob a presidência do tenente
coronel Augusto Frederico Rondon, represen
tante do Ministério da Guerra, reuniu-se a 22 
de janeiro a .Junta Executiva Central do Con
selho Nacional de Elstatlstlca. Depois de lidos 
e aprovados o expediente e as atas das últimas 
sessões anteriores, o secretário-geral fêz minu
ciosa exposição sôbre as atividades da comls
Bão designada pelo govêrno para estudar o 
problema da transferência da capital do Pais. 

Entre as propostas apresentadas mereceu 
a aprovação da J'unta os votos de pesar pelo 
falecimento do Prof. Afrânio Peixoto e de 
congratulaçõell com os recém-promovidos téc
nicos e servidores dos serviços de Estatfstlca 
da vários ministérios. 

Paasando à ordem do dia foram discutidos 
e aprovados, sob os ns, 260, 261 e 262, respecti
vamente, os projetos de resolução dispondo 
sôbre concessão de auxilio aos órgãos regionais, 
distribuição das diversas dotaçõe11, do C . N . E. 
e enquadramento do pessoal do Smtço Gráfico 
na legislação trabalhista. 

Finalmente, entrou em cogltação o caso da 
admissão, pela Secretaria-Geral do pessoal dis
pensado do Serviço Nacional de Recenseamento, 
tendo o secretário-geral dado contas das de
marches empreendidas neste sentido, deliberan
do a .Junta aprovar as Instruções elaboradas 
pelo Serviço de Pessoal sôbre o assunto. 

Coaeelho Naelonal de Géocrafta 

Diretório Centrai 

ESTRADA BRASIL-BOLtVIA. NORMAS 
TltCNICAS DE LEVANTAMENTO DE CAR
TAS. CURSO DE FltRIAS DE GEOGRAFIA. 
INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO NACIONAL. 
INSTITUTO PAULISTA DE OCEANOGRAFIA 
E LIMNOLOGIA. NOVOS VALORES DAS 
AREAS DAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO. 
BIBLIOTECA DE WASHINGTON. FISCALI
ZAÇÃO DOS VOOS AEROFOTOGRAMltTRICOS. 
SECÇÃO BRASILEIRA DO INSTITUTO PAN
AMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA. 
- Sob a presidência do almirante Antônio Alves 
Câmara J'dnlor, representante do Ministério da 
Marinha, realizou-se no dia S de fevereiro úl
timo, a reunião quinzenal do Diretório Central 
do Conselho Nacional de Geografia. estando 
presente a maioria dos seus membros. 

Inicialmente, foi aprovada a ata da reunião 
anterior e foram lidos o expediente e o "Ditrto 
do Conselho" relativos à quinzena. 
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O Eng. Flávio Vieira, representante do Mi
nistério da Viação e Obras Põbllcas, leu um 
comunicado 110bre a Inauguração dum novo tre
cho da estrada ·de ferro Internacional Brasll
BoUvla, de que resultou a aprovação de .::ongra
tulações diversas, tendo o Cel. Renato Barbosa 
Rodrigues Pereira, representante do Ministério 
das Relações Exteriores, proposto a publicação 
do comentário, o que to! aprovado. 

O general Djalma Poli Coelho, represen
tante do Ministério da Guerra, apresentou a 
edição provisória feita pelo Serviço Geográllco 
do Exército da publicação sObre as normas 
técnicas do levantamento de cartas de· tipo mi
litar. e esclareceu que, nos têrmos do Decreto
lel n.• 9 210, de 29 de abril de 1946, a publicação 
deveria ser difundida pelo Conselho nos meios 
técnicos do pais, sendo que o Serviço Geográfico 
do Exército contava receber sugestões afim de 
que na edição definitiva da publicação se mar
casse um passo decisivo para a uniformização 
da cartografia nacional . 

A comunicação do representante do Minis
tério da Guerra to! comentada pelo presidente 
e pelo Eng . Chrlstovam Leite de Castro, se
cretário-geral do Conselho, que aplaudiram 
a Iniciativa, tendo o õltlmo elogiado o exemplo 
de cooperação construtiva demonstrado pelo 
Serviço Geográfico do Exército. 

Por proposta do secretário-geral to! apro
vado um voto de aplausos à Faculdade Nacional 
de Filosofia pelo êxito do curso de férias de 
Geografia, destinado aos professores dos Esta
dos, recentemente encerrado ; e aprovado um 
voto de congratulações ao Instituto de Coloni
zação Nacional pela recente assinatura do de
creto do govêrno reconhecendo-o de utilidade 
põbllca, . tendo o ·Tte. Cel. Frederico Augusto 
Rondon. representante do Conselho Nacional de 
Estatlstlca, agradecido a manifestação do Dire
tório, na sua qualidade de diretor executivo do 
referido Instituto. 

Na ordem do dia, toram aprovadas as se
guintes Resoluções : de n. • 260, aplaudindo a 
criação do Instituto Paulista de Oceanografia 
e Llmnologla; de n.• 261, autorizando o presi
dente do Conselho a baixar as normas regula
doras do controle de freqüência do pessoal; 
de n.• ·252, ·atualizando o quadro dos valores 
das áreas das unidades da federação, em vir
tude da extinção dos Territórios do Iguaçu e 
Ponta Porã; de n. • 263, lançando uma campanha 
para o desenvolvimento das coleções de livros 
brasileiros na "Llbrary of Congress", de 
Washington ; de n . • 264, encarecendo ao Minis
tério da Aeronáutica a revisão das normas"llue 
regulam a fiscalização doa vôos aerototogramé
trlcos; de n. • 265, promovendo a constituição da 
Secção Brasileira do Instituto Pa.n-Amerlcano de 
Geografia e História, de acordo com os novos 
estatutos aprovados pela sua assembléia geral 
realizada em Cara~. em 1946. 

* 
HOMENAGEM POSTUMA AO CIENTISTA 

A . J: DE SAMPAIO - Com o tlm de render 
culto à memória do Insigne clentlata patrfclo 
e seu saudoso consultor-técnico, ·Alberto José 
de Sampaio, falecido em fins do ano passado, 
o Conselho Nacional de Geografia promoveu, 
a 10 de fevereiro, expressiva solenidade, para 
o que contou com o apolo de várias Instituições 
cientificas -e culturais e na qual se fizeram 
representar a familia do sábio, o munlclplo de 
Campos onde nasceu o homenageado, e as se
guintes entidades : Sociedade Nacional de Agri
cultura, Academia Brasileira de História das 
Cl&nclas, Conselho Florestal Federal, Serviço 
Florestal do Ministério da Agricultura, Conse
lho Naclt:mal de Proteção aos tndios, Serviço 
de Proteção aos tndlos, Academia Brasileira de 
Ciências, Museu Nacional, Sociedade Brasileira 
ele Geografia, Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro, Sociedade doa Amigos de Alberto 
TOrres, Academia Fluminense de Medicina e 
Cirurgia de Campos e Instituto Hl8tórlco de 
Ouro Prêto. . 

Durante a reunião, q~e foi presidida pelo 
Eng . Chrlstovam Leite de Castro, secretário 
geral do· C . N , G., falaram sObre a vida e a 
obra de Alberto Sampaio, fixando-lhe os dife
rentes aspectoa da personalidade os seguintes 
oradores : Dr. Alberto Lamego, pelo munlclplo 
de Campos; general Cândido Rondon, pelo 
Conselho Nacional de Proteção aos tndlos; pro
fessor Luls Emldlo de Melo Filho, pelo Museu 
Nacional e pelo Conselho Florestal Federal; 
coronel Francisco Jaguarlbe de Matos, pela 
Academia Brasileira de História das Ciências; 
engenheiro-agrônomo Arruda Câmara, pela So
ciedade de Agricultura, professor Herbert Ser
pa, pelo Serviço Nacional de Proteção aos tn
dlos; engenheiro-agrônomo Pimentel Gomell, 
pelo Serviço Florestal do Ministério da Agri
cultura, professor Blttencourt F eijó, pelo Inatl
tuto Histórico e Geográfico Brasileiro; desem
bargador Carlos Xavier Pais Barreto, pela 
Socledad.e dos Amigos de Alberto TOrres; pro
fessor Sousa Brasil, pela Sociedade Brasileira 
de Geografia. · 

Em nome do Conselho Nacional de Geogra
fia falou o universitário João Mllanez da Cunha 
Lima e, agradecendo as homenagens, ~ nome 
da famWa do clentlata, o Sr. Evaldo Viana 
Sampaio. 

* 
MltTODO GEOGRAFICO PARA ESCOLHA 

DO LOCAL DA FUTURA CAPITAL DO PAlS 
~ Com a participação de vi\rlos técnicos e 
geógrafos, realizou-se a 28 de janelro na 11ede 
do Conselho Nacional de Geografia, mais um 
semlni\rlo cientifico dos muitos que se hão le
vado a efeito por Iniciativa dêste órgão delibe
rativo do I . B. G. E ., e no qual foi discutido 
o Importante problema da transferência da ca
pital do pais. Os debates, nos quats · dominou 
a preocupação do método geográfico a .ser · em
pregado na escolha do local destinado à ereção 
da nova metrópole brasileira, foram dlrlgldoe 
pelo engenheiro Chrlstovam Leite de Castro, 
secretário-geral do C. N. G . e também um doe 
membros da coml8são de técnico& designada 
pelo govêrno para, sob a presidência do general 
Djalma Poli Coelho, eatudar o .asaunto. 

MJNIS'.HBIO DA EDUCACA.O E SAt)DE 

DELEGAÇÃO DE CIENTISTAS AUSTRA
LIANOS PARA OBSERVAR O ECLIPSE SO
LAR DO BRASIL - O Sr. Clemente Marlanl, 
titular da Educação, recebeu do seu colega daa 
Relações Exteriores um aviso clentltlcando-o 
do propósito manifestado p elo Conselho Aus- · 
trallano de Pesquisas Clentltlcas 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 llludl
do aviso, o Sr. Clemente Marlanl dirigiu-se ao 
Ministério das Relações Exteriores comunicando 
que as autoridades técnicas brasileiras presta
riam tOda colaboração aos clentlstaa austral!&-

. nos, estando mesmo ji\ escolhido, no Estado 
de Minas Gerais, o local mais apropriado para a 
observação daquele fenômeno solar, havendo o 
diretor do Observatório Nacional, de acôrdo 
com os elementos até agora obtidos, julgado 
provi\vel o êxito das ml88ões que 11e Instalaram 
nas vizinhanças de Araxi\, Bocalõva e Lassance. 
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Observatório Nacional 

O ECLIPSE TOTAL DO SOL A OBSER
VAR-SE NO BRASIL, EM MAIO - DECLA
RAÇõES DO PROF. SODR:it GAMA SOBRE O 
CURIOSO FENôMENO - A propósito do 
eclipse total do sol observável no Brasil em 20 
de maio próximo, o · professor Sodré Gama, 
diretor do Observatório Nacional, forneceu re
centemente à Imprensa as Interessantes e opor
tunas Informações que se seguem: 

O eclipse aerd tiiaível no Rio - O eclipse 
do dia 20 de maio de 1947 ·atravessará o nosso 
pais numa faixa que,. iniciando no Rio Grande 
do Sul nas fronteiras do Uruguai, seguirá por 
Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas e 
Bahia. Exatamente na altura de São Salvador 
a faixa da sombra projetada pela lua penetrará 
no Oceano Atlântico. Entretanto. o fenômeno 
será sentido, também nos Estados vizinhos, In
clusive o Rio de .Janeiro. 

O fenômeno poderá ser observado aqui no 
Rio, às 9 horas e 35 minutos aproximadamente. 

Pontoa de obaeroaç4o - ·A escolha dos pon
tos mais convenientes à observação cientifica é 
uma importante fase preliminar na qual preci
aam ser considerados uma série de fatôres que 
concorrerão para maior probabilidade de suces
so. As caracterlstlcas atmosféricas, assim como 
as possibilidades materiais de um determln.ado 
local poderão torná-lo conveniente ou não. Para 
o próximo eclipse já foi determinada a zona 
de observação mais conveniente, que é a parte 
de Minas onde estão localizadas as cidades de 
AraxA. lblá, Lassance, Bocalúva e outras da 
mesma zona, compreendidas numa vasta ex
tensão. O Observatório Nacional já vem tra
balhando há tempos no sentido de criar as 
condições necessárias, naquelas cidades, às ex
pedições cientificas que virão ao Brasil e, 
inclusive, às observações que serão realizadas 
pelo próprio observatório. 

Expedições cie11Uficas que vir4o ao Brasil 
- Atê o momento são as seguintes as expedi
ções cientificas que virão ao Brasil especial
mente para observar o próximo eclipse: Da 
Suécia - Universidade de Lund, Depli.rtamento 
Nacional de Topografia e Comissão Geodétlca 
Báltica. Da Argentina - Observatório de Cór
doba. Da Flnlàndla - Instituto Geodésico Fin
landês de Helslnkl. Dos Estados Unidos -:
Observatório de Estrutura Flslca do Sol, (Cam- · 
bridge) e Departamento de Pesquisas Cientifi
cas do Almirantado . Da França - Observatório 
de Paris e Sociedade Astronômica de França. 
Da Austrália - Conselho Australiano de Pes
quisas Cientificas e Industriais . 

.Já estiveram no Brasil os envi&dos dos 
cientistas norte-americanos que, em conjunto 
com os cientistas do Observatório Nacional, es
colheram a cidade de Bocalúva para ponto de 
observação . Nessa cidade serão Instalados os 
complicados aparelhos dos cientistas norte-ame
ricanos, dos quais muitos estão Instalados nos 
próprios aviões, especialmente preparados para 
realizarem importantes trabalhos em pleno vôo. 

O avião representará um papel de grande· 
Importância nos trabalhos a ser realizados 
e, na hipótese de aparecerem nuvens prejudi
cando a observação do fenômeno, aos aviões 
competirá a salvação da situação: as observa
cões serão feitas em vôo acima das nuvens nos 
próprios aviões que para isso estlo devidamente 
aparelhados. · 

Obaoleto o material ex'8te11te no Obaeroa
tório Nacional - Na palestra mantida com o 
diretor do Observatório Nacional fornos infor
mados de que o material existente naquela 
organização cientifica é completamente obsoleto 
e• não corresponde às necessidades. Trata-se, 
infelizmente, de uma situação antiga. ·.Tá em 
1939, há 8 anos portanto, os responsáveis pelo 
Observatório Nacional solicitaram do govêmo 
aa providências necessárias para a compra de 

material Indispensável aos trabalhos a ser 
realizados durante o eclipse ocorrido em 1944 e, 
também, com o atual. Entretanto, nada foi 
!eito. As verbas necessárias não foram forne
cidas oportunamente e, logo depois, a guerra 
tornou a situação mais dltlcll. No momento a 
situação é a mesma. Os nossos homens de 
ciência trabalham lutando com a lncrlvel defi
ciência de aparelhagem e material que, já em 
1939, era precário . 

Entretanto dentro das possibilidades mate
riais existentes, os astrônomos do Observatório· 
Nacional vêm realizando excelente trabalho em 
virtude, sbmente, do esplrito de empreendi
mento e boa vontade que os domina. 

No momento, a situação é mais grave, pois 
o Observatório Nacional não dispõe, sequer, dos 
recursos necessários à recepção das expedições 
cientificas que ora se dirigem ao Brasil. 

Bó no ano 1001 haverd outro igual - O 
eclipse que tanto lnterêsse vem despertando nos 
meios clentlflcos de todo o mundo é, realmente, 
um fenômeno rarlsslmo. A circunstância de 
Incidir sôbre pontos do globo onde as condições 
existentes permitem as observações cientificas 
é que o tornam particularmente Interessante. 
Isso acontece multo raramente e é entretanto, 
uma Importante oportunidade para a ciência. O 
fenômeno, porém, dura pouco tempo. Na zona 
escolhida para as observações a duração será . 
de 3 minutos e 31 segundos. . 

. O eclipse do dia 20 de maio de 1947 só 11e 
repetirá, no Brasil, no próximo século, Isto é, 
em 21 de junho de 2001. / · 

Em 1955, haverá outro ecllp11e total do sol 
observável da Ilha do Ceilão. i!lste, porém, ofe
recerá as mesmas possibilidades cientificas que 
o próximo a verificar-se no Brasil. O fenômeno 
repetir-se-á novamente, em 1994 . Nesse ano os 
palses atingidos serão os da América do Sul, 
banhados pelo Oceano Pac!!lco: Chile, Peru, 
Bollvla, etc. 

MINISTeRIO DA .JUSTIÇA E NEGOCIOS 
INTERIORES 

Arquivo Nacional 

MOVIMENTO E ATIVIDADES NOS 1'LTI
MOS CINCO ANOS - O Arquivo Nacional cons
titui, pela própria natureza de suas funções, 
vasto repositório de documentos do pais. ' 

Suas coleções, encerrando copiosa e Inesti
mável documentação histórica, que remonta aos 
primórdios da história brasileira, são constan
temente enriquecidos com a remessa, ao arqui
vo, de todos os livros, processos e atos admi
nistrativos das répartições federais, que o trans
curso <fo tempo tornou desnecessário pe·rma
necer em seus lugares de origem. 

Graças a êsse permanente rejuvenescimento 
do seu acervo, a repartição se revela, na prá
tica, tão útil às pessoas Interessadas em pes
quisas de natureza histórica, como às que ne
cessitem de um documento oficial para fazer 
valer quaisquer direitos no presente. 

O movimento do Arquivo Nacional nos 0.1-
tlmos cinco anos proporcionou uma . Idéia da 
Importância particular que lhe advém precisa
mente da atualidade dos · servlço11 que presta, 
fornecendo Informes, certidões ou referências 
necessárias ao estabelecimento de situações de 
direito e à defesa de lnterêsses, quer patrimo-
niais, quer pessoais. · 

Nesse perlodo, o Arquivo atendeu a 6 650 
consultas, das quais 2 209 sôbre matéria admi
nistrativa; 1 556 de natureza histórica; 1 469 
sôbre matéria judiciária e legislativa e relati
vas, as restantes, ao movimento da biblioteca 
da repartição. 
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Foram, também, expedidu 1 109 certidões, 
du quais 185 eletro-cópias, prestadu 1 155 
informações e realtzadu bW!lcae em Uvroe e 
documentos em número de li 147. 

A diversidade de interêseee particulares 
atetidldoa pela repartição ressalta da ctrcuua-

tAncia de se reterirem e8B88 consultas, certidões 
. e pesqulllu a informea e ato11 contldoa em 

documentoa dlllparea, como sejam listas de de-
11embarque de p&allll&'eirOll, Uvro11 da Junta Co
mercial, publicaç6ee oficiais, livros de registro 
de terrae, de repartições públlcu, eeemarlas 
e outroa. · 

Instituições particulares 
LIGA BRASILEIRA. DE HIGIENE MENTAL 

. O PROBLEMA DA IMIGRAÇÃO VISTO A 
LUZ DA MEDICINA - A convite da Liga Bra
elleira de Higiene Mental, o cientista patrlclo 
profeeeor Maurfclo de Medelroe, realizou recen
temente no auditório da Associação Br881lelra 
de Imprensa Importante e oportunfselma con
ferência eôbre o problema da Imigração no 
Braelt, na qual denunciou clara e realistica
mente, com sua autoridade de pefoopatf., defei-

toe que devem ser corrigidos na no11111a polltlca 
Imigratória, particularmente no que dlz respeito 
b condições mentais dos lmlgrantea. 

Tema da mais alta Importância, pelo que 
11ugere e nêle 11e acha analisado à luz da ciência, 
a conferência do Prof. Maurlclo de Medelroa, 
cujo texto publicamos Integralmente na secção 
"Resenha e Opiniões", dêste Boletim, é d88 me
lhores contribuições que poderia a medicina 
prestar aos estudos e planificação duma nova e 
racional polltlca imigratória no Brasil. 

Certames 
/ 

CONGBESSO INTEBNA.CIONA.L DE 
GEOGBA.FIA 

EM LISBOA A SUA REALIZAÇÃO - Não 
obstante a antecedência com que eatA sendo 
~unclado, vem despertando grande lnterêsse 
noa meios clentlficos, o Congresso Internacional 
de Geografia, cUJa realização objetlva-11e para 
itetembro do ano vindouro em Lleboa, 11ob os 

ausplcloa do Instituto Português de Alta Cul
tura . . . 

A elgnlflcação dêete certame está na eua 
própria transcendentalidade, pois segundo 88 
finalidades· que o seu nome Indica, nêle se reu
nirão técnicos e geógrafos das mais dlverll&B 
partes do mundo para eatudar e discutir, em 
conjunto, problemu clentf!lcos 08 mais emi
nentes e complexos. 

Unidades Federadas 
ESPIBITO SANTO 

Instituto Estadual de Estatl•tlca 

PROJETO DE DECRETO-LEI DISPONDO 
. SOBRE A SUA CRIAÇÃO - Em prlnclplos do 
mês de fevereiro próximo passado, o Interventor 
federal no Esplrlto Santo enviou ao Conselho 
Administrativo do Estado o projeto de decreto-

. lei criando o Instituto Estadual de Estatlstlca, 
cuja finalidade é organizar os serviços estatlll
tlcos naquela unidade federada coordenando as 
atlvfdadea que a êlea digam respeito ou se 
liguem. 

BIO GBA.NDE DO SUL 

A.Hoclaçio Brasileira de Mwafc(plos 

FUNDADA A SECÇÃO DO RIO GRANDE 
DO SUL - Com a presença do representante 
da .Interventoria Federal, prefeito municipal de 
Pôrto Alegre e alt88 autoridades federal11 e 
estaduais, foi solenemente Instalada a 29 de 
janeiro do corrente ano, a Secção do Rio Gran
de do Sul da Auoclação Brasileira de Munl-
clplos. · 

A solenidade teve lugar no salãÓ de confe
rências da Sociedade de Engenharia do Rio 
Grande do Sul. Presidiu-a o representante do 
chefe do Executivo, o qual após declarar aberta 
a &el!ll!ão deu a palavra ao jornalista Arqulbaldo 
Severo, coordenador do movimento municipalis
ta local. ~te, com a palavra, expõe a.s finali
dades da entidade, tecendo considerações sôbre 
a sua Importância como Instituição congrega
dora de edilidades bra.sllelras, sendo suu ill
tlmu palavras 88 seguintes : 

"Devemos aJ;>elar para todos os nOllllOl!I 1en
tfmentos de amor ao Brasil. Dte é o momento 
solene para declarar-vos que a .Associação Bra
sileira de Muntclplos surge para trabalhar a 
11eara onde está se processando a organização 
nacional, segundo es palavres de Alberto Tôrres 
que tanto nos Impressionaram: "NOl!lllO proble
ma é o problema de nossa organlzação; e a 
prlineJra coragem de que nos cumpre dar pro
vas e a da longa, máscula e paciente tenaci
dade, necessária para empreender e sustentar 
com vigor e Inteligência, o esfôrço múltiplo ' e 
vagaroso da construção de nossa sociedade . 1ll 
uma obra de arquitetura polltlca ma.s de uma 
arquitetura deatlnada a edificar um colOJ1sal 
edlflclo que deve viver, mover-se, crescer e 
progredir, o que Incumbe a nossa geração". 

Finda a oração do Sr. Arqulbaldo Severo, 
o presidente da mesa declara fundada a .Asso
ciação Br881lelra de Munlclp1()8, Secção do Rio 
Grande "do Sul. 



1660 BOLETIM GEOGRAFICO 

Exterior 

ESPANHA 

Barcelona 

CONFERt:NCIA SOBRE O BRASIL - No
ticias de Barcelona, publicadas nos jornais desta 
capital, dão conhecimento de recente conferência 
eObre o nosso pais, realizada naquela cidade 
espanhola, pelo geógrafo Pierre Deffontalnes, 
antigo professor de Geografia da Universidade 
do Brasil e diretor do Instituto Francês de 
Barcelona. 

Perspicaz observador das condições geográ
ficas do Brasil, dedicado estudioso da nossa 
formação sócio-econômica, o ilustre conferen
cista analisou, em tõda a sua complexidade, os 
vários ciclos da civilização brasileira marcada 
pelos surtos sucessivos da cana, do ouro e lio 
algodão. A palestra, a que estêve presente o 
diplomata Osório Dutra, cônsul-geral do Brasil 
em Barcelona, foi ilustrada com a-projeção de 
gráficos e de farto documentário lotográflco. 

-te 
ESTADOS UNmos 

Wasliinrton. 

Tt:CNICOS NORTE-AMERICANOS PRO
JETAM UMA MODERNA COMUNIDADE IN
DUSTRIAL PARA O BRASIL. - A pedido do 
govêrno brasileiro, os arquitetos novalorqulnos 
Paul Leste Wlener e José Luis Sert projeta
ram o traçado de urna moderna comunidade 
industrial, destinada a acomodar uma população 
de 25 000 pessoas e a ser edificada a 25 milhas 
do Rio de Janeiro . Esta futura comunidade 
denominar-se-á "Cidade dos Motores" . A re
gião em que se projeta erigi-la era há cêrca 
de cinco anos nada mais que um pântano com 
vegetação Inútil. Hodlernamente, porém, o ala
gadiço foi drenado e já ali funciona urna fá
brica de motores de avião . · 

Segundo declaraçõel! dos técnicos encar re
gados do seu projeto, será esta a primeira 
cidade do mundo planificada completamente de 
acOrdo com os métodos e prlnclplos clentlficos, 
1pelológicos e Industriais modernos . Calcula-se 
que a sua construção levará dez anos. 

Os planos dos arquitetos novalorqulnos fo
ram aceitos pelo govêrno brasileiro que mandou 
cavar os alicerces do primeiro grupo de cons
truções, uma secção residencial para 6 000 pes
soas com modernos edlficlos (!e apartamentos 
em redor de uma área central de. recreio. 

O projeto foi elaborado tendo em conside
ração a accesslbllldade e o uso das instalações 
urbanas e das disposições que . visam ao seu 
bem-estar social, segundo declarações do Sr. 
Wlener. A densidade populacional será de quase 
100 habitantes por acre, cifra estabelecida de
pois de cuidadosas eonslderaçõel! de clima, dis
tância a percorrer e problemas .de manutenção. 

Estradas periféricas darão acesso por au
tomóvel a todos os bairros, mas no Interior da 
cidade o tráfego llÓ é permitido a pedestres ou 
a ciclistas em caminhos protegidos contra o 
sol tropical por coberturas especiais. 

Dizem os autores do plano que esta Idéia de 
passeios protegidos contra o sol é apoiado nos 
bazares árabes, que protegem os vendedores 
do calor solar. 

Cada um dos quatro setores residenciais 
da cidade terá as suas Igrejas e seus centros 
de recreio e educação, com kindergartBnS, es
colas elementares, dispensários, piscinas e 
clubes . Haverá ainda lavandarias, oficinas de 
reparaçõel!, mercearias, parques para bicicletas 
e escritórios. · 

As residências serão blocos de apartamentos 
com oito e três andares dispostos em volta 
de jardins tropicais, construidos pelo sistema 
de produção em massa. Novos tipos de apar
tamentos dúplex e edlflclos de dormitórios para 
solteiros serão construidos. · 

Informa o Sr. Wlener que embora os ele
mentos básicos sejam poucos e a estandartlza· 
ção tosse aprovada afim de facilitar a produção 
em massa, a cidade não terá um ar monótono 
pois tudo foi estudado para proporcionar uma 
grande variedade de acomodações e de aspect os. 
De Igual modo, os espaços livres e a disposição 
dos edlficlos diminuem as caraeteristlcas mo• 
nótonas que se encontram em muitos empreen
dimentos congêneres . 

O centro clvlco por excelência consistirá de 
um distrito administrativo, que será ao mesmo 
tempo comercial e terá lnstal,ações para recreio, 
com secçõel! culturais e esportivas . Haverá urna 
praça, caracteristlca tipicamente sul-americana, 
e um passeio público . 

Um hotel de oito andares, um·teatro-cinema 
e um restaurante central rodearão o centro so
cl-1 da cidade. 

De um dos lados da estrada principal fica
rão os, edlficlos culturais - uma escola e ofi
cina técnica, salõel! de exposição e uma blbll<>
teca. O movimento dos pedestres na área cen
tral, tal como nos diversos bairros, está isolado 
de todo o tráfego de veiculos . 

A cidade seguirá. os contornos do planalto 
sõbre o qual será construida. Atravessa-a um 
canal, cujas margens serão aproveitadas para 
recreio público. Além de servida pela rodovia 
principal Rio-Petrópolis, uma ferrovia direta 
com a capital e um aeroporto lhe facilitarão 
outroil meios de transporte. 

* 
NOVAS ESTAÇõES METEOROLóGICAS 

PARA A AMJ!:RICA LATINA - Noticias de 
Washington, divulgadas nos jornais desta capi
tal, Informam que cinco novas estações meteoro
lógicas serão Instaladas na América Latina 
com os fundos para êsse fim transferidos para 
a Unlted States Weather Bureau, pelo ·Departa
mento de Estado norte-americano. 

Essas novas estações, que serão equipadas 
com o que há de mais moderno em aparelhagem 
para observação, serão dirigidas pelos Estados 
Unidos, em conjunto com os palses em que as 
rnesm1L9 torem Instaladas, cabendo a êstes o 
fornecimento do pessoal necessário ao seu fun
cionamento, cujo adestramento estará a cargo 
de técnicos para êsse fim designados pela 
Unlted States Weather Bureau. 

Os palses onde se cogita Instalar as estações 
em aprêço são: México, Cuba e Rep(lbllca 
Dominicana. 

-te 
FBANCA 

ETNóGRAFO FRANCt:S TENTARA ARRO
JADA EXPEDIÇÃO ATRAVt:S DO AMAZONAS 
- Com destino ao nosso continente, partiu re
centemente de Paris o conhecido etnógrafo fran
cês Bertrand Flornoy, cujo Intuito é realizar 
arrojada expedição ao Amazonas,• tentando per
corrê-lo desde a nascente até a embocadura, 
emprêsa jamais empreendida. ~ 

Presidente da Sociedade dos Exploradores 
Franceses, Ber.lrand Flornoy é autor de várias 
obras sõbre os lndlos e as regiões Inexploradas 
do Brasil, Peru e Bolfvla a cujos palses já 
empreendeu duas expedições. · 
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Novas realizações e o vigoroso prossegui
mento de Iniciativas ainda em vias de colll!lecução, 
assinalaram de maneira bastante auspiciosa a 
vida do Instituto, durante o perlodo a que 
corresponde êste relatório, no setor de ativi
dades técnicas e culturais cuja coordenação está 
a cargo do Conselho Nacional de Geografia. 

Conforme tem sido acentuado noutras' opor
tunidades, também nesse particular era das mais 
dlflcels a obra a empreender. tanto' pela pró
pria vastidão de · nosso patrimônio territorial, 
como pela relativa deficiência das pesquisas 
anteriormente realizadas, visando ao seu per
feito conhecimento . Faltara, sobretudo, a essas 
pesquisas, · o necessário esplrlto de sistema e 
selll!lo de continuidade, sem o que !alhos e 
Inoperantes serão os esforços empregados e 
precários os resultados obtidos. 

A atuação do Conselho, desdobrada em 
numerosos cometimentos, caracteriza-se justa
mente pela organlcldade do plano a que se 
submete, para alcanç·ar o objetivos certos, me
diante a progressiva conquista de etapas que 
se sucedem necessàrlamente. El!sa lnterdepen• 
dêncla dos empreendimentos já realizados, ou 
que ainda estão sendo levados a efeito, assegura 
a plena concretização de todo um largo pro
.rama de trabalho, cujas principais fases já 
'foram vitoriosamente atingidas, graças, sobre
tudo, ao esfôrço e boa vontade dos técnicos que 
ao Conselho têm dado a sua cooperação direta. 

Dois fatos novos cumpre ressaltar de logo, 
nesta resenha de Iniciativas e realizações cor
respondentes ao ano de 1942 : a participação do 
Conselho em expedições clentlflC88 a regiões 
mal conhecidas do território nacional e o Inicio 
de reuniões culturais e de · tertúlias semanais, 
com o objetivo de congregar geógrafos, profes
sores e técnicos para o estudo e debate de 
questões geográficas e dai! próprias realizações 
da Instituição. Destaque-se, por outro lado, o 
êxito da participação do Conselho - a exemplo 
de todos os demais órgãos do Illl!ltltuto - no 
"batismo cultural" de Goiânia, como reconheci
mento do notável significado histórico da COlll!l
trução da nova capital de Goiás, para a obra de 
penetração civilizadora do hinterland brasileiro. 

O estado de guerra a que· foi o pais con
duzido, em justo revide aos atentados à sua 
soberania, encontrou da parte dos geógrafos 
brasileiros um esplrlto de profunda c·ompreen
são, Inspirada por vigilante patriotismo. Os 
serviços técnicos do Conselho passaram a ser 
utlllzlld08 lntelll!l11mente para fins militares, pro
curando a Instituição, por todos os -meloa ao 
seu alcance, prestar ao esfôrço de guerra do 
pais o concurso das atividades especializadas 
que coordena. 

ASSEMBL~IA GERAL 

A exemplo do que ocorreu quanto ao Con
selho Nacional de Estatilltlca e de acôrdo com 
a autorização outorgada pelo Govêrno, nos têr
mos do Decreto-lei n. o 4 092, de 6 de feverP.lro 
de 1942, a quinta sessão ordinária da Asaembléla 
Geral do C. N. G. realizou-se na cidade de 
Gt>lânla, COlll!ltltulndo assim parte Integrante 
do programa clvlco e cultural que assinalou a 
Inauguração d'!- nova metrópole mediterrânea. 

Realizou a Assembléia dezesseis reuniões, . 
das quais duas solenes, a de Instalação a 1. o de 
julho e a de encerramento a 10 daquele mês, 
deliberando sôbre os vinte e dois relatórios 
apresentados pelos •Diretórios Regionais e pelo 
Diretório Central, acêrca do desenvolvimento 
das atividades geográficas do pais, quer no 
âmbito da administração federal , quer no das 
administrações das unidades polltlcas . 

Aprovou também vinte e três Resoluçõee, 
numeradas de 107 a 129 (anexo III-a) e que 
assim se distribuem, quanto à sua natureza: 
seis, compreendendo matéria administrativa: 
seis, envolvendo assuntos t écnicos; sete, abran
gendo matéria cultural; e quatro, finalmente, 
formulando pronunciamentos diversos acêrca 
dos fatos da Geografia Naçlonal. 

Merecem registro especial algumas dessas 
deliberações, pela sua significação e Impor
tância. 

Prin~'8 reaolucões - As representações 
federais e regloriais que participaram da Ail
sembléla Geral do C. N . G . re11ervaram a pri
meira das "Resoluções de Goiânia" para o re
gistro de seu jdbllo clvlco pela Inauguração 
oficial da nova metrópole brasileira - "vigo
roso ponto de apolo para o acesso das novas 
bandeiras civilizadoras aos sertões do planalto 
central" . Em têrmos bastante expressivos, foi 
ressaltada a significação especial da transplan
tação da capital do Estado para o novo local, 
empreendimento êsse considerado um exemplo 
singular da capacidade realizadora do homem, 
brasllelro e um seguro lndlce da posslblildade 
de solução de um dos maiores problemas nacio
nais: o da ocupação efetiva, pela gente braal
lelra, de nosso patrimônio geográfico . Na mee
ma Resolução, foi ainda consignado um voto 
para que o exemplo de planejamento e fundação 
de uma cidade como Goiânia não venha a ser 
o dnlco na história do Brasil . 

A Resolução n. o 124, ao determinar ao Con
selho que promova ou realize anualmente uma 
expedição cientifica a região pouco conhecida 
do pais, vem abrir largas perspectivas à pes
quisa geográfica brasileira e oferecer subsidios 
novos ao conhecimento do ·território nacional. 
No próprio ano de 1942 foi posslvel ao Conselho 
participar efetivamente da expedição promovida 

. pela Divisão de Geologia e Mineralogia do J.ll
nlstério da Agrlcu\tura; conforme adiante se 
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'terá. Em 1943, o Conselho realizará uma expe
dição à região do .Jalapão, ao noroeste do Es
tado da Bahia, cujos trabalhos darão continui
dade às pesquisas levadas a efeito pela prece
dente, dai resultando uma ligação da cadela 
de levantamentos da extensa faixa territorial 
interior ao leito do rio Silo Francisco. 

Outro problema de _grande envergadura foi 
atendido pela &BBembléla com a Resolução n. • 
118, que baixa Instruções e normas para a re
visão da divisão territorial do pais, a processar
se em 1943, já agora com a obrigatoriedade da 
eliminação da duplicata de nomea das cidades 
e vilas em todo o Brasil, afim de que, em 
1.... de janeiro vindouro, com as solenes come
morações do "Dia do Municlplo", entre em 
vigor o novo quadro territorial do Brastl, a 
perdurar inalteràvelmente durante o qüinqüê
nio de 1944 a 1948. 

Reveste-se, igualmente, da maior Impor
tância a Resolução n. • 12'1, que, dispondo eôbre 
a situação da. repartição central do Conselho, 
lhe previu estrutura ampla, a possibilitar gran
de desenvolvimento dos trabalhos de campo e 
de gabinete, Inclusive com o moderno emprêgo 
da técnica do levantamento aerofotogramétrlco, 
no qual repousam as melhores esperanças da 
Geografia Brasileira. 

No campo da cultura, a publicação dum11-
MCorografia do Brastl", que a :rtesoluçllo n.o 109 
previu; a realização do concurso de monogra
fias, segundo critérios de preferência para o 
estudo do relêvo municipal, que a Resolução 
n. • 110 instituiu; a criação de um curso de 
Informações, de alta especialização geográfica, 
que a Resolução n.• 112 estabeleceu; e, sobre
tudo, a divisão dos Estados em zonas fislogré.
flcas, que a Resolução n. • 124 promoveu, for
mam um conjunto de iniciatlvaa de apreclé.vel 
importância, das quais advirão os mais provei-
tosos resultados. · 

Hom6ftaDBM - A Assembléia Geral do Con
selho prestou respeitosa reverência à memória 
de todos os brastlelros que, com os seus tra
balhos, pesquisas e estudos, contrlbulram, de 
alguma forma, para o progresso da Geografia 
no pais e cujo desaparecimento se verificou 
no interregno das s119sões de 1941 e 1942. 

Dentro dessa ordem de objetivos - de tão 
elevado sentido clvlco - rendeu particular ho
menagem, em sua Resolução n.• 118, aos se
guinte!! saudosos especialistas, enumerados na 
ordem cronológica de falecimento : Alolslo 
Hennlnger Barbosa, funcloné.rlo da Secção de 
Estudos do Serviço de Geografia e Eetatlstlca 
Flslogré.flca; .João Barbosa de Faria, Indianis
ta e etnólogo, membro da Comissão Rondon; 
Raimundo Lopes, etnógrafo do Museu Nacional; 

· Genéslo· Pimentel Barbosa, catequista do Ser
viço Nacional de Proteção aos tndlos; Edmundo 
Navarro de Andrade, técnico em assuntos de 
reflorestamento; Raimundo de Morais, escritor 
e cientista, autor de vil.rios livros sôbre a Ama
zônia; Vlrglllo Vé.rzea, pioneiro dos estudos de 
Geografia Humana no Brasil; ·Raimundo Proen
ga, colaborador do X Congresso Brasileiro de 
Geografia; Urbano C. Berquó, jornall11ta e 
estatistlco; general Xlmeno Vllleroy, estudlo-
110 das questões de divisas Interestaduais. 

No ato de encerramento da sessão da As
sembléia, foi &BB!nado pelo senhor lnterventor 
federal em Golé.s o Decreto n. • 5 896, criando o 
Departamento de Geografia e Cadastro Imobi
liário do Estado, providência essa que dotou o 
aparelho administrativo goiano do órgão de 
pesquisa geogré.flca necessé.rlo ao desenvolvi
mento das campanhas do Conselhó naquela uni
dade federada. 

DIRETORIO CENTRAL 

O Diretório Central do Conselho realizou 
em 1942 vinte e duas reuniões quinzenais, tendo 

baixado neue perfodo trinta Resoluç&ll, nu
meradas de 89 a 118 (anexo III-b), das quala 
dezeueta de matéria geral e adminlBtratlva, 
quatro de natureza técnica e dez de lnterêa11e 
cultural. . 

Com e8lla8 deliberações, preencheu o Dire
tório a 11ua importante finalidade de órgão de 
direção permanente do C . N. G . , no intervalo 
das sessões anuais da Assembléia Geral. Dentre 
a.s Resoluções . aprovadas, destacam-se a que 
atendeu aos reclamos da vida administrativa do 
Conselho; a que encerrou o orçamento de 1941; 
a que fixou as despesas de 1942 e ·lhe proveu 
lntegralmenta a execução; a que fixou o quadro 
do pessoal da repartição central do ·Conselho e 
promoveu a sua Instalação em sede .melhor e 
apropriada. 

O Diretório dispõe sôbre a participação do 
Conselho na expedição cientifica à divisa In
terestadual Bahia-Goiás, baixou as Instruções 
reguladoras do curso de Cartografia para os 
funcionários das repartições regionais, e dispôs 
sôbre a aquisição de aparelhos técnicos, cuja 
obtenção é cada dia mais dlflcll, em face da 
situação criada pela guerra. . 

Tomou ainda o Diretório outras oportunas 
decisões, dentre as quais devem ser ressaltadas, 
como principais, a definitiva Instalação da Co
missão Executiva da Biblioteca Geográfica Bra-
sllelra e a aprovação do seu regimento Interno, 
graças ao que se iniciou com segura orientação 
o trabalho dêsse Importante órgão especiali
zado do Conselho; e a realização de reuniões 
de geógrafos e professores de Geografia, para 
o contacto• direto dêsses especialistas com os 
empreendimentos culturais do Instituto, no se
tor geográfico. 

Com o falecimento do ilustre técnico, enge
nheiro Gérson de Faria Alvim, representante 

"do Ministério da Agricultura, perdeu o Diretó
rio Central, em 1942, um colaborador esclare
cido,' perfeitamente Identificado com os objeti
vos da Instituição, a cujo programa serviu com 
entusiasmo e devotamento. 

SECRETA1lIA GERAL 

À medida que se vão. desenvolvendo e am
pliando as tarefas a cargo do Conselho, cres
cem de vulto as responsabilidades de sua Se
cretaria Geral, que é ó'rgão administrativo 
coordenador das diferentes atividades. Cabe-lhe 
o preparo de todo . o expediente e bem assim 
tomar, aà referenàum ou por determinação 
da Presidência e do Diretório, as providências 
de caril.ter administrativo necessárias à per
feita regularidade da vida do Conselho. 

A correspondência a seu cargo, que se ele
vou, em 1942, à média diária de oitenta do
cumentos de expediente, foi mantida rigoro
samente em dia, o que B6 por si · representa 
um esfôrço digno de nota, pois silo numerosos 
os documentos que encerram consultas, bai
xam instruções, tratam de questões técnicas 
e culturais, a exigirem estudo cuidadoso e 
profundo. 

SERVIÇO DE GEOGRAP'IA E ESTAT!STICA 
FISIOGRAFICA 

O Serviço de Geografia e Estatlstlca P'l
siográfica é a repartição central de Geografia, 
da administração federal, com a particularidade 
de estar subordinada ao próprio Conselho, em 
regime especial. 

A legislação estabeleceu que essa situação 
seria transitória, até a conclusão dos traba
lhos do recenseamento de 1940, do qual a 
repartição se constituiu, nos têrmos da lei que 
a criou, órgão auxiliar. Terminado ~ recensea
mento, .passaria o Serviço para o Ministério 
da Viação e Obras Públicas (Decreto-lei n.• 
1 860). . 
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Criaç/lo de outro órgllo eatatfatko - A 
Assembléia Geral do Conselho Nacional de 
Geografia, com a assistência do Conaelho Na
cional de Estatlstfca, atendendo a sugestões 
do representante do Ministério e estudando 
cuidadosamente a questjlo, entendeu, porém, 
mais acertada que se propusesse ao govêrno, 
na ocasião oportuna, a criação de outro ór
gão, subordinado à pas~ da Viação, para en
carregar-se das estatlstlcas de · transportes. 
comunicações e obras pllbllcas, cujo levanta
mento já · constitui tarefa suficiente para uma 
i-epartlção .. 

Nessas condições, permaneceria sob a ju
risdição do Conselho, já agora em caráter per
manente, a repartição central de Geografia, 
tendo a Resolução n.• 127, da Assembléia, 
previsto que, no caso de aceita a indicação, 
fOsse o Serviço devidamente aparelhado de 
recursos para uma atuação Intensa, no gabinete 
e no campo, sobretudo com os recursos da mo
derna técnica aerofotogramétrlca. 

Os estudos conseqüentes dessa decisão 
estão se~do feitos, tendo o senhor ministro da 
Viação e Obras Públicas designado uma co
missão para projetar a ·organização do novo 
serviço ministerial de estatlstlca. 

Durante o ano de 1942, o S. G. E. F. de
se.nvolveu intensa atividade, da qual resultou 
considerável produção, apesar das dificul
dades da situação presente dentre as quais 
sobreleva notar o afastamento de funcionários 
convocados para o serviço militar, desfalcando, 
sem possibilidade orçamentária de substituição, 
o quadro do pessoal, que já de si é Insuficiente 
para o desenvolvimento adequado e completo 
das numerosas tarefas ~mlnlstratlvas, técnicas 
e culturais que lhe estão afetas. 

ReaUaaçõeB do Serviço - O panorama geral 
das realizações do Serviço em 1942 é, realmente, 
expressivo: a Secção de Documentação coligiu 
abundante e valioso material documentário em 
livros, mapas, fotografias e documentos e pre
parou três alentadas contribuições ao "Dicio
nário Geográfico Brasileiro"; as duas Secções 
de Cartografia recolheram nas repartições fe
derais copiosa coletânea de dados cartográficos 
e elaboraram numerosas fOlhas da Carta Geral 
do Brasil e mapas outros, dos quais dois fo
ram Impressos; a Secção de Estudos apresentou 
nrtadJ>s trabalhos de cunho cientifico; e a 
Diretoria, além de atender a vultoso expediente, 
de preparar as reuniões dos órgãos centrais 
deliberativos e técnicos do Conselho, de exe
~utar medidas administrativas e orçamentárias, 
Pôde, assistida pelas comissões técnicas a ela 
aasessoradas - a Comissão da carta e a Co
missão da Biblioteca Geográfica Brasileira -, 
supervisionar os trabalhos da Companhia de 
Coordenadas Geográficas, que ativamente pros
seguiram em 1942, conduzir a participação efe
tiva do Conselho na expedição cientifica à re
gião da divisa Goiás-Bahia, determinar o reco
nhecimento geral da região da divisa Minas
Goiás, coordenar o estudo geográfico do muni
clpio de Gol~nla, superintender a Impressão de 
dois mapas do Brasil, o cartograma da densi
dade demográfica e o da faixa de fronteiras, 
supervisionar o preparo e a Impressão de pu
blleações - os números trilll,e.Strals da Revista 
Braailetra de Geografia e a coletânea comemo
rativa do "batismo cultural" de Goiânia - e 
iélltiglr o concurso de monografias de aspectos 
iinunlcipals. 

Os empreendimentos assim esquematizados 
{oram de tal Importância e VlJlto, em seu desdo
bramento no decorrer de 1942, que serão anall-
11&dos um a um em Itens exclusivos dêste 
,e.la tório. 

~NSULTORIAS E COMISSõES TJtCNICAS 

O quadro de consultores técnicos não sofreu 
modificação, pois o seu mandato se prolongara 
até julho de 1943. 

.Já as comissões técnicas, cujo mandato ~ 
anual, foram pela Assembléia Geral assim cons
tltuldas, para o perlodo de julho de 1942 a 
julho de 1943: Comissão de Levantamentos Ter
ritoriais - ProfessOres Allrlo Hugueney de 
Matos, presidente; engenheiro Marcollno Fra
goso, relator; engenheiros Lula Honório Ferrei
ra, Aristides Bueno e .José de Oliveira Duarte, 
vogais. Comissão de Cartografia - Engenheiro 
.José Carlos Pedro Grande, presidente; profes
sor Rudolf Langer, relator; engenheiros Ben
jamim Klngston, Alberto de Sá Oliveira e Luls 
Palhano Cadaval, vogais. Comissão de Fisio
grafia - Engenheiro Anlbal Alves Bastos, pre
sidente; engenheiro .José Fiúza da Rocha, rela
tor;· Dr. F. C : Hoehne, engenheiros Eduardo 
Schmidt Monteiro de Castro e Néls<in Sousa 
Oliveira, vogais .. Comissão. de Geografia Huma
na - Professor Artur Ramos, presidente; 
professora Wanda C&rdoso Torok, relator; Dr. 
F. Conceição Meneses, engenheiro AntOnlo Ri
bas e professor Lourival Câmara, vogais. 

Houve por bem a Assembléia indicar tema. 
de estudos a essas comissões, julgados de tn
terêsse e oportunidade para as atividades do 
Conselho. a saber: pela Comissão de Levan
tamentos .. Territoriais, "A aerofotogrametria 
aplicada ao caso brasileiro"; pela Comissão de 
Cartografia, •A formação de cartógrafos"; pela 
Comissão de Fisiografia, "Os tipos do relêvo 
brasileiro"; pela Comissão de Geografia Hu
mana, "A c<ilonlzação no Brasil". 

. CAMPANHA 
D.AS COORDENADAS GEOGRAFICAS . 
Prosseguiu ativamente em 1942 a campa

nha das coordenadas geográficas, apesar de 
duas grandes dlflculdades verlflcàdas: crise 
dos transportes no interior do pais e diminui
ção do número de operadores, a primeira de
corrente da situação geral, e a segunda da volta 
de engenheiros para as respectivas funções nos 
Estados, a cujas adininlstraçõee pertencem. 

Mesmo assim, foi posslvel a determinação 
das coordenadas de 119 pontos, as1im distribui
dos: Bahia, 23; Goiás, 21; Min• Gerais, 26; 
Paraná, 12; Pernambuco, 1; Plaul, 6; Rio de 
.Janeiro, 5; Rio Grande do Sul, 17; Santa Cata
rina, 5 ; divisa Bahia-Goiás, 3. 

O quadro anexo (III-e) enumert! detalha
damente as coordenadas a cuja determinação se 
procedeu durante o perlodo a que corresponde 
a campanha, ou seja o triênio 1940-1942. 

EXPEDIÇÃO A DIVISA BAHIA·GOliS 

Pela Divisão de Geologia e Mineralogia do 
Ministério da Agricultura. em colaboração com 
o Conselho, foi organizada uma expedição à 
divisa Bahia-Goiás, a qual se realizou no pe.. 
rlodo de maio a agOsto, tendo estudado a região 
desde a trijunção Minas-Bahia-Goiás, nas pro
ximidades da cidade goiana de Sitio de Abadia, 
até as imedla!;ões da cidade baiana de Barrei
ras, num percurso de. cêrca de 400 qullOmetros. 

A colaboraç4o do OC>n8elho - A colaboração 
do Conselho consistiu na abertura do caminho, 
que permitisse a passagem dos caminhões da; 
expedição, o que foi conseguido mediante um 
contrato, fielmente executado, com o Dr . .Toeê 
de Sena e Silva, proprietário na região, e na 
encorporação de um engenheiro astrônomo, o 
Dr. Gllvandro Slmas Pereira, que prestou ines

·timável concurso, não só nos trabalhos técnicos 
como também na direção da expedição. 
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O representante do Conselho determinou Ili 
coordenadas geográficas de trinta e trêil locafs, 
dos quais também estabeleceu a declinação 
magnética em vinte e dois pontos, e além dlll.so 
colaborou ativamente nos levantamentos topo
gráficos que a expedição executou, num total 
de 2 500 quilômetros de camlnhamentos. 

A expedição de 1942 não pôde terminar o 
estudo de tôda a divisa Bahia-Goiás, que iria 
até a região do Jalapão, na pretensa quadri
junção Bahia-Goiás-Piaui-Maranhão; é que a 
proximidade das chuvas, o chamamento dos 
técnicos, em face da entrada do Brasil na guer
ra, o alargamento da faixa de levantamentos, e 
outros fatôres, determinaram a suspensão dos 
trabalhos. 

N01Ja exiiediç4o em 1948 - Em 1948; o Con· 
selho realizará nova expedição à mesma região, 
com o objetivo de prosseguir os trabalhos de 
1942, estendendo o conhecimento territorial mi
nucioso até" o J &lapão e dai ligando ao rfo São 
Francisco, de modo a abranger com êeses es
tudos uma extensa cadeia do Brasil interior. 

Para se ter idéia da necessidade dessas ex
pedições, basta referir que, na divisa Golás
Bahia. se chegou a veritlcar uma diferença de 
ordem de cem quilômetros entre a posição dq. 
divisa figurada no mapa oficial do Brasil (a 
carta do centenário) e a sua verdadeira posi
ção, ora levantada. 

·Nota dolorosa - Uma nota dolorosa marcou 
a e;icpedlção de 1942, qual a perda de dois 
técnicos, Afonso Guaira Heberle e Valdemar 
Santos, ambos do serviço de topografia. Aco
meti'dos de terrível moléstia, foram imediata
mente socorridos e, como se agravasse o mal, 
transportados de avião para o Rio de Janeiro, 
onde, apesar de todos os cuidados e desvelada 
assistência médica, vieram a falecer. 

Afonso Guaira Heberle, que estava comis
sionado no Conselho, era notável topógrafo , e 
paisagista. 

EXPEDIÇÃO A. DIVISA GOIAS-MINAS 

A expedição à divisa Goiás-Minas foi reall
zada para ligação com os trabalhos da expedi
ção Bahia-Goiáli, por iniciativa do próprio Con
selho, sob a respoilsabllldade do engenheiro 
Dalml Rodrl1ues de Sousa, da campanha de 
coordenadas, que estudou a região fronteiriça, 
de Sitio de Abadia até Formosa. 

Nessa: expedição, reallzada nos meses de 
agôsto, setembro e outubro, foram percorridos 
cêrca de 7!l0 quilômetros, tendo sido determina· 
das vinte coordenadas geográficas e executados 
numerosos reconhecimentos, que permitiram ao 
engenheiro apresentar um mapa-croquis da 
região. 

CURSO DE CARTOGRAFIA 

Alcançou o maior êxito o curso de especia
Uzação cartográfica promovido pelo Conselho 
em 1942: Os funcionários do Serviço de Geo
grafia e Estatlstica Fisiográfica, encarre&'ados 
de trabalhos cartográficos, prosseguiram nas 
atividades iniciadas em dezembro de 1941, sob a 
proficiente direção do professor Rudolf Langer; 
visando à formacão individual . de cartó&'rafos 
habllltados. 

Torna-se cada vez mais sensivel. o progresso 
dos nossos cartógrafos, constituindo-se no Con
selho a melhor e maior equipe dêsses especla
Ustas, no Brasil. 

Aperfeiçoamento dos func\ondnos estaduais 
- Em 1942, houve também o curso para os fun
clonãrios estaduais, segundo modalldade dife
rente e adequada, ou seja a de curso intensivo 
de dois meses (agôsto a outubro), acompanhado 

de noções te6'ricas fundamentais e tudo dtsposto. 
de modo que cada funcionário estadual po1111&, 
se o quiser, prassegulr os estudos e as práticas 
por melo de correspondência. 

O curso compreendeu quatro importantes 
cadeiras - uma, fundamental, com aulas prá
ticas diárias e longas, de desenho cartográfico, 
a cargo do professor: Rudolt ·Langer, professor
chefe do curso; três outras, complementares, 
compreendendo aulas teóricas e práticas, uma 
vez por semana, de noções de topografia e de 
projeções cartográficas. a cargo do professor 
Allrlo de Matos, de noções de geografia do 
Brasil, a cargo do professor Fábio Macedo Soa
res Guimarães, chefe da Secção de Estudos do 
Conselho, e de geomorfologia, leitura de cartas 
e cartografia estatlstlca, a cargo do professor 
Francis Ruellan. . 

Os assuntos das cadeiras, tão importantes 
e necesBários, e o mérito dos professôres, de
monstram bem o cuidado com que a Secretaria 
do Conselho organizou o curso de 1942 para 
funcionários dos Estados, dezenove dos quais 
dêle participaram: de Alagoas, um;· do Espirito 
Santo, um; de Goláa, três; de Minas Gerais, 
seis; do Paraná, dois; de Pernambucct, um; do 
Rio de Janeiro, um; de Santa Catarina, três; 
de São Paulo, um. 

O resultado obtido foi multo animador, fi
cando plenamente comprovado o alcance da 
oportuna iniciativa do Conselho, visando à per· 
feita formação de profissionais especializados. 

ATUALIZAÇÃO 
DA CARTA GERAL DO BRASIL 

A atualização da carta geral do Brasll, ao 
milionésimo, é a tarefa em tôrno da qual, a 
bem dizer, se concentra a a1'1vldade do Conse
lho. que tem nesse encargo o seu empreendi· 
mento fundamental, na atual fase de àtivldades. 
Não sbmente a campanha de coordenadas, como 
as expedições ·cientificas e todos os trabalhoa 
de campo realizados ou promovidos e coordena-

. dos pelo Conselho, constituem contribuições 
inestimáv,is para o êxito dêsse empreendimento. 
Além dls110, ativam-se no gabinete a coleta de 
elementos geográtlcos e cartográficos e a apu
ração de dados em arranjos cartográficos têcnl· 
camente ajustados. 

Coleta de elementos - Foram coletadas e 
· examinadas, em 1942, 3 020 coordenadas, send'O: 

1 029 das Comissões de Fronteiras, 174 da Dire
toria de Navegação, 68 das Comissões de Limi
tes Interestaduais, 1 480 dos Serviços federais, 
170 dos Serviços estaduais e 114 diversos. Das 
3 020 coordenadas coletadas, 1 729 foram jul-
gadas boas e 1 921 sofrlvels. . 

Por outro · 1ado, multo intensa foi a coleta 
de dados cartográficos : da Divisão de Geologia 
e Mineralogia, 25; do Departamento Nacional 
de Estradas de Ferro, 86; do Arquivo Nacional, 
44; do Departamento de Correios e Telégrafos, 
27; do Serviço Nacional de Febre Amarela, 12; 
do Departamento Nacional de Obras de Sanea• 
mento, 7; da Inspetoria de Obras Contra as 
Sêcas, 26; do Instituto Nacional do Sal, 2; do 
Departamento Nacional de Estradas de Roda· 
gem, 73; da The Leopoldina Rallway Co. Ltd., 

·2; da Comissão da · Carta de Mato . Grosso, 2; 
do Estado do Rio Grande do Sul, 41; do Estado 
do Rio de Janeiro, 9; do Estado do Paraná, 3; 
do Estado do Rio Grande do Norte, 2; do 
Estado de Santa Catarfna, 31; de partlcula
re~ 14. 

AJwtte para o preparo da8 f6lhas - Depois 
de coletado o material, procede-se ao seu ajus
te para o preparo .das fôlhas da carta geral do 
Brasil. Traçada prlmelraiµente a gratlcula ou 
rêde de meridianos e paralelos, são locadas em 
cada fôlha as coordenadas geogrãflcas julgadas 
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boU ou aceitáveis. Vêm depois os levantamen
tos de precJaão, a.e triangulações geodéslca11 e 
011 levantamentos topográficos rigorosos, para, 
ao fim, encherem o mapa, em adequadas com
pensações e ajustes gráficos, os elementOll de 
reconhecimento ou Informativos. 

Bd"4o preparatória - Decidiu a Comissão 
Técnica, constitulda pelo Conselho para supe
rintender os trabalhos da carta, que se figure 
uma edição preparatória, na escala de 1 :600 000, 
sempre que os elementos coligidos comportem 
tal representação, e observada uma dlstrlbuJção 
de fôlhas submtiltlplas das fôlhas da carta ao 
milionésimo. 

As fôlhas dessa edição foram prevlstall para 
ser. Impressas sômente a três côres: o prêto do 
fundo do mapa, o azul das águas e o vermelho 
dos caminhos. Ficou estabelecido também que 
não haveria chapadas coloridas. Assim, no pre
paro da edição preliminar há enorme simplifi
cação: a) não aparece o relêvo, abollndo-J!e u 
curvas de nlvel; b) é reduzido a três o n(amero 
de cõres e essas apenas cobrem traços; 

:tese critério é considerado multo feliz, pe
las apreciáveis vantagens que· oterece, tanto 
de ordem cultural, como de ordem material. 
Com a sua adocão, abre-se a possibilidade duma 
larga consulta aos técnicos, professores, geó
grafos, administradores, antes da edição defini
tiva, servindo as fôlhas preparatórias de exce
lente veiculo de Inquérito; por outro lado, 
torna-se acceaslvel, nas atuais clrcunstAnclas, 
o aparecimento rápido e abundante de mapas 
que, embora eó apresentando a planlmetrla, fi
guram o que há de melhor e de mais atualizado, 
em referênclà às diferentes regiões do pais. 

De acõroo com essa orientação, já se acham 
em preparo as !Olh.as da edição preliminar, sen
do o seguinte o estado atual dos trabalhos: 

7 !Olhas prontas: n.• 116: Goiânia NO; 
n.• 117: Goiânia NE; n.• 124: Goiânia · BO; . 
n. • 125: Goiânia SE; n. o 161: Uruguaiana NO; 
n.• 166: Uruguaiana SO: n.• 169: lagoa Mi· 
rim NO. . 

13 fôlhas quase prontu: do Estado da 
Bahia, ns. 80, 81, 93, !K, 101, 103, 104, 110, 111, 
112, 113. 121, 128. . 

2 fôtha8 melo prontas:· n. • .162: Urugualana 
NE; n.• 166: Uruguaiana SE. 

6 fOlhas iniciadas: n. o 88: Fortaleza SE; 
n.• 39:· Fortaleza SO; n.• 151: Teresina NE: 
n.• 66: Teresina SE; n.• 62: Jaguaribe NO; 
n,o 66: Jaguaribe SO. 

Está ·o Conselho, pois, em condicões de 
Iniciar a impressão das !Olhas. O assiinto, albl.s, 
vem sendo cuidadosamente estudado, porque é 
seu propósito Iniciar e com ritmo seguro pros, 
seguir a edlcão daa !Olhas da carta preparatória 
por todo o ano de 1943. · 

DOCU~ENTAÇÃO GEOGRAFICA 

Os aervlcos centrals de documentação geo
srátlca do Conselho acusaram apreciável movi
fjblento, em 1942, o que mais uma vez comprova 
1> seu alto lnterêsse para o estudo da Geografia 
iltraatlelra. 

A Biblioteca Central, que no ano anterior 
já apresentava um efetivo de 7 000 volumes, 
teve o seguinte aumento: livros, 367; folhetos, 
669; periódicos, 2 748; duplicatas, 487. 

Por sua vez, a Mapoteca, que já reunia . 
4 000 cartas, foi acrescida de mais 366 em 1942, 
tnquanto se elevava a cêrca de 16 500 o nómero 
ele fotografias arquivadas. 

O Arquivo Corográflco enriqueceu-se em 
1942 de mais 11 824 documentos, a ajuntar aos 
lllS 000 já existentes em dezembro do· ano an
terior. 

O Interesse que vem despertando a do
-.unentação coligida pelo Conselho evidencia-se 
j.tra.vés do m1mero crescente de consultas e, 
JIO ca110 especif!l dos mapu, pelo fornecimento 

de cópias tiradas no gabinete existente na re
partição central do Conselho. Em 1942, foram 
Uradu 8 423 cópias, consumindo-se 6 541 me-
tros quadrados de papel heliográfico. . · 

Segundo a norma estabelecida pela direção, 
só é autorizado o fornecimento de cóplaa de 
mapu a autoridades e repartições pCabllcaa, 
mediante requerimento ou oficio, esclarecendo 
quais os mapas e a finalidade das cópias. De
cidido o fornecimento destas últimas, o Interes
sado fornece o papel de consumo necessário 
para que o gabinete do C. N. G. execute o 
trabalho. 

Muaev de Geografia do Braall - Em prln
clplos de 19'3, o plano de documentação geo
gráfica que o Conselho vem executando, com 
pleno êxito, em sua repartição central, será 
acrescido de mais uma Importante Iniciativa, 
com a criação do Museu de Geografia do Brasil, 
destinado a reunir objetos que digam da noaaa 
Geografia, definindo as principais caracterlstl
caa naturais e culturais do pais: os persona
gens-tipos, os estilos de vida, os costumes, o 
cenário. 

Segundo o programa estabelecido pela Se
cretaria Geral do Conselho, prevalecerá a preo
cupação de se formarem conjuntos fixando pat. 
sagens: a palsagem da jangada e do jang~elro, 
do carro de bois e do carreiro, do vaqueiro, do 
garimpeiro. Em cada conjunto, pequenos e 
nltldos cartogramu caracterizarão a região de 
ocorrências ou de predominância, fotografias, 
pinturas ou amostru denunciarão a ambiência 
fisiográfica, objetos apresentarão em miniatura 
os aspectos fundamentais da vida humana, no 
seu entrelaçamento com as condições locais. 

O Museu de Geografia do Brasil será Inau
gurado, possivelmente; em março de 1943, quan
do da comemoracão do quarto aniversário do 
Serviço de Ge0grafla e Estatlstlca Fisiográfica, 
órgão executivo central do Conselho. 

REVISTA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA 

Com a mesma honrosa acolhida, gracas ao 
seu alto padrão cientifico, a R611tata Braaileira 
de Geografia lançou em 1942 quatro nCamer<>11 
trimestrais, totalfzando 936 páginas, com 376 cll· 
chês, e uma tlr114rem de cêrca de trinta mll 
exemplares. 

Pronunciamentos das mais diversas origens 
acentuam o valor da contrlbulcão que a Revista 
vem oferecendo à difusão da cultura geográfica 
no pais, através de um plano de vulgarização 
elaborado segundo os melhores critérios téc
nicos. 

Além de trabalhos de Geografia Metodoló
gica, divulga o órgão oficial do C. N. G. va
liosos estudos sôbre aspectos particularizados 
do território nacional e ensaios sObre a terra 
e o homem, reconstitui em seus traços princi
pais a vida e a obra daqueles que ligaram o 
nome ao progresso da Geografia no Brasil e 

,mantém os leitores amplamente Informados so
bre tõdas as atividades geográficas ou afins 
desenvolvidas no pais. 

A penetração da Reuista nos centros cultu
rais e técnicos do estrangeiro acha-se plena~ 
mente assegurada· mediante a norma de apre
sentar em diferentes Idiomas - o francês, o 
espanhol, o Italiano, o Inglês, o alemão e · o 
esperanto - os principais estudos que l}ela ee 
divulgam . Disso é prova, aliás, o intenso de
senvolvimento verificado no Intercâmbio man• 
tido pelo. Conselho com Instituições de outros 
pa!ses e às quais é a R~ta enviada com regti
laridade. 

OUTRAS PUBLICAÇÕES 

A mais expre11slva participação do C. N. G. 
no "batismo cultural" de Goiânia foi, sem dll-
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vida, a edição de' seis Interessantes publicações 
comemorativas, que despertaram viva procura. 

Gotdnia foi o titulo de uma monografia, 
cuidadosamente impressa e ilustrada, em que 
se registraram os fatos ligados à concepção e 
fundação da nova capital de Goiás. 

Reuniu"se em Geografia e Educação uma 
valiosa coletânea de artigos publicados na Re
mta Brasileira àe Geografia, de cunho edu
cativo, preparada como contribuição do Conse
lho ao VIII Congresso Brasileiro de Educação, 
em Goiânia realizado em junho de 1942. 

Tipos e Aspectos ão Brasil é um conjunto 
de bicos de pena comentados, também publi
cados na Revista, e em que se focalizam paisa
gens e costumes brasileiros. 

Outro folheto, Vultos àa Geografia ão Bra
lril, reúne desenhos litográficos publicados 
Igualmente na Revista, apresentando persona
gens eminentes, brasileiras e estrangeiras, que 
em vida trabalharam para o aperfeiçoamento 
da Geografia brasileira. 

Fotografias àe Aspectos Geográficos Bra
sileiros é a série inaugural dessas coletâneas, 
que tão úteis serão para o ensino da Geografia 
do Brasil, por oferecer fotografias caracteristi
cas .com legendas apropriadas para as escolas. 

"Goidnia" é um interessante ensaio do Sr. 
Carlos Pedrosa, chefe da Carteira de Intercâm
bio e Publicações do Conselho, refletindo opor
tuna investigação sôbre o nome escolhido para 
a nova capital de Goiás. 

BIBLIOTECA GEOGRAFICA BRASILEIRA 

· Instalou-se em 18 de setembro a comissão 
diretora da Biblioteca Geográfica Brasileira, 
iniciando-se dêsse modo a concretização duma 
das mais fecundas Iniciativas do Conselho. 

A Comissão está sob a presidência do secre
tário-geral do C. N. G. e compõe-se de Ilustres 
figuras do melo· geográfico; professor Carlos 
Delgado de Carvalho, professor Silvlo Fróis 
Abreu, . coronel José de Lima Figueiredo, pro
fessor J. C. Raja Gabaglla, professor Fábio de 
Macedo Soares Guimarães, membros; professor 
J. C, Junqueira Schmldt, Dr. Vlrgillo Correia 
Filho e professor José Verisslmo da Costa 
Pereira, suplentes. 

Os objetivos da Biblioteca são os mais ele
vados e oportunos. Destina-se a iniciativa a 
melhorar e difundir a literatura geográfica bra
sileira, aproveitar a documentação geográfica 
já coligida, proporcionar aos estudiosos opor
tundldade para publicarem suas obras e orien
tá-los na .produção cientifica. 

"Corografia ão Brasil" - Um dos primeiros 
trabalhos a serem lançados no plnao de divul
gação da Biblioteca Geográfica Brasileira será 
uma nova Corografia do Brasil, elaborada pelo 
Serviço de Geografia e Estatlstlca Fisiográfica, 
mediante a utilização do abundante documen· 
tário que . vem reunindo, relativamente à Geo
grafia do Brasil, e constante de livros, mapas 
e fotografias. Deliberando sôbre a iniciativa, 
que se destina a oferecer valfosa contribuição 
às letras didáticas do pais, a Assembléia Geral 
do Conselho estabeleceu os seguintes prlncipios: 

a) é considerado recomendável que, além 
da parte prôpriamente nacional em que serão 
estudados o pais - em conjunto, nos seus as
pectos corográflcos - e as suas grandes uni
dades _geográficas, conste da obra uma parte 
region'll.l, compreendendo o estudo · análogo, 

· quanto possivel minucioso, de cada unidade da 
federação, mas de tal sorte que as duas partes 
da Corografia se completem e se harmonizem, 
sem repetições nem duplicidade de conceituação 
ou docume;ntação; · 

b) para a organização da _parte regional 
será solicitada a colaboração dos órgãos regio
nais do sistema nacional, cujas contribuições 
deverão obedecer ao plano uniforme a ser prê-

· vlamente fixado pela repartição central do 
C. N. G.; • 

e) é julgado conveniente o maior esmêro 
na apresentação da documentação geográfica, 
afim de que, pela fiel observância dos preceitos 
metodológicos, cientlficos em geral e geográ
ficos em particular, a nova Corografia venha 

. a constituir-se um modêlo de obra didática; 1 
· à) deverão ser objeto de entendimentoà 

com as administrações regionais as edições das 
corografias estaduais que o C. N. G. publicará 
oportunamente. 

A Comissão Executiva da ,Biblioteca Geo
gráfica Brasileira examinará, oportunamente, os 
originais do trabl\1ho e deliberará quanto à res
pectiva edição. 

Também fará parte da Biblioteca, segundo 
previu a Assembléia Geral do Conselho, em sua 
Resolução n.• 121; o relatório final a ser apre
sentado pelo Serviço de Geografia e Estatlstica 
Fisiográfica sôbre as contribuições, completadas 
pelas pesquisas locais que haja por bem pro

. mover, referentes à delimitação e caracterização 
da serra do Mar, eomo ponto do programa esta
belecido, visando a tornar bem conhecido o re
lêvo brasileiro, principalmente nos seus aci
dentes de maior evidência. 

Atendendo a uma exigência da cultura geo
gráfica do pais, o Serviço deverá publicar, ain
da, também na Biblioteca Geográfica Brasileira, 
bibliografias geográficas sôbre o nosso territó
rio, a primeira das quais será a do Estado de 
Goiás~ baseada num trabàlho apresentado à II 
Exposição Nacional de Educação, Cartografia e 
Estatlstlca. 

DICIONARIO GEOGRAFICO BRASILEIRO 

Prosseguiu em 1942 o preparo das contri
buições ao Dioíondrio Geogrdfico Brasileiro, 
cujo plano, fixado pelo Diretório Central do 
Conselho em sua Resolução n.• 36, compreende 
três fases: a) o Vocabulário Geográfico, limi
tado cada verbete à consideração da espécie 
geográfica e ,localização municipal; b) o Peque
no Diciondrlo Geográfico, apresentando as prln· 
clpals caracteristicas ou acidentes e localidades; 
e) o Grande Dicionário, em que cada verbete é 
estudado minuciosamente, sob a forml!. de ver• 
dadeira monografia, ilustrado por fotografias, 
desenhos e mapas. 

Dada a necessidade de serem minuciosa; 
mente especificados os acidentes .geográficos, 
Inclusive os especiais, dotados de nomes _, 
ruas, praças, faróis, etc. -, que devam ser 
lncluidos no Diciondrio Geográfico Brasileiro, 
a Assembléia Geral do Conselho determinou 
(Resolução n. • 120) que o Diretório Central, 
ouvido o Serviço de Geografia e Estatistlca Fi
siográfica, baixasse Instruções reguladoras do 
preparo das contribuições que os Diretórios 
;Regionais queiram oferecer, relativas aos r011-
pectivos âmbitos territoriais. Nessas instruções, 
que terão em vista objetivos de uniformidade 
e rigor cientifico, serão Indicados os acidentes 
geográficos, urbanos e rurais, naturais e hu
manos, que devam ser registrados na obra em 
aprêço. 

Contribuições conclutãas - No periodo a 
que corresponde êste ·relatório, foram prepa
radas três novas contribuições, sob a forma 
prática de vocabulários das unidades federa
. das: do Est.ado de Goiás, com 8 252 verbetes; 
do Estado de São Paulo, com 13 456 verbetes; 
do Estado de Sergipe, com 1 332 verbetes. 

Achàm-se concluidas, por conseguinte,· sete 
contribuições, tôdas· sob a forma de vocabulá
rio, ao. Dicionário Geográfico Brasileiro, em
preendimento êsse de evidente significação den
tre quantos se encontram sob a responsabili
dade do Instituto, no setor das suas atividades 
geográficas. 
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NOMENCLATURA . 
DAS ESTAÇOES FERROVIA.RIAS 

Q proceaaamento da revisão dos nomes das 
estaç'ões ferroviárias do pais, determinado pelo 
Decreto-lei federal n. • 3 599, sofreu retarda
mento, não só porque demorou a chegadà, ao 
Conselho, das relaçõ.es preparatórias que as 
administrações estaduais respectivas foram 
obrigadas a apresentar, como também, e prin
cipalmente, porque havia o maior lnterêsse em 
deixar pará 1943 a consecução da medida, uma 
vez que nesae ano deveria proceder-se à eli
minação doa nomes duplicados de cidades e 
vilas. 

Realmente, como a estação ferroviãria deve 
ter o mesmo nome da cidade ou vila em que 
estiver situada, não se recomendava rever os 
nomes das estações antes da revisão dos nomes 
das localidades, que lhes têm precedência. 

Nessas condições, só depois de fl:ii;ados os 
novos nomes das sedes circunscriclonals brasi
leiras, já agora sem apresentarem duplicidade 
em todo o . pais, é que o Conselho ultimará a 
revisão da nomenclatura ferroviária. ajustada 
àquela nomenclatura geográfica. 

EDIÇÃO DE MAPAS 

O Conselho editou dois mapas do Brasil, 
em 1942: o cartograma da densidade demográ
fica municipal com base nos resultados preli
minares do recenseamento de 1940, e o mapa 
da faixa de fronteiras, com a indicação dos 
munlclplos e distritos e respectivas sedes, nela 
ocorrentes. 

O cartograma da densidade demográfica 
foi apenso ao folheto SinQflse d.os resultados 
preliminares d.o recenseamento d.e 1940. publi
cado pelo Serviço Nacional de Recenseamento. 

Dos dois mapas foi feita larga distribuição 
às autoridades e a técnicos e serviços ·públicos, 
recolhendo-se impressões muito lisonjeiras. 

CONCURSO 
DE MONOGRAFIAS MUNIC!PAIS 

Em 1942, levou a efeito o Conselho, pela pri
meira vez, o seu concurso anual de monografias 
de aspectos municipais. 

A dificuldade para um empreendimento 
dessa natureza, em que se objetiva a partici
pação dos munlclpes, fOI enormemente acresci
da com as contingências da situação de guerra 
que o pais atravessa. · 

Apesar disso, expressivos foram os resul
tados obtidos: o concurso recolheu 149 traba
lhos, dos quais apenas quatro não foram jul
gados. por tratar de assunto geográfico não 
municipal, conforme estipulavam as Instruções. 

Como se havia pre'/isto um nómero maior 
de prêmios. deliberou-se prel!llar tOdas as mo
nografias apresentadas. segundo uma classifica
ção que o Diretório Central baixou com a Re
eolução n. o 119. baseado no parecer da Secção 
de Estudos da repartição central do Conselho, 
• cargo da qual estêve o exame de todos os 
trabalhos apresentados. 

Houve, assim, um primeiro prêmio, dez 
,eegundos prêmios, vinte terceiros prêmios, cln
~üenta quartos prêflllos e sessenta e quatro 
quintos prêmios. As trinta e uma monografias 
classificadas nos três primeiros lugares serão 
611.camlnhadas ao X Congresso Brasileiro de 
:qeografla, a re8Ilzar-se em Belém. 
• As três primeiras monografias, Lajes, a 
lfta'nha d.a Serra - 1. • lugar -, de autoria do 
engenheiro Vltor Peluso .Jónlor, Oontribuiçllo 
à Geografia da Praia d.e Leate - 2. • lugar -. 
do Dr. .José Fernandes Loureiro, e Pequenos 
Rios - Alma de uma Oiviltaaçllo - 3.• lugar - , 
de Washington Peluso Albino, serão ainda pu
blicadas na Biblioteca Geográfica Brasileira, 
coleção a ser editada pelo Conselho. 

Reconhecendo os bons resultados da expe
riência, a ·Assembléia G:eral do Conselho con
signou, em Resolução sob o n. • 110, os acrade
clmentos da Instituição a todos quantos presti
giaram e, de qualquer modo, asseguraram o 
bom êxito do primeiro concurso de monoirrafiu 
sObre aspectos geográficos municipais. 

N-01>0 concurso em 1948 - Para o segundo 
concurso.' a verificar-se em 1943, ficou estabe
lecido· que os temas serão de livre escolha, 
como no certame anterior, podendo o concor• 
rente abordar qualquer assunto de Geografia 
municipal. Contudo, serão consideradas de 
maior importância as contribuições relativas à 
Corograffa. ·.Assim, as monografias em que fOr 
estudado, geral ou parcialmente, Q relêvo mu
nicipal - seja considerando o modelado da sua 
superflcle territorial, seja esclarecendo o perfil 
duma linha de estrada ou ,outra, seja documen
tando um ponto altlmétrlco - terão preferência 
na classificação, em Igualdade de condições no 
jUlgamento. 

Foram lnstituldos 383 prêmios para o con
curso de 1943: um 1.• prêmio, de Cr$ 2 000,00; 
dois 2. 0 • prêmios, de Cr$ 1 000,00; dez 3.•• prê
mios, de Cr$ 500,00; vinte 4. 0 • . prêmios, de 
Ci:.$ 200,00; cinqüenta 5. 0 • prêmios de Cr$ 100,00; 
cem 6. 0 • prêmios, as publicações editadas pelo 
C. N. G. em 1!143; duzentos 7. •• prêmios, a 
coleção da Revista Brasileira de Geogra/la, 
relativa a 1943. 

A Secretaria Geral do Conselho já baixou 
Instruções minuciosas para o concurso de 1943, 
oferecendo aos Interessados esquemas-tipos de 
monografias sObre o relêvo do território mu
nicipal. 

X CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA 

Pr9ssegulram com entusiasmo em 1942 os 
preparativos para a realização do X Con
gresso B.raslleiro de Geografia, que se rea
lizará em Belém, de 7 a 16 de setembro de 
1943,. sob os ausplclos do Conselho. Graeas. 
sobretudo, à ação renovadora do Instituto, 
o reinicio da série de Congressos, que se 
achava Interrompida desde 1926, vem encon
tra.ndo em todo o pais um ambiente de vivo 
lnterêsse. 

Nas unidades federadas foram constltul
das delegações da Comissão Organizadora Cen
tral, que, em entendimento direto com o Con
selho, escolheu para delegado regional em cada 
Estado o secretário do respectivo Diretório 
Regional, o qu81, além de dispor da franquia 
postal-telegráfica e de dirigir p serviço esta
du81 Incumbido das tarefas geográficas, é por 
função o elemento coordenadpr . das atlvtdades 
geográficas desenvolvidas no Estado, e, por
tanto, o elemento que oferece as melhores con
dições para um trabalho proveitoso, em prol do 
êxito do empreendimento. 

Em três Estados, constltulram-se Comis
sões locais, em lugar de Delegacias : em Belém, 
porque caberá à Comissão organizar o Con
gresso, quanto ao mecanismo de sua realização: 
em Goiânia, ao ensejo das comemorações do 
"batismo cultural" da nova capital, em julho 
de 1942; e, em São Paulo, pela participação 
predominante que a cultura paulista vem tendo 
nos • Congressos de Geografia. 

O movimento de adesões, ao encerrar-se 
o ano de 1942, já era bastante expressivo : mem
bros grandes protetores: 4; membros prote
tores : 40; membros cooperadores: 94; membros 
comuns: 509. 

Via de regra, nas proximidades da aber
tura do Congresso é que se. efj!Uvam as ade
sões em maior intensidade e que são apre
sentados os trabalhos culturais. Seria prema
tura, assim, qualquer afirmativa sObre o pro
vãvel êxito do certame, embora as perspecti
vas sejam as mais animadoras. 
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Nflo 1l411erd a44amento - Têm surgido con
•ultas sôbre se, em face du dlticuldades de 
transportes, no momento, não haverá adia
mento do CongreMo, ou a transferência da 
11U& sede para local mala acces1vel. A Sociedade 
de Geografia do Rio de Janeiro, promotora, 
através da Comlaaão Organizadora Central que 
constituiu, e o Conselho Nacional de Geografia, 
patrocinador, deliberaram manter firmemente 
o programa previsto e em nada alterar a or
ganização do X Congresso Brasileiro de Geo
grafia, no que toca · à época e à sede. 

A decisão tem os dois seguintes fundamen
tos principal&: a) as teses e trabalhos técnicos. 
de acõrdo com o r~gimento do Congresso, de
verão ser apresentados até 30 de abril à Co
missão Organizadora, que os levará a Belém já 
devidamente examinados, por técnicos compe
tentes, de sua escolha, salvaguardando-se as
sim o alcance cultural do certame; b) a reunião 
do X Congresso, quando grandes são as difi
culdades, assegurará enorme prestigio à reali
zação trienal .dessas assembléias de técnicos e 
especialistas, no que multo se empenha o Con
selho, cujo nome está Intimamente ligado à 
Iniciativa. . , 

Prov1dénciCl8 do O. N. G. - Com o objetlvq 
de assegurar o bom êxito do Congresso, ' bem 
como a sua realização na data fixada, a As· · 
sembléla Geral do C. N. G. assentou as se
cul1;1tes providêncl&11, em Re.solução sob o 
b.• 114: 

a) recomendou aos órgãos regionais e 
municipal& do sistema legislativo do Conselho 
que promovam a sua Imediata adesão ao Con
gresso, bem assim a dos seus membros compo
nentes, consultores técnicos e Informantes mu
nicipais; 

b) enoareceu a atuação dos Diretórios Re
gional& em prol do certame, quer vulgarizando 
os seus objetivos, quer Interessando em sua 
realização os governos e as repartições espe
clallzad&B dos respectivos Estados, quer dlvul
&'ando Instruções entre os órgãos municipais; 

9) considerou da maior Importa.nela a con
tribuição cientifica dos consultores técnicos na
cionais e regionais, cuja colaboração será soli
citada; 

d) dispôs, por último, sôbre a expedição, 
pela Secretaria-Geral, das Instruções e do ma
terial de propaganda, bem assim sôbre a orga
nização de trabalhos especiais, como contribui
ção do Conselho ·ao Congresso e à Exposição 
anexa. · 

ESTUDO GEOMORFOLôGICO DO MUNIC1PIO 
DE GOIANIA 

Para as comemorações da Inauguração ofi
cial de Goiânia, o Conselho levou uma comitiva 
de tunclonários da Secção de Estudos, todos 
êles do curso de doutorado em Geografia da 
Faculdade Nacional de Filosofia da Univer
sidade do Brasil. integrou essa caravana o 
llustre professor Francis Ruellan, que produ
ziu notável conferência sôbre "Os modernos 
métodos do ensino da Geografia", como contri
buição do Conselho ao VIII Congresso Brasi
leiro de Educação. 

Tornou-ee fácil, pois, a organização de um 
programa de estudos do munlclplo de Goiânia, 
sob a direção do professor Ruellan, que o per
correu detidamente, na companhia dos alunos, 
com êles distribuindo as tarefas das pesquisas 
geográficas. 

Foi sobremaneira proveitosa a iniciativa. 
Não somente os funcionários do Conselho apri
moraram a técnlClL da pesquisa no campo, como 
ainda resultará do trabalho uma monografia 
municipal modelar, no que toca, sobretudo, ao 
estudo fisiográfico do território. 

JI: justo que se assinale o concurso prestado 
ao empreendimento pela Prefeitura de Go!Anla, 
que forneceu os transportes necessários às ex
cursões da equipe de geógrafos. 

CURSO DE INJl'ORMACõES 

A inauguração de Goiânia proporcionou ao 
Conselho o ensejo para uma Iniciativa que se 
Impunha, a exemplo do que com excelentes re
sultados já vinha fazendo o Conselho Nacional 
de Estatlstica: a reallza1:;ão de um curso de 
informa1:;ões, anexo à Assembléia, e constl
tul<io de conferências sôbre assuntos de alta 
especialização geográfica, proferidas por téc· 
nlcos de reconhecida· competência. 

A decisão da Assembléia Geral do Conselho, 
nesse sentido, foi tomada com a Resolução n . • 

. 112, de 3 de julho de 1942. Todavia, anteci
pando-se a essa decisão, o Diretório Central 
houve por bem determinar à Secretaria que 
levasse a Golànla professores e geógrafos de 
nomeada para fazerem conferências, o 11ue per
mitiu efetivar-se o seguinte programa de pales
tras, especialmente destinadas aos membros da 
Assembléia Geral, mas franqueadas aos inte
lectuais reunidós em Goiânia: do coronel José 
de Lima Flg.uelredo, sôbre "A ocupação do 
Brasil pelos brasileiros" ; do . professor J os6 
Verlssimo da Costa Pereira, sõbre "A criação 
de centros de atividade econômica nos pafsea 
novos"; do professor Afonso Várzea, sôbre "As 
regiões naturais do Brasil". 

DIVISÃO REGIONAL DO BRASIL 

Na sessão de 1942, a Assembléia Geral do 
Conselho registrou, na Resolução n. o 124, o seu 
regozijo por haver-se generalizado o uso da 
divisão do Brasil em grandes regiões e, ainda 
os seus agradecimentos a todos os órgãos do 
I. B . G. E. pelos trabalhos e pesquisas que 
levaram a efeito, com manifesto esp1rlto de 
cooperação. Foram consignados aplausos ao 
Serviço de Geografia e Estatlstlca Fisiográfica 
pela coordenação dos estudos regionais, Inspi
rados na perfeita aplica1:;ão, ao caso brasileiro, 
dos melhores critérios clentlflcos e metodoló
gicos, e ao Diretório Central, pela habilidade 
com que promoveu as medidas necessárias à 
adQ!:ão da referida divisão regional, deixando 
margem ainda a no-vos estudos da matéria, para 
gradativo aperfel1:;oamentô. 

Para uso dos órgãos do sistema geográfico 
br&111lelro, foi aprovada, sem prejulzo dos pos
teriores ajustamentos e adaptações, sobretudo 
quanto à distribuição das zonas fisiográficas ....; 
provisoriamente, portanto, e em suas Unhas 
gerais -, uma divisão regional do Brasil, su
cessivamente em "grandes regiões", "regiões", 
"sub-regiões" e "zúnas", obtida em segunda 
aproximação, pelo estudo das caracterlstlcas 
fisionômicas (naturais e humanas) dos munic1-
plos brasileiros. Ao mesmo tempo, considerou
se objeto de estudo, all\da, um projeto de dis
tribuição e agrupamento dos municlplos pelas • 
suas zonas de caracterlstlc&11 geográficas afina 
- naturais e humanas - sendo ressaltadas: 

a) a orientação de continuidade geográfica 
a que obedece o estudo das zonas fisiográficas, 
pela qual foi estabelecida uma correspondência 
de zonas dos Estados confinantes; e 

b) a necessidade da revisão da nomencla-
tura das zonas. · 

Por fim, o C. N. G. fêz votos porque seja 
adota.da quanto antes, em proveito, sobretudo, 
da Estatlstlca Brasileira, uma divisão das Uni
dades Federadas em zonas fisiográficas segun
do bases clentlflcail, de acôrdo com a caracteri
zação fisionômica do ,território nacional.· 

CóDIGO DE ESPECIFICACõES_ TJl:CNICAS 

Foi objeto de exame, na tlltlma sessão da 
Assembléia Geral do C . N . G .. a necessidade 
da uniformização dos métodos e da fixação de 
especlflca1:;ões técnicas para a execução de tta
balhos geogrãflcos, consideradas indispensáveis 
à obra do Conselho, no· que se refere, parti-
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cularmente, à execução da. carta &'eo&'rática do 
Brasil, visto como possibilita um melhor apro
veitamento das colaborações de vária procedên
cia que lhe têm ·sido oferecidas. 

Nos têrmos da Resolução n.• 116, baixada 
pela .Assembléia, o Conselho promoverá a ela
boração de um ·Código de . Especltlcações Técni
cas, organizando, inicialmente, um documentá
rio sôbre as que são utilizadas n.as r epartições 
especializadas da administração federal e as 
normas adotadas. nas principais entidades geo
&'ráflcas do pais. 

:lllsse documentário será oportunamente cs· 
tudado pela Comissão da Carta ao Mllionéslmo, 
que elaborará, por sua vez, um anteprojeto do 
código, destlnaao a servir de base aos estudos 
lias repartições técnicas federais e órgãos espe
cializados aa administração pública. Os Dire
tórios Regionais, ouvidas as repartições esta
duais cuja atividade se relacione com o.s obje
tivos do código, apresentarão, por fim, as suas 
criticas e sugestões . 

Caberá ainda à Comissão da Carta examinar 
tôdas essas contrlbulçõés e ·organizar o plano · 
-cletlnltlvo do Código, submetendo-o_ ainda em 
1948, se posslvel, ao Dlre.tórlo Central do 
C . N . G. 

Ouvido, por último, o Serviço Gebgrátlco e 
Histórico do Exército, serão tomadas as pr_ovl
dênclas para a apr9vação do Código de Espe
cltlcações Técnicas !l a sua adoção efetiva pelos 
serviços geográtlcos do pais, oficiais e par-
ticulares. · 

REVISÃO DO QUADRO . TERRITORI,AL 

Nos têrm0s do que dispôs o .Decreto-lei 
n. o 311, de 2 de março de 1938, ou seja o mais 
Importante dos nossos diplomas legislativos de 
natureza ·geográfica, deverão ser feitos, no de
correr de 1943, os estudos que servirão de fun
damento à revisão do quadro territorial -
admlnlstratitro e judiciário - da República, 
atim de que tenha Inicio ·em 1. o de janeiro de 
1944 a vigência do novo quadro qüinqüenal, 
conforme o disposto no aludido decreto-lei. 

Deliberando sôbre o assunto, como lhe cum
pria, a Assembléia Geral do Conselho fixou, na 

. Resolução n, o 118; as normas para as providên
cias a · serem encaminhadas, nos próximos 
meses. 

Essa Resolução registra um apêlo á9S go
vernos regionais no sentido de que det~rmlnem 
a Imediata realização daqueles estudos, devendo 
constituir-se, em cada unidade federada, uma 
comissão composta de .três membros: um re· 
presentante do Diretório Re&'ional de Geogra
fia, um representante da .Junta Executiva Re
slonal de Estatlstlca e o diretor· do Departa
mento das Municipalidades, ou, onde não houver 
êsse departamento, um técnico de livre escolha 
do govêrno. · 

lll recomendado o exame das Informações e 
dados recolhidos pelos agentes do recensea
mento de 1940 e anotados nos respectivos mapas 
de setores e mapas municipais, como contribui
ção l'aliosa ao estudo das novas divisas Inter
municipais e interdistrltals. A Secretaria do 
C . N. G. entrará em entendimentos com o Ser
vli:o Nacional de Recenseamento, atlm de re
colher êsse material Informativo e fornecê-lo, 
depois de criticado e apurado, aos órgãos regio
nais encarregados· dos estudos em causa. 

Serão atendidos na revisão "da nomenclatura 
das cidades e vilas os dispositivos dos Decretos
lelll ns. 311, de 2 de março de 1938, e 3 599, de 
6 de setembro de 1941, devendo ser eliminadas 
as duplicatas de denominação e substltuldos, 
em virtude de uma recomendação especial, os 
nomes de pessoas vivas, .de . preferência por 
vocábulos indlgenas. Os órJãos regionais rece
berão com antecedência uma relação das cidades 
e vilas brasileiras, para ·que promovam o estudo 
das nec;essárlas alterações, ficando estabelecido 

o seguinte principio: quando houver várias lo-
. calldaqes com a mesma denominação, esta será 
mantida apenas para a de maior categoria, e; 
no caso de haver diversas com a mesma cateo
corla, prevalecerá o nome para aquela que o 
tiver há mais tempo. . . 

A Secretaria do C . N. G. deverão ser en
caminhadas as propostas de sugestões relativaa 
à mudança de nomes duplicados, antes de sua 
adoção definitiva, até o dia 1. o de novembro 
próximo, o mais tardar, ficando vedada a esco
lba de nomes estrangeiros ou de pessoas vivas, 
bem como os nomes lon&"os ou formados de 
mais de uma palavra. Enquanto Isso, é reco· 
mendada_ a adoção de denominações lndlgeJlllj\I 
com propriedade local. 

ESTUDOS GEOGRÃFICOS 

A Secção de Estudos da repartição central 
do Conselho, obediente à sua finalidade, pros
segue nas pesquisas geográficas, tendo apresen
tado em 1942 Interessantes estudos, alguns dêles 
merecedores de divulgação . 

Div-iaão regional - · A divisão regional das 
unidades federadas , mediante o agrupamento 
dos munlclplos em zonas fisiográficas, conti
nuou a ser mlnudentemente estudada, com o 
objetivo de se fazer um enquadramento. quanto 
posslvel preciso, em relação às caracteristlcas 
naturais e humanas do território de cada 
Estado. . 

O plano da divisão regional obedeceu a 
uma sistemática., pela qual o Brasil é dividido 
em "Grandes Regiões", compostas de "Regiões", 
as quais por sua vez se decompõem em "Sub
Regiões", formadas de "Zonas", que compreen· 
dem conj11Dtos de munlclplos, ligados peloa 

. ·aspectos tlslónômicós. · 
Dentro dêsse plano, em que é o municlplo 

o menor elemento lndlvlslvel, tem-se uma com
posição regional, não rigorosa, porque se ajusta 
às divisas Intermunicipais, mas prática e fe\. 
curida, porque lhe aproveita todo o mecanismo 
administrativo que no desdobramento municipal 
se fundamenta. 

Há ainda no plano acentuado sentido geo
gráfico, que se expressa, sobretudo, pela conti
nuidade· d·os fenômenos; as zonas de um Estado 
se ligam às análogas dos Estados clrcunjacen~ 
tes, de modo que, respeitados os Ambltos poll
tlcos, se possam. fazer as composições superlorea 
de sub-regiões,· regiões e grandes reglõe.ll, em• 
parelhando-se hábil e perfeitamente os dois 
quadros . - o regional e o pol1tico. 

O "centro da populaç4o" - O estudo do 
movimento das populações brasileiras - do 
Brasil, de cada região e de cada Estado -
mediante o cáiculo e localização dos "centros 
de população", segundo os dados dos recen
seamentbs de 1920 e 1940, é um . trabalho digno 
de nota, execu~ado também pela Secção de 
Estudos. 

Para a sua elaboração, houve necessidade 
de realizar dlflcll pesquisa acêrca da dlvislo 
municipal vigente em 1920; em seguida, o pte· 
piµ-o dos cartogramas das malhas municipais 
de 1920 e 1940 ; depois, o cômputo das coorde
nadas geográficas da sede de ~a municlplo, 
e, finalmente, o cálculo das coordenadas do 
centro de população, supondo-se; em primeira 
aproximação, tôda a população do munlclplo 
concentrada na respectiva Jede. -

O cálculo, é bem de ve , não é preciso, pois 
nem existem coordenadas determinadas para 
tõdas . as sedes municipais brasileiras, nem de 
fato as populações estão concentradas num pon
to, e sim disseminadas lrreirularmente por uma 
área territorial. . . 

Segundo êsse estudo, o ·deslocamento do 
"centro de população" do pais, no perlodo 
1920-1940, fê'.i:-se no sentido sudeste, o que era 
de prever, dado o predomlnlo do crescimento 
numérico absoluto nas massas demográficas 
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maiores, que no Brasil se localizam caracterls
ticamente na faixa lltorAnea. 

A elaboração de slnteses da Geografia F1-
slca do Brasil, destinadas a figurar na publi
cação do Ministério das Relações Exteriores 
Bra3tl 19.U·fl, exigiu cuidadosa. pesquisa, desta 
resultando s11mulas e cartogramas que bem 
equacionam os aspectos estudados. · 

DIRETõRIOS REGIONAIS E MUNICIPAIS 

Para melhor desenvolver sua fecunda atua
ção coordenadora, dispõe o C. N. G. de Dire
tórios Regionais, que, sediados nas capitais das 
unidades federadas, exercem Influência arti
culadora sôbre as repartições regionais espe
cializadas, e bem assim de Diretórios Munici
pais que, atuando nos diferentes municlplos, 
Irradiam, em grande movimento de penetração, 
as iniciativas e empreendimentos do Conselho, 
constituindo-se ao mesmo tempo os órgãos 
locais de informação sôbre os &11Suntos e moti
vos da Geografia municipal. Obtém-se, por essa 
forma, a articulação de um vasto sistema de 
serviços, abrangendo o pais Inteiro e ·contrl

. bulndo decisivamente para o perfeito conheci-
mento do seu território. • 

Em 1942, os Diretórios Regionais e Munici
pais atuaram de acôrdo ·com a sua dupla fina
lidade de movimentadores, nos âmbitos res
pectivos, dos cometimentos do Conselho, e de 
coordenadores das atividades de caráter geo
gráfico ou afim, exercidas nos mesmos âmbitos. 
A atuação dêsses Diretórios - através de 
reuniões, pronunciamentos, resoluções, diligên
cias, pareceres, Interferências, expediente, es
tudos -, oferece, por conseguinte, apreciável 
contribuição para o · aperfeiçoamento da Geo
grafia brasileira. 

Merece destaque, dentre as realizações ve
rificadas no perlodo sob exame, a Iniciativa de 
vários Diretórios, no sentido da edição de tra
balhos especializados, capazes de assegurar 
mais larga difusão aos conhecimentos geo
gráficos. 

Partícipaçllo ão c011cur110 de mcmo11raf'1J11 -
Jllxemplo bastante expressivo, e que bem reflete 
a missão dos Diretórios, é sem dúvida o con
curso de monografias de aspectos municipais, 
promovido anualmente. l!l que, tal como acon
teceu em 1942, torna-se posslvel ao Conselho 
difundir por todo o pais as normas do concurso, 
despertar lnterêsse em tôrno do empreendi
mento, movimentar iniciativas nos diferentes 
pontos do território nacional, e tudo segundo 
critérios sistemáticos, apenas com a utilização 
de rêde de serviços permanentemente Instalados 
de que dispõe. . 

O concurso reflete o grau de eficiência do 
sistema, porque é um empreendimento no qual 
inter!erem quase todos os órgãos, que compõem 
o Conselho: a Assembléia Geral, órgão delibe
rativo superior, estabelece cada ano a orien
tação e as normas gerais do concurso anual; a 
Secretaria, com a colaboração do Serviço de 
Geografia e Estatlstica Fisiográfica, repartição 
executiva central do Conselho, prepara e dis
tribui as Instruções; os Diretórios Regionais 
redistribuem essas Instruções pelas Prefeituras 
respectivas, promovem a realização do concurso 
no munlclplo da capital e, depois, julgam em 
segundo escrutlnlo tôdas as monografias apre
sentadas . no Estadd; cada Diretório Municipal 
divulga entre os munlclpes as· Instruções do 
concurso, recolhe as monografias e as julga em 
primeiro escrutfnio: o ·Diretório Central, no 
Rio de Janeiro, finalmente, recebe as mono
·cratlas de todo o pais, aprecia-as à luz dos 
julgamentos anteriores e, em decisão final e 
deftn!Uva, baixa a classificação dos trabalhos 
para o e.feito da distribuição dos numerosos 
prtmios que o Conselho confere. 

1942, ano em que pela vez primeira. se reaU
zou o Concurso, foi &11Slm de grande atividade 
paz:~ os Diretórios regionais e locais, a redun
dar" em fecunda contribuição cultural para o 
vasto programa de pesquisas a cargo do setor 
geográfico do Instituto. 

SERVIÇOS GEOGRA.FICOS ESTADUAIS 

O Conselho dedicou especial atenção, no 
decorrer de 1942, aos serviços geográficos esta
duais, que prestam Inestimável concurso à so
lução do problema geog.ráflco brasileiro. 

Aliás, perduram ainda as dificuldades, ago
ra acrescidas com a situação de guerra, para a 
Instalação e desenvolvimento de serviços geo
gráficos, porque os administradores, em geral, 
não vêem na Geografia utilidade Imediata, além 

·da circunstância de, pelo seu elevado custeio, 
serem aquêles serviços geralmente considerados 
fora das possibilidades normais. 

Apesar disso, cumpre assinalar acentuado 
progresso no aparelho geográfico de diversos 
Estados. 

Rto Grande ão Sul - No Rio Grande do 
Sul, o Serviço· Geográfico .Estadual obteve sede 
própria e Instalação adequada, tendo ganho 
terreno, ào mesmo tempo, a Idéia de sua auto
nomia administrativa. 

Santa Catarina - Por sua vez, o govêrno de 
Santa Catarina mandou proceder a estudos, 
visando a ampliação da Diretoria de Geografia 
do Estado e sua transformação em Departa
mento, diretamente subordinado à Interveli
torla, medida essa que está em via de ser 
efetivada. 

Stlo Pau1o - Em São Paulo, o govêrno au
mentou largamente a dotação orçamentária do 
Instituto Geográfico e Geológico, que pôde as
sim prosseguir na realização de seu desenvol
vido programa geográfico, anteriormente Ini
ciado com o concurso financeiro das prefeitu
ras, para o aperfeiçoamento dos mapas mu-
nicipais . . 

Bahia - No Eátado da Bahia, efetivou-se a 
transformação da respectiva Diretoria em De
partamento Geográfico, já agora conveniente
mente Instalado e dispondo de recursos para 
a mais eficiente atuação. 

Para•ba - Outra medida de apreciável al
cance foi po8ta em prática na Paralba, com a 
criação duma Secção de Geografia no Departa
mento Estadual de EstatisUca. 

Gofda - O fato de maior significação no 
ê.m\;>lto regional, para a vida do Conselho, no 
decorrer de 1942, foi, .1 porém, a criação pelo 
Decreto-lei n. • 5 986, ae 10 de julho de 1942, 
do Departamento de Geografia e Cadastro de 
Goiás, Iniciativa essa com que o govêrno do 
Estado quis assinalar o encerramento da quinta 
sessão ordinária da Assembléia Geral, realizada 
em Goiânia como parte do "batismo cultural" 
da nova capital. 

Nos àemaia Estaàoa - Nos demais Estados, 
onde já havia serviços · autônomos ou secções 
especializadas de Geografia, prosseguiram as 
respectivas atividades em ritmo normal. . 

No louvável empenho de promover a defi
nitiva Integração do sistema geográfico regio
nal, a Assembléia Geral do Conselho baixou, 
em sua sessão de 1942, uma Resolução sôbre o 
assunto. Nesse pronunciamento é sugerida uma 
determinação do govêrno federal no sentido de 
serem criados, em curto prazo, serviços geo-· 
gráficos nas unidades federadas que ainda 
não os instltulram. Essa providência é consi
derada do maior alcance para Imperiosos lnte
rêsses da administração pllbllca, da economia 
e da segurança nacional, os quais estão a exigir 
um conhecimento mais minucioso e perfeito do 
nosso território, e ·considerada, a bem dizer, 
indispensável aos trabalhos do levantamento da 
carta do Brasil. 



Relatório das Atividades do Diretório Central 
do C. N. G. em 1946 * 

Introdug4o 

O Diretório Central realizou em 1946 dezes
aete reuniões, em as quais aprovou 35 Resolu
ções, numeradas de 222 a 266, e tomou nume
rosas decil!ões outras que constam das atas. 
relacionadas com a vida técnica e ádmlnlstrativa · 
do Conselho. 

Além dlaao, o Diretório participou ativa
mente dos trabalhos da VII Ses11ão Ordinária 
da Aesembléla Geral do Conselho, cumprindQ · 
UBim, na plenitude, a sua missão de órgão 
deliberativo da instituição. 

Oompoatç4o 

Durante o ano houve as 11egutntes altera
ções no quadro doe componentes do Diretório: 

1.•) no dia 5 de agôeto, o general Djalma 
Poli Coelho, diretor . do Serviço Geográfico do 
Exército, tomou posse como representante do 
llrllnlstério da Guerra, em substituição ao ge
neral .José Antônio Coelho Neto, que foi trans
ferido para a reserva: 

2. •) no dia 20 de agôsto, o engenheiro 
Francisco Berensdorf .Júnior empossou-se como 
representante do Ministério da Fazenda, onde 
exerce as funções de diretor do Domlnio da 
União, em substituição ao Eng . Ulpiano de 
Barros que nessa qualidade representava o 
!Ministério da Fazenda; 

8. •> em 19 de novembro, o major briga
deiro Antônio Appel Neto tomou · posse como 
representante do Ministério da Aeronáutica, 
cargo que se achava vago desde a salda do 
brigadeiro Listas Augusto Rodrigues. 

OZMs(ficaç/1.o ãos assuntos 

A atuação do Diretório tem de ser apre
ciada, através das suas Resoluções, em as 
quais, de acõrdo com o regulamento, se re
gistam explicitamente as dellbera~ões. 

As Resoluções aprovadas. em 1946 foram 
numerosas (35) e versam matérias variadas, 
de modo que, para a sua conveniente apre
ciação; se· impõe uma adequada classificação 
de assuntos. 

(Ver o anexo ementário das Resoluções 
aprovadas em 1946). · 

Nesse relatório ·é adotada a seguinte dis
tribuição das matérias : 1) Assuntos gerais; 
2) Assuntos estruturais; 3) Assuntos 'adminis
trativos; 4) Assuntos técnicos e clentlflcos. 

• Anexo à Resolução n.o 257 de 21 de 
janeiro de 1947, que vai publicada na secção 
competente dêete Boletim. 

Tal classificação foi a que melhor aatiefes 
ao objetivo de apresentar-se uma visão pano
rAmlca das atividades do Diretório em 1946. 

Assuntos S16f'ai8 

A Resoluções ns. 228, 234, 286 e 247 tratam 
de assuntos assim classificáveis. 

Com efeito: encaminhando à Assembléia 
Geral o · relatório das suas atividades em 19411 
(Res. 228) ; fixando o dia M de março, em 
virtude do Decreto n.• 1 527, de 24 de março 
que criou o Conselho, cerno a data a aer 
comemorada como • anivereárla· do Conselho 
(Res. 284) ; e aprovando congratulações aos di
rigentes do Conselho (Resoluções 286 e M7), 
o Diretório não se ocupou de matéria de carac
terlstlca especlfléação, no conjunto das suas 
atlvl.dades. 

O relatório de 1945 foi aprovado, com aplau
sos, pela VII Sessão Ordinária da Assembléia 
Geral, que reconheceu a apreclãvel atividade 
desenvolvida pelo Diretório no ano passado; e, 
já. em 1946, foi pela vez primeira, comemorado 
o dia 24 de março como data anlversá.ria do 
Conselho, tendo havido nesta capital reuniões 
de alto significado civlco, religioso e cultural. 

Assuntos estruturais 

Pela sua natureza, a estrutura do Conselho 
não pode ser objeto de deliberações freqüentes, 
porquanto a consta.nela lhe é caracterlstlca. 

O Diretório. em 1946, aprovou o novo qua
dro dos consultores técnicos assessores ao Di
retório Regional do Conselho no Estado da 
Bahia (Ree. 225) e deu nova organização ao 
Laboratório Foto-Cartográfico do Conselho. 
(Res. 238). · 

:l!lsse laboratório tem a desempenhar mis
são Importante, qual a de preparar as matrizes 
de Impressão dos mapas a serem editados pelo 
Conselho, de acôrdo com técnicas modernas, dai 
a necessidade de se lhe dar organização maia 
ampla. 

Assuntos aãminiBtrathios 

A administração do Conselho alarga-se, . a 
exigir do Diretório atenção constante, tanto as
sim que em 1946 toram aprovadas 14 Resoluções 
sôbre matéria administrativa. 

Sôbre a vida financeira do Conselho, as 
atenções do Diretório' voltaram-se para o orça~ 
mento de 1945, dando-lhe encerramento (Res. 
224), para o orçamento de 1946, fixando-o (Res. 
222) e lhe dando nova estrutura (Res . 230), para 
o orçamento de 1947, aprovando a sua proposta 
(Res. 245) e fixando-o em definitivo (Res. 256), 
e, finalmente, para o pagamento do abono de 
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emergência. aos funcionários do Conselho, o 
que exigiu, por falta do auxilio correspondente 
do· govêrno, a obtenção dum adiantamento fi
nanceiro (Res. 226). 

Sôbre :o pessoal do Conselho, o Diretório 
atendeu às necessidades, prov.endo ao aumento 
dos seus. -vencimentos na base do que o Govêrno 
concedeu aos funcionários da administração fe
deral (Res. 223) organizando o quadro, de for
ma definitiva e de acôrdo com 'as normas usuais 
do serviço público (Res. 244), determinando 
providências menores (Res. 232 ·e 250). 

Sõbre o material, aprovou o Diretório qua
tro ·Resoluções: uma, de n.• 237, determinando 
.a aquisição de obras de lnterêsse geográfico; e 
outras três, de ns. 235, 246 e 252, autorizando 
a venda lie material desajustado ao serviço do 
Conselho, em. proveito da aquisição de material 
mais adequado. 

A vida administrativa do Conselho, desdo
brada nos seus três aspectos fundamentais -
finanças, pessoal e material teve em 1946, quan
to posslvel. satisfatória normalidade, graças à 
atenção vigilante e dillgente do Diretório que, 
em Resoluções hábeis, procurou dar · o melhor 
atendimento a tõdas as necessidades ocorrentes. 

Aaauntoa técnicos e cientfficoa 

O Diretóri~ " aprovou '15 'Resoluções sõbre 
matéria técnica e cientifica, número que, com
parado com o das deliberações administrativas, 
revela perfeito e significativo equlllbrlo da atua
ção da Instituição, cuja finalidade é realtzar 
obra cultural, para · o que necessita dispor de 
um aparelhamento capaz que cumpre à admi
nistração proporcionar. 

Houve assuntos de repercussão no estran• 
gelro, que mereceram do Diretório decisões há
beis, a proporcionarem a participação efethra e 
fecunda do Brasíl em importantes certame8 in
ternacionais, a saber: na reunião dos dlrigeri es 
do Instituto Pan-americano de Geografia e · His
tória, em abril · na cidade do México, onde o 
Instituto tem sede (Res. 229); na IV Al!sem
bléia Geral do mesmo Instituto, em agôsto na 
cidade de Caracas (Res. 241). • 

De larga repercussão Internacional foi, l!l'lm 
ddvida, a ·criação. da Comissão de GeografJa' do 
Instituto Pan-Amerlcano e a entrega da ''~ª 
dtreção ao Brasil em virtude de decls~ , da 
reunião do México, fato de excepcional rele
vância para o Conselho. que o Diretório assi
nalou nas Resoluções 239 e 242; dando provlc 
·mento às medidas da sua alçada que se evid,!!n-
clavam oportunas e necessárias. ,., 

Por outro lado, a reunião de Caracas foi 
de excepcional. significação para o Brl)Sll, por
quanto, além de outras decisões lmportant!ls, 
foi eleito presidente do Instituto Pan-american<;> 
de Geografia e História, para o perlodo 
1946-1960, o nosso querido presidente, embai
xador .Tol!é Carlos de Macedo Soares. 

tos de lnterêsse para o melhor conhecimento 
geográfico do Brasll. 

Com efeito, através das mencionadas Re
soluções, . o Diretório estabeleceu bases, meios 
e conclusões de cooperação do Conselho com 
as segulnteé Instituições nacionais: com as 
organizações do pais, em geral, para a adoção 
generalizada e uniforme das convenções carto
gráficas para os mapas na escala de 1 :1 000 000, 
que se aprovaram, após cuidados estudos feltOS" 
pelo órgão técnico do Conselho em colaboração 
com técnicos do Serviço Geográfico do Exército 
(Res. 227); com as Prefeituras brasileiras e os 
munfcipes que colaboraram no concurso de mo
nografias de aspectos municipais de 1945, cujo 
resultado final cumpria ao Diretório proclamar 
(Res. 231); com o govêrno do Estado da Bahia, 
no levantamento de parte do nordeste baiano, 
que foi feito com apreciável êxito em 1946 -
(Res. 233); com os governos dos Estados de 
Pernambuco e Alagoas, pela conclusão feliz da 
questão de limites obtida com a colaboração do 
Conselho (Res. 240) ; com a benemérita Socie
dade Brasileira de Geografia (ex-Sociedade de 
Geografia do Rio- de .Janeiro), na ,realização do 
segundo curso de informações aestinado aos 
professôres de Geografia do· ensino secundário, 
que foi realizado com sucesso nas férl.as de 
junho de 1946 (Res. n. o 243) ; com a Co
missão · de Estudos da Localização da Nova 
Capital do Brasil, à qual se ofereceu a colabo
ração espontânea do Conselho (Res. 248); com 
o Departamento de Estradas de Rodagem de 
São Paulo, na publicação de importante traba
lho sôbre o clima do Estado (Res. 250); com o 

. prestigioso Museu Nacional, na realização de 
Investigações clentlllcas, de preferência no pla
nalto central do pais (Res. 253); com o Con
selho Nacional de Estatlstlca, na realização de 
exposições regionais e municipais de Geografia 
e de Estatlstlca (Res. 254) ; com a Faculdade 
·Naclomµ de Filosofia, na realização do curso 
de férias de Geografia para os professôres de 
ensino secundário dos Estados, que se Iniciou 
awiplclosamente em 16 de dezembro (Utlmo 
(Res. 255). 

Final.mente, . cumpre citar a Resolução n. • 
249, a tratar de assunto técnico de natureza 
Interna, porquanto nela o Diretório Instituiu 
os cursos de Português, '.l'aquigrafla e Geogra
fia, destinados ao aperfeiçoamento dos funcio
nários do Conselho. 

Coocl.us4o · 

O quádro das Resoluções aprovadas pelo 
Piretórlo em · 1946. das quafs êsse relatório pro
curou fazer apreciação sucinta, e expressiva, 
por si mesmo revela a produção do relatório, a 
qual, na medida· das possibilidades, foi abun
dante e equlllbrada de tal modo que o Diretório 
comparecerá tranqüilo ao julgamento que 
cabe à Assembléia Geral fazer do cumprimento 
que deu à sua missão deliberativa e dirigente, 
ad referendum, porquanto tudo fêz para dar 
provimento às necessidades da vida adminis
trativa e técn1ca do Conselho. Assuntos de projeção nacional .ocorreram 

numerosos, a refletirem não só a atuação· bra- Ademais·, está confiante o Diretório em 
slleira do Conselho como o seu método de merecer da Assembléia as complementações e 
trabalho cooperativo, conforme evldencilUll as , .. correções que às falhas e senões a sua atuação 
Resoluções ns. 227, 231, 233, 240, 243, 248, · 251, em 1946 recomendar, em aperfeiçoamento de 
263, 254 e 255 aprovadas pelo Diretório Ce,ntral uma obra que, por ser humana, é obrlgatõrla-
em 1946. mente Imperfeita. · 

Re11-lmente em tôdas elas aparece o Conselho · 
em cooperação com outras ih.stltulções do pais Rio de .Janeiro, em 3 de janeiro de 1947. -
para efetivar,· de mãos dadas, empreendimen- a) OhriBtovam Leite de Caatro, Secretário-Geral. 
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EMENTA.RIO . DAS RESOLUCõES APROVADAS 
PELO DIRETÓRIO CEN1'RAL EM 19'6 

NÚMERO DATA 

222 3 de jan~iro ..... . 

223 3 de janeiro .... .. 

224 3 de janeiro.: .. :. 

225 4 de f~vereiro ..... 

226 .· 4 de fevereiro ..... 

2'lil 4 de fevereiro .. : .. 

228 18 de fevereiro ..... 

229 18 de fevereiro ...•. 

230 18 de fevereiro.,:.: 

231 18 de fevereiro ..... 

232 18 de fevereiro ... ~. 

234 18 de mar~ ...... . 

235 18 de mar~ ....... 

236 3 de abril ....... . 

~7 3 de abril ........ . 

~' 238 3 de abril ....... .. 

239 3 de abril .. : ...... 

EMENTA 

Fix3 o or~to do Conselho para 
1946. 

Dispõe aôbre o aumento dos venci· 
mentos doa funcionários do Con· 
selho. . . 

Provê ao encerramento do exerolcio 
financeiro de 1945. 

Aprova o quadro de consultores t.00-
. nicos, assessores ao Diretório Re

gional do Conselho no :Estado . da 
Bahia. 

Dispõe sôbre a liquidação do adian
tamento obtido para o pagamento 
do abono de emergência aos fun· 
cionárioa do Conselho. 

Aprova as conven~ cartográficas 
. para os mapas na escala de ... 

1:1 000000. 
Encaminha à Assembléia Geral o 
· relatório ·das atividades do Dire
tório Central relativas a 1945. 

Dispõe sôbre a ida doa delegados 
brasileiros à reunião doa dirigentes 
do · Instituto Pan-americano de 
Geografia e . História. 

Revê o or~ento do Conselho para 
1946, dando-lhe nova classificação 
de verbas. 

Baixa a claasific~ão, em julgamento 
final, das monografias do Con
selho de 1945 e dá outras provi· 
dências. 

Altera o quadro de assistentes do 
Conselho. 

Inclui no · programa de trabalhos 
de 1946 o levantamento de parte 
do noroeste baiano, em cooperação 
com o govêrno estadual. 

Fixa a data a ser comemorada 
como aniversário do Conselho. 

Autoriza a cessão de duas máquinas 
, de cópias heliográficas à Fundagão 
.Getúlio Vargas. 

Apreaent.a congratulações ao · secre
tário -geral do Conselho Nacional 
de Geografia. 

Autoriza a Secret.aria Geral a ad
quirir obras de interêsse geográfico. 

Dá nova organização ao Laboratório 
Foto-Cartográfico do Conselho Na
cional de Geografia. 

Exprellia ao 11residente do I.B.G.E •. 
congratul~ pela criação da Co· 
missãO de Geografia do Instituto 
Pan"amerioano de Geografia e His
tória, com sede nest.a capital. 
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EMENTABIO DAS BESOLU(16ES APROVADAS 
PELO DIBETOBIO CEN',l'BAL EM 1946 

NO MERO DATA EMENTA 

240 3 'de junho. . . • . . • Exprhne congratulações pela &Slli-
natura dBB leis estaduais r11tifi
cando o Convênio Definitivo de 
Limit.es entre os F.st.adoq de Per
nambuco e Alagoas. 

241 3 de junho....... Amplia a Comissão Especial encar-

242 3 de junho ... .... 

243 a de Junho ....... 

• 244 18 de junho .....•. 

245 18 de junho.: . .. .. 

246 5 de agôst.o ....... 

247 5 de novembro .. 

248 5 de novembro . . 

249 5 de novembro .. 

250 5 de novembro . . 
251 5 de novembro .. 

252 5 de novembro .. 

. 253 19 de novembro .. 

254 19 de novembro .. 

255 3 de dezembro .... 

regada dos preparativos da par
ticipação do BrBBil na IV Assem
bléia Geral do Instituto Pan-am&-
ricano de Geografia e HistóriL 

Aceita os encargos da "Comissão . 
de Geografia" do Instituto Pan
Americano de Geografia e História 
e dli providênciBB correlatas. 

Institui o segundo <'Ul'80 de infor- · 
mações geográfi.CBB, destinado aos 
irof6811Õres de Geografia do en
sino secundmo. 

Organiza . o quadro dos funcionmos 
do Conselho. 

Aprova a proposta do orçament.o 
do Conselho para 1947. 

Autoriza a vendà de material de 
reprodupão heliográfica. 

Apresenta congratula911eB ao pre
sidente do I.B.G.E. 

Expressa congratulações e aut.oriza 
a colaboração · do Conselho nos 
estudos da looalizapão da nova 
capital do BrSBil. 

Institui cursos de Português, de 
Geograf 1& e de Taquigrafia para -
funcionmos do CoJ1861ho. 

Cria uma funpão gratificada. 
Aut.oriza a aquisipãO de exemplares 

de uma publicação sôhre o clima 
do F.st.ado de São Paulo. 

Aut.oriza a venda de velculos im
. prestáveis. 
Aut.oriza a 88sinatura de um acôrdo 

com o Museu Nacional para a 
realizapão, em mútua cooperação, 
de expedições cientificas. 

Dispõe sôbre a óolaborapão do Con
selho nas exposições regionais ·e 
locais de Geografia e Estatlstica. 

Displle sôbre a colaboração do Con-
selho no curso de férias destinado 
aos profe.ssõres de Geografia dos 
F.st.ados, prom11vido pela Faculdade 
Nacional de Filosofia; 

256 18 de dezembro.... Fixa o orçamento do Conselho para 
1947. 

..... Concorra para que o Brasil seja ca~grUlcamente bem representado, envlandó ao Con• 
lelho Naelonal de Geografia lnforntacões e mapas que possam ser de utilidade à nova edição 

da Carta Geográfica do· Brasil ao ·Milionésimo, qu.e o Conselho está elaborando. 



Relatórios dos Representantes Estaduais 
Apresentados à VII Reunião Ordinária 

da Assembléia Geral do C. N. G. 
PARANA 

Pelo coronel Adir Guimarães, delegado do 
Paraná à VII Reunião Ordinária da Assembléia 
Geral do C. N. G., realizada nesta capital em 
julho do ano passado, foi lido o seguinte rela
tório das atividades do Diretório Regional de 
Geografia, naquele Estado. no exerclcio de l.º 
de julho de 1945 a 30 de junho de 1946: · 

"Subordinado ao imperativo decorrente do 
exercicio de nossas funções no Diretório Regio
nal de Geografia do Estado do Paraná· e cum
prindo preceitos legais e normas regulamentares 
vigentes, tenho a honra de apresentar a Vossa 
Excelência um relato singelo das atividades 
desenvolvidas por êste colégio regional, du
rante o perlodo que decorre de 1.o de julho de 
1945 a 30 de junho de 1946, relacionadas com 
os encargos que lhe são ' atribuldos pela lei 
orgânica determinante de sua criação, no âm
bito abrangido pelo setor geográfico. 

Manda o respeito à verdade que afirmemos 
neste relatório, que ora é submetido à elevada 
apreciação do egrégio Conselho Nacional de 
Geografia, terem sido de relativa significação 
as atividades desenvolvidas por êste órgão re
gional, determinadas por circunstâncias Imperio
sas cµja razão se fundamenta na não realização 
das reuniões ordinárias que 'deveriam ser tor
nadas efetivas, asseguradoras das normas de 
trabalho e das diretrizes que as deviam regular, 
como decorrência Imediata !la criação do Terri
tório Federal do Iguaçu, levada a têrmo com o 
desmembramento de uma grande extensão su
perficial do território paranaense, fenômeno que 
produziu entre vários membros Integrantes dês
te Diretório protesto que não logrou tornar-se 
efetivo, por · razões especlalisslmas e condições 

· peculiares do momento histórico em que se 
verificou tal desmembramento. 

Assim mesmo, o cumprimento estrito das 
obrigações legais a que está vinculado êste 
Diretório Regional, por fôrça dolj diplomas que 
regem suas atividades, foi posstvel dentro de 
um esplrlto de superior patriotismo e elevado 
civismo, segundo poderá Vossa Excelência ob
servar através da matéria consubstanciada neste 
relato breve e modesto. 

Ea:pediente - Os trabalhos atinentes à Se
cretaria do Diretório Regional de Geografia 
não sofreram solução de co~tlnuidade, tendo o 
expediente sido processado com regularidade, 
verificando-se o seguinte movimento; - du
rante o per1odo de tempo referido: - Oflclos, 
62 - Telegramas expedidos, 16 - Oficlos rece
bidos, 50 - Telegramas recebidos, 36 - Cir- · 
culares e instruções expedidas, 3. 

Reorganizacl1o do Diretório - Como resul
tante da alteração havida no govêrno do Estado 
e na conformidade das disposições regulamen
tares vigentes, foi êste Diretório Regional de 
Geografia reorganizado, através da lavratura 
do. decreto baixado a 26 de março de 1946, fl· 
cando assim constltuldo: 

Presidente nato - Dr. Flávio Suplicy de 
Lacerda, secretário de Viação e Obras Públicas; 
secretário nato :_ Dr. Antônio Batista Ribas; 
Eng. diretor do Departamento de Geografia, 
Terras e dolonlzação. Membros: - Dr. Alceu 
Trevisanl Beltrão, Eng.-chefe da Divisão de 
Geografia, Terras e Colonização; Dr. João de 
Macedo Sousa, diretor do Departamento de 
Obras e Viação da Prefeitura Municipal de 
Curitiba; Dr. Osvaldo Pilôto, diretor do Giná
sio Paranaense (Secção Feminina) e do Insti
tuto de Educação; Bacharel José Nicolau dos 
Santos, professor de Geografia, do Colégio Es
tadual do Paraná; João Loprete Frega, funcio
nário do Departamento de Geografia, Terras e 
Colonização; Dr. José Loureiro Fernandes, do 
Museu Paranaense e coronel Romárlo Martins, 
membro do Instituto Histórico e Geográfico. 

,Reuniões do Diretório - Atentas as razões 
q1.1e, na parte inicial dêste relatório, expusemos, 
por um largo lapso· de tempo deixou de reunir
se o Diretório Regional, fazendo-o a 15 de abril 
de 1940, data que assinala o reinicio de suas 
atividades normais, após a sua reorganização. 

J;>adtf' o aspecto peculiar do caso, julgam~ 
interessante trasladar para aqui o texto da 
respectiva ata. 

"Ata da 16.• reunião. Aos quinze dias do 
mês de abril de mil novecentos e quarenta e 
seis, às 15 horas na sala de despachos da Secre
taria de Viação e Obras Públicas, teve lugar a 
décima reunião ordinária do Diretório Regional 
de Geografia dêste Estado, presidida pelo Sr. 
Dr. Flávio Suplicy de Lacerda, presidente nato, 
com a presença dos segµintes membros: -
Drs. Antônio Batista Ribas, José Loureiro Fer
nandes, Osvaldo Pilôto, Alceu Trevlsanl Bel
trão, João de Macedo Sousa, coronel Romárlo 
Martins e João Loprete Frega. 

Compareceu, na qualidade de convidado es
pecial, o coronel Adir Guimarães, de passagem 
por esta capital. 

Constatada a existência de número legal é 
declarada aberta a sessão pelo Sr. presidente 
que, em ·rápida exposição, deu conhecimento 
aos presentes da lavratura do decreto que obje
tivou a reorganização do Dirjltórlo, em obe
diência às prescrições codificadas no respectivo 
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regulamento, assinado em data de 26 de março 
1lltlmo, declarando empossados os .novos mem
bros nomeados para Integrarem o Diretório 
Regional de Geografia constltuido pelos Drs; · 
Alceu Trevisani Beltrão, João -de · Ma~do. So~a 
e coronel Romário Martins. 

Realçou, ,. seguir, a circunstância de ter a 
"°rganização do Diretório cgngregado elemen~ 
tos de remarcada projeção no âmbito das atlvi
dade.9 geográficas e históricas do Paraná, re
ferindo-se com expressões lisonjeiras aos novos 
membros nomeados, destacando entre êles, sem 
desdouro para as demais, a figura do coronel 
Romário Martins, pela sua perseverante e bri
lhante. atuação no campo cultural, concernente 
àquelas atividades, a quem multo deve o Pa" 
raná, congratulando-se, afinal, pela acertada · 
escolha' do govêrno do Estado na constituição 
ilo Diretório Regional de Geografia. ·. 

A seguir, o coronel Roniário Martins, fa
zendo uso da palavra, com expressõllS de ca
rinho e reconhecimento, agradece o conceito 
formado acêrca de sua pessoa e termina por 
colocar à disposição do Diretório os. seus prés
timos, a serviço de seu Estado natal. 

Passou-se depois à verificação do expe
diente que constou do seguinté: 7"" Oficio n. o 
11 028, rui. Secretaria do Conselho Nacional -de 
Geografia, solicitando seja estudada pelo go
vêrno a poÍ!slbilidade da publicação do "Voca
bulário Geográfico do Estado do Paraná" ; idem, 
n. • 796, remetendo folheto explicativo das fina
lidades e organização do "Museu Paisaglstlco 
do Brasil", a cargo daquela Secretaria; Idem, 
da Gerpa, datado de 19-2-1946, objetivando pe
dld.o para que o Diretório se comprometa · a 
adquirir 10 exemplares daà Obraa Completaa de 
Emiliano Perneta; Idem, n.• S/11 983, da Se
cretaria Geral do Conselho, solicitando Infor
mações, com urgência posslvel, se a estação de 
.Araponga serve à vila do mesmo nome; .fdem 
n.o. S/l 347, agradecendo a remessa da coleção 
do Didno Oficial dêste Estado: Idem n. o .S/13112, 
remetendo, cópia da súmula da reunião do · 
Dlfetórlo Central do Conselho realizada a 18 de 
março último; Idem n. o S/2 569, remetendo um 
exemplar da Resolução n.• 234, aprovaila pelo 
I>iretórlo Central em data de 18 de março últi
mo. Esgotado o expediente, passou-se,•m se-
guida, à ordem do dia. · 

de Estado dos Negócios de Viação e Obras Pó.
blicas, o Dr .. Flávio Supllcy de Lacerda, clr
cui:istància que determinou, por fõr~a das pres
crições regulamentares vigentes, sua designação 
para presidente nato do Diretório, proposta que 
foi aprovada por consenso geral dos presentes. 

A seguir o Sr. Presidente, em rápida 
alocução e singelas palavras. agradeceu a. mani
festação de aprêço que lhe fôra tributada, de
clarando. estar animado dos mais sinceros pro
pósitos de corresponder àquela investidura e 
de servir ao Diretório Regional de Geografia. 

Novamente com a palavra o,Dr. José Lou
reiro Fernandes, congratula-se, Inicialmente, 
com os antigos e novos membros pelo reinicio 
dos trabalhos do Diretório, Interrompidos desde 
27 de maio de 1948, data da última reunião ordi
nária realizada, justificando as razões deter-
minantes de tal fato que se subordinaram à 

·criação do Território Federal do Iguaçu, que 
representou a perda de cêrca de um quarto da 
extensão superficial do Paraná e de sua mais 
rica reserva florestal, · requerendo, em seguida, 
constasse em ata que era seu objetivo lavrar 
um protesto por aquêle desmembramento de 
parte do território paranaense junto ao Dire
tório, o que não foi posslvel em vista da cir
cunstância de não se ter efetuado qualquer 
reunião ordinária dêste órgão. · 

Lamenta, a seguir, que revista estrangeira, 
editada nos Estados Unidos da América, pu
dessl! criticar livremente o a que deu a denomi
nação de "territórios tampões", tendo ampla 
circulação e que brasileiros fôssem cerceados 
dêsse direito, esclarecendo que formulou o seu 
protesto junto ao Instituto Histórico e Ge~
gráfico do Paraná, Circulo de Estudos Bandei
rantes e outras instituições culturais. 

Prosseguindo, declara ressalvar as declarà
ções prestadas pelo Dr. Angelo Lopes à impren
sa,- quando da criação do Território Federal do 
Iguaçu e no exerclcio do cargo de secretário do 
Estado, conseqüentemente, em função do res
pectivo regulamento, de prelsdente do Diretório 
Regional de Geografia, visto não concordar com 
aquelas declarações na qualidade de membro 
do aludido Diretório. 

Com a palavra,· ainda, requereu a consigna· 
ção em ata de um voto congratulatório pelo 
transcurso do 40.• aniversário de brilhante atua· 
ção do coronel Romário Martins nas funções 
de membro do Instituto Histórico e Geográfico 
de S. Paulo, proposta que foi aprovada por 
unanimidade, tendo sido deliberado oficiar-se 
à citada instituição cultural, dando-lhe conheci· 
mento da Iniciativa tomada. 

Pela ordem fêz uso da palavra o coronel 
Adir Guimarães, para esclarecer, Inicialmente, 
q1,1e, junto a;o Conselho Nacional de Geografia, 
tem sido alvo de pedidos aos quais tem aten• 

Esta fase dos trabalhos foi Iniciada com 
o debate da questão suscitada pelo membro 
Dr. Antônio Batista Ribas, relativa à denomi
nação da estação ferroviária que serve comu
mente às cidades de Põrto União e União da 
Vitória, propondo, em face do que dispõe a 
legislação orgânica que regula a matéria, .que 
em cada uma das alas do prédio daquela esta
Ção, ligadas por um arco .sôbre o leito da es
trada de ferro, fõsse colocada a deslgnaÇão do 
nome das cidades: a que respectivamente 
servem. 

Discutida a proposta foi deliberado oflcfar
se, nesse sentido, ao Conselho Nacional · de 
Geografia e à Rêde Viação Paraná-Santa Cata
rina, afim de tornar efetiva a medida necessária 
à concordância da nomenclatura das estações 
ferroviárias, nos térmos da lei. 

. dldo no limite de suas possibilidades, a alguns 

Prosseguindo os trabalhos, pediu a p$vra 
o Dr. José Loureiro Fernandes, propondo a 
consignação em ata de .. um voto de congratula
ções pela acertada . escolha do govêrno do Es
tado, investindo no 'elevado cargo de secretário 

· porém não foi posslvel atender, figurando entre
êstes o pedido da fotografia de um derrubador 
de madeira. Pelo Sr. presidente foi determinado 
que o Diretório · providenciasse a execução de 
uma fotografia daquele motivo _reglon!l-1. 

Continuando com a palavra o coronel Adir 
Guimarães expõe o seu interêsse em conhecer 
a significação do vocábulo "óbrajeiro" que 
figura no Diciondrio Geogrdfico do Dr. Bernar-

. ·dlno José de Sousa, ficando esclarecido durante 
o debate da matéria ventllada, referir-se ao 
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derrubador de lenha e ser de origem espanhola, 
sendo usado no Paraguai donde proveio, pas
sando a figurar nas expressões tlplcas dos 
habitantes do oeste paranaense, ponto de radi
cação daqueles elementos estrangeiros. 

Afinal declara que, também, fêi seu . pro
testo acêrca da criação do Território Federal 
do Iguaçu, passando a ler seu teor publicado 
no Boletim do. Conselho Nacional de Geografia, 
dizendo estar de pleno acOrdo com o ponto de 
vista· defendido pelo membro dêste Diretório, 
Dr. J'osé Loureiro Fernandes na presente 
reunião. 

A seguir usou da palavra, pela Órdem, o 
Dr. Antônio Batista Ribas, propondo se pres- · 
tasse uma homenagem a vultos paranaenses 
que, com o seu acendrado amor, elevada cul
tura e superior esplrito de dedicação, souberam 
enobrecer e honrar a terra que lhes 'l!ervl11 de 
berço, deixando assinalada a sua passagem c_om 
a realização de obras dignas da tradição cultu
ral do Paraná, que multo lhes deve, termi
nando por solicitar fOsse designada uma co
missão para obter dados bibllogriftcos das pes
soas a quem se deva render a homenagem 
proposta. · ' · 

o Dr. J'osé Loureiro Fernandes endossando 
a proposta apresentada, propõe que a comis
são a ser designada fique credenciada para 
apresentar sugestõeS de como se deva proceder 
essa homenagem. · 

Aprovadas as propostas pélo consenso geral 
dos presentes, foi pelo senhor presldent.e desig
nada a respectiva comissão que ficou assim 
conlltitulda: - Drs. Osvaldo PllOto, J'osé Lou
reiro Fernandes, J'oão Maéedo Sousa e coronel 
Romário .Martins. 

Aproveitando a presença do coronel ·Adir 
Guimarães, o Dr. J'osé Loureiro Fernandes lem
bra a conveniência de um seu entendimento 
preliminar com o Dr. Melo Franco, no sentido 
de serem adotadas medidas práticas e eficientes 
que objetivem a preservação do patrlmOnio _his
tórico, à m·ercê de impiedosa destruição. . · 

Durante o8 trabalhos da ordem .do dia, foi 
vef\tllada. a questão da escolha de '1oca1 apro
priado para a instalação do Diretório e respecti
vo arquivo, bem como, d& obtenção de verb& 
necessári& para atender · às despesas de expe
diente e do pessoal indispensável aos servlçóa 
da respectiva Secretaria, fiéando dellberado ofi
ciar-se ao senhor interventor federal nesse sen- · . 
tido, pleiteando a efetivação das providências 
aludldaa. 

senhor presidente, por mim secretário .e demais 
membros presentesn. 

Oonfeeç4o de mapaa - De acOrdo com a 
leglsla~o referente à nove. divisão territorial 
do pais, foram as Prefeituras Mu'niclpals obri
gadas a apresentar até 81 de· dezembro de 1945, 
os novos mapas municipais nos quais tenham 
havido alterações de âmbito territorial ou to-
ponimlcu. · 

Dispondo sõbre a consecução dêsse objetivo 
o Conselho Nacional de Geografia fixou pela 
Resolução n. • 190 de 8 ·de maio de 1945, u 
normas de recebimento e aprovação de mapas 
consubstanciadas nos dispositivos que a In-
tegram. · 

Tais normas determinam no art. 8. • e ali
neas os requisitos mlnlmos a que deve obe
decer a' confecção dos · novos mapas municipais, 
salientando-se dentre êles o que se refere à 
COl\CÕrdancla das representações de uma mesma 
dlvfaa municipal e distrital figurante num e 
noutro mapa de dois municlplos OU dlstritOIS. 
·confrontantes e o 'prazo Jlmltado co•cedldo par& 
conclusão de tais trabalhos. 

Na 1Ínposs1bllldade que desde logo foi pre
vista, das Prefeituras Municipais e.ssumirem por 
si e isoladamente obrlge.ções de tal natureza, 
datla a sua aparelhagem deficiente tanto em 
elementos . cadastrais e geognUicos como de 
pessoal especializado, ficou desde logo atribuldo 
ao Departamento de Geografia, Terre.s e Coloni
zação do Estado a Incumbência de confeccionar 
os novos mapas municipais de acôrdo com dis
positivos legais vigentes, consubstanciados ne. 
Resolução n.~ 190 do Conselho Nacional de 
Geogr~la. 

Trabalho complexo que re6ne em si além 
d& ·apresentação cartogrifte& perfeita, 08 de 
oi:dem geográfica, de situação · e de forma, e 
de exatidão toponlmica e de linhas dlvlsórlaa, 
teve também, como norm& geral durante a sua 
execução o de revisão de detalhes, de correção 
de divisas, grafia de topõnlmos e aproveita
mento de levantamentos topognUlcos mais re
centes, 'espfrito êste que predominou atê o 
final, na 11reocupação contlnuade. de melhor e 
com maior fidelidade representar os munlclpios 
do Estado. 

Trabalho que se reveste da caracterlatica 
fundamental de uniformidade, decorrendo de
seu conjunto a representação cartognUica do 
Estado, êle se processou simultAneamente com 
a organização e preparo do novo mapa do Es
tado do Paraná, na escala de 1 :líOO 000, atual-

. mente em vias de conclusão e que sobre-
.A seguir, não havendo quem mais qulsease maneira facllltou a conclllação e .concord&ncla 

fazer uso da palavra, o senhor presidente con- de divisas municipais corrigindo-se na sua qua-• 
gratula-se com .a presença do coronel Adir Gul- se totalidade as Unhas divisórias antigas, de 
marãe8, enaltecendo a sua figura .de paranaense vez que ficaram subordinadas a grande n~ero · 
Ilustre que, em suas atividades, objetiva a pre- · . de pontos cuja posição · astronômica recente
ocupação permanente de bem servir e elevar mente determinada velo enriquecer a carta do 
o nome de seu Estado natal, paranaense a · que · Estado, melhorando-a sensivelmente. 
o Exército e o Paraná multo devem, terminando 
por dizer que a sua presença constitula motivo 
de grande satisfação e elevada honra para o 
Diretório Reglopal de Geograf• do Paraná, 
declarando, a seguir, encerrada a sessão do que 
eu, Antônio Batista Ribas, secretário do Dire
tório, mandei lavrar a presente ai. que, depois 
de lida e achada conforme, será assinada pelo 

R.esultante da campanha de levantamento de 
coordenadas geográficas promovid& pelo Con
selho Ne.clonal de Geografl& em cÕopera.çãG com 
o govêmo do Estado representado peio Diretó
rio Regional de Geografia, foram aproveltadaa ·
as coordenad&e geográficas seguintes: 
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COORDENADAS GEOGBAFICAS NOVAS E APLICADAS NA ELABOBAÇAO 
DO lllAPA DO ESTADO DE 1"4 

MUHICfPIOS Latitude Lon1itudt Abrnlatura 

Araucária ...................... .... ................. . 25"-35'-36"2 411"-24'-27112 A.C.M. 1940 
Abapl .. . .. . ................................ ... ..... . 
Araiporanga ......................................... . 
Cêno Aaul ... .... ............. ; ..... ... ............ . 

24"-56'-30"6 49"-19'-22"7 A.T.B. 1943 
23"-:43 '-30''7 50'>-44'-28 "2 A.C.M. 1941 
24°-49'-25;'0 49"-15'-45"1 A.C.M. 1941 

Campo Largo. : .............. ~· ........ . ........ ... .. 25"-27'-34"1 49"-31 '-40"3 A.C.M. 1940 
ConiQio Procópio ............... .. .................. . 231'-10'-29"8 50"-38'-49"9 A.C.M. 1941 
Clevelàndia. : ..... ; .. ...... .... ........... ......... .. 26"-24'-14"9 52"-21'-23''4 A.C.M. 1942 
Curitiba. :; ................ · . .. ....... ; ......... .. ... . 25"-25'-46"6 49"-16'-19"2 A.H.M. 1943 

Campo Comprido ..................................... . 25"-27'-19"5 49"-21'-26"7 A1T.B. 1943 
Campo Mourlo .. ... ............... .. . ...... ... ; .... . 24°--02'.-32"0 !)20,-22'-40"5 A.T.B. ·1943 
Carfópolis ...... ; .................................... . 23"-25'-24"7 411"-43'-15"0 A.T.B. 1943 
Cucavel ...................... , ......... . ............ . 24"-57'-la''O 530-'-28'--03"1 A.T.B. 1943 

Guarapuava .......................................... . 25"-23'-36"9 51"-28'-()6"2 A.M. 1942 

~~·.::::::::::::: :::::: :: :::: ::~::::::::: ::: ::: 24°~'-39"51 54°-15'-25"0.'í A.T.B. 
25"-13'-43"0 50"-36'-06"1 A.C.M. 1941 

Ibaiti ........................ : ......... ..... ... . ., .•.• 23"-50'-45"2 50"-ll'-16"8 A.T.B. 1942 

Ja.quim T,Vlll'lt ..... ...................... • . .... ... .. 
JllClri!linho .•••••.• •• •••..• .• ' ••••••••••.••••••..•.••• 

23"-29'-48 "2 411"-55'-29"9 A.T.B. 1943 
23<>--09'-24" 4 49"-68'-16"2 A.T.B. 1943 

Jmguariafva ..... .. ................ ................ .. . 24"-14'-49''3 49"-42'-23"3 A.T.B. 1942 
. ~ ............................................. . 25"-24'-1~"72 52"-24'-48"9 A.T.B. 

Londrina. ~ . ........ .. ..... ......... ; ......... ....... . 23"-18'-39"1 51°--09'-24"3 A.C.M. 
Llpa ............. : .. .. ..... ...... .......... ........ ·. 25"-46''412"6 49"-43'-10"65 A.T.B. 1945 
Mallet ........ ........ . ...... . .. ..... .............. .. 25'>-53'--02"1 50"-49'-32"1 A.C.M. 1942 
Panm.lgai ........ ............. ...... ......... .... .. . 2&'-31'-lS."3 48"-30'-33"9 A.C.M. 1941 
Pinlquara ................................. ... ........ . 25"-26'-24"2 49"-00'-29"9 A.C.M. 1940 

Palmeira .......................... ... .......... ..... . 25"-25'-<12"1 411"-59'-57"5 A.C.M. 1941 
Prad11111t.opólia ...... ... ......... ..................... . . . 25"-12'-40"5 50"-58'-50"6 A.C.M: 1942 
Palmas ................ ... .......... ..... ... ........ . 26"-28'"59" 4 51"-59'-24"8 A.C.M. 1942 
Pitlup ................................. : ........... . 
PinJ.Mirim .................................. ...... . . 

24"-45'-21 '!3 51°-45'-59"85 A.T.B. 1943 
240-317 49"-667 Anuário de Q.N. 

1945 
Rio Aaul ......... .... .... ... . ........... .. . ........ . 25"-43 '-33 "6 5(}0l.47 '-20"6 A:C.M. 1941 
Bebouçu ......... ..... ............... .. . .... ....... . 
Rio Negro .. ; ... ." ... ... ............... . : .. .......... . 

25"-37'-21 "4 . 50"-41 '-39"1 A.C.M. 1940 
2&>--06'-25"3 411"-48'~"0 V.P. 1940 (Vi-

sada de Mafra) 
8io Joio do Triunfo .. ...... .... .................... . 2&>-41 '-<12"2 50"-l 7'-49"8 A.C.M. 1941 

8lo Maliewl do Sul. : ............ .. ...... ... -. ........ . 25"-52'-23"1 soa-:23'--05"7 A.C.M. 1941 
&rtandpolis .... : ................................... . . 
&mgl!s ... : ......................................... . 

.23"-00'-21 '.7 510--02'-10"3 A.C.M. 1941 
24"--06' -45" 49"-27;-55"5 A.T.B. 

Siqueira Campoe .. . . ...... .... ......... ..... .. . . .. . . . 28'>-41 '--09"0 49"-50'-16"8 A.T.B. 

Banto Ant&nio da Platina .... ; .......... : .. ...... ... . . ~17'-31"1 50"~'-31"6 A.T.B. 1943 
Teixeira Soares ............................... .. .... .. 
Tamuina ... ............. . ........... . . : .. ........... . 
Unilo da Vit.ória ..... ........ . ... ......... .......... . 

25<>-22'-20"1 50"-27'-39"9 A.C.M. 1940 
23'>-46'-32"9 49"-57 '-22"6 A.T.B. 1942 
26"-13' --43 '7 51°--04'-58"0 V.P. 1940 

Vacealau. Brú. ,_._,; : .... ·.: .... . . .. .. . , ................ . 23"-52'-22"p 49"-48 ''-19"3 A.T.B. 

li malll algumas na dlviea com o Estado de · troduzldas nos mapas municipais do qutnqü&nlo 
Slo Paulo. anterior. 

O quallro 1eglilnte re1ume as correç~ ln· 



COBBECOES INTRODUZIDAS NOS MAPAS MUNICIPAIS PABA O QttINQmtNIO 1944-19'8' 

tfo. de MUNICÍPIOS 
ALTERAÇÕES ALTERAÇÕES 

Ordem DISTRITOS 
T11ritorial Toponimka Coordenadas Concordãncia Territorial ro,onlmica --

8 ANDm.Ã .......... Criado com o t.erritório Ex-Ingá Não , Sim Andirá ............ .Não Ex-Ingá 
do distrito de Andirá 
do municlpio de Cam-
bará · 

.. Itambaracá ...•.•.. Criado com parte do 
. território de Andirá. 

1 ANTONINA ..•.•.• Não Não Não 
. 

Sim Antonina: •....•• .. Não Não 
. Cacatu .....•.••.•• Não Não 

3 APUCARANA ..•.. Criado com parte do Não Não Sim Apucarana .. : ...... Criado com parte do Não 
território de Londrina. 

Áraruva ........... 
território de Cavi1ina 

Não Ex-Marilàndia 
Faxinai ............ Não Ex-Sio Sebastião 
Mandaguari .....•.• Criado com parte do Ex-Lovat 

território de Cavióna. 

ARAUCÃRIA ...•. . Adquiriu -parte do dia- Não Sim-3/194-0 Sim Araucária.· ........ Idem, do municlpio. Não 
17 trito de FelTlllÍa do 

municipio de Campo 
Largo. 

6 AÇA1 ............. Criado com os territó- Não Não Sim AçaL .. _. ....... . ... Não Não 
rios de Açal e Jatal-
zinho do municipio 
de Congonhinhas ex-
-Araiporanga, ex-São " Jer6nimo. 

J atalzinho ... ••..... Perdeu parte do terri-
tório para ~ do 
distrito de Uraf. 

Uraf ............... Criado com parte do Ex-Pirianito .. 
t.erritório de Jatal-
zinho. 



COBBEÇOES INT~DUZIDA.8 NOS MAPAS lllUNICIPAIS PABA O Q1'INQM:NIO 1M4·1M8 

.... d• MUNICiPIOS 
ALTERAÇÕES 

DISTRITOS 
ALTERAÇÕES 

.. 
Ordtm 

T erritorlal Toponlmlca Coordenadas Concordãncia T errltorial Toponlmlca 
--

9 BANDEIRANTES Não Não Não Sim · Bandeirant.es. ; ..•.. Não Não ' 

. Santa Mariana ...•• Não Não 

7 CAMB.ARÃ ...•.... Perdeu o território do Não Não Sim Cambarâ ..•••••••• Não Não 
distrit.o de Andirá ( e x -

Jngá) para formar o 
municlpio de Andirá. ; 

10 ' CAMPO LARGO. Adquiriu o t.eriitório do Não Sim-6/1940 Sim Campo Largo .•.... Não Não 
diatrit.o de São Sil-
vestre do municlpio 
de Cêrro . Azul · .. 

'• 

Tris Cómgoe ...... Não Não . 
São Silvestre .... ·". P8890U com seu terri-

; tório aumentado para ' 
. o municlpio 

• Campo Largo. de 

8. Lufa do Puruni Não 
.. 

Não 
Joio Eugênio .....• Não Não 
Ferraria ...........• Não Não 

42 CARLóPOLIS ..•.. . Não Não Sim~ 1942 Sim Carl ó polis ...... : •.. Não Não · 

11 CASTRO .... :.· ..• : Perdeu pw do distrit.o Não Não Sim CaSlro ....•.....•... Perdeu i}arm ·do seu t.er-
de Castco para o mu- · ritório para o mu-
niclpio de Ponta nicf pio de Ponta 
Grossa. Grossa e para o dis-

trito de Soca vão. 
Socavão ..• ' .... , ... Adquiriu parte do terri- Não . 

tório do diatrit.o de 
CBBtro 

Abapã .••.•••• : .•••• Não Ex-Morros 



COBBEC6ES INTBODUZIDAS NOS KAPAS KUNICIPAIS PABA O Qt!INQOANIO 19'4-19'8 

.. . ALTERAÇbES . ALTERAÇÕES No. de MUNICiPIOS DISTRITOS Ordem 
Territorial Toponl11lca Coordenadas . - · Co ncordincia T errltorlal To111nl11ica --

4 · CAVIBNA . .•..... Criado parte do Ex-RolAIÍdia Não Sim CaVióna .•. • : .. .. .. Perdeu parte de ' com uma 
território de Lon- seu t.errit6rio para o 
drina. municlpio de Apuca-

rana. 

Arapongas ........• Criado com parte do Não 
t.errit6rio de Caviúna. 

13 ~O .AZUL ... Perdeu o distrito de S. Não SinHl/1941. Sim Cérro -Azul ..... .... Não Não 
Silvesfl'e para o mu-
niclpio de Campo , 

. Largo e parte do dia- . 
trito de V arr.eão para 
o municlpio de 
Sengés. 

Varzeiio .. ........ . Perdeu parte de seu ter-
rit6rio para o mu-
niclpio de Sengés. 

Votuverava . ....... Não Ex-Rio Branco 
Agungui ........... Não · Não 

19 COLOMBO. : ...... Criado com os t.arit6rioe Não Não Sim Colombo .... . .. · .... Não Não 
doe distritoB de Co- Campo Magro . . ... Criado com parte do 
lombo, Timoneira (ex- distrito de Santa F&-

•. 
Tamand&N) parte licidade e tnnsferido e 
do distrito de Santa ; para o munielpio de 
Felicidade do muni- Colombo. 
clpio de Curitiba. 

Timoneira . .. ...... Não Ex-Tamandará 
5 CONGONHINHAS Perdeu OB distriros de Ex-Araiporanga Não Sim Congonhinhas .. . •.. Não 

Jatalzinho (ex-Jatal) 
para constituir o mu- Araiporanga . .. : . .. . Passou da sede· do mu-
nicfpio de Agal niclpio para sede de 

distrito. 
1 Curiliva ........... Não Ex-Caetê 



COBBEÇ6ES INTBO:ÓUZIDAS NOS MAPAS MUNICIPAIS :fABA O QtlJNQUNIO 1944-19'8 

No. Ili MUNICIPIOS 
ALTERAÇliES ALTERAÇliES 

DISTRITOS Ordt11 
T1rrltorlal TOJOlllllcl Coordenadas Coacordlncl1 Terrltorl1I TOJonlAllCI --

14 OORN&IO ~lo Nlo · Sim-12/1941 Sim Cormruo: ...... .. .. Não Não 
PROCÕPIO ...• ••. • Procópio . ... . .. : •• .• 

15 CURITIBA .• .• .' ••. Perdeu parte do distrit.o Nlo Sim-'1/1943 Sim Curitiba . . •. ... . •. • Perdeu parte de 86U 

de mesmo nome para t.errit.ório para o mu-
o municlpio de Pira- niclpio de Piraquara. 
quara e 08 tenit.6ri0& 
de Colombo, Timo- Santa Felicidade ... Perdeu parte de seu 
neira (ex-Tamandare) tenit.ório para o novo 
e parte do distrito de municlpio de Colombo. 
Sant.a Felicidade para 
constituir o novo mu- Campo Comprido . • Nlo Não 
niclpio de Colombo. Umbará; •. •. . . .. .. Não Não . 

20 GUARAPUAVA . •• Perdeu os distritos de Não Sim-3/1942 Sim Guarapuava . . •...•• Adquiriu o territ.ório do 
Pitanga, Campo Mourio distrito de Guari. (ex-
e parte do distrito do Banànas) que passou 
Goioxim (ex-Juquiá) para sub-distrito. 
para coD8tituir o mu- Adquiriu parte do t«-
niclpio de Pitanga e rit.ório do distrito de 
OI distritos de Catan- Palmeirinha e perdeu 
duvas e Iguaçu (ex- parte para o distrito 
Laranjeiras) para o tAr- de Guarapuavinha. 
rit.ório do Iguaçu. 

Xagu ...... . . . . .. . . P8SllOU para o t.errit.ório Ex-Laranjeiras 
do Iguaçu com as 
divisas do antigo dis-
trito de Laranjeiras. 

. Goioxim .. : .. •.•• .. Perdeu parte de seu ter- EX-Juquiá 
rit.ório para o mu-
niolpio de PitangL 



COBBEÇ6ES INTBODUZIDAS NOS MAPAS llfl!NICIPAIS PAB.A o QttINQnNio 19'4-lMs 

No. d• MUNIC(PIOS 
ALTERAÇÕES ALTERAÇÕES 

Ordem DISTRITOS 
T erritortal Toponlmlca Coord111ad11 Concordincia Territorial . Toponlmica 

20 GUARAPUAVA ..• Palmeirinha . .• . .• •• Perdeu parle <1' seu t.er- Não 
rit.6rio para o dia-

Candói . .. . ... . . ... 
trito de GuaraJ>UtvinhL 

Não Não 
Pinhão .• ....•.. ..• Não Não 
Pedro Lust.osa .••.• Não Não 
Guarapuavinha ••••• Adquiriu parle do t.errit.ó- Não 

rio do distrito de 011&-

21 11.f:srrtTVA .•• . •. . Não Não Sim-5/1941 
rapuava. 

Sim Imbituva ..... . ... . Não Não 
Guariranga . .•••... . Não Ex-Natal 
Apiaba .. ....... .. Não Ex-São Miguel 

18 IMBUIAL . . .•.•• •. Não Ex-Boeaidva Não Sim Imbuial .. .•..•.•• •. Não Ex-Boearo.va 
Paranal ... .. . . . .. .. Não Não 
Tunas .... . ... ... . . Criado com sede no Ex-Ouro Fino 

!11-povoaio de Pedra 
Preta. 

22 IPIRANGA ..... . .. Não Não Não Sim Ipiranga . ... .. .. .. . Não . Não 
!vai .. . . ; ... ,. . ..• . Não Não 
Bitumirim . ••• •.• •• Não Ex-Bom Jardim 

23 .IRATI .. •. ..• .•. . • Nlo Não Não Sim Irati . . . ..... .. •... Não Não 
ltaparA . .•. •••• ... • Não Não 
Gonça_l~ J6nior .. Não Não 
GW11111!'1D1 .. ... ... .. Não Ex-Bom Retiro 

26 JACAllZINHO .•• Não Nlo Sim-11/1943 Sim J~ .•.• •••• Não Nio 

~ JAGUARIA1VA •.• Prieu parle do distrito Não Sim-18/1942 Sim Jaguariafva . . .•• .• • Perdeu parle de seu t.er-. Não 
de Jlglllriafva para o rit.6rio para ~ 
municfpio de Sengáa. 

Cal6pru .. ....... . Não Ex-São J~ 
Arapoti . .... . . .. . . . Não Ex-Caohoeirinha 
Jlglllrieatu . . •.. .. • Não Ex-Ãgua Branca 



OOBBE06E8 INTBODUZIDA8 N08 MAPAS MUNICIPAl8 PA.BA .O Qt!INQt!*NIO 1911-llMS 

fio. de MUNIClPIOS 
ALTERAÇÕES . ALTERAÇÕES 

Ordem 
DISTRITOS 

Territorial • Toponlmica Coordenadas Concordlncla Territorial Toponlmica 
--

45 JOAQUIM TÁVORA Não Nio Sim-1/1943 Sim Joaquim Távora ... Não Não . . Joá . . ............. Não Não 

~ 
Quatiguá .......... Não Não 

( .. 
LAPA ............. Lapa .... .......... Não Não 29 Não Não Sim-1/1945 Sim .. 

Antônio Olinto ..... Não Não 
Água Azul ......... Não Não 
Cont.enda .......... Não Não 

·ao LONDRINA .•..••• P...-deu o distrito de Ca- Não Sim - 1941 Sim Londrina ....• •.•.• Perdeu uma parle de seu Não . . 

vi6na do qual uma part.e 
~ 

t.errit.ório para o dia-
pa880U a constituir o trito de Apuearana · e 
munielpio de Caviúna parle para o municfpio 
e os dislriroe de Faxinai, de Caviúna. 
Araruva ( ex-MarilAndia) . .. 

que com. o restant.e do Cambé .. . .......... Não Ex-Nova Dantzig 
distrito de Cavidna 
passaram a constituir Tamarana .......•. Nio Ex-São Roque 
o município de Apuca-
rana. Perdeu uma part.e 
do distrito de Londrina 
para Apucarana e Ca-
viúna. . 

31 MALLET •.• , .... : Àdquiriu parle do di&trito Nio Sim -1942 Sim Mallet .. , .. .• . : ... . Não Não 
de Fluviópolis do mu- Eufrosina ....... . .. Adquiriu parte ~o distrito Ex-Ri<> Claro · 
niclpio de São Mateus de Fluviópolis do mu-
do Sul. • • nicipio de São Mat.eus . do Sul 

Dorizon ........... Não .Não 
Paulo Fi'ontin. : ... . Adquiriu parle do distrito Não 

' de Fluviópolis do mu-
niclpio de Sio Mat.eus . . do Sul. 

. ... 
: 



COBBEÇGES INTRODUZIDAS NOS MAPAS MUNICIPAIS PABA O QttINQtl1tNIO 1944-lHS 
00 -

Jto. de MUNICiPIOS 
ALTERAÇÕES ALTERAÇÕEt 

Ordem DISTRITOS 

Territorial To,onimlca Coordenadas Concordincia Territorial Toponimica 

2 MORRETES .••. ~ . Não Não · Não Sim Morretes . ... ... .. : . . Não Não 

Pôrt.o de Cima .... : Não Não 
32 PALMAS ..... .. ... Perdeu oa distritos de Não Sim-4/1942 .Sim -

Cbopim e Mangueirinha Palmas .. . ... · ··· · ·· Não Não . . que pamiaram para o 
Bituruna . .. . .... . ·:. PBS110u ·para o municfpio Tenitório do I~. Ex-Santa Bárbara 

Adquiriu o dist.rit.o de de Palmas. 
Bituruna do municfpio 
de União da Vit.ória. General Carneiro . . Não Não 

33 PALMEIRA .. • .. ; . Não Não Sim-4/194~ Sim . 
P~eira ... ... . : ...• Não Não 
Guaragi .. . .. .. .... Não Ex-Enb'e Rios 

. Papagaios Nov08 . . . Não Não 
Pôrt.o Amazonas . . Não Não 

35 PARANAGUÃ .. . .. Perdeu parle do distrit.o Não Sim-7/1941 Sim Paranaguá .•. .. . ... Não · Não 
de Guaratuba para o 
municfpiO de São Josá Alexandra .. . : •. . .... Não Não 
doa Pinhais •. ' Guaratuba .. . . . .... Perdeu parle de seu t.er-

nt6rio para o dist.rit.o 
de Aruatã do municfpio 
de São Josá doa Pi-
nhais. 

-
Guaraqtt~ba . .•. . • Não Não 
Ararapira . .. . .... .. Não Não 

12 Pm.A1-Mm.IM .... Não Ex-Pirai Não . Sim 

PIRAQUARA ~ •. . 
Pirai Mirim ... . . ... Não Ex-Pirai 

16 Adquiriu parle do di8'- Não Sim-1/1940 Sim 
trit.o de Curiti"ba do Piraquara ...... . .. . Adquiriu parle do dis- Não 
municfpio do mesmo - trit.o de Curiti'ba. 
nome. Timbu ... .. .. ...... Não Ex-Campina Graride. 



COBBECGES INTRODUZIDAS NOS MAPAS MUNICIPAIS PARA O QtlINQCt:NIO 1M4-UM8 
~ 

No. de MUNICiPIOS 
ALTERAÇÕES ALTERAÇÕES 

Ordem DISTRITOS 
T errltorlal . Toponlmica Coordenadas Concordãncla Territorial Toponlmica 

36 PITANGA .......... Adquiriu o t.erritório dos Nio Sim-10/1943 Pitanga .....•.•.... Adquiriu parte dos dis- Não 
dildritoa de Pitanga, tritoa de Goioxim e Ca- ' 

.Campo do Mourão, tanduvas. 
parte de Goioxim e Ca- Campo Mourão .•.. Perdeu parte de seu t.er- Nio 
tanduvas do municlpio ril;ório para o Tlrl'i-
de Guarapuava. tório do Iguagu. 

37 PONTA GROSSA. Adquiriu parte do muni- Não Não Sim Pont.a Grossa: ••.. ~ Adquiriu parte do distrito Não 
clpio de Caeiro. de Casil'o do município 

do mesmo nome. 
Itaiacoca .......... Não Não 
Uvaia ..•.......... Pll'deu parte de seu t.er- Ex-Conchas 

ritório para o dildrito 
de Ponta Grossa. 

39 PRUDENTôPOLIS Não Não Sim - 1942 Sim Prudent.ópolis .•.... Não Não 
Jaciaba ............ Não Ex-Erval 
Patos Velhos .... ;:. Não Não 

: 24 REBOUÇAS ....... Nio Não Sim-12/1940 Sim Rebou~., .......... Não Não 
40 RESERVA .•...... Não Não Não Sim Reserva .........•. Não Não 

Erva! de Baixo .... Não Não 
Cândido de Abreu .. Nio Não 
Três Bicos ....•..•. Não Não 
Teresa Cristinà ..•• Não Não 

41 RIBEm.ÃO CLARO Nio Não Não Sim Rfüeirão Claro ..••• Não Não 
25 RIO AZUL ....•.•. Nio Não Sim-3/1941 Sim Rio Azul ....••..•. Nio Nio 

Scares ............ , Não Não 

43 RIO NEGRO ...... Não Não Sim-7/1940 Sim Rio Negro ......... Não Não 
Campo do Tenente. Não Não 
Pien ............... Nio Não 
Pangaré ...•..•..••• Não Não 



COBBECGES JNTBODUZmAS NOS MAPAS MUNICIPAIS PABA o QnINQMINIO 19'4-lMS -

No de MUNICiPIOS 
ALTERAÇÕES ALTERAÇÕES 

Ordem DISTRITOS -
Terrltorlál Topenl11lca Coordenadas Concordlncla T errltorlal Toponlmlca 

44 SANTO ANTÔNIO . Santo Antônio da 
DA PLATINA .. Não Nlo Sim-1/1943 Sim Platina .. .•.... _. Não Não 

Abatiá ........ . .... Não Ex-Lajeado 
Cinzas . ............ Não Ex-Jundial 
Laranjinha ......... Não Ex-Pinhal 
Conaelheiro Zacarias Não Não 

34 SÃO JOÃO DO 
TRIUNFO .••.••• Não Não Sim-4/1941 Siin São João do Triunfo - Não Não 

Palmira. ; .....•...• Não Não . 
46 SÃO Jos:m DOS Adquiriu parte do diatrit.o Não Não Sim São JOBI! doe Pinhais Não Não 

PINHAIS .••. ..• de Guaratuba do muni-
c!pio de Paranaguá. .. Mandirituba ....... Não Não 

Carijcls . . .......... Não Ex-Agudos 
Aruatã .•....•.•... Adquiriu parte do dis- Ex-Tijucaa 

trit.o de Guaratuba do 
municipio de Paranaguá. 

•7 SÃO MATEUS Perdeu pàtte do diatrit.o Ex.são Mateus Sim-5/1941 Sim São Mat.eus do Sul Não Ex-São Mat.eus 
de Fluvi6polis para o 

. municlpio de Mallet . . 
Fluvi6polis . ..•• . ... Perdeu parte de seu t.erri- Não 

tório para oe distritos 
de Eufrosina e Paulo 
Frontin do municlpio 
de Mallet. , 

28 SENO~ .... ••. ..• Adquiriu parte do t.erri- Não Sim-12/1942 Sim Sengéa .•.•••.•••••• Adquiriu parte do terri- Não 
t.órto de Jaguarialva e tório de J aguarialva e 
parte do distrit.o de parte do distrit.o de 
Vaneão da miniclpio Vanelo do municlpio 
de Cêrro Asai. de Cérro Asai. 



COBBEC:OES INTBODUZIDAS NOS MAPAS MUNICll'AIS PABA O QCINQtl1tNIO 1944·19'8 

ALTERAÇÕES ALTERAÇÕES • 
No. d• MUNICiPIOS • DISTRITOS Ordem . 

Tenitorial Toponlmlca Coordenadas Concordância T erritorlal Toponlmlea 
--

48 SERTANÔPOLIB. Não Não Bim-11/1941 Sim Smtail.ópolis .. ' ..... Não Não 
Jaguapitã .......... Criado com pari.e do dia- Ex-São Joeé 

trit.o de Sertanópolis. 
Ibipori 1°. de maio Não Não 
Porecatu ......... .. Criado com pari.e do t.er- Ex-Braa!lia 

' 
rit.ório de Sertanópolis. 

49 SIQUEIRA CAMPOS Não . Não Sim-1/1943 Sim Siqueira Campos .. Não Não 
Marimbondo ....... Não Ex-Alemoa 
Salt.o do !tarará ... Não Não -

50 TOMASINA ....... Não Não Sim-10/1942 Sim Tomasina . ..... .... Não Não 
lbaiti .............. Não Ex-Barra Bonita 
Jaboti ............ Não Não 
PiDhalão .......... ' Não Não 

38 TEIXEIRA 80.ARE.C! Não Não Sim-12/1940 Sim Teixeira Soares .... Não Não . . 

Fll'IUlnde& Pinheiro Não Não 
.Angai ........ ..•.. Não Ex-Diamantina 
Guaraúna .. ; ....... Não Ex-Valinhoe 

51 TIBAJI; :~ ..... . ·.· Não Não Não Sim Tibâji .... .. .. ... .. Não Não 
Natingui . ......... .. Não Ex-Bela VISta 
Ortigueira ... ; ...... Não Ex-Queimadas 
Alt.o do Amparo ... Não Não 

52 UNIÃO DA VI- . Peroeu o diatrit.o de Bj.. Não Sim-11/1940 Sim União da Vitória . .. Não Não . 
TÕRIA'. ......... turuna (ex-Santa Bár· Pinaré ............. Não Ex-Concórdia 

bara) para o municlpio Cruz Machado .... Não Não 
de Palmas. Paula Freit.aa ..•. •• Não Não 

53 VENC'!Elll.AU BRÃS Não Não Sim-10/1942 Sim Venceslau B~ás .... Não Não 
Sant'Ana do !tarará Não 
São José da Bela Não 

VJSta ......... ... Não 



RELATóRIOS DE INSTITUIÇOES DE GEO. GRAJl'IA 1679 

DIVISAS INTERESTADUAIS 

Com o B11tado de 81Jo Paulo - O cul"l!o do 
rfo Paranapanema conforme representação nos 
mapas de 1938 e 1922 foi ligeiramente alterado 

. obedecendo a valores recentes da.s coordenadas 
seográflcas dos pontos seguintes : 

PONTOS Latitude longitude 

Pôrto Giovani. . 22'> 66' 26"0 60°48' 16"6. (l.G.G.S.P.1939) 

Salto Grande... 23• 29' 16"4 48• 24' 63"6 ( " 

Itararé.. ... .... 24° 06' 33"3 49019' 67"8 ( " 

Ligeiro deslocamento do rio Itararé devido 
a coordenadas geográficas recentemente deter
minadas, de Jacarêzlnho, Santo Antônio da 
Platina, Joaquim Távo.ra, Siqueira Campos e 
Venceslau Brás. 

Aproveitamento do levantamento do rio Ri
beira entre .o rio Itaplrapuã e rio Pardo. CQn- · 
tlnua Incerta a divisa entre Ararapira e rio 
Pardo. · 

Com o Estado de Santa Catarina - Divisa . 
localizada de acõrdo com o levantamento efe
tuado pela Comissão de Limites Paraná-Santa 
Catarina presidida pelo marechal A. de Albu-
querque Sousa - 1926. · • 

Com o Território do Iguaçu - Apenas os 
pontos extremos são determinados pelas coorde
nadas geográ.flcas - barra do rio Ivat e divisa 
com o Estado de Santa Catarina. São Incertas 
aa divisórias arrolo Saltinho, rio Itaplracui e 
rio d'Areia. Foram aproveitados os levantamen
tos topográficos já constantes dos mapas ante
riores e que se reterem aos rio Plqulrl, Ivai, 

· Iguacu. Cobre, Cinco Voltaa, Cantagalo, Ca
vernoso, BuUá, Rancho Grande, Choplm e A. 
das Capivaras. . 

Concluidos os trabalhos gráficos de repre
sentacão planlmétrlca ·dos territórios municipais 
e distritais resultou desde logo a necessidade 
de ser recalculada a área desde a distrital e 
municipal até a do Estado comprovando-se Oll 
dots resultados obtidos, quer Isoladamente BÕ-

. bre os mapas municipais quer no total pelo 
mapa do Estado em viu de conclusão. 

Das modificações havidas nos mapas do 
qüinqüênio anterior, avultam principalmente as 
de A.mblto territorial e de concordância entre 
divisas. Decorre dai o imperativo de verltl
cações de áreas que obtidas com novos dados 
e ora submetidas à apreciação do Conselho Na
cional de Geografia devem ser cuidadosamente 
revistaa para a devida aprovação, passando a 
constar como dados oficiais em substituição às 
que atualmente vigoram. 

Para maior clareza do 888Unto e devido 
exame Incluímos nesta exposição um relato 
minucioso da forma como 11e processaram os 
cálculos para consecução dêsse objetivo. 

• 
A superticle do Estado foi calculada sõbre 

o mapa em escala de 1 :500 000, adotando-se os 
valores de comprimento dos arcos de paralelos 
e meridianos correspondentes à quadricula de 
30' do elipsóide de referência Internacional de
terminados por Hayford em 1909. 

A área extra ou Intra quadriculas to! obti
da com planimetro em série de 8 repetições e 
respectivamente somada ou deduzida obtendo-se 
por esta forma a área liquida em parcelas cor
respondentes a cada quadricula designada pelo 
canto NE. 

O quadro seguinte e anexo indica os resul
tados obtidos. 

CALCULO DA SUPEBFfCIE DO ESTADO DO PABANA DE CONFORMIDADE COM O MAPA 
OBGANIZADO EM 1944 NA ESCALA DE 1x500 000 EM PBO.JEC1AO,.POLICONICA CONFOBME 

· Com valore• do ellp16lde de referência lnternaelonal de HAYFOBD · 

QUADRiCULA Superfície da Extra Intra Superficie liquida Q. M2. Wl2 . M2. 

. Lat. - 22" 30' 
49" 30' - 47 750 ()()() - 47 750 ()()() 
50" 00' .:... 351 500 ()()() - 351 500 ()()() 
50" 30' - 704 ()()() ()()() - 704 ()()() ()()() 
51° 00' 2 843 556 042 - 1 143 332 500 1 700 223 542 
51° 30' 2 843 556 00 - 730 500 ()()() 2 113 056 042 
52" 00' 2 843 556 042 - 516 ()()() ()()() 2 327 556 042 
52" aO' 2 843 556 042 - 420 500 ()()() 2 423 056 042 
53° 00' 2 843 556 042 - 1 277 500 ()()() 1 566 056 042 
53° 30' - 172 500 ()()() - 172 500 ()()() 

Lat. - 23° 00' 
. 49" 30' 2 833 454 913 - 1 049 500 ()()() 1 783 954 913 

50" 00' - 52" 30' 17 ()()() 729 478 - 151 ()()() ()()() 16 849 729 478 
sao oo• _J 1 101 000 ()()() - 1 101 ()()() ()()() 
53° 30' . - 470 ()()() ()()() - 470 ()()() ()()() 

Lat. - 23" 30' 
49" 30' 2 822 782 754 - 363 ()()() ()()() 2 459 782 754 

50" 00' - 52'> 30' 16 936 696 524 - 70 ()()() ()()() 16 866 696 524 
53° 00' - 482 500 ()()() ..;... 482 500 ()()() 
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CALCULO DA SUPEBFfCIE DO ESTADO DO PABANA DE CONFORMIDADE COM O MAPA 
ORGANIZADO EM 1944 NA ESCALA. DE 1 x 1SOO 000 EM PBOJECAO POLICGNICA CONFOBlllE 

Com valores do ellp116lde de referência lniernaclonal de HAYFOBD 

QUADRÍCULA Superflci1 da Extra Intra Superficle líquida Q. M2. M2. M2. . 
' 

Lat. - 24° 00' 
49" 00' - 1 026 500 ()()() - 1 026 500 ()()() 

49" 30' - 52" 30' 19 685 835 484 - - 19 685 835 484 
53°00' 2 812 262 212 - 1 109 500 ()()() 1 702 762 212 

Lat. ..l 24° 30' 
48-30' 2 801 157 770 25 ()()() ()()() 1 132 500 ()()() 1 668 657 770 
49" 00' 2 801 157 770 - 607 500 OQO 2 193 657 710 

1 .. 
49" 30' - 52" 00' 16 806 946 620 - 1 500 ()()() 16 805 446 620 

52<> 30' 2 801 157 770 - 708 500 ()()() 2 092 657 770 
53000' - 364 000 ()()() - 364 ()()() ()()() 

Lat. - 25° 00' 
48-00' - 1 489 175 ()()() - 1 489 17_5 ()()() 
4B° 30' 2 790 223 436 

. 
91 675 ()()() 2 698 548 436 -

49" 00' - 51° 30' 17 941 340 636 - - 17 941 340 636 
52" 00' 2 790 223 436 - 1 162 ()()() ()()() 1 628 223 436 
52" 30' - 16 ()()() ()()() - 16 000 000 

•' 

Lat. - 250 30' -
48-00' - 205 500 000 - 205 500 ()()() 
48° 30' 2 778 702 056 - 308 ()()() 000 2 470 702 056 

49" 00' - 51° 30' 16 672 212 336 - - 16 672 212 336 
52<> 00' - 1 157 ()()() ()()() - 1 157 000 000 

Lat. - 26° 00' 
49" 00' - 424 500 000 - 424 500 000 
49" 30' - 728 ()()() 000 - 728 000 000 
50" 00' - 314 ()()() 000 - 314 000 000 
50" 30' - 949 500 000 - 949 500 ()()() 
51° 00' 2 767 352 895 - 639 500 ()()() 2 127 852 895 
51° 30' 2 767 352 895 - - 2 767 352 895 
52<> 00' - 696 500 000 - 696 500 ()()() 

Lat. - 26" 30' 
51° 00' - 435 000 000 - 435 000 000 
51°30' - 464 500 000 ~ 464 500 ()()() 
52" 00' - 39 000 ()()() - 39 000 000 

f 
50 208 786 695 

I TOTAL ou SOMA ........ 50 208 800 000 M2 

l 50 208 80 KM2 

OBS.: - As quadriculas Inteiras foram As áreas extra e intra. quadriculas !oram 
caleuladaa pelaa distâncias verdadeiras. 

Foi computada. a área correspondente a planlmetradas e representam a média de 8 ope
mela largura. dos rios nas divisórias inter-
eataduals. rações. 
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ANEXO AO CALCULO DA SUPEBFICIE DO PABANA. - QUADBICULA 
LATITUDE SO' x LONGITUDE SO' 

, X Ãra 
22"30' - 23° om 22" = 553660 em 22""" 516335 y == 55 369 5 

> 23"= 553730 > 230 =- 51263 5 X= 513560 

lº 110 739 o &Dia 102 897 o Área 2843,556042 Km2 
y ... 55 369 5 em 22" SO' • 51 448 5 

• > 23" - 51 263 5 

Soma - · 102 7120 
X "" 51356 o 

, X Ãra 
23" - 23° 30' em 23° = 55 373 o em 23° = 51263 5 y- 55 376 5 

> 24° = 55 3800 > 24.º ·- 50 878 o x- 51 167 1 
----

2y= 110 753 o Soma · . 102 m 5 Ãrea 2833,45'913 Km2 
y"" 55 376 5 em 23" 30'-51 070 75 

> 23,.. 51263 5 

2x- 102 334 25 
X.,. 511671 

, X Ára 
23"30' - 24° y 55 3763 em 23" 30' - 51 070 75 y""' 553765 

> 24- 50 878 o X,. 50974 38 

2x ... 10194875 Área 2822,782754 Km2. 
x- 50 97438 

, X Árll 
24° - 24°30' em 24°- 55 380 o em °24º - 508780 y ... 55 383 75 

> 250- 55 387 5 > 25•- 504770 X-= 50 777 75 

2y= 110 767 5 Soma 101 355 o . Ãr8' 2812,262212 Km2. 
' y = 55 383 75 em 24° 30'-50 677 5 

• 240""' 508780 

2x- 101555 5 
x- 5077775 

'1 Ára 
24°30' - 250 y= 55 383 75 em 24° 30' ... 50 677 5 y= 55 383 75 

> 250 ... 504770 x= 50 577 75 

2x= 101154 5 Ãrea 2801,157770 Km2 
. x- 50 577 25 

, X Ára 
25° - 25°30' em 25° = 55 387 5 em 25"-= 50 4770 y "' 55 39125 

> 26<' = 55 395 o > 26" - 50 061 o X"" 50 373 o 

2y = 110 782 5 Soma 100 538 o Área 2790,223436 Km2. 
y= 55 39.125 em 250 30'-50 269 O 

> 25°- 50477 o 
2x- 100 746 o 
x=- 50 373 o 
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ANEXO AO CALCULO DA SUPERFfCIE DO PABANA 
LATITUDE SO' X LONGITUDE so• 

QUADRICULA 

25030' - 26° 

26" - 26"30' 

y= 

em 26° = 
'II"= 

y 
55 391 25 

y 
55 395 o 
55 403 o.. 

2y = 110798 o 
y = 55 "399-0 . 

· A superflcie de l~ 208,8 km• assim obtida 
diverge de 1 763,8 km" para mais daquela que, 
igual a 148 445 km•, é atualmente adotada. 

Justifica-se esta diferenca pela circunstân
cia de que a área L~terior foi calculada com 
base em elementos agora modificados. Assim é 
que as linhas divisórias com o Estado do São 
Paulo sofreram pequenas alterações de posição 
determinadas pela fixação de alguns de seus 
pontos com maior segurança de vez que foram 
ligados a coordenadas geográficas recentemente 
obtidas de localidades próximas a êsses limites. 

A escala de 1 :500 000 do novo mapa do 
Estado permite maior rigor no resultado do 
cálculo mecânico de á.reas extra ou Intra qua
driculas. 

1 . 
em 250 30' = 50 269 O 

> 26" = 50 061 o 

2x = 1003300 
X= S01650 

1 
em 26" =- 50 061 O 
» 27° = 49 6.29 5 

Soma 99 690 5 
em 26° 30'=49 845 25 

> 26° "" 50 061 o 

2x = 99 906 25 
X"" 49 95312 

y _= 
X= 

Ãrea 
55 391 25 
501650 

Ãrea 2778,702056 Km2. 

Ãrea 

y- 553990 
X= 49 95312 

. Ãrea 2767,352895 Km2. 

As superflcles dos territórios municipais 
oferecem maior e:tatldão dada a concordância 
que se verlflca nas linhas divisórias. · 

Procedendo-se ao c41culo das á.reas dll!tri
tals foi utilizado o processo mecânico operando
se em série de 10 repetlcões com planlmetro 
Amsler e Coradi prêvlamente aferidos. 

Resultando o total de 161 289,6 km•, êete 
difere da supertlcle do Estado, acima · citada, 
de 1 080,8 km• ou seja um coeficiente unitá-
rio 0,007144 km• para ·mais. · 

O quadro seguinte demonstra a correcão 
proporcional que se processou distribuindo a 
diferenca supra e obtendo-se . afinal a concor
dância de á.reas unitárlu e totais. 

QUADRO DEMONSTRATIVO DO CALCULO DA AREA DOS DISTRITOS 
E MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARANA 

Qtunqiiênlo 1944-l!NB 

Totais 

Municlpio MUNICÍPIOS E Ãreas Ãrus Municl111is 

Nlimero DISTRITOS distritais Correcles distritais . corrl1idas 
planim1tr1das corristdas do qUinqOlnlo 

1944-48 

8 Andirá ......................... 186,2 1,3 184,9 
Itambaracá ............. .. .... . 256,9 1,8 255,1 440,0 

1 Antonina .•. ..••......... . .... . 318,6 2,3 316,3 
Cacatu ... .. ...... '· ...... ..... 430,9 3,1 427,8 744,1 

3 Apucarana ...... ......... . ..... 2 180,0 15,6 2 164,4 
Ararova .......... . .. ... ....... 630,0 4,5 . 625,5 
Faxinai ...... .................. 1 310,0 9,4 1 300,6 
Mandaguari . ........ .. .... ... .'. 14 080,0 .100,6 13 979,4 18 069,9 

17 Araucária .. ; .. : ............ .... 474,4. 3,4 471,0 471,0 

6 Açal ..... ··········•····· ..... 793,1 5,7 787,4 
Jat&lzinho.;: . ........... .. .. .. 324,4 2,3 322,1 
Uraf •.•.• . ...... •.•.......•. •. 306,3 2,2 304,1 1 413,6 
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QUADRO DEMONSTRATIVO DO CALCULO DA AREA DOS DISTRITOS 
E MUNICIPIOS DO ESTÀDO DO PABANA 

Qüinqüênio 1944-1948 

Áreas 
-MUNICÍPIOS E Áreas 

distritais Correchs distritais 

Totais 
Municipais 
corrigidas 

DISTRITOS planlmetradas corrigidas do qUinqUlnlo 
1'944-48 

Bandeiranres.: . . .. · ... ..- . ...... . 525,6 . 3,7 521,9 
Santa Mariana .. . . . ....... . . . .. 411,9 2,9 409,0 930,9 

C,ambará .. . . ... . .... . . . . .. . . . . 368,8 2,6 366,2 366,2 

Qampo Largo .. ; ; .. . .. .... . .... 562,5 4,0 558,5 • 
Três Córregos ...... . .... ... .... 346,9 2,5 344,4 
São Silvestre: . . .. .. , . .. ... . ... . 229,4 1,6 227,8 
São Lufa do Puranã .... . ..... . . 266,3 1,9 264,4 
João Eugênio . . .. . ..... . . . .. . .. 150,0 1,1 148,9 . 
Ferraria ...• . . ; . .. .. . ·· .. . . . . ... 42,5 0,3 42,2 1 586,2 

Carlópolis . . . .. ..... . . . . · . ... ... 445,6 3,2 442,4 442,4 

Castro.·, .. , ... .... .. .... : . .. . .. 1 862;5 13,3 1 849,2 
Socavão ........ . ... .. . . ... ... . . 727,5 5,2 722,3 
Abapã: ... .. . . .. . . •. . ... . ... . .. 501,2 3,6 497,6 3 069,1 

Caviána . .. . ; . .', .. .. . . .. . . . .. . . 473,1 3,4 469,7 
Arapongas .... .. .. ... .. .. . ..... 2 150,0 . 15,4 . 2 134,6 2 604,3 , 

Cêrro Azul. ... . . •. ..... . .... .. 969,0 6,9 962,1 
Varzeão .. .... . .. . .. . .. . ... .. .. 1 115,0 8,0 1 107,0 
Votuverava . . . .. ...... .. , ... .. . 1 056,0 7,5 1 048,5 
Açungui .. . . ... . . . ........ . . ... 128,7 0,9 127,8 3 245,4 

Colombo . ..... . . .. ...... .. .. . ... . 160,6 1,1 159,5 
C~po :Mágro. , .. . .. . · .. ........ 342,5 2,4 340,1 .. 
Timonell'a ....... .. .. .. . ... . . .. 148,1 1,1 147,0 646,6 

Congonhinhas.'. ..• . .. . . ... . : . . .. 835,0 6,0 829,0 
Araiporanga ... ........ .. . ... . .. 1 553,7 li,l 1 542,6 
Curiúva . ... . . . ...... ..... ... . .. 1 062,5 7,6 1 054,9 3 426,5 

Cornélio Procópio .. . .. ... .. ... . 1 502,5 10,7 1 491,8' 1 491,8 

Curitiba . ...• . . . . . . . . : .... : .. .. 247,4 1,8 245,6 
Santa Felicidade .. ... . : . .. . . . .. 43,7 0,3 43,4 . 
Campo Comprido . .. ... . ... .. .. 53,5 0,4 53,1 
Umbará . .. ... . . . ... . . .... ... . . 96,8 o,7 96,1 438,2 

GU&1'8puava . . ..... . .• .. . . . . .. . . . 2 580,0 18,4 2 561,6 
Goioxim . .. . . ... . . .. ... •.. . .. . . 2 370,0 16;9 2 353,1 

· Palmeirinha ... .. ... . . . . . . . . ... . 1 620,0 11,6 1 608,4 
Candói. ..• . . . ... : . .... .. . . ..... 1 530,0 10,9 1 519,1 -
Pinhão . . ... .. .• .... . •. . .. .. . . . 1 140,0 8,1 1 131,9 
Pedro Lustosa . . . .. . . .... . .... .. 1 425,0 10,2 1 414,8 
Guarapuavinha .. .. ........... . . 993,0 7,1 985,9 11 574,8 

-

Imbituvá . .. . ... . . . . . . . . . . . .. .. 541,9 3,9 538,0 
Guamiranga .......... .. . . . .. • .... 180,0 1,3 . 178,7 
Apiaba .. : . ...... ... ... . . .. .. ..• 351,2 2,5 348,7 1 065,4 

• 
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QUADRO DEMONSTRATIVO DO CALCULO DA AREA DOS DISTRITOS 
E lllUNICfPIOS DO ESTADO DO PABANA. 

Qtilnqtiênlo 19'4-1948 

MUNÍCiPIOS E Ãreas Ãrus 
distritais Corresits distritais 

Totais 
Municipais 
corricidas DISTRITOS planimetradas corrl1idas do qUinqlltnlo 
1944-48 

Imbuia!. ......•.• .. ..•.• . .... ' 1 215,0 8,7 1 206,3 
Parana!. ...... : ............ . ... 560,0 4,0 556,0 
Tunas .... ; ......... : ...... .. .. 1 582,5 11,3 l 571,.2. 3 333,5 

Ipiranga . .... , ........ ..... .... 900,1 6,4 896,7 
Ial. ......•... ... .. . ... ... .... 392,5 2,8 389,7 
Bitumirim .....•.. ............. 195,0 1,4 193,6 1 480,0 

lrati .......................... 272,5 1,9 270,6 
!tapará ..... : ................•. 379,4 2,7 376,7 
Gon~".es Jdnior .. .... ...... . .. 160,6 1,1 . 159,5 
Guammm ...................... 190,0 1,4 188,6 995,4 

J acarezinho .. .. ... . ..... ..... . . 696,5 5,0 691,5 691,5 

Jaguaria!va .................... 1 037,5 7,4 1 030,1 
Ca16geras ..................... . 307,5 2,2 305,3 
Arapoti .. ...... ......... ....... 1 237,5 8,8 1 228,7 
J aguarieatu ... : ................ 350,0 2,5 347,5 2 911,6 

Joaquim Távora ......... , ..... 404,4 2,9 401,5 
Joá ..•................•....... 108,8 0,8 108,0 
Quatiguá ........•.... •.. ...... 118,7 0,9 117,8 627,3 

Lapa .......................... l 170,0 8,4 1 161,6 
Antônio Olinto ................ . 487,5 3,5 484,0 
Água Azul . ................ : .. . 930,0 6,6 923,4 
Contenda ........ ..... . . .. . .... 487,5 3,5 484,0 3 053,0 

Londrina . ...... ............... 1 080,0 7,7 l 072,3 
Cambé .........•..•..••••.•... 225,0 1,6 223,4 
Tamarana . . . ....... ....... ., .. . 1 295,0 9,3 1 285,7 2 581,4 

Mallet .............. .. ........ 333,1 2,4 330,7 
Eufrosina ...................... 86,3 0,6 85,7 
Dorizon ........................ 253,1 1,8 251,3 
Paulo Frontin ... . .............. 419,4 3,0 416,4 1 084,1 

Morretes ....... ....... . .. ....•. 541,2 3,8 537,4 
Põrto de Cima ............ : . : .. 183,8 1,3 182,5 719,9-

Palmas ... : ................••.. 3 605,0 25,8 3 579,2 
Bituruna ... .... ............... 875,0 6,3 868,7 
General Cariieiro ............... 1 067,5 7,6 1 059,9 5 507,8 

Palmeira., ....... : . . .. . . ....... 347,7 2,5 345,2 
Guaragi .... .. ................. 322,5 2,3 320,2 
Papagaios Novos ............ .. . 722,5 5,2 717~ 
Põrto Amazonas . ............. . 608,9 . 4,3 604,6 1 987,3 
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QUADRO DEMONSTRATIVO DO CALCULO DA A.REA DOS DISTRITOS 
E MUNICtPIOS DO ESTADO DO PABANA. 

Qüinqüênio 19"-1948 

Áreas MUNICÍPIOS E Áreas 
distritais Correçiles distritais 

Totais 
Municipais 
corri1ldas DISTRITOS planimetradas - corri1idas do qUinqUlnlo 
1944-48 

Pararuiguá. : ...•.•............. 1 090,8 7,8 1 083,0 
Alexandra ..................... 68,4 0,5 67,9 
Guaratuba ..................... 1 134,0 8,1 1 125,9 
Guaraqu898ba .................. 1 969,2 14,1 1 955,1 
Ararapira ...................... 158,4 1,1 157,3 4 389,2 

Piral-Mirim ..................... 1 356,9 9,7 1 347,2 1 347,2 

Piraquara ...................... 313,1 2,2 310,9 
Timbu ......................... 466,2 3,3 462,9 773,8 

Pitanga ........................ 7 360,0 .• 52,6 7 307,4 
Caill.po Mourão ............•... 18 360,0 131,2 18 228,8 25 536,2 

Ponta Grossa ... .- .............. 923,8 6,6 917,2 
Itaiaooca ...................... 638,4 . 4,6 633,8 
Uvaia ......................... 243,1 1,7 241,4 1 792,4 

Prudentópolis ..... : ............ 1 300,2 9,3 1 290,9 
Jaciaba ........................ 805,5 5,7 799,8 
Pat.os Velhos.: .... : ............ 334,3 2,4 331,9 2 422,6 

Rebouças ...................... 485,0 3,4 481,6 481,6 

Reserva ................... ; ... 854,4 6,1 848,3 
Erval de Baixo. · ................. 2 333,2 16,7 2 316,5 
Cândido de Abreu .. , .... · ....... 1 019,6 7,3 1 012,3 
Três Bicos .... . ................ 531,6 3,8 527,8 
Teresa Cristina ................. 596,8 4,3 592,5 5 297,4 

Ribeirão Claro ......... : . , ..... 654,4 4,7 649,7 649,7 

Rio Azul ............ ." ......... · 415,6 3,0 412,6 
Soares ......................... 203,1 1,4 201,7 614,3 

Rio· Negro .............. , ...... 599,4 4,3 595,1 
Caill.po do Tenente ............. 300,6 2,1 298,5 
Piien ..........•.............. , 250,6 1,8 248,8 
Pangaré ....................... 288,7 2,1 286,6 1 429,0 

Santo Antônio da Platina ....... 628,7 4,5 624,2 
Abatiá ........................ 275,6 270,6 273,6 
Cinzas .. : ....... , .............. 350,0 2,5 347,5 
Laranjinha ..................... 403,1 2,9 400,2 
Conselheiro Zacarias ............. 61,3 0,4 60,9 1 706,4 

São João do Triunfo ........... 293,1 2,1 291,0 
Palmira, ...................... 438,1 3,1 435,0 726,0 

São José dos Pinhais ........... 967,5 6,9 960,6 
Mandirituba ................... 485,0 8,5 . 481,5 
Aruatã ..............•. ', ....... 880,0 6,3 873,7 
Cari'ós ................ ....... 2750 20 2730 2 588,8 
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QUADRO DEMONSTRATIVO DO CALCULO DA A.REA DOS DISTRITOS 
E MUNICtPIOS DO ESTADO DO PABAN.A. 

Qlllnqllênlo 19"-19'8 

MUNICÍPIOS E Ãrtas Ãrtas 
distritais CorrllãeS distritais 

Totais 
Municipais 
corrigidas NOmero DISTRltOS planimetradas corrigidas do quinquinio 
194~48 

47 São Mateus do Sul . ...... : ..... 1 050,6 7,5 1 043,1 
Fluvi6polis . .. .. . ....... ....•.. . 271,2 1,9 269,3 1 312,4 

28 Sengés ......•..•.•.....•. .• . • . 1 509,4 10,8 1 498,6 1 498,6 

48 Sertan6polis .................... 1 137,6 8,2 l "129,4 
Jaguapitã ... : .... , ............. 2 350,8 16,8 2 334,0 
lbiporã ............... .......... 284,4 2,0 282,4 
1°, de Maio . ................... 414,0 2,9 411,1 
Porecatu ..... , ................. 1 275,5 9,1 1 266,4 5 423,3 

49 ., Siqueira Campos. ·.: ........... , 186,9 1,4 185,5 
Marimbondo ... ................ 85,7 0,6 85,1 

: Salto do Itararé .. ..... : ..... ... 226,2 ' 1,6 224,6 495,2 
' 

50 Tomasina .. .' ................ : .. 511,9 3,6 508,3 
lbaitl. ..... :; ..•..•. .. . ... .. ... 941,9 6,7 935,2 
Jaboti ......................... 539,4 3,9 535,5 
Pinhalão ... : ... . ... .......... .. 537,5 2,4 335,1 2 314,1 

38 Teixeira Soami . .... ............ 277,5 ' 2,0 275,5 
·Fernandes Pinheiro ... · .... · .. .. ,. 147,5" 1,1 146,4 
Angal. ......................... 338,7 2,4 336,3 
Guaraúna ..... . : ............. . · . 605,6 4,3 601,3 . 1 359,5 

51 Tibaji. ..................... .... 4 555,0 32,6 4 522,4 
Natingui. ...... : ... : , .... ...... 1 050,0 7,p 1 042,5 
Ortigueira ..................... 650,0 4,6 , 1 645,4 
Alto do Amparo ............ . .. 1 070,0 7,6 1 062,4 7 272,7. 

52 União da Vitória .. .. ..... . ... ,. 986,5 7,l 979,4 
Pinaré .......................... 906,5 6,5 900,0 . 
Cruz Machado .. :: ............. 594,4 4,2 . 590,2 
Paula Freitas .... .. ........... . 285,9 2,0 283,9 2 753,5 

53 Venceslau Brás ................. 429,4 3,1 426,3 
Santana do Itararé .............. 235,0 1,7 233,3 
São Joaé da Boa Vista ......... 368,7 2,6 366,1 . 1 025,7 

TOTAL. ................. : ... : ...... 151 289;6 1 080,8 150 208,8 150 208,8 
~ 

... A totogratia é um excelente docull1enio geográfico, desde que ile aalb'a exatamente o iocai 
fotografado. Envie ao Conselho Naclon•I de Geografia as foto&'raflas panor&mlcas que 

poBBuir, devidamente leg~ndada1. · 
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HILGARD O'REILLY STERNBERG .-:- .. 

Contribuição ao Estudo da Geo
grafia - Ministério da Educação e 
Saúde - Serviço de Documenta
ção · - Rio, 1946. 

De seu recente e relativamente 
prolongado estágio nos Estados Unidos, 
apresentou o Sr. Hilgard Sternberg um 
relatório. Não é um relatório na for
ma burocrática da grande parte dês
ses calhamaços dactilografados. Quer 
dizer, não é um relatório para ser 
guardado nos arquivos. E por não 
ser isso, foi fácil transformá-lo em li
vro. Livro de consulta, e, por que não? 
Livro de estudo para quem, professor, 
pesquisador · ou simples curioso, se 
ocupe de Geografia. E, como tal, · isto 
é, como livro, foi impresso e está sendo 
distribuído. 

~eu titulo: Contribuição ao Estudo 
da Geografia. Duas partes o com
põem: a) o trabalho de campo na 
Geografia; b) o laboratório de Geo
grafia e o equipamento didático. Há 
ainda substancioso "Apêndice" o~de o 
autor aborda: a) o ensino universitá
rio; b) o estudante universitário; c) o 
professor universitário. A uma das 
.partes dêsse "Apêndice" referi-me, in
diretamente, quando, · há quinze dias, 
discorri sôbre "Bôlsas de Estudo" em 
rodapé do Correto da Noite. 

Sôbre "Laboratório de Geografia e 
equipamento didático", o jovem e en- ~ 
tusiasta cultor da ciência de Humboldt 
(muito mais do que da ciência de 
~tzel dedica mais de um têrço das 
páginas do seu chamado "Relatório" 
a que melhor caberia o titulo de "Mo-
nografia" ou de "Compêndio". · 

Nessa porção do trabalho, como 
aliás nas demais, revela qualidades 
de método e lógica indispensáveis ao 
professor, qualidades que sempre ex
plodem mesmo ao fazer êle uma qual-

quer simples conferência · ou ao entrar 
em um acalorado debate de especia
listas: Tal "modo de ser" de seu tem
peramento e inteligência leva-o como 
por instinto, a dar forma de lição 
a tudo quanto produz. Neste caso 
pàrticular .ora focado, mais talvez que 
em qualquer outro, a palavra "Com
pêndio" se ajusta como luva. Seu "Re- . 
latório" é, de fato, um compêndio a 
ser pôsto em mãos dos estudantes de 

. didática da · Geografia. 
Ao · trabalho de Zarur, habitual

mente recomendado por :mlm aos alu
nos do Curso de Didática das Faculda
des de Filosofia, devo juntar agora o 
de Sternberg. Completam-se. 

Depois de aludir às características 
da ciência geográfica, evoluída em tão 
nobre direção mercê das diretivas de 
Ritter ·e Ratzel (e de Humboldt . tam
bém) , finaliza o autor êsse parágrafo 
com uma conclusão sintética que me 
parece magistral e digna de figurar 
no código das leis · fundamentais dà 
nova ciência: "O valor das imagens e 
dos símbolos geográficos cresce na ra
zão direta dos contrastes e na inversa 
das semelhanças entre a paisagem da 
região estudada e a da região habita
da pelo aluno". Pode-se substituir a 
última palavra "aluno" pelo vocábulo 
"observador" e a sentença não perde, 
senão ganha, em valor. 

Com o elogiar e recomendar o 
trabalho do Sr. Sternberg não digo 
estar de acôrdo com tôdas as suas 
asserções. Tenho, · em dúvida, a:qui e 
ali pequenas divergências. t[ma, por 
exemplo, sôbre a sua concepção de 
Geografia Humana. 

Para Sternberg, como de resto para 
a grande maioria dos autores brasilei
ros, fran6eses, . americanos e até para 
muitos alemães, "Geografia Humana" 
é sinônimo de "Geografia Cultural". 
Daí aquêle "ou" que o autor .utiliza 
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falando da "expressão binominal" da 
Geografia: a Geografia Física e a Geo
grafia Humana "ou·~ Cultural. Penso 
que a Geografia Humana se divide em 
três setores, cada qual mais importan
te e tendendo à especialização: Geo
grafia Política, Geografia Cultural e 

. Geografia Econômica, correspondendo, 
mais ou menos, aos modos de encarar 
o fàto geográfico: espaço, situação e 
posição, e dominio. 

Aludo apenas, e de passagem, · a 
essa divergência (há outras) , para que 
a curta análise do livro não saia . sob 
a forma de epinicio. · 

• • • 
A muitos, que estejam fora dos 

circulos da moderna Geografia, pare
cerá inapropriado o nome "laborató
rio" de Geografia. Mas não é, se se 
entender, segundo propõe o autor, a 
palavra como sendo "todo lugar onde 
se realizam trabalhos práticos para o 
estudo de determinada disciplina ou 
grupo de disciplinas". Não é preeiso 
que nêle se façam "análises" do tipo 
das .análises quimicas (de solos) ou 
microscópicas (de rochas). :l!:sses dois 
tipos de· análise, quando houverem de 
ser realizados, teriam de ser levados 
a cabo, não pelo geógrafo mas pelo 
pedologlsta ou pelo petrógrafo. 

Há, porém, inúmeros estudos de 
laboratório na estrita esfera de ação 
dos geógrafos, onde o geógrafo fun
cione como tal, sem se intrometer em 
terreno que não é o seu. · 

Fixada tal noção para a expressão 
"laboratório de Geografia" sente-se que 
êsses laboratórios terão conspicuo pa
pel entre os estudiosos dêsse ramo de 
saber, já no curso universitário básico 
(bacharelado), já no ensino da res
pectiva metodologia (licenciado), já a 
$&V1Ço da pesquisa original. São três 
vasti.Ssimos campos que a bem dizer 
não podem funcionar . sem o auxílio 
contínuo do laboratório. Sem êle o 
trabalho do professor é pràticamente 
ineficiente. E dizer. que muitos pobres 
professôres universitários têm no Bra
~l de fazer cursos sem dispor de l'lix.da. 
que de longe se assemelhe a um labo
ratório de Geografia, como existem 
nos Estados Unidos e nos velhos cen
tros culturais da Europa . Laboratórios 
de Geografia também deveriam existir 
nos colégios e até nos ginásios. Porque 
em todos os graus de ensino há como 
desenvolver pesquisas da espéeialidade. 

Sternberg apresenta a seguir, co
mo conclusão dessa parte do seu "Re-

~tório~' o rol detalhado, e lnteligenté
mente classificado do principal ma~
rial necessário à instalação de um la-

. boratório de Geografia nas Faculdades 
de Filosofia. Suas sugestões são geral
mente interessantes. Notei, porém, não 
ter aludido, entre o material de pro
jeção ao cinematógrafo que permite 
a estabilização do filme, em dado qua
dro e a reversão rápida de um trecho 
da pellcula. Vi êsses aparelhos na 
Alemanha, no longinquo ano de 1928. 
Será que não estão vulgarizados nos 

' Estados Unidos? 
O êrro pedagógico do cinema, que 

o põe didàticamente abaixo do epi
diascópio, é obrigar o professor a falar 
em disparate, na velocidade do filme. 
O cinema com dispositivo de revisão e 
fixação da imagem torna-se, a bem 
dizer, um instrumento didático impe
cável. 

O leitor que desejar maiores infor
mes sôbre os laboratórios de Geogra-· 
fia, deve recorrer ao belo livro de IDl
gard Sternberg. 

Everardo Backheuser. 

~ 

ROSE WYLER - The World is Round 
- E. M. Hale and Company, Milw
aukee, U.S.A., 1939 

RICHARD EDES HARRISON .- Look 
at the World - Alfred A. Knopf -
New York, U.S.A., 1944. 

- Olhe para o Mundo. O Mundo 
é redondo! 

Eis ai o que embora pareça a ex
clamação de uma criança entusiasma
da diante de um globo, é, na realidade, 
um a viso sábio e um conselho da mais 
alta importância. . 

De fato, "The World is Round". 
Todo mundo sabe disso desde os ban
cos da escola primária. Desde os dias 
de Galileu isso já não constitui novi
dade. Mas, apesar de tudo, são bem 
poucas, raríssimas as pessoas que têm 
da esfericidade da Terra uma expe
riência real e o conhecimento de suas 
conseq,üências, de modo a que a cons
ciênciá da esfericidade da Terra seja 
uma das bases da sua atitude diante 
da vida e diante dos problemas do 
mundo. Para a maioria, mesi:no das 
classes mais ·cultas, médicos, juristas, 
engenheiros, historiadores, sociólogos, 
etc., o conceito da esfericidade da 
Terra é uma abstração pura sem rela
ção alguma com o "seu" mundo, isto 
é, com o mundo objetivo das suas 
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cogitações. Aliás, a êsse prejuízo de
corrente de uma formação intelectual 
por demais historicista e sem geogra
fia. nenhuma, ou de geografia viciada 
pelo ·uso e demasiá.do abuso das proje
ções planas de Mercator, não escapam 
nem mesino lnÚllleros geógrafos e pro
fessôres de geografia. 

Resulta disso, para essas pessoas, 
serem as suas idéias planas, como pla
no é o mundo que imaginam, - apesar 
de sabê-lo esférico. Mas o pior é que, 
mesmo "se alguns dêles sentem as de
ficiências de sua perspectiva geográfi
ca, não são capazes de adquirir uma 
visão correta do mundo mediante es
forços tresnoitados". · 

E no entanto nós vivemos hoje no 
mundo da aviação, do ráWo,. do radar 
e da boinba atômica, em que é impres
cindível possuirmos uma visão global 
do Inundo se queremos ter a compreen
são, Já não digo de coJsa.s mais coin
plexas, porém de fatos tão simples e 
de todo dia como seja a interpretação 
da leitura do noticiário politico inter
nacional. 

Felizmente na Geografia moderna 
nem tudo é Mercator; e para os que 
queiram estudar com menor esfôrço, já 
existein os recursos técnicos necessá
rios para provocar em qualquer um, 
no campo do pensainento geográfico 
é claro, essa revolução psicológica que 
representa· o por-se em dia com as 
idéias mais adiantadas do seu tempo. 
Para auxilio daqueles que; de maneira 
fácil e rápida, queiram adquirir esta 
visão global do mundo de hoje, tra'." 
zeinos a indicação da leitura de dois 
livros realinente interessantes que par

. tem dessa idéia e que não têm outro 
objetivo senão a de torná-la bastante 
explicita e perfeitamente compreensí
vel até suas últiina..s conseqüências. 

Uin dêsses livros é o The World ts 
Bound,· e o outro ,é Look·at t1J,e World. 

The World is Round é um livrinho 
muito simples de literatura infantil. 
Escreveu-o Rose Wyler. Ilustraram-no 
Ruth e ouve Riley, sob a critica e re
cebendo as sugestões de George T. 
Renner e John L. Rose, respectivainen
te professôres de Geografia na Univer
sidade de ColÚlllbia e de Fisica da 
Universi(iade de Nova York. Editou-o, 
em 1939, E. M. Hale and Company, de 
Milwaukee. · 

E' um livrinho aparentemente sem 
novidade e que pretende, apenas, dar 
à crianç11- uina idéia real e concreta 
da esfericidade da Terra. Para isso, 
em cada uma das suas 48 páginas, tex
tos muito simples, explicam sucessiva-

mente as razões por que, apesar de 
ser o mundo esférico, nós não o vemos 
como tal. Apresentam, de um modo 
sugestivo, várias provas da esfericida
de da Terra e explicações sôbre o que 
seja a fôrça de gravidade. Na última 
página vêem-se duas crianças pensa
tivas diante de um globo, a peJ;lSar, 
coino diz o texto, que de fato: - "O 
mundo seria realmente muito esquisito 
se não fôsse redondo". - "And this 
would be a strange world if it were 
not round". 

O interêsse pedagógico do livrinho 
é tal que, embora feito para crianças, 
merece ser visto pelos grandes. 

• • • 
Look. at the World é ui:n belíssimo 

atlas de Richard Edes Harrison, edi
tado por Alfred A. Knopf, de Nova. 
York, em 1944. O subtítulo "The For
tune Atlas for World Strategy" in
dica, para os que têm acompanhado 
nestes últimos anos os trabalhos de 
Harrison para Fortune Magazine, ser 

· o livro uma coletânea dos mapas que 
tem publicado naquela revista há já 
vários anos, desde que ali trabalha co
mo cartógrafo independente, auto-di
data, e sobretudo cheio de dinamismo 
e de idéias revolucionárias no campo 
da sua arte. 

O fato de que geógrafos notáveis 
com~ George Cressey, Richard Hartsh
orne, Erwin Raisz, Strauz-Hupé e mui
tos outros, tenham incentivado os tra
balhos de Harrison, é bem a prova do 
interêsse e valor dêsses mapas que 
fazem a Geo~afia. retornar "em espí
rito, aos primeiros dias da era moder
na quando os homens, pasinados pela 
maravilha da redondeza da · Terra, es
tudaram o globo, entusiàsticamente, em 
têrmos não tanto do ponto de vista 
prático dos transportes como das re
lações espaciais". 

A obra apresenta 23 maravilhosos 
mapas coloridos e desenhados com ex
traordinário gôsto artístico, e um texto 
de estudo - "The Geographical Sense" 
- em que o autor expõe o seu método 
e a finalidade dos seus mapas em pers
pectiva, qual seja a de "auxiliar os 
leitores a libertarem-se das algemas 
geométricas e psicológicas dos mapas 
convencionais", que impedem a clara 
concepção do mundo e a visualização 
da Terra tal qual é; isto é, esférica e 
indivisível. 

Os mapas de Harrison põem a 
Cartografia em dia com os conceitos , . . 
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de Geografia filosófica, ou da filosofia.
da Geografia, de Sir Halford Mackinder. 

- "Os homens vivem hoje dentro 
das barreiras de um sistema político 
fechado que é, não obstante, de am
plitude mundial", - ensina Mackin
der. "E a significação dêsse fato está 
na .repercussão mundial de qualquer 
explosão das fôrças sociais. Explosões 
estas - êle continua ___, que reper
cutem, · como um eco, com clareza e 
igual intensidade por todo orbe, sa-

. cudindo até seus fundamentos os ele
. mentos débeis do organismo econômico 
e político do mundo". 

Como entender isso sem ter pene
trado primeiro no conhecimento pe:r
feito das inter-relações espaciais da 
superfície do globo? 

Com ·os mapas de Harrison, agin
do como ·o remédio que o anjo passou 
nos olhos de Tobias, as palavras de 
Mackinder tornam-se de uma clareza 
cristalina, ao inesmo tempo que o mun
do se nos apresenta de uma maneira· 
surpreendente, numa visão global de 
tôda a sua unidade esférica. 

Wolny Ramos 

-+e 

PL:tNIO SALGADO - Como nasceram 
as cidades do Brasil - Edições 
Atica - Lisboa, 1946. 

Conhecido autor ·de ensaios pollti
cos, volta o Sr. Plínio Salgado ao cam
po dos estudos brasileiros, onde alcan
çou os seus primeiros sucessos literários. 

No prefácio dêste livro escrito em 
Portugal, falando ao . mapa do Brasil, 
simbôlicamen~e, es.creveu: 

"Um dia, em que transbordava o 
meu afeto pelo Brasil · e os brasileiros, 
resolvi contar, na· terra dos nossos 
Maiores, a história breve que está in
dicada sucintamente nos teus linea
mentos, côres e · designações geográfi
cas: a história das cidades do meu 
pais. · 

E' apenas o resumo· de tudo quan
to conversei contigo e de tudo quanto 
sonho escrever sôbre um tema tão rico 
e fascinante". -
· o trecho acima deixa entrever que 

o livro é mais um brado de poeta - do 
que o trabalho metódico de um inves• 
t1gador. 

Não obstante, apresenta documen
tação farta e selecionada"" Suas pá
ginas exibem as galas ~e um portu
guês castiço e de um estilo claro. 

E aí vai uma pergunta. Serão os 
temas históricos, sociais, geográficos, 
biológicos - privilégio de cientistas? 
Estarão êles fechados aos outros mor ... 
tais? · 

Para merecerem fé, será necessá* 
rio que os trabalhos venham amuleta
dos em esquemas fri0s, vocabulários 
rígidos, gráficos, estatísticas? 

· Os Sertões, por exemplo. Um livro 
desordenado, tumultuoso, ,iterário, co
mo todos nós sabemos. Mas, é a maior 
fonte para o conhecimento objetivo 
do Brasil .. Nenhum rela.tório de enge
nheiros, ou monografia geográfica ri
.gorosamente de acôrdo com os méto
. dos americanos ou franceses - ao 
que nos consta - ehega aos pés do 
monumento euclideano. 

Escrevendo-o, porém, Euclides te-
rá cometido uma heresia? · 

Outros grandes livros, aliás, sôbre 
a realidade brasileira, como P<ipulações 
Meridionais do Brasil e Casa Grande 
& Senzala, não são rigorosamente tra
balhos científicos, conforme a opinião 
generalizada dos entendidos. _ 

Eis porque não vemos com restri
ções, a intromissão dos literatos,· dos 
poetas - em qualquer terreno. O poe
ta vê o mundo a quatro dimensões e 
utiliza-se da fantasia como o instru-

. mento para divulgar as coisas. 
Típica personalidade de poeta -

em tudo que êste titulo possui de no
bre - o Sr. P. S. terá cometido, em 
Como nasceram as cidades do Brasil, 
alguns senões que à crítica construtiva 
caberá corrigir. 

Trata-se de insignificâncias - fri
samos - que não •alteram a substan
cialidad~ da obra, já necessária em 
qualquer brasiliana. · · 

Com 166 . páginas, está dividida eni 
12 capitulos, assim . discriminados: Pa
norama da terra e da gente do Brasil; 
Muros de fortes e perfis de igrejas; 
Piratininga; Matrimônio das raças: 
Mistério$ da. toponímia brasileira; São 
Sebastião do Rio de Janeiro; No tempo 

. do açúcar; As águias do Planalto; As • 
cidades nasceram no sertão; O ouro 
da montanha; Domínio da Grande 
Terra; As cidades brasileiras no século 
XIX. 

A.M. 

~ Colabore eom ~ate "Boletim" que ~ blbliográltco, enviando-lhe livros de SUA autoria OU 
.,... dl1ponfvels em dupllcata1, e que oterecam lnterf•ae ceos~tleo. . 
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BOLETíN BIBLIOGRAFICO DE AN

TROPOLOGIA AMERICANA 
Instituto Pan-Americano de Geo
grafia e História ~ Volumen Sép
timo - 1943-44 - México, D.F ., 
1946. 

Apre~ntando o tomo formula o 
seu diretor um caloroso apêlo aos an
tropólogos çio continente no sentido de ' 
enviarem suas publicações cientificas 
e remeterem informações das ativida
des antropológicas que pessoJ\lmente 
venha desenvolvendo assim como as 
que realizam, de modo coletivo, as ins
tituições que têm seus serviços, a fim 
de que possa o Boletim Geográfico de 
Antropologia Americana refletir a 
maiori!\ das opiniões e que, efetiva
mente, posslblllte a todos os antropó
logos a utilidade que do mesmo cabe 
esperar. 

· Apresenta êste volume sétimo vá
rias informações gerais e grande nú
mero de registos bibliográficos sôbre 
obras de Antropologia Geral, Morfolo
gia Humana, Etnografia, Folclore e 
Arqueologia. Enfeixa sob titulo geral 
"Revista das Revistas" uma relação 
de trabalhos antropológicos e afins 
divulgados nas publicações das insti
tuições cientificas do continente. 

M.B.G. 

iC 

REVUE DE G:S:OGRAFIE ~GIONALE · 
- Bulletin de la Société de Géo
graphie de Lyon et de la Région 
Lyonnaise - Vols. XIX CNs. 1-2 e 
3-4, 1944) e XX CN.0 1-2, 1945) · 
Lyon - Fra~ce. 

A vinda de grande número de. 
publicações cientificas para o Brasil 

assinala promissor intercâmbio cultu
ral com o Velho Mundo. Os mestres e 
pesquisadores da ciência geográfica eu
ropéia procuram, igualmente, ·retomar 
sua posição de influência cultural, 
através da divulgação de seus traba
lhos e pesquisas, interrompida pela II 
guerra mundial. 

São êsses estudos agora divulgados, 
em larga escala, nos periódicos das 
principais universidades e instituições 
culturais da Europa . 

1!:stes números da Revtsta de Geo:. 
grafia Regional, órgão da Sociedade 
de Geografia de Lyon, proporciona ao 
geógrafo preciosos ensinamentos ·e ar
tigos esparsos dão-nos oportunidade 
de constatar alguns dos aspectos da 
evolução geográfica da França. 

M.B.G. 

iC . 

THE SCOTTISH GEOGRAPmCAL MA
GAZINE - Vol. ~2, n.0 3 - De
cember, 1946. Edinburgh. 

:S:ste recente número do órgão da 
Royal Scottish Geographtcal Society, 
encerra um conjunto de artigos do 
maior interêsse geográfico, destacan
do-se o intitulado "Arctic Exploration 
and Research" pelo Prof. R. N. Rudmose 
Brown, D. Se., que investiga o proble
ma das explorações árticas, os progres
sos alcançados nos últimos tempos nes
se sentido e as perspectivas que se 
abrem, com os progressos técnicos e 
científicos gara uma utilização eco
nômica dessas regiões, o que Já está 
sendo objeto de estudo por parte de 
instituições especializadas principal
mente na Inglaterra, Estados Unidos e 
União Soviética. 

J.M.C.L. 

~ Concorra para que o Brasil seja cartogràflcamente bem repmelitado, enviando ao Con
.,... selho Nacional de Geografia informaeões e mapas que possam ser de ntllidade à nova edição 
da Carta Geográfica do ·nra1ll ao Mllloné1lmo, que o Conselho está elaboran!lo. 

-9-
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Lista das publicações entradas no período de 1 de julho 
a 30 de setembro de 1946 

(DE 1 A 15 DE JULHO DE 1946) 

Periódicos nacionais: 

Boletim da Associação. Comercial do 
Amazonas - Ano ·V - Ns. 56 e · 57 
- março-abril de 1946 - Manaus. 

Boletim do D.A.S.P. - Ano V - N.º 
204 _,. Junho de 1946 - Serviço de 
Documentação do D.A.S.P. - Rio. 

Boletim do Departamento Estadual de 
Estatística - N.0 2 - 2.0 trimestre 
de 1945 - São Paulo. 

Boletim Econômico - N .O 4 - Abril 
de 1946 - Divisão Econômica e 
Comercial - Ministério das Rela
ções Exteriores - · Rio. 

Boletim Estatístico - Segunda fase -
Ano ID :..._ N .0 26 - Maio de 1946 
- Departamento Estadual de Es
tatistica - Vitória - E. Santo. 

Bóletim de Estatística Vital e Sanitária 
- Ano IX - N.O 1 - Janeiro de 
1946 - Serviço de Estatí,stica Vi
tal e Sanitária - Departamento 
de Saúde - Vitória - E. Santo. 

Boletim Fluviométrico - Fevereiro de 
· 1946 - Divisão de Aguas - Minis

tério da Agricultura - Rio. 
Boletim Informativo - Ano VII -

N.º 70 - Maio de 1946 - Depar
tamento dos Correios .e Telégrafos 
- Rio. 

Boletim Informativo Semanal - N.0 

854 - Junho de 1946 - Câmara 
de Comércio da Cidade do Rio 
Grande - ·. Rio G. do Sul. 

Boletim do Instituto do Açúcar e do 
Alcool - Ano X ~ N.0 11 - Abril 
de 1946 _:_ Secção de Estatística · 
- Rio. 

Boletim Meteoro-Agrícola Ano 
XXVII - Ns. 5 e 14 - Fevereiro
maio de 1946 - Serviço de Meteo- · 
rologia - Ministério da Agricultu
l'tl - Pôrto Alegre - Rio G. do 
Sul. 

Boletim Memal de Bioestatística -
Ano VII - N.O 12 - Dezembro de 
1945 -'- Depàrtamento Estadual de 
Saúde - Rio G. do Sul. 

Boletim Shell - Vol. 3 - N.0 32 --'
Janeiro-fevereiro de 1946 - Rio. 

Boletim da Superintendência dos Ser
viços do Café - Ano XX - N.0 

226 - Dezembro de 1945 - São 
Paulo. . 

Brasil A!;Ucareiro - Ano XIV - Vol. 
XXVII - N.0 5 - Maio de 1946 -
Instituto do .Alcool - Rio. 

Economia - Ano VIII '---- N.O 85 -
Junho de 1946 - São Paulo. 

Engenharia - ·Ano IV - Vol. IV -
N.O 47 - Julho de 1946 - São 
Paulo . · 

E.T. V. - Ano III - Ns. 23-24 -
Abril-maio de 1946 - Escola Téc
nica de . Vitória - Espirito Santo. 

Medicina-Cirurgia-Farmácia - N.0 122 
- Junho de 1946 - Rio. 

Memória do Instituto Osvaldo Cruz -
Tomo 43 - Fase. 2 - Outubro de 
1945 - Rio. 

Monitor Mercantil - Ano XXXI -
Vol. LX - N.0 1560 - Junho de 
1946 - Rio. , 

Revista da Academia MatogrosBense de 
Letras - Tomo XXIII-XXIV -
Anos XII e XIII - 1944-1945 -
Cuiabá. 

Revista do Departamento Nacional do 
Café - Ano XIV - . N.0 . 153 -
Março de 1946 - Rio. 

Revista da Escola de Minas - Ano XI 
- N.O 2 - Maio de 1946 - Ouro 

· Prêto - Minas. 
Revista de Organização Científica -

Ano XV - N.O 172 - Abril de 
1946 - Instituto de Organização 
Racional do Trabalho - São Paulo. 

Revista do Serviço Público - Ano IX 
- Vol. II - N.0 3 - Junho de 
1946 - Serviço de Documentação 
do D.A .S.P. ·- Rio. 

Suplemento Estatístico do Boletim da 
Superintendência dos Serviços do 
Café - Ano XII - Ns. 218 e 219 
- Maio-junho de 1946 - São 
Paulo. 

' 
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Tradição - Ano X - Vol. IX - Fase. 
IV - N.0 56 - Abril de 1946 -
Recife - Pernambuco. 

Visão Brasileira - Ano IX - N.0 93 -
Junho de 1946 - Rio. · 

Periódicos estrangeiros: 

Anales de la Sociedad Cientifica Ar
gentina - Tomo CXLI - Entrega 
m - Março de 1946 - Buenos 
Aires . . · 

Anexo Histórico del Memorial del Ejér .. 
cito de Chile - Aiío II - N.O 5 -
Enero-febrero de 1946 - Santiago 
de Chile. 

Anuário Hidrográfico - Aiío VI -
1945 - Dirección ·de Hidrografia y 
Navegación - Asunción - Pa-
raguai. · · 

,Pquitectura - Aiío Xm - N.O 145 -
Agosto de · 1945 - coiegto de Ar
qultectos - Habana - Cuba. 

IJelgique Amerique Latine - Nouvelle 
série - N.O 8 - Mal 1946 - Bru
xelles. 

8oletfn - Aií<f VIII - N.0 5 - Maio 
de 1946 - Comisión Panamericana 
de Cooperación Intermunicipal ,
Habana - Cuba. 

Boletín Bibliográfico - N.O 108 - Ja
neiro-fevereiro de 1946 - ·auenos 
Aires - Argentina. 

Boletín Estadísttco - N.O 106 - Mayo 
de · 1946 - Banco Central de la 
República · Argentina - Buenos 
Aires . 

Boletín Esta.dístico - N.0 106 -:---- Mayo 
de 1946 - Banco Central de la 
República Argentina - Buenos 

. Aires. . 
Boletín Informativo del Ministerio de 

.Relaciones Exteriores - Fevereiro
março de 1946 - Quito - Ecuador. 

Boletín de Informaciones Petroleras -
Afio XXIII - . N.0 '260 - Abril de 
1946 - Buenos Aires. 

Boletín del Instituto Internacional 
Americano de Protección a la In
fancia - Tomo XX - N.0 2 -
Junho de 1946 - Montevidéu. 

Boletín de Minas y Petról.eo - Tomo 
XVI - N.O 4 - Abril de 1946 -

. Secretaria de la Economia Nacio
nal - México, D .F. 

Boletín de la Sociedad Argentina de 
Estudios. Geográficos - Gaea -
Ns. 16 e 18 - Julho de 1945 e 

· janeiro-março de 1946 - Buenos . 
~ Aires . 
loletín de la Sociedad Geológica del 

Perú - índices de los tomos, 
I-XVIII, 1925 - 1945 - Lima. . 

Canadian Geographtcal Journal _, Vol. 
I - Ns; 1 a 8 - 1930; Vol. II -
Ns. 1 a 6 - 1931; Vol. III - Ns. 
1 a 6 - 1931; Vol. IV - Ns. 1 a 6 
- 1932; Vol. V - Ns. l a 6 -
1932; Vol. VI :- Ns. 1 a 6 ,;_ 1933; 
Vol. VII - Ns. 1 a 6 - 1933; Vol. 
vm - Ns. 1 a 6 - 1939; Vol. IX 
- Ns. 1 · a 6 - 1934; Vól. X -
Ns. 1 a 6 - 1935; Vol. XI - Ns. 
1 a 6 _;_ 1935; Vol. XII - Ns. 1 a 6 
- 1936; Vol. xm - Ns. 1 a 8 -
1936; Vol. XXXI - N.0 6 - 1945; 
Vol. XXXII - Ns. 4 e 6 - 1946 _; 
Ottawa - Canadá. 

Canadian Historical Review (The> -
Vol. XXV - · N.0 3 - Setembro de 
1944 - Vol. xxvn - N.0 1 -
Março de 1946 - U .S.A. 

Commercial Pan Amertca - Vol. XV 
- Ns. 3 e 4 - ?.,1&.rço-abril de 1946 
_._ U .S.A. . 

Economí.a y Finanzas - Ano X - N.0 

115 - Maio de 1946 - Santiago -
Chile . . 

· Estadísttca - Vol. . IV -- N.0 13 - . 
Marzo ·de 1946 - Instituto Intera
mericano de Estadística __. México, 
D.F'. . 

Estadísttca Chilena - Ano XIX -
N.º 1 - Janeiro-fevereiro de 1946 
- Dlrección General de Estadísti
ca - Santiago de Chile. 

Foundryman's News Letter - Vol. 2 
- NJ> 2 - February, , 1946 
U.S.A. 

Industria - Aiío LXllI - ·N.0 2 
Febrero de 1946 - Socledad de 
Fomento Fabril - Santiago .de 
Chile. · ' 

Livro Americano - Tomo IX - N.O 6 
- Junho de 1946 - Pan American 
Union - Washington, V,S.A . 

Memoria del Ejército de. Chile - Aiío 
XXXIX - Ns. 210 y 211 - Enero
febrero y marzo-abril de 1946 -
Santiago. 

Memorial del Estado Mayor - Aiío 
XXXVI - Época III - Ns. 3 y 4. 
- Bogotá - Colombia. · · 

Monthly Cheklist of State Publtcations 
- Vol. 36 - N.º 12 - December 
...:_ 1945 - U .S.A. ' 

Monthly .Review of Business Statistics 
- Vol. CXXXIX - N.0 22 - May, 
1946 - U.S.A. 

Natural History - Vol. LV - N.O 6 -
June - 1946 - American Museum 

· of Natural Hístory -:-- New York 
-U.S.A. . 

Northwestern Alumni News - Vol. 
XXV - N.º 5 - April - 1946 -
Northwestern Uni:versity - Illinois 
- U .S.A . . 
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Noticioso - Afí.o XI - Ns. 231, 232, 
233 y 234 - Enero-febrero-marzo
abril de 1946 - Dirección de Infor
maciones -..:.. Ministerio de Agri-

. cultura de la Nación Argentina. 
Ocidente - Vol. XXIX - N.O 98 -

Junho de" 1946 - Lisboa - Por• 
tugal. · . 

Revista de la Admtnistración Nacional 
del Agua - Afio X - N.O 107 -
Mayo de 1946 - Buenos Aires -
Argentina. 

Revista del Banco de la República -
Afio IV - N.0 16 - Enero de 1946 
- Montevidéu - Uruguai. 

Revista Bimestre Cubana :...... Vol. LVI 
- N.0 2 - Septiembre-octubre de 
1945 - La Habana. 

Revista de la Cámara de Comercio 
Uruguallo-Brµsilefío - Afio Vlll 
- N.0 84 - Abril de 1946 - Mon
tevidéu - Uruguai. 

Revista de la Universidad de Antioquta 
·- N.0 74 - Octubre-noviembre. 

Semana Internacional (La) - Afio 
XXV - Ns. 1252-1259 - Marzo
abril de 1946 - Valparaíso :...... 
Chile. 

South America Journal (The) - ' Vol. 
CXXXIX - N.0 22 - May, 1946 
- London. 

Universidad Católica Bolivariana -
Vol. XI - N.0 42 - Agosto-sep
tiembre de 1945. - Medellin - Co
lombia. 

Veritas - Afio XVI - N.0 186 - Junho 
de 1946 - Buenos Aires - Ar
gentina. 

Viajeros - Afio VIII - Ns. 84-85 · -
Septiembre-octubre de 1945 - Call 
- Colombia. 

Folhetos. nacionais: 

Carta de Educação - Demográfica 
1946 - Associação Brasileira de 
Educação - Rio. · 

Código de Obras das Municipalidades 
Fluminenses em Fase do Urbanis
mo - Eng. Stephane Vanmer. 

Decreto-lei n.0 1 5~ e Decreto n.0 1 559, 
de 12 de dezembro de 1945 - In
terventoria Federal - Manaus. 

Estudo Morfológico da Baritina de Ca
. maru - Elisárlo Távora Filho -;
Estudo Brasileiro de Geologia -
Ano · I - Vol. I - Fase. 2 -
Março dé 1946 - Fundação Getú-
lio Vargas. . 

História da navegação a vapor na ri
beira de Iguape, seus afluentes, 
mar Pequeno e canal de Ararapua 
- A. Paulino · de Almeida - 1945 
- São Paulo. · 

Memória histórica de Pariquera-Açu -
A. Paulino de Almeida - 1939 -
São Paulo. 

Ocorrênctas de calcáreo no Rio Grande 
do Sul e prospeção da jazida de 
Vacacaí no município de São Ga• 
briel - Viktor Leinz - Estudos 
Brasileiros de Geologia - Ano I 
- Vol. I - Fase. I - Fevereiro de 
1946 - Fundação Getúlio Vargas. 

Urbanismo no Estado do Rio - Eng. 
Stephane Vanmer. 

Folhetos estrangeiros: 

Bloock - Pile System of Statistics 
Maps - Erwin Raisz. 

Traw Jour Own Blackboard Maps -
. Erwin Raisz. 

Fauna li la Flora de Santa Fé en ZOs 
primeros cronistas (La> - Agustin 
Zapata Gollan - Departamiento 
de Estudios Etnográficos y Colo
niales - Ministerio de Gobierno e 
Instrucción Pública - 1944 - Ar
gentina. 

Geographiccil Distribution of the ·Mi
neral Industrv of the United States 
Landform, Landscape, Land - Use 
and Land - Tllpes Maps - Erwin 
RJl,isz. 

Map Projections and the Global War 
- Erwin Raisz. 

Olllmpic - Wallowa Lineament (The> 
- Erwin Raisz. 

Our ·Lopsided Earth - Erwin Raisz. 
Tables for Construction of Oblique Ste

reographic Hemispheres · - Erwin 
Raisz, Olmstead Peet and Horace 
Taylor. 

Livros nacionals: 

Geografia e História - Maria dos Reis 
· Campos. 

Vida na cidade - Maria dos Reis 
Campos. 

Mapas: 

Mapa Geológico Preliminar del Perú 
li Memoria Explicativa - J. A. 
Braggi - Ministério de Fomento 
- Lima - Peru . 

(DE 15 A 30 DE JULHO DE 1946) 

Periódicos nacionais: 

Aerosul - Ano 3 - N.O 15 - Maio de 
1946 - Rio. , 

Anuário Estatístico da Exportação -
1942 - 1943 - 19ü - Departa,. 
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mento Estadual de Estatística -
Pôrto Alegre , - Rio Grande do 

' Sul . ' 
Boletim Bibliográfico - Ano ll - Vol. 

VII -..,. Abril-maio-junho de 1945 - . 
· são Paulo~ 

Boletim Estatístico - Ano m - Ns. 
45-36 e 45-37 - Agôsto-setembro 
de 1945 - Instituto Nacional do 
Sal - Rio. 

Boletim de Estatisttca Vital e Santtá
ria - Ano IX - N.0 2 - Fevereiro 
de 1946 - Vitória - Espírito Santo. 

Boletim Informativo Semanal - Ns. 
855, 856 e 857 - Julho de 1946 -
Pôrto Alegre - Rio Grande do Sul. 

Boletim de Informações da B6Zsa de 
Mercadorias de São Paulo - Ns. 
227, 228, 333, 334, 335, 336 e 337 -
Maio-junho de 1946 - São Paulo. 

Boletim do Ministério do Trabalho, In
dústria e Comércio - Ano Xll -
N.0 137 - Janeiro de 1946 - Rio. 

Brasil-Ferro-Carril. - Ano XXXVll -
Vol LXXX - N.0 1069 - Junho de 
1946 - Rio . 

Brasiltur - Ano 15 - N.O 157 - Julho 
de 1946 - São Paulo. 

C4mara de Comércio e Indústria do 
Brasil - Ano XVI - Julho de 
1946 - Rio. 

Construtor Infórniattvo e Técnico (0)' 
..._ Ano Vll - Ns. 360, 361, 367, 
368 - MaiO' e julho de 1946 - Rio. 

Mtneração e Metalurgia - Vol. X -
N.0 59 - Abril de. 1946 - ·Rio. 

Monitor Mercantil - Ano XXXII -
Vol. LX - N.0 1562 - Julho de 
1946 - Rio . 

Revista das Academias de Letras -
Ano IX ...,... N.0 60 --- Novembro- . 

: dezembro de 1945 - Rio. 
Revista do Clube de Engenha,ia -

Vol. XIV - . 2.ª fase - Ns. 117 e 
118 - Maio e junho de 1946 - Rio. 

Revista do Departamento Nacional do 
Café - Ano XIV - Vol. XXV1 -
Ns. 154-155 ·- .Abril-maio de 1946 

' - Rio . 
Revista de Indústria Animal - Vol. Ill 

- N.O 1 --.. Março de 1936 - São ·· 
Paulo. 

Revista Municipal de Engenharia -
Vol. XII - .N.0 4 - Outubro de 
1945 - Rio . 

Revista Politécnica - Ano 41 - N.º 
149 - Outubro de 1945 - São 
Paulo. 

Vida Capixaba - Ano · XXIV - N.º 
640 - Junho de 1946 - Vitória -
ESpirito Santo. . · 

Vozes de Petrópolis - Vol. 4 - Fase. 3 
- Maio-junho de 1946 - Petró- · 
polis - E. do Rio. 

Periódicos estrangeiros: 

Agronomia - Ano XI - N.0 45 -
Janeiro-fevereiro de 1946 - Lima 
- Peru. · 

AnaJes de la Academia Nacional de 
Artes y Letras - Ano XXX - To
mo XXV - Janeiro-dezembro de 
1944 - La Habana - Cuba. 

Anuario Estadistfco de Venezuela -
1944 - Dirección General de Esta
distica - Caracas - Venezuela. 

Boletin - Ano XVll - N.0 6 - Junho 
de 1946 - La Habana - Cuba. 

Boletin - Ano XVII - N.O 70 - Outu
bro-novembro-dezembro de 1945 -
Banco Central de Bolivia - La 
Paz. · 

Boletín de Información de la Escuela 
Nacional de ctencias Biológicas -
N.0 4 - Janeiro de 1946 - Institu· 

· to Politécnico Nacional de México 
- México, D.F. 

Boletín Mensual de Estadistica - Ano 
V .:_ Ns. 1, 2, 3, 4, 5, 6 - Janeiro 
a junho de 1945 - Dirección Ge
neral de Estadistica - Ministério 
de Fomento - Caracas - Vene
zuela. 

Boletín ·de la Soctedad Mexicana de 
Oeografía y Estadístíca - Tomo 
LXI - N.O 3 - Maio-junho de 1946 
- México, D .F. 

Books News - Vol. I - N.0 5 - Junho 
de 1946 - New York, U .S.A. · 

Ctio - Ano · xm - Ns. 68-70 - Ja
neiro-junho de 1945 - Academia 
Dominicana de la História - Repú
blica Dominicana. 

Cuba Económica y Financiera - Vol. 
XXI - N.O 242 - Maio de 1946 -
La Habana - Cuba. 

·Registro Municipal - Ano LXV1 -
Ns. 313 a 319 - Bogo~á - Colombla 

Revista Bimestre Cubana - Vol. LVI 
- N.O 3 - Novembro-dezembro de 
1945 - La Habana """-Cuba. 

Revista de Economia Argentina - Ano 
XXVII - Tomo XLV - N.0 334 ·
Abril de 1946 - Buenos Aires -
Argentina. 

Revista de Estadístíca - Vo1. IX -
N.0 5 - Maio de 1946 - México. 

Revista Geográfica Americana - Ano 
XIII - . Vol. XXV - N.O 153 -
Junho de 1946 - Buenos Aires -
Argentina. · . 

Revista H41Jáníca Moderna - Ano X 
- Ns. 3 e 4 - Julho-outubro de 
1944 - Buenos Aires - Argentina. 

Revista de las Indias - Ns. 87-88 -
Março-a.bril de 1946 - Bogotá -
Colômbia. 

• 
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Revista Javeriana Tomo XXV -
N.0 124 - Maio de 1946 - Bogotá 
- Colômbia. 

Revista Militar - Ano IX - Ji:poca 
VII - Ns. 97, 98 - Novembro-de
zembro de 1945 - Ano . X - Ji:poca 
VII - Ns. 99-100 - Janeiro-feve
reiro de 1946 - La Paz - Bolívia. 

Revista Nacional - Ano VIII - N.0 94 
- Outubro de 1945 - Montevidéu 
-UrugUai. 

Revista de Portugal - Série A - Vol. 
IX - N.0 45 - Junho de 1946 -

. Lisboa - Portugal. . 
Revista de Veterinaria 11 Fomento Equi

no - Ano VI - N.0 22 - Março 
de 1946 - Buenos Aires - Argen
tina. 

South American Journal (The) - Vol. 
CXXXIX - Ns. 23-24 - Junho de 
1946 - Londres - Inglaterra. 

Tierras y Aguas - Ano VII - Ns. 79 
e 80 __; Julho-agosto de 1945 -
Bogotá - Colômbia. 

Universidad de Antioquia - N.O 74 -
Outubro a dezembro de 1945 -
Bogotá - Colômbia. 

Universidad de la Habana - Ano X 
- Ns. 61-62-63 - Julho a dezem
bro de 1945 - La Habana - Cuba. 

Folhetos nacionais: 
Desenvolvimento periódico do sistema 

ferroviário brasileiro - Departa
mento Nacional de Estradas de 
Ferro - Rio. 

Estatística Judiciária do Rio Grande 
do Sul - 1945 - Pôrto Alegre "'""'.'" 
Rio Grande do Sul. . 

Macabu - Novembro de 1945 - Rio. 
Memória sôbre o preço do açúcar -

Sérgio Buarque de Holanda - Sé
rie u · - Janeiro de 1946 - Rio. 

Folhetos estrangeiros: 

Actividad industrial durante los pri
meros cuatro meses de 1946 según 
los números índices correspondien
tes a los salarios ' pagados a la 
ocupación de obreros 11 a las horas 
- Obrero de trabajo en la in
dustria (La) - Buenos Aires -
Argentina. 

Exportaciones argentinas en los pri- . 
meros cinco meses de 1946, com
paradas con las del mismo período 
del aiío anterior (Las> - Dirección 
General de Estadística y Censos de 
la Nación - Buenos Aires - Ar-

. gentina: 
Memoria anual - 17.ª - Ano de · 1945 

- Banco Central de Bollvia -
La Paz. 

Livros estrangeiros: 

Historial Genealógico 4e Familias Ca
roreiías - Doctor Ambrosio Pe
rera - Tomos I e II - Caracas 
- Venezuela. 

Jglesias de Potosi (Las) - Cuaderno 
m - 1945 - Academia Nacional 
de Bellas Artes - Buenos Aires -
Argentina. 

Samaria, Pasado 11 Porvenir - Vol III 
- Arehivo General de la Nación 
- República Dominicana • 

Doações - (nacionais) 

Folh~tos: 

Anais da . primeira reunião sul-ameri
cana de botânica - separata do 
vol. III - Doado por A. J. Sam
paio, autor do folheto. Chefe da 
Secção. de Botânica do Museu Na
cional. 

Livros: 

Monografia de rio Bonito - Doado 
pelo Prof. Roberto Pereira dos San
tos, autor do livro. Faculdade Flu
minense de Medicina. 

Doações - (estrangeiras) 

Folhetos: 

Le Brésii, Pays d'lmmigration - Doado 
por Maurice Ed. Perreto, autor do 
folheto. 

Compras: 

Albu171 geográfico ilmtrado de la Re
publica Argentina - Ns. l · e 2 -
Argentina. 

Biografias sucintas de algunos próce
res de Chile - Ricardo Larrain 
Bravo - 1939. 

Brazil: People and Institutions - F. 
Lynn Smith - 1946, • 

Colombia - Kathleen Romoll - 1944. 
Datas célebres e fatos notáveis do 

Brasil - José de Vasconcelos -
Vol. I - 1890 . 

Impressões de uma viagem do Pará ao 
Recife - A. A. Câmara - 1915. 

Indta (La) - Krishnalal Shridharani 
- 1944.' 

International Who's Who (The) ·-
1944-45. . 

M aravillas de la vida animal - J. A. 
Hammerton - 3 vol. - . 1946. 

Plans and Plant Science in Latin Ame
rica - Frans Verloorn - 1945. 
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Principles of Photographic Reproduc
tion - Carl W. Miller - 1942. 

Rio de Janeiro - F. Ranzini e A. Pei
xoto .:..... 1945. 

(DE ·1 A 15 DE AGOSTO DE 1946) 

Periódicos nacionais: 

Acrópole - Ano !X - N.0 98 - Junho 
de 1946 - São Paulo. 

Anuário Estatístico do Distrito Federal 
- Ano X - 1946 - Departamento 
de Geografia e Estatística - Pre
feitura do Distrito Federal - Rio. 

Anuário Estatístico do Estado de São 
Paulo - 1942 - Departamento 

· Estadual de Estatística - São 
Paulo. . 

· Avião - Ano V - N.0 50 - Maio de 
1946 - Rio. 

Biológico (O) - Ano XII - N.0 7 -
Julho de 1946 - São Paulo. 

Boletim - N.0 64 - 1944 - Divisão 
de Fomento da . Produção Mineral 
- Ministério da Agricultura -
Rio. . 

Boletim da Bôlsa de Mercadorias -
Ano VI - N.0 85 - Junho de 1946 
- Pôrto Alegre · - Rio Grande do 
Sul. . 

Boletim da Câmara de Reajustamento 
Econômico - Ano VII - N.0 67 -
Maio de 1946 - Rio. 

Boletim Comercial - ·Ano VI - N.º 62 
- Junho de 1946 . - Florianópolis 
- Santa Catarina. 

Boletim do Conselho Nacional de Trdn
sito - N.O 17 - Março de 1946 ......,. 
Ministério da Justiça e Negócios 
Interiores. 

Boletim do D.A.S.P. - Ano V - Ns. 
206 e 207 - Julho de 1946 - Mi
·nistério da Fazenda - Rio. 

Boletim do Departamento de Estradas 
de Rodagem ~ Ns. de outubro de 
1943 a outubro .de 1945 - São 
Paulo. · 

Boletim Econômico - 'Ns. III e V -
Março e maio de 1946 - Ministério 
das Relações . Exteriores - Rio. 

Boletim de Estatistica Vital e Sanitá
ria - Ano IX - Ns. 2, 3 - Feye
reiro-março de 1946 - Serviço de 
Estatística Vital e Sanitária - De
partamento de Saúde - Vitória -
Espírito Santo. · 

Boletim de Informações - Ns. 229, 338, 
339 e 340 - Julho - São Paulo. 

Boletim Informativo Semanal - N.º 
858 - Julho de 1946 - Câmara 
de Comércio da Cidade do Rio 
Grande - Rio Grande do Sul. 

Brasil-Açucareiro - Ano XIV - Vol. 
XXVII - N.0 6 - Junho de 1946 
- Instituto do Açúcar e do Alcool 
- Rio. 

Brasil-Ferro-Carril - Ano XXXVII -
Vol. LXXX - N.0 1066 - Março 
de 1946 - .Rio. 

Caça e Pesca - Ano VI - N.0 60 ·
Junho de 1946 - São Paulo. 

Campo (0) - Ano 17 - N.0 199 -
Julho de 1946 - Rio. 

Construtor Informativo e Técnico (0) . 
- Ano VII - Ns. 366, 370, 371 -:
Junho-julho-agôsto de 1946 - Rio. 

Coop - Ano I - Ns. 6, 9 e ·12 - 1942; 
Ano II - Ns. · 13, 14, 15 e 16 -
1942; Ano III - Ns. 26, :18 - 1943; 
Ano III - Ns. 33, 34 e 39 - 1944 
- Salvador - Bahia. 

Cultura Médica - Ano VII - N.0 12 
-Junho de 1946 - Rio. 

Digesto Econômico - Ano II - N.0 20 
- Julho de 1946 - São Paulo. 

Economia - Ano Vill - N.0 86 - Ju
lho de 1946 - São Paulo. 

Gazeta Clínica - Ano XLIII - Ns. 11 
e 12 - Novembro-dezembro 'de 1945 

· - São Paulo .. 
Grã-Bretanha de Hoje (A) - Ns. 88 e 

99 - Janeiro-fevereiro de 1946 -
Rio . . 

Medicina-Cirurgia-Farmácia - N.0 123 
- Julho de 1946 - Rio. 

Monitor Comercial - Ano X - N.0 118 
- Julho de 1946 - Curitiba -
Paraná. · 

Monitor Mercantil - Ano XXXII -
Vol. LX - Ns. 1563, 1564 e 1565 -
Julho de 1946 - Rio. 

Nação Armadct - Ano 7 - N;O 78 -
Junho de 1946 - Rio. 

· Revista da Academia Paulista de Le
tras - Ano IX - N.0 34 - Junho 
de 1946 - São Paulo. 

Revista do Clube de Engenharia -
Vol. XIV - Ns. 109-110 - Setem
bro-outµbro de 1945; Vol. XIV -
N.O 116 - Abril de 1946 - Rio. 

Revista do Comércio de Café do Rto 
de Janeiro - Ano XXIV - N.0 

292 - Junho de 1946 - Rio. 
Revista de Direito Municipal - Vol. 

I . - Fase. II - Ano I - Março
abril de 1946 - Salvador - Bahia. 

Revista do Instituto Histórico e Geo
gráfico do Rio Grande do Sul -
Ano XXV - N.0 101 - IV trim.es
tre de 1945 ~ Pôrto Alegre - Rio 

. ·Grande do Sul. 
Revista Rural · Brq.sileira - Ano XXVI 

- N.º 310 - Junho de 1946 - São 
Paulo. · 

Rodovia - Ano IX - Ns. 73..:77 - Fe
vereiro-julho de 1946. 
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Suplemento Estatístico do Boletim 4a 
Superintendência dos Serviços tlo 
Café - Ano XII - N.O 22 - Julho 
de 1946 - São Paulo. 

Touring - Ano XIV - Ns. 152 e 153 -
Maio e junho de 1946 - Rio . 

Visão Brasileira - Ano IX - N.0 94 
- Julho de 1946 - ruo . 

Zebu - Ano VI - N.0 48 - Junho de 
1946 - Uberaba - Minas Gerais. 

Peri~icos estrangeiros: 

Abside - Ano X - N.0 2 - Abril
. jµnho de 1946 - México, D. F. 

Acta Americana - Vol. III - N.0 4 
- Outubro:...dezembro de 1945 -
Los Angeles - Califórnia - u. s. A. 

American Archivist (The) - Vol. IV 
- Ns. 2-3 - Abril-julho de 1946 
- Wisconsin - U.S.A. . 

Anales de Economia y Estadisttca -
Ano I - N.0 4 - 2.ª época -
Abril de 1945 - Bogotã - Co-
lômbia. . 

Annals of the Associations of Ameri
can Geographers - Vol. XXXVI -
N.0 2 - Junho de 1946 - Univer
sity of Wisconsin - Madison Wls
consin - U.S.A. 

AnnuaZ Report of the Library of 
Congress - Junho de 1945 -
Washington, D.C . - 'U.S.A. 

Bibliografia Hispánica - Ano V -
N.0 5 - Maio de 1946 -.Instituto 
Nacional dei Libro Espaftol - Ma
drid - Espanha . 

Boletín de la Academia de Cíencias 
Físicas, Matemáticas y NatuJales -
Anos VI-VIII - Tomo VI - N.0 21 
- 2.0 semestre - 1939 - 2.0 se
mestre - 1941; Ano IX .....,. Tomo 
VII - Ns. 22 e 23 - 1.0 e 2.0 se
mestres de 1942; Ano X - Tomo 
VIII - Ns. 24 e 25 - 1.0 e 2.0 se
mestres de 1944 e Ano XI - Tomo 
IX - N.0 26 - 1.0 semestre de 
1945 - Caracas - Venezuela. 

Boletín de la Academia Nacional de la 
Histori.a. - Tomo XXVIII - N.O 
112 - Outubro-dezembro de 1945 
- Caracas - Venezuela.. 

Boletín Estadistico - Ano ·XLVII -
N.0 586 - Abril de 1946 - Dire
cción de Esta<iistica. - Buenos Ai
res - Argentina. 

Boletín Estadístico -'- N.0 107 - Junho 
de 1946 - Banco Central de la 
República Argentina - Buenos Ai• 
res - Argentina. 

Boletfa de la Faculdad de Cíencias 
Exatas, Físicas 11 Naturales - Ano 
IX - N.0 1....:... 1946 - Universidad 1 

Nacional de Córdoba - República 
Argentina. 

Boletín de Informaciones Petroleras -
Ano XXII! - Ns. 258-261 - Feve
reire-.maio de 1946 - Buenos Aires 
- Argentina. 

Boletín Mensual - N.0 215 - Janeiro 
de 1946 - Banco Central de Chile 
- Santiago. 

Boletín de Minas y Petróleo - Tomo 
XVI - N.0 5 - Maio de 1946 -
Dirección General de Minas y Pe._ 
tróleo - Secretaria de la Econo
mia Nacional - México, D. F .-

Boletín Minero - Ano LXII - Vol. 
LVllI - Ns. 551 e 552 - Março
Abrll de 1946 ,__ Sociedad Nacional 
de Mineria - Santiago - Chile. 

Boletín del Ministerio de Justicia e 
Instrucción Pública de la Nactón 
Argentina - Ano VIII - N.0 67 
- Setembro de 1945; ·Ano IX -
N.0 72 - Fevereiro de 1946 - Bue-

. nos Aires - Argentina. 
· Boletin de la Munictpalidad de la Plata 

- Ano XXXVIII - N.0 299 - Ju
lho a dezembro de 1945 - Munici
palldad de la Plata - Argentina. 

Boletín del Museo Social Argentino -
Ano XXXIV - Entregas 287-288 
- Maio-junho de 1946 - Museu 
Social Argentino - Buenos Aires 
- Argentina. 

Boletín Oficial - Ano XL - N.0 118 
· - Abril de 1946 - Ministério de 

Comercio - La Habana - Cuba. 
Boletin de la Oficina Sanítaria Pana-

mericana - Ano 24 - Vol. 12 -
Dezembro de 1945; Ano 25 - N.0 1 
- Janeiro de 1946.:...... Washington, 
D.C. - U.S.A. 

Bolettn Trimestral de Estad'ística -
Ano XXI ;__ N.O 3 - 3.0 trimestre 
de 1945 - Colônia de Moçambique 
- Africa do Sul. 

Boletim da União Pan-Americana · -
Vol. XLVIII - Ns. 3-7 - Março
julho de 1946 - Pa.n America.n 
Union - Washington - U.S.A. 

Canadian Geographical Journal - Vol. 
XXX'.In - N .O 1 - Julho de 1946 
- Montreal - Ca.nadâ. 

ComerciO Exterior - Afto .1944 - Di
. rección General de Estadistica -

Santiago - Chile. 
Comercio Interior y Comunicaciones -

Ano de 1943 - Dirección General 
de Estadísti.ca - Santiago - Chile. 

Current List of Medical Líterature -
Vol. 10 - Ns. 23 e 25 - Junho -
Vol. II - N.0 1 - Julho de 1946 -
Washington - U.S.A. 

. 1 
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Economista (El> - Tomo XIII - Ano 
8 - N.0 154 - Maio de 194~ -
México, D.F. ' 

Estadística - Vôt IV - N.0 13 '-
. Março de 1946 - Instituto Intera

mericano de Estadística - ·México, 
D.F. 

Estadistica Chilena - Ano XIX - .N.0 

3 - Março de 1946 - Dirección 
General de Estadística - Santiago . 
- Chile. . . 

Export Gazette (The) - Vol. II - N.O 
8 - Abril de 1946 - U.S~A. 

Foreign Commerce Weekl1J - Vol. 
XXIII - Ns. 5-8-12 - Maio-junho 
de 1946 - Washington - U .S.A. 

Geographical Journal - Vol. CV -
Ns. 5-6 - Maio-junho de 1945; 
vol. CV!' - Ns. 5-6 - Novembro
dezembro de 1945 - Londres In
glaterra. 

Geographical Magazine - Vol. XIX 
- Ns. 1-2-3 - Maio-junho-julho 
de 1946 - Londres - Inglaterra. 

Geographtcal Review - Vol. XXXVI 
- N.º 3 - Julho de 1946 - New 
York -1 U .S.A. 

Indicador Industrial (El> - Ano 3 -
N.º 6 - Junho de 1946 - New 
York - U.S .A. 

Indústria Portuguésa - Ano ·19 - Ns. 
216-218 - Fevereiro-abril de 1946 
- Lisboa - Portugal. 

Information. Bulletin - Ns. 2, 5, 8, 11, 
13, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 27 e 29 
- Abril a julho de 1946. 

·Informe Eptdemiológtco . Mensual -
Vol. III - N.0 3 - Março de 1946 
- Washington - U.S.A. · · 

Journal of the American Statistical 
Association - Vol. 41 - N.º 234 
- Junho de 1946 - Washington. 
-U.S .A. ' . . 

Journal of Geograph1J - Vol. XLIV -
N.0 9 - Dezembro de 1945; Vol. 
XLV - Ns. 1-3 - Janeiro-março 
de 1946 - Chicago -• u. S. A-. 

Livro Americano (O) --" Tomo IX ..,.. 
N.0 7 - Julho de 1946 - Wash
ington - U .S.A. 

Memorias de la Academia Mexicana -
Tomo VII - 1945 - México, D .Fi. 

Monthly Checkltst of 'state Publica-
• tions - Vol. 37 - Ns. 1, 2 .....:. Ja

neiro-fevereiro de 1946 - Wash
ington - U.S.A . . 

M<;inthl11 Review of Business Statistics 
- Vol. XXI _,.. N.O 5 - Maio de 

. 1946 - Otawa - Canadá. · 
Natural History - Vol. LIV - N.0 9 

- Novembro. de 1945 - The Ame
rican Museum of Natural History 
- New York - U.S.A. 

Northwestern Alumni News - Vol. 
XXV - N.0 6 - Maio de 1946 -
U~S.A. 

Noticioso - Ano XI - N.0 236 - Ju
nno de 1946 - Ministério de Agri
cultura de la. Nación - Dirección 
de Informaciones - Buenos Aires 
'-- Argentina . 

Observador Militar Interamertcano 
(El) - Ano 1 - N.O 6 - Março-
abril de 1946;' Ano 2 - N.0 1 -
Maio-junho de 1946 - Washington 
-:-- U .S.A. 

Ocidente - Vol. XXIX - N.0 . 99 -
Julho de 1946 - Lisboa - Por
tugal. 

Petroleo - Ano XI - N.0 6 - Dezem
bro de 1945 - Los Angeles - Call
fornia · - U.S.A. 

Portucale - Vol. XVIII - Ns. 105-106. 
- Maio-agôsto de 1945; Vol. I -
N.º 1 - Fevereiro de 1946 - Põrto 
- Portugal. 

Quarterly Journal of Current Acquisi
ttons - Vol. 3 - N.0 3 - Maio 

. de 1946 - Washington - U.S.A. 
Renascença - Ano XVI-- Ns. 366-367 

- Junho-julho de 1946 - Lisboa 
- Portugal. 

Revista Bimestre Cubana - Vol. LVII 
_:_ N.0 1 - Janeiro-fevereiro de 
1946 - Sociedad Económica de 
Amigos del País - La Habana -
Cuba. . 

Revista de Estadistica - Vol. IX -
N.0 6 - Junho de 1946 ·- Secreta
ria de la Economia Nacional -
México, D.F. 

Revista Geografica Americana - Ano 
XIII - Vol. XXIV - N.0 145 -
Outubro de 1945 - Buenos Aires 
- Argentina. 

Revista de la Sociedad Geográficq de 
Cuba - Ano XVII - Ns. 3-4 -
- Julho-dezembro de 1944 - La 
Habana - Cuba. 

Revue Internattonale du Travail -
Vol. LII - N.0 6 - Dezembro de 
1945 - Bureau International du 
Travai! - Montreal - Canadá. 

Science News Letter, Overseas Edition 
- Janeiro de 1946 - American 
Embassy - Rio . 

Select List of Unlocated Research Books 
- N.0 10 - . Maio de 1946 - Li
brary ·of Congress - Washington 
....:. U.S.A. . 

Semana Internacional (La) - Ano 
XXV - Ns. 1268 e 1269 - Valpa
raiso - Chile. 

Siembra - Ano IV - N.º 37 - Abril _ 
de 1946 - México, D.F. 

Soil Sctence - Vol. 61 - Ns. 1 a 6 -
Janeiro-junho de 1946 - U .S.A. 
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South Amertcan Journal (The) - Vol. 
CXXXIX - Ns. 25-27 __: Junho de 
1946 ~ Londres - Inglaterra. 

Tablas del Valor Vitamínico de Produc
tos Vegetales Comestibles - Ano 
de 1945 - Instituto Nacional de 
la Nutrición - Buenos Aires -
Argentina. 

Universidad Católica B.olivartana 
Vol. XII - N.0 43 - Outubro-no
vembro de 1945 - Medellln - Co
lômbia. 

Veritas - Ano XVI - N.0 187 - Julho 
de 1946 - Buenos Aires - Argen
tina. 

Vital Statistics - SpeciaZ Reports 
National Summaries - Vol. 25 
Ns. 6 e 7 - Junho de 1946 
Washington - U.S.A. 

Periódicos nacionais: 

Boletim - N.0 64 - 1944 - Divisão de 
Fomento da Produção Mineral --.., 
Ministério da Agricultura - Rio. 

Bôlsa de Mercadorias e Valores da Ba
hia - 27 resumos - Salvador .:__ 
Bahia. 

Desenvolvimento Periódtc.o do Sistema 
Ferroviário Brasileiro - Rio. 

Exportação Geral do Estado - 1945 -
Departamento Estadual de Estatís
tica __:_ Manaus - Amazonas. 

Periódicos estrangeiros: 

Altos Estudos e Pesqutsas no Domínio 
das Ciências Biológicas nos Estados 
Unidos - JJnion of American Bio
logical Societies - 1944 - Ameri-
cail Embassy - Rio. . 

Annual Report of the Library of Con
gress for the Fiscal Year Ended -
Junho de 1945 - United States 
Government Printing Office -The 
Library of Congress - Washington 
-U.S.A. 

Btbliography of Publications by Mem
bers of the Seventy - Ninth -
Congress - Geo.rge H. Milne, Com
piler - 1945 - The Library of 
Congress - Washington - U.S.A. 

Censo Escolar de la Nación - Levan
tado el 28 de abril de 1943 - Tier
ra del Fuego - Consejo Nacional 
de Educación - Buenos Aires -
Argentina. 

Ceylon Report of the Commisston on 
Constitutional Reform - The Bri
tish Council - Rio. 

Difusión de la Cultura (La>: Servició 
Público - 1938 - Sociedad Colom
bista Panamericana - La Habana 
- Cuba. 

Memoria de los Trabajos Realizados 
por la Biblioteca Municipal de la 
H abana - 1945 - Sociedad Co
Iombista Pf!,na~ericana - La Ha
vana - Cuba. 

Por la Patria Ltbre - Gerardo Macha
do y Morales - Sociedad Colom
bista Panamericana - La Habana 
- Cuba. 

Post-War Problems - A Current List 
of United States Government Pu
bllcations - Julho-setembro de 
1945 - Library of Congress. 

· Proces - Verbaux de la 92eme Session 
du ConseiZ d' Administration -
Philadelphie - Abril-maio de 1944. 

Report of the Commission on Higher 
Education in the Colantes - The 
British Council. 

Studies of Descripttve CataZoging -
1946 - The Library of Congress 
- Washington - U .S.A. 

Unidades (Las) - Dr. Martiniano Le
quizamón Ponda! - Academia de . 

· Ciências· Economicas - Buenos 
Aires - Argentina. 

Livros estrangeiros: 

Determinação Radiotelegrdfica da 
Longitude e Problemas Correlatt
vos - José Antônio Madeira - 3.ª 
série - N.0 4 - Lisboa - Portugal. 

Samana Pasado y Porvenir - Vol. m 
- 1945 - República Dominicana. 

Série Legislative - 1944 - 1945 - 1946 
-Bureau International du Travail 

- Montreal - Canadá. 

Doaçõe's - (nacionais) 

Folhetos: 

Lei de Terras do Ceará - Ano de 1946 
- Publicação n.0 4, doado por 
Joaquim Alves. 

Livros: 

Ainda em Defesa de um Parecer -
Doado por Cândido de Melo Leitão, 
autor ~o livro. 

História da Dívida Externa da União 
- Doado por Valentim F. Bouças, 
autor do livro - Conselho Técni
co de Economia e Finanças do Mi
nistério da Fazenda. 

Compras: 

Astronomia - José Comas Solá -
Barcelona - 1942. 

Brazil: People and Instttutions - F. 
Lynn Smith - Louisiana - 1946. 
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Ciudades Pueblos '11 Colonias de la 
.República Argenttna - Javier Mar
razzo - Buenos Aires -·1910. 

Despoblación '11 Colonización - Seve
rino Aznar Embid - Barcelona 
- 1930. 

Dicionário cle Sinôn'tmos e Antônimos 
- Francisco Fernandes - Pôrto 
Alegre - 1946. 

Dicionário Universal de Literatura, Bio- . 
Bibliográftco e Cronológico - Pôr
to - 1940. 

Pintura do Brasil (A) - s. H. Har- · 
court. 

Geobottlnica - Emillo Huguet del Vil
. lar - Barcelona - 1929. 

Geografia de la Argentina - Franz 
Kühn - Barcelona - 1941. 

Geografia Atlas do Brasil - Briguiet 
- Rio - 1912. 

Geografía de la Europa Central -
Fritz Machatschek - Barcelona -
1933. 

• Geografia Polftica - Arthur Dix -
Barcelona - 1943. 

Geología - Fritz Frech - Barcelona 
- 1941. 

Historia del Comercio Mundial - Max 
Georg Schmidt - Barcelona -
1938. 

Historia de la Contrarreforma - Pe
dro de Ribadeneyra - Madri -
1945. 

Historia em Mapas - M. C. Iracheta 
- Madri - 1941. 

Maravillas de la Vida Animal - Vol. 4 
- Y. A. Hammerton - ·Buenos 
Aires - 1946. 

Meteorologia - José Maria Lorente -
Barcelona - 1945 • . 

Morfolog'ía y Organografia de las· Plan
tas - M~ Nordhausen - Barcelona 
- 1930. 

Movtmientos de Tíerras, Galerías y Tu
neles - Alfredo Birk - Barcelona 
- 1934. 

Nova Antologia Brasileira - Clóvis 
Monteiro - Rio - 1943: 

Organízación Científica. de Trabajo '
José Mallart y Cutó - Barcelona 
- 1942. . 

Pequeno Dictondrio Brasileiro da Lín
gua Portuguêsa - Hildebrando de 
Lima e outros - Rio - 1946 . . 

Portugal não é ibérico - Frans Pa
checo - Lisboa - 1932. 

.Régions Naturelles et Noms de Pays -
L. Gallois - Paris - 1908. 

Rio de Janeiro - Distrito Federal da 
.República dos E. U. do Brasil (0) 
- 1932. 

(DE 15 A 30 DE AGOSTO DE 1946) 

Periódicos nacionais: 
I 

Acrópole - Ano IX - N.0 99 - Julho 
de 1946 - São Paulo. 

Anais do Ministério da Educação e 
Saúde - Março de 1944 - Minis
tério da Educação e Saúde - Rio. 

Anuário Estatístico da Exportação -
1942, 1943, 1944 - Pôrto Alegre -
Rio Grande do Sul. 

Boletim da CO.mara ele .Reajustamento 
Econômico - Ano VII - N.O 68.:..... 
Junho de 1946 - Rio. 

Boletim elo Clube Naval - Ano XXVI 
- N.0 105 - 1.0 trimestre de 1946 
- Rio. 

Boletim Estatístico - Ano IV - Ns. 
45-38 - Outubro de 1945 - Rio. 

Boletim de Indústria Animal - Nova 
série - Vol. 8....,... Ns. 1-2 - Janei
ro-abril de 1946 - São Paulo. 

Boletim ele Informações - Ns. 231, 
342, 343, 344 - Agôsto de 1946 -
São Paulo. . . 

Boletim Informativo Semanal ,..- N.º 
859 - Junho de 1946 - Rio Gran
de do Sul. 

Boletim da Inspetoria de Serviços Pú
blicos - N.0 10 - Dezembro de 

. 1944 - São Paulo. 
Boletim da Sociedade Cooperativa ela 

· Indústria Pecuária do Pará, Limi
tada - Ano XIII - N.0 59 - No
vembro-dezembro de 1946 - Belém 
- Parã. , 

Boletim da Superintendência dos Ser
viços do Café '-- Ano XXI - N.0 

· 227. - Janeiro de 1946 - São 
Paulo. 

Brasil-Médico - Ano LX - Ns. 31 e 
32 - Agôsto de 1946 - Rio. 

Brasiltur - Ano 14 - N.0 158 - Agôsto 
de 1946 - São Paulo. 

Britânia - Vol. II - N.0 9 - Março 
. de 1946 - Rio. 

Campo (O) - Ano 17 - N.0 200 -
Agôsto de 194Er - Rio. 

Construtor Informativo e Técnico (0) 
- .\nO VII - :N,6' 373 - Agôsto de 
1946 - Rio. 

Defesa Nacional (A) - Ano XXXIII 
- N.P 386 - Julho de 1946 - Mi
nistério da Guerra - Rio. 

Engenharia - Ano IV - Vol. IV -. 
N.O 48 - Agôsto de 1946 - São 
Paulo . 

Monitor Mercantil - Vol. LX - Ano 
XXXII - Ns. 1566, 1567 e 1569 -
Agôsto de 1946 - Rio. 

Orientação Econômica e Financeira -
Ano IV - N.0 46 - Julho de 1946 
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- Pôrto Alegre - Rio Grande do 
Sul. 

Revista do I. R. B. - Ano VII - N.0 

38 - Agôsto de 1946-:- Rio. 
Bevtsta M aríttma Brasileira -'-- Ano 

LXV - Ns. 1-2-3 - Julho-agôsto
setembro de 1945 - Ministério da 
Marinha - Rio. · . 

.Rodovia - Ano IX - N.O 78 - Julho 
de 1946 - Rio. . 

Sinopse do Censo Demográfico - 1946 
- Rio. 

Foreign Commerce Weekli,t - Vol. 
XXII! - N.0 13 - Junho de 1946 
- Washington - U .S.A. 

Information Bullettn - Julho - Ns. 
16-23 - 1946 - Washington -

. U.S .A. 
Jabtsco - 6.° Censo de Población -

1940 - México, D.F. 
Journal de la Soctété de Statistique de 

Parts - Sommaire du n.O 1-2 -
Janeiro-fevereiro de 1946 - Paris 
- França. · 

M-açambique - N.0 45 _: Janeiro-feve-
Periódicos estrangeiros: reiro de 1946 - Moçatnbique _:. Africa 

do .Sul. 
Anales de la Soctedad Científtca Ar- Natural History - Vol. LV - N.0 5 -

gentina - Tomo CXLI - Entrega. · Maio de 1946 - New York -
IV.- Abril de 1946 - Buenos Aires U.S .A. 
- Argentina. Portugal em ·África - 2.ª série - Ano 

Anales de la Sociedad de Geografia e , m - Ns. 13, 14 e 15 - Janeiro a 
Historia de Guatemala - Tomo junho de 1946 - Lisboa - Portugal. 
XX - N.O 4 - Dezembro de 1945 Publtc Atfairs Bulletins - Ns. 45 e 46 
- Sociedad de Geografia de Guà- - 1946 - Washington - U.S.A. 
tema.la, C .A. . Puerto Rico Mónthly Statistícal Report 

Anuario· Estadístico de 1944 :-- Tomo - Vol. 3 - N.º 12 - Dezembro de 
II - San Salvador. .1945; Vol. 4 - Ns. 1-2 - Janeiro-

Boletin - Ano VII - N.O 7 - Julho de fevereiro de 1946 - San Juan -
1946 - La Habana - Cuba. Pôrto Rico . · 

Bolet:ín de la Academia de Ciencias Quarter'ly Journal - Vol. 3 - N.0 3 
Físicas,· Matemáticas y Naturales Maio de · 1946 - Washington -
- Ano X - Tomo VIII - Ns. 24 U.S.A. 
e 25 - 1.0 e 2.0 semestre de 1944; Queen's. Quarterly - Vol. LIII - N.0 2 
Ano IX - Tomo IX - N.0 26 - - Summer 1946 - Kingston -
1.0 semestre de 1945 - Caracas - Canaáã. . 
Venezuela . . Renascença - Ano XVI - N.0 368 -

Boletín Bibliográfico Dominicano - Julho de 1946 - Lisboa. . 
Ano I - N.0 2 - Setembro-dezem- Report of Investigations - Ns. 111, 
bro de 1945 - República Domini- 112, 113, 114 e 115 - Division of 
cana. the Sta.te Geological Survey -

Boletim Cultural da Guiné Portuguêsa Illinois - U. S. A. 
- Vol. I - N.0 2 - Abril de 1946 Revista de la Administractón Nactonal 
- Lisbo11t - Ponugal. del Agua - Ano X - N.0 108 -

Boletín de Minas y Petróleo - Tomo Junho de 1946 - Buenos Aires -
XVI - N.0 6 - Junho de 1946 - Argentina. . 

· Mé.xlco, D.F. Revista del Colegfo de In~eri.teros, de 
Boletín de la Ofictna Sanitaria Pana- Venezuela - Ano XXIV· - N.O 158 

mericana - Vol. 25 - N.0 2 - - Janeiro-março de 1946 - Cara.-
Fevereiro de 1946 - Washington · cas - Venezuela . 
- U.S.A. Revista de Indias - Ano VI - N.0 22 

Boletim da União Pana11fericana. - - Outubro-dezembro de 1945 -
Vol. XLVIII - N.0 8 - Agôsto de Madri - Espanha. . 
1946 - Washlilgton ..;..;. U .S.A. · · Revista Nacional de Cultura - Ano 

Canadian Historical Review .,.- Vol. VII - N.º 55 - Março-abril de 
XXVII - N.0 2 - Junho de 1946 1946 - Caracas - Venezuela . 
- Toronto - Canadã. Rotariano Argentino (El) - Ano XV 

Current Bustness - Vol. 26 - N.º 6 - N.O 232 - Junho de 1946 -
- Junho de 1946 - Washington Buenos Aires - Argentina . 
- U.S . .l\. Semana Internacional (La) - Ano 

Economia y Finanzas ..;.....· Ano X - N.º XXV - N.O 1270 - Julho de 1946 
116 - Julho de 1946 - Santiago - - Valparafso - Chile. 
Chile. Siembra - Ano IV - N.0 38 - Maio 

Fazenda (A) - Ano 41 - N.0 7 de 1946 - México, D.F. . 
Julho de 1946 - New York - South American Journal (The) - Vol. 
U.S.A. CXXXIX N.0 20 - Maio de 
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1946; Vol. CXL - Ns. 1, 2, 3, 4 -
- Julho de 1946 - Londres -
Inglaterra. 

Trop1cal AgrU:ulture - Vol. :xxm -
N.O 4 - Abril de 1946 - Trinidad. 

Untteà States Quaterly Book List (The) 
- Vol. I, Index - 1945 - Wash
ingtol;l - U,S.A. 

Folhetos nacionais: 

Bxportaçtlo àe Açúcar para o Extertor 
- Safra de 1940-41 - Instituto 
do Açúcar e do Alcool - Rio. 

Folhetos estrangeiros: 

Reseiía de la Santdad Vegetal en la 
Argentina - Ingo. Agro. Juan B. 
Marchlonatto - Buenos Aires ._ 
Argentina. 

Livros nacionais: 

Arquivos de Zoologta do Estado de São 
Paulo - Vol. IV - 1946 - Secre
taria da Agricultura, Indústria. e 
Comércio - São Paulo. 

Livros estrangeiros: 

Venezta Giulta (La> - Carlos Schlffrer 
- Instituto di Geografia - Italla. 

Doações - (nacionais) 

Folhetos: 

Bacharel no BrasU (0) - Doado por 
Samuel Benchlmol, autor do fo
lheto. 

Livros: 

.Revista ão Arquivo Público - 1.º se
mestre, 1946 - Doado por Jordão 
Emerenciano, diretor d~ revista -
Secretaria do Interior e Justiça -
Recife - Pernambuco. 

Doações - (estrangeiras) 
Folhetos: 

Evoluctón Portuarta en Panamá <La> 
- Doado por Angel Rublo, autor 
do folheto. 

(DE 1 A 30 DE SETEMBRO i>E 1946) 

Periódicos nacionais: 

Anms do Ministério da Educação e 
Saúde - Abril, 1944 - Ministério 
da Educação e Saúde - Rio. 

Arquivo de Zoologia do Estado àe São 
Paulo· - Vol. IV - 1946 - Secre
taria de Agricultura - São Paulo. 

Avt4o - Ano V - N.0 51 - Junho -
1946- Rio. 

BtológU:o (0) - Ano XII - N.0 8 -
Agôsto - 1946 - São Paulo. 

Boletim - Ns. 116-118 - 1945 - De
partamento Nacional da Produção 
Mineral - Ministério da Agricul
tura· - Rio. 

Boletim da Ctimara de Reajustamento 
EconómU:o - Ano VII - N.º 69 
- Julho de 1946 - Rio. 

Boletim. do Clube Naval - Ano XXVI 
·- N.O 105 - 1.0 trimestre -1946 
-Rio. . . 

Bolettm Ct>merctal - Ano VI - N.0 64 
- Agôsto - 1946 - Florianópolis 
- Santa Catarina. 

Boletim do Departamento Estadual de 
Estatística - N.0 4 --- 4.0 trimestre 
- 1945 - São Paulo. 

Boletim de Estatística Vital e Sanitá
ria - Ano IX - N.0 4 - Abril -
1946 - Vitória - Espírito Santo. 

Boletim de Informaç6es da Bólsa de 
Mercadorias àe São Paulo - Ns. 
232-345 - Agôsto - 1946 - São 
Paulo. , 

Boletim Informattvo Semanal da Câ-
. mara àe Comércio da Cidade do 

Rio Grande - Ns. 831-860-863-
864-8.65-962 - Julho-agôsto-setem
bro - 1946 - Rio Grande do Sul. 

Boletim Rural - Ano VI - N.O 70 -
Agôsto - 1946 - Pôrto Alegre -
Rio Grande do Sul. 

Boletim da Superintendência dos Ser
viços do Café - Ano XXI - N.<J -
228 - Fevereiro - 1946 - Secre
taria da Fazenda· - São Paulo. 

Brasil Açucareiro ~ Ano XIV - Vol . 
XXVIll - N.0 1 - Julho - 1946 

f - Instituto do Açúcar e do Alcool. 
Brasil-Ferro-Carril - Ano :XXXVII -

Vol. LXX - N:0 1070 - Julho -
1946 - Rio. 

Caça e Pesca - ·Ano VI - N.0 63 -
Agôsto - 1946 - São Paulo. 

Ctimara de Comércio e. •lndústrta· do 
Brasil - Ano XVI ·- Agôsto -
1946 - Rio. . . 

Conselheiro Fiscal (Dtárto> - 31 de 
Julho de 1946 - Pôrto Alegre -
Rio Grande do Sul. 

Construtor Informativo e Técnico (0) 
- Ano VII -. N.0 378 - Setembro 
- 1946 - Rio. 

Cultura MédU:a - Ano VIII - N.0 1 
- Julho - 1946 - Rio. 

Economta - Ano VIII - N.0 87 
Agôsto - 1946 - São Paulo. 
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Engenharia - Ano V - Vol. V - N.0 

49 - Setembro - 1946 - São 
Paulo. 

Formação - Ano IX - N.O 98 - Se
tembro - 1946 - Rio. 

· Marília - Ano V - N.0 48 - Junho
Julho - 1946 ~ Juiz de Fora -
Minas Gerais. 

Medicina-Cirurgia-Farmácia - N.0 124 
- Agôsto - 1946 - Rio. 

Mónitor Comercial - Ano X - N.0 119 
- Agôsto - 1946 - Curitiba -
Paraná. . 

Monitor Mercantil - Ano XXXll -
Vol. LX - Ns. 1570,. 1572 - Agôs
to-setembro - 1946 - Rio. 

Orientação Econômica e Financeira -
Ano IV - Ns. 46-47 - Julho-agôs- · 
to - 1946 - Põrto Alegre .- Rio 
Grande do Sul. 

Orientador Fiscal - Ano XI - N.0 129 
- Agôsto - 1946 - São Paulo. . 

Pediatria e Puericultura - Ano XIV -
Ns. 3-4 - Março-junho - 1945 -
Salvador - Bahia. 

Revista do Arquivo Municipal - Vol. 
CV - Ano XII - Outubro a de
zembro - 1945 - Departamento . 
Municipal de Cultura - São Paulo. 

Revista do Clube de Engenharia - Vol. 
XV - N.0 120 - Agôsto - 1946 -
Rio. · 

Revista do Comércio de Café do Rio 
de Janeiro - Ano XXIV - N.0 

295 - Julho - 1946 - Rio. 
.Revista do Departamento Nacional do 

Café - Ano XIV - N.0 156 -
Junho - 1946 - Rio. 

Revista de Direito Municipal - Ano X 
- Vol. I - Fasciculo III - Maio
Junho - 1946 - Salvador - Bahia. 

Revista de Engenharia Militar - Ano 
IX - Ns. 94-95 - Maio-junho -
1946 - Instituto ·de Engenharia 
Militar - Rio. 

Revista de Imigração e Colonização _.;. 
Ano VII - N.O 1 - Março - 1946 
- Ministério das Relações Exterio
res - Rio. 

Revista do Instituto Histórico e Geo
gráfico lie Sergipe - Ns. 8, 11, 12, 

; 13, 18 -,,Aracaju - Sergipe. 
Bevtsta de órganização Científica -

Ano XV - N.0 176 - Agôsto -
1946 - São Paulo. 

.Revista Rural Brasileira - Ano XXVI 
- .Ns . . 311-312 - Junho-agôsto -
1946 - São Paulo. 

Revista do Serviço Público - Ano IX 
- Vol. III - Ns. ·2-3 - Agôsto
setembro - 1946 - ·Ministério da 
Fazenda - Rio. 

.Rodovia - Ano IX - N.0 79 - Agôsto 
- 1946 - Rio. 

Suplemento Estatístico do Boletim da 
Sti.períntendência dos Serviços do 
Café - Ano XII ~ N.O 222 - Se
tembro - 1946 - São Paulo. 

Vozes de Petrópolis - Vol. 4 - Fas
. ciculo 4 - Julho-agôsto - · 1946 

- Petrópolis - Estado do Rio . 
. Zebu - Ano VI - N.0 50 - Agôsto -

1946 - Minas Gerais. 
. Periódicos estrangeiros: 

Acta Venezonala - Tomo I - N.º 3 
- Janeiro-março - 1946 - Cara
cas - Venezuela. 

Afro-América - Vol. II - N.0 3 -
Janeiro - 1946 - México, D.F. 

Agronomia - Ano XI - N.º 46 -
Abril-maio - 1946 :-- Lima - Peru. 

Algodón - Ns. 115 a 118 - Novembro
dezembro - 1944 e jan~iro-feve
reiro - 1945. 

América - Vol. XXIX - Ns. 1-2-3 -
Abril-maio-junho - 1946 - La 
Habana - Cuba. . 

América Indígena - Vol. VI - N.0 3 
- Julho - 1946 - México, D.F. 

AmériCa ·Midland Naturalist (The) -
Vol. 35 - N.0 2 - Março - 1946 -
Indiana - U .S.A. 

Annales - Économies - •Sociétés - Civi
lisations - 1.0 ano - N.0 1 - Ja
neiro...:março .:_ 1946 . r 

Annales de Géographie - Ano LV ....:.. 
N.O 297 - Janeiro-março - 1946 
- Société de Géographie ~ Paris 
- France. · 

Annales de la Sociedad Científica Ar
gentina - Tomo C~LI - Entrega 
VI - Junho _: 1946 - Buenos 
Aires - Argentina. 

Arquitetura - Ano XIV - N.0 155 -
Junho - 1946 - La Habana -
Cuba. 

Avia - Ano XIII - N.0 137 - Agôsto 
- 1946 - Buenos Aires - Argen-
tina. . 

Bibliografia Hispânica - Ano V -
N .O 7 ...._ Julho ~ 1946 - Madrid -
Espanha. 

Biblos - Ano IV - N.0 21 - 3.0 bi
mestre - 1946 - Buenos Aires -
Argentina. · 

Boletín - Ano I - N.0 5 - Julho -
1946 - Santiago - Chile. 

Boletín de la Academia Nacional de 
Letras - Tomo I ...- N.0 1 - Julho 
- 1946 - Montevidéu - Uruguai. 

Boletín Censo y Estadística - Ano 
XLIV - Ns. 511, 512 - Março
abril - 1946 - Montevldéu -
Uruguai. 

Boletín de la Dirección General de Es
taàística - N.0 8 - Julho-agôsto 
- 1946 - Guatemala. 
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Boletín Estadístico - Ns. 108-109 - Cuba Económica y Financiera - Vol. 
Julho-agôsto - 1946 - Buenos · XXI - N.0 244 - Julho - 1946 -
Aires - Argentina. La Habana - Cuba. 

Boletin EstadíStico - Ano XLVII - Current List of Medical Literature -
N.O 578 - Maio - 1946 - Buenos Vol. II - .N.º 7 - Agôsto - 1946 
Aires ~ Argentina. - Washington - U.S .A. 

Boletín de Estadística Municipal de la Edictones de la Biblioteca Nacional -
Ciudad de Santa Fé - Ano XLV Ns. II, III - 1945 - Lima - Peru. 
- N.º 178 - Janeiro a março - Electrical Heating of water for Lives-
1946 - Dirección de Estadistica tock ~ N.0 182 - Novembro -
Municipal- Argentina. 1945 - U.S .A. . 

Boletim Geral das Colônias - Ano Ftfty Fifth-Annual Report-Bulletin -
XXI - Ns. 240 a 245 - Julho- N.0 470 - Dezembro - 1945 . 
novembro - 1945 - Lisboa __:_ Florida Historical Quarterly .(The) -
Portugal. Vol. xxv - N.0 1 - Julho - 1946 

Boletín de Informaciones Petroleras - - Florida - U.S.A . 
Ano XXIII - N.0 263 - Julho" - Indústria - Ano LXIII - N.0 5 -
1946 - Buenos Aires -'- A;rgentina. ' Maio - 1946 - Sociedad de Fo-

Boletín Informativo - Ano I - N.O 8 mento Fabril - Santiago - Chile. 
- Maio-junho - 1946 - Santiago Information Bulletin - Julho-agôsto 
- Chile. · · - 1946 - The Library of Congress 

Boletín de InJormación del Ministerio - Washington - U.S.A. 
de Relaciones Exteriores - Abril Investigaciones sobre Enfermidades 
- 1946 - Quito - Equador. Carenciales - N.0 72 - 1946 -

Boletín del Instituto de San Felipe Y , Universidad de Buenos Aires -
Santiago de Estudios Históricos de Argentina. 
Salta - Tomo IV - N.0 16 - 1946. Journal of the Elisha Mttchell Scien-

Boletin Mensual - N.0 219 - Maio - tific Society - Vol. 62 - N.º 1 -
1946 - Santiago - Chile . junho .,...- 1946 - University of 

Boletín de Minas y Petróleo - Tomo North Carollne - U .S.A. 
XVI - N.O 7 - Julho - 1946 - Linares - Ano XIII - Ns. 50-51-52; 
Secretaria de la Economia Nacio- Ano XIV - N.º 53 - Santiago -
nal - México, D.F. Chile. · 

Boletin del Museo Social Argentino - Livro Americano (O) - Tomo IX -
Ano· XXXIV - Entregas 289-291 - N.o 8 - Agôsto - 1946 - Wash-
Julho-setembro - 1946 - Buenos ington - U .S.A. 
Aires - Argentina.. Memoria Anual de la Junta Nacional 

Boletín Oficial - Ano XL - N.º 120 - · del Algodón - 1945 - N.O 67 -
Junho - 1946 - La Habana - • Buenos Aires - Argentina. 
Cuba. . Mercados del Mundo - Ano 8 - Ns. 

Boletín de la Oficina S.anitaria Pana- 44-45 - Maio-junho - 1946 -
mericana - Ano 25 - N.º 3 Montevidéu - Uruguai. 
Março - 1946 - Washington - Monthly Checklist of State Publications 

BoleYt"ns ·fe· la Sociedad Argentina de - Vol. 37 - N.º 3 - Março - 1946. 
Estudos Geográficos GAEA - 1922 Mundo Português - Ano XIII - Série 
- N.º 17 - Maio - 1946 - Buenos II - N.0 2 - Abril - 1946 - Lis-
Aires - Argentina . boa - Portugal. · 

Boletín de la Soctedad Geográfica "Su- Northfbestern Alum.ni News - Vol. 
cre" - Tomo XLI - Ns. 414-416 - XXV - N.0 7 - · Julho - 1946 -
Maio - 1946 - Bolívia. U.S .. A . 

Cervantes - Ano XXI - Ns. 1-2-3 - Noticiário - Ns. 30-31 - 'Julho-agôsto 
·Janeiro-maio - 1946 - La Habana - 1946 ·~ Montevidéu - Uruguai. 
- Cuba. . ,A 

Clio _Ano XIII·- Ns. ~l-'.73 _Julho- Reg..,tro Municipal - Ano LXVI -
dezembro - 1945 - República Do- N.º 32~ a 324 ;:- Junho - 1946 -
minicana. · Bogota - Colombia. 

Coleção Nadir - Ns. 1 a 8 - Sociedad · Renasc~nça - Ano XVI:-- N.0 1369 -
Geográfica Americana - Buenos. Agosto - 1946 - Lisboa - Por-
Aires - Argentina. tugal. . 

Coordenación de los Servicios Estadís- . Revista de la Administractón Nacional 
ticos de la Secretaría de · Industria del Agua - Ano X ·- N.0 109 -
y Comércio - 1946 - Buenos Aires Julho - 1946 Buenos Aires · 
- Argentina. Argentina . 
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.Revista ãel Banco ãe la República -
Vol. XIX - Ns. 223 - Maio - 1946 
- Bogotá - Colômbia. 

·.Revista Bimestrál Cubana - Vol. LVII 
· - N.O 2 ..,.... MarçO-abril - 1946 -
La Habana - Cuba . 

.Revista ãe la Cámara ãe Comercio 
Uruguayo-Brasileiía - Ano VIIl -

· N.º 86 - Montevidéq -'--- Uruguai. 
.Revista ãe la Dirección General ãe 

Estadística - Ano VII - N.0 72 -
Julho - 1946 - Ministerio de Ha
cienda - República Argentina. 

.Revista ãe Economía Argentina - Ano 
XXVII ....:_ Tomo XLV - Ns. 335-
336 - Maio-junho - 1946; Ano 
XXVIII - Tómo XLV - N.0 337 -
Julho - 1946 - Buenos Aifes -
Argentina. · . 

.Revista Geográfica - Tomo IY - Ns. 
7 à 12 - 1944 - Ins.tituto Pana
mericano de Geografia e Historia 
- México, D.F. 

Revista Geográfica Americana - Ano 
XIII - N.º 155 - Agôsto - 1946 
- Buenos Aires - Argentina. 

Revista ãe Marina - Ano XXXI- N.0 

2 - Março-abril - 1946 - Peru. 
Revista ãe la Socieãaã Filatélica. Ar

gentina - Ano L - Ns. 343-345 -
Julho-dezembro - 1945 - Buenos 
Aires - Argentina. 

Rotariano Argentino (El) - Ano XV 
- Ns. 233-234 - Julho-agôsto -
1946 - Buenos Aires - Argentina. 

Semana Internacional (La) - Ano 
XXV - Ns. . 1274, 1275, 1278 -
Agôsto - 1946 - Valparaiso -
Chile. 

Siembra - Ano IV - N.0 38 - 1946 -
México, D.F. · 

South American Journal (The) - Vol. 
CXL - N.0 5-7- - Agôsto - 1946 
- Washington - U .S.A. 

Trimestre Económico (El) - Vol. XIlI 
- N.º 2 - Julho-setembro - 1946 
- México, D.F. 

Trimestre Estadístico ãel Ecuaãor (El) 
- Ano i - Ns. 3-4 - Julho-dezem
bro - 1945 - Ministério de Eco
nomia - Quito - Equador. 

Tropical Agrfculture - Vol. XXIII -
Ns. 5-6 - Maio-junho - 1946 -
Trinidad - U.S.A. 

Universidad de la Rábiãa - 1946 -
Madrid - Espanha. 

Veritas - Ano XVI - N.0 188 - Agôsto 
- 1946 - Buenos Aires - Argen
tina. 

Folhetos nacionais: 

tituto de Pesquisas Tecnológicas -
São Paulo. 

Vestuário e a Moda (0) - Eugênio 
Coutinho - 1944 - Ministério de 
Educação e Saúde. 

Folhetos estrangeiros: 

Cuadernos de Cultura - Septima serie 
- N.0 3 - 1946 - Ministerio de 
Educación - La Habana. 

Directions for the Treatment of G~o
graphical N ames in Colombia - : 
f:ipecial Publication - No. 65 -
July - 1946 - Washington . . 

Publicación - Ns. 6-7 - 1946 - Pa
namá. · 

Livros estrangeirós: 

Población de la Repilblica Dominicana 
- 1946 - Dirección General de 
Estadisticà - República Domini
cana. 

Compras: 

Argentina-Brasil - H. Batista de Ma
galhães - Buenos Aires - 1945. 

Conquête des Pôles (La) - Hertry 
Bidou .- Paris - 1940. 

Ecologia Vegetal - J. E. Weaver and 
F. E. Clementes - Buenos Aires 
- 1944. 

Elementos de Bibliologia - J. Frede
ric Finó - Buenos Aires - 1946. 

Eléments de Géologie - P. Fourmarier 
- Paris - 1944. 

Factors of Soil Formation - Hans 
Jenny - New York - 1941. 

Florestas e as Chuvas <As) - Alvaro 
A. da Silveira - Belo Horizonte 
-1918. 

Géologie Appliquée - E. Raguin -
Paris - 1942. 

Geografia Geral - A,roldo de Azevedo 
- São Paulo - 1944. 

Relíquias da Terra do Ouro - Edgar 
de Cerqueira Falcão. 

Géologte Strattgraphie - Maurice Gig
noux - Paris - 1943. 

Japon aux Pieds d' Argile (La) - Freda 
Utley - Paris - 1937. 

Igneous Rocks anã the Depths of the 
Earth - Reglnald Ald Worth Doly 
- New York - 1933. 

Introductton à Lecture des Cartes Géo
logiques - Antoine Bonte - Paris 
- 1945. 

Separatas da Revista Politécnica - L' Antarctide J. Rouch - Paris 
Ns. 143, 147, 148, 149, 150 - Ins- 1926. 



Cpntribuição 

bibliográfica especializada 

Catálogo Geral das Publicações da Antiga Co-
missão de Linhas Telegráfica~ Estratégicas de 

Mato Grosso ao Amazonas e do Conselho · 
• • ,# 

Nacional de .Proteção aos lndios 
-VI-

(Traba}hos publicados em conexão] 
3.0 ) - Esquema/de/uma parte da 

carta. de/Mato-Gros$o/ m0.Strando a po
sição . relativa das termas/ do/Poúro, 
Paulista e baia do Frade/Estudadas no 
local pelo Dr. Orosimbo Correia Neto/ 
Escala 1:750 000/com uma legenda/em 

· · prêto/medindo 0,22 X 0,08;•. . . 
4.0 ) - Esquema dos prlncipats/ 

formadores do rio X1ngu/medindo 0,22 
x 0,09/ 1930/Liv . do Globo/ln 4.0 /. . 

24) - Rondon/uma reUquia da Pá
tria/coronel Amilcar A. Botelho de Ma
galhães/Biografia - 3/Contém 250 
págs . 3 págs . de homenagens; 1 foto
grafia do general Rondon; 42 fotogra
vuras; 26 págs. de "fé de oficio"/do/ . 
general Cândido Mariano da Silva Ron
don/de 1881 a 1930/In 4.o/. 

25) - Impressões da Comissão 
Rondon/ Pelo major Amílcar Botelho 
de Magalhães/ Contém 1 carta do emi
nente- literato patricio/Coelho Neto e 
uma fotografia em sua/homenagem; 9 
págs. de comentários feitos pelos jor
nais sôbre a presente obra; 5 fls. de 
homenagens; 27 fótogravuras; 1 "dese
nho de um levantaménto de rio", me
dindo 0,11 x 0,19 e um desenho de uma 
caderneta de campo, mostrando o ini
cio de um serviço de levantamento de 
rio, medindo 0,11 x 0,17; 1 "resumo ge
ral dos trabalhos executadé>s pelo gene
ral Rondon" com 36 págs. e 1 índice; 
2 índices: um das gravuras e outro 
geraVIn 4.0 /. 

28) - Em tômo de um veto/Memo
rial/aos Exmos. Srs . Congressistas, a 
propósito do veto/oposto ao Projeto n.O 
437 B, de 1921, pelo Sr. Presidente da 

-10 ;_ 

RepúbÚca/Contém 41 págs. 24 de fe
vereiro de 1922/Rlo de Janeiro/19221 
In . 4.0 / . . 

27) - Pelos indios (Em resposta a 
"A Noite", do Rio) /O Serviço de Prote
ção aos índios e/a tribo dos Carijós no 
sertão de Pernambuco/Carta- do padre 
Alfredo Pinto Dâmaso, ex-pároco de 
Aguas Belas e que acompanhou, como 
capelão militar, as tropas/revolucioná
rias do Norte/ Contém 12 págs./Rio de 
Janeiro/1931/Iri 4.0 / . 

28) - República dos Estados Uni
dos do Brasil/Ministério da Agricultura; 
Indústria e Comércio/ Serviço de Prote
ção a~ índios e Localização/de Tra .. 
balhos Nacionais/Exposição/ apresent;a.i. 
da ao Sr. Dr. Pedro de Toledo .minil
tro da Agricultura, Indústria e Comér
cio/ pelo engenheiro José Bezerra Ca
valcantl/diretor interino do Serviço de 
Proteção · aos índios/ e Localização de 
Trabalhadores Nacionais/Seguida. do 
ofício do mesmo senhor ministro da 
Agricultura, Indústria e Comércio ao 
senhor general Antônio Adolfo da Fon
toura Mena Barreto, ministro da Guer
ra, sôbre a requisição dos oficiais do 
Exército postos à disposição daquele 
Serviço/Contém 35 págs./Rio de Janei
ro/1912/In 4.0/ . 

29) - O programa de José Bonifá
cio/Pela redenção da raça indígena/ 
Carta aberta a Ernesto Sena/~r/Ma
nuel Miranda/ Contém 54 págs./Rio de 
Janelro/1911/In 4.0 /. 

30) - Homenagens/a/José Bonifá
cio/no/88.º aniversário da Independên-
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eia do Brasll/InauguraÇão/do Serviço 
de Proteção ªº!\ índios/e/Localização 
de Trabalhadores Nacionais/Contém 1 
fotogravura de José Bonifácio e 120 
págs./7 de setembro de 1910/In 4.0/. 

31) - Proteção aos índios/de/José 
Sk>nifácio/São Paulo - 1911/In 4.º/. 

32) - . Lembrança/da visita/do/ 
general Cândido Mariano da Silva Ron
don/à/Escola de ·Aprendizes Artífices/ 
de/Estado de Mato-Grosso/no dla/31 
de março de 1915/Folheto/In. 4.0/. 

33) - O programa da civilização/ 
dos índios no Brasil/pelo coronel Amíl
car/Botelho de Magalhães/ (Brasil)/ 
Fascículo/ln 4.0 /Série de oito artigos 
.pub_licadc;is na revista Amé;tca Indígena 
órgao trimestral do Instituto Indige
nista Interamericano do México. 
(1943/44). 

34) - Nas selvas/do Brasil/por/ 
Teodoro Roosevelt ilustrado com foto
grafias tiradas por Kermit Roosevelt 
e/outros membros da expedição/1943/ 
Serviço de Informação Agrícola/Minis
tério da Agricultura/Rio de Janeil'.O/ 
Jirasil/Tradução de/Luís Guimarães 
.Júnior/Contém - 328 páginas; 8~ foto
gravuras fora do texto; 1 mapa da 
"América do Sul", indicando os itine
rários da êxpedlção no interior da Amé:.. 
rica do Sul e as rotas oceânicas da 
vinda e do regresso, - impressão foto
litográfica, em côres, escala não de
clarada 1: 42 000 000, - medindo- 0,19 
x 0,13; 1 esquema da carta do/Brasil/ 
aostrando, com mais detalhe, os itine.:. 
.Jjrlos da/Expedição Roosevelt no in
"'1or do pais, - impressão foto-llto
Pátfoa a 2 côres, medindo 0,30 x 0,30 . 
Escala - 1:15 000 000/1914/; 1 Traça
do do Rio da Dúvida, croquis feito pelo 
presidente Teodoro Roosevelt, ao qual 

se deve ·também a legenda, onde há 
equivoco no último nome atribuído ao 
rio, - impressão foto-litográfica a prê
to, medindo 0,06 x 0,17_. 

O presente livro traz, ainda: 1 ofi
cio do presidente do Conselho Nacional 
de Proteção aos índios, general Cândi
do Mariano da Silva Rondon ao Exmo. 
Sr. Fernando Costa/M. D: ministro 
da Agricultura/enviando a S. Excia. 
as duas cartas que foram dlrlgidas pela 
exma. viúva Roosevelt e seu filho, Teo
doro Roosevelt, com a necessária auto
rização para publicação, ·em língua na
cional, do livro americano do saudoso 
coronel Teodoro Roosevelt Through the 
Brazilian Wildernes8 e suas respectivas 
traduções: 1 carta assinada pelo testa
menteiro - Willam M. Cruikshank e 
dirigida ao coronel Amílcar A. Botelho 
de Magalhães; 1 comentário do Exce
lentíssimo Sr. ministro da Agricultura, 
Apolônio Sales em 6 págs.; uma página 
de homenagem com os seguintes dize
res: "A/Sua Excelência Dr. Laúro Mul
ler/secretário de Estado dos Negócios 
do Exterior e/a seus colegas de govêrno/ 
ao/corone1 R.iondon/brilhante oficial, 
ilustre cidadão e explorador 1Iitrépido/ 
e aos seus assistentes/capitão Amilcar, 
tenente Lil",ll, tenente Melo/tenente 
Laurlodó e Dr. Cajazelras, do Exército/ 
Brasileiro; e Eusébio de Oliveira/nossos 
companheiros nos trabalhos clentificos 
e na ·exploração das selvas/dedlc.a êste 
livro/com estima, saudades e afeto/ 
Theodore Roosevelt/. 

35) - Obras do nordeste/Resposta 
da Comissão/de Inspeção ao/Dr. Epi
táclo Pessoa - · General Cândido Ron
don/Dr. Paulo de Morais Barros/Dr. 
1. Simões Lopes, relátor/1924. Contém 
22 págs. ; 1 pág. de gráficos e 2 págs. 
de Notas explicativas". 

~ Se lhe lnterena adquirir as publlcaaõe11 do Conselho Naelonal de Geoirrafla, e11ereva à 
sua Secretaria (Praça Getúlio Varca1, 14 - Ediffclo Francl1co Serrador - 6.• andar - Blo 

de .Janeiro) que o atenderá pronta e satilfatõrlameate. , 
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fndice, · por .assunto, dos trabalhos publicados nos volumes 90 a 185 

(LETRAS T E U) 

Tacna e arica - Sessão solene comemo
rativa do acôrdo sôbre. . . a 29 de 
junho de 1929 - 1929 - vol. 160 -

·t. 106 - págs. 363-364. 

Tamanqueiros (Os) - Magalhães Cor
reia _:_ 1933 (1.0) - vol. · 167 -
págs. 109-116. -

Tavares (João da Silva) 'Visconde de 
Cêrro Alegre - Inauguração do seu 
retrato no Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro - 1936 -
vol. 171 - págs. 375-378. 

Tavares de Lira (Augusto) - Ver -
Lira (Augusto Tavares de). 

Tardes do Instttuto - Conde de Afonso 
Celso_ 1928 _ vol. 158 _ t: 104 _ . Teatro Brasileiro (História do) - Ver 
pág. 874. - História do Teatro Brasileiro. 

Taunay (Afonso ÍJ'Escragnolle) - Pro
posta para que seja elevado a bene
mérito o sócio correspondente -
1924 - vol. 150 - t. 96 - pág. 
3M. . 
Parecer da Comissão . de Admissão 
de Sócios favoráveis à · elevação a 
benemérito do sócio correspondente 
- 1925 - vol. 151 - t. 97 - pág. 
341. 
Maria Carolina Max Fleiuss - 1944 
- vol. 182 - págs. 199-202. 

Taunay (Alfredo · D'Escragnolle) Vis
conde de. - Wanderley Pinh~ -
1943 - vol. 181 - págs. 5-43. 

Taunay (Centenário· do Visconde de) 
- Palavras de José Carlos de Ma
cedo Soares sôbre o 1.º - 1943 -
vol. 181 - pág. 123. 

Tavares (Raul) - Proposta para que 
seja elevado à classe dos beneméri
tos.,..._ vol. 175 - pág. 370. 
Proclamado sócio benemérito em 
sessão de 26 de junho de 1940 -
1940 - vol. 175 ...,..- pág. 405. _ 

Tavares (João de Lira) - Elogio feito 
por B . F. Ramiz Galvão - 1931 
- vol. 164 - págs. 528-531. · 

Te/fé (Antônio Luís von Hoonholtz) 
(Barão de) - Elogio feito por B. 
F. Ramiz Galvão - 1931 - vol. 
164 - págs. 533-536. 
Conferência de Carlos da Silveira 
Carneiro - 1937 -- vol. 172 -
págs. 455-488. 

Teixeira (Domingos da Mota) -Traços 
biográficos por A. Ta vares de Lira 
- 1926 - vol. 153 - t. 99 -
pág. 239 . 

Teixeira Filho (Henrique Carneiro 
Leão) - Elelto sócio efetivo em 
sessão de 22 de agôsto de 1931 -
1931 - vol. 164 - pág. 522. 

Teixeira Júnior (Jerônimo José> Vis
conde do Cruzeiro - ·Henrique Car
neiro Leão Teixeira Filho - 1931 
- vol. 164 - págs . 357-388. 

Teixeira Júnior (Francisco José) -
Traços biográficos - Herbert Ca
nabarro Reichardt - 1940 - vol. 
175 - págs. 439-450 . . 

Tel B. Pley'e - Ver - Pleyte (Tel B.). 

Teodoro Magalhães - Ver - Maga-
. lhães (Teodoro). 
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TeófUo (Rodolfo Ma~oos) - Comuni
cação do seu falecimento. em ses
são de 20 de julho de 1932 - 1932 
(2.º) - vol. 166 - pág. 669. 
Elogio feito por B. F. Ramiz Gal
vão -'- 1932 (2.0) vol. 166 - págs. 
750-752. 

Teresa Crtstina Maria (Imperatriz) -
Conferência do Sr. Max Fleiuss -
1922 - vol. 146 - t. 92 - págs. 
347-380. , 

Terra Carioca - Fontes e chafarizes -
Magalhães Correia - 1935 - vol. 
170 - págs. 9-214. 

Terras e gentes do Maranhão e Grão 
Pará e rto das Amazonas - Luis 
Figueira (Padre) - 1923 - vol. 
148 - t. 94 - págs. 425-432. 

Teschauer (Padre Carlos) - Comuni
cação do seu falecimento, em sessão 
de 29 de agôsto de 1930 - 1930 -
voL, 161 - t. 107 - pág. 729. 
Elogio por B. F. Ramiz Galvão -
1930 - vol. 161 - t. 107 - págs. 
808-811. 

Theodore Koster - Ver - Koster 
(Theodore> . 

Th.omaz Lintfl.ey - Ver - Lindley 
(Thomaz). 

Tl&orntng (Joseph F.) - Proposta para 
ser admitido como sócio honorário, 
em sessão de 5 de agôsto de 1942 -
1942 - vol. 177 :...;_pág. 611. 
Proclamado sócio honorário do Ins
tituto, em sessão de 29 de setembro 
de 1942 - 1942 - vol. 1Ti -
pág. 634. . 

2'iw.la.i do Alto Solimões (Notas etno
,. V,!d/1.Cas sôbre os) - Frei 'Fidélis 

- de ·1Jviano - 1943 - voi.. 180 . -
págs. 5-34. 

Tina di Lorenzo - Ver - Lorenzo 
(Tina di). 

Tiradentes - Alocução do Sr. Conde 
de Afonso Celso - 1922 - vol. 146 
- t. 92 - pág. 393. 
Conferência do Sr. Conde de Afon:. 
so Celso em que propõe a ereção 
do Arco Triunfal de Tiradentes -
1923 - vol. 148 - t. 94 - págs. 
469-479. 

·José Vieira Fazenda ,. 1943 (2.8 

ed.) - · vol. 149 - t .. 95 - págs. 
629-632. . 

Tiradentes ( O suplfcto de) - José Viei
ra Fazenda - 1943 (2.ª ed.) - vol. 
149 - t. 95 - págs. 451-455. 

Tito Franco e o Impertaltsmo - Augus
to Ta vares de Lira - 1942 - vol. 
177 - págs. 272-316. 

Ttto Franco de Almeida - Ver - Al
meida (Tito Franco de) . 

Tobias do R~go Montetro - Ver - Mon
teiro (Tobias do Rêgo) . . 

Tobias Laureano Figueira de Melo -
Ver - Melo (Tobias Laureano Fi-· 
guelra de). 

Toledo (Padre Carlos Correia de) -
Nélson de Sena - 1932 (2.º) - vol. 
166 - pág. 588. 

Tolertincia do Imperador (A) - Ver -
Imperador (A tolerância do). 

Tomás Antônio Gonzaga - Ver Gon
zaga (Tomás Antônio) . 

I . • 

Tôrres (José Carlos Pereira de Almeida) 
(Visconde de Macaé) - Traços bio
gráficos do Sr. . . . por A.. Tavares 
de Lira - 1923 - vol. 148 - t. 94 
pág. 575. 

Tôrres (Joaquim José Rodrigues) (Vis
conde de Itaboraí.) - Traços bio
gráficos do Sr ... por A. Tavares 
de Lira - 1923 - vol. 148 - t. 94 
-:-- pág. 575. 

Tosta Filho (Man·uel Vieira) - Elogio 
feito por B. F. Ramlz Galvão -
vol. 146 - t. 92 - pág., 583. 

Traços biográficos de Dom Pedro II -
Traços biográficos extraídos das co
leções do Jornal do Comércio -
1925 - vol. 152 - t. 98 - págs. 
606-663. 

"Tradiçt'lo Pan-A~ricantsta do Bra
sil" - Sousa. Doca - 1943 - vol. 
179 - págs. 105-128. 

Tragédia conjugal - José Vieira Fa
zenda - 1943 (2.ª ed.) - vol. 149 
- t. 95 - págs. 663-667. 

Transanteontem - Alberto Rangel -
Apreciações de Hélio Viana - 1944 
(2.0 trl.) - vol. 183 - págs. 293-
295. 
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Trasladação da Família Real - José 
Vieira Fazenda - 1943 (2.ª ed.) 
vol. 149 - t. 95 - págs. 166-170. 

Trasladação dos restos mortats dos ex-
. imperadores e a revogação do ba

nimento . - Ver - Revogação do 
banimento e a trasladação dos res
tos mortais dos ex-imperadores. 

Trasladação dos despojos impertais para 
Petrópolis - Discurso do Sr. Conde 
de Afonso Celso - 1925 - vol. 152 
- t. 98 - págs. 1030-1035. 

Discurso do Dr . Ernesto Criciúma 
- 1925 - vol. 152 - t. 98 - págs. 
1036-1038. 

Tratado de 29 de agósto de 1925 - Carta 
do Sr. Augusto . Olímpio Viveiros 
de Castro - 1925 - vol. 151 - t. 
97 - págs. 446-456. 

Tratado de limites de 1750 - V. C. F. 
- 1943 - vol. 179 - págs. 183-1~4. 

Travessa do Paço - José Vieira Fazen
da - 1923 - vol. 147 - t. 93 .....: 

. págs. 75-78. 

Três datas - José Vieira Fazenda 
1943 (2.ª ed.) - vol. 149 - t. 95 
- págs. 329-333: 

Três ilustres almirantes - Adalberto 
Reschteiner - 1939 - vol. 174 -
págs. 335-349 .-

Tribunal de Contas do Brasil (Os ante
cedentes do) - Rubem Rosa -
1943 - vol. 180 - págs. 35-62. · 

Trigo nacional (0) - José Vieira Fa
zenda - 1943 (2.ª ed.) vol. 149 -

-t,\95 - págs. 249-253. · 

Tuiutt - Ver - Batalha de Tuiutl. 

Túmulo - José Vieira Fazenda - 1923 
vol. 147 - t. 93 - págs. 106-109. 

última crise ministerial do segundo rei
nado (A) - Ver - S~gundo Rei
nado (A última crise ministe
rial do). 

último manifesto político · (0) - Silva 
Jardim - 1943 - vol. 179 - pág. 
235. • 

Uma figura histórtca - Conferência de 
Clóvis Beviláqua - 1930 - vol. 161 
- t. 107 ;__ págs. 716 - 721. 

Uma viagem ao Peru - Manuel Cícero 
- 1925 - vol. 151.- t. 97 - págs. 
418-446. 

"Um passeio pela história do Brasil" 
Américo Jacobina Lacombe - Hélio 
Viana - 1944 - vol. 182 - págs. 
172-173. 

Um professor de elites - Assis Cha
teaubriand - 1924 - vol. 152 -
t. 98 - págs. 15-16. 

Uma escola senatorial no fim da mo
narquia - Palestra de Wanderley 
de Pinho - 1944 - ( 4.0 tri.) 
- vol. 185 - págs. 187-212. 

Urbano Santos da Costa Araújo - Ver 
- Araújo (Urbano . Santos da 
Costa). 

Urbino Viana - Ver - Viana (Urbino) . 

. Urquiza (Dom JÚsto José) - Retrato 
oferecido ao Instituto por Féll.x 
Pacheco - 1926 - vol. 153 - t. 99 
- pág. 434. 

Urupema e éasa dos. bicos - Jo~ Vi~ira 
Fazenda - 1943 (2.ª ed.) Vil. 149 
- t. 95 - págs. 253-257 • 

..-
Concorra para que o Brasil seja geogràficamente bem l!epresentado, enviando ao Conselho 
Nacional de Geografia lnformaoões e mapas que· possam 1er de utilidade à nova edicio 

da Carta Geogràtlca do Brasil ao Milionésimo, que o Conselho eatá elaborando. 



Leis e Resoluções 
Legislação federal 

Ementário das leis e decretos publicados no período de 11 de 
dezembro de 1946 a 1 O de janeiro de 194 Z 

LEIS 

Lei a.• 4, de lS de dezembro de 1946 - "Con
cede lsencão de direitos de tmportacão. de 
taxas portuàrlas e demais, aos reprodu
tores bovinos, ovinos, etc., que se destina
rem à 22. • Exposição N e I, Uruguaiana, 
no Rio Grand~ do Sul". 

"Dlàrlo Oficial" de 16-12-946. 

Lei a.• ·5, de 14 de dezembro de 1946 - "Re
gula as eleições de 19 de janeiro de 1947". 

"Diàrlo Oficial" de .14:-12-946. 

Lei n.• 6, de 19 de dezembro de 1946 - "Dis
pensa de notas à disciplina de Trabalhos 
Manuais no ano letivo de 1946" 

"Diàrio Oficial" de 20-12-946. 

Lel a.• 7, de 19 de dezembro de 1946 - "D.ls
clpllna o sistema de promoções nos cursos 
superiores". 

"Dlàrlo Oficial" de 20-12-946. 

Lei n.• 8, de 19 de dezembro de 1946 ...- "Sus
pende, até 30 de julho de 1947, o venci
mento de quaisquer obrigações civis, co
merciais e fiscais, a que estejam . sujeitos 
os pecuaiistas". 

"Diário Oficial" de 20-12-946. 

Lel n.• 9, de 20 de dezembro de 1946 - "Auto
riza a abertura do crédito especial de 
Cr$ 7 000 000,00 para atender às despesas 
com o pro11Segulmento da construção dos 
trechos ferroviários Campina Grande-Sole
dade e Palmeira dolJ Sndios-Colégio". 

"Diário Oficial" de 23-12-946. 

Lei n.• 10, de 20 de dezembro de 1946 - "Auto
riza o poder executivo a abrir, pelo Mi
nistério da Viação e Obras Públicas, o 
crédito especial de Cr$ 11 000 000,00, para 
atender às despesas . com o prosseguimento 
da construção da rodovia Ponta Grossa
Foz do Iguaçu". 

"Diário Oficial" de 23-12-946. 

Lei a.• 12, de !8 Ide dezembro de 1946 - "Au
toriza a abrir, pelo Ministério das Rela
ções Exteriores, o crédito especial de 
Cr$ 650 000,00, para as despesas com a 
representação do Brasil à posse dos presi
dentes das Repúblicas do Chile e dos Esta
dos Unidos Mexicanos". 

"Diário Oficial" de 7-1·9•7. 

DECRETOS 
Decreto n.º 18 082, de 15 de março de 1945 -

"Autoriza o Ginásio Partenon Paranaense, 
com sede em Curitiba, no Estado do Para
ná, a funcionar como colégio". 

"Diàrio Oficial" de 11-12-946. 

Decreto n.0 21 694, de 21 de ag6eto de 1946 -
"Altera, com redução de despesas, as Ta
bela& Numéricas, Ordinária e Suplemen
tar, de Extranumerárlo-Mensallsta do Mi
nistério da Educacão e Sallde". 

"Diário Oficial" de 9-1-947. 

Decreto n.• 21 7SO, de 29 de ag6eto de 1946 -
"Outorga à Prefeitura Municipal de Ca
macuã, Estado do Rio Grande do Sul, 
concessão para o aproveitamento de ener
gia hiráullca existente no arroio Velhaco 
do Sul, 4. o Distrito do municlplo de Ca
macuã, Estado do Rio Grande do Sul" 

"Diário Oficial" de 9-1-947. 

· Decreto n.• 21 740, de 30 de agasto de 1lM6 -
"Retifica o art. 1. • do Decreto n. • 16 411, 
de 23 de · agôsto de 1944". 

·"Diário Oficial" de 30-12-946. 

Decreto n.• 21 856, de 26 de eetembro de 1946 -
"Concede reconhec.lmento ao curso ginasial 

. do Ginásio· Jia Madalena, de Recife". 

"Diário Oficial". de 13-12-946. 

Decreto n.• 21 885, de SO de setembro de ;1946 -
"Autoriza a Prefeitura Municipal de Gual
ba, Estado do Rio Grande do Sul, a modlfl-
càr e a ampliar suas Instalações atuais de 
producão. transformação, transmissão e 
distribuição de energia elétrica, na sede 
do mesmo munlclpio". 

" Diário QfActa)" de 9-1-947. 

Decreto n.• 21 0011, de 8 de outllbro de 1946 -
"Concede reco11heclmento ao curso ginasial 
do Glnàsio das Damas da Instrução Cristã, 
de Recife". 

"Dlàrlo Oficial" de 13-12-946. 

Decreto n.• ·21 906, de S de outubro de 1946 
"Concede reconhecimento ao curso ginasial 
do Ginásio Santo Estanlslau, de Nova Fri
burgo". 

"Diárlo Oficial" de 7-1-947. 

N. - As leis e decretos que por sua nume-. 
ração deveriam constar . do "Ementário" acima 
ainda não !oram publlcadós. 
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Decreto n. 0 22 024, de 5 de novembro de 1946 -
"Promulga a convenção que cria a Or
ganização Educativa, Cientifica e Cultural 
das Nações Unidas, firmada em Londres, 
a. 16 de novembro de 1946". 

"Diário Oficial" de 11-12-946. 

Decreto n.0 22 145, de 21 de novembro de 1946 - · 
"Concede à sociedade Comércio e Nave
gação Emprêsa Kassar Limitada, autori
zação para funcionar como emprêsa de 
·navegação de cabotagem, d.e acôrdo com 
o que prescreve o decreto-lei n . o 2 784, de 
20 de novembro de 1940". 

"Diário Oficial" de 11-12-946: 

Decreto n.0 22 1'74, de 25 de novembro de 1946 -
"Concede reconhecimento ao curso ginasial 
do Ginásio Imaculada Conceição, de Leo.
poldlna". 

"Diário Oticlal" de 16-12-946. 

Decreto n.0 22 177, de 23 de novembro de 1946 -
"Concede reconhecimento ao curso ginasial, 
do Ginásio de São Francisco de Assis, de 
Anápolis". 

"Diário Oficial" de 11-12-946. 

Decreto n. 0 22 181, de 25 de novembro de 1946 -
-"Con·cede reconhecimento ao curso ginasial 
do Ginásio Nossa Senhora Aparecida, de 
Caràzinho". · 

"Diário Oficial" de 24-12-946. 

Decreto n.0 22 182, de 26 de novembro de 1946 -
"Altera a classificação das coletorlas fe
derais". 

":\)iárlo Oficial" de 27-12-946. 

Decreto n.• 22 184, de 26 de novembro de 1946 -
"!Autoriza o cidadã.o brasileiro Antônio 
Augusto Teixeira a comprar pedras P,re
ciosas". 
"Diário Oficial" de 16-12-946. 

Decreto n.º 22 188, de Z'7 de novembro de lMG -
•Aprova planta e têrmo aditivo para en
corporação ao patrimônio nacional, dos ter
renos remanescentes das desapropriações 
realizadas pela Companhia Docas da Bahia". 

"Diário Oficial" de 23-12-946. 

Decreto n.0 22 193, de 2'7 de novembro de 1MG -
.. Orça a receita e fixa a despesa do Dis
trito Federal para o exercido de 1947". 

"Diário Oficial" de 11-12-946. 

Decreto n. 0 22 19'7, de 28 de novembro de 1946 -
"Concede à sociedade Conwanhia Constru
tora Raymond do Brasil S. A., autorização 
para funcionar na Repííblica". 

"Diário Oficial" de 26-12-946. 

Decreto n. o 22 199, de 2.8 de novembro de 1946 -
"Aprova o aumento de capital e, com mo
dificação. a alteração nos .estatutos da 
Companhia Seguradora Brasileira". 

"Diário Oficial" de 11-12-946. 

Decreto n.0 22 20'7, de 30 de novembro de 1946 -
"Autoriza os cidadãos brasileiros Alfredo · 

Moreira de Sousa e Epaminondas Ferreira 
LôbQ a pesqull!ar calcáreo e al!l!Oclados no 
muntclpio de Itapéva, Estado de São 
Paulo". 

"Diário Oficial" de 9-11-947. 

Decreto n. • 22 209, de 2 de desembro de 1946 -
"Concede à Emprêsa de Produtos QulmlCOll 
e Fertilizantes Ltda.. autorização para 
funcionar como emprêsa de mineração". 

"Diário Oficial" de 16-12-946. 

Decreto n.0 22 211, de ·20 de dezembro de 1946 -
"Concede à .Jazida Mangabeiras Limitada. 
autorização para funcionar como emprêsa 
de mineração". 

"Diário Oficial" de 20-12-946. 

Deereto n.0 22 224, de 20 de dezembro de 1946 -
"Declara de utilidade pública a desapro
priação_ do Imóvel, que menciona, situado 
na cidade de São Paulo e necessário à 
Instalação da Pollcllnlca da Aeronáutica 
da 4.• Zona Aérea". 

"Dlãrlo Oficial" de 23-12-946. 

Decreto n.0 22 228, de 4 de dezembro de 1946 -
"Concede à Amerlcan Internacional Assocla
tion for Economlc and Social Development. 
autorização para funcionar no Brull" .. 

·,.Diário Oficial" de 30-12-946. 

Decreto •·º Z2 233, de 6 de dezembro de 1946 -
".A.prova a reforma dos estatutos do In•U
tuto Hipotecário e Financeiro Sociedade 
Anônima - Banco, de Crédito Real". 

"Diãrio Oficial" de 9-1-947. 

Decreto n.º 22 235, de 6 de .dezembro de 19«6 -
"Outorga à Celulose Iranl Limitada, con
cessão para o aproveitamento de energia 
hidráulica existente no rio do Mato, dis
trito de Ponte .Serrada, municlplo de .Joa
çaba, Estado de Santa Catatlna". 

"Diário Oficial" de 13-12-946. 

Decreto n.0 H 236, de 6 de dezembro de 1946 -
"Outorga à Emprêsa .José Giorgl de Ele
tricidade do Vale do Paranapanema. auto
rização de estudos para aproveitamento de 
energia hidráulica dos salto(! : "Comllllllo 
Geográfica" e "Iblparã", situados no rio 
Aguapel, Estado de São Paulo". 

"Diário Oficial" de 13-12-946. 

Decreto n. • 22 2S8, de 6 de dezembro de lM6 -
"Autoriza o cidadão brasileiro .João Couti
nho Soares, a lavrar jazida de água hl
pot;ermal-ollgometállca, no munlclplo !de 
Jacul, Estado de Minas Gerala". 

"Diário Oficial" de 13-12-946. 

Decreto n.º 22· 239, de 6 de dezembro de 19«6 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Avelino Ca
margo, a lavrar argila e associados no mu
nlclplo de Betlm, Estado de Minas Gerais". 

"Diário Oficial" de 13-12-946. 

Decreto n.º 2Z 240, de 6 de dezembro de 1946 -
"Autoriza o cidadão brasileiro César Galvão 
de Azevedo a lavrar caullm e associados no 
munlclplo de .Juqueri, Estado de São 
Paulo". 

"Diário Oflt<lal" de 13-12-946. 
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Decreto n.0 22 241, de 8 de dezembro de 1948 -
"Autoriza os cidadãos brasileiros Erasmo 
Teixeira Assunção e .José Augusto Leite 
Franco, a pesquisar argila, areia e asso
ciados no munlclpio de Santo André, Esta
do de São Paulo". 

"Diário Oficial" de '13-12-946. 

Decreto n.0 22 243, de 6 de dezembro de 1948 -
"Concede à Sociedade São Paulo de Minera
ção Ltda., autorização para funcionar como 
emprêsa de mineração". 

"Diário Oficial" de 18-12-946. 

Decreto n.0 22 2H, de 8 de de•embro de 1948 -
"Concede à Sociedade de Engenharia Ciro 
Ribeiro Pereira Ltda., autorização para 
funcionar como emorêsa de mineração". 

"Diário Qticlal" de 23-12-946. 

Decret• n.0 22 246, de 8 de dezembro de 1948 -
"Exclui do regime de fiscalização a ·firma 
que menciona". · · 

"Diário Oficial" de 11-12-948. 

Decreto n.0 22 24'7, de 10 de dezembro de 1948 -
·~Prorroga o prazo a que se refere o n. o 
IV do art. 2.0 do Decreto n.o 19 617, de 18 
de setembro de 1945, que outorga à Emprêsa 
Fôrça e Luz Santa Catarina S . ./L, conces
são para o aproveitamentõ progressivo de 
energia hidráulica existente no rio dos 
Cedros, munlclplo de -Tlmbó, E)stado de 
Santa Catarina". 

"Diário Oficial" de 28-12-946. 

Deereto n.0 22 248, de 10 de dezembro de 1946 -
"Suprime cargo vago". 

"Diário Oficial" de 12-12-946. · 

Deereto n.0 22 .250, de 10 de dezembro de 1948 -
"Aprova projeto e orçamento relativos ao 
refôrço de superestrutura metálica de ponte, 
na linha-tronco da Viação Férrea Federal 
Leste Brasllelro". 

"Diário Oficial" de 12-12-946. 

Deereto n.0 22 251, de 10 de dezembro de 1948 -
"Aprova projeto e orçamento para a cons
trução de um edlflclo no pôrto de Pelotas". 

"Diário Oficial" de · 11-12-946. 

Decreto n. 0 22 252, de 10 de dezembro de 1948 -
"Prorroga o prazo a que se refere o n. o IV 
do artigo 2. o do Decreto n. o 19 605, de 13 
de setembro de 1945, que outorga à firma 
Refinadora Paulista S. A., concessãa .para 
aproveitamento de energia hidráulica no 
rio .Jacaré Grande, situado nas divisas dos 
distritos de Ibaté, municlplo de São Carlos 
e Ribeirão Bonito, municlplo de Igual nome, 
Estado de São Paulo". 

"Diário Oficial" de 28-12-948. 

"" J)eereto n.0 22 258, de 11 de dezembro de 1948 -
"Autoriza, a titulo precário, sem prejulzo 
das disposições legais que vierem a ser 
promulgadas; a Companhia Itatlg, Petró
leo, Asfalto e Mineração, a pesquisar jazidas 

· de petróleo e gases naturais - classe X -
em terras do municlplo de Cotlngüiba, Es
tado de Sergipe". 

"Diário Oficial" de 13-12-946. 

Decreto n.0 22 ·255, de 11 de dezembro de 1946 -
"Altera o artigo 2.9 do Decreto n.o 22 139, 
de 25 de novembro de 1982, que aprova 
o regulamento para o Conselho Superiorº e 
a Caixa Geral de Economias da Guerra". 

"Diário Oficial" de 13-12-946. 

Decreto n.0 22 258, de 12 de dezembro de 1946 -
"Cassa a autorização concedida à Associa
ção Beneficente Campista de Auxilio · às 
Famlllas, com sede em Campos, Estado do 
Rio de .Janeiro, para funcionar na Re
pública". 

"Diário Oficial" de 14-12-946. 

Decreto n.0 22 25'7, de 12 de dezembre de 1948 -
"Concede à sociedade anônima Navegação 
Antônio Ramos S. A. autorização para fun
cionar como emprêsa de navégação de 
cabotagem, de acôrdo· com o que prescreve 
o Decreto-lei n.º 2 784, de 20 de novembro 
de 1940". 

"Diário Oficial" de 19-12-946. 

Decreto n.0 22 258, de 12 de der:embro de 1948 -
"Concede à Caixa Nacional de Capitalização 
S. A. autorização para funcionar e aprova 
os seus . estatutos". 

"Diário Oficial" de 27-12~946. 

Decreto n.• 22 259, de 12 de dezembro de 1948 - ' 
"Aprova a alteração dos estatutos da Com
panhia de Seguros Terrestres e Marltlmos 
União Comercial dos Varejistas". 

"Diário Oficial" de 10-1-947. 

Decreto n.º 22 2Go, de 12 de dezembro de 1948 -
· "Fixa tarifas de serviços de energia elé
trica, gás, .água e telefones, e de passagens 
de bondes, na forma do Decreto-lei n.o 
9 411, de 28 de junho de 1946". 

"Diário Oficial" de 14-12-946. 

Decreto n.• 22 281, de 18 de dezembro de 1948 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Milton Ne
greiros Miranda a comprar pedras pre
ciosas". 

"Diário Oficial" de 3-1-947. 

Decreto n.• 22 282, de lS de dezembro de 1948 -
"Autoriza o cidadão brasl!elro Francisco 
Abdoral de Lacerda a pesquisar calcáreo 
e associados no munlclplo de !tapera, Es
tado éie São Paulo". 

"Diário Oficial" de 18-12-946. 

Decreto n;º 22 283, de 13 de dezembro de 1946 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Antônio Uras 
a lavrar argila no munlcipio de São Ber
nardo, Estado de São Paulo". 

"Diário Oficial" de 18-12-946. 

Decreto n.0 22 284, de 13 de dezembro de 1948 -
''Autoriza o cidadão brasileiro Félix Pe9'
soa a pesquisar água mineral no municlpio 
de Teresina, Estado do Piaui". 

"Diário Oficial" de 18-12-946. · 

Decreto n.0 22 285, de 13 de dezembro de 1946 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Manuel Te
les de Araújo a pesquisar diamantes e asso-
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ctados no munlctplo de Sêtro, Estado de Decreto n.0 22 278, de 13 de dezembro de 19t6 -
Minas Gerais". "Declara sem efeito o Decreto n.o 17 447, de 

28 de dezembro de 1944". 
"Diário Oficial" de 18-12-946. 

Decreto n.0 22 266, de 13 de dezembro de 1946 -
"Autoriza a cidadã brasileira Adllla Campos 
.Tardlm a lavrar pedras preciosas no mu
niclplo de Conceição do Mato Dentro, no 
Estado de Minas Gerais". 

"Diário Oficial" de 18-12-946. 

Decreto n.0 22 267, de lS de dezembro de 1946 -
" Auto.rlza o cidadão brasileiro Elbert Pi
menta a lavrar jazida de serpentlnlto no 
municipio de Azurita, Estado de Minas 
Gerais". 

"Diário Oficial" de. 18-12-946. 

Decreto n.0 22 268, de lS de dezembro de ·lMG -
· "Autoriza o cidadão brasileiro .Toaquim 

de Andrade Vilela a lavrar jazida de bau
xita e associados no municiplo de .Tulz de 
Fora, Estado de Minas Gerais" , 

, ''Diário Oficial" de 18-12-946. 

Decreto n.º 22 270, de 13 de dezembro de 19t6 -
"Autoriza a firma Anderson Clayton & Com
panhia Limitada, com sede em São Paulo, 
a Instalar uma usina termo-elétrica em 
Araguaçu, no Estado de São Paulo, des
tinada. ao uso exclusivo da- sua indústria". 

'.'Diário Oficial" de 19-12-946. · / 

Deereto n.º 22 2'U, de lS de dezembr1t de 1M6 -
•Autoriza a flrms Anderson, Cla.yton & 
Cla. Ltda.., com sede em Sãó Paulo, a 
Instalar uma usina termo-elétrica em Blrl
gul, Estado de São Paulo, d"estlnada a.o 
uso exclusivo d&. sua Indústria" 

"Diário Oficial" de 20-.12-946. 

Decreto n.º 22 272, dei 11 de dezembro de 1946 -
"Define as funções de tenente-brigadeiro 
do ar e dá outras providências". · 

"Diário Oficial" de 16-12-946. 

Deereto n.o 22 271, de 1S de dezembro de 19'6-
"Retlflca o artigQ 1.0 do Decreto n.o 21 290, 
de 12 de junho de 1~". · 

"Diário Oficial" de 16-12-946. 

Decreto n. • 22 274, de lS de de11embro de 1946 -
"Retifica o artigo 1.0 do Decreto n.0 18 763, 
de SO de maio de 1945, que renova a auto

. riza.cão outorgada. pelo Decreto n.0 11 671, 
de 17 de fevereiro de 1943". 

"Diário Oficial" de 16-12-946. 

Deereto n.• 22 2'15, de 12 de dezembro de 1946 -
"Torna sem efeito o Decreto n.o 16 687, de 
28 de setembro de 1944". 

"Diário Oficial" de 16-12-946. 

·'Decreto n.º 22 276, de lS de de11embro de 1946 -
"Declara sem efeito o Decreto n.o 19 655, 
de 24 de setembro de 1945". 

"Diário Oficial" de 16-12-946. 

Decreto n.0 22 2'7'7, de lS de deii:embro de 1946 -
"Declara sem efeito o Decreto n.o 18 345, 
de 11 de abril de 1945". 

"Diário .Oficial" de 16-12-946. 

"Diário Oficial" de 16-12-946. 

Deereto n. • 22 2'79, de 14 de deEembro de 1946 -
"Concede à sociedade anônima S. S. White 
Dental Manufacturlng Conipany of Brazll 
autorização para continuar a funcionar na 
República". · 

"Diário Oficial" de 8-1-947. 

Decreto n.0 22 281, de 16 de dezembro de 19'8 -
"Declara de utilidade pública e autoriza a 
desapropriação de diversas áreas de ter.ru 
necessárias às construções de usina, barra
gem, tubulação e bacia de acumulação, PIU"&. 
o aproveitamento hidra-elétrico da cachoei
ra Poço Fundo no rio Macha.do, Esta.do de 
Minas Gerais, objeto da conceBSão outorga
da à Companhia Sul Mineira de Eletrici
dade pelo Decreto n .o 17 796, de 9 de feve
reiro de 1945". 

"Diário Oficial" de 21-12-946. 

' Decreto n.0 22 28S, de 16 de dezembro de l!M6 -
"Concede à Sociedade Bates Valve Bag 

. Corporatlon of Brazll autorizaçÀo para con
tinuar- a funcionar na República". 

"Diário Oficial" de 30-12-946. 

Decreto n.0 22 2M, de 16 de dezembro de 1M6 -
"Fixa os recursos para a Campanha. Na
cional contra a Tuberculose". 

"Diário Oficial" de 18-12-946. 

Decreto n. • 22 285, de 16 de dezembro d.; 19" -
"Suspende come.morações escolares durante 
os. perlodos letivos e dá outras provi
dências". 

"Diário Oficial" de 18-12-946. 
1 • 

Decreto n.0 22 286, de 16 de de11embro de UMS -
"Transfere função de extranumerário-men
ll&lista no Ministério da Agricultura". 

"Diário Oficial" de 18-12-946. 

Decr• n.• tt 28'7, ele 16 ele dezembro ele 19'8 -
"Declara protetora, de acôrdo com· o artigo 
11, e seu parágrafo único, do Decreto n.o 
23 793, de 23 de janeiro de 1934, a fioresta 
que Indica''· 

"Diário Oficial" de 18-12-946. 

Decreio n.• 22 288, de 16 de dezembro de 1M6 -
•Autoriza o prefeito do Distrito Federal a 
realizar a · permuta dos terrenos que men-
cionaº. · 

"Diário Oficial" de 18-12-946. 

Decreto n. • Z2 !92, de l'7 de dezembro de l!M6 -
"Aprova as alterações introduzidas noa 
estatutos da Companhia Seguralora In
dústria e Comércio Terrestres e Marlttmoa•. 

"Diário Oficial" de 18-12-946. 

Decreto n.0 22 21M, de l'7 de dezembro de 11M6 r 
"Aprova projeto e areamento para recons
trução e ampliação de edlffclo na linha 
São Francisco-Juàzelro, da Viação Férrea 
Leste Brasileiro". 

"Diário Oficial" de 19-12-946. 
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Decreto n.• H !96, de 11 de desembro de 1946 -
"Prorroga por 10 anos a concessão outor
gada à Soéiedade Bandeirante de Rádio 'Di
fusão, atualmente denominada "Rãdio B&n
delrante S . A.", para estabelecer na cidade 
de São Pa.ilo, Estado de São Paulo, uma 
estação radiodifusora". 

"Diãrio Oficial" de 24-12-946. 

Decreto n. • 22 296, de 11 de desembro de 1946 -
"Aprova projeto e orcamento para cons· 
trução de um ediflcio na estaclo de Caia· 
canga da Rêde de Viação Paranã-Santa 
Catarina". · · 

"Diãrio Oficial" de 19-12-946. 

J)eereto n .0 22 291, de 17 de deir:embro de 1946 -
. "Aprova projeto e orçamento para cons
trução de ponte sõbre o rio Moxotó, na 
rodovia Riacho Sêco-Itaparlca, no Estado 
de Pernambuco". 

"Dlãrlo Oficial" de 20-12-946. 

Deereto n. • H Hll, de 11 de dnembro de 1946 -
"Outorga çonceSBão à Rãdlo Sociedade 
Gualracã, para estabelecer na cidade 'de 
Curitiba, Estado do Paranã, uma e11ta(:lo 
radloditusora". 

"Dlãrlo Oficial" de 24-12-946. 

Deereto a.• H 9", de 17 de cleaembro de 19'6 -
· "Declara de utilidade pdblica, para de11&
proprlação pelo Departamento Nacional de 
Obras e Saneamento, o terreno e prédio 
que menciona". 

"Dlf.rlo Oficial" de 20-1,2-946; 

Deereto a.• H SOl, de 17 de desembro de 1946 -
"Outorga conceBBão à Rãdio Sociedade Norte 
de Minas S . A. para estabelecer, na cidade 
de Conquista, Estado da . Bahia, uma esta
ção radiofônica". 

"Dlãrlo Oficial" de 6-1-947. 

Deereto n.• H SOS, de 17 de desembro de 1946 -
"Dispõe 116bre a venda de bens pertencen
tes a sdditos Inimigos". 

"Diário Oficial" de 1~12-948. 

Deereto n.• H SN, de 18 de desembre de 1946 -
· "Autoriza a Companhia Nacional de óleos 

Minerais S. A. a lavrar julda de roch~ 
piro-betuminosas - classe IX - no muni· 
clplo de Tremembé, comarca de Taubaté, 
Estado de São Paulo". 

"Dlãrlo Oficial" de 20-12-946. 

:Deereto a.• 22 SOll, de 18 de deir:embro de 1M6 -
"Corrige os artigos 1.0, 2.0, 3.0, 5.•, 8.•, 
9.º e 28 do regulamento da Diretoria de 
Recrutamento e o quadro anexo I que o 
acompanha (Decreto n.o 21 815, de 4 ' de 
,,etembro de 1946) ". 

' ''Diário Oficial" de 27-12-946 . 

Decreto n.0 2! 3G6, de 18 de desembro de 1946 -
"Introduz alterações no Decreto n .o 21 654, 
de 14 de agôsto de 1946". 

"Dlf.rlo Oficial" de 20-12-946. 

Decreto n.0 21 S0'1, de 18 de desembro de 1946 -
"Dispõe aõbre Tabelas Numéricas Ordln6.-

rla.s de Extranumen\rlo-Mensallsta de re
partlcões do Ministério da Guerra e dã ou
tra_s providências" . 

"Dll.rlo Oficial" de 20-12-946. 

Decreto n. • :22 808, de 20 de dezembro de 1946 -
-"ExUngue cargos excedentes". 

"Diário Oficial" de 23-12-946 . 

Decreto n.0 22 809, de ~O de deir:embro\ de 19t6 -
"Extingue cargos excedentes". 

"Diário Oficial" de 23-12-946 . 

Decreto n .0 22 810, de 20 de deir:embro de 1946 -
"Suprime cargos provisórioa". 

"Diário Oficial" de 23-12-946 . 

Deereto n.• 22 811, de 20 de dezembro de 1946 -
"Extingue cargos excedentes". 

"Diãrlo Oficial" de 23-12-946. 

_Decreto n. • 22 812, de !O de de11embro de 1946 ~ 
"Suprime cargo vago". 

"Diário Oficial" de 28-12-946. 

Decreto n.• 22 81S, de 20 de dnembro de 1946 -
"Suprime cargo vago" . 

. • "Diário Oficial" de 28-12-946. 

Decreto n. • 22 81', de !O de dezembro de 1946 -
"Suprime cargo vage"-. · 

"Dlãrlo Oficial" de 23-12-948 . 

Decreto n.0 12 Slll, de 20 de desembro de 1946 -
"Suprime cargos vagos". 

"Diãrlo Oficial" de 23-12-946. 

Deereto n. • 22 816, de 20 de dezembro de 1946 -
"Suprime cargos vagos". · 

"Dlãrio Oficial'" de_ 28-12-946. 

Decreto n.• 22 81'7, de 20 de desembro de 1946 -
"Suprime cargo vago", 

"Dlãrlo Oficial" de 23-12-946. 

Decreto n. • !2 918, de 20 de desemllro de 1946 -
"Suprime cargos vagos" . 

"Diário Oficial" de 23-12·946. 

Decreto n.0 22 SlQ, de 20 de de11embro de 1946 -
"Suprime cargo vago" . 

"Dlârlo Oficial" de 23-12-946. 

Decreto n.0 22 820, de 20 de dezembro de 1946 -
"Suprime cargo vago". 

"Dlãrlo Oficial". de 23-12-946. 

Decreto n.• 22 828, de 20 de dezembro de 1946 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Osvaldo Gui
marães a comprar pedras preciosas". 

"Diário Oficial" de 4-1-947. 

Decreto n.• 22 S25, dfl 2S de desembro de 1946 -
"Extingue cargos excedente•". 

"Dlârlo Oficial" de 26-12-946. 
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Deereto 'a.• H S26, de :tS de desembro de 19'6 -
"Suprime cargos vagos". 

"Dlârlo Oficial" de 26-12-946. 

Deereto a.0 22 SH, de !S de desembro de 19'6 -
"Extingue cargos vagos". 

"Dlârlo Oficial" de 26-12-946. 

Deereto a.0 22 Sff__i_ de 2S de dezembro de 19'6 -
"Suprime ca,_o vago". 

"Dlârlo Oficial" de 26-12-946. 

Deereto n. • 22 SSO, de 2S de dezembro de 19'6 -
"Suprime cargos vagos". 

"Dlârlo' Oficial" de 26-12-946. 

Deereto n.0 22 S!l, de 2S de dezembro de 19'6 -
"Suprime cargo vago". · 

"Dlârlo Oficial" de 26-12-946. 

Decreto n. • 22 SS2, de 2S de desembro de 19'6 -
"Concede à sociedade anônima Warner · In
ternatlonal Corporatlon, autor!~ para 
continuar a funcionar na Replibllca". 

"Diârlo Oficial" de 3-1-947. 

Deereto n.0 22 SSS, de 2S de dezembro de 1946 -
"Revoga o decreto que concedeu à sociedade 
anônima The Knot Company autorização 
para funcionar na Repliblica e cassa a res
pectiva carta". 

"Dlârlo Oficial" de 28-12-946. 

Decreto n.• 22 SSlS, de 26 de dezembro de 1946 -
"Outorga à fltma Soares & Cla. concessão 
para o aproveitamento da energia hldrâu
lica de um desnlvel. existente no rio Po
qulm, distrito 'e munlclplo de Itamba<iurl, 
Estado de Minas Gerais". 

"Dlârlo Oficial" de 4-1-947. 

Decreto n.• 22 SS7, de 26 de dezembro de 1946 -
"Declara sem efeito o decreto n.o 6 610, de 
io de abril de 1940". · 

"Dlârlo Oficial" de 28-12-946. 

Decreto n.• 22 SS8, de 28 de dezembro de 19'6 -
"Autoriza os cidadãos brasileiros José 
Adolfo Chaves de Amarante, Caetano Mero 
e Basllio Mllano Neto, .a pesquisar âgua 
mineral no munlclplo · de Mogl das Cruzes, 
Estado de São Paulo". 
"Diârio Oficial" de 28-12-946. 

Decreto n.0 22 SS9, de 26 de dezembro de 1946 -
"Autoriza a Cla. Paulista de Mineralogia 
a lavrar caullm, arglla e associados no mu
niclpio de Uberaba, Estado de Minas 
Gerais". 

"Dlârio Oficial" . de ,28-12-946. 

Decreto n.• 22 841, de 26 de dezembro. de 1946 -
"Concede autorlzacão à Soéledade Fôrca 
e Luz de Manhuacu Ltda. para funcionar 
como emprêsa de Aguas e de energia hl
drâullca". 

"Diário Oficial" de 10-1-947. 

Decreto n.• 22 84S, de 26 de. dezembro de 1946 -
"Renova o Decreto n.o 11 561, de 19 de ja
neiro de 1944". 
"Dlârlo Oficial" de 28-12-946. 

· Deereto n. • H 344, de 28 de dezembro de 19'6 -
"Renova o Decreto n.º 16 240, de 27 de julho 
de 1944". 

"Dlârlo Oficial" de 28-12:-946. 

Deereto •· • H S4lS, de 28 de dezembro de 19'6 -
"Revoga o Decreto n.o 13 133, de 8 de agôa-
to de 1943". . 

"Diário Oficial" de 28-12-946. 

Deereto n. • 22 346, de 28 de dezembro de 1M6 -
"Suprime cargo vago". 

"Diário Oficial" de 28-12-946. 

Decreto a.• H 347, de 26 de dezembro de 19'8 -
"Suprime cargo vago". 

"Dlârlo Oficial" de 28-12-946. 

Deereto n.• 22 348, de. 28 de dezembro de 19'6 -
"Suprime cargo vago.". . 

"Dlârlo Oficial" de 26-12-946. 

Deereto a.ó 22 849, de 26 de dezembro de 19'8 -
"Extingue cargo. excedente". 

. "Diário Oficial" de 28-12-946. 

Decreto n.• 22 SISO, de 28 de dezembro de UMS -
"Extln~e cargo excedente". 

"Dlârlo Oficial" de 28-12-946. 

Decreto n.• 22 SlSl, de 26 de dezembro de 1946 -
"Extingue cargo excedente". 

"Dlârio Oflc.lal" d·e 28-12-946. 

Decreto n. • tt Sll2, de 26 de dezembro de 1M6 -
"Extingue cargo excedente". 

"Diário Oficial" de 28-12-946. 

Decreto n.• 22 SlSlS, de 27 de dezembro de 1946 -
"Extingue cargos excedentes". 

"Diário ·Oficial" de 30-12-946. 

Decreto•·º 22 346, de 2'1 de dezembro de 1946 -
"Dt\ nova denomlnacão ao Estabelecimento 
de Subsistência da 9." Região Militar". 

"Dlârio Oficial" de 30-12-946. 

DeC!l'eto n.• %2 SlS9, de 2'1 de .dezembro de 19'8 -
"Concede à Sociedade Serviça Marltlmo Sul
Brasil Ltda . , autorizacão para funcionar 
como empresa de navegacão de cabotagem, 
de acôrdo com o que prescreve o Decreto
lei n. o 2 784, de 20 de nov!'i;nbro de 1940". 

"Dlârlo O!iclal" .de 3-1-947. 

Decreto n. • 22 880, de 27 de dezembro de 1946 -
"ConceJ].e à A Nacional Companhia Brasi
leira de Seguros Gerais autorlzacão para 
funcionar e aprova os seus estatutos". 

"Dlârio Oficial" de 10-1-947. 

Decrete> n.• 22 S61, de 27 de dezembro de 19'6 -
"Aprova, sem modificação, alteracões dos 
esta.tutos da Companhia Riograndense de 
Seguros, lnclusl\re prorrogacão do prazo 
social". 

"Dlârlo Oficial" de 8-1-947. 
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Deereto n.• 22 862, de 2'7 de dezembro de 1M6 -
"Suprime cargo vago". 

"Dlir!o Oficial" de ~12-946. 

Deereto n .• 22 ses, de 2'7 de dezembro de 1M6 -
"Transfere funções da Tabela Numérica 
Ordlniria de Extranumerário-Mensallsta do 
Servi<:<> do Patrimônio da União para a Di
visão do Material do Ministério da Fa

. zenda". 

"Diirlo Oficial" de 30-12-946. 

Deereto n. • 22 864, de 2'7 de dezembro de 11M8 -
"Altera, sem aumento de despesa, as Ta
belas Numéricas Ordinirías de Extranume
rirlo-mensallsta do Serviço de Pessoal e da 
Divisão de Material, do Ministério da Fa
zenda". 

"Diário Oficial" de 30-12-946. 

Deereto n .0 22 865, de 2'7 de desembro de 1M6 - · • 
"Revoga o Decreto n.º 20 309, de 2 de ja
neiro de 1946", · 

"Diário Oficial" de 30-12-946. 

Deereto D.• 22 368, de 2'7 de dezembro· de UM6 -
"Di nova redação ao regulamento do Ins
tituto de Ap0sentadorla e Pensões dos Em
pregados .dos Transportes e Cargas". 

"D!irio Oficial" de 8-1-947. 

Deereto n.0 22 381, de 81 de dezembro de 19" -
"Outorga concessão à Ridlo Emissora Con
vencão do Itu 8/A, para estabelecer, na 
cidade de Itu, Estado de São Paulo, uma 
estação radloditusora". 

"Dlirio Oficial" de 8-1-947, 

Decreto n.• 22 968, de 2'7 de desembro de 1946 -
"Outorga a Nadir Figueiredo, Inddstrlil. e 
Comércio S . A . , com sede em São Paulo, 
concessão para o aproveitamento da ener
gia hidráulica de um desnlvel existente no 
rio Jaguar!, distrito e municlplo de Pe
dreira, Estado de São Paulo". 

"Diário Oficial" de 6-1-947. 

Decreto D. e 22 869, de 2'7 de dezembro de 1946 -
"Transfere funções de Extranumerirlo
Mensallsta". 

"Dlãrlo ·Oficial" de 30-12-946. 

Deereto n.0 2211'70, de 2'7 de desembro de 1M6 -
"Suspende a aplicação do Decreto n.o 19 818, 
de 17 de outubro de 1945, que aprovou as 
especificações e tabelas para a classltlca'
cão do tabaco em fôlha, do Estado do Rio. 
Grande do Sul". 

"Dlirlo Oficial" de 30-12-946., 

Decreto n. o 22 8'71, de 2'7 de dezembro. de 1M6 -
"Declara sem efeito o Decreto n. o 21 069, 
de 3 de maio de 1946" 

"Dlirlo Oficial" de 30-12-946. 

Decreto n.0 22 3'72, de 2'7 de dezembro de 1946 -
"Torna sem efeito o decreto n. o 20 728, de 
13 de março de 1946". 

"Dlãrlo Oficial" de 30-12-946. 

Decreto n .0 22 S'7S, de 81 de dezembro de 1946 -
"Declara ·de utilidade pdbllca a desapro-

prlação de um terreno em Pôrto Alegre, 
Estado do Rio Grande do Sul". 

"Dlirlo Oficial" d~ ._1-947. 

Deereto n. • 22 87',. de 2'7 de dezembro de 1946 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Alfredo Fer
nandes a pesquisar ouro e associados no 
rnuniclpio de Pau dos Ferros, Estado do 
Rlo Grande do Norte" . 

"Diirio Oficial" de 30-12i46. 

Deereto n.0 22 8'7'7, de 80 de desem.bro de lMe -
"Suprime Tabela Numérica Ordiniria de 
Extranumerárlo-MensaU.sta no Minl.stérlo 
da Agricultura". 

"Diário Oficial" de 8-1-947, 

Decreto n. 0 22 8'78, de SO de dezembro de 1946 -
"Altera a redacão do artigo 2.0 do Regula
mento aprovado pelo Decreto n.º 22 185, de 
27 de novembro de 1946". 

"Dlirlo Oficial" de 3-1-947. 

DeeretcJ n. 0 22 8'79, de SO de deo:embro de 1946 -
"Abre ao Ministério da Viação e Obra.s Pú
bllca.s o crédito especial de Cr$ 7 009,00 
para atender às despesas com o prossegui
mento da construcão dos trechos ferroviã
rios Campina Grande-Soledade . e Palmeira 
dos 1nõlos-Colégio.". 

"Diirio Oficial" de 2-1-947. 

Decreto n. 0 22 980, de 81 de dezembro de 1946 -
"Dispõe sôbre. contagem de tempo de ser
viço na Prefeitura do Djstrito Federal". 

"Diir!o Oficial" de 3-1-947. 

Decreto n.• 22 881, de Sl de desembro de 1946 -
"Altera. o artigo 7.º e o paragrafo 2.0 do 
artigo 1', do Decreto-lei n. o 21íl, de 4 de 
fevereiro de 1938 e dà outras providências". 

"Diir!o Oficial" de 3-1-947. 

Decreto n.• 22 982, de 81 de de~embro de·1946 -
"Autoriza a Destllarla de óleos de Xisto 
S. A., a pesquisar jazidas de rocha.s be
tuminosas, e piro-betu111i'nosas, cla.sse IX, no 
município de Plndamonhangaba, Estado de 
São Paulo". 

"Diirio Oficial" de 8-1-947. 

Decreto n.• 22 SSS, de 81 de desembro de 1946 -
"Di nova lotacão ao D. A. S. P." 

''.Diário Oficial" de 3-1-947.. · 

Deereto n. • 22 S8', de Sl de dezembro !le 1946 -
"Altera as Tabelas Numérica.s, Ordlnãrla 
e Suplementar, do Departamento Adminis
trativo do Servico Público". 

"Diir!o Oficial" de 3-1-947. 

Dec~eto n.• 22 885, de Sl de deo:embro de 1946 -
"Fixa novos precos para os carvões, pro
duzidos nas minas do Rio Grande do Sul 
e dispõe sôbre. o càlculo do preco do carvão 
mineral de Santa Catarina" . 

. "Diário Oficial" de 4-1-947. 

Decreto n.0 22 888, de 31 de deEembro de 1946 -
"Declara caduca a concessão outorgada à 
Companhia do Gandarela, atual sociedade 
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· anônima Companhia de MineraQão e Side
rurgia do · 'Gandarela, pelo Decreto n. o 
13 340, de 18 de dezembro de 1918, e d• 
outras providências". 

"Dl•rlo Oficial" de 4-1-947. 

Deereto a.• 22 189, de Sl de desembro de 19441 -
"Aprova projeto e orcamento relativos à 
COIU!trução de abrigos para veloc!pedes em 
estações da Rêde de Viação Paraná-Santa 
Catarina". 

"Dlirlo Oficial" de 4-1-947. 

Deereto a.• 22 S90, de Sl de dezembro de 11N6 -
"Aprova projeto e orcamento para constru
ção de edlf!cio no cala de saneamento do 
põrto do Rio Grande. • 

"Dlirio Oficial" de 4-1-947 •· 

Deereto a.0 H S91, de Sl de deumbro de 19441 -
"Dispõe aõbre Tabelas Numéricas de Extra
numert.rlo-Mensallsta de repartl!lões do Mi
nlstirio da Marinha e d• outras provi
dências". 

"DIArlo Oficial" de 9-1-947. 

Deereto n. • 22 893, de 81 de desembro de 19'8 -
"Declara de utilidade p1ibllca a desapro
prlaQão de um terreno em .Porto Alegre 
Estado do Rio Grande do Sul"~ 

"DIArlo Oficial" de 4-1-947. 

Deereto n.0 22 89'7, de Sl de dezembro de 1946 -
"Concede reconhecimento &Q curso ginasial 
do Gln'81o São José de Castro". 

"Diário Oficial" de 10-1-947. 

Deereto n. • 22 404, de 81 de dezembro de 19" -
"Autoriza a Cla. de Estanho Minas-Brasll 
a pesquisar cassiterita e associados no mu
nlclplo de BonsuceSBO, Estado de Minas 
Gerais". 

"Diário Oficial" de 6-1-947. 

Deereto n.o 22 406, de 81 de desembro de 1946 -
"Autoriza o cidadão braslleiro José Lucas . 
dos Santos a pesquisar mica e associados 
no munlclplo de Rio Vermelho, Estado de 
Minas Gerais" . t 

"Dlãrlo Oficial" de 6-1-947. 

Deereto n .• 22 406, de 81 de dezembro de 1946 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Astroglldo 
Macedo a pesquisar calcáreo e associados 
no município de Cêrro Azul, Estado do 
Paran•"· 

"DIArlo Oficial" de 6-1-947. 

Deereto n .• 22 '41'7, de 81 de desembro de 1946 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Paulo Pro
cópio da Sllva Monteiro, a pesquisar quart
zo, pedras coradas e associados no munl
clpio de Santa Maria de Itablra, Estado 
de Minas Gerais". 

"Dlãrio Oficial" de 6-1-947. 

Deereto a.• 22 408, ele S1 ele elesembro de 1946 -
"Altera a lotaçãO numérica das reparttçõea 
atenliidas pelos Quadros Permanente e 
Suplementar do Ministério da Justiça e 
Negócios Interiores", 

"Dlirlo Oficial" de 6-1-947. 

Deereto n.0 !2 '89, ele Sl ele elezembro de 1.H8 -
•Altera as Tabelas Numéricas Ordinária 
e Suplementar, de Extranumerárlo M:emia
llBta da l;lecretaria de Estado do Minlatérlo 
das Relações Exteriores". 

"DIArlo Oficial" de 6-1-947, 

Decreto n.0 22 410, de Sl de dezembro de 1M6 -
"Extingue cargo excedente", 

"DIArio Oficial" de 6-1-947. 

Deereto n. • 22 411, de 8 de Janeiro de 19'7 -
"Aprova projeto e orcamento para a cons
trucão de cinco casas em estações da linha 
Itararé-Põrto União da Vitória, da Rêde 
de Viação ParanA-Santa Catarina", 

"Diário Oficial" de 6-1-947. 

Deereto n.0 22 412, de 8 de Janeiro de 19'1'7 -
"Aprova projeto "e orçamento para cons
trução de passagem superior na linha da 
Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, em 
Aracatuba". 

"DIArll Oficial" de 6-1-947. 

Deereto a.• 22 418, de 8 de Janeiro de 19'17 -
"Aprova projeto e orçamento para a coru1-
trução da nova estacão de Joaçaba, da 
Rêde de Viação ParanA-Santa Catarina". 

"DIArlo Oficial" de 6-1-947. 

Deereto a.• U fH, de 8 de Jaaelro de 1947 -
-"Autoriza a Companhia Prada de Eletrici
dade a construir uma linha de transml.Mlo 
entre a usina de São Valentim, de BU&' 
propriedade, e a cidade de Santa Rita do 
Passa-Quatro, no Estado de São Paulo, e d' 
outras providências". 

"Diário Oficial" de 10-1-947. 

Decreto n . • %2 249, de 10 de dezembro de 19'6 -
"Aprova projeto e orçamento relativos à 
construção de muros de cais para proteção 
de edlt!clo, na Viação Férrea Federal Leste 
Braslleiro". 

"DIArlo Oficial" . de 12-12-946. 

Deereto n .• 22 263,.de 10 de dezembro de 19'16 -
"Autoriza a lsencão de tributos A Casa do 
Padre e dã outras providências". 

' "Diário Oficial" de 13-12-946. 

Deereto n.0 22 291, de 17 de dezembro.de 19'6 -
· "Aprova, com modificação, as alteraçõea 

introduzidas nos estatutos da Seguradora 
Indústria e Comércio S . A .". 

"DiArio Oficial" de 28-12-946. 

Use o servleo de lnformacõe1 do llonaelho Naelonal de Geografia para dissipar 81168 dávlda1 
e eompletar os 1eu1 lnformea aôbre a ceografla em cera! e a geografia do Braall em e1peelal. 



Resoluções do Instituto Brasileiro. 

de .Geografia e Estatística 

Conselho Nacional de Geografia 
Diretório Central 

íntegra das Resoluções n. 08 2 5 5 a 2 5 'Z 
Resolução n.0 255, de' 3 de dezembro de 1946 

Dispõe sôbre a colaboração do Conselho no curso de férias destinado• aos 
professôres de Geografia dos Estados, promovido pela Faculdade 

Nacional de Füosofta. 

O Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geografia, usando das suas atribuições, 

Considerando a solicitação da Faculdade 
Nacional de Filosofia de cooperação para o 
curso de férias destinado aos professores de 
Geografia do11 Estados; 

Considerando os objetivos da Resolução 
n.o 180, de 11 de julho último, da Assembléia 
Geral do Conselho, 

RESOLVE: 
Art. 1.0 - O Conselho cooperará · no curso 

de férias a realizar-se de 15 de dezembro de 
11H6 a 31 de janeiro de 1947, nesta Capital, 
organizado pela Faculdade Nacional de Fllo
IOfia da Universidade do Brasil e destinado 
- professores de Geografia dos estabeleci
mentos de ensino secundário dos Estados. 

Art. 2.0 - A cooperação do Conselho co.n
slstlrá do aegulnte: 

a) auxilio financeiro até a quantia . de 
dez mil cruzeiros (Cr$ 10 000,00) para a con
ceellio de bõlau de eatudos, a critério do 
Faculdade; · 

-te 

b) prelecões i>or técnicos· do Conselho sõ
bre assuntos que sejam de lnterêsse para o 
curso; · 

c) realização de trabalhos práticos e es
tAglo nas dependências especializadas · do ·Ser
vi<:<> de Geografia e Cartografia do Conselho ; 

d) fornecimento de publicacões editadas 
pelo Conaelho aos alunos do curso: 

e) outras contribuicões culturais que a 
direção do curso solicite. 

Art. s.o - Fica o Secretário-Geral auto
rizado a ter, com a diretoria da Faculdade e 
com a dlrecão do curso, os entendimentos ne
cessários à . boa reallzacão dos óbjetlvos desta 
Resolucão._ · 

Rio de Janeiro, em 3 de dezembro de 1946, 
ano XI do Instituto. - Conferido e numerado. 
Virgfüo 001Teta Filho, Secretário-Assistente In
terino do Conselho. - Visto e rubricado. Chris
tovam LeUe de Castro, Secretário-Geral do 
Conselho. - Publique-se. Heitor Bracet, Presl

.sldente do Instituto em exercicio. 

Resolução n.0 256, de 18 de -dezembro de 1946 

Fixa o orçamento do Conselho para 1947. 

O Diretório Central do Conselho Nac.lonal 
de Geografia, usando das suas atribuições, 

Considerando que o orçamento da União 
para 1947 consignou ao Conselho o quantlta• 
tlvo de· Cr$ 11 837 600 (onze milhões, oitocentos 
e trinta e sete mil e seiscentos cruzeiros), (Lei 
n.º S, de 2 de dezembro de 1946); · 

Considerando. haver vantagem na unifl
cacão das verbas das duas reparticões centrais 
do Conselho, 

RESOLVE: 

Art. l.º - As despesas do Conselho Na.elo• 
nal de Geografia, durante o ano de 1947, cor• 
rerll.o por conta do auxilio de onze milhões, 
oitocentos e trinta e sete- mil e seiscentos cru• 
zelros, que lhe foi atrlbuldo pelo govêrno fe
deral, no orcamento geral da União. 

Art. 2.0 - As despesas no ano de' i947 
obedecerão à seguinte discriminação: 

Verba 1 - Pessoal 
Consignacão I - · Pessoal Permanente 

Pessoal permanente ...... .. . 
Cargos em . comissão ..... . 
Dlferen!;a de vencimentos ... . 

Cr$ 4 603 200 
Cr$ 690 600 
Cr$ 163 800 

Cr$ 6 457 600 

Conslgnacão II - Pessoal Extranumerário 

Contratados ..... ...... .- . .. . · 
Mensalistas ..•.....•.•...••. 
Diaristas •• .. ...............• 

Cr$ 
Cr$ 
Cr$ 

408 600 
637 .200 
445 ()()() 

Cr$ 1 490 800 
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Conslgnaclo III - Vantagens 

Auxilio p/dlferenca de Caixa CrS 4 800 
Funcões gratificadas • . .... · Cr$ 204 600 
Gratiflcacão. por exerclclo de 

docência e honorários por 
concursos e provas . . . . . . . CrS 50 000 

Gratltlcacão· de Represen-
tação . . . . • • . . . . . . .. . . . . . . . drs 2 400 

Gratificação de Represen-
tacão (Dec. -lei n. o 218) . . . CrS 13 200 

Gratlflcacão por . trabalho 
técnico ou cientifico . . . . . Cr$ 50 000 

Gratificação por trabalho em 
local Insalubre . . . . . . . . . . . . Cr$ 40 000 

Cr$ 365 000 

Conslgnacão IV - Indenlzaclo 

Ajudas de custo . . . . . . . . . . Cr$ 86 000 
Dlãrias . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . Cr$ 156 000 

Cr$ 190 000 

Consignação V - Outras Despesas 
com Pessoal 

Salário-Famflia 
Indenlzacllo por ·~~iiü' 'd.éâ~ 

Cr$ 76 000 

pesas com pessoal Cr$ 6 000 

Cr$ 81 000 

Total da Verba I · Pessoal Cr$ 7 684 400 

Verba 8 - Material 

Conslgnaclo I - Material Permanente 

Aparelhos e material técnico 
para trabalhos de campo 

Aparelhagem aerofotogramé- ' 
trica de voo e restituição 

Automóveis, auto-caminhões, 
camionetas, veiculas para 
serviço de campo, material 
flutuante e accessórlos . , . 

Livros, fichas blbllogrãflcas 
Impressas, revistas e ou
tras publicacões especia-

CrS 

Cr$ 

Cr$ 

lizadas ........ . -.. . . . .. . . . . Cr$ 
Mãqulnas e aparelhos de fo

tografia, filmagem e res
pectivo material . . . . . . . . . CrS 

Material de acampamento e 
campanha .. . . . .. .. .. .. .. . . Cr$ 

Material de ensino e edu
cacão; lnslgnlas e ban-
deiras . . ... . . . . .... .... . . . . CrS 

Cr$ 

250 000 

250 000 

• 150 000 

20 000 

160 000 

50 000 

10 000 

980 000 

Consignação II - Material de . Consumo 

Artigos de expediente. dese
nho, ensino . e edu~ão; 
fichas e livros de escrltu-
racão; Impressos e mate-
rial de classlflcacllo . . . . . Cr$ 

Material de consumo. para 
o Laboratório Fotocarto-
grãfico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 

Combustlvels, sobressalentes 
e material de mãquinas e 
'Viaturas; artigo& de ilu
mlnacllo • .. . . . . . . . • . .. .. .. Cr$ 

260 000 

40 000 

150 000 

Material de limpeza e desln-
feccão . .. . . • . . . . . . ...•. .. . Cr$ 

Vestuário e uniformes CrS 
5 000 

16 000 

Cr$ 471 000 

Total da Verba 2 Cr$ 1 461 ()()() 

Verba $ - Beroiços de Terceiros 

Conslgnacão I ~ Conservacão e reparos 

Ligeiros reparos, consertos e 
conservacão de .bens mó-
veis e imóveis .. .. . . . . . . Cr$ 30 000 

Cr$ 30 ()()() 

Conslgnacão II - Publicidade e Publlcacõee 

Assinatura de órgãos oficiais 
e aqulslcão de publlcacões 
periódicas . .. . .. . . . . . .. . . . . Cr$ 

Assinatura de recortes e pu
bllcacões de editais e avisos CrS 

Impressão de mapas .... . , Cr$ 

Cr$ 

1 ()()() 

5 ()()() 
400 ()()() 

406 ()()() 

Conalgnacão III - Taxas de Servlcos Públlcoa 

Assinatura de telefones; te
lefonemas e Interurbanos . Cr$ 

Iluminacão, !Orca-motriz, gãs 
e ãgua ..... .... ......... Cr$ 

Servlcos postais, telegrAtlcos 
e aéreos; radlogramaa . . . Cr$ 

Cr$ 

Consignação IV- Tran1portes e . 
Condução e transportes ur-

banos ....•.......•........• Cr$ 
Fretes e carretos:· armaze-

nagens e capatazlas Cr$ · 
Transporte de pessoal e sua . 

Cr$ bagagem ········"'· ···· ·· · .. 
Cr$ 

20 ()()() 

26 ()()() 

15 000 

60 000 

Viagens 

8 000 

18 000 

18 000 

44 000 

Conslgnacão V - Outros Bervlcos de 
Terceiros 

Despesas de remessa e trans
ferência de fundos . . . . . . . Cr$ 

'Servlco de fornecimento de 
toalhas . . . . . .. . . • . • . . . . .. . . Cr$ 

Cr$ 

Total da Verba 3 . • . • . . . . . . Cr$ 

. 8 400 

7 200 

15 600 

555 600 

Verba 4 - Encargos Di1!ersos 

Consignacllo I - Indenlzacão por Diversos 
Encargos 

Contrato de limpeza do 
prédio .... . . .. ....... .. .. . · Cr$ 22 000 

Representação social - re-
cepções, excursões, hospe-
dagens e homenagens .. ... 

Concurso anual de mono-
CrS 7 líOO 

grafias ·· ··· ······· ········ Cr$ 20 000 
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.Ajudas de custo e indeniza
cão de despesas de estada 
(los delegados à Assem
bléia Geral; outras des-
pesas .......... .. .... ...••• Cr$ 

Expedlcões cientificas . . . . . . Cr$ 
Passagens para os delegados 

e conferencistas à Assem-
bléia Geral • .. . .. . .. .. .. .. Cr$ 

Cr$ 

96 000 
100 000 

26 000 

269 600 

Conslgnacão II - Outros Encargos 

Aluguel de bens Imóveis e 
amortlzacão da sede . . . . . Cr$ 

Sêlecão. aperteicoarnento e 
Mpeclallzacão de pessoal 
administrativo e . técnico Cr$ 

Aaaistêncla aos órgãos regio-
nais ....................... Cr$ 

campanha altlmétrtica.-ex-
cursão tipo . .. .. .. .. .. .. .. Cr$ 

Campanha das coordenadas 
geográfica.a .. . .. .. .. .. .. . • Cr$ 

Levantamentos aerofotogra
métricos e outros . . . . . . . • Cr$ 

Publlcacões periódicae, se
riadas e avulsas (Boletim 
Oeocrifico, Revista e 
Anui.rio Geográfico); Bi
blioteca Geogràfica. Brasi-
leira ......... ......... .... Cr$ 

Quotas de adesão do Brasll: 
ao Instituto Pan-Americano 
de Geografia ·e História e 
a sua Comilllllo de Carto-

826 000 

80 000 

80 000 

100 000 

100 000 

200 000 

490 000 

grafia; União Geogràfica. 
Internacional ......... ., ... Cr$ 

AuxUlo ao In.etltuto Pan-
Americano de Geografia e 
História para o custeio da 
Comissão de Geografia .. Cr$ 

Total da Verba 4 ·········· Cr$ 

Cr$ 

Verba 6 - Bventuais 

Consignacão I' - Diversos 

Despesas imprevistas não 
constantes das tabelas • . . . Cr$ 

Total da Verba ó ... .. .. . .. Cr$ 

RESUMO 

Verba 1 - Pessoal ... .. .... Cr$ 
Verba 2 - Material Cr$ 
Verba 3 - Servico de Ter-

ceiros . . . . . . .. . .. . . . .. . . . . . Cr$ 
Verba 4 - Encargos diversos Cr$ 
Verba ó - Eventuais .. . .. .. Cr$ 

210 000 

200 000 

1 786 000 

2 065 600 

191 100 
191 100 

7 684 400 
1 461 000 

656 600 
2 055 600 

191 100 

Cr$ 11 837 600 

Rio de Janeiro, em 18 de dezembro de 1946, 
ano XI do Instituto. - Conferido e numerado. 
Virgilio Oorre'a Ftlho, Secretário-Assistente In
terino do Conselho. - Visto e rubricado. OhriB
tovam Leite de Oaatro, Secretário-Geral do 
Conselho. - Pubjlque-se. Heitor Bracet, Presl
sidente do Instituto em exerclclo. 

Resolução n.0 25'7 de 21 de janeiro de 194'7 

Encaminha à Assembléia Geral o relatório das atividades do Diretório em 1946 . 

O Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geografia, usando das. suas atribuiç6es, 

Considerando as exigências regulamen
tares. 

RESOLVE: 

Artigo 11nico - Fica encaminhado à con- · 
slderação da VIII sessão ordinária da Assem
bléia Geral do ~naelho o anexo relatório das 

atividades do Diretório Central em 1946, ela• 
. borado pela Secretaria-Geral. 

Rio de Janeiro, em 21 de janeiro de 1917, 
ano XI do Instituto. - Conferido e numerado. 
ViroUio Oorre'a Filho,' Secretário-Asslatente in
terino do Conselho. - Vlato e rubrica.do. Ohria· 
tovam Leite de Oaatro, Secretário-Geral do 
Conselho. - Publique-se. Heitor Bracet, Preal
sidente 1lo !nsUtuto em exerclclo. 

~ Se lhe tntereHa adquirir as publlcàeões do Conselho Naelonal de Geocrafia, escreva l 
_. 1ua Secretaria (Praca Getúllo Varca•, 14 - Edlflclo Francisco Serrador - 5.0 andar - Bio 
de .Janeiro) que o atenderá pronta e aatlafatõriamente. 
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Diretórios Regionais 
SÃ.O PAULO 

íntegra das Resoluções n. 08 41 e 4 2 . 

BeaolacAo n. • 41, de 18. de feverdro de UMA 

Apr0tia o parecer da comisacto que eaiaminou e 
cla811'ficou as mcmograflas municipais de 
19,+~. . . . 

O Diretório do Conselho Nacional de Geo
grafia no Estado de São Paulo, no uso das 
suas atribuições, 

Collsiderando os tênnos do edital de con
cursó de monografias mun1'ilpais para o ano 
de 1948; . · 

Considerando que a comisl!llo encarregada 
de Julgar ·as· monografias de 1943, relativas ao 
Estado de São Paulo, elaborou cuidadoso pa
recer onde vêm classificados os . 12 trab&lhos 
encaminhados a êste Diretório Reglon&l, 

Resolve: 

Art . 1.0 - Aprovar o parecer apre3entado 
pela comissão constitulda dos senhores enge
nheiros Benedito Roberto de Azev<;!do Marques, 
Milclades Pereira da Silva e Dr. Pedro Bueno 
de Camargo Silveira, para examinar e classi
ficar as monografias de 1943, encaminhadas 
pelos Diretórios Munlclpale de Geografia. 

Parágrafo 11nico - :lllsse parecer constituirá 
parte integrante desta resoluclo. 

Art. 2.0 - Apresentar seus agradecimentos · 
à referida comissão pelo resultado de seus 
trab&lhos, assim· .como aos Srs. Américo R. 
Neto, Alberto de Oliveira Coutinho Filho, Aris
tides Bueno, Francisco Teixeira Leite, Jollé 
Bueno de Oliveira Azevedo Filho, · J'uvenal Fe
liclsslmo, Ltidovlco T&llbertl, Paulo Dutra da 
Silva, Paulo Ferraz Mesquita. Paralslo Bueno 
de Arruda. Pedro Bueno e Pllnio de Lima, que 
também prestaram a sua colaboração, exami
nando, isoladamente, as monografias muni- · 

. clpals . 
Art . . a.o - Congratular-se com os autores 

dos trabalhos aprovados · e com os Diretórios 
Municipais respectivos, tendo em vista o resul
tado do concl1rso e a nova contribuição para 
melhor conhecimento do território estadual. 

Art. 4.º - Encaminhar ao Diretório Cen
tral as primeiras vias das monografias muni
cipais, acompanhadas de · todos os pareceres 
sõbre as mesmas. 

São Paulo. 18 de feverelr(; de 1944. - Visto 
e rubricado. Valdemar Lef~ure, Secretário. -
Publlque-ae. Jod de Melo Morais, ·Presidente. 

Anexo da Besolaçio n.0 41, de 18 de fevereiro 
de 1944· 

A comissão encarregada de cle,ssltlcar as 
monografias apreaentadas ao concurso aberto 
pelo Conselho Nacion&l de Geografia, com
posta dos membros-consultores infra-assinados, 
depois dos exames necessário• e de se consul
tarem mutuamente, de pleno acõrdo passa a dar 
o seu laudo pela maneira seguinte : 

~11-

' Foram examinadas as monografias. a sa
ber: Munlclplo de Presidente Venceslau. V&le 
do Monjollnho, Xlrirlca, Cananéia e Ilha do 
·Bom Abrl.go, J'acuplranga é Parlquera-Açu, 
Ituverava, nltlmos Contrafortes da Serra de 
Botueatu.' Lorena, Mojl-Mlrlm. O Difitrlto de 
Vallnhos, Ubatuba e Vale do Rio Tlblrlçá, de 
autoria, respectivamente, de Oto Brüll, Enéias 
Camargo, António Paulino de Almeida (três 
trabalhos), António F. de Carvalho e Silva, 
Firmino Alves Barreto, Frederico da Silva 
Ramos, Antenor Ribeiro, Gedeão Menegaldo, 
D. Maria da Glória Amaral Silveira e Bene
dito Osvaldo · Mahlow. 

Considerando que o n11mero dos municlpios 
do Estado, de acórdo c:om a 11ltima divisão ad· 
minlstratlva, em vias de ser aprovada, anda 
pela casa dos trezentos, diminutlsslmo é o 
daqueles que atenderam ao apêlo do Conselho 
Nacional de Geografia, que se vê, assim, pri
vado de, por essa forma, coletar excelentes 
dados para o estudo da geografia regional e 
dos municlpios. LamentAvel, pois, o fato , de 
vez que a não colaboração, além do prejulzo 
apontado, revela certo descaso pelo estudo tta 
geografia local por parte dos Diretórios Mu
nicipais, que tinham o dever de estimulá-lo, 
e até mesmo desatencão ao Conselho Nacional 
de Geografia, que tão patribtlcaniente se vem 
empenhando neste setbr de conhecimentoa, 
de primacial utilidade para a grandeza na-
cional. • 

Consigne-se, pois, o louvor da comissão ao 
pugilo de abnegados estudiosos que trouxeram 
suas contribulcões, bem assim a sugestão para 
que, de futuro, se retorce o apêlo aos membros 
dos Diretórios Municipais, no sentido de en
vidarem todos os esforços para que os seuà 
munlclpios colaborem eficazmente com o Dire
tório ·Regional e conseqüentemente, com o 
Conselho Nacional de Geografia . 

Com esta ligeira introdução, que lhe pare
ceu necessária, passa a comissão à classifica
ção dos trabalhos . · 

·Em primeiro lugar classifica-se a monogra
fia sóbre o munlclpio de Presidente Vencesle.u, 
de autoria do Sr. Otto Brüll, pelas eegulntes 
razões: · 

a) porque é a que, no seu entender, des
perta maior interêsse geográfico, pela cópia 
e variedade dos dados que fornece para o 
conhecimento da geografia de uma vasta região 
do Estado; 

b) porque a região estudada, vasta zona 
llmltrofe de dois Estados, Paraná e Mato Gros
so, que encerra grandes possibilidades eeo
nõmlcas, é multo pouco conhecida, O' que en
carece o valor da contribuição: 

c) porque o autor documentou e ilustrou 
o seu trabalho com mapas e gráficos~ n;iag
nlricamente confeccionados e ao que parece iné
ditos, tornando-o assim' de mais fácil com~" 

•. preensão. 
O trabalho em aprêço contem muitos senões 

de linguagem. Tal clrcunstAncla porém deve 
ser desculpada em face do que ficou dito na 
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letra a, e ainda porque o seu autor, estrangeiro 
ite na.admento, é credor de uma certa bene
volência. 

Quanto aos dados geográficos trazidos pelo 
trabalho, parece à com!Mão serem dignos de 
fé, na sua generalidade, salvo pequenas res
trições apenas, que, todavia, não o diminuem. 
· A1111lm, por exemplo, duas aflrpiações feitas 
mereceram Impugnação do membro-consultor 
Sr. Parlslo Bueno de Arruda, uma com relação 
à altitude da 11erra do Diabo e outra referente· 
à formação geológica da mesma serra. 

Sõbre tais Impugnações entendeu a comi11-
slo de 11eu dever fazér as conslderaçlles que 
se seguem, ·à guisa de ventilar e esclarecer 
ls9es pontos. 
· Quanto à primeira, realmente o censor tefu 
ruão, pois a altitude da serra do Diabo, no 
ponto mencionado, não deve atingir nem 500 
metroa, segundo a ·carta hlpsométrlca do Es
tado, levantada pelo Instituto Geogriflco e 
Geológict>, e consoante Informações obtidas 
do respectivo peesoal técnico. Basta conside
rar que, segundo dita carta, Presidente Vences
lau está a 406 metros de altitude e que o ter
reno vai dai diminuindo de altitude 11a direção 
dos rios ParanA e· Paranapanema. 

Quanto à formação geológica, os terrenos 
do munic!plo de Presidente Venceslau são, na 
generalidade, da era secundária ou mesozóica, 
do perlodo jurássico, segundo a carta geoló
gica do Estado; levantada em 1929 pela Comis
são Geográfica e Geológica também consultada. 

Ã margem direita do Paranapanema existe· 
uma estreita e longa f&lxa de arenito de 
Botucatu. · 

O Dr. Teodoro Sampaio, em 1836, constatou 
a existência de um longo dique de dlába.ae 
na cachoeira do Diabo. 

De referência especial à afirmativa de ser 
a serra do Diabo pertencente à formação do 
p&leozólco ou permlano, de parte certa Im
propriedade de linguagem, quer parecer à co
ll!iulo que o autor não tem razio. :lt teme
rário, tão s6 pelo achado de quartzo ou crls
Ws de rocha nas Imediações, avancar que 
a serra do Diabo é da era paleozóica e do 
perlodo permlano. 

A êste respeito válemo-nos não s6 da 
carta geológica, mas também de Informações 
dos técnicos do Instituto Geográfico e Geológico. 

Aaslm, tem também V'lsos de. procedência 
a censura do Dr. Parlslo, se bem que o as
sunto não po88a ser totalmente esclarecido· 
em face da carência de estudos geológicos so
bre a regllo. 

Em segundo lugar colocam-se as .mono
grafias Intituladas - "Vale do Monjollnho", 
"Cananéla e IMl'a do Bom Abrigo" de autoria 
dos Srs. Enéias Camargo e Antônib Paulino 
de Almeida. 

O vale do Monjollnho, em relação à mo
nografia cla.aslflcada em primeiro lugar, leva 
a desvantagem de versar assunto mais restrito, 
e de menor interêsse geográfico, além de que 
esta lllt!ma, mais fartamente documentada, 
tem por objeto zona muito pouco conhecida. 

Em relação ao do Dr. Antônio Paulino de 
Almeida; o trabalho do Prof. Enéias Camargo 
fica mais ou menos em paridade de· situação. 

Ambos os trabalhos são vazados em lin
guagem corrent!a, salvante pequenos senões. 

Os dados geográficos parecem fidedignos. 
Em terceiro lugar classificam-se : "Xlrlrlca, 

J'acuplranga e Parlquera-Açu", do Dr. Antônio 
Paulino de Almeida, "Ituverava" .· do Sr. Antô
nio F. de Carvalho e Silva e "'Cltlmos Contra
fortes da Serra de Botucatu", de Firmino Alves 
Barreto. 

:llste llltlmo trabalho sofreu impugnaclles do 
Dr. PUnlo de Lima, membro-consultor, algu
mas de inteira procedência, outras demasiado 
severas. 

Realmente a serra de Botucatu não pertence 
à serra Geral . 

Igualmente, o que o autor chama de "con
trafortes" não são senão "mesas". 

De resto, não se pode exigir a perfeição 
de trabalho de abnegado diletante, que nem 
sequer alimenta tal aspiração. 

Em quarto lugar, finalmente, a comissão 
coloca as monografias: "Mojl-Mirlm", -de Ante
nor Ribeiro, "Ubatuba", de D. Maria da Glória 
Amaral Silveira, "Lorena", de Frederico da 
Silva Ramos, "O Distrito de Vallnhos", de 
Gedeão Menegaldo e "Vale do Rio Tiblrlçá", 
de Benedito Osvaldo Mahlow. 

O .primeiro é um copioso reposltórlo de 
eatat!stlca. 

O segundo e terceiro' acompanham o Pri
meiro neste caracterlstlco . Assinale-se que a 
autora do segundo, que tao minuciosa se 
mostra em catalogar, esqueceu-se do pontão 
para atracamento de vapôres que a Secretaria 
da Viação mandou lá construir, obra que 
mereceria destaqUll. 

O quarto, pelo modo desprentensloso com 
que o seu autor tra,z abnegadamente sua cola
boração, merece uma menção. elogiosa. 

O quinto é fraco na parte geográfica, mas 
o lncluimos na classificação porque aborda 
um assunto Inédito e intere11Sante, principal
mente para as autoridades sanitárias. 

Assim, resumidamente, a comissão apre
senta o seu laudo que submetê à consideração 

.do Diretório Regional de Geografia. 

São Paulo, 18 de fevereiro de 1944. - ' 

Pedro Bueno de Camargo Silveira 
Benedito Roberto de Azevedo Marques • 
Mllcfades Pereira da Silva. 

B.esolucio n.0 42, de SO de março de 1944 

Propõe ao Comelho Nacional de Geogr(,lffa me
dfdaa, ju'tlto ao Gov~mo da . Unido, para 
que aeJa bai.1:ado um Decreto-lei de proter;4o 
ae marc08 geogrdfwoa. 

O Diretório do . Conselho Nacional de Geo
grafia no Estado .de São Paulo, usando de suas 
atribuições, 

Considerando que há necessidade de se 
estabelecér protecão aos marcos e sinais .. geo
gnl.!lcos contra depred11-cões; 

Considerando que nas leis penais, de modo 
expresso não existe u~a punição especificada 
para os crimes dessa natureza; . 

Considerando que essas depredações cons
tituem graves prejulzos para os serviços pú
blicos do · Eetado e da União; 

Considerando que urge pôr um paradeiro 
a tal8 depredações, 

Resolve: 

Artigo 11nico Solicitar do Conselho Na-
cional' de Geografia as necessárias providên
cias junto ao Govêrno da União, no sentido 
de ser baixado um Decreto-lei protegendo os 
sinais de referêncil' e marcos geográficos. 

São :Paulo, 30 de março de 1944. - Visto 
e rubricado. Valdemar Lefêure, Secretário. -
Publlque-.se • ./'08' de ·JleZo Mora'8, Presidente. 

-..ir- Colabore com hte "Boletim" que é bibliográfico, enviando-lhe livro. de sua autoria ou 
.,.... dlaponfvela em duplicatas, e que oferecam lnterhae geo&"rifleo. 




