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• 
Editorial 

Plano N acipnal de Cartografia 

O decreto-~i n.0 9 21ó, de 29 de abril de 1946, ao fixar normas para a 
uniformização da Cartografia brasileira, previu no artigo 9.0 que seria estabe
lecido um "Plano Geral de Cartografia Terrestre" pelo Conselho Nacional de 
Geografia, em cooperação com os Estados Maiores do Exército, da Marinhà. 
e da Aeronáutica. · 

O próprio decreto-lei, no artigo 10, esclareceu a natureza dêsse plano, 
como compreendendo um programa de tr{!Jbalhos cartográficos que melhor 
atendam às necessidades civis e militares do país, a serem executados siste-
lmàticamente. · 

Nesse particular, é digna dos maiores louvores a atitude do atual Govêrno 
que não se limitou a determinar a uniformização nacional em importante setor 
de atividades especializadas, mas promoveu a execução de novos trabalhos 
em favor do melhor conhecimento cartográfico do imenso território pátrio, 
obedientes a um programa geral cuidadosamente elaborado pelas instituições 
maiores no assunto. 

O Con$elho, para o efeito do disposto na lei, elaborou um anteprQjeto, 
que foi encaminhado aos Estados Maiores militares, a fim de se iniciarem os 
~studos sôbre o previsto Plano de Cartografia. 

Conquanto não se tenham ainda manifestado todos os órgãos consultados, 
não deixa de ser interessante comentar o ponto de vista em que se colocou o 
'Conselho na elaboração do referido anteprojeto, mesmo que não venha a ser 
ltceito. 

' Em última análise, o anteprojeto encerra duas preocupações fundamen-
tais: uma, o preparo de cartas geográficas básicas; outra, o estabelecimento 
de uma estrutura cartográfica de 1.ª ordem, em que se possam apoiar os 
Jevantamentos de precisão secundária. 

A realidade desanimadora é que o nosso país não dispõe de cartas gerais 
Sàpresentativas do seu imenso território. 

A carta geográfica do Brasil que o Conselho está editando, '{Jor exemplo, 
'°mpreende cem fôlhas, das quais até agora só foi possível serem publicadas 
r.ete; conquanto as demais estejam em satisfatório progresso, não se pode 
flensar em que saiam com presteza, dentro dos recursos normais da instituição, 
~bretudo no que toca aos trabalhos de impressão. 
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Por isso, é de tôda vantagem que o Plano de Cartografia, nas suas inicia.. 
tivas de suplementação, cogite da reprod~ção das cartas geográficas, de mode 
a beneficiar o país com o aparecimento, tão pronto quanto possível, das sua,, 
lôlhas cartográficas impressas. 

Quanto aos trabalhos de campo, espelhou-se no anteprojeto a orientaçãt 
geral seguida pelo Conselho, que entende caber ao Estado o levantamen14 
áos element<rs cartográficos de precisão de 1.ª ordem, que exigem apreciáve~ 
recursos, orAanização de alta especialização, atuação sistemática e produçã4 
silenciosa. 

Dotando-se o país dessa estrutura cartográfica básica, os levantamentoll 
de menor precisão que, em menor extensão, serão executados, a fim de serem 
atendidas as necessidades públicas e privadas de conhecimento parcial do 
território, encontrarão o apoio necessário que os tomarão ajustados em uni 
sistema básico superior. 

Assim sendo, o anteprojeto do Plano de Cartografia, no tocante aos tra. 
balhos de campo, concentrou os programas na determinação astronômica d-. 
coordenadas geográficas, na triangulação geodésica tle 1.ª ordem e no nive
lamento de alta precisão. 

Com a colaboração dos técnicos militares; o anteprojeto vai ser apertei .. 
çoado e enriquecido, de modo que bem fundadas são as esperanças de que 
inuito se beneficiarão a representação e o dimensionamento do território br..; 
sileiro com a execução dó previsto Plano G~ral de Cartografia. 

CHRISTOVAM LEITE DE CASTRQ 
Secretário-Geral do C.N.G. 
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. A Geografia na . { 
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LiteF.atura ~de Ficção 
ENG. MOACIR SILVA 

Consultor-Técnico do C.N.G. 

~ A geografia na literatura... . Não vamos tratar da distribuição geográfica 
<ia literatura. A essa distribuição obedecem, - sem que'º digam, - além das 
antologias literárias universais, (em prosa e verso), 1 

- as denominadas "Histó
rias" da Literatura. Pois, do mesmo passo· que acompanham o desenvolvimento 
oqas "letras" ItD ttempo, isto é, os vários "período~ literários" (histqria) , também 
se referem à distribuiçãp das manifestações literárias no espaço (geografia), 
isto é, descrevem, separadamente, as literaturas dos diversos povos (ou línguas). 

Análoga observação pode ser feita com relação às antologias literárias na
<Cionais (ou de uma só língua), nas quais figurem escritores representativos da8 
várias "regiões naturais" (ou mesmo "países"} em que se escreve (e se fala) 
essa língua. . , 

Tampouco trataremos do que poderia ser (a exemplo da "geo-bélica", de 
}landeira. de Melo), denominado a "geo-poética" (releve o leitor a inovação), 
.isto é, a geogr11fia considerada do ponto de vista da "fantasia" literária. Pin
tura vocabular de impressões pessoais (estéticas ou emotivas), suscitadas pela 
'Visão de terras e povos diferentes. Realidade e imaginação. Geografia e poesia.• 

. ' 
1 No gênero de crestomatia internacional de literatura moderna . é de mencionar-se como 

·dM mais, interessantes a coleção que, sob o titulo "Les Mille Nouvelles Nouvelles" (Tous lea 
-écrivains célebre• àll tous les Pa')ls àu MondB), vinha sendo editada pela casa "La Renalssance 
-du Livre" (de Jean Gillequln & Cle. Editeurs, -. 7, Place Saint Michel, Paris.), como publicação 
mensal (aparecendo a 15 de cada mês) em pequeninos volumes (de 1'16 X 112 milim!ltros), 
inicialmente ao preço de 1,25 (um franco e 25 cêntimos), mais tarde reduzido para 1,00 (um 
tranco). - Cada volume continha, traduzidos para o francês, dez "contos" de escritores con
-temporàneos de dez palses, ou regiões, diferentes, sendo que sempre um da França.- Os contos 
eram precedidos de uma sucinta nota-bio-blbliográfica dos autores. E cada volume traata uma 
gra\lura fotográfica, excelente, relacionada a algum dos contos nêle reunidos. Infelizmente, 
-essa cole<;ão, que selecionava contos admiráveis (ou mesmo apenas Interessantes como "exprea
.sões literárias" de "povos e terras diferentes") não atingiu à "milésima novela" (como era seu 
desiderato), pois suependeu a publfcação no 26.9 volume, aparecido em março de 1912. (0 1.• 
havia saldo em fevereiro de 1910) . 

Mas c;le suas finalidades. como "geografia das literaturas" (no sentido aqui atribuldo, por 
.nós, a tal expressão) diziam bem as palavras seguintes do "Avertissement des ltditeurs" no 
1. 0 volume : - "Nous fróns, donc, avec vous, lecteurs, sollclter les coMC'lence11 Zitttlra\rtJs les 
plus lointaíntJs, Zointaíne11 non aeulement par la àistancB, maia surtout par la difftlrence: le 
.Japon, la Chine, l'Inde, le profond Orlent mystérleux et ardent. Nous allons volr défiler toutes 
tea racBa, toutea les nations, tous les otlnies et resplrer le parfum choisi de cínquante litttlraturuÍ 
et glaner sur l'esprit univBrael un bouquet aaM prtlctldent." -'- (Grifos nossos). - O Brasl 
figurou nesse florilégio (inaéabad(}) com os seguintes autores e contos: Medeiros e Albuquerque, 
·Caboche (Cabeçudo), no vol. 3. 0 ; Machado de Assis, L' Infirmier (O enfermeiro), no vol. H; 
·Coelho Neto, Les PigBOfl(I (Os Pombos), no vol. 16; Carmen Dolores, Lea larmes ~ tante Zál 
·cAs lágrimas de tia Zézé), no vol. 18; e Vlrgllio Várzea, Noi!Z en MBr (Natal no mar), n(} vol. 
23. - Portugal foi representado pelos seguintes escritores e contoa: Eça de Queirós, La Nouf'

-nce (A ama de leite) , no vol. 2.9; Pinheiro Chagas, La Borciere dtfBmoleMk (A bruxa de Smo
Iensk), no vol. 18; Trindade Coelho, Voe Victoribm, no vol. 20; Teixeira Gomes, L'Album (O 

Aalbum), no vol. 22; e :r. Brandão, Noiil (Natal), no vol. 23 . Assim, nos 260 contos publicados, 
Jlguraram 1() das litel'.aturas de llngua portuguêsa (5 dQ Brasil e 5 de Portugal). Excluldos 
os 26 contos franceses, a lfngua portuguêsa contribuiu com 4,3% dos contos estrangeiros (para 
a Fra1jlça) . Contribuição que, no conjunto de tôdas as d~mais llt~raturas do mundo, se nos 
.afigura põnderável. (Quase 5%). · 

• Exemplos de.vse "gênero" são as obras: (a) Gllografia Sentimental de Pllnio Salgado; 
(b) Gllografia Polltíca dll Ammca, de Gastón Figueira e (c) Guanabara, ~ Martins Pontes. 

(a) - Postos à margem seus ideais polfticos, que não nos Interessam, Pllnio Salgado é, 
:aem favor, um literato de mérito. Nesse livro, falando do Brasil, escreve: "A sua geografia 
·deve constituir um poema. A Interpretação do sentimento nacional." - Das cidadezinha& d<t 
·interior, diz: "Doçura das cidades perdidas no vasto htnterlandf que a gente só se " leml>ra 
para caçoar, como se elas não tossem herofsm4111 heteditárlos p antados com uma esperança 

- -•- - ...... TI.o .. nnrA." PA.AAPmnA A_iftA.ntP 
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2. A principal, ou a mais antiga acepção da palavra "literatura" é a de 
"literatura de ficção" ou "literatura propriamente dita", que foi definida Por 
um autor português como sendo "o conjunto das manifestações do espírito hu 
mano, pela palavra escrita, que não tenham um fim utilitário ou imediato". -

Outra significação vulgarizada da palavra "literatura" é a que corresponc9 
à "bibliografia". Assim, quando dizemos a "literatura do petróleo", quereinaf 
exprimir ."tudo quanto exista escrito" sôbre petróleo, ·(livros, relatórios, opús·
culos, artigos) . 

3. Tendo precipuamente objetivos estéticos, a literatura de ficção se pr0, 
põe: (a) descrever e (b) deleitar. 

(a) -'- Pinturesca, impressionista ou narrativa, a literatura visa represen~ 
ou exprimir a "beleza", em seus aspectos vários (1) a "beleza exterior" (nature 
paisagem), por descrições · em prosa e verso; (2) a "beleza humana" (corpo 
alma) - e suas antiteses, - na poesia lírica e na epopéia; (3) a ''beleza subJe 
tiva" da própria "forma literária" em que se plasmem as sensações e opiniõe 
do ·escritor; variável, essa "beleza" (mais ou menos convencional), segundo as 
tradições e a índole de cadj. língua. - (Daí a afirmativa do ita.li!iflO, exagerada 
aliás, de que "'tradutores sao traidores": "traduttori, traditori" J. 

(b) - Mer.o exercício da inteligência, a literatura de ficÇão proporcional 
(1) prazer subjetivo ao próprio autor da "obra literária", (levando-o. por vêze4 
à vaidade orgulhosa); (2) convívio social e distração intelectual (tertúlias, con
ferências, recitais; te_atro; romance) . 

4. De pas~gem, observemos que o narcisismo literário, ou admiração-de-~ 
mesmo, é o "ponto fraco" (por vêzes, bem ridículo!) dos escritores. Parece ge 
que do esfôrço "doloroso" da elaboração (criar, aperfeiçoar) decorre, conclui 
a "obra", o êxtase "delicioso" .da apreciação (admirar, exaltar). Não seria 
talvez outras as razões ocultas de Byron, quando justificava suas obras literá.
rias, alegando que as ·escrevia, não para leitores hipotéticos, mas para si mesmat 
por tendência imperiosa de sua própria. alma. Entretanto, todos os que "escre ... 
vem" deveriam não esquecer que "dos bilhões de obras e de escritores que nos 
precederam somente algumas centenas têm sobrevivido" (Jean Finot, Philo... 
S01Jhie de la Longevité, Paris, 1900) . 

5. Na literatura de ficção, simultâneamente narrativa e descritiva, quer 
dos "aspectos" da natureza., quer dos "!ilstados-d'alma", isto é, na qual, para o 
desenvolvimento das "cenas psicológicas" (do "conto" ou da "peca"), se torn11 
necessário "pintar" (descrever) o "cenário" (dentro do qual "vive" o "enrêdo") 
seja um "quadro" amplo (a natureza, a paisagem} , seja uma simples "moldura4 
restrita (uma casa, uma sala}, - fôrça é esperar-se que certos fenômenos geo
gráficos, por mais destacáveis no próprio meio em que ocorrem, mereçam atençãQ 
de literatos e que êstes os descrevam com maior ou menor fidelidade e expressá] 
estética, conforme sua "personalidade literária" (maneira e fatura próprias 
estilo, enfim). Vem a propósito a definição de Zola: "a arte é um recanto d 
natureza visto através de um temperamento". 

Na literatura de "viagens",• - mais descritiva dos aspectos naturais obser., 
v'ados, do que narrativa de a.contecimentos humanos (que são, antes, do domi-

Nuevo Continente. - O tomo V, (que é um volumezlnho de 120 X 168 mlllmetros, com.104 págin~ 
editado em Buenos Aires, em 1939,) intitula-se "Alba en Za playa de Zoa mil cocoteroa" e é d 
dicado ao Brasil. Compreende cinco partes: (I) Bahia, donde nació el Brasil; (II) Pernambu 
en poemas; (Ill) Canclones de puertos, lslas, junglas, cafetales y sertones ; (IV) Novia Am 
rica; e (V) Rapsodla á la Uerra de los papagayos. - ~cha o volume um pequeno vocabulário 
de têrmos brasileiros. - Poeta de valor, Figueira, que'1!1>ercorreu o Brasil de sul a norte, sen .. 
tiu-o bem em suas paisagens, seus costumes, seus frutos, etc. e em tudo Isso sua senslbllldadt 
Personallssima se inspirou para escrever lindos poemetos de leitura deliciosa. 
- ~ (c) - Guanabara (São Paulo, 1936), livro do notável poeta santista Martins Fontes (pou~ 
depois desaparecido) . Versos, quas41 todos, inspirados nas belezas e em aspectos do Rio de, 
Janeiro e de seus arredores . Belos poemas, impregnados da originalidade fantasista do autol 
·que, por vêzes, insatisfeito do vocabulário pré-existente, utilizou palavras novas, quase t ôd 
de sua. criação pessoal. Assim, entre outras : Brasileirismo (pg. 18), Plnd~etama (23), · carl 
cinlna (51), guanabarinesca (54), super-prodigio (59) , fantasmátieo (65), guanabarescamen 
(74), guanabaresca (83), cambucaba (97), guanabaruba (121) , fenomenalia (130) radlsplendo 

· (134), guanabarusca e sardanapalesca (137) . - Antecedem os versos: a conhecida frase de 
Crunlnha !"A terra em tal maneira é graciosa" ... ) ; .um verso de Victor Hugo ("GZoire 4 ce 
vert BrtsiZ, aux arbrea atimdiia d!or !"); palavras de Von Martius sõbre a chegada ao Rio de 
Janeiro ("a Capital de um Reino Encantado") e finalmente as páginas Isoll d! Rio de Janeiro de 
!talo Balbo, do livro Btormi in voZo sulZ'Oceano. 
. • A propósito de literatura de viagens, parece-nos interessante transcrever algumas consl"' 
derações do escritor chinês contemporâneo Lin Yutang, extraidas de seu livro Como traveBseir08.(o 
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klio do periodismo cQntemporâneo, e, posteriormente. da história!) , - dado 
que também possam ocorrer "descrições" de "fenômenos" geográficos, - como 
jeja o da transumância, - sobrelevam as "referências" a "acidentes" geográ
,ficos (serras, vulcões, ilhas, etc.) . 

~ .... ª"f'ªº 
~:... ... .,.j+zlio.. ... llllllllmlllllll• .. 
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É de acentuar-se que o "observador residente", (como se presume seja o 
~scritor, que "mora" no assunto em foco),, parece inais aptb para descrever os 
fenômenos que importam "em movimentos" (de que êle poi>sa acompanhar "tô
ldas as fases"), - do que o "observador itinerante" (o viajor) que, apressado, 
kião pode bem apreciai' o que se desenvolve no tempo (as transformações locais) 
p, por isso, "fixa" melhor os aspectos ''estáticos" das paisagens através das 
tuais se desloca . 

llancas, à espera da aurora (titulo da _pbra em chinês) que foi traduzido, por Wilson Veloso, 
J>ara o português, como Vigaia de uma Nação (Ed. Civilização Brasileira, 1945): 

"Há qualquer coisa de essência de vagabundagem num livro de viagem, não apenas por 

t
ieausa do descanso forçado dos dias chuvosos mas de11!do ao simples ato de viajar sugerir liber

de da rotina de nossa escravidão diária. É certo que o viajante e~tá sempre se movendo ou 
endo algo, e o leitor o acompanha, dando trabalho ao cérebro. • .. ............................................................. 
"Mas eu falava do vagabundo culto. O vagabundo culto é um ser diferente. Fala com as 

Essoas sem entrevistá-las. O seu reino é a fantasia ilimitada, e o seu coração é ardente. 
xerga as coisas triviais da vida e gosta de contar e de ouvir histórias. Tem senso histórico, 

uito vivido até, recorda anedotas com facilidade e sua imaginação vê o passado e sonha com 
o futuro. Acaricia uma árvore, o nó de um, tronco, ou um galho que lhe raspa o rosto e 

oca recordações" . . . "Se ficasse em casa, veria também multa coisa, mas já que está 
ajando, divisa muitos dêsses sorrisos e faces, as estranhas paisagens, os antigos campos de 
talha; os hábitos do povo excitam-no Intimamente e se a excitação é bastante Intensa, Irrompe 

poesia, porque, então, o subjetivo que nêle existe e os fenômenos objetivos externos se 
dem, misturam-se cena e emoção individual e surgem juntas, como algo novo, original e in

ressante. · O momento fica capturado pp.ra a eternidade. É o momento poético. O poeta não 
senão relatar sua emoção, a emoção de um momento, que é tão Intensa que êle e seus 

tores sentem que ninguém sentiu tais coisas antes, e que portanto, o momento é verdadei-
ente único. Pode ser uma sensação de beleza, da perfeição máxima do momento ou pode 

r um sentimento de tristeza ou melan~a. ou pode também ser casual, cômico ou resignado. 
l«as o momento vive para sempre e torna-se ines<tuecfvel . :l!:le não mais relata coisas; trans
lluta-as ao simples toque do sentimento." - E depois de outras . considerações sôbre o vla
ll'nte (ou vagabundo culto), diz: · 
t "Em todos~s vagabundos existe essa jovialidade essencial e essa fé animal. O vagabundo 
az Parte da multidão e dela se destaca. Essa mistura de entusiasmo e dlstAncla é que 

-caracteriza o vagabundo. Então os seus olhos mentais vêem mais longe que o negociante em 
'Viagem, ou o dinâmico correspondente." • . . "O própr\o movimento da viagem, de ir a alguma 
l>arte e conhecer pessoas estranhas tende a reagir na mente, e estimular curfosidade. O lnte
~cto rnals estéril e o espirito menos imaginoso, creio eu, toma-se de curloslda!les em épopa. 
.. e viagem," 

N. B. - Nesse livro, Lin Yutang, que há alguns anos reside nos Estados Unldos, descreve 
teuas Impressões da China, ainda em guerra, - na viagem que por lá fêz em fins de 1943, 

~
eços de 1944. (Partiu de 0 Mlami a 22-9-1943 e regressou a Nova-York em 22-3-1944). -

eressante, como aliás -todos os livros dêsse h~orlsta, que é, a par disso, um excelente 
gradável narrador. Esereve e descreve, como lle e'iltivesse palestrando com o leitor. "A 
P6slto do fundo e da forma dêste liyro", - diz o próprio autor, - "Temo que o estilo 
Parecerá multlsslmo com o de uma conversinha de beira de estrada." 
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'1 

O primeiro, como que observando do centro do cosmorama, assiste e descr4 
o dinamismo dêste; o outro, deslocando-se dentro dos cenários sucessivos, obser .. 
va-os como se êles fôssem imóveis e nêles assinala, de preferência, pontos, ac1. 
dentes, "fixos", quais marcos de referência de sua "viagem".' 

6. Pelo exposto, não é de estranhar-se recorram os professôres, e por vêzet 
mesmo os tratadistas, a obras literárias, para extrair-lhes "descrições" com que 
"melhor pintem" ou "exemplifiquem" determinadas matérias geográficas. É 0 
que vamos fazer com relação à transumância em Portugal, "observando-a" atra. 
vés de algumas páginas de·dois ilustres prosadores contemporâneos daquele país. 

7. Antes, porém, para definir a "transumância'" ou "nomadismo _pastorut 
faremos nossas algumas palavras de outro ilustre autor português, Aristides d( 
Amorim Girão, profe~or da Universidade de Coimbra. 

"Todos ºª povos pastôres têm de' entregar-se a migrações periódic• 
mais ou menos regulares. E esta transumância, ou passagem do homeíl 

• de uma região para outra, acompanhando os seus rebanhos, constitui um• 
das características mais interessantes de tôda a vida pastoril. 

"Entre os exemplos mais típicos de nomii,dismo pastoril, porque ê~ 
arrasta a deslocação de tribos inteiras, deve apontar-se o que tem luga 
no norte da Africa, na região planáltica do Alfa, comprecm:Uda. ent o Atlas Mediterrânico ou Tell ie o Atlas Saariano. 

"Nessa zona, em que a cultura do solo é muito reduzida, apena~· 
camelo e o gado lanígero e caprino podem apascentar-se. "Entre o b 
aniJ;nal teliano - escrevem Bernard e Lacroix - e o camelo, ani 
saariano, o carneiro reina em tôda a zona intermediária. É o anim 
transumante por excelência; dá-se muito bem passando o inverno no !J 
e o verão no Norte." Mas, de ~no para ano, estas migrações periódic 
são mais ou menos regulares e de raio mais ou menos extenso, confor 
a maior ou menor quantidade de chuva, que nestas condições exerce 'uma 
influência bem pronunciada sôbre a deslocação do homem. 

. "Uma outra forma de transumância mais restrita, mas em todo o 
caso de resultados não menos importantes, é a que caracteriza as grandtl 
zonas montanhosas; e pode observar-se mesmo na Europa, particuladl 
mente nos Alpes e nas três peninsulas meridionais. 

"Os rebanhos nestas zonas deslocam-se no verão para as pastagenl 
de altitude (a própria palavra "alpe" outra coisa não significa senil 
pastagem elevada), e descem no inverno para as planícies. Há assinla 
para o próprio homem, uma dualidade de habitaçõesi de verão e de in,.. 
vemo. Desta dualidade temos mesmo dentro do nosso país um exempll 
interessante nas "verandas" e "inverneiras" das serras da Peneda e Ca.il 
tro Laboreiro; mas em tal deslocação influem talvez também os rigorea_ 
do clima, que tornam impossível a permanência do homem nas primeirall 

.• Muito a propósito, encontramos no interessantíssimo volume L'ltin6raire Portugais, 1 
A. T'Serstevens (Ed. Grasset, Paris, 1940), a seguinte passagem (pâgs. 202): - "Chaque f 
que nous reprenons la route, aprês une escale de quelques jours dana une vllle •. nous retrouvo 
la jole vlvace de ce vagabondage en l!berté, le pays ouvert devant nous, avec l'lmprevu de 
paysages, de ses rencontres. A chaque lnstant, notre curloslté s'évellle, et je ne pense Plll 
que nous ayons jamais fait plus de trols kllometres sans nous arrêter .. Une étape de soixant:I 
est tout ce que nous pouvons faire dans la journée, car 11 y a les hommes, les bêtes, les 
riviêres, les fontaines, moins que cela, simplement un bel arbre; comme ces glgantesq'Ues eucao< 
lyptus qul jalonnent ·la route de Porto à Viana. Il y a aussi les festons de vigne qui, dan9 
ce Minho passent d'arbre en arbre -en épaisses guirlandes et font quelquefols,_ au-dessus de 
la route, un are de trlomphe dyonislen." - Parece-nos expressivo do que dissemos. d 

Ao ensejo a menção dêsse livro, multo elogioso às "coisas" de Portugal e dmlràvelm 
escrito (obra ie poeta, ou de pintor, de um notável "colorlsta", enfim), tran~reverel al 
tópicos relativos à lingua portuguêsa, na opinião dêllse belo escritor de lingua franc 
No I cap. (L'Atlantiqu.e, a21ntheae du. Portugal), que Inicia com a afirmação: J'ai quelquef 
pensé que le Portugal pourrait s'appeler Atlantls." "- depois de várias· considerações sôbre o 
clima, a paisagem, a vegetação, a vtda costeira, a vida agricola, etc. fecham o cap. às seguin! 
impressões sôbre a l!ngua: "Je regrette cependant de n'avolr pu asslmller dans le parl 
comme je l'ai fait dans la lecture, la langue portugaise. Elle a de la souplesse et des contractio 
qul permettent d'en falre un jeu verbal. Aussl, est-ce une parfalte langue poétique, car lt 
vers n'est rien d'autre qu'un divertissement musical. C'est une langue purement atlantique. 
Elle est ce1le de tout le littortd ouest de la pénlnsule, demeqrée intacte dans les provln~ 
portugalses, màtlnée de castillan dlPlS la Galice et devenue atiisi le galego, djalecte de 
transitlon entre le portugals et l'espatnol, et que l'on parle de Vigo à la Corufla, en passa.9 1 
par Santiago de Compostelle. C'est un langage de marina, d'ho=es habltués à parler en~ ' 
leurs dents et à resumer ce qu'lls ont à 4ire, parce qu'lls parlent contre le vent". 
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durante a estação fria e ventosa." - (Lições de Geografia Humana, 
Coimbra, 1936) . · 

O mesmo ilustre ptofessor universitário, - em sua magnífica Geografia 
de Portugal, (Pôrto, 1944), - ao tratar da "pastoricfà.", escreve (à pág. 336) : 

"Na Península Ibérica; ·a passagem dêsses gados das zonas mais mon
tanhosas e mais úmidas do Norte - Leão, Segóvia, Sória - para as zonas 
mais planas e mais sêcas do Centto e do Sul - Extremadura e Andaluzia 
- constituiu em todos os tempos um fenômeno bem característico. 

"Seguindo caminhos determinados - as caiíadas reales - em per!.. 
cursos às vêzes de muitas centenalj de quilômetros, tais rebanhos deslo
cavam-se como outros tantos exércitos em marcha; e, se a transumância 
se encontra em manifesta decadência, e nunca teve o 'nosso País o (iesen-

• volvimento que atingiu na vizinha Espanha, pode ainda hoje verificar-se 
na passagem anual dos gados da Serra da Estrêla para o Montemuro, 
Douro, Campos do Mondego e Beira Baixa . 1 

"l!: curioso acrescentar que nalgumas das nossas regiões montanhosas 
pode surpreender-se uma deslocação dos rebanhos· onde se reproduz em 
pequena escala o mesmo fenômeno. As povoações agrícolas do Sopé ou 
das encostas, t:omo sucede no Montemuro, têm às vêzes comunicação com 
os terrenos baldios das zonas mais elevadas. por caminhos estreitos e muito 
íngremes, "encanados" por muros de pedra, exclusivamente destinados 
aos rebanhos. ' Dão a êsses caminhos o ncime de canadas ou canados, que . 
também é vtllgar nas altas pastagens dos Pirineus tendo cada povoação 
a sua "canada" privativa." 

Ca~m,4\lb 

A SERRA DA E.fTRELIJ. 
(PORTUGAL) 
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Em obra mais recente (Geografia Humana, Pôrto, 1946, .- composta e 

~
pressa em Barcelos, nas Oficinas Gráficas da Cia. Editôra do Minho, e aca
da de imprimir aos 24 de abril de 1947), Amorim Girão diz ·mais sintetica-
~te: . 

"Há ainda a considerar nova desloc,.çã,o dos gados de uma região 
para outra, acompanhados apenas pelos seu! pastôres e não por tôda a 

lindesay
Riscado

lindesay
Riscado
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população. É uma deslocação periódica, estacional (bem diferente r1 ... 
verdadeiro nomadismo), efetuada em latitude entre regiões mais sêc""' 
e regiões mais úmidas, ou. em altitude entre as planícies e as pastagl 
elevadas das zonas montanhosas. Aplica-se-lhe o nome de transumân 
e a sua importância geográfica resulta sobretudo das pistas que marc 
sôbre o solo, das vias pecuárias (Fig. 5) a que deu origem, as quais, unia, 
vez estabelecidas, vieram a exercer através dos tempos p:conunciada il 
fluência nos destinos humanos. Foi ó que sucedeu na Península Ibéri 
onde os caminhos seguidos pelos gados desde a mais elevada antigüida 
canalizaram depois os esforços de expansão e de organização polítl 
dos homens, de tal maneira que "as linhas de transumância no outo 
coincidem com certas tendências dos núcleos regionais durante a Re~ 
conquista." 

E em nota, no rodapé. da página: - "Outra forma curiosa de transll 
mância é a das colmeias de abelhas, que se efetua entre reg.iões de dife• 
rentes altitudes ou eKposição ao sol, e portanto com épocas também di
ferentes de floração das suas espécies vegetais. O uso é já muito antigt 
e pode verificar-se ainda em Portugal nalguns concelbos do Baixo DoUl'I 
na zona raiana do Sabugal e na Serra de Monchique." · 

8. Nos Princípios de Geografia Humana por Vidal de La Blache, traducãll 
notas e prefácio pelo Dr. Fernandes Martins, antigo assistente da Faculdall 
de Letras de Coimbra (Ed. Cosmos, Lisboa, aparecida em 20-Nov.-1946), lemoe 
(à pág. 122) : . 

"O gado, que se desloca fàcilmente, e é, na região meditMrânea, a forma 
característica de riqueza (pecúnia) encontra assim, alternadamente, na planícll 
e na montanha o que lhe convém" . 

. E em notas: "Em Espanha, a indústria pastoril classificava os rebanh4' 
em sedentários (estantes); riveriegos, os que não saíam da região; e transn 
mantes, aquêles que iam de uma extremidade a outra do pais." 

"Centenas de milhar de cabeças de gado ovino (3 453 158 cabeças em 1526) 
d,eslocavam-se das montanhas do Norte para as planícies do Sul, incluindo ªi 
da Andaluzia, segundo três itinerários principais, as famosas cafíadas Leonesit 
Segoviana e de la Mancha." (Refere-se, aí, à poderosa organização pastoril es
panhola, a "Mesta", só desaparecida em 1836) . 

O tradutor juntou uma interessante carta dos "itinerários dos rebanholl 
transumantes na bacia do Mondego". • É um .decalque dessa carta a fig. sob o 

• A bacia do Mondego é formada, à margem · esquerda .(região sudeste) pelas serras da 
Lousã, Açor e Estrêla e à margem direita (região noroeste) pelas do Buçaco, Caramulo e 
Cota. (Ver também Fig. 1). As primeiras pertencem ao sistema Central Divisório; as o~t 
ao Maciço Galaico-Duriense. Aquêle sistema corre do centro da Peninsula Ibérica em di 
geral, grosso modo, de NE-SW, ou seja obllquamente à costa atlàntlca. :l!:ste macfço acompan 
mais ou menos, paralelamente essa mesma costa. Embora convergentes essas duas séries o 
gráficas, não chegam a tocar-se, pois onde seria o vértice passa o vale do Mondegp, que é, 
este, esquemàtlcamente, a bissetriz. 

Dl-lo, talvez melhor, por ·outras palavras, Tomás da Fonseca: "As Serras do Buçaco,~ 
.Caramulo, da Estréia e da Lousã, com os planaltos de que procedem os acidentes geográf 
que as cortam e valorizam, constituem um vasto circulo de altitudes .que têm, como seu escoant 
obrigatório, o vale do Mondego, onde morrem, pqr declives quase sempre suaves." ("Coimbr 
na colec. "Enciclopédia pela Imagem•, da Livr. Chardron, Porto, s/d). 

- Abro a excelente Geografia de Portugal, de Amorim Girão e transcrevo, salteadament
alguns tópicos, de9':ritivos: 

"Das zonas ma.Is elevadas da Serra da Estrêla, de feição planáltica bem pronunciai 1 

desce-se em degraus sucessivos pare zonas Igualmente planas... E o ponto culminante 
serra fica precisamente no planalto da Tôrre (1 991 m.), cuja vastidão e monotonia impressl 
nam." - Neste passo transcreve uma interessante página literl!.ria de Emilio Navarro ( 
Quatro Dias na Serra da Estréla), de onde apenas destaco o trecho a seguir: - "Dêste. 
planalto, a que, em linguagem portuguesissima, poderiamas chamar breia se fôsse · de terrà 
cultivável, rasgam-se, em tõdas as direções, as profundissimas ravinas e gargantas que coii 
tituem os relevos principais da serra. Julgo ser essa a origem do seu nome; porque ef!lti. 
mente a esplanada superior forma como que o ntlcleo de uma estrêla, de que são raio 
aquelas gargantas e ravinas. As mais ásperas, mais medonhas e de pendor me.is abrupt' 
são as que se precipitam sôbre o vale do T;jo". -.............................................................. 

"Algumas vêzes, tam~m. as zonas montanhosas apresentam-se muito subitamente cortadd) 
sôbre zonas quase' planas circunjacentes, fazendo que alguns compartimentos apareçam muitlfl 
desnivelados em relação '1 outros compartimentos vizinhos. ll: então quase sempre a falhas ou 
fraturas que se devem as diferenças de nlvel observadas, conforme pode verificar-se na ma· 
neira como se leva!Ttam sõbre o yale do Mondego as Serras da Estrêla. e do Caramulo. A 
dissimetria orográfica que esta \lltima ·nos apresenta (Fig. 3), subindo pouco a pouco da 
bacia do Vouga e descendo abruptamente para a bacia do Mondego (Vale de Béstelros), basU! 
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título Transumância na bacia do Mondego; (n.0 4, das que ilust ram êste mo
.desto ensaio) . 
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9. Vejamos, agQira, em transcrições sumárias, alguns aspectos da transu
lnância em portugal, "pintados'~. com vivo colorido, por dois destacados literatos 
iisitanos. Inicialmente, em Abel Botelho · (Mulheres da Beira, 2ª ed., págs. 12~--tira nos testemunhar a natureza do levantamento' a que deve o seu relêvo atual ; a Serra da 

trêla (Fig. 2), por seu turno, além de apresentar, tanto ao Norte como ao Sul, um relêvo 
escarpa bem pronunciado, que mais faz avultar a sua conformação planãltica, tem ainda 

rn testemunhadas as zonas de fratura que a · desnivelaram nas depressões tectônicas das 
11ovas da Beira e de Cel6rlco, no fundão de· Manteigas, e nos perfis longitudinais do Alva e 
~a Ribeira da Gala, que passam por baixo dos cursos principais do Mondego e do Zêzere, 
.,nde vão confluir". · 

~ 
"Façamos agora a ascensão ao Cabeço das Abas (988 m.), o mais elevad,o dos p!ncaros se

ntrionais da Serra li.o Caramulo, espécie de comija avançada sôbre os vares de Latões e de 
steiros". • .... 
"N~~t~ · p~rt~ ·d~· c~ºrtilliuiõ. ·~ ~s~tác~lo: °gr~ndi~sôº d°i. ,;~é;Õa ·~o· '.vaie": 

0

co~o • di~ ·o· Í>o=vô, ·é 

l tante freqüente. Nas manhãs de maior calma atmosférica, e quase sempre até horas multo 
antadas do dia, tôdas as zonas deprimidas circunjacentes ficam cobertas pelo manto de 

bUna: pois é nessas manhãs que a anãlise de um ~eógrafo logrará relacionar fatos e tirar 
clusões que noutras circunstâncias com mais dificuldades poderia fazer" . 

.. "'oiiirã; ~êz~s. ·a: ~évõ~ é" ~én~; d~n~ •. ~ t~~ ~. a.Si>e~to "d.e. rm"a: ~alha 0bra:~ca:. e~i>aib.aci~ 
chosamente por todo o vale. As linhas de relêvo de pequena Importância que separam os 
afluentes do Dão e do Mondego sobressaem lá ao fundo, em grande nfunero obedecendo 
sma orientação NE-SW e tôda a vasta zona peneplana de entre Caramulo e Estr êla nos dã 

o aspecto maravilhoso de um campo imenso acabado de lavrar. Invertendo a ordem 
ral das coisas, dlr-se-ia que essas numerosas linhas de maio11 elevação do terreno, · muito 
ares, postas assim em evidência pelo nevoeiro que as margina, dão em tais condições 
agem de um grande mapa em relêvo da região ... " . 

Entre a copiosa Ilustração fótográfica sôbre a orografia português& Incluiu Amorim Girão, 

teinbeseu precioso livro, algumas "curiosidades naturais" tais sejam: o Cabech;ibo do Urso, a 
ça da Velha e o Fragão do Elefante, todos na Serra da Estrêla. Evidente que êsses nomes 
devidos à notãvel semelhança das formas respectivas. · 
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12'7) • que o professoi: Amorim Girão, transcreve ·com pouco mais desenvolvi
mento em suas Ltções de Geografia Humana (págs. 61-62): 

i.nespertou a um murmúrio grave e prolongado, um zoar cadenciado 
e melancólico, um como longo borborinho metálico e plangente, que vinha. 
a crescer, a crescer e a aproximar-se, repercutido de eco em eco, refle
tindo-se de pedra para pedra, alagando o ambiente num dilúvio sono
roso. Era um misto singular da vozeria· humana, do lúgubre d9brar dos 
sinos, do trotar de uma cavalgada. 

- Passemos agora· ao rio, que é o "centro de 1nterêsse" dêste ensaio, pois sua bacia é~ 
"teatro" em que se desenrola o "enrêdo" da transumância; (Fig. 4) ; o rio dos "saudoso 
campos"; o rio do qual disse Ellsée Riclus (Geographie, 1875) : "le Mondego, cette rlviêre d 
muses, d'autant plus chêre aux Portugais qu'elle coule en entlêre sur le territolre lusltanlen. 

Voltemos noTainente ao Mestre (Amorim Girão, OP· cit.): 
"O Mondego, ·O mats Importante dos ' rios exclusivamente portuguêses, tendo parte do se~ 

curso no maciço antigo, e outra parte na orla mesozóica, reprod1JZ em maior e11cala as caract 
rlstlcas essenciais do Vouga, apenas ·com esta diferença: é que, antes de ser rio àe pZanalt 
foi rio de montanha - o Mondeguinho - de vale estreito e profundo, com importantes qued 
de nivel e caráter torrencial lnulto acentuado." · , 

("O t:urso superior de um rio ou os seus afluentes designam-se freqüentemente com o 
diminutivo do próprio nome: Ave, Vizela (ant. Amcel!a); Tua, Tu.ela; Vouga, .Vouguinha ~ 
Vo.1ela (hoje denominado apena Zela, afluente do Vouga que banha a vila d~ VozeJa, à qu~ 
o rio deu o nome); Vaac4o, VaaconciZho." 

"Descendo do nosso principal centro de ·dispersão hidrográfica, onde nascem também a. 
Zêzere e o Alva, em cujo11 segmentos Iniciais, por vêzes alinhados, se revela bem a ação de 
fenômenos tect<lnlcos no traçado da l'êde fluvial, o Mondego descreve um cotovêlo multo prã 
nunclado à volta .de Celórlco da Beira, cuja posição estratégica é assim consideràvelmente pos 
lem relêvo, passando a correr de NE para SW, quer dizer, com orientação Inversa mas paralel 
à que trouxera anteriormente. O seu vale vai ao mesmo tempo alargando de maneira be 
sensivel, e oferece aos nossos olhos uma outra "Cova da Beira" com significação idêntica. à d 
Zêzere, e, como essa, de aspécto bem diferente do das regiões vizinhas. · 

"Com a mesma orientação e mais ou menos com as mesmas caracterietlcas, passa o rio 
por alturas de Nelas e segue até à Foz-Dão, onde recebe na margem direita -o maior dos seU11 
afluentes .... , . .. . _ 

"Acidente notável no curso do Mondego é a série de caracteristicos meandro~ encaixadol' 
. que o rio descreve a jusante da Foz-Dão; e depois de receber o Alva, cµjo traçado tortuoso a 
sua última secção testemunha sem 'dúvida os mesmos .~nômenqs, logo o seu vale se estrangu 
ainda mais ao atravessar o contraforte de Entre-Penedos, junto de Penacova, a que as ai 
-88entadas de quartzitos silúrlcos, multo fraturados e dispostos como livros numa estante. 
fizeram aplicar o nome curioso de L1111'!Jria do Mondego. 

"Como também sucede ao Vouga, o vale à~ado dentro do maciço antigo alarga con~ 
deràvelmente ao entrar na orla mesozóica. Por 11190 a engenharia moderna teve de aprovei 
ê88e ponto para a tritvessla dos dois rios: a ponte da Portela no caminho de ferro da Lo 
corresponde bem à ponte de Sarnada, na linha do vale do Vouga . .. .. . · ............... ,. ..... , ... ........ .... ...•.. , ............ . 

"Taml>ém neste caso temos um bom"exemplo. do papel decisivo desempenhado pelos cursoa' 
de água na morfologia do solo. Os •sfl.Udosos campos do Mondego" de ~ue fala -o :tplco, são 
obra do rio. :&ate correu outrora mais apertado e mais fundo. Dão-nos disso testemunho antigoe 
documentos e até mesmo antigas vistas da cidade universitária ; e é Impressionante a maneira. 
como as aluviões têm soterrado velhas pontes, como a de Santa Clara, e velhos monumentoa. 
como os conventos ,de s,.nt'Ana, S. Francisco e S. Domingos. 

• . -.;P~ra. ·evitu. tâ~t~· q00,~to. ·pc;Ssi~el. ~sse "iJ.agelÔ: ÔbrÜ . de • engenhari~ ·;e •têm. f~itÔ. em 
diferentes. épocas, sendo de justiça recordar o des'l(io do curso do rio segundo os projetos da 
Pe. Estêvão Cabral, hidráulico de renome, que no1 principio do século passado traçou as duas 
grandes reta'S de Coiml/ra a Pereira e de Pereira a Montemor. O Mondego tem assim um leitQ 
antigo e outro moderno, aplicando-se mesmo ao prim.elro o nome de Bio Velho. 

' •. ·.;TÔdaS. ~~t~· ~ircunstÀncl~. que. ret~rlmos' ~ ainpÍa. ~edlmentaÇã~: dlv~aÇÍío •. d~. c;;rs~: 
.n~cessldade de o fixar ou canalizar em determinados pontos, e o assoreamento progressivo da 
foz - denotam no trôço terminal do Mondego as mesmas . características de velhice que o rio 
Vouga nos apresenta também na sua última secc;:ãQ". 

- Finalmente, · transcrevemos alnda de Girão· (Geogr. Humana, Est. xxxv, entre páa 
136-137) : "Se o Mondego "põe em movimento muitos moinhos", como já. o escreveu o geógraf 
Arabe Edrici, não menos. serve ainda à navegação. Por isso diz a cantiga popular de Coimbra 

"O rlb é dos barqueiros~ · 
A ponte dos estudantes." -

N .B. - Nosso desconhecimento pessoal do , território português, (pois, Infelizmente, nun~ 
por lá estivemos), justifica as freqüentes transcrições feitas neste ensaio. - Porque, após a 
leitura, dizer com palavras "nossas" aquilo que foi tão expressivamente dito por um Mestret 
- Outra observação, que nos parece oportuna, (e as transcrições aqui feitas o demonstram), 
é que "um bom geógrafo pode (e deve mesmo) ser um bom escritor" (preclsQ, meticuloso, m .. 
sobretudo, paisagista espontâneo). - Pois, segundo Tlloffer, "a paisagem não é uma tradição. 
'mas um poema" (M. Epuy, "Lé Livre de la Nature, Paris, li/d.). - Demais, já o disse velticl 
poeta português: - "Não camam datlo as mmaa aos doutorea." -

e Abel Botelho (1854-1917), escritor português de renome, Abel Acácio de Almeida Boteiª 
nascido em . Taboaço, em 1854. Falecido em Buenos Aires, .e!D 1917. Escritor fecundo, dei~o 
publicados: (1) JluJherea da Beira (contos); vários romance$: (2) Barão de Lauoi; (3) Li 
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que é isto?! - perguntoq assustada a Delfina. 
- São os gados da ~rêla. Olha, olha ... 

Tôda a vasta serrania que de Bustelo se dilata para leste a Monte
muro, à Gralheira e a Felrão, de ordinário tão tristonha, só e q,,spovoada, 
a ponto de se percorrerem nela 18 a 20 quilôme~ros, sem que se encontre 
o minimo vestígio de habitação humana, veste durante uma pequena 
quadra do ano um aspecto animado, risonho e verdadeiramente encan
tador. Por pouco mais de um mês, desde 6 ou 8 de julho. até ao S. Bar
tolomeu, costumam êstes pincaros inóspitos ser procurados por uma avul
tada população adventícia de pegureiros conduzl.pdo os seus rebanhos. 
Povoam em chusma as montanhas e não é raro contarem-se em alguns 
2 000 a 3 000 cabeças. Indígenas pela maior parte da Serra da Estrêla, 
de lá retiram no estio, não só porque lhes escasseia ali o alim:ento, mas 
.principalmente para não prejudicarem os renovos da agricultura, nesta 
época -em inteiro desenvolvimento. Os proprietários dêstes r~banhos con
fiam-nos ·a maiorais, que os vêm governando superiormente, e na serra 
os distribuem em bandos por pessoal idôneo, que fiscalizam de continuo. 
Como retribuição- dêste· sei'Viço, espécie de viagem reparadora para os 
lanígeros, recebem. os maiorais no regresso um tanto por cabeça de gado, 
e são . obrigados a apresentar aos patrões as peles de tôdas as reses que 
morrerem. 

••.• •• •)' no 
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Verão 
,, Outono 

Não poucas morrem, na v.erdade, vitimas pela maior parte de epizoo
• ·tias de caráter canceroso. 

A Delfina gozava deliciada o espetáculo dêstes rebanhos colossalal 
. Por entre os inumeráveis carneiros, gordos e roliços como a fartura, pa

cíficos e alvos como a inocência, saltitam, destacando-se no tamanho e 
na côr os chibos, de ordinário pernaltas e negros, em cuja ornamentação 

de Alãa; (4) Amotth4; (5) Ldzoroa; (6) Pr68fl8f'o Fortuna; (7) Fotol Dilema; (8) Sem 1'6mldw; 
(li) Amor crioull)f e também peçu de teatro. ~alista, observador meticuloso, com grande 
.Poder descrltlvp e riqueza de tmaglnação. Proclamada a rep11bllca em Portugal, lngresl!OU na 
J>ollttca e depois na diplomacia, tenQ.o sido minlatro de seu pais na R ep11bllca Argentina. - A 
J>&gina sObre transumància figura no conto "A fritada", (datado de setembr o de 1887,) a 
Págs. 126-12'1, d& 2.• edição, refundi!\&, de Jlulhere8 da Beira (feita em fev. 0 de 11117, ainda em 
.ida do· autor) , na coleção LusltAnllf, da Llvr. Ch\rdron, -de Leio & Irmão, do POrto, (volume 
de 102 X 152 mll!m. ) . 
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é assaz'fecunda a inventiva dos pastôres. Cingem-lhes os pescoços· la_rgas 
coleiras de coiro, donde pendem chocalhos enormes, alguns compridQs de 
quase meio metro, cujo ·considerável pêso os pobres animais suportam 
por admirável prodígio, sem se molestarem. As testeiras, adornam-lhas 
caprlchosas; cabeçadas, feitas com tiras de pano de côres variadas e vivas 
entrfl as quais' pre~a o amarelo e o carmezim. Estas mesmas. tiras: 
enastrando-lhes O$ chavelhos, dividem elegantemente em losangos a sua ' 
textura rugosa e escura; alguns fUros transversais, feitos no tecido cór
neo :uns superiormente aos outros, dão passagem a finas hastes de ma
ueir!l, de que uendem aos pares os, pequenos ch9calhos, e os guizos fe
dondos .e luzentes; e por {iJn, como vistoso remate a esta artificiosa e 
complicada ornamentação, no tôpo de cada retorcida ponta sustém-se 
por maravilhosa arte um par de bandeirinhas de côr. 

Todo êste aparato cativante, com ·o seu tilintar harmonioso e argen
tino, com o seu ·nervoso tremular e os seus .reflexos intensos corados pelo 
sol, dá aos delgados . chibos um 'tom de ousada galantaria, um soberbo 
ar pedante de refinados pintalegretes, que para a parte feminina do re
banho os faz dobrar de encantos, e que dando-lhes vagamente a noção 
de seu embelezamento, os torna buliçosos, alegres, vaidosos, turbulentos. 
Revêem-se na sombra .. . agradam-se_; descobrem os requebros das fê
meas ... ensoberbecem-se: e êles aí vão presunçosos e altivos, saltitando, 
a deliciar-se em amoroso .recreio, a entestar uns contra os outros as fron
tes bicarnes graciosamente, ao passo que semeiam doidos pela parda mo
notonia do rebanho a ruidosa alegria dos seus enfeites. 

Guardas fiéis da manada, os cães possantes, enormes, hirsutos, lu
tam de noite com os lôbos, lacerando-os talvez menos com os dentes, do 
que com as compridas pontas de ferro voltadas para o exterior, que lhe 
ourlçam bastas as coleiras. " 

10. Em A Lã e a Neve, (que tive o prazer de ler em volume oferecido, de 
Lisboa, pelo seu autor), romance de fundo acentuadamente socialista, como 
aliás grande parte das obras literárias de Ferreira de Castro, 7 êste, que, incon
testàvelmente como pro~dor é um admirável "colorista'', tem ensejo no último 
capítulo da "primeira parte" do livro (~'Os rebanhos") , de ''pintar" a transu
mância. Transcrevemos apenas alguns tópicos, os que nos pareceram essenciais: 

. "Os dois pastôres que haviam ido à Idanha, como todos os anos, ar
rendar pastagens para o inverno, tinham regressado há muito. Novem
bro avançava e, com êle, o frio, cada vez mais forte . "Já caíra neve na 
Tôrre e as Penhas e as ervagens de Manteigas estavam esgotadas. Era 
a época em que, anualmente, se iniciava a transumância, ·levando-se o 
gado para longínquas campinas onde a invernia se fizesse sentir menos. 
O primeiro rebanho a abalar, para a viagem de cinco, seis dias, 9ue tanto 
exigia a caminhada dali até a Idanha, fôra o de Cannolas, com ovelhas 
de mais quatro pastôres. Outros partiram depois e, por fim, o de Vála
dares, o do velho Jerônimo Latoeiro, o do Aniceto e o da tia Luciana lar
garam também, num só" grupo, para poupar condutores. Eram quase tre
zentas ovelhas, brancas e negras, mosaico que cobria tôda · a largueza da 
estrada, a caminho da terra baixa. A frente e aos lados, mantinham 

•• 1 • 

7 FBTTeira de Castro. Notável escritor português, (com uns 40 e poucos anos de idade). 
residente em Lisboa; mas muito viajado, pelo Mundo todo; e muito t raduzido, em várias 
llnguas, espeçialmente A Selva, que •é geralmente, considerada sua obra-prima. Muito operoso. 
Suas princlpai11 obras são: (1) Pequenoa Mutldoa, 11elhas civilizacllea (Lisboa, 1938), vol. de = 'Án~o~~- ~~rf:~íta1'.ª~i~~~;,~~o~~~~~~\:o:::;~~ei~~1!~'!si:::~!~es~~s~~i::f:0 ~::e vb~1f:ra~ 
Biviera Italiana , Castelo de If, Egito, Palestina, Cartago, Tunis, Pompéla, Nápole.s. Madeira e 
Açôres: (2) A Volta ao Mundo (Lisboa; H!44), vol., de 230 x 300 mr:µ., 680 págs.' papel couchê, 
magnifica e abundante Ilustração,. descrevendo euas vlagE_lnS em Gibraltar, Argélia, Sicllia, Gré
cia, Turquia, Iraque (Mesopotâmia) , tndia, Birmânia, Peninsula de Malaca, Bornéu, Sião, In
dochina, China, Japão, Honolulu e Estados Unidos da América. - Em volumes de 122 X 190 mm. ; 
(3)Vôo nas trevas (novelas), 1927; e os romances: (4) Emigrantea; (5) Eternidade;· (6) A 
Selva; (7) TBTTa Fria.: (8) A Tempeatade (9) A lã e a neve: t odos com várias edições e alguns 
.com traduções . Entre muitas outras obras menores, (menos conhecidas, ce.rtamente devido a 
.edições restritas • . tj.o renovadas,) é de citar-se: ' {10) A epopáia do Trabalho (Lisboa, 1926). 
·-vol. de 140 X 188 mm., 142 págs., com desenhos de Roberto Nobre. - Para A SeZ11a; que se passa 
.na ·Amazônia (Rio Madeira , Humaitá, etc.) , onde Ferreira de Clll!tro, em sua primeira mocidade 
viveu algum tempo, em um "barracão" de " seringai", o ilust r e cartógrafo brasileiro general 
Jaguaribe de Matos traçou um "croquis" · d"8 "reconhecin1entos" dessa r egião onde decorre a 
.ação do romance. -
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guarda o "Lanzudo" e outros cij.es, menos o "Pilôto", que fôra considerado 
débil para a longa jornada. Atrás marchavam Horácio, o Tônio, o Ani-· 
ceto, o Libânio, filho do tio Jerônimo, e um burro por cada homem. Os
ona.iros transportavam bardos e ferradas; e os seus alforjes, com alimentos 
no fundo, guardavam espaço para recolha de cordeiros que dessem em. 

·nascer, como sempre acontecia, durante o trânsito. As ovelhas ora mar
chavam lestas e muito juntas no seu passo curto, se gritos ou pedradas 
a isso as impeliam; ora abriam clareiras no rebanho e cortavam à esquer
da e à direita, à cata de pasto vizinho da estrada. As vêzes, os seus fo
cinhos orientavam-se para folhagem que tinha dono sempre pronto a 
barafustar contra as ladras; e por mor dessas queixas e até de multas 

viAS PE CVA'RÍAS· DA PENÍNSULA iBERiCA 
(DA "GEOGRAFÍA HUMANA)) DE' .AMO RÍt'.1- G.iRÃO) 

policiais, outras pedras e outros berros caiam sôbre as famintas; que re
tomavam o caminho, na esperança de serem, além, mais felizes. Por 
Belmonte, Caria e Capinha, elas iam seguindo o seu· destino, dormindo 
onde a noite caía, longe dos povoados, que nas redondezas dêstes a cama 
era-lhes proibida, e levantando-se mal clareava o céu, para continua
rem a marcha, sempre com os cães à testa e nos flancos, sempre com os 
burros à cauda, e, atrás dos burros, os homens. E brancas e negras, sem 
outro · ruido que o marulho dos seus passos . e rebeldes somente quando 
alguma florita verde, tão humilde como elas, se debruçava na estrada, 
a desafiar-lhes o apetite" ... 

Páginas a seguir, o autor, que adota em quase todos os seus tra.balhos lite-.. 
rários a mesma técnica "naturalista", à maneir~ ·de Zola, descreve os nascimen-
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tos (e morte) de "borregos", ocorridos pelo- caminho, - minuciosamente, com 
uma cru~. um "realismo" de médico-legista, - que. é a "pintura" exata ("foto
gráfica") da "realidade", (não há dúvida), .mas que, excetuados os médicos, os 
naturalistas e poucos mais, é talvez desagradável ao comum dos JeitQres "cita
dinos", (quase todos de "estômago fraco"); ~primimos por isso tais descrições 
não obstante sua veracidade perfeita; aliás, sem prejuízo para o objetivo ora 
.collm.ado, que é geográfico ~não biológico. 

1 

"O rebanho voltou a caminhar. Os homens iam, agora, silenciosos, a 
capa mui chegada ao pescoço, o chapeirão enterrado até as. orelhas, sob 
o sol que não conseguia anular o frio. 

Ao atravessar a ponte, a "Farrusca" começara a balir pelo filho 
e Anic~to irritou-se ainda mais. 1 " 

Pouco depois, detiveram-se de novo. Mas a · paragem foi curta. A 
ovelha do tio Jerônimo, que se deitara na valeta, só demorara um quarto 
de·hora a aliviar-se. E o cordeiro, logo que se vira limpo, pusera-se a seguir 
'a mãe, com suas pernltas tontas, mui abertas para fora" ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

"A marcha do ,rebanho continuou. Antes do pôr do sol, os homens 
começaram a inspecionar as margens da estrada, em busca de abrigo 
para a noite invernal. Horácio falava de umas lapas onde dormira uma , 
vez, mas não se lembrava se estavam muito perto, se a.inda longe. Por 
fim, encontraram-nas. Era um grupo de rochedos com algumas cavidades 
naturais, ao pé de um matorral e de um fio de água. Acampados, com 
os burros a pastarem em derredor e as ovelhas faméucas a não quererem 
entrar no bardo que lhes haviam armado, Aniceto acendeu, entre três 
pedras, uma fogueira e sôbre ela pôs a sua ferrada". 

............ ······· ................................. , ............. ····· 
"A fogueira morria e a noite gelava cada véz mais. Os três levanta

ram-se e foram .deitar-se na mesma cavidade onde Aniceto se estendera. 
· De manhã, tudo branco, tudo coberto de geada, enrolaram o bardo 

e puseram-se, outra vez, a · caminho. Havia um novo cordeirit.>, mas tão 
lnteiriçado pelo frio, que foi preciso metê-lo num alforje. XS próprias 
capas dos homens estavam endurecidas e o orvalho congelado, que pene
tra na terra sôlta, estalava sob as botifarras. 

Anda agora, pára logo, torna a andar, toma a parar, por môr de 
novas parturições, o rebanho acercava-se· de Pedrogão, sempre com mais 
cabeças. Dos anhos recém-nascidos, alguns, como o de Libânio, contavam 
logo com as pernas e marchavam atrás do todo, multo tímidos, desajei
tados e mimosos. Outros, porém, ·apresentavam-se tão débeis, que os al
forjes dos burros se iam enchendo com os seus corpitos. E, no dia se
guinte, nas redondezas de Proença-a-Nova, já só havia lugar nos alforjes 
dos homens". . . • ... .................................. , ................................. . 

"Finalmente, ao sétimo dia, vencida a estrada imensa, cruzando vales, 
, grimpando serras, os condutores do rebanho transumante, todos sujos, 

cara negra de barba, corpos esgotados pela andança, viram, ao longe, as 
ca~pinas da Idanha~ seu último objetivo. 

Horácio levava, às costas; uma ovelha doente, Libânio conduzia ou
tra. E Tônio e Aniceto, que marchavam Ieveiros, em breve os revezariam 
,no transporte dos animais. Dos alforjes de todos êles saiam cabeças de 
borreguinhos. Iam oito ali, outros oito sôbre os burros, que avançavam 
lentamente, cansados também. 01; cãe.s levavam a lingua de fora. E todos 
os do desfile pastoril vinham esfomeados, menos os anhos que iam por 
seu pé e mamavam·nas mães sempre que lhes aI)etecia. 

As crianças, à porta das casas pobres erguidas à beira da estrada, 
viam paSsa.r os cordeiros em cima dos burros, com as temas cabecitas ·a 
sair dos alforjes, como se fôssem numa janela andante, e achavam aquilo 
bonito".• ........................ ... ........... .. ..................... ........ .. 

• .No m~o capitulo, em páginas antecedentes às transcrições ora feitas, o autor "pinta", 
- como '"fundo" a "história" da figura central do romance, - a vida pastoril na região, em que 
se desenrola a hletórla (norte de Portugal). · 
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11. O fenômeno geográfico observado e descrito foi o mesmo, a transumân
cia. Mas os observadores foram dois, em épocas e estados de alma diferentes. 
Como se fôssem d-Ois pintores olhando. a mesma paisagem de pontos de vista 
afastados, Qil.da qual pinta wn quadro que, embora sob alguns aspectos se· pareça 

.com o outrcl, no entantoi; no colfjunto, lhe é essencialmente. diverso. 
· Além disso, em cada uma das pinturas há, nela impregnada, - como que 

diluída com as tintas, que a compuserem, - a maneira pessoal ip.confundíveJ. 
de ver, de sentir e de exprimir~ ·de cada um dos artistas. É o "n;todo-de-ser" de 
cada qual, sua "arte'.', seu "estilo", peio qual o reconhecemos através do que 
haja produzido. "O estilo é o homem", afirma-se. · 

A diversidade infinita dos temperamentos artísticos não diminui, antés esti
mula, (pelo confronto), a sensação de beleza que decorre da apreciação das 
obras de arte. A mesma beleza· inicial temática, única, desdobra-se "em mil 
belezas derivadas, conseqüentes, de formas, de movimentos e coloridos varia
díssimos e inconfundíveis. Como as figuras instantâneas de • um "caleidoscó
pio", que passasse de mão em mão a todos os estetas, que, dispostos em tômo 
a um "centro" comum (o "fundo" do caleidosc!)pio cosmorâmico natural), o 
contemplassem de "pontos diversos" da periferia do "cenário" observado, con
templado, aliás. 

O que distingue os artistas (qualquer que seja a forma de arte) é sua sensi
bilidade, seu poder, maior ou menor, de 'perceber, de sentir a beleza (em seus 
aspectos infinitos) e de exprimi-lo, melhor ou pior, para gôzo alheio (e próprio). 
A Arte é como uma religião.• Todos são "crentes", mas uns são mais "devo
tados" do que outros. Os sentimentos e os pensam~tos artísticos revelam os 
vários "graus" da "evolução estética" dos respectivos autores. São mais "evo
luídos" os que melhor "sentem" e os que melhor sabem "fazer sentii ... " 

Antes de São João, o rebanho esté. no alto da serra, com o pastor. :2ste fazendo queijo com 
t1 leite das ovelhas. Estas pascendo de dia e estrumando, de noite, os alquefves. Os queijos 
sendo trazidos para baixo pelas pessoas (homdb.s, ou mulheres; ou mesmo meninos), que vão 
à serra levar allmlmtos para os pastores e seus cães. Chegam à tarde, dormem lá em cima e 
descem na manhã seguinte. 

Pelo São João descem da serra os rebanhos, que vem à "tosquia." Esta dura poucos dia.'I. 
Obtida a "lã", nova subida à · serra, de. rebanhos e pastõres. 

Cessada a produção do leite, .e conseqüentemente o fabrico do queijo, retinem-se os vártOI 
rebanhos pequenos em um só "de mil ~ mais. ovélhas, para economizar pastores"; descendo os 
outros. "Dois pegurelro!!, ·acompanhando . cada uma das multidões ovelhuns, • faziam agora o 
mesmo trabalho que antes exigia dez ou doze." 

"Ao morrer de julho, a serra voltou a mostrar copiosas presenças humanas. As familias 
dos pastores e os pastores que não andavam de guarda às ovelhas, haviam subido do vale à 
montanha, para ceifar as searas." l!: a colheita do centeio, "parte destinada ao pão dêsse ano, 
outra à seara do ano vindouro". 

"Cavada a terra que acabava de frutlflcar'e quedaria em descanso, a comer os seus restolhos, 
homens e mulheres, em fins de agõsto, antes de volver definitivamente ao vale, dobravam-se 
sõbre as malhadas que haviam ficado um ano inteiro em poisio - semeavam-nas." - "Durante 

• essas semanas de verão, a serra adquiria vida diferente 'da habitual" - "E quando partiram 
definitivamente a serra voltou ao seq silêncio. Terminara a faina agrfcola nas alturas; tõdae 
as familias haviam já regressado à terra baixa. Agora só se viam, na montanha, os ovelheiro& 
Pastoreando os grandes rebanhos." 

"Em setembro, seguindo o velho costllme, o gado foi de novo, apartado. Vieram os donoa 
das ovelhas que se haviam reunido e.m enormes rebanhos e; pelos sinais pintados nos lombos, 
~ada qual foi separando as suas, que era época de se lhes aproveitar outra vez o estêrco. 
Novamente a serra se cobrira de pequenas ovelhadas. E cada grupo, com um só pastor, romo 
o rebanho de Valadares, voltava a dormir em ponto certo, para deitar a primeira adubada .à 
terra qy.e, êsse 'ano, criara centeio." 

"Por fim, outubro entrou. Os cimos arrefeceram, as nQltes tornaram-se longas e multas 
vê2es, durante elas, as chuvadas molhavam os pastõres sob as próprias lapas onde .Be abri
gavam. Chegara o tempo de partirem, mas êles iam resisUndo, porque ali sempre o gado 
encontrava umas folhltas, ao passo que em Manteigas e -no'utros povoados da montanha os 
PMtos eram· raros ou custa varo. rios de dlnh.(liro". Mas, finalmente, "a vida animal abandonav" 
a montanha, que se preparava para entrar no Inverno com uma trágica desolação, até que a 
neve a transfigurasse." · • 

- ~se "calendé.rio pastoril" do norte de Portugal, - multo semelhante àquele da Savola, 
descrito pelo Prof. R. Capot-Rey, em sua "Geografia da Circulac4o nos Contin.entea" (Vide .Roo. 

· Bras. Geogr Ano IX, n.q 1, J'an.-Mar. 1947, págs. 113-129) . .;__ e:s:emprtfica outl'o aspecto da 
transumAncia", de que fala Amorim Girão, "das regiões em· que a ,criação de gados anda mais 
'l>U menos ligada à agricultura: com os rebanhos pertencentes a diversos proprietários rurais 
deslocam-se apenas os pastõres, procurando em certas regiões.m1ontanbosas os pastos que fal
tam noutras, especialmente devido às- necessidades da cultura do solo." 

• Ainda que Inconscientemente (na grande maioria, para não dizer, . na totalidade dos 
artistas) todo "trabalho" de arte, todo pensamento cstéti.co, é um ato mistlco de amor ou de 
louvor à natureza, à sua beleza e à 'sua generosa bondade. MeBmo nos casos de horror ou de 
Pavor, que certos fenômenos possam por vêzes inspirar ao homem, êste, transfundindo-os na 

:B.G. - 2 .. 
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Deixo ao leitor preferir uma ou outra das descriçõe.s literárias aqui parciaJ..j 
mente transcritas. Gracejo à parte, eu prefiro ... ambas. . 

Finalmente, embora a transumância européia esteja em manifesta decaJ 
dência, pois não pouco numerosos os rebanhos que se deslocam, entrttanto, "n~ 
Alpes, n.os Pirineus e nos Cárpatos, a passagem do rebanhos de uma região parai 
outra, às vêjles em longuíssimos percursos, é ainda um dos espetáculos mais su. 
gestivos da vida rural, que só pode bem compre~der quem alguma vez teve a: 
fortuna de o presenciar" (Amorim Girão) . 

Apesar de não o têrmos visto jamais, (o que lamentamos), entretanto, com. 
preendemo-lo perfeitamente, através das belas descrições "literárias" dos que 
Já o observaraxn. 

'l'axnbéxn, não obstante- nossa ascendência tôda lusitana, até hoje não tive.., 
mos ensejo· (que nos seria grato) de conhecer terras de Portugal, (mau gra~ 
nosso desejo ardente}. Contudo, sentimos bem a sua natureza, a sua geografi 
os seus usos e costumes, graças, não só às obras didáticas, mas sobretudo, 
"literatura de ficção". Tal é o poder comunicativo da Arte, (sobretudo da arte; 
da palavra, a que Latino Coelho, em apologia memorável, deu o primado sôbra 
as demais) . Por tudo isso, pensamos que a literatura de ficção seja um auxilia?" 
precioso na . didática da geografia, pela escolha de trechos convenientes pa-ra 
servir como "leituras geográficas" .. 

arte, assume (inconscientemente, embora) - em face da Natureza -:- uma atitude "religiosa";. 
reconhecendo-lhe a grandeza, o poder, Inelutáveis! . . . Do mesmo passo, admira as grandes lelB! 
naturais, que já conseguiu apreender, e os Infinitos segredos, que ainda lhe escapam, miste-· 
r1osos... · 

Qualquer que seja a maneira ou a forma, - louvando, amando, admirando ·ou temendo a. 
Natureza, o homem está inpllcitainente, com seu espirito em êxtase, voltado para o Divino· 
Arquiteto, o Eterno Geômetra. 

l!: ainda expressão dessa mesllja atitude espiritual a pretensa afirmação materialista do 
grande vate lusitano, - "O' Natureza, a única blblla verdadeira és tu!" - Pois louvor à 
Natureza é louvor a Deus. ("Laus Natu.rae, Zau.B Deo" - é a afirmação inegável) . De resto, já 
o velho naturalista Buffon dizia: "La· Natu.re eBt le trône de la magnifícence divine". - E' 
M'.ichel Epuy (op. cit.) esclarece: "La Natu.re a été premitre divinité, la. premiêre terreu.r, Ze 
jlremier amou.r, le premier effroi de l'homme parce qu.'elle était ( et est encare) la. grande· 
et belle Incomiue au.x faces mu.ltiples et au.x egardB chageantB. La Natu.re dll11ant les premitJrs· 
hommes était, tou.t, elle· était horrible, jUHcieu.se, cru.elle et enchanteresse; elle enveloppait 
l'homme de tou.tes parta et façonnait comme elle vou.lait son 4me molle et vierge . Nos premiers · 
criewr: cmt tou.t reçu. d'elle, tou.tes Zeu.rs penaées, leu.rs religion.s, Zeurs chantB, leu.rs émotio1'8· 
168 plus fortes~ leu.rB terreurs les plu.s folles, Zeurs extasl(. les plu.s divines." 

... Concorra para qne o Brasil seja cartogràJfcamente ,bem representado, enviando ao Con-· 
· selho Nacional de Geografia Informações e mapas que possam ser de utilidade à no\la edição• 

da Carta Geográfica do Brasil ao Milionésimo, que o Co!lselho está elaborando. · 
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Transcrições 
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O Brasil e o seu Sistema de Transporte * 

Mi neraçtio e Metalurgia 
Vol. VIlI - N. 0 46, 
Jaf}./fev. - 1945. Rio. 

JOHN H . BERNARD 
Membro permanente do Congresao 

Internacional de Navegação. 

O verdadeiro fundamento da riqueza de qualquer nação é sua mão de obra. 
A utilização da tremenda reserva de recursos naturais do Brasil tem sido retar
dada pela carência de mão de obra. O desenvolvimento de uma estuante popu
lação produtiva, no· rico ,interior do Brasil, por sua vez, foi adiada por carência 
de transportes, não sómente para os habitantes, como também para as coisas 
necessãrlas a uma vida decente. · 

Os Estados interiores do Brasil, em geral, e a bacia amazônica, em particular, 
abundam em produtos naturais que excedem aquilo que a insuficiente e anêmica 
mão de obra dessas regiões pode colhêr e negociar. De outro lado, nos Estados 
litorâneos deparamos a mão de obra respectiva, produzindo um volume de bens 
que ultrapassa a capacidade ·de absorçãp dos mercados existentes. Esta estranha 
disparidade amplifica-se anualmente, uma vez que o aumento de população 
dos Estados litorâneos, grandemente excede o correspondente do vasto interior. 

As leis e regulamentos existentes não parecem ter levado em conta a impor-
-tância das relações entre as capacidades de produção dessas duas regiões, sendo 
a baixa produtividade do interior um obstáculo ao desenvolvimento do Leste 
Brasileiro : A colheita das riquezas do interior, e sua entrega, de maneira rápida, 
econômica e regular à área litorânea, significa a única base possível para uma 
indústria costeira crescente e para um gradativo -comércio portuário. Ao mesmo 
tempo, será o J,nterior, com padrões de vida mais elevados; que proporcionará 
mercado consumidor para os produtos industriais dos Estados litorâneos. Agora, 
eomo nunca, é imperativo que o Brasil retome o projeto freqüentemente proposto, 
eonstrangidamente começado, mas nunca abraçado de todo o coração, de desen-
·volver seu mais rico /domínio: - o interior. . 

Do que se fa:Z: preciso é de um ataque pacifico contra ºtudo que o estorve. 
Porque a região oriental do Brasil, que, desde a sua própria independência, 
-encontra-se demasiadamente ocupada com o próprio desenvolvimento, para se- . 
riamente considerar aquêle do vasto hinterland, está prestes a verificar, amar..: 
:guradamente talvez, que não poderá prosseguir expandindo suas indústrias e 
.seu comércio, na dependência progressiva da exportação, sem que fortaleça o 
:Poder aquisitivo do interior; e que tempo algum deve ser p$"dldo até a ligação 
da área fértil do Oeste e do Noroeste do Brasil com as cidades litorâneas, pelos 
!lleios de comunicação presentemente a mão, nomeadamente vias aéreas e flu-
~iais. . 

Comparemos, como um conjunto, o Acre, Amazbnas, Pará, Goiás, e Mato 
<trosso, doravante chamados o "Interior", com outro conjunto:· Espírito Santo, 
Minas ~erais, Rio de Janeiro, Distrito Federal, São Paulo, Paraná, Santa Cata
rina e Rio Grande do Sul, doravante denominado "Estados Litorâneos Meridio-
nais" . • 

o Interior, que constitui quase 2/3 da área total do Brasil, tinha, em 1890, 
População- de 600 000 habitantes, e, naquele tempo, os Estados Litorâneos Me-

' • Conferência realizada a 12 de. set;mbro de i944 no Clube de Engenharia, Rio de Janeiro, 
11ob o patrocínio do coordenador da mobilização econômica . 

N . - l\': o autor, também, engenheiro chefe da Foreign Dlvlsion da Hlgglns Industries, Inc., 
.liew Orleans, Louislana. · 
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ridionais, ocupando pouco mais de 1/6 da área do Brasil, detinham cêrca de 
50 % da população total, mais ou meno 5 000 ono de habitantes. 

48 anos depois, em 1938, êsses "Estados Lltorâneos", tinham 58% da popu., 
lação total; i&to é, mais de 22% _ni,ilhões de haQitantés que e "Interior", uma. 
vez que._ a despeito da área ser , quase 4 vêzes maior: do que a dos Estados Lito
râneos", apenas tinha o interior, 3 milhões de habitantes. Mais que isso, um. 
grande número dêles iconcentra.va-se no ~orte do Pará. Ainda incluía o nú
mero, dezenas de milhares de._ selvagens e semi-selvagens, os quais, uma vez 
que contribuem muito pouco ou nada para o comércio do país, não mais devem. 
ser computados nos números representativos do potencial de produção de uma 
região, do mesmo modo' que o resto da fauna selvagem. 

O recenseamento de 1936 e'Videncia excesso líquido de nascimentos sôbre 
óbitos, nos Estadbs Litorâneos Meridionais, de 260 000 indivíduos .. No "Interior", 
abrangendo 4 vêzes mais· território, o excesso Jíquido mal chegara a 1 000 indi
víduos. O excedente médio de nascimentos sôbre óbitos para todo o Brasil, é 
de 5 por 1 000; ma tal média é calculada sôbre algarismos com grande disper .. 
são, porque, nosJ'Estados Lltorâneos Meridionais", a média é de 11, e no "Interior": 
de 1,5 por 1 000 1 isto, é, .um pouco mais de 1/10 de sobreviventes· no "Interior• 
que nos "Estados Litorâneos Meridionais''. Resulta que o centro demográfico do 
Brasil se moveu, :aos últimos 20 anos, de 70 quilômetros para sul-sudoeste, a 
partir de-Montes Claros, Minas Gerais. 

A causa dessa disparidade jaz no insulamento do Interior, em sua ca.rência 
de bens adequados para as necessidades fundamentais de viver decente, especial .. 
mente na carência de facilidades médicas e educacionais. Outra vez mais, úni 

'sistema de transportes é a inevitável resposta. Capital no alevantamento eco
nômico do Brasil é o- incentivo da mão de obra, ainda que, apesar dêste fato 
fundamental se permiti~ baixasse a taxa de imigração no Brasil de 200 000 ou 
'mais por ano, em ·1892( para menos de 8 -000 em 1938, e, provàvelmente, ainda 
menos nos dias que correm. • 

O recenseamento diz que os Estados Litpr:âneos :Meridionais, em 1941, pos
suíam 68 000 estabelecimentos industriais, dos 80 000 que o país conta, dos quais 
mais de 30 poo num único Estado:· São Paulo. O interior, 4 vêzes maior, trans
bordante d~ matérias-primas, gritando por transformação em -usos econômicos, 
possui apenas 12 000 de tais fábricas, metade das quais no norte, do Pai;á, a i;enda 
média ·ao operário no interior é de 118 cruzeiros por mês, contra 270 cruzeiros 
nos "E,stados Litorâneos Meridionais". 

Entre 1939 e 1941, a exportação total do Brasil subiu de 5 500 000 de contos 
a 6 730 000, mas, sem dúvida, êste desenvolvimento foi inteiramente devido ao au
mento de preços provocado pela guerra. tAs manufaturas, por exemplo, aumen- 
taram de valor de 1 a ;3 % contos por tonelada. Em 1939, o total das manufaturas 
exportadas foi de 723 000 contos ou 13% da exportação nacional; e, em 1941, 
tornou-se igual a 1 810 000 contos, ou 27%. De outro lado, as matérias-primas. 
expressando os recursos naturais do Brasil, tais como produtos minerais e agrí
colas, baixar.am de 87 a '73%; isto é, acusavam declínio de 16%% em 3 anos, 
ainda ~que, pelo favor da elevação de preços, as estatísticas evidenciem aumento 
em. valor, comparativamente. ligeiro, de ,4 800 000 contos para 5 000 000. • 

Não paira dúvida que êste aumento de exportação de manufaturas do 
Brasil,. amplamente reflete a conversão, para esfôrço de guerra, das indústrias 
de outros países que, no passado, dominavam o mercado de bens manufaturados. 
Entretanto, ninguém, pode deixar de suspeitar que, como o regresso da paz, não 
sômente tais países retomarão muito dêste comércio, senão. que muitos outros 
ingressarão em nova fase econômica, oferecendo concorrência. 

Cabe às mentalidades diretoras do país descobrir meios de mais amplamente 
distribuir · as indústrias nacionais, assim como as oportunidades de tmprêgo· 
que facultam. 

Quando fuializar o conflito, novas vias internacionais de comércio· irão se 
desenvolver, profundamente diferentes dos canais e conceitos de ante-guerra. 
A Rússia e Mandchúria saltarão na cena econômica de post-guerra. como bone
cos c;le mola. A Africà. do Sul, Austrália e NGva Zelândia, durante esta gu.erra, 
tornaram-se adultós,; ·e outros países, o Brasil por exemplo, adquiriram nova 
Impostância coµrei:cial, :9qe requererá canais diferentes para dar vazão à enchente 
comercial ·de post-guerra . . · 



TRANSCRICõES 

Outro fator modificante do quadro das vias comerciais será a liberação 
súbita, para fins comerciais, dos sistemas tremendamente eficientes do trans-
porte aéreo, ora desenvol.vidds durante a guerra. · 

1 

II - AS SOLUÇÕES 

1.0 - O ar 

~ 

O ·grande bombardeiro Martin Mars transporla 150 soldados perfeitamente 
equipados, tendo sobrevoado, sem escalas, nada menos de 7 ooo quilômetros sem. 
aterrisagem ou reabastecimento. 

Transportadores de carga comerciais, de 250 toneladas de capacidade e 500 
quilômetros por hora de velocidade, ·certamente aparecerão pouco após a cessa- • 
ção das hostilidades. 

Um avião Lockheed Constellation de 60 toneladas voou, em abril de 1.944, 
de Burbank, Califórnia, a Washington, D.C., em menos de 7 horas, com uma 
velocidade média de 532 quilõmetros por hora. , Um serviço aéreo diário, com 
aviões de 500 quilômetros de velocidade de cruz'eiro por hora, ligaria dois pontos 
do Brasil, não importa aonde, em uma viagem redonda à luz do dia. Cabe 
notar aqui que, muito recentemente, abacaxis australianos atingiram os merca
dos londrinos, mediante tarifas que tornaram tal transporte praticável. 

The National Resource Planning Board dos Estados Unidos afirmou: ''unta 
tarifa de 3 centavos por passageiro-milha acha-se à vista" e, posteriormente, 
predisse uma tarifa de 18 centavos por tonelada"'1!lilha para frete. Esta previsão 
já foi ultrapassada pela realidade. Recentemente, organizou-se uma companhia 
para transportar os produtos de sua matriz nos Estados Unidos; a 17% centavos 
por tonelada-milha, ou 2,33 cruzeiros por tonelada-quilômetro. -

Atravessadà sôbre os novos canais comerciais de tôdas as Américas, para 
a Afriea do Sul, Austrália e outros pontos do levante, jaz a selva brasileira. 
As vias aéreas internacionais americanas, saindo de Bogotá, Quito, La Paz, As
sunção e Santiago, convergirão em Natal, Rio d'e Janeiro e Pelotas, para pros
seguir, pela Africa, para as áreas mediterrâneas e pontos setentrion-ais, e para 
a Africa do Sul ou Austrália e outros pontos orientais. Isto constitui excelente 
estrutura básica, para nela tecer wna rêà~ aérea nacional eficiente, e a melhor 
maneira para começar esta rêde aérea seria iniciar o serviço diário rápido, entre 
o vale do Mississippl e o Rio de Janeiro, passando por Pôrto Velho, mediante 
tarifa convidativa e prática. · 

Pelas mesmas razões, a providência inicial, lógica e prática, para conexão 
do Oeste e Noroeste do Brasil e, portanto, do Interior, com as cidades lltod.neaa, 
serta o estabelecimento, em Pôrto Velho, no Território do Guaporé, de uma en
cruzilhada internacional para aviões . e hidro-aviões: Atravé$ dela. passariam 
linhas diretas para Chicago, Rio, Lima, La Paz, Santiago e por Assunção ao 
Rio Grande do Sul·' 

Os 10 000 quilômetros entre Chicago e Rio, com escalas por Nova. Otleans, 
Merida, Panamá, Bogotá e Pôrto Velho, poderiam ser cobertos em 24 horas. 

Se o aumento da utilização do transporte aéreo durante os pró'.Ximos 10 
anos, simplesmente fôr o do Ultimo decênio, então, em 1953, o serviço aéreo do 
Brasil transportará 25 milhões de passageiros; entretanto, a.· maioria dos peri-
tos concorda que tal aumento é cumulativo. -

O secretário de -Comércio, assistente americano, solicitou, recentemente, a.o 
govêrno dos Estados Unidos, empenhar-se na. construção de , àeroportos nacio
nais, com verba supe:çior de 20 000 000 de contos. 

Parece pla.usivel admitir que 1/3 das utilidades entre o Brasil e os Estados 
Unidos viajem pelo ar, se as tarifas forem favoráveis. :tste grupo de bens re
presenta valores superiores a $ 6 000 por toneladas, e compreende ·coisas tais 
como ouro, peles; filmes, cosméticos, Objetos de ótica e artigos dentários, ins
trumentos científicos delicados, frutas e bens pereciveis, e, naturalmente, cor~ 
respondência. No ano transacto, nos Estados, 20 % da correspondência de pri
meira classe foi transportada pelo ar . 
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2. 0 - Transportes fluviais e terrestres 

O meneio das cargas entre aviões, barcas e rodovias, .poderia ser largamente 
.smplificado pela utilização de engradados especiais. Tais engradados poderiam 
aer feitos-aquí no Brasil, e facultariam o movimento das cargas pelo rio, estradas 
e aviões, sem recarga dispendiosa de um. transportador a outro. 

A Budd .Manufacturing. Company está atualmente construindo centenas de 
anões de carga aero-dinâmicos, de aço inoxidável, denominados "Conestogas". 
Cada um:dêsses. aviões, perfilados em ventre de baleia, acomoda dois automóveis, 
nêle carregados Pt:lla própria. fôrça. Ainda mais, Matk Trucks, de Nova Yórk, 
ora copstrói reboques até 45 toneladas de capacidade de carga, que podem ser 
içados no bôjo de um Conestoga, ou transportados para o convés de um bote 
de assalto Higgins. 

O ímpeto do progresso inevitàvelmente criará uma. rêde nacional de vias 
aéreas aqui, no Brasil com nós estratégico~ situados nas margens das vias flu
viais do interioc, tal como o Madeira, Tapajós, Xingu, Tocantins e São Francisco, 
em pontos tais como Pirapora, l>ôrto Velho, Coletoria do Pará, Lábrea e. Jatai. 
Tais pontos de junção deverão ser escolhidos junto de fonte§ de energia hidro
elétrica, porque devem ser, não meramente aeroportos, mas núcleos de civilização, .. 
aos quais,' as vias aéreas abastecerão com incessante corrente do fluído vital da 
civilizaçãp, _trazendo e levando engenheiros, agrônomos, professores, médicos e 
lideres de indústria1 e comércio; as ·quedas d'água proporcionarão a energia ne
cessária, e os próprios rios transportal'ão suprimentos onerosos e maquinaria 
pesada. 

As cachoeiras e corredeiras dêsses rios do interior não mais são óbice·s in-' 
transponíveis, como sempre considerados, como se . pode perceber nos numerosos. 
shorts cinematográficos das frentes de batalha, que dão · idéia nítida de como 
tais rios podêm ser imediatamente utilizados com eficiência pelos botes Higgins. 

1!:stes barcos podem trabalhar nos trechos navegáveis, como se fôssem auto
barcas de longo alcance, entre obstáculos consecutivos· do rio, transportando suas 
cargas em .. reboque, os quais, quando necessário, poderão ser puxados por tra
tores, dos conveses das chatas, por curtos trechos de estradas, contornando rá
pidos, quedas d'âgua e coroas; donde serão recolocados no convés da chata 
seguinte ~ Atualmente, operam-se reboques até 50 toneladas de capacidade, e 
já se desenharam barcos que podem transportar, em calado reduzido, uma frota 
de reboques representando mais de 2, IOO ton.t!ladas de carga . Higgins seria ca
paz de assegurar um transporte inicial fundamental mediante freqüência, ca- • 

· pacidade e tarifas convencionádas, contra garantia eficiente de frete ou renda 
mínimos Higgins poderia concordar ~m gradativamente melhorar o rio e o equi
pamento, diminuir tarifas e aumentar a capacidade de transporte, aperfeiçoar, 
em suma, o tipo de serviço obedecendo a um esquema estipulado. · 

t!:stes sistemas de transporte fh,ivial de carga poderiam ser ligados por meio 
de material rodante, desde tratores e jeeps até reboques de 50 toneladas, trans
portados em chatas, até os pontos de mudança, assim conectando rios, estradas, 
por uma corrente única e contínua de fretes. :ll:stes tratores e reboques podem 
penetrar cada vez mais profundamente no interior, a partir dêstes núcleos de 
civilização, e assegurar incessante aperfeiçoamento das conexões rodoviárias pri
mitivas. · 

t!:ste sistema de transporte interno poderia ser complementado por ampla 
frota de navios C08teiros do tipo assalto, capazes de econômicament.e navegarem 
tanto nos rios, como em ·cabotagem. o Brasil oferece ingresso no âmago do seu 
interior para êsses novos transportador~ costeiros até Pôrto Velho, Corumbá e 
localidades similares, marginais, do sertão, assim como dos países limítrofes. 
Peru e Bolívia. Os portos de cabotagem atualmente só facultam calado reduzido, 
mas o mesmo acontece com os rios, sendo perfeitamente possível projetar e 
cónstruir navios que agüentem mar, ·capazes de proficuamente operar tão bem 
nesses rios como entre portos da costa, mediante tarifa de 100 réis por tonelada-
quilômetro._ . 

t!:ste sistema de transportadores aéreos, de cabotagem, fluviais e rodoviários, 
gradualmente se integrarão em uma rêde nacional completa de· meios de comu- . 
nicação . . 
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' A inércia do sertão do Brasil deve ser vencida num ataque total de tempo 
de paz, semelhante à guerra total quanto à sua filosofia, mas que criará em 
vez de destruir. Merece ser atacada por um grande exército de trabalhadores, 
de engenheiros, de condutores civicos, pelo ar, por água e por terra! Deve ser 
acometido pelo ar, inauguranêlo-se um sistema de vias internacionais de trans
porte para as capitais da América Latina e entre elas os Estados Unidos, Cana
dá, Sibéria, U. R. S. S., Africa do Sul, Austrália, Nova Zelândia e Indochina; e 
invadido por terra e por água, suplementando estas vias aéreas, nas suas Jun-r ções, tais como Pôrto Velho, Guajaramirim Rio B~anco, Benjamim Constant, 
Boa Vista, Manaus, Santarém, Cuiabá, Corumbá, Goiás, Coletoria do Pará, Bar
rei;-as, etç., pelos transportadores Higgins reboques e tratores. 

As atividades sociológicas dêsses centros em seu estágio embrionário, devem 
ser aumentados e aperfeiçoados pelas aerovias, e suas indústrias e comércio, 
construídas e vitalizadas por transportadores fluviais. Tais centros devem ser 
providos, tão logo quanto possível, com verbas adequadas para locação de barra
gens, centrais elétricas, centros madeireiros e . estradas, residências, escolas, bo
teis, fábricas, estaleiros, fábricas· de madeira compensada e produtos de madeira, 
estações experimentais de agricultura e plantações. ' 

III - PLANEJAMENTO 

Ainda ' que· a articulaçãq de um plano minucioso para um sistema nacional, 
inteligente,. de transporte venha a empenhar as melhores mentalidades de pro
fissionais qualificados, por muitos anos, e ainda que o plano, como instrument.o 
vivo, mantenha atarefadas várias gerações, as providências inangurais de cons
trução não devem ser demoradas, até sua conclusão. Espíritos experimentados 
serão capazes de imediatamente determinar as necessidades e . ligações básicas, 
e o necessário trabalho de construção para tais conexões imperativas; poderiam 
ser empreendidas enquanto o plano geral se encontra em gestação. Um plano 
compreensivo deve ser esboçado segundo linhas práticas tais que, cada dois ou 
três anos, deva completamente ·descrever as obras a serem empreendidas nos 
seguintes oito ou dez, o tal plano deve ser formulado com o devido respeito pela 
fisi~rafia, pela situação econômica e o significado militar das áreas objetivadas. 
Talvez fôsse conveniente propiciar aqui alguns aspectos marginais interessantes 
e de um tal planejamento, e os que alguns exemplos foram ao acaso tomados. 

O Brasil, no planejar o desenvolvimento do sertão, não deve olvidar seu 
futúro como exportador de laticínios e carnes, com a conseqüente necessidade de 
unidades de traqsporte, especialmente projetadas para tais produtos. 

Em relação aos amplos depósitos minera.is do Brasil, altos-fornos, utilizando 
madeira em vez de carvão mineral, foram consagrados pela prática. O miné
rio de manganês do Urucum é melhor e mafs barato que outros ora comerciados, 
mas requer sistema eficiente de transportadores fluviais no Paraguai. Por tan
tas razões os plànejadores poderão decidir que a siderurgia brasileira deve ser 
intimamente relaciona.da com as florestas e os rios, e que, portanto, num siste
ma integral de transporte nacional, talvez resolvam ·criar centros adeqtiados de 
metalurgia, servidos por jazidas minerais, localizados junto de suprimentos de 
madeira para 20 ou 30 anos, e cie caráter nômade, planejados e projetados para 
serem deslocados de ponto em ponto, até quando outras fontes .de combustivel 
e de energia possam ser utilizadas. 

Ainda que o Brasil possa carecer petróleo e bom carvão, detém fonte ine
xaurível de energia hidra-elétrica, vantajosamente espalhada em todo o pais. 
Assim, um plano integral de desenvolvimento econômico, certamente deve incluir 
um planejamento inteligente de eletrificação rural. 

Uma das feições do problema .do estabelecimento de um bem pensado siste
ma de transporte para o interior do Brasil é aquela decorrente de quase com
pleta ausência de rodovias e via!' férreas, de modo que não existem erros de co
missão do passado a corrigir. As rodovias pràticamente não existem no Sertão, 
exceto alguns 40 quilômetros no Acre, 384 quilômetros no Amazonas e 678 quilô
metros no Pará. De outro lado, São Paulo possui 48 000 quilômetros e Minas 
Gerais 32 000 .. Não existem vias férreas no Acre, e 5 quilômetros apenas no Ama
zonas, 365 quilômetros no Guaporé, dois c:urtos trechos de poucas centenas de 
quilômetros, no Pará, um ramal curto em Goiás e a inacabada via férrea para 
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a Bollvia através de Mato Grosso, somando tudo menos de 2 000 quilômetros 
para 0 sertão ou seja menos de 6% da rêde ferroviária do Brasil. Os Estados 
Litorâneos Meridionais possuem 26 000 quilômetros, ou % do total, cêrca de 13 
vêzes os 2 ooo quilômetros que, até o presente, servem à área 4 vêzes maior do 
sertão. · 

Contràriamente às opiniões algumas vêzes publicadas, a fisiografia do 
Brasil oferece, comparativamente, poucos problemas, naquilo que se refere ao 
planejamento de uma rêde ideal de transportes. ' 

Fj.gura eril ànexo um plano preliminar de uma rêde nacional de transporte, 
como aqui sugerido. Suas diretrizes esquemáticas serão tidas como aceitáveis, 
sômente como ponto de partida para o planejamento dos engenheiros constru-
tores, economistas e responsâveis pela defesa naciona,l. · 

Ver-se-á, nesse esquema, que o sistema nacional que se propõe mostra uma 
periferia, 5/7 da qual é umà via aquática utilizável, de Pôrto Velho a Pelotas 
(Rio Grande do Sul) , e os restantes 217 prolongando a fronteira de sudoeste, 
compreende uma rodovia a ser construída, uma via férrea já existente e rios 
na,-egáveis. 

IV - ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAMENTO 

Ao planejar de um sistema completo de transporte, necessita-se em primeiro 
lugar, a fixação pelas altas autoridades governamentais, de gráficos completos 
relativos aos futuros padrões de vida, e êstes devem evidenciar uma verdadeira 
transação entre os fatos do presente e as esperanças do porvir, alvos pelos quais 
se pugnará. A partir dêles, como providência seguinte, se desenharão curvas de 
desenvolvimento do poder de compra para cada hora de trabalho; e destas, por 
sua vez, outras curvas poderão ser calculadas, indicando a quantidade e preços dos 
bens de consumo, e da procura crescente da mão de obra. Baseadas nestas, a 
curva relativa à renda nacional· poderá ser deduzida, e fixadas porcentagens, 
para financiar as despesas públicas, com eduçação e saúde e com desJ)esas es
senciais sUn.ilares, inclusive, aquelas que se referem ·aos sistema nacional de 
transporte . · • 

Desde que a articulação de um tal plano naci-0nal, que vê o bem estar de 
cada cidadão residente. no Brasil, no presente e no futuro, deva ser baSeado 
sôbre um projetado aumento de padrões de vida, o problema financeiro ne
cessàriamente é grande, mas de modo algum insolúvel. 

Finanças 

Tendo como alvo um tal· plano compreensivo de desenvolvimento, é neces
sário financiamento nacional para toma.,.lo atingível. &te, deve ser baseado na 
aquiescência do povo brasileiro, em aplicar capitais no desenvolvimento da pro
dução do sertão, para benefício global da nação; em aplicar capitais, não em 
terrenos valorizados das cidades litorâneas, senão que no desenvolvimento da 
capacidade de ~ercado de todo o Brasil . 

. Esta inversão nacional deve ser baséada sôbre uma taxa nas fôlhas de pa
gamento, recaiu.do indiferentemente na renda de comerciantes e de profissio
nais, assim como uma taxa de desenvoJvimento, incidente sôbre todos os terre
nos. :&:ste impôsto territorial, sôbre todos os terrenos privados inaproveitados. do 
interior, maiores de 1 quilômetro quadrado deve ser de ordem de Cr$ 300,00 por 
ano e por quilômetro quadrado, e o impôsto sôbre teyrenos valorizados deve 
ser d~ ordem de er$ 20,00 por ano, por lote de terreno valorizado, em todo o 
país. 

A soma total dêste impôsto, tendo o título coletivo explanatório de "Impôs
to de Previdência Social: Inversão para o Desenvolvimento do Futuro do Brasil'', 
deve ser reembolsado à medida das etapas do trabalho de desenvolvimento. 

Os primeiros reembolsos, precedendo a todos os outros, devem satisfazer as 
obrigações de previdência social em relação aos operários que, para · o impôsto 
eontribuiram com seus salários. Suas contribuições não seriam pesadas dentro 
de uma renda anual incessantemente crescente e um trem de vi4a progressivo. 
As obrige.ções de previdência social em rela.cão aos trabalhadores profissionais 
devem preceder àquelas rel~tivas aos comerciantes, e a dêstes preceder aquelas 
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relativas a terrenos; nias dinheiro algum deve ser reembolSa.do à conta de lotes 
territoriais, antes que se tenham acumulado suficientes fundos para ga.I'illtir 
previdência social atual e completa. 
. Muito custará em dinheiro, tempo e esfôrço para persuadir o públito a 

aceitar um tal plano harmônico, mas, uma vez que cada um participará de 
seus amplos benefícios, pode-se admitir, que, mediante adequada campanha de 
vendas, a nação 'venha a ser educada a aceitá-lo mais ràpidamente que o fêz, 
em relação aos bônus de guerra. 

Fazer funcionar um tal pfano, talvez tome mais tempo que ao govêrno 
soviético, quando lançou seu primeiro plano qüinqüenal, mas se o êxito dêsse 
plano, no Brasil fôr comparável ao daquele, o dinheiro será, sem dúvida, muito 
bem gasto. 

Um tal impôsto, baseado no projetado alevantamento do trem de vida e 
com seu reembôlso de capital, pode mesmo tornar-se popular. Uma campanha 
de vendas de bônus de inversão, em tempo de paz, baseada sôbre a previdência 
social do presente e a melhoria de trem de vida, deve ser .passivei de tanto 
êxitó, como as vendas feitas na Rússia Soviética para financiamento dos dife
rentes planos periódicos daquele pais; ou ainda, como as campanhas de venda 
de bônus de guerra, em geral. O plano global pode ser rigidamente mantido 
auto-suficiente e aµto-liquidente e progressivamente ser construido sôbre os re
sultados obtidos e à 'margem de apoio público. 

Além dêste impôsto e destas vendas de bônus, outras fontes de renda podem 
ser desenvolvidas com o estimulo da produção nacional, e subseqüente au
.mento da renda nacional, e comércio exterior, e, assim que os resultados dêste 
plano se concretizem, trarão renqa adicional ao Tesouro Nacional, sob forma de 
lucros feitos e dividendos pagos, pelo próprio desenvolvimento então criado. O 
turismo pode ser dirigido para o Amazonas e o Sertão do Brasil, propiciando 
renda anual provável, superior a 1000 000 de contos. 

Os requisitos para_ um turismo proveitoso são pràticamente os mesmos que 
decidem do êxito do desenvolvimento, nomeadamente meios adequados de trans
porte, isentos .da desnecessária interferência nas fronteiras, boas e higiênicas 
acomodações nos hotéis, mesmo que se trate de simples casas de madeira, faci
lidades de caça e pesca. Além disto, devem ser oferecidos, como atrações ·aos 
turistas, curiosidades (artefatos de indio exemplares incomuns da fauna, flora 
e mundo entomológico, perfumes, raizes 'essenciais e madeiras, e riqueza de con
tos e folclore). Não sómente os que buscam prazeres, como também industriais, 
exploradores, geólogos, mineiros, etc., encontrarão, no Sertão, um local para a 
caça proveitosa. · 

V - NORMAS DE PROCEDER 

, Os primeiros proventos da venda dêstes bônus de itiversão governamental 
devem ser empenhados no desenvolvimento dos centro~ interiores de transporte, 
como previamente descrito, a . êles trazendo medidas sanitárias, alimento e edu
cação . . Ao mesmo tempo, milhares de chatas, com seus reboques e caminhões., 
devem ser encaminhados para os rios do Brasil, trazendo para o Sertão, grande 
partido material e equipamento das fábricas de guerra, que serão libeºrados para 
o desenvolvímento industrial do tempo de paz do mundo de após-guerra. &te 
acervo incluirá fábricas de aviões, estaleiros, fábricas de motores, ferramentas 
adequadas accessórias, materiais e accessórios diversos. A etapa seguinte com
preenderá o desenvolvimento dos depósitos minerais, e o descobrimento de novos 
campos, .captação de energia hidro-elétrica, e eletrificação rural, e a ereção de 
instalações de processamento e manufaturas ·de tôdas as espécies, assimilados 
especialmente àquelas que utilizam produtos da floresta, Simultâneamente, im
porta que s~ desenvolva uma cabotagem capaz de subir os rios até o interior 
remoto, e tudo isto proporcionado ao aumento progressivo de ,mão de obra e 
alevantamento geral do trem de vida, apoiado por todo o povo do Brasil, apli
cando capitais no desenvolvimento e no futuro do próprio pais, como um todo. 

UttJ. aumento do padrão de vida planejado e incessante, é tão fàcilmente 
atingivel, no Brasil, coma foi alhures. 

De nenhum modo é necessário que os inimigos de uma comunidade inteli
gente bombardeiem e destruam as favelas existentes, antes de reconstrui-las; 
senão que se pode, em tempo de paz, planejar e edificar sua substituição de 
modo muito mais efetivo. • 
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VI - MAO DE OBRA 

·~ste plano de desenvolvimento do interior do Brasil deve ser bem fundado 
na compreensão plena do incessante aumento da procura da mão de obra 
nacional._O plano deve ser articulado de modo a utilizar, em primeiro lugar, 
tôda mão de obra disponivel, para depois absorver o aumento de mão de obra, 
que resultará, inevitàvelmente, como conb'eqüências de melhores condições de 
trabalho e de vida; suplementando-a, daí por diante, mediante imigração diri-
gida e controlada . · 

- Que espécie de pais enoontrarão os imigrantes dirigidos para o Brasil? 
O relêvo brasileiro· é de um extenso planalto central, limitado no flanco 

atlântico por altas cordilheiras e, no flanco interior, por tabuleiros inclinados, 
caminhando para as duas grandes depressões, da bacia amazônica, a nordeste; 
e a do Rio da Prata, a sudoeste. 

A costa do Brasil é baixa, quando perlongada a noroeste; a oriental é de 
recifes, dunas e travessões; e a meridional, franjada de arroiQs, praias arenosas 
e . ilhas. A configuração fisiog:çáfica do Brasil, seus problemas econômicos; os 
mercados mundiais, tudo, -sem exceção, evidencia a importância do transporte 
no desenvolvimento da economia brasileira, representando, tora de dúvida, seu 
problema fundamental. Mas a carência de mão de obra adequada e seu aumento 
é o segundo.problema, quase tão crucial como o primeiro. O Brasil ensaiou várias 
tentativas para resolver seu problema de transporte, mas aparentemente, tôdas 
.insuficientemente engrenaram no ritmo do presente. Os departameritos nacio
nais de transporte encontram-se insuficientemente lotados, precàriamente pro
vidos de verba, e inadequadamente coordenados entre sí; mas, os impedimentos 
legais do escoamento franco de imigrantes, barrando prática e completamente 
esta corrente de mão de obra, fogem, mais que aquilo, à realidade das necessi
dades fundamentais do Brasil. São as leis, não o clima, que impedem a imi-
gração no Brasil. · 

De modo geral o clima amazônico é caracterlzado pela constância de tem
peratura alta, e chuvas abundantes, que propiciam a existência do mais vasto 
Jangal do mundo. É certo que enchentes periódicas são empecilho à atividade 
econômica de •tôda a região, durante a estação pluvial, mas, em seu conjunto, 
o clima do vale amazônioo nenhum obstáculo sério oferece ao aproveitamento 
de seus recursos. Ventos predominantes, regularmente soprando do mar e atin
gindo os maciços montanhosos que se levantam a ocidente, oferecem boas con-
dições de vida . . 

"Brasil", "Amazonas'', "Trópicos", "Equador", tais palavras há muito evocam 
no espírito dos povos a imagem do mormaço dos jangais, pântanos, insetos, rép
teis, umidade tórrida, .simplesmente porque a palavra clima tem sido confundida 
com temperatura . Sob o fundamento da inclinação dos raios solares e da quan
tidade de insolação, a Terra foi dividida, d.e modo grosseiro, persistente e, entre
tanto, errôneo, em três zonas: "tropical", "ártica ou antártica" e "temperada", 
em lugar de atender à incidência mais acurada de fatôres climatéricos, tais como 
a ~ltitude, correntes, velocidade do vento e .umidade. 

Por outras palavras, o povo deve ser ensinado, no ajuizamento do clima de 
outras terras, local de seus lares futuros, que o clima depende de muitos outros 
elementos, além dos fatôres geográficos. O tipo florístico encontrado numa 
região é indic~tivo melhor ·de seu clima, qu1:1 os conceitos geográfioos arbitrários 
imaginados pelos homens. · 

O êxito ou o malôgro do plano global para \O desenvolvimento do interior 
do Brasil pode ser previsto com ' segurança, na base da mão de obra utilizada. 
Supunha-se que o plano requeira um aumento de população, digamos, de 
25 000 000 de trabal:fiadores ou 80 000 000 de habitantes; êste aumento pode 
ser proporcionado, em parte pelo crescimento reprodutivo, pela capacidáde de 
produção e, por conseqüência, pela redução das taxas de mortalidade, de doen
ças e de desemprêgo da população existente, mas também pode ser promovido 
pelo estímulo à colonização. Se o objetivo fôr um exército de imigrantes de 
25 000 OOC> a ser mobilizado em 25 anos, pode-se iniciar o programa com uma 
quota anual baixa de imigraçij.o, aumentando-a gradualmente, até exceder 
1 000 000 por ano. Tais algarismos devem decorrer de cuidadoso estudo da po-
pulação e pa colonização. • · 
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A essência do plano de colonização deve ser a importação de operários es
peciall'zados americanos e de técnicos, diretamente para o Amazonás. Mecânicos, 
construtores de motores, operários de estaleiros, construtores de aviões, pi.fotos 
navais, operadores de dragas e mineiros devem ser incluídos na lista, suplemen
tados êstes por operários brasileiros, lavradores, comerciantes, cientistas, médicos 
educadores, tipógrafos e administradores, atraídos dos Estadoii do Sul pela pers
pectiva de oportunidade ampla. 

VII - CONCLUSÕES 

I - Convém repetir que a riqueza de uma nação é sua mão de o ra, au
mento de população, trem de vida mais alto, higiene mais apurada, e~ucação 
previdência política e social - tudo isto são pedras de uma abóbada da qual 
nenhuma pode ser removida. 

II - O sertão do Brasil deve ser edificado pelo exército brasileiro de cons
trucão, de acôrdo com esquemas, estatuindo um padrão de vida nacional cres
cente, financiado pela venda de bônus de inversão nacional, fundados numa taxa 
de previdência social e de inversão, incidente sôbre fôlhas de pagamento, rendas 
e terrenos, indiferentemente, assim como sôbre as benfeitorias a serem criadas, 
sempre inferior ao desenvolvimento do trem de vida. 

III - Um tal exército de -construção deve ser apoiado em seus esforços por 
çontratos de produção, firmados entre o govêmo e os industriais, exigindo uma 
producão fixa e preços mínimos, mas facultando liberdade às indústrias para 
produzir mais, a preços mais elevados, se fôr julgado necessãrio. · 

IV - Inicialmente, as indústrias do Brasil devem construir um grande mer
cado consumidor no Sertão, graças à importação, do exterior, de material neces
sário apenas à amplificacão de sua própria produção incfu:strial, de modo tar 
que o Brasil s_e veja aliviado da dependência demasiado estreita de produtos 
acabados ultramarinos. 

V - Uma vez que as vias férreas do Brasil consagram mais da metade da 
próJjria capacidade ao transporte de combustíveis e materiais de necessidade 
própria, a hidro-eletrificação é parte indispensável do plano global do desen-
volvimento no após-guerra. ' 

Quanto à habilidade, os técnicos do Brasil nada ficam a dever aos de outr~ 
terras; todavia, quanto ao número, acham-se desoladamente para trás. O pro

- gresso do Brasil exige, como condição stne qua non, maiores facilidades escolares. 
"Há uma maré nos negócios dos homens" (assim como das nações) "que 

aproveitada na preamar, conduz à vitória". Se o Brasil aproveitar a oportuni
dade para transformar o Sertão,-não somente em grande produtor de ·artigos de 
exportação, senão que em consumidor, dependente dos bens manufaturados no 
país, assim mesmo, se colocará na testada das grandes nações do mundo de 
amanhã. 

Seus condutores são homens de visão e podem inspirar o povo com fé, e com 
ot desejo de unificar esforços para subscl'ever o futuro do país peli:>s meios se-
guintes: · 

1) - Revitalização da população atual para alçamento do trem de vida e 
pelo estímulo da imigração; 

2) - Abertura do interior rico, graças à inauguração de um sistema inte
ligente de comunicações e tráfego, por água, terra e a~. 

Não me seria- possível encerrar êste curto· esbôço sem manifestar a espe
rança que, durante minha vida, possa ainda ver ·a ampla expansão dos maravi
lhosos rios do Brasil, graças ao comércio mundial, e ouvir o zumbido de aviões 
sem conta, e o zunido de motores e de máquinas nos mesmos ermos onde ora 
domina· o deserto e o silêncio da selva bruta . 

Cumpre-me expressar, também, profunda ·gratidão a todos que tornaram 
Possível esta rica experiência e conhecimento estreito dêste país maravilhoso 
e belo. Ao Sr. Osvaldo Aranha e ao Sr. João Alberto Lins de Barros, cujos convi
tes me trouxeram ao Brasil, ao Sr. Anápio Gomes, que tão bondosamente lhes 
secundou a boa vontade; ao Dr. llenriqfte E. Mindlin, que suavizou caminhos, 
e a meu lado constantemente permaneceu, com a segurança de um conselho e 
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como inexaurível fonte de informação; a~ Sr. José Miranda Pombo, meu guia 
e mentor, em viagem rio abaixo, pelo l\iladeira e o Amazonas; ao governador 
Aloisio Ferreira, que me demonstrou o que ppde fazer um dirigente que tem no 
coração o bem de seu povo, mediante incansáveis reservas de energia e de entu
siasmo, e o que se Pode realizar no ·âmago do Amazonas; e àqueles outros, 
dotado~ todos do generoso, afável e polido saVOir f aire do brasileiro, e que todos 
me demonstraram, cada um a seu modo, o desejo de me sérem úteis; e por úl
timo, sem que seja o de menor valia, meu' chefe, Andrew Jackso:q Higgins, irldus
trial american~ e cidadão do mundo, que me. aliviou de obrigações nos Estados 
Unidos, para qµe me fôsse possível, aceitando o convite do Brasil, conhecê-lo e 
gostar dêle. · 

\ 

1 . 

..... 
:l!:ste "Boletim", a "Revista Brasileira de Geografia" e as obras da "Biblioteca Geotrráflca 
Brasileira" encontram-se à venda nas principais livrarias do pais e na Secretaria Geral 

do Conselho Nacional de Geografia - Praca ~tálio Vargas; 14 - Edifício Francisco Serrador -
6.0 andar - Rio de Janeiro, D. F. . 
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Um Drama da· Eco.nomia Tropical 
O Nordeste Brasileiro 
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Gl7Y LASSERRE 
Les Oahiera à'Ou.tre-Mer 
ltevue de Geographle de 
Bordeaux et de l' Atlantijlue 
li. 0 l - lre Année -
.Janvler;Mars, 1945. ~ordeaux 

Em ·1500, desviada de sua rota pelo~ ventos alíseQs, aportava a caravela. de 
Álvares Cabral em Pôrto Seguro, no Estado da Bahia: 8-Cabava de ser descoberto, 
por acaso, o Brasil. No litoral dô nordeste brasileiro, que forma uma quina 
voltada para a banda da Europa e da Africa, ê que deveria assentar, no decorrer 
dos séculos XVI e XVII, o domínio português. Segundo a comparação feliz de 
Preston James, o Nordeste foi para o Brasil o que foi a Nova Inglaterra para os 
Estados Unidos.' Nesl;e recanto de território, já imprttgnado de história, fixou-se 
o destino de Portugal no Novo Mundo, organizou-..a, sob sua forma latifundiária 
e escravagista, a económia de plantações e acumularam-se os prlmeiros cabedais 
da aristocracia do açúcar, cuj'o papel econômico, int"lectual e político, na forma
ção do Brasil foi de p'rimeirissima '>rdem. Como a Nova Inglaterra, êste Brasil 
histórico encontra-se hoje na delP.Ilsiva, i-esistindo a. custo ao assédio dos esta
dos sulinos, ávidos de êxito e de rlquezal!I. E não nos será lír.ito entrever no 
deslocamento da capital brasileira da Bahia para. Q Rio de JaJieiro um símbolo 
desta decadência relativa? 

O Nordeste possui decerto uma importância ainda primordial na vida do 
país, mas esta importância declina a pouco e pouco, como um rico legado que 
incessantemente se fôsse apoucando. 

Viu-se, ao mesmo tempo, r!mpido o eQ.uilibrio que existia, na época colonial, 
entre a frontaria litorânea quente e úruida. ondP se erigiu "o império do açúcar" 
e o sertão -sêco que aprovisionava de gado esta região fortemente povoada. Em 
parte nenhuma, aliás, do Brasil, 11chou-se concretizada, com tanta perfeição, 
a associação des.'58.s duas regiões r.omplementares, a agrícola e a pastoril: esta 
dualidade, aliada a fatos climátir.os ttrã.nicos. t ' que confere ao Nordeste sua 
surpreendente individualidade. · 

, A$pectns naturn.i. 

o relêvo - Não é da estrutura nem do ~elêvo que o NorAeste brasileiro deriva 
sua originalidade. Como tôda a bancla oriental da América do Sul, esta região 
procede do antigo emb1'samento guiano-braslleit'o, velha zona de estabilidade 
que não.sofreu dobramentos desde a f.poca primária e nos faz pensar nas nossas 
terras hercinianas da Europa. Nesse embasamento cristalino e de terrenos pri
mários metamorfizados, peneplanizados desde o fim • da época primária, deposi
taram-se, camadas sedimentares superpostas que se mantiveram sensivelmente 
horizontais. Constituem geralmente formações continentais onde predomina o 
grés. &se "escudo" não foi atingido pelo r.ampo de fôrças da orogenla terciária 
que suscitou, na faixa ocidental do contluente, o colossal abaulamento monta
nhoso dos Andes. É um dos r.a~os exemplos C9nhecidos no mundo de p~neplano 
ainda in situ. 

N. - traduzida para ; portugueit ·:Pfilo Sr. João Mllanez dll Cunha Lima, redator da 
SecçãO de Publicações. do C.N.G.• 

' 



BOLETIM GEOGRAFICO 

A erosão, com efeito, durante êste longo período de estabilidade, desfe2 
pouco a pouco o revestimento sedimentar do planalto cristalino e o peneplanc 
foi pôsto a nu. Ainda restam todavia algumas mesas areníticas ou calcáreas qu( 
se erguem destacadamente acima da paisagem ondulada das terras cristalin~ 
e cuja horizontalidade e permeabilidade impressionaram os habitantes que !hei 
deram a denominação de "chapadas". Essas atestam a antiga continuidade da 

o o 'O() 

Fig. 1 - Nordeste 'do Brasil : A utfüzação do solo 

10 

l:'.?.!I 
~ 

6 

1 - Limites de Estados. 2 _:. Linhas pontilhadas, limitando as zonas mais ameaÇadas pela 
calamldade8 climàtlcas conforme Frelse. 3 - Zona em que dominam as plan~ões d.e cana 
4 - Zona em que domina o fumo, associado A cana, ao arroz e ao algodão. 5 - Algodál 
(G-Ossypi}"I: peruvianun). 6 - Sertão : Zona de criação ·extensiva na caatinga; de policultU:r• 
de subsistência e plantações nas zonas Irrigadas, nas várzeas, nas vertentes inferiores da 
~as. . . 

N.B. - Os oásis mais numerosos estão nas zonas I e II, onde a I.F.O.C.S. construiu 
maior número de ·barragens. 

N. - A grafia dos topõnimos que figuram nas ilustrações dêste trabalho não está atua.li 
zada porque os mapas foram aproveitados da revista Les CahierB d'OUtre-Mer~ 
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• capa sedimentall, cuja existência se patenteia ainda para o oeste, propiciada 
por um abaixamento do embasamento que antecipa a bacia amazônica. Por uma 
série de cuestas - cuja gênese é idêntica à das de Lorena - progressivamente, 
mais recentes . em direção oeste é- que aparecem as camadas gresosas dos 
Estados do Piauí e do Maranhão nos confins do Nordeste brasileiro (fig. 3). 
O embasamento inclinado ligeiramente para o oeste, ·inclina-se para o leste 
além d~ zona elevada da Borborema, que aparece como fecho ' dà abóboda 
do conjunto suavemente encurvado. ll:sse adernamento para o Atlântic.o explica 
que, numa amplitude média de cinqüenta quilômetros, na orla marítima, se 
tenham conservado depósitos de cobertura. Os tabuleiros do litoral são ·a réplica 
das chapadas interiores, criando a mesma paisagem tabular. Essas formações 
sedimentares são mais recentes que as do interior e têm origem marinha. Se tal 
franja sedimentar é. estreita nos Estados da Paraíba, Pernambuco e Alagoas 
(lesenvolve-se, pelo contrário, amplamente, na parte ocidental . do Rió Grande 
do Norte, e no Estado da Bahia, a,_largando-se a •uma centena de quilônietr1>s. 

O relêvo que decorre dessa estrutura é dos mais simples. Visto de conjunto 
o Nordeste brasileiro é uma· região suavemente ondulada de colinas talhadas 
nos gnaisses e micachistos do embasamento preca'mbriano. O ·planalto inclina-se 
progressivamente para o norte e para leste, por onde desaparece sop o ocea
no. As rochas mais duras, notadamente os granitos, dão colinas mais elevadas 
e de contornos sempre mais arredondados. Dificilmente se ousa falar de ma
ciço, aludindo às elevações da Borborema (500 a 700 metros), da Serra de Ba
turité ou da Serra do Triunfo. Discrepando em cheio com esta paisagem de 
linhas suaves, as chapadas e tabuleiros impõem a nitidez geométrica de seus 
contornos que se elevam em escarpas vigorosas acima das colinas vizinhas e 
com a horizontalidade de sua superfície plana. A chapada do .Araripe dá-nos 
disso o melhor exemplo. 

Essas mesmas formas vamos encontrar em tôda a costa atlântica do Brasil, 
até o Rio Grande do~SuL Notamos, entretanto, uma originalidade do Nordeste: 
é a ausência das escarpas montanhosas acima do oceano, tão típicas do Bra
sil meridional e que não começam verdadeiramente senão ao sul da Bahia. 
Basta pensar. nas estradas em ziguezagues e nos caminhos de ferro com crema
lheiras do sul do Brasil para .medir em seu justo valor a vantagem conferida ao 
Nordeste pela ausência de uma Serra do Mar: A zona litorânea achava-se em 
relação fácil com seu hinterland complementar. . 

Os solos - Já o estudo dos solos nos irá permitir contrastar as duas regiões. 
Na zona litorânea não se vê, senão excepcionalmente, a rocha a nu. Acha-se 

por tôda parte recoberta por uma camada espêssa. de sctlo de decomposição, 
rico em coloridos' e de àspecto argiloso. Quer se tenha em vista o "massapê" negro 
e fértil dos vales, o "barro vermelho" das colinas bJl.i.xas ou .o solo mais ama
..-elado das encostas, é sempre a presença dêsse solo/superficial espêsso e móvel, 
que prende a atenção. Por assim dizer, forra o dédalo de morros arredondados 
e valezinhos úmidos. Os pedólogos explicam a formação dessa profunda arena 
de decomposição pelo grande poder · dissolvente das águas tropicais ricas de 
lcidos que não deixaní ficar na superfície senão os elementos insolúveis: as 
~gilas coloridas pelos sais de alumínio e de ferro. O modelamento reflete, aliás, 
'flssa incessante lavagem que se traduz pelo ondulamento infinito do "mar de 
9norros'', no qual se ca;vam vales de fundo plano. A única nota verdadeiramente 

~
gorosa dêsse relêvo é dada pelas rampas vertiginosas dos "pães de açúcar", 
jo protótipo é o célebre morro dêste nome que fica no Rio de Janeiro, mas 

e que existem •numerosos exemplares nos arredores do Recife ou da Bahia. 
<De Martonne, 8). 
. Nada semelhante se depara no interior. Os planaltos são pobres em ~gila 

o.e decomposi9ã,o e a_ terra arável é pouco espêssa. Distingue-se da zona lito
tãnea por sua côr mais ~maecida, seu aspecto mais arenoso e a presença de 

Eum.erosos seixos de contornos mais arredondados. As vêzes, alastram-se em 
andes espaços · as areias transportadas pelos ventos. Alhures, encontra-se a 
cha descoberta e os flancos sulçados de ravinas e esculpidos das elevações per

tl.item evocar o modelado sudanês. Tudo aqui leva a crer que o principal 

l ente da desintegração, não é mais a ação química da águà. da chuva e sim o 
Illpimento das rochas submetifü~s às alternativas de forte insolação e de res-
amento. . · 
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,• 
Clima e vegetação -Assim sendo, o estupo dos solos nos leva ao dos climas. l!: 

êle que separa com precisão esquemática, a costa oriental bem irrigada da zont 
semi-árida do interior. 

Quando os primeiro,s colonos portugt'.lêses desembarcaram no Iitõral brasil 
leiro, no sécplo XVI, deixaram-se certamente impressionar pe~o aspecto luxul 
riante da f>oresta que vestia os morros e pela do mangue que se debruçava naa 
lagoas. Poder-se-iam crer no litoral do gôlfo da Guiné que já lhes erf!. famll 
liar. Decerto não era verdadeiramente a floresta equatorial; as essências n~
raro diferiam. Mas o vigor da vegetação sempre verde, o entrelaçamento d 
lianas, a profusão das espécies, o acúmulo dos fetos ·arborescentes, poderia 
dar-lhes .essa ilusão. Tal era a floresta úmida das regiões equatoriais. O litor 
brasileiro, ao sul do cabo de São Roque é .copiosamente· banhado:' o Recife rece'l>t; · 
2 09a milímetros; Salvador 1876 milímetros. Todavia, cinqüenta quilômetfcíl 
andados para o interior das J;erras, a ·noresta cessa e a vegetaão de savana ou de 
campos, que na zona litorânea se achava localizada estritamente nos solos ma"" 

. I "I 

. 
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Fig. II - As frentes e aa chuvas 

arenosos dos tabuleiros, torna-se preponderante. A zona da mata, sucedem os 
campos. As savanas de. gramíneas pobres e duras onde se entremeiam· tufoa 
esparsos de ~rvores, cedem lugar até não raro ao matagal espinhoso ou caatinga. 
melhor adaptado à sêca. As barrigudas de troncos abaulados lembram as silhuetad 
atarracadas dos baobás africanos, enquanto as mimosáceas e os cactus ressuscita~ 
nas terras brasileiras as paisagens dos desertos mexicanos! Esta zona sémi-ári~ 
toca a costa norte em cêrca de mil quilômetros do Maranhão à Paraíba e cobrft 
todi o interior até a bacia do São Francisco. Estende-se ela entre 3º e .12º de 
latitude· sul - anomalia espantosa de sêca na .zona equatorial, a mais banhad41 
de tôdas as do globo \terrestre. · 

Com exceção das serras que conde;nsam um pouco mais de flmidade e onde 
as árvores podem novamente vingar, o platô nordestino, conformé os lugares e 
os anos, não recebe senão entre 700 e 1 000 milímetros de chuva, total fraco, dada a 
intensidade da evaporação ,m virtudé das temperaturas elevadas. Há até cert~ 
zonas; particularmente desfavorecidas, que at>enas recebem 500 milímetros e Caba
ceiras, no curso superior do Paraíba nos 7°39' de latitude não recolhe mais de 
·235 ~ilímetros ! 
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Acrescentemos que a irregularidade das chuvas é tão surpreendente quanta 
o total escasso das precipitações. Os habitantes do Ceará pautam suas relJlinis.,. 
cências pelos anos de sêca que engendraram a fome e o êxodo. Depois 
da famosa sêca de 1877-79, a de 1928-31 teve também sua triste celebrl .. 
dade. Aliás, ainda quando o total de precipitações permanece sensivelmen~ .o 
mesmo, a maneira segundo a qual caem as chuvas e sua destribuição no . cur84) 
do ano influem grandemente na "qualidade" dêste. De acôrdo com F. Frei!lt' 
(.op. cit . n.0 5) 90 % das chuvas dos "bons anos", isto é, sem sêca excessiva .ou 
ihundação catastrófica, caem entre dezembro e princípio de maio, no verão ~ 
comêço do outono. Sucede, porém, que em certos anos, ou as chuvas caem . SQT" 
mente no inicio do verão (dezembro-janeiro) e a região padecerá a sê'ca -:- m;t 
são excessivas -Cde abril a maio) ' e então padecerá a inundação. ConsegUiu 
êste autor levantar uma carta das calamidades do Nordeste brasileiro, mostrandi> 
que três _regiões se acham partic'!llarmente sujeitas à "inconstância de gênip" 
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Fig. III - Estrutura e ReUuo do Nordeste Brasileiro, ~onfornle Denis 
1 -Principais afloramentos granltlcos. 2 - Arqueano (gnalsse, mlcachlstos) •. 3 -.. é.. 

Jnadas horizontais de grés. • - Depósitos quaternf.rlos. 
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do clima! o Ceará; os confins do Rio Grande ~o Norte - Paraíba; parte orienta? 
'de Pernambuco. ·. 

Só muito recentemente, graças aos progressos de meteorologia dinâmica é 
que se chegou a compreender êsse espantoso clima. É ó próprio Pierre Denis 
quem eacrevia há ul'ls l:'quarenta anos: "Quanto às causas das sêcas permanec~ 
tão obscuras ·como todo o conjunto das condições meteorológicas do Ceará" (op. 
clt. n.0 1, p. 269) . Pelo estudo das "massas de ar" e das "frentes de desconti
nuidade" dá-nos Preston James (op. cit. n.O 6) a explicação desta anomalia 
climática. ·Sêca e irregularidade das precipitações explicam-se pelo fatO" de se 
tratar <lo· limite .entre duas regiões pluviométricas diferentes (fig. 2) . O Nordeste 
brasileiro, · por um lado, encontra-se no extr.emo.Ulorte da região onde são sensí
veis as perturbações nascidos nre fr.ente polar austral, depressões que se· deslocam 
ao longo dr;> litora1' atlântico e que ;condiciónam chuvas de inverno: apenas o 
litoral se beneficia disto, o que explica, ao me11mo tempo, as máximas de inverno 
registadas na costa - coisa espantosa em zona intertropical - e a · sêca de 
inverno do interior, demasiado continental para entrar no trajeto das pertur
bações. í!:ste Nordeste interior, por outro lado, encontra-se no limite oriental da 
região onde · se faz sentir o fluxo de ar equatorial-úmido do atlântico-norte, 
pseudo-monção . que acarreta chuvas no verão, a tôda a Amazônia .. A frente 
intertropical de yerão não pode, com efeito, avançar para leste porquanto é 
retida pela massa :de ar trazida pelos alíseos (ar equatorial do atlântico sul)). 
Esta massa: de ar condensa uma parte de sua umidade nas altitudes litorâneas, 
já bem irrigadas no inverno, mas não pode fazer que as chuvas cheguem ao in
terior superaquecido e onde a umidade relativa se toma muito baixa. O Nordes
le brasileiro, como tôdas as regiões semi-áridas está, portanto, numa zona onde 
entram em contato, em sua forma degradacl'a, dois ·tipos pluviométricos distin
t&s. Apenas o litoral oriental, beneficiado no verão pelos alíseos quentes e úmi
dos do sudeste e, no inverno, pelas chuvas ligadas às depressões vindas do Sul, 
é prôdigamente banhado. 

O povoamento e a valorização econômica 

Nesse litoral é que, nas primeiras décadas do século XVI, na Bahia, Recife 
e Olinda, se fixaram as primeiras colônias portuguêsas. Não passaram a. prin
cipio de meras feitorias comerciais, cuja funç~o era exportar para a longínqua 
metrópole papagaios e madeiras coloniais, notadamente o famoso "pau brasil", 
madeira de coloração avermelhada tão procurada pela indústria têxtil e que 
deu o nome ao país. Dispensava, então, Portugal todos os seus cuidados ao 
Império .do Oriente, preocupando-se pouco com o aproveitamento do Brasil. 
Mas, após a perda da índia, para êle afluíram navios, homens e capitais. A 
ocupação ·e o aproveitamento iriam efetivamente começar com as primeiras 
plantações da cana de açúcar. . . 

O império do açúcar - Foi a cultura da cana de açúcar que, consoante M. 
René .Courtin (op'. cit. n.0 9, p. 104), "fixou o destino português, a vocação 
agrícola e a estrutura do Brasil". Representou verdadeiramente para a região 
quente e úmida do Brasil uma planta civilizadora. 

Essas .terras ricas e fartas d'água que se estendiam defronte qo oceano em 
morros . suaves revestidos de florestas, viram-se pouco a pouco desflorestadas 
enquanto os campos de cana desdobravam a perder de vista sua paisagem rica. 
No fim do século XVI, quando a Europa enriquecida se torna grande· consumi
dora . de açúcar, é que começa a ascensão econômica do Nordeste. A procura 
superou a oferta e Portugal que já era, graças à Madeira, grande potência açuca
reira, deu-se pressa em aumentar sua produção favorecendo as iniciativas dos 
audaciosos ·pioneiros que ~esbravavam o solo americano e ali :estabeleciiam 
grandes plantações. Nas terras férteis do Recôncavo baiano, nas terras profun
das de Sergipe, de Alagoas e de Pernambuco, nos arredores, enfim, de São. Luís 
do Maranhão se foi edificando o "Império do açúcar" 1 • , 

A imensidão das terras vazias, a importância da procura européia, do açúcar 
a riqueza dos primeiros plantadores, amparados pelos capitais europeus, são 
outros tantos fatôres que explicam o estabelecimento da grande propriedade. 

• Lembremos aqui o papel dos judeus portuguêses, afastados do Oriente e que em grande 
número vieram ter a êste litoral onde, graças a seus· capltais, desempenharam um papel decisivo 
no equipamento da região; o da ocupação holandesa (1630) que lançou as bases do grande 

. comércio do açúcar para o Brasil. Os últimos colonos holandeses só foram expulsos em 1654. 
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Variava entre '500 e 1 000 .hectares a extensão média das propriedades. Quanto 
ao problema da mão de obra, resolveu-se pela deportação dos negros da Africa; 
o tráfico começou em 1538 na Bahia, em 1574 no Recife. Graças ao sinistro 
comércio da "madeira de ébano" e à atividade incessante dos negreiros que 
desembarcaram em três séculos mais de três milhões de bântus ou de sudaneses 
nas.costas brasUeiras, puderam desenvolver-se as plantações coloniais. A Bahia 
tornou-se ràpidamente o principal mercado de escravos da América do Sul. 
Ainda hoje chama a atenção do viajante, que desembarque no litoral do Nordeste. 
a importância da população de côr. De acôrdo com estimativas braSUéiras, ha
veria nesta região 12% de negros e 51 % de mulatbs e a porcentagem de negros 
elevar-se-ia a 19% na Bahia. Tôdas as cidades litorâneas possuem seus bairros 
negros pululantes de criançada preta. E nos próprios brancos revelam-se, com 
bastante freqüência, sinais de mestiçagem, visto como, ao contrário do anglo
saxão, o português nunca teve preconceito de côr. 

Envolvendo a mão de obra servil relegada nas senzalas miseráveis, a aris
tocracia dos plantadores, os célebres senhores de engenho viviam luxuosamente 
na "c!t!a grande". O sociólogo brasileiro Gilberto Freire, na sua. obra Casa 
Grande e Senzala (op. cit. n.0 3), faz o inventário dê&e Brasil do senhor de 
engenho . Toma-lhe como símbolo o que denomina "o triângulo colonial", ou 
seja uma paisagem arquitetônica constituida de três elementos: a casa senho
rial, o engenho de açúcar, a capela. Ouçamos aqui a M.F. -Brandel (op. cit. 
n.º 10) que condensou o essencial das descrições vivas de Gilberto Freire: "A zona 
açucareira é um mosaico de• propriedades vastas nem sempre exatamente jus
tapostas. Ao centro dêsses feudos do açúcar eleva-se a "casa grande"; as inais 
.antigas cobriam-se de palha, mas logo passaram a ser construídas com mate
riais nobres. Vive e reina ai o "senl:lor de engenho" rodeado de sua familia e 
de seus escravos, alojando-se êstes últimos em suas choças, as "senzalas", pe
gadas às paredes da casa senhorial ou levantadas nas vizinhanças desta. . . A 
"casa grande" é um dos vértices do triângulo sendo os dois outros o "engenho de 
açúcar", movido por juntas de bois ou pela água de rios e a capela senhoril, 
quer compreendida na casa, quer fora dela . · 

Seria certamente esquematizar demasiado a realidade, entrever apenas no 
litoral nordestino da-época colonial uma região de granQ.es familias patricfa.s e 
de escravos. Ao lado dêsse conjm\to poderoso, ao mesmo tempo agricola e induS
trial, que representava a plantação, existia, a pequena propriedade conquistada 
à flQl"esta por colonos brancos que dispunham de meios financeiros muito mais 
modestos, os quais colhiam cana de açúcar auxiliados por uns poucos trabalha
dores e escravos e a vendiam aos senhores para a moagem. Cumpre também 
reservar um lugar, ao lado dessa monocultura de exportação, para a policultura 
de subsistência. Esta era aliás sacrificada, pois as terras de plantações sempre 
constituíram zonas de s~palimentação crônica. Mas, enfim, se fazia preciso 
colhêr mandioca, milho, batata doce, necessários à alimentação dos trabalha
dores; necessitava-se abater as matas para o fornecimento de combustível aos 
engenhos; pr~cisava-se, finalmente ter criações de gado, não só para o consumo 
da carne como para atender aos .serviços de carretagem ·da cana e transporte 
do açúcar. Existia, assim, ao lado dos feudatários e dos escravos uma plebe de 
colonos brancos e de pequenos proprietários (sem falar também da populaça 
urbana) - aliás, econômicamente enfeudada aos plantadores ricos, e que emi
grava de boa gana para o oeste, em demanda das terras virgens do interior. A 
fôrças atrativas do "sertão" foi algo comparável à que exerceu o Middle West nos 
Pioneiros da América do Norte. Somente que aqui, não havil\m de encontrar os 
emigrantes as ricas pradarias cerealíferas ... 

O sertão pastoril - Ssses emigrantes deviam adaptar seu gênero de vida 
aos campos secos da caatinga cuja vocação pastoril era evidente. O aproveita
tnento dessa região aproxima-se antes da do "monte" argentino do que da do 
oeste americano. Era o caso justamente que a rica região costeira, fortemente 
Povoada, carecia de animais para o trabalho e para o corte. O sertão ia 
fornecer-lh'os. 

Foi, por conseguinte, pela criação que se iniciou o aproveitamento do interior 
aubdesértico. Aqui a marcação da propriedade não reside no solo, mas no próprio 
rebanho, estigmatizado pelo ferro em brasa. Os bois e os carneiros deslocam.,.se 
livremente entre os morros, à procura do escasso alimento, vigiados pelos pito
rescos vaqueiros, a cayalo e metidos no seu indumento de couro, proteção contra 
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. ' 
os espinhos dos arbustos. Criação "primitiva e extensiva" como foi chamada• 
mas na realidade muito adequada às condições locais. Em havendo necessidade 
os animais são encerrados em cercados reforçados com ramagens junto aos quaiÍ 
se erguem as modestas moradas, de madeira ou barro, dos criadores. Nada é 
mais manifesto do que o limite, o "travessão'', entre a zona de plantações e a 
de criação. Imprime-o a natureza ida vegetação. A leste os criadores é que são 
obrigados. a cercar suas ·pastagens a fim de que o gado não vá devastar os cam. 
pos, mais numerosos. A oeste, pelo contrário, os campos é que devem ser fecha ... 
dos: o criador aqui se acha em seu domínio. A propriedade coletiva representa; 
com efeito, a melhor garantia contra a ínstabilidade climática e, por ocasião 
dos anos de sêca, tôdas as manadas emigram para as zonas menos atingidas. 
A aridez da região imprime aliás seu cunho peculiar a essa criaçã,o, distinguin
do-a daquela da Argentina. A vida do vaqueiro é muito mais ativa do que a do 
gaúcho, principalmente durante a estação sêca. Precisam de ajudar os animais 
a alimentarem-se, preparando-lhes rações de fôlhas arrancadas às árvores curio
samente aparadas em fornia de cone, seja até removendo os espinhos das fôlhas 
de cáctus a fim de que possam ter êsse pobre repasto-; necessário se t0!Ila, às 
vêzes, providenciar água para o gado, abrir cisternas na argila, descobrir no leito 
ressecado o lençol d'água que se oculta em suas profundezas. Resulta dêsses 
cuidados solícitos maior intimidade entre o homem e os animais. Não há nenhum 
mister aqui de se recorrer ao laço para capturá-los. A despeito de tôda 
essa assi'stência que os criadores prestam ao s;eu gado os anos de escassez de 
água traduzem-se não raro por hecatombes. É espetáculo doloroso ver êsses 
pobres sêres emagrecidos, a sucumbirem aos milhares pelas epizootias terríveis 
que assolam os rebanhos. Com tudo isso não desanimam os criadores que recom
põem seus prejuízos com animais vindos das regiões menos flageladas, muito 
freqüentemente do Maranhão mais irrigado - e, graças aos anos de chuvas 
regulares, o gado se reconstitui ràpidamente. _ · 

Em longas caravanas, são os bois e os carneiros levados às feiras onde os 
criadores se apercebem de legumes com o produto da venda dêsses animais. 
Nada mais pitoresco do que essas levas de bois oµ boiadas, conduzidas pelos va
queiros através de centenas de quilômetros e em meio aos campos cinzentos e 
.semi-desérticos. No limite entre a zona agrícola e de criação existem grandes 
feiras tradicionais, sendo as mais célebres as de Baturité, no Ceará, Itabaiana, 
na Paraíba e a de Feira de Sant'Ana no Estado da Bahia. Assim o sertão abastecia 
a zona litorânea, as províncias ama'zônicas e as serras agrícolas do ihterior. 
• 1 É que o interior,· ainda na época colonial, não se furtava a tôda ativitlade 
agrícola. Cada fazenda de criação devia ser também um pequeno núcleo agrí
cola, dada a dificuldade de comunicação. Cada familia devia ter um pequeno 
cultivo que lhe desse com que prover a alimentação. Ao lado do vaqueiro, que 
é senhor a seu modo do sertão, existia uma classe inferior de trabalhadores da 
terra, relativamente sedentários, os moradores. Desbravavam êstes um trecho 
de mato por meio de queimada e entregavam-se ao trabalho de enxada por en
ire os tocos requeimados, esperando obter, graças ao período de chuvas de 
verão, culturas de subsistência como as de mandioca, feijão e milho. Todavia, 
~quanto não chegava a época da colheita, nunca certa, viviam todos na ex
pectativa ínquietante de verem anulados seus esforços pela sêca ou pelas chuvas 
demasiadamente violentas. Semeavam ta~bém as terras úmidas adjacentes aos 
"oue~" logo que as águas baixavam. Essas culturas de vazantes eram menos 
aleatórias do que as primeiras. Chegava-se até ao ponto de cavar fossos nos 
léitos res&ecados dos rios para poder semear numa terra um pouco mais úmida. 
Tais esforços entretanto não bastavam. Quando o permitiam as tarefas da 
criação ou da cultura, completavam-se os recursos com a coleta. Existia uma 
palmeira, a carnaúba,• de que se extraía não só a famosa cêra das fôlhas novas, 
como também as cascas dos frutos, êstes próprios, o córtex, o tronco e até as 
raízes ! Extraía-se também a goma da maniçoba e o óleo da oiticica. 

As serras do interior eram mais favoreçidas. Sua maior umidade e as fontes 
de ressurgimento, ao pé das chapadas, permitiam uma vida agrícola mais êstá
vel. Desde a época colonial as serras de Baturité, de Sobral, do Triunfo, foram 

. , . . I 

s A raiz da carnaúba possui propriedades depurativas utilizadas nas farmácias. O córtex 
triturado fql'nece uma fawne estimada. O tronco fornece boa madeira de construção. O fruto 
é consumido pelos animais e pelos homens. A casca do fruto tostada é um bom sucedâneo do 
café e pode também dar azeite. Quanto à cêra de carnaúba encontra aplicação na indústria de 
discos, filmes e isolantes elétricos; serve enfim para a fabricação de velas, oêra e graxa. 
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oásis de verdura, em cujas encostas desbral"adas se estabeleceram os agricultores, 
que as punham a salvo das transumâncias dos criadores. Quando muito, obtinham 
ê.stes, por ocasião das grandes sêcas, um pefúgio nessas zonas privilegiadas e o 
seu sustento a trôco de trabalho. Em tempo normal não mantinham cotn êste 
setor agrícola senão relações de comércio, baseadas nas trocas. de animais por 
mandioca, feijão, milho, açúcar, café e· também pelo algodão que· já se culti
vava nas encostas. Até já se irrigavam metodicamente certa~ regiões, como 
o Cariri, no sopé setentrional da chapada do Araripe, bem servida d'água por 
nascentes perenes. Tais. zonas de cultura eram, todavia, zonas de exceção. O 
interior permanecia, antes de tudo, apanágio dos sertanejos e d.os rebanhos de 
bois, carneiros e cabras. . / 

Não é pois de admirar que corresponda ao contraste econômico com o lito
ral, uma divergência ét:úica e social. Enquanto neste predominavam os negros 
e os mulatos, subordinàdos a uma aristocracia pouco numerosa de brancos, o 
interior se povoava da raça branca ou indígena. Dizimados nas zonas de plan
tação, a cuja vida sedentária e rude trabalho da cana rtão estavam afeitos, onde 
as assolações da malária e da sífilis faziam reduções sombrias nas suas hostes, 
os indígenas lograram resistir melhor no clima rude mas sadio do interior. Aí a 
Vida semi-nômade era mais conforme à sua índole e, sobretudo, não foram eli
minados pelo afluxo dos brancos e dos negros. Deu-se, no sertão, o cruzamento 
çom os europeus, ocupantes esporádicos µo solo, que tinham .necessidade dos 
seus serviços . . Da fusão das duas raças resultou uma população <ie mestiços ro
bustos, que ainda é o elemento predominante da etnia do interior do Nordeste. 
A tez bronzeada, os traços um polfco rasgados, os cabelos lisos e negros, atestam, 
notadamente nos cearenses, a presença do sangue ameríndio. Sabe-se, aliás, 
que êsses habitantes do Nordeste brasileiro, atraídos para a Amazônia no fim 
do século XIX pelo grande surto da borracha, foram os únicos brancos capazes 
de resistir com êxito aos l'igores do clima equatorial. 

Região de raça branca e também zona muito pouco povoada, dadas as 
condições. naturais que neta prevalecem. Ao passo que ·a zona de plaptações 
atingia muitas vêzes cinqüenta habitantes por quilômetro quadrado, cifra mar
cante em zona tropical úmida, os sertões do interior geralm~nte contavam ape
nas três ou quatro habitantes por quilômetro quadrado. Se o litoral era a região 
das grandes cidades, o interior caracterizava-se pelo semi-nomadismo e pelo 
habitat; disperso, avultando os mercados, onde vivia~ alguns milhares de almas, 
já nas zonas agrícolas ou na periferia da caatinga. Terra enfim de gente 
individualist!i,, cuja energia se desenvolveu no incessante combate movido c<Jn.· 
tra as adversidades climáticas, e cujo vigor é a negação d'a incúria e da impre
vidência do trabalhador agrícola da região úmida, habituado por tempo tão 
prolongado, à. dominação prepotente do plantador e donos dos engenhos. 

As alterações da velha· estrutura econômica 

Esta economia constante de duas regiões complementares da época colonial, 
uma vinculada à cana do açúcar, a outra entregue. à criação - economia 

relativamente simples, teve seus traços característicos progressivamente altera
dos e complicados desde o século· XVIII. O litoral deixou de ser exclusi
vamente o âmbito da \monocultura açucareira, modificando-se sua estrutura 
social. O interior, por seu turno, teve de adaptar-se às novas condições demo-
gráficas e econômicas. · 

As .modificações por .que passou a economia açucareira - Tendo chegado 
ao apogeu da riqueza. em primeiro lugar, foi também o Nordeste o primeiro a 
sofrer as conseqüências de uma crise que lhe abalou a estrutura econômica. 
Sabe-se que tôda a história econômica brasileira consta de uma sucessão de 
"ciClos" e que produções exclusivas· várias se seguiram umas às o·utras, engen
drando consecutivamente riqueza e miséria. Basta relembrar aqui os influxos 
do açúcar, do ouro e do diamante, do alg_odão, da borracha e do café que do 
.século XII aos nossos dias se revezaram, atraindo . plantadores e colhedores 
Para as regiões quase vazias, suscitando magníficos acúmulôs de riqueza e 
Provocando notável surg~mento de cidades. Todavia, com a superprodução e a 
:competência internacional começaram os anos negros. O produto que proporcio
nara a proSperidade se achava quase abandonado, dando-se, segundo a formu
lação do Normano, uma "mutação súbita". 
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Os senhores de engenho foram logo atingidos. Múltiplas são as causas dl , 
crise e é delicado seguir o jõgo dos fatõres que condicional!'.am a decadênctl 
longa e irregular das plantações de cana dos começos do século XVIILaos nos. 
sos dias. Desde os fins do século XVII, e.m ·decorrência do próprio fato da m1 
tiplicação das plantações e do crescimento da oferta no mercado internacion 
os lucros.auferidos pelos plantadores eram menores do que' no início da épo 
colonial. Uma das causas primordiais do declínio consistiu na sedução, que do., 
minou os· próprios plantadores das regiões pioneiras arrancadas de repente 1 
sua letargia por um produto que lhe granjearia a riqueza. Assim é que, duran 
a primeira · metade do século XVIII, cêrca de quinhentas mil pessoas deixara 
a zona açúcareira, impelidos a Minas Ger:ais pela fania do ouro que os bandet 
rantes paulistas acabavam de descobrir. Plantad(i)res·. e escravos em levas de' 
dezenas de milhares colhidos pela grande onda da mineracão, subindo o va11 
do São Francisco, partem para o novo "Eldorado". O Nordeste não mais poss~ 
sua posição privilegiada. Por volta de 1750-1760, Minas Gerais, no auge. de se 
esplendor, atraia tõdas as vistas; do mesmo passo que se empobrecia e despovoa 
o Brasil velho. Nesta época é que ocorre a transferência da ' sede do govêqi 
para o Rio. Outras hemorragias demográficas continuaram a enfraquecer 
zona açucareira. Ao findar do século XVIII, 150 000 pessoas partem para o Mara 
nhão atraídas pelo desenvolvimento das plantações do café. E, do mesmo moda-. 
nos primórdios do século XIX são também os nordestinos, em número de una 
100 000, que vão tentar a sorte no. vale do Paraíba, onde as fazendas cafeeir~ 
proporcionavam ponderáveis lucros. 

A esta altura, áliás, o debilitamento de Recife e Bahia, acentuara-se sob a 
ação de muitos outros fatôres. No sécqlo XVIII os holandeses, inglêses e fran"! 
ceses já haviam multiplicado as plantações de cana nas suas colônias antilha-, 
nas. Nos mercados da Europa já deparava o Nordeste sólidos concorrentes.i 
tanto mais perigosos quanto se achavam amparados por barreiras aduaneiras. 
Veio depois a época do açúcar de beterraba. O desenvolvimento dessa nova cul~ 
tura ia restringir ainda mais as possibilidades do grande comércio brasileiro. 
E, como se tudo conspirasse contra a aristocracia dos engenhos de açúcar, o prów 
prio Brasil em pouco abolia o tráfico de negros, desde 1850 e as libertacões se 
multiplicavam. A lei de 1888, que abolia a escravatura, acabou por assestar um 
golpe rude na economia açucareira já cambaleante. Decerto, os negros oficial
mente libertos, viram-se constrangidos a continuar trabalhando para garanth' 
sua subsistência. Mas a instabilidade da mão de obra, que esperava ~mpre 
melhorar na exploração vizinha, não era de molde a melhorar a situação rei
nante, tanto mais que numerosos libertos preferiam ir vivendo miseràvelmente 
nas cidades, às quais afluíram, a continuar cort9<ndo cana. Rareando e tornan
do-se instável a mão de. obra, havia que pagá-la mais caro. Nesse momento 
preciso quando os plantadores se viam a braços com graves dificuldades de 
numerário, é que se impunha, para fazer face à concorrência internacional, equi
par a região com usinas modernas e instalar máquinas caras ! O império do 
açúcar e dos senhores de engenho, passara. O Nordeste brasileiro não podia 
mais desempenhar um papel de primeira plana no mercado mundial do açúcar. 

Tratou de conservar ao menos para si o mercado interior que lhe propor
cionava uma vazão importante, sendo• o café bebida · nacional. O crescimento 
demográfico espantoso · dos Estados do Sul abria belas perspectivas, tanto mais 
que o Brasil se achava protegido contra o açúcar estrangeiro por tarifas adua
neiras proibitivas. Infelizmente os Estados meridionais, atingidos pela crise do 
café, rompendo com a monocultura, estabeleciam de ano para ano novas plan
tações de cana em suas terras quentes e úmidas. Derrotados no mercado es
trangeiro, os Estados do Nordeste tinham agora de haver-se com ·a perigosa ri
validade dos Estados de Minàs, Rio e São Paulo. 

É certo q~e a produção açúcareira do Nordeste ainda é importante. Encon
tra-se todavia em declínio muito acentuado . Salientemos, desde logo, que a.zona 
de cultura da cana se concentrou. A produção dos Estados litorâneos do norte 
decaiu por completo e limita-se a abastecer a população de melado e aguardente. 
O Recôncavo baiano não constitui mais hoje uma grande região açucareira,' for
necendo apenas um milhão e meio de toneladas de cana, equivalente a 6,81 % 
da produção brasileira. Ao contrário, de Sergipe a Pernambuco passando por 
Alagoas, a cana manteve-se como cultura principal. ~sses três Estados forne
cem 6 500 000 toneladas de cana, 30 % da produção nacional. Pernambuco isola-
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damente fornece 18 % . Em conjunto o Nordeste produz mais de 9 milhões e melo 
de toneladas de caria de açúcar ou seja 44 % da produção do pais.• Ainda se 
coloca à ftente da produção nacional. Mas é de notar que sua quota está em 
decréscimo. O Estado do ~lo de Janeiro, com 16,34 % da produção brasileira segue 
de perto a de Pernambuco e a sua curva de produção é ascendente, ao passo 
que a do interior açucareiro de Pernambuco se . acha em declinio. Vêm em 
seguida e em ritmo progressivo, o Estado de Minas (15,82 % ) e São Paulo 
com 13,63 %. 

/ 
A paisagem industrial não é menos digna de observar-se do que a curva 

de produção. A justaposição curiosa dos engenhos de açúcar e das grandes usi
nas modernas atesta a presença de duas gerações de indústria. Em 1944 havia 
no Nordeste 213 usinas das 326 que o Brasil contava, dando uma proporção. de· 
65%. Subsistiam ainda, porém, ao lado delas 12 720 engenhos! Esta cifra avo
lumou-se à custa principalmente dos Estados, cuja produção era secundária. 
As usinas agrupadas sobretudo em Sergipe, Pernambuco e Alagoas, reduziram 
ao silêncio, nessas regiões, a maior parte dos engenhos. Mas para assinalar al
guns exemplos eloqüentes, atente-se em que existem ainda para mais de 3 000 
engenhos no Ceará cujo fornecimento não representa mais de 3% das canas 
brasileiras. No Estado da Bahia, 3 300 que entram com sômente 6,81 % da produ
ção de cana brasileira. É flagrante também o contraste que se estabelece entre 
as regiões industrializadas - que correspondem à única zona açucareira verda
deiramente ativa e os Estados mal equipados em usinas e em que a produção 
apenas apresenta interêsse local. Produzem as usinas, somente elas, mais de 
três quartos do açúcar, sem embargo de haver ainda 60 engenhos para. uma 
usina . Essas também são as únicas que intervêm no comércio exterior do açü
car, que se processa mormente pelo pôrto do Recife. As exportações representam 
apenas 30% da produção total do Nordeste e se realizam principalmente sob a 
forma de açúcar bruto para os Estados Unidos, Inglaterra, Argentina e Uruguai. 

A êste transtôrno triplo da geografia, da indústra e do comércio do açúcar, 
corresponde um quarto, o da estruturá econômica e social. Foram raros os se
nhores que puderam montar uma usina. Os que lograram subsistir, converteram-se 
em meros plantadores. Em geral, as poderosas companhias dotadas de capitais 
anônimos, que dominam as usinas, adquiriram um crescido número de plan
tações, fazendo-as produzir pela mão de obra de trabalhadores agrícolas assa
lariados. Eleva-se a poderosa usina no meio das bacias cultivadas, enquanto 
morrem os velhos engenhos, plantados nas ruturas de encosta dos rios. Vol
veu-se decididamente umà das páginas mais brilhantes da economia brasileira ... 

o desenvolvimento de novas culturas - Enquanto partiam senhores e escra
vos, no século XVIII, para as explorações de mi:nérios de Minas Gerais em deman
da das novas terras cafeeiras, numerosas propriedades eram vendidas a preço 
bai.xissimo. Para elas afluiram os novos proprietários ou rendeiros sertanejos 
que traziam consigo o hábito da cultura do algodão. Já vimos que, na época 
colonial, nas serras úmidas do interior e no sopé das chapadas, cultivava-se 
o algodão. Nas zonas menos úmidas do litoral, as primeiras a serem desampara
das pelos plantadores de açúcar, .em virtude de ser menor o rendimento da cana 
- estabeleceram-se as plantações algodoeiras . . Data de 1750 o aparecimnto 
dos campos de algodão no interior da Bahia e secundàriamente no de Recife. 

·Revelando-se vantajosos os lucros proporcionados pela nova cultura, multiplica
ram-se as novas plantações. Como as exigências do algodão em umidade são 
menores que as da cana, progrediu-se na destruição das matas para o interior, 
tendo-se deslocado pouco a pouco para o oeste, o "travessão". Nascia assim 
uma terceira zona, situada entre o império do açúcar e o · sertão pastoril ~ 
a zona algodoeira concentrada em tômo de Jardim do Serldó. Estendendo-se 
já à região semi-áritla, o algodão cultivado ai se ~apresenta em árvore de 3 
a 4 metros de altura,' que ·dura uns . 20 anos e fornece uma fibra longa, sedosa 
-e resistente. Esta cultura teve um impulso extraordinário durante a guerra de 
Secessão que privou a Europa do algodão dos Estados Unidos. No comêço da 
segunda' metade do século XIX, as plantações propagaram-se também na zona 

• Anudrio Estatfatico do Brasil. Ano VI, 1941-45. ·aio de Janeiro, 1946. Tõdaa aa cifras 
<:itadaa neste artigo se extralram dêle. 

• Goi311Pium peruvianum. 
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úmida com urn arbusto anual,ª anâlogo . à variedade "Upland cotton" do s~ 
dos Estados Unidos e dando um alto rendimento- por hectare, mas com umt 
fibra mais curta e de qualidade média. Atingiu-se o apogeu da psodução ~~ 
1871-1872: o Nordeste exportou 350 000 fardos, perfazendo 85 % das exportaç~ 
brasileiras. , 

Não se tornou, entretant.-0, o algodão a planta providencial do Nordestfi 
como o fora a cana no século XVIl. O litoral, atravessou mais uma vez, anã· 
difíceis, quando seu algodão de fibra curta entrou em competição nos mllrcad 
exter~ores, com o algodão de baixo preço do sul dos Estados Unidos. Os plant~ 
dores volveram suas esperanças para o escoamento interno pelo abastecimen 
das usinas que aumentavam de número na Bahia e sobretudo em São Paulo 
Todavia, uma vez mais, baldaram-se-lhes as· esperanças ante ·a concorrênc}I 
dos ~stados meridionais, que acresciam seus campos de algodão e ràpidamente 
passaram ao vértice. da produção. . · 

O Nordeste brasileiro apenas figura hoje como a Segunda região algodoeir~ 
do- Brasil. Lamentamos que as estatísticas oficiais do govêrno federal não per 
mitam determinar a importância respectiva dos dois tipos, o do interior de fibr 
longa e o· do litoral, mais comum. Em · 1944 o Brasil colheu 589º 701 toneladas d 
algodão. Só o Estado de São Paulo forneceu 463 308 toneladas, ou seja 78% do 
total ! Em conjunto, os Estados nordestinos não contribuíram senão com 106 000 
toneladas, equivalente a apenas 20% · do total. As cifras c9rrespondentes a 1939 
confrontadas com as de 1944, atestam o declínio rápido do Nordeste algodoeiro, 
Produzia êste 150 000 toneladas de algodão ou seja perto de 38% da produçã~ 
brasileira de antes da guerra. São Paulo, então, não ia além de 250 000 tone
ladas. E se atentarmos em que são principalmente os Estados da zona sêca que 
reforçam aquela cifra (Ceará: 19 000 toneladas; Rio Grande do Norte, 21 000 
toneladas; Paraíba, 25 000 -toneladas) chega-se à conclusão de que se agra
vou ainda recentemente a crise para o algodão comum do litoral e que só Ci 
algodão d.e fibra longa, muito procurado pela ind*stria de pneumáticos, logroU; 
resistir bastante. Resolve-se portanto num malôgro parcial o estabelecimento 
do algodão na zona úmida. 

Ao revés, o fumo continua a representar uma. das grandes riquezas do 
Nordeste .. Decerto, os plantadores não esperaram pela crise açucareira para 
explorar esta cultura. Desde a época colol).ial, na rerimcavo baiano, podialll
ver-se alternar plantações de cana e de fumo, pois êste fornecia um precioso 
elemento de troca aos negreiros que com·êle negociavam os escravos com os reis 
mirins africanos-. Constitui até uma das raras culturas brasileiras de plantações 
poupada .pelas crises. O fumo ademais aumentou não raro seu domínio à custa. 
da cana e do algodão. Em 1944, montando a produção brasileira a um total de 
100 000 toneladas aproximadamente, os Estados do Nordeste contribuíram com 
48%. A Bahia, figura, avantajadamente, como o primeiro produtor ·nacional, 
com uma rporcentagem de 39%. Nos outros Estados do Nordeste a produção é 
por' conseguinte relativamente diminuta e varia de 0,10% (Maranhão) a 3,4% 
(Pj:lmambuco). 

Vê-se, portanto nascer nesse litoral, uma éspecialização regional em mo
noculturas, erri substituiçã9 à antiga dominação absoluta da economia áçuca
reira .. Os Estados do Norte (Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba), auferem 
do algodão o essencial de suas rendas. Os Estados do centro (Pernambuco, Ala
goas e Sergipe) permanecem ainda regiões de cana do açúcar. Quanto à eco:. 
nomia .do litoral setentrional da Bahia cede êle suas preferências ao fumo. E, 
para terminar o esbôço dêsse quadro, não podemos deixar de mencionar aqui 
o sul do Estado da Bahia (embora se situe fora dos limites. tradicionais do 
Nordeste), que detém quase o mo_nopóllo da· produção cacaueira do Brasil. 
Senão vejamos: Forneceu em 1943 _..., 97,37% do cacau brasileiro, com 230 000 
hectares <;ie plantações e 173 608 tonelad~s de cacau. Gra~as à Ba!lia, coloca-se 
o Brasil em segundo lugar no mundo, apos a Costa do Ouro. Esta area do cacau 
merece considerada nesse estudo, pois sê acha na órbita econômica e finànceira 
da cidade do Salvador e atrai, todós os anos, nas épocas das colh'.eitas, os har-
bitantes do sertão. · • · 

O sentido da, evolução do litoral do Nordeste brasileiro é, portanto, assi.p.a
J.ável. A monocultura açucareira_ não cedeu lugar a uma ' policultura verdadeira, 

a Goaaypium hirautum. 
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Jnas foi- substituída por uma justaposição espacial de monoculturas. Há nisso 
um perigo que os economistas brasileiros denunciam e procedem-se a tçntati
vas com o fito de equilibrar a prosperidade de muitos produtos. :ftste aliás é 
um traço geral da evolúção recente de todo o país e observa-se que São Paulo 
não é mais hoje o oceano de cafeeiros de há apenas um quarto de século. É 
de nofar, nesse sentido, o esfôrço desenvolvido em prol da produção de gêneros 
alimentícios, embora tal esfôrço se ressinta da negligência dos trabalhadores 
~grícolas habituados à subalimentação e preferindo o far niente ao kabalho, 
ainda que êsse lhe deva assegurar mesa mais farta e melhor saúde. Todavia 
alastraram-se os planttos de milho, feijão e principalmente de mandioca. Desen
volverai;n-se até plantios de arroz mas que se não podem comparar neste parti
cular ao ctue foi conseguido em São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul. De 
dois Itlilhões de toneladas de arroz colhido em 1944, o Nordeste apenas concor
reu com 12%. É curioso salientar que, ainda aquj, &ão os Estados secos do inte
rior que, graças aos trabalhos de irrigação, têm a primazia na produção do 
Nordeste: Piauí e Ceará dão mais arroz do que Bahia e Sergipe. Cu:rµpre ainda 
8SSinalar um aumento na criação de bovirios nas proximidades dos centros 
eonsumidores do litoral. 

Numerosos campos revestiram-se de pastos. Reduplicaram-se os terrenos 
de engorda e os campos de criação de vacas leiteiras. De mais a mais, o 
litorat e)llpenha-se em abastecer-se de animais para o corte, laticínios e trabalho. 
Se se acrescem as importações de conservas de carne sêca do sul, fàcilmente 
se concebe gue pela ce1?53-ção ou declínio das exportações tradiciona~s, a criação 
já não é suficiente à vida dos sertanejos. 

A evolução do se.rtão - A bem dizer, Sõme:nte começou o drama do Nordeste 
no século XIX e foi a partir desta época que lhe veio a triste celebridade de 
ser uma das mais famosas zonas de fome do mundo. Já pusemos em relêvo' a 
jàssombrosa fecundidade do cearense e a atração que sôbre os brancos pobres do 
litoral empenha-se em abastecer-se de animais para o corte, laticínios e trabalho. 
vale dizer que as necessidades alimentares dos animais e dos homens excediam 
os recursos normais da região. ....._ ' 

Durante os períodos da sêca, com suas hecatombes de rebanhos, causaram 
~nsação os grandes movimentos de êx:odo das populações ameaçadas pela pe
lllúria. Sabe-se, por exemplo, que por ocasião da sêca de 1877-79, a cidade de 
f'ortaleza viu em alguns meses, sua população passar de 30 000 a 125 000 habi
'tan tes. ·O mesmo sucedeu, embora em menor esêala, ao ensejo· das sêcas de 
1900, de 1915, de · 1929 ou de 1932 com São Luís do Maranhão, Pernambuco ou 
kacau. Superada pela miséria cíclica a mão de obra do interior do Nordeste 
!emigrava de boa gana e, segundo P. Denis, "a emigração tornou-se um recurso 
tlormal da região". Emigração ora temporária, que se dirige para . as zonas 
!p.grícolas das serras interiores ou do litoral, quando estas exigem mão de obra 
)lara a colheita da cana, do algodão, do cacau ou do fumo, ora, também; emi
kração definitiva para as regiões que aparentavam oferecer maior estabilidade. -
11>0 000 cearenses partiram para a Amazônia em 1878; estabeleceram-se muitos 

i
tros, de modo perm;mente, nas terras úmidas do litoral, desamparadas pela 
istocracia do açúcar, introduzindo nelas, como já vimos, o algodão. Até para 
inas Gerais e para os Estados do Sul se encaminharam os habitantes do sertão. 

ode dizer-se, .sem temor de exagerar, que êste tem representado uma reserva 
1>reciosa de mão de obra. para o Brasil inteiro. ' · · 

Contudo tal emigração não representava mais do que um papel de válvula 
de segurança, nos anos de calamidades. Muitos sertanejos obstinavam-se em 
lermanecer nesta terra ingrata, muitos ainda regressavam, presos de nostalgia 
lo torrão natal. Era mister afrontar o próprio problema, qual o de assegurar 
llnais recursós à região mediante melbor utilização da água. _ 

No reinado de Dom Pedro II, o govêmo empreendeu a construção de barra
, ,s, o que se fêz entre 1880 e 1889. Era relativamente fácil fechar os valei'! en

adrados no velho embasamento cristalino, ou ainda barrar os estrangulamen
s quando os rios atravessavam as rugas formadas pefos terrenos duros. Cons-
íram-se umas cinqüenta barragens, precedidas nas duas margens rio acima 

· r diques laterais, no Ceará, Rio Grande do Norte e interior da Paraíba. To
' via, por pouco consistentes e mal seguras, foram elas rompidas pelas enchen
, s. Ou, então, instaladas Lem .cursos d'água muito ativos viram seus reservató-
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rios encherem-se ràpidamente de limo ou vasa. Desta primeira ' série de barra~ 
gens uma só subsiste, a de Quixadá, no Estado do Ceará. Em ,1910, já sob 11 regime republicano ·federal, a obra foi Feepcetada com uma envergadura diJ 
versa. Enviaram-se missões científicas à região a fim de estudarem as callSaf 
e os efeitos das sêcas. Geólogos, engenheiros hidráulicos, climatologistas, botâ,. 
nicos, trabalharam no seio de um órgão do Estado encarregado de lutar contr~ 
as calamidades do sertão: a Inspetoria Federal · de Obras Contra as ·sêca.\11 
(l.F.O.Ç.S.). Realizou-se uma obra considerável. Na}conformidade das últil 
mas estatísticas, haviam-se construído, em 1944, 123 açudes federais de alve 
naria. Parece, aliás, que se deva notar certa morosidade na construção, vistQ 
como, desde 19"39, somente se levantaram três barragens novas. Ao contráridl 
aumentaram sensivelmente as barragens construídas ·pelos m'unicípios e P<>t: 
particulares: 227 em 1944 em confronto com 147 em 1939. Ao todo o Nordeste 
possuía, no após-guerra, 350 aÇudes (barragens) que armazenavam mais de trêJI 
bilhões de metros cúbicos d'água. Dêsses reservatórios parte uma rêde de canai41 
que irdgam perto de 40 000 hectares de terras. · 

Paralelamente a essa política de açudagem e canalizações, a I.F:.O.C.S. 
incentivou a abertura de poços, alguns dos quais medindo 130 metros de profun8 
didade. É bem verdade que inúmeras vêzes não se dava com o lençol d'água e 
perado, outras era medíocre a água obtida, por conter muitos sais. · Segund 
Freise (op. cit. n.0 5), em 389 poços cavados, apenas 35,5% deram água utilizá 
vel; em 29,9 % dos casos não se deparou água e em 41,6 % a água encontrada era 
muito alcalina. Apenas ·uma ·dúzia dêsses poços tem capacidade de sup~ 
canais de irrigação. Todos os outros provêem Unicamente às necessidades do 
homem e às rações dos animais. 

Estudaram-se outros projetos, tais como aquêle grandioso de desviar o São 
Francisco acima dá curva do rio e transportar-lhe as águas ·para a bacia do Ja. 
guaribe por meio de um .canal de 500- quilômetros. O projeto, embora realizável 
tecnicamente, continua entretanto "arquivado" em virtude do seu colossal or
çamento. Quanto ao reflorestamento, que tem sido objeto de numerosos rela""1 
tórios, parece ter poucas probabilidades de êxito, num tal clima e com tal.S 
solos. Falharam igualmente as tentativas de piscicultura nos açudes por causa. 
das variações demasiado acentuadas na salinidade das águas em decorrênci1' 
das alternativas de chuva e evaporação. ' · 

Entendeu também o govêrno ser útil tirar a região do isolamento em que · 
se achava por uma política de desenvolvimento das comunicações. Assim é que 
em caso de sêca poderão vir do litoral os socorros em vitualhas e forrage111 
que salvarão os homens e os animais da escassez temporária. Graças a obra,t 
de engenharia de que cingem vastos leitos de "oueds'', é. que as rodovias e es. 
tradas de ferro penetram no interior. Não se pode ainda falar de uma rêde de 
comunicações. Mas de cada cidade litorânea partem estradas para o sertão11 
artérias •que lhe proporcionam segurança. Corta-as já uma graride transversal: 
a Transnordestina, que vai da Bahia a Fortaleza. Enfim, de Bahia e São ·Luí.t 
do Maranhão passando por Juàzeiro e Oeiras uma importante via férrea une • 
a parte mais continental do Nordeste. _ 

As ferrovias e rodovias são não só fatôres de segurança como também per~ 
mitem o escoamento fácil dos produtos do Nordeste. Graçe.s a elas, as pesquisas 
de berilo, tantalita e pegmatita ativaram um pouco ·a região, durante a guerra 
(Monbeig, 13) . Surgiram até alguns pequenos núcleos industriais nos cruza
mentos das estradas. Aí se transformam aquêles produtos extraídos do subsolo) 
trabalham-se as fibras do caroá e do algodão, tecem-se alguns tecidos de lãl 
extrae-se o açúcar da cana. 

Isso porque a conseqüência mais frizante dos empreendimentos do I.F.O.C.S, 
foi o fomento das .culturas graças aos canais de irrigação. Já nos r.eferim<>a 
ao desenvolvimento das plantações do arroz e principalmente a dos campos d4 
algodão. Falta acrescentar a êsses as extensões dos campos de milho, de feijãal 
de mandioca e de cana. Assim, nas encostas úmidas das serras elevados, nos 
oásis ribeirinhos das chapadas, nas várzeas úmidas dos vales, agregaram-se no .. 
vos tratos agrícolas, esporádicos certamente, mas de qualquer forma gerandq 
uma_atividade e uma riqueza que não são de desprezar-numa antiga região de 
criação extensiva. · · 

• 2 600 milhões de m• nos açudes do Estado e apenas 469 milhões de metros cúbjcos parir 
as barragens particulares. Notemos que se tomou por modêlo os "Tanks" ·do Dekkan. 
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É esta ainda quem confere ao Nordeste semi-árido a personalidade que lhe 
é peculiar. O sertão conservou-se uma grande região de criação. Decai, todavia, 
a parte que lhe cabe na criação brasileira como tem diminuido o papel do açúcar 
e do algodão correspondente ao litoral. Neste ponto arrosta a concorrência dos 
Estados m~idionais .mais favorecidos pela natureza e, especialmente, a do Rio 
Grande do Sul. Até em seu tradicional âmbito comercial tem de contar com 
o qesenvolvimento da criação na zona úmida para onde nos bons tempos de 
outrora convergia o tropel das grandes boiadas. Tal como a região litorânea, o 
interior viu,.se obrigado a matizar sua economia e diversificá-la para resistir 
às crises. · 

Os problemas 

Sertão e litoral nordestinos ainda possuem importância de primeira plana 
na vida do Brasil. Algumas estatísticas nos dão a compreender o caráter duplo 
dêsse papel: . sua magnificência e seu lento declínio. 

Os Estados do Nordeste reunem 25 % da população brasileira ou seja c~rca 
de 11 milhões de habitantes. Ora, êste território com 1 milhão de quilômetros 
quadrados não representa senão 12% da superfície do pais. Traduz-se esta 
cifra por ~a densidade quilométrica mais alta para o Nordeste do que para 
o conjunto do pais, na proporção de 11 habitantes para 5. 

Mas esta relacão de cifras de população entre o Nordeste e República Fe
deral tem ·diminuído sensivelmente: 1/2 em 1872, 2/5 em 1920, 1/4 em 1943. O 
coração e os pulmões do Brasil não pulsam mais no Nordeste. Estão no Sudeste. 

Com uma produção agrícola que representa ainda, em valor, 20,82% da pro
dução brasileira desempenha ainda um papel apreciável. Com 44 % da cana de 
açúcar, 48% do fumo, 20% do algodão e - se se quiser agregar o litoral meri
di<mal da Bahia - 97% do cacau brasileiro, os Estados do Nordeste não são, 
sem dúvida, para desprezar-se. Mas tal papel nada mais é do que um pálido 
reflexo da hegemonia econômica exercida pela região na época colonial. O Es
tado · de São Paulo, por si só, tem uma produção agrícola superior em valor à 
dos nove Estados nordestinos reunidos: 35,69% do tota,l federal. · 

Ocorrem-nos as mesmas observações ao examinar as estatísticas da criação. 
Com efeito, apenas na de cabras o Nordeste goza de um quase monopólio, com 
perto de 6 milhões de caprinos ou seja 92% do total. Essa porcentagem baixa 
no entanto a 38 % em relação aos ovinos (3 580 000 em 1940) e a 22 % relativa
mente aos bovinos (7 600 000 em 1940) . As estâncias do Rio Grande do Sul, em 
particular, abrigam 5 milhões de carneiros e dez milhões de cabeças de gado e 
trata-se de animais de qualidade bem mais apurada. 

Na sua simplicidade, e melhor do que o diriam frases, essas cifras são quanto 
basta para se ver situados os problemas do futuro econômico do Nordeste bra
sileiro. É quase certo que esta região jamais recuperará sua brilhante atividade 
do século XVIll, a qual continha ql,làse tôda a economia brasileira. Deve hoje 
resignar-se a ceder a palma ao sudeste. ' 

Tendo perdido o primeiro lugar, mas ainda rico de um passado fabuloso e 
da uma adaptação inteligente aos reveses da sorte, pode o Nordeste esperar a 
estabilização de sua economia de modo a evitar uma degradação completa? 
.As possibilidades parecem desiguais para a zona úmida e para a região sêca. . 

Vimos já como uma justaposição de monoculturas e um incentivo da poli
cultura tinham em parte detido a decadência econômica da velha terra das 
l>lan~ações . Contúdo uma ameaça mais séria do que a rivalidade dos Estados 
sulinos pesa sôbre a região. Queremos-nos referir ao desgaste dos solos. Surpreen
de até que êsses solos vermelhos ou negros que admitiram durante quatro sé
culos culturas esgotantes assegurem ainda rendimentos razoáveis. Torna-se ne
cessário enriquecer essas terras mediante o emprêgo de adubos regeneradores, 
se se visa a obter safras pingues capazes de resistir à concorrência travada. 
~a falta de adubos, demasiado onerosos, conviria talvez desenvolver as culturas 
lrrigadas, muito menos perigosas para os solos. O Nordeste que se manteve ar
caico, sob muitos aspectos, deve portanto racionalizar sua agricultura. Devem 
'>rganizar-se as plantações por sociedades de grandes capitais, únicas capazes 
de modernizar os processos de cultura e as indústrias de transformação. É, 
ll:odavia, necessário que os trabalhadores agrícolas possam cultivar um pedaço 
de terra e colham êles próprios, como o fazem os trabalhadores das fazendas 
Cafeeiras, o essencial de legumes e frutos que lhes são indispensáveis. Ao lado 
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dessa grande · propriedade o desenvolvimento .do pequeno campesinato ·que se 
dedlque à policultura de subsistência pareee desejável não só para fixar o ·cain .. 
ponês à terra, mas ainda para restringir a taxa de mortalidade muito· elev~ 
por causa _cta subalimentação. A despeito dos estímulos que recebe o tr.abalhad 
das usinas mostra ainda tendência a renunciar às roças e ~s culturas fruticul 
"Não cogita de que poderia praticar pequenas cultaras de sustentação, cuid 
de um pomar e comer melhor. Isso não lhe passa pela mente porque nun~ 
viu fazer tal· cousa ·e é herdeiro de uma tradição alimentar". (Monbelg, 13) . 
Cumpre ver nessa indolência uma conseqüência da má nutrição e 4o clima de, 
bllitante, vale dizer de uma' saúde medíocre? Encontra-se ela em relação co~ 
hábitos de antepassados tanto . que se deva invocar ·o determinismo sociológic 
Falaram mesmo alguns das qualidades raciais dessa gente muito mestiçaâa 
explicaram tal indolência.pelo sangue .bântu . .. Sempre é bom notar que o Re.
côncayo da Bahia ostenta uma· prosperidade que não tinha antes ·da aboliçâ.41 
da escravatura, depois que· o solo foi dividido em peqqenas propriedades tra ... 
balhadas por proprietários negros ou mulatos. Reconstituiu-se assim, do outra 
lado do Atlântico, o campesinato negro do Sudão, de onde seria originária a 
maior parte dos habitantes dessa área . Inspirando-se nesse êxito é que se POdé 
cuidar de renovar as condições de vida dos antigos canaviais (canivais ?) 

Evitar-se-ia por êsse modo o superpovoamento das cidades e p êxodo. o 
Recife tinha, em 1940, 327 000 habitantes; Salvador da Bahia), 294 00'0 . A popu~ 
lação é demasiado numerosa para a atividade dessas cidades. Tôdas as nar.ra~ 
tivas de 'Viagem descrevem êsses aglomerados como "verdadeiros formigueirot 
humanos", circundados de bairros imensos "onde vivem os negros com recursoa 
parcos entre mangúeiras e árvores de fruta-pão" . (Denis, 1). No desenvolvt1 
mento paralelo da pequena cultura de sustentação e da grande cultura de ex
portação é que reside para o Nordeste a possibilidade !1e uma situação estável~ 

O problema agrava-se ainda mais com relação ao interior e as conclusõelll 
que Freise • depréendeu da sua investigação são bastante pessimistas. Para êle 
não resta outra solução a não ser a do despovoamento sistemático das regiõe.lll 
mais ameaçadas pelas calamidades climáticas, na concentração dos açudes nas 
zonas menos inóspitas, na escolha, enfim, de culturas adaptadas ao clima semi1 
árido: O problema essencial de desenvolver ás culturas alimentares, ainda per; 
siste aqui e se torna mais imperioso do que no litoral. Avulta.então o prob~llUI 
d'água. Estará no desvio das águas do São Francisco a única salvação que pod~ 
valer o Nordeste, como alguns o afirmam ? É licito duvidar. Entende C. Mon~ 
beig, 13) que o problema é, ainda esta vez, de ordem psicológica .pois ·seria "esta!ll 
belecer numa vida estável e equilibrada uma população que se acostumara à 
instabilidade e ao desequilíbrio" . Demoradas diligências serão pois necessárid 
para reduzir o sertanejo à rude disciplina do trabalho da terra. Continuarl\i 
sem dúvida, durante ' muito tempo, a empregar a solução mais simples: partir. 
E, como os inales do sertão começaram com o superpovoamento, ficamos sem 
saber se é para lamentar que ie despovoe. · 

Tal é o drama do declínio do Nordeste brasileiro. Neste litoral, no sécul<1 
XVI, tentaram os europeus uma: grande experiência de colonização branca apo~· 
da nas plantações tropicais. Deu ela de si ótimos resultados no século X 
chegando até a insuflar vida no interior semi-desértico pelo desenvolvimen 
de uma economia complementar de criação , Rompeu-se êste equilíbrio em con . .o 
seqüência de uma crise dúplice das exportações: a do a·çúcar para a região li· 
torânea, a dos produtos de criação para o sertão. Dai por diante as duas regiõ~ 
evolveram separadamente, buscando cada uma as soluções que melhor se adap 
tavam à nova situaÇão. Mas tal drama veio a agravar-se ainda mais ern vir 
tude da· rivalidade triunfante dos Estados jovens do sul, aos quais o Nordestei 
a custo pode fazer face. Se se deixasse operar livremente a concorrência aquê~ 
velho território brasileiro descambaria. para uma _deca.dêl}cia quase cqmpleta 
Parece, com efeito, que uma grave ameaça paira nao so sobre os homens com 
sôbre as terras nordestinas . Como poderiam solos cansados, explorados amiúde 
com processos arcaicos, resistir à plantações novas do Rio de Janeiro ou de 
São Paulo, conquistadas recentemente à floresta e notàvelmente aparelhadas.1 

• Se se acrescenta o Estado da Bahia, uma parte do qual não pertence à região natural do 
Nordeste, obtêm-se as seguintes cifras: População, 15 800 000 (32%); Svperffclé, 1 600 000 
km• (18%). 
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Como os magros campos de pastagem do sertão poderiam. competir com os pam
pas ricos do Rio Grande do Sul ? Entretanto, por depender do poderoso com
plexo econômico brasileiro é que o Nordeste pode esperar obstar ao seu declinlo. 

• Irremediàvelmente derrotado no mercado internacional, resta-lhe a possibl11- · 
dade de assumir uma posição de primeira ordem, o mercado 011asileiro. Os diri
gentes nacionais têm-se mostrado interessados pelo drama do Nordeste. Já. 
vimos como a I.F.0.C.S. trabalhou para minorar os efeitos da sêca no interíor. 
Limitando as novas plantações dos Estados sulinos, emprestando capitais para 
o equipamento de maquinarias agrícolas modernas para as plántações nordes
tinas, esperam dêsse modo estabilizar a economia da região ameaçada e pou
par-lhe a população da miséria ou da emigração em massa. O decreto de 1941, 
referente ao açúcar (Adernar Vidal, 15), marca importante estãgio na realização 
dêsse programa. Dêsse modo, harmoniosamente integrado no complexo brasi
leiro poderã o Nordeste, graças ao amparo do govêrno federal, oontinuar a ter um 
papel de relêvo econômico e humano e não se limitar a viver das reminiscências 
de sua prestigiosa história nos albores da vida brasileira. 
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Resenha e' Opiniões 
• 

.Impressões de -viagem ao Brasil * . 
lSerra do Mar e Mantiqueira) 

Convidado pela Univ.ersidade de S. 
Paulo, visitei, pela segunda vez e mui
to mais demoradamente, os Estados 
atlânticos do Brasil, particularmente 
o de São Paulo, e SE. do Estado de 
Minas, o Estado do Rio de Janeiro e 
o litóral até Vitória e Bahia. 

' O antigo maciço do Brasil faz aqui 
fronteira com o Atlântico por duas 
grandes _escarpas lembrando uma e ou
tra a orla SE. do nosso Maciço Central: 
a Serra do Mar, que domina o oceano 
de uma altura de 1 ooo metros, e a 
Serra da Mantiqueira, que tem o dôbro 
dessa altitude. ll:ssê escudo, que se 
abaixa para o oeste desapareceu sob 
uma cobertura de depósitos continen
tais onde se destaca, a 200 quilômetros 
do mar, a escarpa festonada duma 
cuesta típica . A essa distância, o clima 
tropical tornou-se menos úmido, a es
tação sêca é bem nitida, o defloresta
mento muito pronunciado. 

Para .maior precisão, descrevamos, 
<:<>m a ajuda da imagem 1, não algum 
itinerário determinado, mas • duas via
gens ideais, uma partindo da região de 
Santos f' chegando aos Campos de Botu
catu, outra partindo do Rio de Janeiro 
e indo até a capital do Estado de Mi
nas Gerais. 

Santos, no meio de pântanos de 
pal~túvios e bananais, tem ·o horizonte 
fechado para S. Paulo pela barra rigida 
da Serra do Mar, que a -estrada e oca
minho de ferro escalam através de uma 
ooberba_ floresta tropical•. São espan
tosos os declives sôbre. os quais repousa 
essa floresta, bem como a espessura 
das areias em que mergulham suas raí
:zes; os cortes da linha Mairinque-San-

• -Comunicação do Prof'. Emmanuel De 
:Martonne na Aaaociation de Géographes· Fran
.c;aill, publicada no n. 0 112. Mars .. 1938 -do Bole
tim editado por aquela Associação. Traduzida 
do francês pelo Prof. Henrique Miranda . . 

1 Umas sessenta fotografias foram_ proje
tadas. Cada frase lembra uma dessas . proje
ções. 

·• Cf. minha comunicação: Escarpas de ta
lha e capturas -recentes. BuU. A. G. F ., 1933, 
p. 138.-145. 

tos, em construção, as atingem a mais 
de 50 metros. 

As mesmas impressões em todo o 
percurso da costa, cada vez mais abrup
ta na direção de São Sebastião. A ve
lha vila colonial, adormecida à margem 
do canal que a separa da ilha do mesmo 
nome, parece esmagada pela alta si
lhueta da serra florestal. A própria 
ilha tem altitudes de l 400 metros. 
ll:sse litoral conheceu uma vida ativa 
nos primeiros séculos da ocupação. Ca
raguatatuba não é senão uma pitoresca 
aldeia de pescadores. Não obstante 
uma sociedade inglêsa cobriu a planí.: 
cie de Juqueriquerê de filas interminá
veis de bananeiras e laranjeiras ... 

Pistas, em que se trabalha para 
transformar em estradas accessíveis a 
automóveis, escalam a escarpa sempre 
envolvidas pela floresta densa com pal
meiras, fetos arborescentes, lianas e 
epífitas. 

Além do planalto de São Paulo, a 
800 metros, e da planície do Paraíba a 
600, eis a segunda escarpa do Maciço 
Brasileiro, a Serra da Mantiqueira, que 
atinge 2 000 metros. Do cume de Itape
va, o contraste é flagrante entre a es
carpa de 1 400 metros de desnivelamen
to recortada em arestas, a que as nu
vens se apegam e que a floresta reves
te inteiramente no lado SE. ·e as 
alturas onduladas por velhos vales, 
descendo para talvegues principais 
suspensos a mais de 1 500 metros de 
altitude no lado NW. Dêste lado fala
se por tôda parte de "Campos". A 
floresta, todavia, não deixa de existir 
ali; e apesar da opinião unânime dos 
habitantes afirmando que ela nunca 
foi mais extensa, parece certo que as 
queimadas periódicas devem tê-la ex
pulsado das alturas. Vêem-se a cada 
passo as casas de cupim multiplican
do-se à margem das clareiras enegre
cidas pela queimada. Em geral, a flo
resta se mantém ao longo dos talve· 
gues; vêem-se, sôbre a vertente da 
grande escarpa, remontar até a ori
gem das ravinas, que ameaçam de cap
tura os vales maduros. 

O desflorestamento é inegável nas 
altitudes inferiores a 1 000 metros, 
onde vertentes inteiras· são cobertas de 
cafeeiros alinhados sôbre rampas mui-

' 
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to íngremes e muitas vêzes escavadas 
pelas voçorocas, como se observa perto 
de Buquira. 

Penetremos mais longe em direção 
a oeste; o relêvo diminui e, a cêrca de 
quinhentos metros, próximo de Itu ou 
de Campinas, uma plataforma semeada 
de matacões de granito parece cobrir 
em tôda a extensão uma peneplanície 
fóssil sob os sedimentos primários con
tinentais. É licito falar em "depressão 
periférica", mas sua largura até a 
cuesta do Trias atinge quase 100 quilô
metros. Essa planície suavemente on
dulada parece mais monótona ainda 
pelo desaparecimento da floresta; os 
matizes. da paisagem são devidos à de
generescência do café, substituído pela 
cana de açúcar, algodão, ou mesmo 
por plantações de eucaliptos. · 

A cuesta do Trias se levanta a 
mais de 200 metros sôbre êsses campos 
por tôda parte superior a 800 metros; 
atingindo muitas vêzes 1 000 metros, 
grandemente· festonnée por uma série 
de depressões conseqüentes, acompa
nhada de morros-testemunhos que se 
multiplicam cada vez mais para o nor
te; cuesta típica Iio conjunto, um pou
co singular nos pormenores. Os grés 
não teriam formado as cornijas e os 
tabuleiros, que se notam sobretudo nos 
estribos salientes e nos outeiros, sem 
os .estratos basálticos que ai· são inter
calados e cuja espessura desigual é 
responsável pelas mudanças de aspecto 
tão notáveis. 

A floresta persiste nas cabeceiras 
das ravinas; sôbre os tabuleiros e nos 
largos vales, o café se instalou na "ter
ra roxa~'; mas o esgotamento do solo 
se processa ràpidamente, e grandes do
mínios se transformam em fazendas de 
criação. Ao sul do Botucatu, no planal
to, fica a estepe a perder de vista, com 
um curral aqui e ali. O incêndio de
tém tôda ofensiva da floresta, que per
siste sómente nas cabeceiras dos vales · 
muito escavados. O clima é já menos 
úmido e mais continental; a estação 
sêca dura mais de três meses, as noites 
são frescas e a geada não é rara a 
800-1 000 metros. 

Nossa segunda viãgem vai mostrar
nos uma extensão muito maior do Ma
ciço antigo, que reencontraremos até 
Ouro Prêto, Belo Horizonte e Lagoa 
Santa, a 400 quilômetros do Rio de 
.Janeiro. 

Não insistamos na admirável situa
ção da Capital Federal : Notemos sõ
tnente que a Serrà do Mar nãa se eleva 
aqui diretamente sôbre o oceano. Além 

da baia e das pequenas serras que a 
fecham, com seus pontões de rocha nua,. 
merecendo muitas :vêzes êsses nomes. 
de "corcovado" ou de "pão de açúcar",. 
apresenta uma muralha mais alta en
tre Petrópolis e Tereaépolis; tôda uma. 
legião de cumes aí atingem 2 000 me
tros e mais, pontões desnudados, geral
mente em forma de zimbório ou de ca
pacete, por vêzes, entretanto, tomando 
a forma de-agulhas, como o famoso De
do de Deus da "Cadeia dos órgãos" 
cuja silhueta se destaca no céu, no pa~ 
norama da baía visto do caís da Glória, 
no Rio, e que surge no meio. duma lu
xuriante floresta, numa volta da estra

·da de Teresópolis. Como em Santos, 
nenhuma chanfradura 9e erosão pro
funda abre brecha na muralha. A alti
tude permite sómente · uma escavação 
maior dos vales drenados para o inte
rior. Notam-se aí, próximo mesmo a 
Petrópolis, degraus rochosos de talve
gues, onde a água corre sôbre a curva
tura de grandes lajes de gnaisse com o 
aspecto dos degraus de nossos altos 
vales alpinos. 

· Descendo êsses vales, e subindo o 
do Paraíba, chegamos às colinas do alto 
curso dêste rio, esculpidas pela erosão 
de seus dois formadores, o Paraif!nga 
e o Paraibuna. Cortados por numero
sas corredeiras, êsses cursos d'água cor
rem todavia em vales de secção muito 
larga. O manto florestal se encontra 
ainda, porém amplamente rasgado pe
las plantações de café, cana de açúcar 
ou algodão. Com declives menos fortes 
do que na Serra do Mar, a areia argi
losa proveniente de micachistos per
mite grandes desmoronamentos com 
superfícies de desarraigamento vi
síveis. 

Mas eis de novo a escarpa da Serra 
da Mantiqueira, mais imponente do que 
nunca. O formidável bastião de Ita
tiaia atinge 2 800 metros. Uma sober
ba floresta (considerada parque naci0-
nal) reveste-lhe as rampas, na face 
SE., até 1 900-2 ooo metros. Mais alto 
se estende uma brousse de· grandes 
tufos de gramíneas e moitas de fôlhas 
perenes, com algumas moitas de árvo
res xerófilas e bambus, que encontrei 
devoradas pelo incêndio em imensas 
extensões. A acre fumaça subindo em 
grossas nuvens que o poente tinge de 
cõres fantásticas, as chamas subindo 
repentinamente e clareando à noite, os 
vultos negros dos troncos calcinados 
nos quais os pés tropeçam, levantando 
uma poeira de carvão ... tantas bna
gens inesquecíveis. Acima de 2 200 me
tros aproximadamente, nada mais que 
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um deserto de pedras; os paredões de 
rocha polida, estriadas em grandes ca
neluras, o caos de blocos a seqs pés, os 
matacões empilhados na corcovas que 
alternam com as pequenas bacias tur
fosas, compõem uma paisagem alpina 
extraordinária. A ascensão é, aliás, um 
verdadeiro curso de alpinismo, lembran
do ora os Dolomitas, ora os maciços 
glaciários dos Pirineus; trata-se, entre
tanto, de um bloco de sienito sob o tró
pico. 

A altitude abaixa para o NO., mas 
sem que o maciço antigo desapareça 
como no Estado de São Paulo. A bacia 
superior do rio São Francisco é uma 
região de cristas apalachianas, forma-

. das de séries metamórficas novas, onde 
as minas conduziram a um povoamento 
e a um desflorestamento precoces. Os 
chistos serlcíticos conhecidos pelo nome 
de "itacolumito" dão, nas alturas des
nudadas, paisagens desoladas de pedra 
e poeira fina. · Profundos desbarranca
mentós de paredes verticais criam nas 
areias argilosas aspectos de bad-lands 
desconhecidos nos distritos oceânicos. 

O clima de períodos secos mais mar -
éatlos e a natureza das rochas influem 
de algum modo nesses acidentes. Apre
endem-se, todavia, ao vivo os progres
sos do desflorestamento em todo o vale 
do rio das Velhas cheio de minas e de 
usinas que trabalham com madeira, 
bem como em tôrno da nova capital 
Belo Horizonte, que substitui a velha 
capital, tão pitoresca, Ouro Prêto. 
· Mais longe ainda, a natureza muda 
na direção de Lagoa Santa, com o apa
recimento dos calcáreos de Bambuí, sô
ore· os quais a floresta xerófila toma 
em certos trechos aspectos de caatinga, 
enquanto a mata densa persiste em 
~1110 de depressões cársticas, no fundo 
das quais se a"Qrem grutas como as que . 
foram tão fell2mente examinadas por 
Lutid. 

Essas duas viagens revelaram uma 
·grande variedade de áspectos e levanta
ram muitos problemas. Destacamos dê
Ies apenas dois, para apresentar alguns 
comentários sôbre -sua significação. 

O primeiro é o das relações do re
lêvo com a estrutura antiga e as defor
mações recentes. Encontramo-lo em · 
todos os velhos maciços. Aqui foi aflo
rado mais duma vez, nunca atacado de 
:frente.. . ' 

· As duas grandes escarpas da Serra 
do. Mar e da Mantiqueira foram atri
buídas às deslooações pliooênicas ou 
~smo quaternárias; o Paraíba corre
ria . num .fõsso tectônico também recen-

té'. Entretanto, as cartas de 1 : 100 000 
e de 1: 200 000 do Estado de S. Paulo 
mostram tantos alinhamentos paralelos 
que é difícil não suspeitar da influência 
de dobramentos antigos. Os cortes ob
servá veis mostram uma alternância de 
gnaisse porfiróide ou de grão fino, de 
micachistos, de chistos cr~l.nos, de 
quartzitos e mesmo de calcáreos crista
linos. Além da Mantiqueira, as orienta
ções mudam, os elos descontínuos ra
ramente atingem mais de 1 400 metros. 

Os estudos geológicos mais adian
tados na região mineira indicam a exis
tência de diversas séries metamótficas 
discordantes; deve-se levar em conta 
diversos períodos de deslocamentos. 

.O mais antigo parece ter dado a 
estruturas em forma de faixa das ser
ras costeiras, que pode ter imposto sua 
orientação aos grandes deslocamentos 
marginais do Maciço brasileiro que des
ce em patamares sôbre a fossa atlânti
ca. A rigidez dos contrafortes da Serra 
do Mar e da Mantiqueira é verdadeira
mente impressionante . 

Totalmente outra é a conformação 
das cristas que se encontram para trás. 
Sua descontinuidade, suas inflexões, 
suas voltas recurvadas evocando os 
"cachos de curvas" (boucles de crêts) 
são o sinal evidente do relêvo apala
chiano. A ·rêde hidrográfica é muitas 
vêzes independente dêsses acidentes, 
como é natural. 

A segunda questão é a do modelado 
tropical. 

O geógrafo que observa com atén
ção o relêvo, não mais em seus traços 
gerais, mas nos pormenores, fica ad
mirado ante a ausência ou a raridade 
das formas de acumulação comuns nas 
montanhas da zona temperada e nas. 
regiões tropicais sub-áridas. A impres
são é muito viva se êle está especial
mente familiarizado com os Alpes e se, 
na própria América do Sul, estudou os 
Andes da Argentina e do Chile. Ao pé 
das grandes escarpas das serras atlân
ticas do Brasil, procurará em vão os 
cones de dejeçã.o e nos grandes vales 
não há nenhum terraço (salvo os do 
Paraíba, no Plioceno); nos leitos dos 
cursos d'água onde as corredeiras são 
freqüentes, nenhum seixo; se há1 que
das, raramente se observam caldeirões, 
a rocha é comumente polida ou fina
mente estriada: o instrumento ali está, 
bancos de areia apoiados nas lajes. 

A mais notável exceção é a dos va
les que desembocam do alto de Itatiaia 
com uma série de terraços que se dis-
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-põem na planicie do Paraiba em dire
ção a Homem de Melo. 

·parece que em tôdas as serras flo
restais a erosão não produz detritos 
grosseiros; a decomposição quimica os 
reduz ràpidamente a areias. A espes
sura do capeamento móvel é 'por tôda 
parte SUlPreendente. Todavia pontões 
de rocha nua, lembrando os cimos alpi
nos mais inaccessiveis, surgem aqui ·e 
-ali, ~s vêzes até a beira do mar. 

Cremos que, sob o clima tropical 
úmido, a decomposição química é o a
gente principal do modelado das ver
tentes. Ela as ataca por tôda parte 
igualmente por intermédio das areias 
em via de laterização, • que perdem 
sua substância e se reformam a expen
sas da rocha. O· relêvo se funde sob 
as chuvas tropicais. Assim, as rampas 
recuam sem atenuação sensível de sua 
inclinação, o que explica a largura dos 
vales apesar da forte . inclinação das 
vertentes. 

Em condições que exigiriam um es
tudo especial, o corte das vertentes des
cobre a rocha viva; é o ponto de parti
da dos pontões que tanto têm chamado 
a atenção quando são da forma "pão 
de açúcar". Considero.u-se mais sua 
degradação atual que sua origem, onde 
a estrutura representa o papel essen
cial. A descamação muitas vêzes cau- · 
sou admiração; ela pode ser fàcilmente 
estudada nos morros que .dominam o 
próprio Rio de Janeiro. (Projeções) . 
Pareceu-nos devida sobretudo à hidra
taçãp. 

1: ainda a decomposição química 
que explica as formas das cristas cul
minantes do Itatiaia . A grande p~rede . 
das Agulhas Negras, suas lajes sulca
das de lapiezes que se galgam agar
rando-se nas arestas entre os sulcos, 
as fantásticas caneluras, entre as quais 
emerge depois de acrobacias na grande 
chaminé, ultrapassam as aparências si
milares dos maciços calcáreos ·dos Al
pes. Não há dúvida que a dissolução e 
o escoamento das águas aí , têm o seu 
papel. 

Será preciso atribuir a uma yerda
deira erosão cárstica o rosário de pe
quenas bacias de turfa separadas por 
ferrolhos rochosos? Pensa-se logo num 
relêvo glaciário . As bacias se alargam 
~m anfiteatro; os degraus de confluên
cia se repetem. Tudo se orienta para 
a hipótese duma glacil).ção quaternária 
limitada . Assim se explicam os terra
ços de detritos grosseiros que desem
bocam sôbre o Paraíba. A exceção 
-confirma a regra. . 

Emmanuel De Martonne 

B.G. - 4 

As savanás do Rio Branco 

Há um hiato formidável na magni
fica floresta amazônica, onde a alto 
rio Branco espalha sua basta cabeleira 
hídrica pelos recantos internacionais" 
das nossas fronteiras com a Venezuela 
e a Guiana Inglêsa. Alastram-se impo
nentes savanas pelos territórios dêsses 
dois países limítrofes, levando aos in
glêses, que não são fisiocratas mas sa
bem do solo tirar o máximo rendimento, 
uma ponta de fortuna. 

Os campos inglêses estão ricamente 
habitados, e levas e mais levas de gado 
são escoadas para Georgetown, a inte
ressante cidade britânica situada à 
margem do Demerara. 

O rio Essequibo é o mais importan
te da Guiana e permite navegação até 
o alto curso do seu afluente Rupunini, 
no lugar denominado Anai - milho, 
no dialeto indígen~ falado na região 
- donde sai uma série de varadouros 
em rumo da fronteira através das ri
quíssimas savanas. 

A fim de aproveitar, de um modo 
perfeito, a navegação dos rios Esse
quibo e ·Demerara, os espertos ilhéus 
construíram duas estradas de ferro li
gando as duas cordas potâmicas: uma 
ao longo da costa e outra seguindo mais 
du menos o paralelo do ponto onde 
termina a navegação do Demerara. 
Assim todos ,os produtos que vêm das 
mais afastadas regiões da fronteira 
têm, a partir de certo ponto, duas ca
lhas de escoamento. 

Enquanto os nossos ilustres vizinhos 
procuram resolver o problema das suas 
comunicações interiores, nós ficamos 
sómente na fase imaginativa ou lan
çamos mão do processo das tentativas 
deixando - digamos com franqueza -
criminosamente, quase vencido pela 
hera daninha, um terreno que poderia 
ser em tudo uma seara de Booz, impo
nente, bela, produtiva . 

Rio Branco representa um indiví
duo cheio de saúde e pujança, conde
nado à morte por asfixia, amordaçado 
firmemente com um vasto lençol. Du
rante o estio ficam os habitantes do 
próspero rincão à maneira dos gene
rais que perdem as suas linhas de co
municações, atacados pelai retaguarda. 

As cachoeiras de Caracaraí, que 
estiveram durante o inverno sepulta
das debaixo de espêssa massa liquida, 
tiraram desforra na estação sêca, sor
rindo com seus enormes dentes negros 

'que emergem do álveo. E a subida de 
Manaus a Caracarai, feita no inverno 
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em quatro dias, alonga-se por mais de 
vinte, durante o período em que impera 
o astro-rei com tôda a plenitude. 

Os rios são as belissimas estradas 
que o brasileiro ainda não qW., com
preender. Poucos paises do globo pos
suem uma rêde hidrográfica tão extensa 
como a nossa, e muito poucos, também 
dão ao que têm, desprêzo parecido com 
o que votamos ao nosso mundo hídrico. 
No trecho encachoeirado dé Caracaraí 
há um canal - o de Cujubim - por 
onde se faz a navegação na época das 
cheias. Não quero falar muito com mê
do qe errar, mas parece-me que o cria
dor de tantas maravilhas naquele re
canto deixou o canal como um indício 
de solução da questão, como uma ajuda 
para remover o·entrave que :t!:le, propo
sitalmente, criara com o fito exclusivo 
de dar que fazer às meníngeas do tipo 
mais perfeito que saíra de suas mãos 
divinas. Todavia estamos esperando 
que quem criou o obstáculo· procedesse 
também à sua remoção. Mesmo assim 
é melhor esperar do que tomar uma 
resolução semelhante à adotada para 
safar o trecho encachoeirado do cauda
loso Tocantins, entre Alcobaça e Pôrto 
da Rainha: construíram uma estrada 
de ferro que permanece mais tempo de
baixo d'água e que por êsse motivo foi 
abandonada depois de concluída. 

A população bovina é ridícula rela
tivamente à grande área que ocupa 
extensíssima região campesina. O gado 
foi para lá levado no tempo dos afoitos 
empreendimentos lusitanos, e lá ficou 
ao deus dará, sem trato e quase sem 
dono! 

O nosso trêfego e sapiente Nunes 
Pereira disse, certa vez, que os campos 
do Rio Branco deslumbram turistas e 
não zootecnistas; e afirmou que o nú
mero de cabeças de gado existentes era 
de 165 633. Não acredito que o compe
tentíssimo técnico tivesse má vontade 
com o trato de terra, onde os ramos de 
compridíssima árvore potâmica se es
galham. . . Dada a profunda simpatia 
que tributo ao festejado escritor e fi
tófilo, cheguei a desejar que êle men
tisse e paleasse, convictamente, que os 
campos eram fenomenais e nêles pas
tassem o triplo do minguado número 
que escrevemos acima. · · 

A terra, como tudo na vida necessi
ta trato . O solo argiloso apresenta ca.
rê:pcia de substâncias calcáreas e para 
supri-lo há ·mister do braço humano, 
para adubá-lo quimicamente e irri- • 
gá-lo. 

A raça, tanto dos bovinos quanto 
dos cavalares, deve ser olhada com mais 
carinho. Já chegou ao último estágio 
de degradação - animais franzinos, 
fracos e de feio aspecto. Os fazendei
ros vendem seus melhores espécimes 
pensando- sõmente no dia de hoje, e 
ficam, para reprodução, com os ele
mentos que reputam não alc\nçarem 
o . preço cobiçado. 

Nunes Pereira tinha razão afian
çando que as nossas savanas extreme
nhas encantam o turista , 

Campinas sem fim, semeadas de 
moitas, bosquetes, árvores isoladas e es
beltas palmeii;,as, salpicadas aqui e ali 
por tesos e téndo por fundo o painel 
maravilhoso das serras irridentes que 
constituem a espinha dorsal da vastís
sima ilha guianense, não encantam sõ~ 
mente - enfeitiçam! Ao belo do mo
delado se associa o matiz. E cambian
do a coloração verde do .prado surgein 
o azul e o escuro das águas das la
goas, onde os pobres íncolas, ou mes
mo os civilizados que por ali vivem, 
vão encontrar o alimento que retiram 
do fundo com o anzol ou a tarrafa. 
Quando o vento baloiça o capim cres
cido, acompanhando o movimento rit
mado das hastes, as águas das lagoas 
entram em movimento como se tl,ldo, 
ali, fôsse comb~nado. 

Não só nos campos como na serra
nia lindeira vivem os arborícolas já se
mi-civilizados. Ao contrário do que se 

· observa em outras _partes, nas proximi
dades do rio Maú, os ameríndios passa
ram à dianteira dos brancos que lá 
foram parar em busca de aventuras. 
A casa do índio é limpa, bem confec
cionada e, geralmente, tem ao lado 
uma roça donde êle tira a mandioca e 
o milho para fazer a farinha, seu pri
macial alimento. ,Q civilizado é ádve
na - anda atrás da "nota" e age ines
crupuloSa.mente, explorando o íncola a 
fundo . Sua casa não tem confôrto nem 
higiene. 

O índio sofre ali mais que o escravo 
negro de outrora. Não tem direito a 
nada e, ao mínimo pretêxto, tem seu 
roçado invadido e devastado. O civili
zado anda advinhando mil meios e mo
dos para fazer o selvagem trabalhar 
gratuitamente em seu proveito, e quan
do encontra um mais altivo recorre ao 
chicote, ao porrete e mesmo ao rifle. 
como elemento decisivo. 

Não há para quem apelar - o so
frimento do indígena é uma lei. . . Se 
quiser amenizar seus dias, o incola tem. 
de transigir: vénder por preço ínfime> 
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o produto do seu labor, atender com 
presteza qualquer chamado do "bam
bambam" do lugar e muitas vêzes com , 
lágrimas nos olhos, ceder ·suas filhas 
ainda meninas para servirem de pasto 
aos instintos das feras humanas que a 
civilização ainda tolera em seu seio. 

Do lado inglês a coisa é diferente. 
Foi reservada uma área para os índios 
onde o branco não pode penetrar- sem 
licença. O civilizado só tem permissão 
para usar armas de caça, sendo termi
nantemente proibido o u.so de rifles ou 
qualquer outra arma que atire com bala. 
Nos pontos principais da fronteira há 
gendarmes que levam a sério _ a pro
fissão e na capital demerarense a corda 
da fôrca balança perenemente esperan
do o pescoço dos infratores . . . Para o 
civilizado todo o rigor, para o íncola 
tôda a bondade - padres amparados 
pelo govêrno doutrinam os habitantes 
das selvas, incutindo-lhes o amor ao 
trabalho e o respeito às leis. 

O contraste é patente. Todo branco 
-0u. ·negro que cometer uma falcatrua 

~ ou maldade foge para o Brasil, todo 
indio que sofrer uma injustiça vai pro
curar paz e sossêgo em terras de Sua 
Majestade o Rei da Inglaterra ... 

Deixemos o índio com seus sofri
mentos e voltemos os olhos para outros 
setores. 

Os nordestinos, considerados como 
verdadeiros globe-trotters, chegaram 
.até os cafundós, do Rio Branco e se en
tregaram aos labôres. da agricultura ou 
do pastoreio. Ficaram os pastôres na 
planície e os agricultores nas abas das 
serras, onde, de enxada em punho, de
.safiam a Fortuna. A plantação princi
pal é o fumo, que já ganhou fama pela . 
sua ótima qualidade, sendo grandemen
te procurado na cidade de Manaus, pe
los apreciadores do bom tabaco máxime 

' os marítimos dos navios inglêses. 
Inúmeros cientistas têm procurado 

:a região do Rio Branco para campo das 
suas pesquisas e de todos, pela quanti
dade de dinheiro e material que levou 
para aquêles recantos o Dr. Hamilton 
Alexander Rice deve ser citado espe
cialmente. Para avaliar-se o movimen
to monetário da expedição, basta citar 
que .só na vila de Boa Vista, em uma 
única casa aviadora, ·foram gastos qua- -
trocentos mil cruzeiros! · 

O pretêxto conhecido da pesada ex
pedição era a descoberta de índios lou-
ros. . . Só êles sabiam ao certo o que 
procuravam com aviões, lanchas e ca
.noas. 

O rio Branco tem dois formadores: 
o Tacutu e o Uraricoera. Foi êste últi
mo escolhido pelos ric.os americanos ...,... 
subiram-no até o Parimé, seu formador, 
e por êste seguiram até as mais altas 
cabeceiras que foram . atingidas após 
mil sacrifícios e canseiras. 

Foi encontrada uma pedra com ins.
crições que, como sói acontecer, fica
ram por conta dos-renícicm, -por serem 
indecifráveis. Esta ttaquatiara fica às 
margens do Parimé e recebeu o nome 
em português - Pedra Pintada. Tem 
ela um funil quase soterrado, por onde 
certo explorador se intrometeu cêrca de 
vinte metros, descendo até um ponto, 
onde topou o esqueleto de um jacaré 
que ali, com certeza, morrera impren
sado. Tomou o achado como aviso e 
deu o fora, achando sem glórias a mor
te tristíssima do sáurio. 

Estiveram os companheiros de Rice 
com várias tribos, sem contudo encon
trar o que desejavam, pois até hoje 
nenhuma expedição alienígena para lá 
foi orientada novamente - todo o mun
do ficou sabendo que 1á não há índios 
louros . Isto já foi muito, e estarei de 
todo descat.sado quando os estrangei
ros se convencerem totalmente de que 
não há nenhuma Atlântida encravada 
em nosso território. 

Lima Figueiredo 

A · Amazônia . 

Vejamos como o homem, êsse ser 
audaz e aventureiro, conseguiu se esta
belecer nessa vasta região de meio hos
til, onde os rios constituem os únicos 
caminhos de penetração. 

A primeira passagem do branco a
través do vale amazônico foi feita pela 
expedição do espanhol Orellana que, 
depois de penosas marchas nos Andes. 
da travessia de espêssas e inéspitas flo
restas, desceu por um dos rios da re
gião, indo ter ao "Mar Dulce", conti
nuando rio abaixo até atingir o ocea-
no Atlântico. · 

A Espanha, porém, não fêz nenhu
ma tentativa séria para . tirar partido 
de sua descoberta e os portuguêses, 
que tinham pouco a. pouco começado a 
ocupar a região costeira do Brasil, em 
1616 penetram no Pará e constroem o 
forte do Presépio origem. da cidade de 
Belém. Isto depois de tremendas lutas 
contra seus concorrentes franceses, in
glêses e holandeses que 'já haviam es-
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tabelecido e,Igumas feitorias nas proxi
midades da foz do Amazonas. 

Com a necessidade de povoamento 
da região começaram expedições desti
nadas a conquistar os selvícolas e, em 
meados do século XVII, o movimento 
de colonização da Amazônia foi esti
mulado com a chegada das missões 
jesuiticas. destacando-se o papel do 
conhecido Padre Vieira. 

Constatada a existência de cacau, 
de especiarias e da · grande variedade 
de plantas medicinais no vale do Ama
zonas, passaram êsses artigos a ser ob
jeto de comércio com Portugal, que 
assim vla a possibilidade de substituir 
os fornecimentos recebidos primitiva
mente da Asia pelos da nova colônia. 

Foi êste comércio que permitiu a 
ocupação da bacia amazônica e ao ser 
negociado o tratado de Madri, em mea
dos do século xvm, grande parte da 
área amazônica se achava ocupada por 
aldeamentos que reconheciam a sobe
rania portuguêsa. 

Mais tarde os nordestinos, princi
palmente os cearenses, fugindo à sêca 
que assolava sua terra, emiil"aram para 
o alto Amazonas onde sé est'abeleceram, 
e, misturando-se com os indios vieram 
a formar o grosso dos componentes da 
atual população da Amazônia, popula
ção essa que permanece ainda escassa, 
como sempre foi. 

Enqu~nto o Brasil, em conjunto, 
desenvolve regularmente a sua curva 
demográfica, a população amazônica 
permanece estacionária., diminuindo 
mesmo em alguma$ partes. 

É assim que na vasta extensão de 
aproximadamente - 3 500 000 quilôme
t.)QS quadrados encontram-se apenas 
cerca de 1 500 000 habitantes, numa 
densidade de 0,4 habitantes por qui
lômetro .quadrado. 

Mas, a floresta densa e o clima su
per-úmido não são os únicos responsá
'Veis por êsse ralo povoamento. A falta 
de transportes, de .reservas alimentares 
para subsistência, de recursos higiêni
cos loc~is, fazem com que a popu}.ação 
emigre para outras regiões mais prós
peras do .país, onde os recur8os permi
têm um melhor regime de vida. Essa 
população sem fôrças suficientes para 
dominar o meio ambiente, para utilizar 
um sistema de economia produtiva tem 
vivido até hoje quase que exclusivamen
te num regime de economia destrutiva. 

É assim que encontramos, como 
principal atividade econômica da re
gião, a indústria extrativa da borracl;la, 

um dos incentivos do povoamento local 
desde o seu aparecimento. 

A borracha, obtida nessa região de 
várias árvores, tem como fonte princi
pal a seringueira, nome proveniente, 
como é sabido, das "seringas" que os 
índios fabricavam quando La Conda
mine, explorando a floresta no século 
XIX, a encontrou. Arvore alta, ,reta, 
pouco copada, mas de tronco largq não 
forma bosque, o que facilitaria a sua 
exploração. Por isso os seringueiros li
gam uma às outras por picadas ou es
tradas, no centro das quais estabelece 
o seu barracão. Aí o látex é tranSfor
mado em bolas defUJiJ.adas, que descem 
pelos rios, embarcadas ou mesmo flu
tuando, até Manaus e Belém, os grandes 
centros da concentração de tôda a ex
tração cUsponivel para ser exportada. 

A exportação qÚe atingiu o apogeu 
com a vulcanização nos primeiros anos 
de nosso século, já teve também o seu 
período de crise, com a concorrência 
das plantações feitas no Oriente. Hoje 
no entanto, nota-se um reerguimento 
com o aproveitamento racional dos se
ringais nativos e a proteção às planta
.ções. As c~dades de Fordlândia e B~l
terra são resultados dêsse empreendi
mento, 

Ao lado da borracha encontra-se 
a indústria extrativa ,da castanha, cujas 
possibilidades econômicas são conside
ráveis, principalmente pelo seu grande 
valor alimentício. 

Interessante é o processo de sua 
colheita. Enquanto o seringueiro, arma
do de faca, balde e tigelinhas, de árvo
re em árvore procura o látex para a 
preparação da borracha, o trabalhador 
do castanhal arma uma simples barra
ca por entre as castanheiras e dentro 
dela espera o momento em que dos ga
lhos, agitados pelos ventos ou pelas chu
vas, se desprendam os ouriços maduros. 
Assiin recolhidos, são os frutos levados 
em embarcações ao barracão do pro
prietário ou arrendatário do castanhal 
e daí aos centros exportadores . 

Além destas encontra-se ainda na 
região a extração do guaraná, do cacau, 
da jarina e de madeiras, entre as quais 
se destacam pelo seu valor a maçaran
duba e o cedro. 

Mas, não é sômente da exploração 
vegetal que o homem se ocupa. Outra 
atividade econômica importante é a 
pesca. A grande variedade de peixes, 
principalmente o pirarucu, o chamado 
"bacalhau brasileiro'', é explorada,pelas 
populações ribeirinhas, habitantes das 
"palafitas" e das "choças ambulantes". 



Além da pesca, a fauna "amazônica 
oferece ao homem outras fontes de ren.;. 
da. As tartarugas e os jacarés são ex
plotados, e a indústria de peles e couros 
dé animais da floresta são dignos de 
menção. , 

Na criação de gado encontram os 
habitantes da região outra fonte de re
cm;sos, principalmente nos campos do 
alto rio Branco, onde se cria gado e
qüino, vacum e lanígero, e, na ilha de 
:Marajó, onde se cria principalníente 
o gado bovino. 

Além dessas atividades, o homem 
da região, utilizando processos rudi
menta'res, estabelece em algumas zonas 
a cultura de cérto8 produt.os de alimen
tação, como a mandioca, o milho, o ar-
roz e o feijão! • 

lação, considerada por, alguns a primei. 
ra tragédia geográfica da região. No 
entant.o, seria preciso aproveitando a 
própria grande rêde fluvial navegável, 
vencer essas dificuldades e desenvolver 
o povoamento com um programa de 
transformações econômico-sociais a fim 
de que o homem, nesse "mundo" quase 
inexplorado, venha a tirar partido de 
tôdas as possibilidades. 

Magnólia Lima 

ic 

Cana de açúcar no litoral Paraibano 

O Estado da Paraíba dispõe de três 
zonas canavieiras: a do litoral, a dos 
brejos e a do sertão. · 

A primeira zona é, incontestàvel-Com êstes poucos recursos se cons
titui o tipo de alimentação do honiem 
dli\ área amazônica, que apresenta até 
hoje, em suas características, uma gran
de influência indígena - a farinha de 
mandioca. Como alimento básico, é u
sada sob as mais diferentes formas. A 
insuficiência do regime alimentar, além 
i;le explicar a chamada "preguiça" dos 
povos equatoriais, reflete-se na estru
tura abaixo do normal, que apresentam 
os ,componentes da população amazô
nica. 

, mente, a mais importante das três. Si,.. 
tua-se nos vales de vários rios, a dis
tâncias, em regra, não superiores a 60 
quilômetros iia costa . 

Se, no passado, os rios foram os 
únicos caminhos, continuam ainda ho
je sendo as vias de co~unicação por 
excelência. A vasta rêde fluvial do 
Amazonas oferece tôdas as possibilida
des para o transporte que se realiza 
por numerosos tipos de embarcações, 
desde as· primitivas ubás, de casca de 
pau ou de madeiras das árvores, até 
os vários tipos de gaiolas ou vati'canos, 
movidos a hélice . 

Além dessas, 'poucas são as vias de 
comunid,ações . A.penas três pequenas 
estradas de ferro, e algumas linhas aé
reas, ligando as cidades principais. 

Daí essas cidades, como também . 
as vilas e povoados ficarem sempre às 
margens dos rios . Entre elas, Manaus 
e , Belém, portos organizados, realizam 
a maior parte do coinércio dos produtos · 
da região, devendo-se notar que a pri
meira, devido às ótimas condições de 
navegabilidade do rio Amazonas é atin
gida por transatlânticos e a 2.ª com 
200 000 habitantes é a sétima cidade 
do pais. 

Como acabamos de_ ver, a Amazô
nia é uma área com inúmeras fontes 
de recursos vegetais e animais, apenas 
~ão •totalmente explorados, principal
mente pela pequena densidade de popu-

É uma região plana em grandes 
trechos, levemente ondulada noutros. 
bem regada, bastante pluviosa, e com 
chuvas distribuídas com bastante regu
laridade. A estação úmida vai de março 
a setembro, inclusive. Há chuvas, po-: 
rém, desde janeiro . E nos três meses 
mais secos do ano - de outubro a de
zembro - as chuvas não são totalmen
te inexistentes, e os orvalhos são fre
qüentes e abundantes. 

0

A pluviosidade média varia muito 
de um ponto para outro, aumentando, 
em regra, nos pontos mais próximos do 
mar. Mamanguape, com seus 2 280 mi
límetros de 'chuvas anuais, bem distri
buídas, é o município mais chuvoso da 
Paraíba e um dos mais 'chuvosos da zo
na canavieira do Brasil . A região cana
vieira do Estado de São Paul<!.t. por e
xemplo, .dispõe de 1 350 a 1 4:>0 mílí
metros de chuvas anuais, e Campos tem 
uns 1 200 milímetros de pluviosidade 
média. João Pessoa, outro município 
canavieiro do litoral paraibano, conta 
com uns 1 750 milímetros de pluviosl-1 
dade média anual. Santa Rita e Ma
guari, 1 500 a 1 450 milimetros de chu
vas anuais. Há trechos de Sapé, Pilar 
e Guarabira, cuja. pluviosidade gira em 
tômo dos 1 200 milímetros, que também 
se dedicam à cultura da cana. 

A temperatura média ultrapassa 
ligeiramente os 25 graus centígrados. 

Os solos variam muito. Os melho
res são os de aluviões fertilissimas do 
Paraiba do Norte, rio de uns 660 qui
lômetros de curso, que desce das mon-
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tanhas e planhltos da Borborema. A
largam-se de um e outro lado do rio, 
desde Tabaiana, com largura que va
ria de dezenas a milhares de metros. 
Tomados em conjunto, são argilo-sill-

... -· ........... 

eosos ou limo-argilo8os, profundos, per
meá\reis, fáceis de trabalhar com má
quinas agrícolas, de extraordinária fer
tilidade. Há alguns trechos argilosos 
e outros silico-argilosos ~ 

Fertilissimos. Produzem magnifi
camente o milho, o arroz, a batata-do
ce, o fumo, a mamona, árvores frutífe. 
rase hortaliças. São, em resumo, solos 
excepcionalmente bons. As várzeas do 

r---t o 
::o 
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o 
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Paraíba do Norte podem ser incluídas 
entre as mais férteis do Brasil e do 
mundo. E essa fertilidade será inesgo
tá vel enquanto as atuais condições per
durarem. ' 
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O rio Paraíba do Norte é o respon
sável pela fertilidade de suas várzeas 
magníficas. É um rio que desce de re
giões semi-áridas para regiões sub-ú
midas e úmidas. É na região semi-ári
da, em pleno planalto da Borborema, 
que se alarga a sua bacia sob pluviosi
dades que variam de 280 a 800 milíme
tros. As chuvas maiores são as do co
mêço da curta e irregular estação úmi
da. Depois, seguem-se longos meses de 
sêca absoluta. 

Sob tal pluvi~idade, o rio em seu 
curso superior é de· regime irregularís
simo. Passa mais de metade do ano 
reduzido a poços, correndo apenas no · 
sub-álveo. De repente, porém, lá para 
março, as chuvas caem torrenciais. As 
águas lavam as montanhas e os cha
padões avermelhados e férteis, desnu
dos, então, de vegetação herbácea, e 
descem vermelhas, gordurosas, carre
gadas de argila e de matéria orgânica, 
em busca das várzeas litorâneas. Sôbre 
elas se espraiam, invadindo os cana
viais, tão carregadas de matéria orgâ-

. nica que são fétidas. Cobrem a planí-
cie durante vários dias. Quando se re
tiram, há destruições por aqui e por 
ali, é certo. O limo e o húmus que dei
xaram em camada delgada em tôda a 
extensa área inundada vale milhares 
de vêzes mais . A adubação e a rega 
forte dão logo um novo alento aos ca
naviais que eiitavam um tanto fanados. 
E qualquer outra cultura tropical que 
então se faça, mostra-se extraordinà
riamente vigorosa.• E o volume das sa
fras enche os olhos dôJS agricultores . 

o Paraíba do Norte é, assim, o 
Nilo de uma das mais ferazes regiões 
brasileiras, cuja produção, embora já 
muito grande, longe está de ter atingi
do o seu ponto máximo. A irrigação, 
melhores tratos culturais, o emprêgo de 
ad~ações orgânicas, outras culturas, 
poderiam dobrar ou mesmo· triplicar 
a atual produção. 

No vale do Paraíba do Norte se 
encontra urha das mais belas zonas ca
navieiras do Brasil . Viaja-se ai entre 
canaviais durante dezenas de quilôme
tros, que suprem copiosamente as maio
res usinas da província operosa e fe-
cunda. I 
, O vale do baixo Mamanguape co
bre-se também, de magníficos cana
viáis . É uma zona mais úmida do que 
at'primeira, pois recebe maior quanti
dade de chuvás, e o Mamanguape, rio 
que desce das encostas pluviosas da 

' Borborema, do Brejo, mantém volume 
apreciável d'água mesmo em plena es-

• tiada. As suas várzeas, embora exten-
sas, são menores e menos fecundas do 
que as do Paraíba. . Os limos que ar
rasta dos contrafortes úmidos da mon
tanha não têm a admirável feracidade 
dos que vêm dos seus planaltos semi-á
ridos. O vale é, porém, belo, fecundo, 
feliz, capaz de produções muito maio
res do ·que as atuais, pois é menos ex
plorado. Já dispõe de uma usina de 
açúcar. Tem lugar para outras. 

Seria interessante cogitar de adu
bações orgânicas, de regas e de .cultu
ras complementares. Convélll. dosar o· 
pH qe suas terras, sabido como é a in
fluência que êle tem na produção em 
geral, sem esquecer a formação do açú
car. Apenas correções de pH podem 
aumentar de muito a produção de açú
car por unidade de área. 

O vale, que Jâ é muito produtivo, 
tem capacidade para multiplicar a pro
dução atual, tornando-se magnifico ce
leiro, quando · melhor aproveitado. 

Há outros vales pertencentes a rios 
exclusivamente litorâneos. Não tem a 
fertilidade magnífica e as possibilidades 
excepcionais dos dois primeiros, pois os 
seus nateiros · provêm de regiões muito 
menos férteis. Há nêles, de notável, 
.a abundância de águas magnificas. Al
guns já possuiram engenhos banguês 
e pequenas usinas. Motivos vários apa
garam-lhes os fogos. Há, porém, ·um 
movimento em prol do aproveitamento 
melhor dêstes vales, que redundará 
num considerável aumento de ,produ
ção. Para isto fazia-se mister, antes de 
mais nada, iniciar a drenagem dos va
les, pois muitos dêles alagavam duran
te meses na época mais chuvosa do ano. 
Tal se vem operando, há anos, graças 
ao esfôrço de umas tantas autoridades 
federais e estaduais. 

Drenou-se, de principio, o vale do 
pequeno rio Cuiá e os de alguns de seus 
vários . afluentes. A drenagem trouxe 
a extinção do irripaludismo e possibili
tou o alargamento das lavouras . Não 
há engenho banguê, nem usina, no va
le. Há, porém, produção de cana para 
o abastecimento das garapeiras de João 
Pessoa. O Departamento da Produção 
Vegetal teve ai extensas culturas de 
boas variedades, que eram depo/.S dis
tribuídas aos interessados. E surgiram 
nas terras fortemente humosas arrozais, 
milharais, batatais, capineiras. Ai há 
um grande lugar para a cultura da 
juta. 

O Gramame é o mais importante 
rio litorâneo da Paraiba. Tem três • 
afluentes principais, todos correndo em. 
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• vales com grande capacidade de pro-
dução: M.umbaba, Mamoaba e Muçu
repe. Os vales estão drenados, em 
grande parte, drenagem dos últimos 
anos. Nêles se encontram alguns en
genhos trabalhando e uma usina pe
quena, de fogo morto. Há ·grandes 
áreas férteis em que a cana de açúcar 
e outras culturas podem tomar rápido 
desenvolvimento. 

O rio Gramame é navegável para 
barcaças depois que recebe o Mumbaba. 

Outros rios litorâneos são o Guaju, · 
o Camaratuba e o Abiai. O vale do 
Camaratuba, em parte drenado, está 
sendo aproveitado. Há engenhos ban
guês, cuja produção pode ser de mui
to aumentada. Haveria possibilldade 
de montar pequena .usina. O vale foi 
afamado pela sua produção canavieira, 
no período colonial. • 

- Que precisam êsses vales lito
râneos pequenos mas nl1merosos, de so
Jo, em regra, muito rico em húmus, 
para produzirem muito mais do que 
atualmente? · 

- Resumamos. Hlá, ainda, para 
começar, vários trechos a drenar . Os 
solos drenados são, não raro, muito á
cidos, necessitando, assim, de fortes . 
adubações calcáreas. Os processos de 
agricultura não ·são dos melhores. E 
convém que à cana de açúcar, cujas 
culturas podem alargar-se muito no fu
turo, se aliem em escala muito maior 
cultura~ outras de que tanto necessita 
o Brasil e o Mundo, como o milho e 
o arroz, além de culturas de consumo 
exclusivamente local, como as hortali
ças. Em alguns trechos há hortas ver
dadeiramente admiráveis. Pena é que 
ainda não satisfaçam inteiramente às 
necessidades da população. 

Não se deve esquecer que os vales 
litorâneos podem constituir, pela sua 
fecundidade, pela fartura de suas á,guas 
correntes, pela sua pluviosidade, um 
grande celeiro para o Nordeste bras,i
leiro, celeiro que mostrará a sua impor
tância, principalmente quando a sêca 
periódica atingir as regiões semi-ári
das de além encostas da Borborema. 
E há mais: a produção de milho nos 
vales se processa justamente durante 
a estação sêca, permitindo, assim, que 
suas safras cheguem quando as oukas 
começam a faltar. 

Está faltando à Paraíba maior fo
mento ao aproveitamento intensivo de 
.seus fecundos e futurosos vales litorâ
neos. 

Pimentel Gomes 

Jequié ou .:(iquié ? 

A 13 de Maio de 1942 recebi do ilus
tre director do periódico Sudoeste, 
editado na ciàade do Jequié, estado 
da Baía, Sr. Osvaldo A. Sl,1.'va, uma 
carta em que me consultava sobre a 
maneira de escrever correctamente o 
nome daquela cidade. Quatro anos 
após, outro consulente que residia na 
referida localidade, Sr. José Augusto 
dos Reis, em carta de 17 de Janeiro 
de 1946, teve a gen1tleza de me fazer 
igual consulta, a que respondi por car
tão-postal. Estampando a minha res
posta, a "folha Jiquié, de 12 de Ja
neiro de 1946, fê-la preceder de algu
mas palavras explicativas e esclarece
doras, talvez da lavra do seu director e 
proprietário, Sr. Wilson Novais, por on
de se depreendia que, segundo um es
tudo feito pelo notável Baiano Sr; An-

. tónio Muniz do Amaral, o referido to
pónimo deveria ser grafado com "i" 
na primeira silaba, visto ser o seu éti
mo - "Tiii-yguié"; e que essa opinião 
foi reforçada pelo 4lsigne gramático, 
também Baiano, Dr. Odilon T. Santos. 

Na publicação da minha resposta, 
porétn, saiu jmpressa a ·:Palavra "Ji
quié", quando o que escrevi foi "Jequié", 
como o leitor eertamente poderia e po
derá verificar pela minha argumenta
ção. Pelas premissas, lõgiumente eu 
só devera chegar, como de facto che
guei, à conclusão de que o topónimo se 
há-de esci:ever com "e" na primeira 
silaba . Vou transcrever o tópico, tal 
qual me saiu dps bicos da pena: "Já 
morei nessa cidade, onde meu pai era 
advogado, e o meu saudoso e querido 
professor José Damião Vieira, proge
nitor dos meus sempre lembrados cole
gas Leobino e Dácio Vieira, me ensinou 
a escreve. "JEQUI:m:.O, grafia que, de
pois de estudos acurados, verifiquei ~r 
a única verdadeirá." 

Agora que se acha nesta ca,pital 
um daqueles colegas, o meu amigo de 
infância . e juventude Leobino Vieira, 
a quem consagro a mais pura afeição, 
de novo surgiu a pergunta: - "Afinal, 
devemos escrever "Jequié", com "e", ou 
"Jiquié'', com "i"? Lá dizem que a. es-' 
crita com "i" foi autorizada pelo Go
verno ·do Estado, pois este baixou um 
decreto em que ficou definitivamente 
assente a grafia JIQUIÉ." 

Em vista disso, resolvi-me a pat 
em pratos limpos a questão, publicando 
o resultado das minhas pesquisas, para 
demonstrar que a única forma exacta 
é a que ensinou o meu inolvidável roes-
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tre José Damião Vieira. Como, entre
tanto, surge agora a declaração de que 
a grafia "Jiquié" foi aprovada por de
creto do Governo Estadual, este meu 
trabalho não será meramente linguís
tico, -senão filológico-jurídico. 

~ 
Quando,. na qualidade de assistente 

técnico da Comissão do Vocabulário da 
Academia Brasileira de Letras, tive de 
dar cumprimento às "Instruções" pára · 
a organização do j!equeno Vocabulário 
Ortográfic'l, dado 1. lume em 1943, to
do o cuidado e carinho pus, especial
mente, em obedecer ao sexto item da
quelas "Instruções", que mandava "evi
tar duplicidade gráfica ou prosódica 
de qualquer natureza", e ao número 32 
do capitulo X, que determinava o fa
zer-se "a mais rigorosa distinção -entre 
os vocábulos parónimos e os de grafia 
dupla que se escrevem com e ou com 
i", etc. 

Qualquer vocábulo que ordinària
mente se escreve com "e" e com "l" 
foi estudado à luz da etimologia, da 
história e do uso, a fim de ser. esco
lhida a forma consentânea à ciência, 
para ser registrada no vocabulário 
Ortográfico. 

Em chegando a vez do registro do 
gentílico "jequieense", não obstante 
achar-se o topónimo "Jequié" escrito 
com "e" no "Quadro territorial das uni
dades da Federação, fixado para o 
quinquénio de 1939-1943, em virtude da , 
lei orgânica nacional n.0 311, de 2 de 
Março de 1938" <veja-se a 2.ª edição 
do livro Dtvtsão Territorial dos Estados 
Unidos do · Brasil, 1942, pags. 91 e 320), 
foi-me necessário averiguar a razão 
daquele "e", por isso que, -na ocasião,. 
tinha eu entre mãos duas cartas e um 
jomalzinho Vindos da cidade que tem 
aquela denominação, nos quais se via 
o topónimo escrito com "i''.. Era de mis
ter saber, ao certo, se a . palavra de'via 
figurar desta ou daquela forma. - , 

Sem nenhuma ideia preconcebidá, 
mas inteiramente com os olhos fitos na 
verdade •cientifica, lancei-me ao estud? 
desse topónimo, e aqui resumirei o re
sultado das minhas :r>esquisas. 

"O problema mais importante, · o 
estudo mais sérlo e a meu ver essen
cial", declara o conspícuo escritor Teo
doro Sampaio em O Tupt na Geografia 
Nacional, 3.ª edição, pág. 171, "é o 
da identificação. histórica do vocábulo 
ou a restauração de sua grafia primi~ 
tiva, tal como ela simbolicamente re-· 
presentou, em outro tempo, a palavra. 
falada." - "lt necessário" (continua 

ele) "surpreender-lhe a grafia antiga, 
decerto a mais verdadeira., pois que é 
de supor fosse a representação simbólica 
mais fiel dos sons recolhidos Oirecta
mente do gentio ou dos seus imediatos 
descendentes e, portanto, mais isenta 
dos efeitos provenientes do diutu~ 
contacto com a língua que ficou pre
valecendo." 

O mesmo doutíssimo tupínólogo, 
que não podia deixar de fazer a iden
tificação .histórica do vocábulo de que 
se trata, .a fim de o consignar em sua 
grande obra, assim o registra: "Jiquié, 
corr. yiki-é, o covo de forma diversa. 
Entretanto, o vocábulo pode ter proce
dido da alteração de Yaquié, palavra 
da língua dos Camacãs, para exprimir 
- onça, cachorro." Note-se que a forma 
"Jiquié", de que se ele serviu, não é a 
ortografia, senão mera transcrição de 
"Yiki-é". 

Consoante a classificação de· P. 
Rivet, citado pelo glotólogo Jorge Ber
tolaso Stella em As Línguas Indígenas 
da América (ed. de 1929, pág. 93), habi
tavam Ce ainda habitam) os "Camacãs 
(Mongoiós ou Monxocos) entre os rios 
Pardo, Ilhéus e de Contas, ao sul do 
estado da Baía", e o eminente filólogo
llnguista Rosário Farani Mansur Oué
rios insere no seu vocabulário da língua 
camacã os terJl'.\OS "cão" e "onça" re
presentados,. respectivamente, pelas pa
lavras "txakê" e "txakêiê". (Veja-se 
o vol. IV dos Arquivos do Museu Para
naense, págs. 299 e 303.) 

Ora, se "cão" é, na língua camacã, 
"txakê", e "onça" é "txakêiê"; se "Ya
quié" tem feição bem característica do 
tupi, como assevera o referido tupínó
logo, torna-se manifesto que o nome 
da cidade baiana foi, indubitàvelmente, 
dado por tribo diversa da dos Camacãs. 
Na página 174 da supramencionada 
obra, escreve Teodoro Sampaio: "08 
nomes JEQUIÉ, Sincorá e Cochó ou 
Ooyó, que, em língua tapuia, significam 
respectivamente: onça, fome e rio, pela 
sua estrutura aproximada do tupi, tam
bém podiam ser filiados a esta língua." 

Na mesma página, afirma ele que 
o nome "Jequitinhonha" talvez prove
nha da língua dos Botocudos, mas pode 
ser identificado com uma frase do tupi. 
Isso prova que, segundo as suas · pró
prias palavras, essas "vozes bárbaras, 
na sua lenta e secular foS$ilização, per
dida a primitiva e origínal est:rutura, 
já não têm sentido nem expressão, de
signando as prósperas cidades dos novos 
dominadores". (Op. cit., p. 47.) 

• 1 
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As palavras de origem tupi-guarani por Plinio Airosa, edição de 1938), vê
foram ouvidas pelos colonizadores e ca- se à página 168: "Couão de 11eixe - Je
tequistas, que as falavam com altera- queâ: outros se nassinho. - Jequei." 
ções prosódicas, ou por não saberem Gonçalves Dias insere no seu · Di
pronunciá-las cqmo os Aborígenes, ·ou cionário da Língua Tupi: - "Jequi -
por não as perceberem . claramente; os armadilha para apanpar peixe, cons
Jesuítas escreveram-nas muitas vezes truída de forma, que o peixe entre e 
com imperfeições, ora porque não as não se possa virar para sair." 
ouviam com toda a nitidez, ora porque Nos "Estudos Lexicográficos do 
não as · podiam com exacção trasladar Dialecto Brasileiro'', do Dr. António J oa
ao papel, por serem insuficientes para quim de Macedo Soares, publicados na 
tal os caracteres do nosso alfabeto. Revista do Instituto Histórico e Geo
Daí as dificuldades insuperáveis com gráfico Brasileiro em 194:.?, vol. 177. 
que lutam os que procuram desvendar lê-se a páginas 1?4 e 155: "Jequitinhó
étimos de palavras das línguas indíge- nha, coro frequentado." Há em coro 
nas para as bem escrever em portu- erro de impressão; leia-se covo, que é 
guês. Todos têm de se contentar com a tradução de jequi, como dá Martius, 
as grafias dos jesuítas e dos que primei- compondo a palavra assim: jequi-t
ro se dedicaram aos estudos daquelas nhonhe." - "Sobre este ponto de orto-
línguas. grafia direi que, se na palavra está a 

VejaJ110-las, pois. ideia de "covo'', deve-se escrever jequi, 
O padre António Ruiz de Montoya pois é o respectivo termo guarani." -

arrola na sua Arte de la Lengua Gua- "Jequi sabemos já o que é." - "Ti é 
raní ó mas bién Tupí, edição de 1876, muitas vezes diminutivo: jequiti, co
as palavras "Yequeá" com a significa- vinho." 
ção de "cafiiço, nasa pequena'', e "Ye- ' Outro especialista é o Dr. Alfredo 
quei" c;om o significado de "nasa lar- Augusto Mata, que destarte escreve na 
ga". Também assinala a existência de sua "Contribuição ao Estudo do Voca
"Yiqui", porém no sentido de "desgra- bulário Amazonense'', publicada na 
nar maiz", etc. Revista do Instituto Geográfico e His-

No Lexicon Hispano-Guaranicum tórico do Amazonas, ano VI, números 
ou Vocabulário de.la Lengua Guaraní, . 1 ·e 2, pág. 193: - "Jequi - (Reg.) -
regista o padre Paulo Restivo a pala- Covo com o feitio de funil destinado a 
vra "Yequeá" com a acepção de "nassa apanhar o pescado. Do tupi y iquê, 
de pescar". aquilo em que se entra. Jiqui." 

O Dr. 'Von Martius consigna em O nosso filólogo João Ribeiro dá no 
Glossaria Linguarum Brasiliensium, Dicionário Enciclopédico as formas 
sob a epígrafe "Nomina aliquot locorum "jequi" e "jiqui". com os significados 
in língua tupi", o nome "Jiquié" com de "rede de pescar", "nassa", "armadi
as variantes "giqui", "jiqui" e "jecu", lha para a pesca em forma de funil 
dando-lhes a significação de "naza Pa- feito de varinhas"; mas registra sô
ra apanhar peixes"; mas também ads- mente com "e" os topónimos "Jequiá'', 
creve os seguintes: "Jecu (Espírito San- "Jequitinhonha" e outros vocábulos. 
to, Rio) - pro jequi, gequi, jiqui, nassa, Estranhando a dupla grafia desse emé
covo; sportula"; "Jequitahi, Jequetahy, rito professor, gramático, lexicógrafo e 
Jiquitahy (Minas, Rio) - tequi covo, filélogo, escreyi -ao Dr. Plínio Airosa, 
ta para tomar, hy rio.' Fluvh~ pro em 27 de Maio de 1942; a fim de saber 
sportulis"; "Jequi (Ceará, Povoaçao) qual a sua opinião' a respeito da grafia 
idem quod Jecu"; "Jequia (Alagoas, "Jiquié", que estava sendo imposta em 
Rio) - idem."; "Jequibá, Jiquibá (Ala-· virtude de se achar mais próxima do 
goa~. Lagoa) - jequi covo, ibq. árvore. seu · étimo. Respondeu-me o ilustrado 
Arbor sportularum"; "Jeq_uitiba (Minas, catedrático de Etnografia e Língua 
Ribeiro,. Lugar) . Locus, tyba, ~ortu- Tupi-Guarani, a 2 de Junho do mesmo 
larum fequi, arbor"; "Jequitinhonha ano, que, "se quisermos escrever "Ji
(Minas, Rio) - jequi-t-nonhe, covo quié" em lugar de "Jequié" apenas por
frequentado; sportula semper plena"; que ~Jiquié" está inais próximo do éti
"Jiquia (Alagoas, Rio) - conf. Jecu, mo tupi-"guarani, então não há como 
Jequi." fugir de uma revisão de milhares de 

Na edição de 1938 dessa obra, lê-se outros_ termos que pronunciamos e es-
"Jaquieh". crevemos correntemente sem a menor 

No vocabulário da Língua Brasí- preocupação etimológica. O que nos 
Zica (manuscrito português-tupi do importa, desde logo, é saber se escreve
século XVII, coordenado e -prefaciado remos em português Jequié ou Gequíé." 
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Nota-se que ele -repudia a forma "Ji
quié". 

Observando que · um dos melhores 
colaboradores da ·revista Brasiliana, 
o Sr. Dr. Nélson de Sena, se ocupava 

.frequentemente com topónimos da lín
gua tupi-guarani, escrevi-lhe um bi
lhete acerca da palavra cuja grafia se 
discute, e ·a 28 de Maio de 1942 me 
veio às mãos esta resposta: - "Os no
mes indígenas iniciados por "jequi" 
têm "e" e não "i" na primeira silaba, 
como os seguintes: "Jequiá" (São Pau
lo), Jequié (Baía), "Jequiri" (Minas 
e São Paulo), "Jequitibá"• e "Jequiti
nhonha" (Minas) , etc." Além desses, 
outros me depararam escritos seus, to
pónimos ou não, quais estes: "Jequitaí", 
"Jequi", "jequi", "jequi.á", "jequici", 
"jequiri", "jequiriti", "jequitá'', "jequi
tibá", "jequitiguaçu", etc. Os únicos que 
encontrei escritos com "i" foram "jiqui
panga" e "jiquitaia", que me parece es
tarem bem grafados, visto nada terem 
que ver com "jequi" (covo ou nassa), 
pois "jiquiganga" é divertimento ou 
farra, e "jiquitaia" é pimenta malague
ta reduzida a pó ou molho dessa pi
menta. 

o que se conclui de tudo isso é 
que: a) só Teodoro Sampaio interpreta 
o vocábulo "Jequié" como alteração de 
"Yaquié", que ele julga haver procedi
do, talvez, da língua dos Camacãs, com 
o sentido de "onça" ou "cáchorro", em
bora ache que essa palavra tenha es
trutura do tupi; b) nem um só dos au
tores e tupinólogos citados deixa de re
conhecer que "jequi" se escreve com 
"e" e tem a significação de "nassa" ou 
"covo"; cJ nenhum deles apresenta a 
forma "Tig-yguié". Só o Vocabulário 
na Língua Brasílica, de Plínio Airosa, 
a páginas 64 e 267, consigna palavras 
iniciãdas por "tig", porém com o sig
nificado de "irmão" ou "irmã":. - "tlg
queigra" Ormão mais velho) , "tigbi
gra" (irmão mais moço) e "tigquera" 
(irmã· de mulher mais velha). 

·Como interpretará "Tig-yguié" o 
seu inventor ou o seu paraninfo? In
terpr•tará o "tig" por irmão ou trmã ? 
E que tem "Jequié" com irmã ou irmão? 
Plinio Airosa (Primeiras Noções de 
Tupi, ed . de 1933, pág. 99) aconselha 
sàbiamente : "li:: mil vezes preferível não 
traduzir, não interpretar, a futerpretar 
ou traduzir com falsidade." 

Nos Novos Rumos da TupinolÓgia, 
ed. de 1935, págs. 8 e 9, o Dr. Mansur 
Guérios leva a mal, com toda a razão, 
os que, ante um vocábulo tupi-guarani, 
só cuidam de procurar-lhe o étt.mo, ex-

plicando o tupi pelo próprio tupi. Diz 
ele: "O fraco de todos eles é a etimo
logia, como eles a entendem; é a ana
tomia morfológica e semântica a bel .. 
prazer, mas em suma é lucubração 
fantasiosa ou acrobatismo." 

"Para a etimologia", continua o eru
dito filólogo, "a fonética é o ponto de 
partiàa das investigações, e só a fo
nética dá à ciência da etimologia o 
carácter de solidez e vigor e confiança 
de que gozam outros grupos." 

Inventar palavras inexistent~s pa
ra justificar a grafia de um vocábulo 
tupi-guarani, em vez de -ser processo 
científico, é malabarismo etimológico. 

Dado que a lldima forma indígena 
fosse "jiqui'', nada obstaria a que o pri
meiro "i", átono, passasse a "e" em 
nossa língua, visto que, sendo repetido 
o "i" na mesma palavra, em sílabas 
sucessivas, um deles se substituiu por 

, "e'', o que se denomina dissimilação 
("Curso de Filologia Portuguesa" de 
Rodrigo de Sá Nogueira, ed. de 1932, p. 
60); e creio não existir filólogo, etimo
logista ou fonetista que não saiba e 
não ensine que, desde os primórdios do 
idioma que falamos, é comum "a troca 
do i átono por e, principalmente em 
sílaba inicial de palavra seguida de ou
tra em que haja tamMm i (dissimila
ção)". (Cf. J .J. Nunes: Compêndio de 

· Gramática HistóriCa Portuguesa, 2.ª 
ed., pág. 62.) 

Quanto ao "y" de "Yequeá'', "Ya
quey", etc., sabe-se que os melhores au
tores de obras tupis e guaranis lhe dão 
o valor de "j". (Cf . Arte de Gramá
tica da Língua mais Usada na Costa 
do Brasil, do padre José de Anchieta; 
Arte de la Lengua Guaraní, ó m.as 
bién Tupi, do padre António Ruiz de 
Montoya; Vocabulário das Palavras 
Guaranis, pelo Dr . Baptista Caetano 
de Almeida Nogueira; etc.) 

Na toponímia brasilica existem nu
merosos nomes que se escrevem com "j", 
e não com "y" nem com "g". Haja vista 
aos seguintes: "Itapajé" e "Jequi" no 
Ceará; ;•são Joã.p dp Sabuji" e "São 
Paulo do Potenji" no Rio Grande do 
Norte; "Cuiteji", "Mujiqui", "Sabujira
na" e "Sabuji" na Paraiba; "Amaraji", 
"Jenipapo" e "Siriji" em Pernambuco; 
"M:aragoji" e "Passo de Camarajibe" em 
Alagoas; "Anajé", "Camuruji", "Guaje
ru'', "Itaji", "Itajibá", "Itanajé", "Je
quié", "Jequiêzinho", "Jiquitaia", "Ma
ragojipe", "Maragojipinho" e ''Mucujê" 
na Baía; "Cachoeira do Pajeú", "Itamo
ji", "Itapajipe'·', "Jeceaba", "Jequirl", 
"Jequitaí", "Jequitibá", "Jequitibá de 
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Guanhães'', "Jequitinhonha." Jimirim" 
e "Tocos do Moji" em. Minàs Gerais· 
"~etibá" no Espírito Santo; "Majé" nb 
~io de Janeiro; "Ajicê'', "Jeriquara", 
'Moji das Cruzes", "Mojiguaçu" "Mo
Jimirim" e "Piranji" em São 'Paulo· 
"Guaraji" e "Tibaji" no· Paraná· "Ti~ 
j~pió" em Santa Catarina; "Bajé": "Ba
rao de Cotejipe" e "Jiruá" no .Rio Gran
de do Sul; e "Apinajé" em Goiás. 

iC 

para oferecer aos estudiosos do nosso 
idioma: várias outras &uardo c~idado
samente, a fim de as ir "tirando a praça 
quando se tornarem oportunas. O as
sunto é, deveras, interessante e dá lar
gas ensanchas aos tupinólogos e aman
tes da Língua, visto que, por causa ~e 
"!lm "i", muitas soluções análogas vir~o 
a tona, dando-se boas noções da mate
ria a quem só .a conhece de ouvida, ~r~
zendo-se luz à maneii'a de grafar mu
meros vocábulos semelhantes e, além 

Consideremos, por derradeiro, o · disso, despertando-se 0 gosto do estu,do 
nosso topónimo à. luz da legislação pá- não só do tupi-guarani, senão tambem 
tria. do idioma ~rnáculo. · . 

As Instruções ou Formulário Orto- Dois argumentos trago a· · balha a-
gráfico, bem como o Pequeno Voca-
bulário Ortográfico da Língua Portu- gora: um histórico e o outro de fonética 
guesa, edição de 1943, em vigor actual- histórica, ambos oferecidos aos doutos, 
mente,' registram "jequieenses" e "je- que, felizmente, não faltam no Jequié. 
quieense" a páginas XLllI e 800. Não resta a menor dúvida de que, 

. O vocabulário ortográfico Resu- ent~e . os maiores tupínólogos brasil~i
mido da Língua Portuguesa e as Ins- ros,-1 figura CC?mo estrela de primeira 
truções que o acompanham consignam .. grandeza o nosso eminente patricio Teo
"jequieense" na pág. 286, "Jequié" na doro Sampaio. E, conforme o seu pa
pág. XVII e ''.Jequieenses" na pág recer, nenhunt deles ultrapassa o Dr. 
:XXXIV. Esse "Vocabulário" foi apro: Carlos von Martius, precipuamente no 
vado pelo decreto-lei n.º 8.286, de 5 de q:!;le diz res~eito à origem e interpreta
Dezembro de 1945, em cujo artigo 7,0 se çao dos. vocabulos tupis empregados na 
revogam as disposições em contrário. g~ografia nacion~l, seguindo-se o er;u-

Por consequência, ainda que antes di~o. Freire Alemao quanto.ª? processo 
desse decreto-lei tivera sido baixado de- crit~co do exame ~timologico desse~ 
ereto que apro"\làsse a grafia "Jiquié" vocabulos. Teodoro Sampaio segue, mm 
ta_l decreto foi revogado peló decreto~ d~. pei:to, o Glossaria Ling'lfarum, Bra
lei n.0 8.286. siliensium daquele naturalista bavaro, 

como segue os passos do notável natu
ralista brasileiro que citei em segundo 
lugar. O processo do Dr. Teodoro Sam
paio é reconhecer antes de mais nada, 
a identidade do vocábulo tupi e regis
trar as possíveis alterações fonéticas e 
morfológicas desse vocábulo, a fim de 
o traduzir ou de apresentar o seu signi
ficado. 

Os estados da União não podem 
sem ferir a nossa ·Magna Carta legis~ 
lar contràri.amente 'às leis feder~is. ES
tas são leis substantivas, ao passo que 
as dos estados são leis adjectivas. Nesté 
particular, é pacífica ·a jurisprudência 
do Supremo Tribuna_! Federal, guarda 
perep e da Constituiçao. -

Em conclusão: ante a Filologia e 
as leis do País, só há uma grafia legíti
ma para o nqme da progressista cidade 
sertaneja do estado da Baía, e esta 
grafia é JEQUIÉ. 

iC 
O trabalho supratranscrito foi re

publicado na cidade do Jequi&, estado 
da Baía, depois de ser dado à publi
ciàade, em 23 de Maio do corrente ano, 
.pelas colunas · do diário carioca "Bra
sil-Portugal", conforme gentil comuni
cação que me fizeram dóis distintissi
mos amigos jequieenses. Havendo .au 
quem enriste comigo por amor do "i" 
naquele topónimo, impende-me roboralj 
a minha argumentação, aditando al
gumas prbvas científicas a pró da lídi-, 
ma grafia do nome da referida cidade. 
E não serão apepas estas as que tenho 

Aplicando esse processo ao vocá.bu:
lo em questão, sabemos que ele se va
leu do "j '', que não existe no tupi, por
que foi introduzido pelos Portugueses. 
Assim como o "i" latino evolveu para 
"i" tv. g.: "Ieremias'', Jeremias, "Iesus", 
Jesus), também assim evolucionou ~ 
"i'', fonema da língua tupi-guarani, 
para "j" português, qual se verifita! .!?,· 
ex., em "acaju" "Aracaju", "aruJa , 
"Ajuricaba" "ajuru" "boijejá'', '!ja
guar", "japécanga'', /'japi'', "Jequié". 

ResP,ectivamente ao fon"ema que ~-
•gue à primeira ~ílaba da paJavra~ "Je
quié'', Teodoro Sampaio lançoµ ip~o do 
"k" a fim de suprir a falta do ' c gu
tural surdo' antes de "e", "i", "y", por
que, diz ele, sendo sempre sono~o. o 
"u" depois de "q" não lhe era licito 
escrever ' '.quiriri'',' "oquena", "oquir" 



RESENHA E pPINIOES 613 

(que se pronunciariam "cuiriri", "ocue
na", "ocuir"), l'.llas _sômente "kiriri", 
"okena", "okir", como o fez. 

E relativamente ao "i" da palavra 
"yiki", ele próprio reconhece que so
freu alter.ação em nossa llngua. Ao 
consignar o termo "Jiqui", com a signi
·ficação ·de "covo'', "nassa'', acrescenta 
is.to: "Alt. Jequi, Juki. ":rncontestàvel
mente se deu com o "l" átono da língua 
tupi o mesmo que se efectuou com o 
"i" átono latino em sua passagem para 
o português. Em sendo pretónico, o "i'' 
átono latino, precedido de consoante 
que não se liga à consoante seguinte, 
tomou o valor de "e" surdo em nosso 

• idioma; e, como ensina José Joaquim 
' Nunes em sua Gramática Histórica 

Portuguesa (2.ª ed., pág. 62), "é Já mui
to antiga na Língua a troca do ,"1" áto
no por "e", principalmente em sílaba 
inicial de palavra seguida de outra em 
que haja também "i" (dissimilação)". 

Apliquemos este facto de fonética 
histórica ao nosso vocábulo. Admita
mos que a fprma primitiva fosse "Ji
qulé". O primeiro "i" é átono e está 
antes de consoante; acha-je na sílaba 
iniéial, seguida de outra silaba em que 
também figura a letra "i". Por conse
quência, o "i" da palavra primitiva não 
podia deixar de se converter em "e". 
Numerosos casos análogos .existem da 
passagem do "1" para "e" em vocábulos 
tupis ou tupis-guaranis. Haja vista aos 
seguin1;es: "Amaetinga", de "embay
tinga"; "Bacaetava", de "mbaé-caita
ba"; "Brejaúva", de "ybyrayá-yba'; 
"Cacerebu'', de "cacira-bu"; "Ceplpira", 
de "cibe...pira" ou "Cibepyra"; "coera
na" de "kiy-rana"; "Coreaú", de 
"curtá-hu" ou "curiá-ú"; "Coremaí", de 
"curimã-y"; "Corondeúba", de "~oron
di-yba"; "Engaguaçu'', de "inga-gua
çu"; "Guareí", de "guari-y"; "Gaaxen
duba", de "guachi-dyba"; "lgaretinga", 
de "ygara-yt_inga"; "ipecacuanha", de 
"ypy-caá-gueê"; "ltaplcuru", de "ita-

'·· pé-curu"; "jateiíca", de "y-ati-uca"; 
"jeneúna", de "yani-Ullfl." ou "Y:andi
una''; "Mapendipe", de "ma-pind1-pe"; 
"Márapendi", de "mbará-pindi"; "Mea
ri", de "mbiá-r.-y"; "meru", de "mbir
u; "oeraponga", de "uirá-ponga"; "oe
rarepoti" de· "uiqí-repoty"; "pereira", 
de "pyr-era" ou py-rêra"; "Peruíbe", 
de ".ipiru-y-be"; "peri", de "piry" ou 

. "piri"; "Piquerobi", de "piqulr-oby"; 
"sereíba'', de "ciri-yba"; "sereitinga", 
de "ciriyba-tinga"; "Serinhaém", de 
"ciri-nhaê"; "tapexai", de "ta-pichaim"; 
"Tremembé", de "tiri-membé"; "uera
na", de "uí-rana". Foi reconhecendo 
esta passagem normal do "i" para "e" 

que Teodoro Sampaio registrou não si>
mente a forma usual "Jequi", mas tam-

. bém as que venho de citar. Ele sabia 
perfeitamente a razão por que deu à 
palavra "Jequlé" o étimo "yikié", con
signando imediatamente a forma "Jl
quié"; mas sabia, igualmente, que "Ji
quié" outra coisa não é que a transcri
ção do vocábulo tupi. Ora, os etimolo
gistas, os foneticistas, os filólogos, em 
geral, absolutamente nã,o confundem 
"transcrição" de uma palavra com a 
"ortografia" dessa mesma palavra. 
Transcrição é coisa muito diferente de 
ortografia, E tanto ele sabia disso, que, 
tendo de escrever o topónimo, não o 
fez de conformidade com a transcrição, 
mas em harmonia com a: verdadeira 
forma de grafar o vocábulo, tal qual a 
apontou para "Jequi" e "~quitibá". 
Assim que, na página 56 de ó TUiJÍ na 
Geografia Nacional, 3.ª edição, se vê 
"Jequié", e "Jequié" se lê à página 174. 
Nessa mesma página se encontra "Je
quitinhonha", a respeito do qual escre
ve ele: "Muito provável é que esse nome 
Jequitinhonha proceda da lingua dos 
Botocudos, derivando-se de Jequiéti
nhong, que quer dizer - rugido da on.:. 
ça; entretanto, no tupi pode muito bem 
.ser identificado com a frase Jikyty
nhonhe, que se pode traduzir cooo na 
água amarrado ou assentado." 1 

Teodoro Sampaio tinha, inquestio
nàvelmente, grande intuição filológica. 
manifestada claramente no capítulo III 
da aludida obra. Aí, confessa ele, com 
verdadeiro saber linguístico, a sua fé 
nos mais modernos processos de inves
tigação etimológica, em especial com 
referência a vocábulos da língua tupi. 
O problema mais importante, diz ele 
a páginas 171 e 17,2, "é o da identifica
ção histórica do vocábulo ou a restau
raç~o de sua grafia primitiva, tal como 
ela simbolicamente representou, em ou
tro tempo, a palavra falada". - "Con
seguida a; restauração histórica do vo
cábulo, fácil será explicar· como ele se 
alterou ou como evolveu até nós, por
que invariáveis e positivas são as leis 
filológicas que regem a espécie." 

Felizmente, ele não pertence ao nú
mero daqueles que 'vivem (no dizer de 
Baptista Caetano) a "esgaraft!l\char 
etimologia". 

No que concerne à restauração his
tórica, à restauração da origem primi
tiva do topónimo de que se trata, basta 

1 que se investigue a sua grafia em do
cumentos antigos, crónicas, roteiros, re
lações de viage~, mapas geográficos, 
cartas de pal't!ilhas, inventários, etc., 
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para se chegar a uma conclusão defi
nitiva. Ora, existe no Jequié um estu
dioso incansável, que é o Sr. Émerson 
Pinto de Araújo, que folheou os mais 
antigos documentos a seu alcance, a 
fim de se certificar da forma que se 
dava ao nosso topónimo. "Ao folhear
mos os mais antigos documentós" -
afirma ele no periódico O Jequié, edi
ção de 22 de Maio âo corrente ano -:-, 
"ao folhearmos os mais antigos docu
mentos que tivemos em mão·s, quer do 
tempo de Jequié povoado, quer do tem
po de Jequié vila, deparámos sempre 
com a grafia je e nunca ji ." E-no mesmo 
periódico, edição de 14 de Junho deste 

·ano, declara formalmente: "Um docu
mento não menos iDJ.portante nos foi 
gentilmente emprestado pelo Sr. Gu- · 
mersindo Rodrigues, no qual se fazem 
referências ao inventário em Caeté, es
tado de Minas, do Sr. José de Sá Bitten
court· Accioly, de 1832 a 1838, proprie
tário da fazenda "~orda da Mata", 
comprada em 1779 por dez mil cruzados 
a João Gonçalves da Costa. Nesse pre
cioso e autêntico documento, lavrado 
pelo antigo juiz de direito João de No
vais Miranda, lê-se, por exemplo, "her
deiros na fazenda denominada Jequié 
ou Barra de Jequié", "a grande fazenda 
Borda da Mata, onde está encravada 
a fazenda Jequié", e várias referêhcias 
outras, sempre feitas com a grafia "Je
quié" (com "e") e nunca "Jiquié" (com · 

· "i") . Igualmente, nos livros e actas, 
tanto da "Junta Distrital" quanto do 
"l.º Conselho Municipal", encontrámos 
"Jequié" escrito com "je". Da mesma 
maneira, nas leis estaduais n.0 180, de 
19 de Julho de 1897, e n.O 779, de 13 de 
Junho de 1910, que, respectivamente, 
elevaram este município ·à vila e à ci
dade, deparámos com Jequié e nunca 
Jiquié." 

Se Teodoro Sampaio tivesse à mão 
documentos como esses, com toda a cer
teza não deixaria de os mencionar na 
sua prestimosa obra, mas não deixaria 
de transcrever por "Jiquié" a forma 
"Yiki-é", embora soubesseiperfeitamen
te que o "i" original evolucionou para 

·"e" em nosso .idioma, tanto que; ao em
prega• o topónimo, é com "e" ·que ele 
o escreve. Quem supuser que é correcta 
grafia a transcrição de um vocábulo, 
sobre ignorar os mais elementares prin
cípios de fonética histórica, está sujei-

to ·a perpetrar os mais sáfios erros de 
escrita. As pessoas estiidiosas que lida:in. 
com idiomas estrang@lros, sem excep_ 
tuar as línguas indígenas e africanas 
sabem muito bem que a transcriçãÔ 
não é a grafia exacta. A transcrição é 
em Filologia, "a expressão gráfica dos 
sons (fonemas) de uma língua, inde
pendentemente do sistema ortográfico 
usado nessa mesma lingua": é também • 
"a expressão gráfica dos vocábulos de 
um idioma analfabético"; e1 ainda, é "a 
escrita metódica de um idioma que a. 
não possua propriamente". No pr\mei
ro caso estão o inglês, o alemão, o pola. .. 
co, o sueco, o norueguês, o holandês, o 
húngaro, o dinamarquês, etc.; no se
gundo, o tupi, o tupi-guarani, o guara
ni, o caingangue, etc.; no último, o chi
nês e outros em que as palavras são 
representadas por sinais. 

Não devo silenciar um facto histó
rico da mais alta importância, que pôs 
em evidência o nome da cidade do Je
quié: a mudança eventual da Assem
bleia Legislativa da Baía para aquela. 
próspera localidade . Quando assumiu 
o governo d.P estàdo da Baía, em 22 de 
Dezembro de 1911; o Dr. Aurélio Rodri
gues Viana convocou extraordinària
mente a Assembleia-Geral para se reu
nir, a 15 de Janeiro de 1912, na cidade 
do Jequié, a fim de resolver assuntos 
graves e tomar conhecimento de factds 
que o governador lhe queria expor. 
Transferida a sede do parlamento para. 
o Jequié, - o f!Ue , aliás, nã.Q se realizou 
em virtude dos sucessos que culmina
ram com o bombardeio de 10 de Janeiro 
de 1912 -, o nome dessa localidade 
aparecia em todos os jornais, revistas 
e publicações de várias espécies, ofici
ais, jurídicas, forenses, administrativas, 
etc., e jamais i::e notou a grafia com "i", 
.na primeira sílaba desse topónimo. No 
acto da transferência do parlamento 
está escrito "Jequié"; a Gazeta ào Povo, 
da cidade do Salvador, edição de 23 de 
Dezembro de 1911, tratando da mudan
ça do Congres~. dá somente a forma 
com "e"; a representação que foi feita 
pelos congressistas democráticos con
tém a palavra "Jequié"; "Jequié" se vê 
muitas vezes, invariàvelmente assim 
ortografado, em agravos, recursos e "ha
beas-corpus" que surgiram em virtude 
da situação criada pelo referido acto. 
E "Jequié" ficou; ficou e ficará. · 

José àe Sá Nunes . 

..... 
Concorra para que o Brasil seja geogràficamente bem representado, enviando ao Conselho 
Nacional de Geografia informações e mapas que possam ser de utilidade à nova edição 

da Carta Geográfica do Brasil ao Milionésimo, que o Conselho está elaborando. 
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Como dissemos, é útil ao geógrafo, principalmente ao que se dedica à 
:geografia humana, ter noções gerais das necessidades ecológicas de diversas 
plantas, cultivadas e nativas. Isto constitui campo fértil para observações de 
valor fundamental e facilita a explicação de inúmeros fatos observados numa 
paisagem. Se bem que não possamos dizer que conhecimentos superficiais de 

.eeõWgia vegetal sejam suficientes, damos abaixo uma tabela sumária. O 
con}unto de fatôres edáficos, climáticos e ·~erentes à fisiologia vegetal é vas-
tíssimo; e existe entre êles uma série interminável, e ainda mal conhecida, ou 
de todo desconhecida, de interdependências e compensações; mas, em todo 
caso, preferimos dizer alguma coisa a ficarmos calados. Pedimos apenas leq!,brar 
que a tabela inclui· muito poucos daqueles fatôres, e apenas os edáficos ~ Solp 
arenoso em clima úmido fornece mais água à planta que solo éie boa capacidade 
de retenção d'água em clima semi-árido. Basta esta consideração simples para 
indicar que o clima pode compensar deficiência de solo./ A fim de reter na 
.memória com mais facilidade os dados da tabela, convém lembrar qual é a 
natureza do clima no habitat natural de cada planta . 

Condições gerais do solo necessárias para o bom desenvolvimento das 
seguintes plantas: 

~ 

Profundidade Rellncão Matéria Riqueza Riqueza 
PLANTAS (m) - Textura d'iaua orginlca pH qulmica qulmlca 

geral parllculm' -Café .. . ........ . 1 1/2 Barrenta Boa Máximo po&-
· sível 

>6 Regular -
.Alcodlo . . ..... . . 1/2 Aren- Fraca Pouca 7 Múima -
Milho .. . . . . . . . . . 1/2 Barrenta Boa Bastante >6 Regular -
<:aa .. .. .. .... ... 1/2 a 3/4 • • . 6 Boa K 
.Arrós .. .. .. . .. ... 1/3 a 1/2 • Irrigação Bastante 6 Regular -
Mandioca . .. .. ... 1/2 Arenosa b&r- Fraca Pouca 5 a 7 . -

renta ... 
.Bauana . .. .. . . ... 1 a 1 1/2 Barrenta Muito boa Muita 6 Boa K 
Mam1o .......... 1 a 1 1/2 • Boa Regular 6 • . -
Batatinha ... . . . . . 1/3 a 1/2 . . Muita <6 Regular - , 

: Batata doce ... .. . 1/2 Aren- bu- Regular Regular 6 . -
renta 

Inoculaçio ·Guando .. .. .. . . . . 1/2 a 3/4 . . . >6 . 
.Feijão . . . .... . . .. 1/3 a 1/2 . Grande Muita 6 Boa -
Trigo .. .. . . . . . . • . 1/2 . Regular Bastante 6 Regular Ca 

·Centeio . . ........ 1/2 Aren- bit- . Regular 7 Baatante Ca 
renta . 

·Tomate ....... . . . 1/2 Barrenta Alta Muita 6 • K 
.l.egumea .. . . ... . . 1/3 a 1/2 . . . Máxima 6 • N 

~~:::.::: 1/3 a 1/2 • Irrigação Muita 7 Muita N 
3 . Muito boa Bastante >8 Regular N 
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Profundidade Rete.,Po Matéria 
'pH 

Riqueza Riqueza 
PLANTAS (m) 'Textura r agua orgânica qulmica ~mica 

geral particular -Barba de bode .•. !Sm. Qualquer Fraca Muito pouca Desde 3,7 Desde mí .. 1 
nima -

Sapê . . ... . ....... 20 cm. Bamnta ou Alta Bastante . . 
arOtoea -

Samambaia ...... 20 cm. . • Regular . . -
Fiimo ........... 1/2 a 3/4 Bamnta Boa Bastante 7 Bastante < 
MlllllOoa ... . ... . . 314 a l . . . 6 Reir1lar N.K 
Tangue .. . . . . . ... 1 1/2 > . Regular 6 Boa 1 
Amendoim . .. ..• • 1/3 . . Bastante 6 . ,__ 
Abacaxi ... .. .... . 1/2 a l Areooaa Fraca • 6 . K 
T&mara ....... ... l 1/2 . Muito 

1
fraca Pouca 8 Grande -

Oliveira . . ...... . . l 1/2 Arenosa ou Fraca . . 8 . Ca 
1 b&rtenta 

Mh ima Cebola ......... . 3/4 Barrenta Grande >6 Regular -
Uva ............. l Aren08a bar- Fraca Pouca 7 a 8 Crude Ca 

renta 

~º·· · · · · · ··· 1 a l 1/2 . Regular Regular 7 Bastante -
Pera .......... ~ . 1 a 1 12 i . . . 7 . -
Manga ........ .2 .. Boa Bastante >6 Regular K, N 
Ahllcate .•..•.. . . 1 a 1 1/2 . Bastante . 6 Bastante -
Linho .... · .. ... . 1/2 Arenosa bar- ~ • 7 . -Ca 

.renta 

:.~(::~: : :: :-::: 1/2 Barrenta Gnlnde Bastante 6 Regular -
1 Aren08a bar- Fraca Regular 6 Bastante . K 

renta 
Capim gordura . . . 1/2 Barrenta Regular . 6 Regular ' -
Alfafa ........... 1/2 a 3/4 Aren08a bar- . . 8 Grande InoAlação C& 

renta 1 
1 

Laranja .......... 1 a l 01/2 Aren08a Fra".\ Pouca 7 Grande Ca 
lndaiá ... ........ 2 Muito are- Mínima Mínima Deéde 3,7 Desde mi- -

n08a ' · nima 
Jaraguá ......... 1/2 a 3/4 ArenOlla l>ar- Regular Bastante 1>6 Regular -

renta 
Mate .... .. ...... 1 a 1 1/2 Barrenta Muito boa Muita >5 • -
Pinbeiro .. .. .. . .. 1 1/2 a 2 Aren08a bar- Boa . 

1 5 . -- renta 
Eucalipto . .....•• 5 • ArenOlla Míninl!. Nula D e 4,2 Mínima -
Caraguatá ....... 1/4 Argilosa Alta Pouca Deilde 5 Pouca (1) K 

1 1 Aren0t!8 Mínima • Deede 5 Bastante (2) -

OBSERVAÇÕES 
1 

Cada uma dessas plantas possuí uma certa capacidade extrativa; essa 
fôrça· é medida em pressão osmótica, ou seja em atmosferas. 

Assim, a capacidade extrativa do café é 8 a 12 atmos.; do algodão, 15 a 25; 
do arroo, 1 a 5; da mandioca, cêrca de 18; da banana, 8 a 10 atmos., etc. 

Café - requer solo 'barrento, melo argiloso e meio arenoso, e um pH alto, 
acima de 6. Quanto à riqueza química, precisa principalmente, azôto e potássio, 
não necessitando de riqueza particular. 

O cacau é muito semelhante ao café, porém mais exigente quanto à sombra, 
húmus, clima quente e úmido sem estiagem e s~m meses com temperatura méaia 
inferior a uns 200C. 

Arroz - o arroz tem uma capacidade extrativa muito fraca, êle precisa de 
brejo, pois não pode desenvolver apreciável esfôrço para retirar água. Nas 
mesmas condições também o agrião. 

O arroz de brejo mais plantad«J em S. Paulo é variedade "Iguape" e o de 
espig*> é variedade "Jaguarlbe". Ambos precisam de muita água, havendo 
peque'fia diferença de um . para o outro. Fiz num solo a determinação, com 
4 repetições, do teor de água que, por ser baixo, provocava comêço d~ mur
chamento: foi para o arroz "Iguape" 20,8% e para o "Jaguaribe" 20,2%. Isto 
~, 20.8,% e 2Q,2% cm• de água em 100 cm• de solo. Esta diferença é mínima, 
estatísticamente insigpifica.nte. Portanto o arroo de espigão necessita de umi
dade em grau, quase igual ao do arroz de baixada. Precisa de uma estação 
chuvosa sem grandes intervalos entre as chuvas. O teor de matéria orgânica 
de que o arroz precisa, relaciona-se com o teor de água disponível: quanto mais 
água recebe, menos matéria orgânica necessita. Entretanto, havendo mui~ 
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água no solo, há automàtlcamente muita matéria orgânica, salvo quando não 
se tratar de campo natural de baixada, e sim de atêrro, por exemplo. 

Mamão - melão, m~lancia - essas plantas cheias d'água, com 80% d'á~ 
ou mais, para serem gostosas precisam de menos chuva, duranta a maturação, 
pois quan'to mais chove mais aguadas :ficam e menos d~es e perfumadas. 

· Bata·tinha ·- se o pH f"r alto não é net:essário grande riqueza química. A 
batatinha é de clima semf-fupido e tempe.,do. É mllito grande a suscetibi
Iídade a doenças. Umas dela§, terrível, podendo aniquilar tôda a produção 
e infestar o terreno por uma dezena de anos, se chama "murcha bacteriana". 
Ataca os tubérculos. Como quase tô~s as bactérias, necessita de pH alto e 
riqueza de cálcio. Portanto, havendo perigo de "murcha bacteriana'', é preferl\rel 
um pH baixo, ainda que se obtenha_produção pequena. · 

As culturas, cujo prodÚto cresce dentro do solo. devem ser adubadas com 
multo cuidado, pois a adubação fará proliferar também as pragas. 

'Batata doce - é de clima úmido e quente, independente da eJlistência de 
estiagem, pois é planta de ciclo curto, todo êle se enquadrando no verão. 

Guando - é importante apesar de ser !rmito pouco ·cultivado. É uma le
~uminosa que serve para adubo verde, sendo melhor que as outras, polS dá 
ainda sementes comestíveis e não precisa ser plantada., sef!.ão de 5 ou de 6 em 
6 ano§. Deixando-se crescer êsse tempo, dá uma àrvorezinha de boa lenha, 
produftndo todo ano boa colheita de feijões. O guando perde muitas fôlhas 
que adubam a terra. · · 

Quando se enterra uma leguminosa o terreno ganha em elementos quí
micos. É v~rdade que perde potássio, .i:álcio, com a semente retirada do campo, 
mas ganha ém compensação azôtb e matéria orgânica. É conveniente plantar 
se1111re com uma tonelada de calcáreo em pó poc,. hectare. A inoculação com 
bactlrias radicícolas (Rhizobium) é muito i.pl.portahte. . 

Feijão - é uma cultura muito exigente, mas o caboclo faz questão de plan
tá-lo. Isto se explica por que, não comendo ca'rne, ovos e leite, encontra no 
feijão a única fonte de protêinas. É o que se observa em S. Paulo. Quem não 
come carne, não pode passar sem feijão. 

Centeio - o clima exigido pelo centeio é mais árido que o exigido pelo trigo, 
logo o pH deve ser maior. O centeio precisa de fósforo, talvez em grau ·maior 
que muitas outras culturas. . 

Agrião - não adianta falar em retenção d'água, pois quer terren? alagado. 

Pau d'alho - vive mais à custa da estrutura física do solo, do que química. 
É padrão das melhores terras agrícolas, pois, por ser úmido e quente o clima, 
boa riqueza química não se torna imprescindível. 

Mamona - as exigências variam conforme as variedades, Se o pH fôr 
alto e se houver bastante potássio e bom suprimento de água, não precl.#11 de 
muita matéria orgânica. Para plantar seguidamente no mesmo solo, é preclso 
adu~ar, principalmente com az~to e potássio. 

Tungue - o tungue precisa perder as suas fôll:ías no inverno e isso só é 
possível com a temperatura bastante baixa (média mensal da ordem de 12º) ; se 
a temperatura não fôr bastante baixa não descansa e não dá bem. 

Amendoim - não tolera falta de potássfo, ~s não precisa de multa coisa; 
contanto que o solq seja humoso e fôfo, e não falte chuva. 

Abacaxi -•é pouco exigente, mas quer terreno quimicamente rico. Em di
versas análises verificou-se que tem capacidade de absorção multo variada, 
comportando-se de várias maneiras conforme os solos. 

Há análises de abacaxis colhidos em Havaí e na América i:êntral, apresentando 
altíssimos teores de vários elementos químicos. Outros, provenientej de outros 
países e de S. Paulo, acusaram teores deze:M.S de vêzes mais baixos. É uma 
das variabilidades mais acentuá.das que se conhec'em. Trata-se de planta que 
consome pouco, mas pode consumir muito mais, se o solo fôr muito rico. Esta 
B.G. - 6 
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. . 
variabllidade é, aliás, própria dos vegetais em geral, que devem ser dotados de 
capacidade de variação, visto que não possuem meios de locomoção como os 
animais, que, não se sentin<lo bem num lugar, podem procurar ambiente melhor. 

Plan4J, que precisa de solo com teor 5 de cálcio, p. ex ., pode passar corn 
0,5, principalmente se não houver falta. de .outros elementos e abun'tlância de 
água. É por isso que, pbssuindo solos no gera~ pobr~. produz o Estado de s. 
Paulo boa quantidade de produtos agrícolas, mas o valor alimenticio dos man
timentos é fraco em cálcio e em ,;ais minerais. Em todos ôS climas úmidos é 
geral a falta de dentes na bôca dos habitante~ as· aves põem ovos de casca 
fina e as galinhas bicam as paredes caiadas e arrancam grânulos de cimento 
dos muros nas cidades. 

• 
Oliveira - quer solo muito rico. Por causa da umidade do clima, não pode 

ser plantada no Brasil, a não ser no Rio Grande do Sul, onde o inverno fôr 
frio, e o solo receber muito calcáreo. . . 

Cebola - precisa , antes de tudo de condições fisicas muito boas, terra 
quase preta, fôfa e fresca, bastante profunda. 

Uva - não dá bem no Brasil porque os solos são muito ácidos e pobres, e 
por motivos climáticos já mencionados. Mas o inverno sendo frio, pode-se 
produzir boas uvas à custa de muito calcáreo. 

"' Manga - é de clima tropical · e úmido. Cresce muito bem; havendo supri-
mento d'ágllfl. em baixo, o solo pode ser até arenoso. O solo deve ser rico em 
matéria. orgânica. 

Abacate - dá bém em clima bastante quente e não muito úmido. A man~ 
guelra e o abacateiro são árvores copadas, porém o abacateiro tém porte 
menor. O abacateiro requer solo mais barrento e tem maior capacidad_e de 
sucção. O lençol d'água para o abacateiro deve estar mais lollge; ainda fãasim , 
o solo de baixa retenção de água será tolerado.- . 

· Linho - é planta de clima semi-úmido ou se.mi-árido, mas bastante frio. 
:f: mu1to rústica. Precisa que a temperatura se eleve à medida que vai 
crescendo. • 

As temperaturas baixas que podem ocorrer durante a · maturação chegam 
a dificultá-la no sul do Brasil, únic11. parte. do Pais viável para esta cultura. 

O linho, ·o trigo e o centeio são semelhantes do ponto de visÚj. edáfico. 
O centeio suporta melhor. a falta de água. 

A falta de matéria orpnica pode ser preenchida com riqueza em nutri
mentos quimicos. 

Rami - de clima bastante quente e úmido; tem a fibra mais rústica 
que o linho. Nas condições em que é plantada no Estado de S. Paulo, necessita 
ile boas doses de ca.lcáreo em pó. 

-Sisal - também produz fibras. É de clima semi-úmido e quente. 
Tôdas as plantas de fibra precisam . de potássio. , 
Capim-gordura - cresce muito em terra de muita água e bom teor de , 

matéria orgânica, não se incomodando com acidez e pobreza química. 
o capim-gordura é muito tolerante, mas é preciso não esquecer que o gado 

precisa ingerir bastante cálcio e fósforo a fim de se tornar resistente às 
moléstias e fornecer boa carne e leite rico. Havendo chuva e um pouco de 
matéria orgânica, o capim-gordura parece ser boa pastagem, a melhor, aliás, 
dentro de tais condições. Mas, apesar disto, deve-se adubar tais pastagens, 
ao plantá.las, espalhando algumas toneladas de calcáreo em pó por alqueire. 
Fósforo e azôto o gado pode receber com a forragem, misturando-se um pouco 
de farinha de ossos no farelo de semente de algodão esprimida· (sub-produto 
da fabricação de óleo) de que cada cabeça de gado deve receber ao menos 200 
ou 300 gramas por dia. 

Tivemos oportunidade de examinar e analisar numeros.os solos de cam
pos pobres de terras arenosas muito maltratadas por queimadas, apresen
taado pre?ominância de barba de b'ode (Aristida pallens) .sôbre, as outras 
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ervas .mais ou menos inúteis. Em diversos dêsses campos foi plantado caplm
gordura, ora sem aração, . ora arando previamente. O resultado foi quê em 
alguns casos o capim-gordura (Melinis minutiflora) estava tomando conta 
do terreno, abafando o barba de bode e prometendo eliminar futura.mente 
essa plan'8. daninha. Em outros casos, pelo contrário, o barba-de-bode renascia 
das ·cinzas e se apresentava vitorioso sôbre o capim-gordura. E havia casos 
de incerteza quanto ao desfecho da luta. Ain,da não tivemos tempo para dedicar 
a esta importante questão (que visará transformar em boas pastagens de
zenas de milhares de quilômetros quadrados de terras inúWis do Estado de 
São Paulo), pesquisas complementares imprescindíveis. Mas 'Uma coisa é µtdu
bitável. Existe relação nítida entre o teor de matéria orgânica no solo e o 
êxito da luta do capim-gordura contra o barba-de-bode. · 

Talvez alguém dos senhores, muito aéostuÍnado à vida de cidade grande, 
nãô visualize bem a natureza dessa luta de duas plantas. A questão é que 
o barba-de-bode é mais frugal que o capim-gordura, podendo vegetar bem em 
condições de solo muito precárias, sem que o melhoramento do solo aumente 
a sua capacidade vegetativa.' O cawm-gordura, apesar de muito resistente, 
não é tão frugal. O seu desenvolvimento em solO" muito pobre de matéria 
orgânica é lento e fraco. Mas em solo riao em matéria orgânica (sem ser 
solo de baixada) , o seu crescimento é muito mais vigoroso, alcançando até 
1 metro de altura e forrando o chão tão densamente, que podemos nos atirar 
em cima com o corpo esti!!ado sem nos magoarmos no chão duro . . · 

As duas plantas precisam de sol. Se uma cobrir a outra com suas 
fôlhas, sombreando-a, esta. pára de crescer e suas sementes, caindo no chão,• 
não mais poderão originar nova planta na escuridão que se forma junto ao solo, 
dentro do capinzal denso formado pela planta vitoriosa. 

NOTAS . VARIAS 

(Respostas a perguntas) 

rAração. Arar a terra é necessário pois disto depende a boa colheita. 
É necessário para a .penetração da água no solo e para enterrar a matéria 
orgânica que sem isso seria volatilizada, no nosso clima. 

Já mencionamos que nos climas quentes os solos expostos à luz e ao 
calor solar perdem húmus, cuja regeneração pela vida microbiana fica di
ficultada por falta de afluxo de novas porções de matéria orgânica; dimi
nuição de húmus significa intensificação da lavagem do solo pelas clmvàs, 
de modo que uma parte do nutrimento químico assimilável é perdida pela 
drenagem, enquanto a dispcmibilidade da outra parte vai diminuindo por 
causa da insolubilização · que ocorre paralelamente · com a coagulação dos 
colóides. Torna-se cada vez mais dlficil a alimentação das plantas possuidoras 
de baixa capacidade extrativa. Tais plantas são geralmente de clima úmido 
e necessitam de solo rico em' matéria orgânica. Pelo contrário, plantas de 
climas secos, possuindo alta capacidade extrativa (sucção por tensão osmó
tica das raízes), são capazes de absorver nutrimento químico pouco ligado ao 
húmus e fortemente ligado aos -colóides minerais (argilas) . Como plantas 
típicas, podemos tomar no primeiro caso o café e río segundo o algodão. 
Mas tôdas as plantas se enraízam com tanto maior facilidade, quanto mais 
fôfo se acha o solo. Quem já caminhou através de um campo arado, sabe 
como se torna fôfa a terra. A aração é principafin.ente indispensável nos 
climas úmidos e quentes com estiagem no inverno, porque a superfície do 
solo nessa estação do ano endurece mµito pela falta de água e pela insolação.,_ 
Nos trópicos os dias no inverno são quase tão compridos como no verão e 
estiagem significa muitas horas de sol por dia, com céu descoberto, limpo 
de nuvens. A terra sêca e batida pelo sol durante vários meses torna-se 
dura, apesar de serem mais brandas as temperaturas do que no verão. Se não 
ararmos a terra, as primeiras chuvas da primavera não . penetrarão no solo 
e correrão morro abaixo somente provocando erosão. Berla bom arar, por
tanto, antes das primeiras chuvas, mas isto é muito difícil por ser dura 
a terra. Assim o melhor é arar Jogo depois da primeira chuva para que a 
água das• chuvas seguintes possa entrar no solo aberto e afofado'] Quando um 
lavrador conta ao outro como obteve certa .colheita, explica antes de ·tudo 

. ' 
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como arou, pois a ª!ação é_ aqui a operação mais importante no preparo do 
solo para a produçao agr1cola. Estamos insistindo neste ponto por causa 
de um artigo recentemente aparecido e multo lido, em que se condena o 
uso do arado. O autor daquele artigo evidentemente se refere a outras terras 
e a climas com neve no inverno, ao paaso que as chuvas no •erão são 
poucas. Nos cl~mas frios a matér}a orgânica não faz tanta falta, ao passo 
que nos de verao quente, a atençao deve ·ser voltada no sentido de impedir 
que a água existente no solo evapore para a atmosfera. 

Achamos útil lembrar que as condições do solo variam muito de lugar 
a lugar e que é grande o perigo de confU'ndir uma coisa com outra causa 
C_?m efeito, etc. Os lavradores, no geral, pensam que as terras em tôda parte 
aao iguais às da sua fazenda . Não há material que varie tanto como o solo. 

Mecanização da lavoura - Convém fazer aqui algumas consideraçõe~ a 
respeito da significação geográfica da mecanização da lavoura, cujo desenvol
mento notável se prevê para depois da guerra. 

Há quem preveja com isto novos e -risonhos horizontes para a agricul
tura brasileira. Há quem, ao contrário, 'preveja principalmente para o solo, 
novos desastres que acarretariam a erosão e a perda de matéria orgânica 
das terras profundamente revolvidas e desnudadas. 

Quem está com a razão? Sem que me .agrade a idéia de tentar profecias, 
direi o que penso. Ambas aquelas opiniões podem. estar certas, dependendo 
do critério e do cuidado com que as máquinas sejam utilizadas. Mas, visto 

•que só usarão máquinas os lavradores adiantados, providos de meios e ser
vidos por assistência técnica apoiada em literatura mais ou menos sólida 
e moderna, acho que o:, benefícios não poderão deixar de ser bem maiores 
que os prejuízos. Vejamos os argumentos que ine permitem formar esta 
opinião otimista. 

A erosão no geral não será agravada, e isto por diversos motivos. Os 
lavradores sabem geralmente o que fazer a fim de diminuir a erosão, ainda 
que ºão sejam capazes de acertar com o melhor dos sistemas de acôrdo com 
as características edáficas e topográficas das suas culturas. Se até l:loje nada 
ou quase nada fizeram neste sentido, é por que não puderam dedicar a 
soma de trabalho e tempo necessários. Trator munido de plaina permitirá 
;pôr em prática tais trabalhos, pois êles poderão ser feitos com rapidez sur• 
preendente. Qualquer sistema que seja posto em prática, será êle inevitàvel
mente .melhorado com o correr dos anos, e mesmo substituído por outro. 
melhor. 

[i.s queimadas deverão sofrer· grande diminuição com a introdução do 
trator, pois para a poderosa tração mecânica a diferênça é pequena entre 
arar por cima do "mato" ou queimá-lo previamente. Visto que as queimadas 
costumam abranger área muito maior do que aquela que será realmente 
arada e cultivada, aproximando-se o nosso caboclo, neste particular, dos 
nômades que são os campeões insuperáveis na tarefa de arruinar solos, a 
abolição _das queimadas será talvez a maior vantagem da introdução do 
trator em massa. (A queimada baixa o teor de matéria orgânica e faz 
precipitar os c0lóides. As voçorocas só aparecem depois que o número das 
queimadas atinge certo limite ditado pela natureza do solo, natureza dos 
sedimentos (geologia) e declividade do extrato pouco permeável existente 
abaixo do arenoso aflorante). 

I 

Arando por cima .do mato, o trator enterra certa parte das plantas 
inúteis, espalhando as restantes, arrancadas, sôbre o terreno. Em ambos os 
casos o solo recebe matéria orgânica, ao invés de perdê-la em forma de 
fumaça. As terras recebem mais água das chuvas. Menores quantidades de 
água correm morro abaixo provocando a erosã2.) 

Aproveitando a fôrça formidável do trator, de dezenas de cavalos, muitas 
terras serão destocadas. Isto significará arrasamentoi de "capoeiras" e "capões 
de mato". Mas isto só será feito a fim de cultivar essas terras descansadas 
ou virgens. E elas serão desta vez cultivadas mediante contrôle da erosão e 
adição de- adubos e corretivos. Sem o trator tais terras ou seriam quase im
produtivas~ ou seriam trabalhadas a caixa de fósforos e transformadas em 
campo sujo, queimado com a freqüência necessária para reduzir o solo 
o mais ràpidamente possível à pobreza que bem co:nhecemos. 
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A abolição das queimadas, contróle da erosão e aração mais profunda me
lhorarão as colheitas ainda que se não usem cor.retivos e adubos. Mas quem 
possuir trator, fatalmente acompanhará o cultivo de apliêação de adubos 
e corretivos, inclusive o estêrco.· Podendo arar vários hectares por dia, será 
economisado temp0 em favor de preparativos e cuidados tendentes a au
mentar a produção agrícola. Só serão atingidas as terras que puderem ser 
aradas e plantadas, pois não ~rá barato o combustível co~umido pelas 
máquinas. A produção agricola por unidade de área, atualmente uma das 
mais . baixas do mundo (experimentem dividir os números, apurados pelo 
l.B.G.E., da produção agrícola por Estado, pelos respectivos totais da áreQ 
cultivada ! ) , será elevada _fatalmente. Consultando as estatísticas a respeito, 
vemos que a produtividade das terras de todos os países do mundo aumenta 
paralelamente à mecanização da lavoura. · 

Se os que prognosticam prejuizos em conseqüência da mecanização da 
lavoura tiverem certa parcela de razão, será isto somente no comêço. Mas 
com o tempo os reS\tltados melhorarão fatalmente. O Brasil, subindo nas 
estatísticas quanto ao grau de mecanização da lavoura, subirá, quer queira, 
quer não, também ql)anto à. produção agrícola par unidade de área cultiva.da. 
Isto significará maior rendimento do trabalho do lavrador. :l!:sse fato lhe per
mitirá comprar adubos, insetiCidas, melhorar as pastagens por meio de cei
fadeiras mecânicas apropriadas para o corte do "mato", abolindo ·assim a 
queima anual ou semestral de tôdas as pastagens. Aos poucos virão os 
benefícios restantes, atingindo a instrução, a casa, a roupa, a higiene geral. 
Até mesmo o sistema meio feudal, do braço / compratlo e mal pago, talvez 
melhore, pois uma só família de sitiante poderá produzir, com a mecanização, 
tanto quanto hoje produz uma fazenda de 6 quilômetros quadrados com 10 
famílias de colonos. i!: só querer trabalhar honestamente e com ijvro na mão. 

Dry farming - é muito usa:do, nos Estados Unidos. Consiste no sistema 
de cultura baseado no lençol freático ou seja na água do subsolo. Faz.-se a 
semeadura arranhi;uido só o solo, antes das chuvas e em seguida passa-se 
o rôlo para fechar os poros da terra, pois a água vem _de baixo e não de 
cima. 

Só se ·obtêm , bons resultados quando as chuvas são de prim1;1.vera ou 
de outono. 

:l!:sse. sistema é aplicado em terrenos que têm a camada permeável muito 
pequena. Pode ser aplicado vantajosamente nos climas semi-árido e semi
úmido. 

O emprêgo dêsses métodos de agricultura com poucas chuvas deu bons 
resultados. · · 

Ecologia - No geral, qualquer planta, crescendo ·muito ou pouco, possui 
capacidade de tolerar condições várias. No geral, plantando um vegetal num 
vaso com terra muifo pobre e outro igual num vaso de terra bem rica, êste 
atinge altura até 5 ou 10 vêzes maior: sinal de grande capacidade de Viver 
em condições difíceis (evidenciado pela planta crescendo em terra p0bre). 

Não há ani:inal que suporte a adversidade adaptando-se à.s condições 
do ambiente como podem fazer as plantas. 

Meio neutro - Dentro da célula Viva os líquidos em geral estão no 
estado coloidal. A estabilidade dos colóides é no geral favorecida pelo meio 
neutro, próximo do pH. Logo o pH que mais fàcilmente permite os fenô
menos vitais é o 7, pois permite a conservação dos colóides. Isso é tanto mais 
verdadeiro, quanto mais complexo é o organismo da planta. Portanto, é 
verídico para as plantas superiores. Suas funções fisiológicas são muito 
varia.das. Nos seus tecidos e vasos capilares encontramos muitos colóides 
diferentes. Como a maioria dêles adquire o máximo de estabilidade em meio 
neutro, pH 7, êste será o pH da água edáfica mais propício ao crescimento 
e ao desenvolVimento geral da planta superior. 

Cultivo sem solo - Nos Estados Unidos há as chamadas - "Soiless far
ming" - (fazendas de cultivo sem solo), onde o plantio é feito em ta~ues 
~ompridos de azulejos vidrados, e cuidadosamente fechados, visto as raizes 
das plantas precisarem ficar em completa escuridão. O ar é fornecido por 
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nos actuários São p'Ouquissimas estas fazendas no 

Até 1938 sp. se conseguiram ótima.S colheitas ·de tomate. Aos poucos con
gul:l-se produziI' outros legumes e plantas necessitadas de muita água. 

A dificuldade está em conseguir uma mistura de sais com ·certa tensão 
Osmótica, que ao mesmo tempo constitua nutrimento adequado à planta. 
L A medida que a planta vai crescendo, os sais consumidos devem ser 
repostos, e isto sem _provocar grandes oscilações de tensão osmótica. O hú-' 
mus toma-se inútil, pois as raízes permanecem imersas em solução nutri
tiva com elementos químicos não só assimiláveis, . mas ao · mesmo tempo 
solúveis. "Soiless farming" exige muito cuidado e cálculo. · Visto que o nú
mero de fatôres que influenciam o crescimento das plantas se achâ redu
zido sobremaneira, a insuficiência de um não encontra coml>ensação por 
parte de outros, de modo que às vêzes pequenas variações se tornam· 
~toleráveis. · 

Foram os pedólogos especializados em nutrição das plantas que des
cobriram e aperfeiçoaram êsses métodos (Prof. D. R. Hoagland, Califórnia, 
1925). Foi outra conquista da teoria. As possibilidades do cultivo de plantas 
em solução nutritiva, sem matéria orgânica nem solo algum, foram previstas 
por meio de hipóteses teóricas, as quais adquiriram o aspecto de verdades tnso.:. 
fismáveis depois da sua aplicação na prática, a qual confirmou plenamente 
a teoria. · 

De modo geral, pode-se dizer que qualquer planta pode ser cultivada 
em solução nutritiva, dando ótima produção quase sem qualquer ataque por 
parte de moléstias e pragas. :t produção de laboratório, verdadeira fábrica 
de produtos agrícolas, os quais, entretanto, podem ser muito saborosos e 
nutritivos. Comercialmente o empreendimento deve ser de vastas proporções 
a fim de produzir grandes lucros. o empate de capital deve ser grande e 
técnicos cuidadosos e. inteligentes são necessários. O contrôle da tempera.>
tura, o ar condicionado e a iluminação artificial podem permitir o cultivo
de qualquer planta em qualquer ponto do munoo. 

Pressão 'osmótica - Depende da natureza do ·sal, da quantidad~ de á.$Ua, 
em que se acha dissolvido, e da temperatura. Um equivalente-grama de um 
composto químico <Ussolvido em cêrca de 24 litros de água destilada, · dá 
uma atmosfera de pressão osmótica. As soluções nutritivas são muito diluídas. 
Para o tomate dissolvem-se 2,5 gramas de sais diversos por litro d'água . 
Quatro dêstes sais se usam em quantidades maiores. Outros, cêrca de 1 
dúzia, são frações de miligrama. 

te "Boletim", a .:Revista Brasileira de Geografia" e as obras da "BibUoteea Geográfica 
rasileira" encontram-se à venda nas principais livrarias do pais e na Secretaria Geral 

elo Conselho Nacional de Geocrafla - Praca Getúlio Varras, 14 - Edifftlo Francisco Serrador _. 
a.• andar - :Rio de Janeiro, D. F. . . 



' 1 

Cadastro de Proiessôre·s de Geografia . 
' Organizado pela Secção Cultural do C. N. G. 

VI 

GINASIOS E COU:GIOS • 

ALAGO As 
' Maceió - Colégio Diocesano - Raimundo Facundo Leite; Rolando de Amo-

rim; Adelino Ribeiro; Nicolas Tablado;· Antônio A. Aguiar. 
Ginásio Imaculada Concetção - Elisabete Rocha Lira; Maria Pedrosa Vieira. 

Penedo - Ginásto Imaculada ~oncetçllo - Mar.ia de Lourdes do Nascimento. 

BAHIA 

Salvador - Gtnásio Nossa Senhora Auxiliadora - Maria M. Soledade; Luia 
· Sena; Erminia Machado. 

ESP1RITO SANTO 

Vitória - Colégio Estadual do Espírito Santo - Heráclito A. Pereira; Fer-
nando D. Rabelo; Cícero de Morais. · . 
Ginásio São Vicente de Paulo - Arnauti de Lima Cabral. 

Cachoeiro do Itapemirim - Colégto Estadual Muniz Fretre - Angelo Garcia; 
João de Deus Madureira Filho. 
Ginásio Cristo-Rei .- Júlia de S. Caitano. 

São José do Calçado - CJ.tnásio do Calçado - Mercês Garcia Vieira; Abigall 
Nunes Morais; José Lopes de Resende . 

• 
GOIAS 

Anápolls Ginásio Couto de Magalhães - Salvador dos Santos; Francisca 
Miguel. 1 

Sllvània - Ginásio Arquidiocesano Anchieta - Pe. Ernesto Sakslda. 
Ginásio Nossa Senhora Auxiliadora - Ir. Vitallna .Diná Sousa. 

MATO GROSSO 

campo Grande - Colégio Municipal Dom Bôsco - Osvaldo Sérgio Lôbo; Fran
cisco Guffler; Constantino de Monte. . 

MINAS GERAIS 

Belo Horizonte - Colégio Arnaldo - Antônio Pedro Baroni; Sebastião Mo-
reira Azevedo. . . " 

CoÍégio Sacré Coeur de Marie - Maria Clotilde -de Miranda Pinto; Rosalina 
Guimarães; Virginia Ouga Garcia; Guiomar Alves Vieira; Odete Pereira 
Machado. · 

N - . Durante o periodo de 6 de abril a 30 de junho não recebeu a Secção respostas desti1 
nadas ao Registo. 

• Respostas recebidas no mês de julho. 
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Colégio Sagrado Coraç6.o de Jesús - Elvira Forte; Abigail de C. Lopes; Afonso 
dos Santos; Júlia Antunes. Neves . 

. Colégio Santa Maria - João Moreira da Rocha; Lincoln Luís de Bessa; Eunice 
Xandó de Paiva; Maria Cândida ·v. ~auricio; Jurema B. de Oliveira; 
Alcina C. Taitson; Amélia Costa Ana C. de O. Machado; Arabela Andrade. 

Ginásio Bat~ta Mineiro - Francisco Páez; Amadeu da Rocha Araújo; Lídia 
Andrade Silveira; Paulo Freire Araújo; Alberto Blanco de Oliveira. 

~ Brasópolis - Ginásio Brasópolis· - João de Oliveira Melo Júnior. 
· Cachoeira do Campo .- Ginásio Dom Bôsco - Pe. Arnaldo ' Bectoncini; Pe. 

Feliz Koczwara; Pe. Má1iio Satler; Joaquim ·Fontoura. 
Campanha - Ginásio Diocesano· São João Ir. Silvano. 
Conselheiro Lafaiete - Ginásio São José - Ir. Maria Inocência Pinto: Ir. 

Maria Augusta Morais. 
Curvelo - ·Ginásio Padre Curvelo - Alzira P. Nogueira; Bolívar D. Masca- · 

renhas; Diva Pinto de. Barros; João Mourthé Sampaio; Dirce Vieira França. 
Itanhandu - Colégio Sul Mineiro - Pe. José Costa Campos; Maria da Con

ceição Garcia. 
Jacutinga - Ginásio Santo Antônio - Antônio Viotti; Raisa Sebusiani. 
Machado - Giitásto São José - José Fridolino Schmitz; Hugo Colling; Arno 

Boufleur. 
Pirapora - Ginásio São João Batista - José Generoso de Oliveira; Edmundo 

· Boo.ventura Leite; Cristóvão J. Fernandes Ramos; Vicente Mendes de 
Oliveira. · 

Poços de Caldas - Ginásio Municipal de Poços de Caldas - Ir. Pedro Lu- • 
dovico; Ir. Jorge Noé; Ir. Floriano João; Ir. Aloísio. 

Pomba - Ginásio Pombense. - Luís Carvalho Tavares; Edite Canônico; Zélia 
Morais. 

Ponte Nova - Ginásio Dom Helvécio - Urbano Bertoldi. . 
Ginásio Nossa Senhora Auxiliadora - Ir. Geralda da Silva Araújo; Ir. Irene 
Alvarenga. · 

Santos Dumont - Ginásio Santos Dumont - Nicolas Domingos Evilázio Pit
tela; Manuel Lopes de Carvàlho. 

São João dei Rei - Ginásio São João - Pe. João Bertoldi; Pe. Questor Avel. 
' de Barros. 
~o Lourenço - Ginásio São Lourenço - Mário Junqueira Ferraz; Noêmia 

Goulart Ferreira; Magnólia P. M. Alves; Antônio Magalhães Alves. 
Ubá: - Ginásio Sacré Coeur de Marie - Ercilia Ciscotto; $(}fia Café; Iolanda 

Marcondes Monteiro. 

RIO DE• JANEmo ' 

Niterói - Ginásio Martim Afonso · - Josó Inácio Araújo; Consuelo Cabral 
Pereira; Bárbara Leão Cabral; éonsolação L. Cabral; Válter Castro. 

Pôrto Alegre 
Berlitz. 

RIO GRANDE1 DO SUL 1 

Ginásio Farroupilha - Hans Schmidt; René Perrot; Vicent 

, ESCOLAS TÉCNICAS DE COMÉRCIO 

ALAGOAS 

Maceió - Escola Técnica de Comércio de Alagoas - Antônio Meira Bastos; 
Antônio Lopes Vieira; Antônia Omena Tireman; José Cavalcanti Manso. 

ESPJRITff SANTO- ·., 

São José do Calçado - Escola Técnica de Comérci~ de Calçado - Mercê& 
Garcia Vieira. 
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GOIAS 

Goiânia - Escola Técnica de Comércio de Goiltnia - Hélio de Araújo Lõoo; 
Jeová de Paula Resende; Carlos de Campos; Pe. Primo Turella. ' . 

MATO GROSSO 

Cuiabá ...,..- Escola Técnica de Comércto de Cuiabá - André Bastos Jorge. 
Campo Grande - Escola Técnica de Comércio Nossa Senhpra Auxiliadora 

Ir. Maria Alexandrina Amaral; Ir. Constança de. Morais Botelho. 

MINAS GERAIS 
. 

Belo Horizonte - Escola Comercial Visconde de Cair1,1. - Leonilda ScarpelÍnl 
Montandon. 1 

Juiz de Fora - Escola Técnica de Comércio Sousa Lima -:- José Vilas Bouçada 
1 

Júnior; Valmira Martins de Faria; José Afonso Spinelli. · 
Lavras - Escola · Técnica de Comércio do Instituto Gammon - Maria de 

Lourdes Machado; Martinho SElna; Jacob Silva; Osório Alves Pereira. 
Montes Claros - Escola Técnica 'de Comércio Abguar Renault - Rute Dias 

de Figueiredo; Ir. Maria F!dellna; José Tourinho. · 
Escola Técnica de Comércio Montes Claros - Zelita Lucilio- de Brito; João 

de Freitas Neto; José Estêves Rodrigues;. Heráclides. L; Ferreira; Franco--
fino Santos. • 

Uberaba - Escola Técnica de Comércio José Bonifácio - José Pérez Vasques; 
Amadeu Paschoalini; José Estácio de Oliveira; José Macciotti. 

Escola Técnica de Comércio do Triéingulo Mineiro - Mauro Zuppani. 

PARANA 

Curitiba - Escola Técnica de Comércio "Plácido e Silva" - Juril de P. S. Car
nasciali; Arnaldo Carnasciali; Rubens A. Lima; Joaquim Peixoto; Higina 
Heny Ricoy; !leitor Borges de Macedo. 

Escola Técnica de Comércio São ·João - José Carlos Figueiredo; Alice Pe
reira; Praxedes Popovich; Anastácia Farion. 

RIO DE JANEIRO 

Niterói - Escol& Téênica de Comércio Martim Afonso - José Inácio Araújo; 
Consuelo Cabral Pereira; Bárbara Leão Cabral; Cons~lação L. Cabral; 
Válter Castro. 

Nova Iguaçu - Escola Técnica . de Comércio Leopoldo - Benedito José da 
S. Leite; João Batista de Paula; Leopoldo Máchado Barbosa; Newton Gon
çlt'J.ves de Barros; Rui Las.,.Casas de Brito. 

SAO PAULO 

Guaratinguetá - Escola Técnica de Comércio Antônio Rodrtgues Alves -
Benedito Vieira Rodrigues; Odete Pires do Rio. 

GINASIOS E COLÉGIOS • • 

BAHIA 

Salvador - Colégio Antônio Vieira - . Pe. Manuel Rufino Negreiros; Wilson 
Correia Pinto. 

•• Respostas recebidas em agõsto. 
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CEARA 

Fortaleza - Ginásjo do Instituto de Educação do Ceará - Joaquim Alves 
de Oliveira; Jo;.o· Hipólito Campos Oliveira; Maria •José Burlamaqui Freire. 

- Ginásio Santa Isabel - Zulelde AureJJ.anb Urt M. Epifânia). 
Crato - Ginásjo Santa Teresa· de Jesus - Cira Pinheiro Esmeraldo; ~ria Paiva 

de sousa; Rosa Pinheiro Esmeraldo; Maria de Lourdes Esmeraldo. 
Sobral - Ginásio Sobralense - Pe. Gonçalo Eufrásio; Maria Alba Oliveira; 

Pe. José Inácio M. Parente. · 

ES~ITO SANTO . 

Vitória - Ginásio Maria Ortie - Antônio Dias de Sousa; Alvara Feu Rosa. 
- Colégio Americano - Antônio D. de Sousa; Iryson S. da Silva; Cícero 

Morais. , 
- . Guaçuí - Ginásio Irmãos Carneiro - Antônio Carpeiro Ribeiro. 

Muqui - Colégio de Muqui - Élio Miguez; A. Bernardes da Silva; José Ve
nâncio Barbosa; Pedro Ferreira Godinho. 

MATO GROSSO, 
} 

Corumbá - Ginásio Municipal Mar_ia Leit~ - Hilda de Almeida Costa. 

MINAS GERAIS 

Belo Horizonte - Colégio Anchieta - Francisco Luís Gonzaga, Soares; Hamil
ton Leite; Antônio Ribeiro Guimarães; Pedro Paulo Krohµng .. 
- Colégio Estadual de Minas' Gerais - Jurcellno B. Paraíso; óliton Tavares 

Fonseca; Manuel José OUveira; Amaro Xisto .Queirós; Tabajara .Pedroso. 
- Ginásio Presidente Roosevelt - Antônio Ribeiro Guimarães; José Pereira. 

~axá - Ginásio Dom Bôsco - Moacir Lopes Santana; Ifigênio Passos. 
Barbacena - Çolégio Estadual de Barbacena - José Mendes de Vàsconcelos 

Júnior; João Raimundo Vieira de Figueiredo. 
Carangola - Ginásio Regina Pacis - Maria Eduarda Marcato; Atila Ramos 

Brandão; Ir-. Maria de S. Lucas. 
Conceição de Mato Dentro - Ginásio São Francisco - Oscarino F. Carneiro; 

José Leite Vidigal; Aristides S. Maia. ,. , . 
Elói Mendes - Ginásio Municipal s. Luis Gonzaga - M. Aparecida A. Bra

gança; Casimiro A. Vieito. 
Itàúna - Ginásio Santana - Osvaldo Chaves; Maria Teresa de Carvalho 
~~ . . / 

Juiz de Fora - Colégio Stella Matutina - - Ir. Isa Pacífico Homem; rr: Nicia 
Pascoal; Iolanda Machado Ribeiro; Maria Henriqueta Simões; Jaci de 

. Morais; Albertina Simões; Ernestina de Carvalho Silva. 
J.uiz de Fora - Colégio •São José - José de Freitas Silvá; Walkyrio Seixas de 

Faria; Mary Moisés; Iná Chaves. . 
Machado - Ginásio Imaculada Conceição - Ambrosina G. de Vasconcelos; 

Ester González. 
Manhumirim - Colégio Pio XI - Pe . .José Batista; Emídio Pereira da Cunha; 

Antônio Gonçalves Fontes; Mário Resende Duz; Pe. Luís Augusto· Pais 
. Barreto. ' 

Ouro Fino - Ginásio Guararapes ....,... José de Faria Cardoso; Zely M. Leite; 
Toledo; Mauro L. Toledo. 

Rio Novo - Ginásio Municipal - Ciro Gomide Loures; Vilma de Almeida 
Pontes; Antônio Resende. 

Três Pontas -'-, Ginásio Municipal S. Luís - · Jaime Correia Veiga. 
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Uberaba - Colégio Diocesano - José Estêves da Silva; Raymond Félix; Nestor 
Delvaux Pinto Coelho; Nélson Vieira de · Resende; Carmellno José 
Dalsenter. 
- Colégio N. S. das Dores - Zamita de Mek> Ur. M. Bemadette> ; 
Ruth Gelrin (ir. M. de Lo:reto); Ir. dos M. Querubins; Esperança Ribeiro; 
Ir.. Celeste; Ir. Teresinha . · 

Viçosa -=- Colégio Municipal àe Viçosa - Pedro Gomide Filho; Maria do Carmo 
S. Martins; Aurora M. Conce"lção; Diogo Alves de Melo. 

PARANA ' 

Curitiba - ·Colégio S. C. de Jesus - José Carlos de Figueiredo; Ari Luis B. 
Fontoura. • 
- Ginásio Notre Dame de Sion :__ Madre' Maria de Luis de Sion; Madre 
Ma-ria Inês de Sion; Ir. Maria Ana Helena de Sion. 

Lapa - Ginásio Gal. Carneiro - Rui Ãlvarez Vieira; David Wiedmer Neto. 
Londrina - Ginásio Londrinense - Julieta 'Rufino; W. F. de Cunha; Adolfo 

Soithe. 

RIO DE JANEIRO 

Niterói Ginásio Anchieta - Adail Coelho dos Santos. 
- Ginásio José Clemente - Newt<ln Saldanha; Mário Alves de Castno; 
Dalgio Viaria Cunha; ·Mário Correia do Couto. 
- Ginásio Martim Afonso - Caitano Leão Cabral; Jair. Gonçalves :Pereira; 

José Inácio de Araújo. 
Marquês de Valença - Colégio Sagrado Coração de Jesus Ir. Cecília Ca-

margos; Ir. Maria Nqêmia Coelho; Ir. Emilia Chaves. 

RIO GRANDE DO SUL 

Dom Pedrito - Ginásio N. S. do Patrocínio - RobertO C. Bergamini; Luís 
S. Magalhães. 

Uruguaian8' - Ginásio Sant'Ana - Ir. João José; Ir: Leôncio José; Ir. Bal-
duino José. ' 

SAO PAULO 

São Paulo - Ginásio Benjamim Constant - Miguel Rotundo; Maria Isabel do 
Amaral. · · · / 

, • - Ginásio Ofélia Fonseca - Hélio Ant9nio Cristofaro. 

. ' ESCOLAS Tl:CNICAS DE COMÉRCIO 

BAHIA . 
Ilhéus - Escola Técnica de Comércio de Ilhéus - Élio !Jatista de Sousa Mek>. 

ESP1RITO SANTO 

Vitória - Êscola 1Técnica de Comércio Americàna 

- MINAS GERAIS 

Alberto Stange Júnior. 

Belo Horizonte - Escola Técnica de Comércio Brasileira ,...... Alaor !)glleira 
Filho; Carlos Afonso dos Santos; Guilherme Bezerra de ~eneses; Rosa 

Barilo Paradas . 
........ Escola Técnica de Comércio de Belo Horizonte - Joaquim A. de Sousa 
Correia; Hélio Antoninl; Rosa Barilo Paradas; Aida Guerra. 
- Escola Técnica de Comércio ~Minas Gerais ..,,.. Abel Fagundes; Sebastião 
Moreira de Azevedo; Levindo Futqu!111 i:-ambert; Olegário M .. de Oliveira. 
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Itaúna ~ Escola Técnica de Comércio Santana - Osvaldo Chaves; . Maria 
Teresa de Carvalho Machado. · 

Teófilo Otôni - Escola Técnica de Comircio Benedito Valadares - Patrício 
Ferreira Gomes; Manuel José Pimenta; Nelly Rodrigues Schmitz. 

PARA 

Belém .- Escola Técnica de Comércio Santa Catarina de Sena 
· Lourdes C. de Amorim; Willian de V. Passos. 

Maria de 

PARANA 

Castro - Escola Técnica de Comércio Fátima - Pe. Valdemiro Haneiko; Helena 
Lucca; Maria Zita de Melo. 

PERNAMBUCO 

Recif!' - Escola Técnica de Com,ércio de Encruzilhaq,a - Aderbal Galvão; 
José Foerster: 

Garanhuns - Escola Técnica de Comércio Santa Sofia - Olinda Gonçalves 

• 

Pereira. • ' 
Escola Técnica de Comércio S. José - Arlinda da Mota Valença; Pe. 
Adelmar M. Valença; ivraria Geraldina Miranda; Asnar da Mota Valença; 
Manuel Lustosa dos Santos; Pe. Antônio Rufino de Melo; Pe. Tarcisio 
Falcão; Idalina da13 Cruzes Gouveia; Pe. Joel Morais; Elzira Pernambuco 
Vasconcelos. 

RIO DE JANEmo 

' Miracema ----=- Escola_'\_Técnica de Comércio de Miracema Jabs dos Santos 
Leão; Alvaro Augusto da Fonseca Lontra; . Hermes Simões Ferreira. 

Petrópolis - Escola Técnica de Comércio A. Werneck - Alberto Fernandes 
· Rabelo; Sandalio Alcover y Cots; Diva Magalhães Freire. 1 

- Escola Técnica de Comércio - Santa Isabel - Sandálio Alcpver y Cots. 
Valença. - Escoza Técnica de Comércio Cândido Mendes Mário Nogueira 

Filho; Nilo Borges Graciosa. 

RIO GRANDE DO NORTE 

Natal - Escola Técnica de Comércio Imaculada Conceição Ana Nogueira 
Mota Filho; Tarcila Vasconcelos Moura; Consuelo Trindade Nunes. · 

Caicó - Escola Técnica de . Comércio Sta. Teresinha do \Jf enino Jesus -
Pe. Aderbal Leitão Vilar; Cecília Nogueira de Almeida (Ir. M. Auxiliadora 
M. Almeida); Sinésia Germano (Ir. M. Salvadora Germano). 

Moçoró - Escola Técnica de ComérciC?o,. União Caixeiral - Carlos Borges de 
Medeiros; Raimundo Nunes. 

RIO GRANDE DO SUL 

Pôrto Alegre - Escola Técnica do Comércio N. S. do Rosário - Valdemar 
Côlvero; Sílvio Ferreira Pais. 

Bajé - Escola Técnica de Comércio N. S. Auxiliadora - Pe. Roberto Ger
.ma.no; Pe. Francisco Silva. 

Guapifré - Escola Técnica de Comércio Imaculada Conceiçdo ~ Artur Ernesto 
Wei;lang. · 

Lajeado - Escola Técnica de Comércio S. José - Ir. Nilo; Ir. Félix; lr. Hugo; 
Ir. Nemésio. 

Livramento - Escola Téc.nica ·de Comércio Santanense - Ir: Galdino Emeri; 
Ir. Zeferino. 
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Passo Fundo - Escola Técniéa de Comércio. do Instituto Educacional . . de 
Passo Fundo - Maria R. de Resende; Hilda Becker Amaral; Suzzane 
Raymonde Diniz; Adyles da Silva Otto. 
- Escola Técnica de Comércio N. S. da Conceição - Ir. Paulo Maria; Ir. 

Cipriano; Ir. Aurélio José; Ir. Juliano Carlos. 
Pelotas - Escola Técnica de Comércio de Pelotas - Hugo Vieira da Cunha; 

Francisco De Bastiani; Inácio Fernandez Gonzalez; João Fridellno Finkler. 
Santa Cruz - Escola Técnica de Comércio Sagrado Coração de Jesus - Ir. 

Helenita Rodrigues Pinto; Olivia Aninha Werlang; Ir. Maria Ivo 
Schwermer. 

SANTA CATARINA 

Caçador - .Escola Técnica de Comércio Aparecida - Cecília Koppe·. 
Joinvile - Escolá Técnica de Comércio Bom Jesus - Aloisius Schnem; Ho

nório Salde; Teodoro Harger Filho. 

SAO PAULO 

São Paulo - Escola Técnica de Comércio Barbosa -Lima - Nirce Bellan; 
Brás Campos Maia; Carlos Latorre; Cid Barbosa Lima. 
- Escola Técnica de Comércio Brasilux - Alfredo Dias dos Santos; José 

Dias de Freitas. · 
- Escola Técnica de Comércio Benjamim Constant - Miguel Rotunda; Maria 

Isabel do Amaral. 
- Escola Técnica de Comércio Campos Sales - Henrique Gamba; Augusto 

Guzzo; Rubens Pimentel., 
- Escola Técn~a de Comércio do Ateneu Rui Barbosa - Glady Félix D. B. 
· Trama; Benedito Antônio Trama; Armando Bragatto. 
- Escola Técnica de Comércio D. Pedro 11 - Antônio de Toledo .Piza. 
~ Escola Técnica de Comércio Duarte de Barros - Giuseppe Mazza . 

' - Esçola Técnica de Comércio Madre Virgínia - Ivete Judite Riondt; Maria 
José P. Bastos e Sousa. 

- Escola Técnica de Comércio Sagrado Coração de Jesus - José Benedito 
de Sousa; Alfredo Gomes. 

- Escola Técnica .de Comércio São Paulo - Alberto Jorge Fernandes; Miguel 
Mastrobuono Neto; Jamiel Miguel Namy. . · 

- Escola Técnica de Comércio Stafford - Maria Doralice Marcondes Veiga. 
Araras - Escola Técnica de Comércio de Araras - Francisco s. Nogueira. 
Botucatu - Escola Técnica de Comércio N. S. de Lourdes - José Pedreti Neto; 

Mário de Almeida Góis. 
Bragança - Escola Técnica de Comércio Rio Branco - Angela Magrini Lisa; 

Nicolau Jannuzzi. 
Campinas - -Escola Técnica de Comércio D. Pedro II - Dora Grandinettl; 

Segundo Sonatti. 
- Escola Técnica de Comércio São Luís - Alvaro Piva; Henrique Estrada; 

Leonardo Galstein. 
Catanduva - Escolà Comercial de Catanduva - Pedro Alem Jú$r. 
Garça - Escola Comercial de Garça - Zuré Guide. 
Jundiai - Escola Técnica de Comércio Luís Rosa - Benedito Loureiro Lima; 

Sebastião Augusto de Miranda. ' 
Mococa - Escola Técnica de Comércio de Mococa - Antônio Carrara. 
Orlândia - Escola Técnica de Comércio de OrUJ.ndia - Arlindo Morandini; 

Aparecido Cavalcante. 
Piraçununga - Escola Técnica de Comércio Dr . . Fernando Costa - Hendque 

Ferreira dos Reis; Orlando dos Santos. 



630 · BOLETIM: GEOGR.i.FICO 

Presidente Prudente - Escola Técnica de Comércio São Paulo - Hugo Mielle; 
Fta.nclsco Paulino Almeida. 

Ribeirão Prêto - Escola Técnica de Comércio de Ribetrão Prêto - Artur 
Fernandes de Oliveira; Francisco Gaya Gomes; João de Oliveira; Leo
poldo Costa; Maria Ribeiro; Norma Venâncio de Araújo; Licurgo Gomea 
da Mota. 

Santo André - Escola Técnica de Comércio Santo André - Paulo Sinna; 
Mariuel Alves AfoQSO. 

Santos - Escola Técnica de ComérciQ Tarquino Silva - . Paulo Arruda .Pen
teado; Rube~ Marçal. 
- Escola Comercial Vicente de Carvalho - José~arlos de Azevedo Jr. 

Santos~ Escola Comercial Vicente <le Carvalho - José Qarlos de Azevedo Jr. 
São Carlos - Escola Técnica de Comércio D. Pedro II - Antônio S. Moruzzi; 

Vitório Rebucci; João Batista de Aguiar. , .• 
São José do Rio Pardo - Escola Técnica de Comércio S. José do Rio ·pardo -

Odilon Machado César. 
Sorocaba. - Escola Técnica de Comércio de Sorocaba - Artur Fonseca; Bene

dito P. Cardoso; Izilda Pinto. 
Taquaritinga - Escola Técnica lle Comércio de Taquaritinga - Flávio Lemos; 

Adail Nunes da . Silva. 
Valparaíso - Escola Técnica de Comércio Sousa Ferraz - Túlio Carlos Ram

vazzo; Joaquim Vilar. 

• 

Os professôres registados neste Cadastro 
têm direito ao abatimento de 50% nos preços 
de tôdas as publicações editadas pelo Conselho 
Nacional de Geografia, de acôrdo com a Resolução 
n.0 284, de 19 de setembro de 1947, do Diretório. 
Central. 

• 

' 

~ AOS EDITORES: ttste "Boletim" nio faz publicidade remunerada, entretanto regl1tarã ou 
.,.... comentará ae contribulçõee 11ôbre geografia ou de lnterê11e geogrãflco que sejam enviadas 
ao conselho Nacional de Geografia, concorrendo dê1111e modo para mais ampla difueio da biblio
grafia referente à geografia bra11lle~ra. 
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.. ·Capital Federal . 

PBESIDtlNCIA DA BEP1'BLICA 

CONSELHO FEDERAL DE COM•BCIO 
EXTERIOR 

INQUJ!:RITO SOBRE DIRETRIZES DA 
POLtTICA ECONOMICA BRASILEIRA 
Com o fim de auscultar a opinião dos vários 
setores nacionais sôbre os problemas básicos 
de nossa economia, resolveu o Conselho Fe
deral de Comércio Exterior realizar um in
quérito, cujos resultados possam servir de 
base às diretrizes de uma polltica econômica. 

_ O questionário do referido inquérito está 
acompanhado da seguinte exposição do gene
ral Anápio Gomes, diretor-geral do Conselho: 

"Quem quer que procure estudàr os pro
blemas econômicas brasileiros, seja tendo em 
vista o metabolismo int&rno do Pais, seja em 
funçlj,o do nosso intercâmbio com o exterior, 
não pode deixar de sentir certa apreensão. 
De fato, encarando-se a conjuntura nacional 
sem pessimismo e sim com o realismo que a 
época impõe, concJulmôs desde logo que não 
podemos procrastinar indefinidamente a solu
ção de pi:oblemas fundamentais do Pals, cum
prindo-nos fixar objetivos seguros e traçar os 
itinerários para atingir tais objetivos. Em 

. resumo: precisamos sem perda de tempo fixar 
as diretrizes e os planos de uma esclarecida e 
corajosa polltlca econô!pica .interna que sirva 
de base a uma polltlca econômlC!l exterior fir
me e bem definida. 

No campo econômico, o Brasil apresenta 
sintomas claros de estar na Iminência de per
der ·terreno, pois, enquanto outros palses pro
gridem, o nOS110 permanece estacionário em 
vários setores econômicos, ou mesmo regride 
em outros. E isto devemos reconhecer e pro
clamar a fim de que tenhamos maior firmeza 
no equacionamento e solução dos problemas 
nacionail!I pois o decllnlo do nosso prestigio 
polltico internacional acompanhará na mesma 
cadência o decllnlo da nossa economia. Nada 
nos adianta procurar atribuir a êste ou àquele 
órgão da Administração Pública, a esta ou 
àquela autor\dade a culpa pela situação pouco 
iiatlsfatória em que . se encontram mõ.ltlplos 
setores econômicos nacionais, porque, com se
melhante atitude, tentaremqs apenas transferir 
para poucos a culpa de muitos. De fato: o 
que sentimos é que grande parte das elites 
brasllelras ainda não se deu bem conta da si
tuação delicada em que nos encontramos e da 
situação mais dellcada para que marcha
mos se . não mobilizarmos as reservas mo
rais e culturais do Pais, para o fim de mu
darmos, pelo menos em parte, 1 os rumos até 
agora. seguidos. · Há vozes autorizadas que 
vêm lançando verdadeiras advertências ao 
}'ais, emitindo verdadeiros S. O. S. e apon
tando os meios de solucionar mõ.ltlplos proble
mas nacionais. E' um dever de justiça pro
clamarmos que a Indõ.strla e o Comércio, atra
vés de aeus cong ressos, seus memoriais, suas 
publicações, têm dirigido as mais incisivas e 
constantes advertências à Nação. Acontece, 
porém, qià de alguns anos a esta parte essas 
duas grandes classes, em virtude de campa
nha 'i~jas origens e intuitos não devemos fo-

calizar aqui, têm visto sµas advertências e 
sugestões recebidas não raro com desconfian
ça por uma parte ponderável da opinião• pú
blica e com reservàs em alguns setores adml
nlstratlvos. São vozes que infelizmente ainda 
não encontraram adequada ressonância no am
biente nacional e que freqüentemente equacio
nam problemas parciais, enquanto o de que 
necessitamos é de tomar, no campo econômj
co-flnanceiro, todos os nossos· problemas tun
damentals, submetendo-os a uma análise pro
fttnda e estabelecendo para cada um dêles a 
solução adequada e posslvel, sem esquece'l'
mos a hora presente, mas pensando no Brasil 
dos nossos fllhos e dos nossos neto11 . :Para 
isso, a primeira medi~ a tomar é proceder
mos a uma sondagem extensa e profunda M 
cultlira e8f1et:ializada do Pa'8. Dai o apêlo ca
loroso que ora dlritlmos aos expoentes dessa 1 
cuítura no sentido de que enviem ao Conset!iO 
Federal de Comércio Exterior no mais breve 
prazo passivei, seu indispensâvel depoimento 
sôbre os itens do questionário anexo precfilo, 
franco, sem preocupação de escolas ou dou
trinas econômicas. 

· As contrlbuic;;6~s recebidas serão cuidado
samente estudadas no Conselho Federal de Co
mércio Exterior por várias comissões de aba
l!zados economistas a fim de que, recolhidos 
os pontos de vista dominantes, seja traçada 
uma polltica econômica senão para todos, pelo 
menos pará ·os setores fundamentais da pro
dução brasileira, até onde seja Isso passivei 
na conjuntura atual,. respeitados os compro
missos já assumidos pelo nosso Pais no plano 
Internacional e ressalvadas as medidas já pre
vlstu no "Plano Salte", ora sob a apreciação 
do Congresso Nacional. 

No incluso sumário estão indicados os se
tores a respeito dos quais desejamos conhecer 
a opinião das entidades de classe, dos centros 
de cultura especializada, dos economistas e 
estudiosos dos nossos problemas econômico-fi
nanceiros. Deixamos de incluir alguns setores 
(transporte, mão-de-obra, estaleiros, peaca, 
etc.) porque sôbre êles já existem no próprio 
Conselho F ederal de Comércio Exterior e 
noutros órgãos da Administração Públlca es
tudos ·que podemos considerar completos e 
atualizados. Dadas a vastidão e a complexi
dade do Inquérito, é claro que cada entidade 
de classe ou pessoa solicitada a pronunciar-se 
terá !liteira liberdade de fazê-lo apenas em 
relação aos setores de sua especialidade ou 
preferên&ia. O que Importa é que se não fa
çam apreciações ou planos genéricos, Isto é, 
que a opinião de cada um seja objetiva e 
tanto quanto passivei, justificada, equacionan
do os problemas e demonstranc~o-lhe a solu
ção. Alguns exemplos Ilustrarão nosso penaa
mento a êsS!l respeito: 

1• ..... Se o balanço da situação mundial da 
borracha levar à conclusão de que•o produto 
braslleiro não pode concorrer no mercado ex~ 
terior, com o similar do Oriente ou o produto 
sintético, deve ou não o Poder Põ.bllco modi
ficar a p9lltlca de amparo financeiro que vem 
dispondo a êsse setor atrayés do Banco da 
Borracha, garantindo, toda'lla, a sobreviv&n· 
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eia da lnddstrla nacional de artefatos de l!or· 
racha e, conseqüentemente, a produção de Ui· 
tBZ necessária a essa lnddstrla e passando ao 
mesmo tempo, a adotar uma pol!tica de esti
mulo à cultura da juta, fonte de produção 
de grande futuro e capaz de modl!lcar os as
:Pec:tos sócio-econõmlcos da Amazônia, dada a 
.ecurança do mercado interno com a lndú8tria 
de anlagem existente no Pafa e grande pOSBI· 
bllldade de exportação para mercados do con
tinente? 

29 - Admitindo-se a conveniência da ex
portação de minério de !erro, devem ser In
dicados: 

a) a quantidade máxima a ser expottada 
por ano e durante que perlodo: -

b) o que devemos exigir como meio ete
tfvo de pagamento (carvão, montagem em 
nOSBo Pais de certas lnd(lstrlas fundamentais) . 

39 - Admitindo-se que, dentro de 2 ou 3 
anos, o mercado argentino estaria mtelra
mente perdido para os nossos tecidos · e tios 
de algodão, que providências deverlamos ado
tar desde já para evitarmos o grande e per
manente desequillbrlo que tal perda traria à 
balança comercial do Brasil com a Repllblica 
platina? 

40 - Dadas as possibilidades de nos tor
narmos dentro de um decênio auto-suficientes 
quanto a certos produtos que nos vêm quase 
totalmente ou em grande parte do exterior 
(trigo, chá, certas fruta&, etc.), Indicar os 
pontos onde devem ser feitas as respectivas 
culturas e meios de defesa da produção bra
sileira. 

Voltando a referir-nos a certos sintomaá 
da dlátese nacional, devemos acentuar que, 
para aquêles que vêm ao Brasil não apenas 
pelo asfalto da avenida Rio Branco e pelos 
arranha-céus de Copacabana, - ·mas costumàm 
fazer o giro do horizonte e projetam suas pre
ocupações para o futuro da nacionalidade, não 
há ilusões a respeito do destino que nos 
espera, se não dermos l!OVos rumos à econo
mia do Pais. A terra se esteriliza de maneira 
Impressionante e o pauperismo aumenta ; a 
sub-alimentação e moléstias várias estão cau
sando a nosso ver a decadência biológica de 
grandes contingentes da população de diversas 
regiões brasileiras; ao lado de algumas cen
tenas de milhares de brasileiros, razoàvelmen
te tributáveis, vivem milhões de zeros econô
micos: dal o baixo nlvel da renda nacional; 
dai uma produtividade per capita tão mes
quinha e um padrão qe vida tão baixo, que 
ttcamos em posição pouco llsongeira quando 
nos comparamos <;<>m outros palses, mesmo do 
nosso continente. Estamos diante do seguinte 
trilema: ou nos tornamos uma potência eco
nômica, ou demonstramos que o Brasil é um 
pais pobre, -0u corremos o risco de parecer 
que somos um povo Incapaz. Estamos presos 
à primeira ponta do trilema e por Isso pro

'CUramos um denominador para solução dos 
grandes problemas brasileiros . A respeito da 
solução de alguns dêles, as opiniões serão di
vergentes; em relação à de muitos outros, es
peramos uma grande maioria de opiniões con
cordantes; aquelas serão culdadosameflte ba
lanceadas e expostas com os prós e contras e 
estas apresentadas ao Pais de modo que em 
tôrno delas se cristalize uma consciência na
cional. ressalvado, está claro, o caráter confi
dencial de que alguma por ventura se revista. 

Quando acentuamo,9 a necessidade de se 
Intensificar o mercado interno e de se criarem 
ou ampliarem certas fontes de produção, não 
estamos advogando para o nosso Pais uma po
lltlca de autarquia ou de exagerado naciona
lismo econômico; o que pretendemos é contri
buir para que nos libertemos de certas sujei
ções econômicas jlerlgosas, que pesam sObre 

nós, e elevar o padrão .de vida do nosso povo, 
não esquecendo a ameaça que palra sobre và
rlos setores da produção brasileira, em face 
da intensa exploração que ora se verifica dos 
recursos do continente africano e do soergul
mento econômico de alguns palses e colônias 
da Asla, fenômenos que não podemos deixar 
de acompanhar com a mais viva atenção". 

E' o seguinte o questionário estabelecido: 

A - Agricultura 

1 - Quais . os produtos agro-pecuários e 
extrativos, cuja produção devemos Intensificar, 
tendo em vista o consumo Interno e o externo? 
E que medidas facllltaram a consecução de 
tal objetivo? 

2 - Qual a aparelhagem técnica (slll:lá, · ct
maras de expurgo, câmaras frlgoritlcas, ar
mazéns, etc.) e assistência econômica necessá
ria que permitem o escoamento normal da 
nossa produção agro-pecuária? 

3 - Quais as zonas geo-econOmicas que 
devem ser aparelhadas para tal fim e em re
lação a que produtos? 

4 - Como aproveitar, racional e economi
camente, as reservas florestais do Pais, ten
do-se em vista as suas necessidades futuras 
e a restaul1!.ção das áreas devastadas? 

5 - Sabendo-se ·que é baixa a produtivl· 
dade no ramo agro·pe&uário e que o seu au
mento poderia ser alcançado mediante meca7 
nização intensiva quais as medidas aconselhá· 
veis, que viriam aumentar e ml\lhorar a pro
dução de maquinaria e instrumental agrlcola 
do Pais? 

6 - Quais as medidas pra\Ucas que sugere 
para a solução do problema da produçãq dt,l 
fertlllzaqtes; inseticidas . e funglc!~as? 

B - Indúatria 

1 - Quais as Indústrias que devem existir 
ou ser criadas·no Pale, por seils fundamentos 
econômicos ou de segurança nacional? 

2 - Quais as que deve o Poder Pllbllco 
amparar ou estimular, e por que meios? 

3 - Que critério de prioridade deve ser 
observado na criação dessas inddstrlas? 

4 - Sabe-se que têm sido feitas propostas 
para a transferência de certas indllstrias euro
péias para o Brasil. Desde que se identifiquem 
essas indllstrlas com as de que cogitam as 
perguntas 1 e 2, quais as medidas a serem 
tomadas sem perda de tempo, pelo Poder Pll
bllco, para a sua transferência? 

5 - Em que condições de tenfpo e de es
paço devemos montar uma rêde de indústria 
do frio? 

C - Oom6rcio 

1 - Quais as modiflC&Gões aconselháveis 
na legislação e na trlbutaç§:o para Intensifi
car o comércio interno no Brasil? 

2 - Idem, Idem, quanto à legislação sô
bre o comércio exterior, Inclusive se devemos 
substituir o sistema de tarifas especiticas pelo 
de tarifas ad valoremt 

3 - Analisando-se os mercados externos 
dos produtos brasileiros (extrativos, agro-pe
cuárlos, Industriais) em face da concordân
cia de outros palses, qual a perspectiva para 
cada um dêsses produtos? E' posslvel manter 
e ampliar-lhes a exportação? Perderemos o 
mercado? Que devemos fazer em cada hipó-
tese? a 

4 - Quais as medidas aconseJ.hl\.eis para 
evitar qualquer descrédito aos produtos bra• 
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llil'elros no exterior (padronização, amoetra
g\lm, penalidades aos exportadores Inescrupu
losos, etc?). · 

· 5 - Numa conjuntura muncllal CQmo a que 
ora atravessamos, devemos ou não adotar, 
dentro de certos limites, uma polftica de acor
dos de compensação com os palses de moedas 
inconverslvels? Exemplos dos acordos vanta
josos que podemos fazer nesse sentido, atual
ment~. 

D - Min61'aia 

1 - Quais os minerais que podemos ex
portar livremente? 

2 ·- Quais os que não devemos exportar, 
a fim de constituirem reservas de segurança? 

3 - Quais os que devemos exportar me
diante condições rlgidas (em troca, por exem
plo, de equipamentos essenciais) ? 

4 - Sendo mais conveniente a exportação 
de produtos pelo menos seml-manutaturados, 
relação a que minérios devemos seguir essa 
polftica? · 

5 - Quais os que devem ser Industriali
zados no Pais, ou porque a llUa indUlltriallza
ção apresente bases econômicas, ou porque in
teresse à segurança nacio1lal? 

E - Diversos 

1 - Constituindo um dos problemas fun-. 
dame~tals da economia brasileira a ampliação 
do mercado interao, quais as medidas mais 
indicadas para, em curto prazo, atingfrmos 
êsse objetivo? 

· 2 - Como devem ser organizados o crédito 
e o seguro agro-pecuirio? 

3 - Quais as medidas a serem adotadas 
no sentido de ampararmos a marinha mercan
te nacional quanto aos transportes Interna-
cionais? · 

4 - Em face do crescente n1llnero dl) or
ganismos lnte~aclonals de supervisão econô· 
mica e financeira, que devemos fazer .Para con
ciliar o intervencionismo estatal com o prin
cipio da livre iniciativa? 

5 - Quais os dispositivos da· "Carta de 
Havana" que julga vantajosos e quais os que 
julga prejudiciais ao Brasil? 

6 - Em que condições e para que fins, de
vemos aceitar a colaboração do capital .estran
geiro no soerguimento econômico do Brasil? 

7 - Existem órgãos da Alta Administra
ção Pii'blica que não estão devidamente apa
relhados para Intensificar a produção e o co
mércio interno e o intercâmbio com o exte
rior? Em caso afirmativo. que devemos fazer 
para torná-los eficientes? 

- o fato de o questlonârlo não se referir 
a outros problemas que possam Influir na fi
xação das diretrizes .da polfttca econômica na
cional, não Impede sejam êles tratado& · pelas 
diferentes entidades e pessoas lnqUiridas. 

* 
DEPABTAMENTO ADJllINISTBATIVO DO 

SEBVI(;O :P11BLICO 

D41M4o de Beleg4o e .Aperfejgoamento 

CRIAÇÃO DE CURSOS ESPECIALIZA· 
DOS - Mediante proposta do diretor da DI· 
visão de Seleção e Aperfeiçoamento do" De
partamento Administrativo do Serviço PiibU
co, o diretor-geral dêste Departamento llasi· 
nou portaria a 30 de agôsto, criando naquela 
Divisão os seguintes cursos especializados: 
I - Curso Técnico de Imigração; ll - Curso 

B.G. - 6 

Técnico de Colonização; m - Curso de Es
pecialização em Imigração e Colonização. 

Pelo mesmo ato do diretor-geral do DASP 
foram aprovadas as seguintes Instruções Re
guladoras do funcionamento doa referidos 
cursos: ' 

1. Finalidade 
1. 1 - Os cursos te; ão por finalidade a 

preparação de pessoal com a necessária habi
litação técnica em 'problemas de imigração e 
colonização. 

;J. Organização. 
t. 1 - Os Cursos serão os seguintes : 

a) Curso de Técnico de Imigração; b) Curso 
•de Técnico de Colonização; c)· Curso de Es
pecialização em Imigração e Colonização. 

2·. 2 - Os cursos técnicos· terão a duração 
. de seis meses, divididos em dois perlodos de 

3 meses cada um, o primeiro dos quais serã 
destinado ao estudo dos seguintes assuntos: 

I - História da imigração e colonização 
no cof!,tinente americano. • 

ll - Geografia regional dos paises mf
grantistas. 

III - Legislação comparada sôbre imi
gração e colonização .. 

IV - Problemas sociais contemporAneos. 
·v - Princlpios de organização e de admi-

nistração p(J.bllca. 
VI - Fundamentos de Psicologia. 

VII - Fundamentos de Antropologia. 
2. 3 - Concluldo o primeiro perlodo, que 

será comum aos dois cursos, os alunos deve
rão optar por uma das seguintes especializa
ções: a) Imfsração; b) Colonização. 

2. 4 - Aos alunos que optarem por Ittú
gração serão ministradas a'lllas sôbre: 

I - Organização e Administração dos Ser-
viços de Imigração; • 

II - Seleção e Orientação de Imigrantes; 
III - Mercado de Trabalho e Legislação 

Trabalhista 
2. 5 - Aos alunos que optarem por colo

nização serão ministradas aulas sôbre: 
I - Organização e Administração dos Ser-

viços de Colonização; 
II - Estudos e Pesquisas de Aculturação; 
III - Economia Rural. 
3. - Curso de Especialização. 
3. 1 - O Curso de Especialização será de 

nlvel mais elevado e nêle terão ingresso os 
alunos que na forma das presentes Instru
ções, alcançarem nota Igual ou superior a se
tenta em qualquer dos cursos técnicos. Sua 
duração será de 3 meses. · 

3. 2 - No Curso de Especialização serão 
lecionadas as seguintes matérias: 

I -Tknica de Planejamento de Serviços; 
II - Técnica de Pesquisa Social; 

III - Estatlstlca Demográfica e Econômica; 
IV - Problemas de Polltica Internacional. 

4. Condições de Ingresso; 

4. 1 - Consideram-se matriculados noe 
Cursos: a) os candidatos habilltàdos na prova 
de seleção realizada pelo Conselho de Imigra
ção e Colonização, para ingresso nos Cursoa 
constantes da portaria n• 5, de 27 de feve
reiro do corrente ano do respectivo presi
dente; b) os· alunos que terminarem o Curso 
B'81co ministrado pelos Cursos de Aperfeiçoa
mento desta Divisão; c) os servidores de ór-
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cloe cuju aUVfdadu ae reladonem com -Iml
graçlo e Colontaação, lnacrlto. flllO of/4cio, por 
lntermêdlo do C. I. C. 

5. Programa.e: 
oa pro9ramaa das diaclpllnas abrangldaa 

pelos currlculos doa cursos lt que 'ae referem 
J!ll preaentea instruções serão os publicados no 
Didrio Olktal de 3 de abril dêste ano, à8 pá-
glnaa ó 337-5 338. . . 

6. Ortentlção didática: , • 
6. 1 - Em qualquer dos curso1 haverf. 12 

boraa de trabalho semanal, dlstribuldas por 
f dias da semana. 

6. > - No 29 perlodo letivo dos ·~s 
técnicos, e no Curso de Especialização, oa alu
DQIS deverão dedicar a visitai!, estágios e pes- • 
quisas, horas de trabalho, que poderão ser 
auplementar.es. a serem estabelecidas pelos 
que integram o curso. 

6~ 3 - Serão evitadas as aulas exclusiva
mente teóricas, exigindo-se o maior nmnero 
poaslvel de atividades realizadas pelo!! alunos ... 

. 6 . 4 - . As aulas predominantemente teóri
cas serão acompanhadas de apostilas, conten
do: a st'lmula das nresmas; materl~ documen
tArio suplementar; gráficos; esquemas; su
mários, etc., em função do assunto de. cada 
aula. 

6.5 - Os seminários e as ·aulas práticas 
serão acompanhadas de apostila, sempre que 
ae fizer necessário fornecer aos aluno11 dados 
informativos ou normaa de trabalho. 

6 . 6 - Nas cadeiras que Incluem visitas, 
estágios ou pesquisas serão exigidos relatórlos 
acêrca daquelas atividades, cujas notas en
trarão no cômputo da nota mensal. Nas de
mais cadeiras serão também computados, na 
média mensal, os . exercicios ou tarefas mar
cadas pelos professores. 

6. 7 - A turma do 1° perlodo letivo (co
mum aos dois curios técnicos) terá, no máxi
mo, 60 alunos, e as demais turmas correspon
dentes aG 29 perlodo letivo dos Cursos Técnicos 
e ao Curso de Especialização, terão, no má
ximo, 30 alunos. 

7 . Aprovação: 
7. 1 - No fim de cada perfodo letivo ha

verá provas escritas ou práticas de acõrdo com 
a natureza de cada disciplina. 

· 7. 2 - Consideram-se aprovados os alu
nos que satisfizerem à.s seguintes exigências: 
a) ter freqüência em 2/3 das '11.ulas dadas em 
cada disciplina; b) ter obtido média final, por 
disciplina, igual ou superior a iO, e média glo
bal mtnirna de 60 pontos. 

7. 3 - A média final por disciplina será 
a média aritmética dos seguintes valores: 

1. Média mensal, calculada de acõrdo com 
o disposto no n• 6. 6 destas Instruções; 

2 . Nota da prova final. -
7. 4 - A nota final será a média aritmé

tica das nótas finais das diversas disciplinas 
do curso. 

8. l'Pofessõres: 
8 . 1, - Os cursos serão minlstr~os por 

professores designados, na forma regimental, 
~lo <liretor-geral do DASP e terão su:pervlsão 
do diretor dos C.A. 

9. Disposições finais : • 
9. 1 - As aulas serão ministra.das a gru

pos nunca superiores a 40 (quarenta) alunos e 
obedecerão aos planos e horários prêviàmente 
estabelecidos. 

li· 2 - Antes do Inicio de cada- aula será 
4J.atrlbulda aos alunos a respectiva st'lmula. 
.. ..e. f - Aos alunos matriculados em qual
quer dos Cursos assegura-se a gratuidade do 

emlno, das at'lmulas e do material dld6Ueo 
1ndispens6vel. · 

9. 4 - A Julzo do presidente do Comelho 
de Imigração e CoJonização poderA aer de· 
signado um observador para acompanhar a 
execução do Curso. · 

9. 1) - o diretor doe e. A. balltará normas 
suplementares necessárias à execuoão daa pre
sentes Instruções, ouvindo-se o Conselho de 
Imigração e Colonização, sempre que ocorrer 
qualquer modificação. 

9. 8 - Os casos omls.!os serão resolvidos 
pelo diretor da D. S. A. 

~ 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA 

·E ESTATISTICA 

O CENSO CONTINENTAL DE 1950 NA 
PALAVRA DO SECRETARIO-GERAL DO 1. 
B. G. E. - A propósito do censo continental 
de 1950, o Sr. Rafael Xavier, secretário-geral 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Esta
tlstica, , concedeu recentemente à imprensa de 
Põrto Alegre onde estl1'era em missão do seu 
cargo, oportuna entrevista na qual deçlarou e 
esclareceu o seguinte: "A significação politica 
do Censo das Américas - A realização do censo 

• das Américas, em 1950, constitui acontecimen
to de transcendei\tal importância para as · re
lações sociais, econômicas e culturais entre os 
palses do continente. tslle levantamento si
multâneo, a ser realizado errf tõdas as nações 1 
arnsricanas, contribuirá eticazm8'lte para o 
melhor conhecimento reciproco entre os con
tingentes humanos do Novo Mundo, e çonstl
túlrá poderoso fator de aproximação conti
nental. Num momento de crise e de defini
ções, corno o que atravessamos quando ' a paz 
e o equlllbrlo universais só podem repousar 
sõbre a fraternal compreensão entre os po• 
vos essa aproximação continental, visando a 
beneflclos e 1nterê8ses comuns, assume um 
significado que ultrapassa os limites dos acor
dos ordinários e dos trabalhos formais. 

Resultando do esfôrço conjunto das 22 na
ções americanas, o censo das Américas, dada 
a sua uniformidade de realização segundo nor
mas básicas rnlnlmas fixadas pelo Instituto 
Interamericano de Estatlstlca, permitirá a. 
comparabilidade continental dos resultados fi
nais, constituindo, assim, um retrato homo
gêneo do bloco de palses desta parte do 
mundo. 

* O PLANO MtNIMO PARA O CENSO CONTI-
NENTAL - Para a efeUvação dêsse amplo le
vantamento continental será adotado um pro
grama mlnirilo aprovado· pelo IASI, a fim de 
que haja uniformidade nos resultados finais 
obtidos nas diferentes nações americapas. 
Além das perguntai! comuns, referentes a no
mes, endereços, domicfllo, etc., serão solicita
das maia aa seguintes informações: parentes- · 
co ou relação com o chefe da famflla, sexo, 
estado civil, lugar de nascimento, naturaliza
ção (para estrangeiros), alfabetização, gr11-u 
de instrução, llngua materna, ocupação indi
vidual e posição na ocupação . 

. No Brasil além do censo élemográflco, que 
constitui o principal objetivo do I~SI, · serão 
realizados, simultâneamente, os censos econô
mico e domiciliar, compreendendo os levanta
mentos agrícola e Industrial e o de habitações, 
também de acõrdo com as bases 111lnimas pro
postas pelo Instituto Interamerlcano de Esta-
tlstica. ' 

Por deliberação da .Junta Executiva Central 
do Conselho Nacional de EstatlsUca, foi tna-
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Utulda a 24 de junho do ano pauad<>, a Co-
. mls11ão de Planejamento Censitirio, que vem 

funcionando regularmente. Essa comls11ão, que 
conta com um corpo especializado de colabo
radores, já está elaborando o plano técnico e 
Jdministrattvo para a execução do recensea
mento geral de 1950 aproveitando a experiência 
~obtida no 59 recenseaipento geral realizado 
em 1940. 

* 
IMPORTANTE RESOLUÇÃO DA ASSEM

BL:tIA GERAL DO C. N .. E. .,:_A Assembléia 
Geral do Conselho Nacional de Estatlstlca, há 
pouco reunida no Rio de Janeiro, aprovou Im
portante resolução, dispondo sõbre a realiza
ção do recenseamento geral da Repdbllca, em 
1960, na qual se ressalta a necessidade de se 
.processar o aludido Iavantamtmto estattstlco 

~~~it~~l~:al ª~~às~~ei~~ ~~;~~~~cl! !u~~~1~!~ 
censeamento gerat do pais deve ser efetuado 
pelo govêrno federal, em periodos decenais e 
nos anos de milésimo zero, mas, tanibém, em 
virtude de compromissos ae ordem lnternaclo
n.aI asslllllidos pelo Brastr. 

Pela resolução em aprêço, o Conselho Na
cional de Estatlstlca estabelece que o presi
dente do IBGE submeterá à consideração do 
Govêrno, acompanhado da correspondente ex- · 
posição de motivos, um projeto de lei que, 
reconhecendo a competência do Instituto Bra
sileiro de Geografia e Estattstlca para reali
zar o recenseamento da República, Introduza 
no decreto-lei n. 969; de 21 de dezembro de 
1938: as àlterações que · se tornem indispen
sáveis para permitir o aproveitamento ao má
ximo, em beneficio do empreendimento, • da 
organização permanente da entidade. 

A resoluçãp prevê a efetivação dos censos 
demográfico, agricola, Industrial, comercial, 
bem como a execução dos inquéritos e levan
tamentos que fOf'em julgados necessários. 
Quanto à divulgação dos, resultados gerais e 
provisórios do recenseamento, a resolução dis-_ 
põe acêrca das providências para que os mes-

. mos 11e tornem conhecidos até dois anos, no 
máximo, da data da execução da grande ope
ração censlti.ria. 

Coaeelho Naeioaal de Geografia 

.mretóno Central 

REUNIÃO PAN-AMERICANA DE CAR
TOGRAFIA - SUMULA MENSAL DAS ATI
VIDADES - REFORMA DO REGULAMENTO 
- MONUMENTO COMEMORATIVO DO TRA
TADO DE MADRI - Sob a presidência do Cel. 
Renato Barbosa Rodrigues Pereira, delegado 
do Ministério das Relações Exteriores, reali
zou-se a reunião quinzenal do Diretório Cen
tral do Conselho Nacional de Geografia, no 
dia· 14 de setembro corrente, est&14do presen-
te a maioria dos seus membros. , 

Inicialmente se aprovou a ata da reunião 
anterior e foram lidos o expediente e o •Diá
rio do Conselho" o que en11ejou, por pro
posta Ido Eng9, Chrlstovam Leite de Castro, 
secretário geral do Conselho, a consignação de 
votos de pesar pelos falecimentos do padre 
Leonel Franca, do Rrof. Romárlo Martins, dó 
general Alclo Souto, dos funclon6rios do Con
selho Iolanda Monteiro de Castro Musso e 
Mozart Augusto Catarlno, e de corlgratula
ções pelo aniversário do Instituto de Coloni
zação Nacional, pela realização do Congresso 
Municipalista de Campinas, pela comemoração 
pelo Arquivo Nacional do Tricentenário da 
Colonização de Angola. ' 

N, ordem do dia, estudou-11e o programa 
da participação do Conselho na •rv Reunião 
Pan-Amerlcana de Consulta sõbre Cartogra
fia", a Instalar-se em Buenos Aires em 15 
de outubro vindouro, e aprovaram-se duaa 
Resoluções: uma, de n.• 314, determinando o 
preparo duma sdmula mensal das atividades 
do Conselho; outra, de n . 0 315, ratificando, em 
nome do Conselho Nacional de Estatlstlca, a 
reforma do Regulamento do Conselho Nacio
nal de Geografia proposta pela sua Assem· 
bléla-Geral. 

Por fim, o Cel. Edmundo Gastão da C\mha,. 
suplente do representante do Ministério da 
GllllfTa, propõs, o que foi aceito, que ·se ele
vaDe para 20.000 cruzeiros a dotação destina
da ao concurso de projetos do monumento a 
ser erigido em Culab6, sob o patroclnlo do 
Conselho, em comemoração ao bicentenário do 
Ti;atado de Madri, em 1950, aumentando-se 
também para 250 000 cruzeiros o valdr máximo 
do referido momu;nento, Importância que seri. 
solicitada ao Govêrno quando se ultimar' o 
respectivo projeto. 

it 

MINISHBIO DA AGBICULTUBA 

Departa~ento Nacional da Produçl.o Mineral 

CONTRIBUIÇÃO PARA O MAIOR CO
NHECIMENTO DAS NOSSAS RIQUEZAS Jll. 
NERAIS - Tendo em vista o maior conheci· 
mento das nossas riquezas minerais, o minia
tro da Agricultura enviou recentemente -
governadores dos Estados e dos Territórioe 
um aviso-circular no qual encareceu a cola
boração que os brasileiros do interior podem 
prestar ao Ministério. com aquêle ob~etivo. 
Lembra outrossim o referido aviso-circular a 
conveniência de ser recomendado a todos oe 
prefeitos municipais para que providenciem a 
criação de pequenos ndcleos de mineralogia 
junto a cada prefeitura, a fim de que seja in
centivado o lntercAmblo de amostras de mi
nerais, rochas e de exemplares f6sllels, entre 
o público e o Departamento Nacional da Pro
dução Mlner,al. 

it 

lllNIST&BIO DA EDUCA().lO E SACDE 

3• CENTENA.RIO DA BATALHA DOS 
GUARA.RAPES - O presidente da Repdbllca 
sancionou o decreto legislativo que dispõe • 
bre o caráter nacional das comemorações do 
3.• centenário da memorável batalha dos Gua
rarapes. 

De acõrdo com as determinações do refe
rido decreto, o Ministério da Educação pa
trocinará a publicação de obras de história, 
conferências, exibições de peças teatrais e fU· 
mes aluslv<m ao grande acontecimento, promo
vendo igualmente exposição de documentos re
lacionados com a guerra holandesa. 

Visando assegurar o maior brilhantismo 
das comemorações daquele importante feito 
que será festejado em todo o território nacio
nal deverá ,ainda aquêle ministério entrar em 
entendimento com os governos de todos os Es-
tados e Territórios. · 

Entre outras iniciativas comemorativas ae-· 
rão emitidos selos postais, com a reprodução 
do célebre quadro de Vltor Meireles intitula
do? "A Batalha dos Guararape~·. 

it 
PBEFEITUBA DO Dl8TBITO FEDERAL 

. SUBSTITUIÇÃO DE DENOMINAÇÃO DE 
LOGRADOURO - Associando-se às comemo
rações do primeiro anivers6rio da lndepen· 
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dêncla da índia, o govêrno brasileiro prestou 
significativa homenagem· àquela nação, dando 
·a denominação de Mahatrita Gandhi a uma das 
principais praças da capital da República - a 
que ostentava a antiga denominação de praça 
Getúlio V~rgas. A Inauguração da nova placa 
com o nome da grande personalidade ln,du, 
verificou-se a 15 de agôsto, em solenidade pll
bllca a que estiveram presentes figuras de 

destaque nos circulos oficiais e diplomáticos 
do pais, notadamente o prefeito Ãngelo Men
des de Morais e o ministro da índia no Brasil, -
Sr. Minocher Rustam Masanl que falou na 
ocasião, fazendo referências à personalidade 
invulgar do mahatma Gandhi e agradecendo o 
gesto do povo e govêrno brasileiros em rela
ção à sua pátria na çomemoração do primeiro 

. aniversário de emanc!pação. 

+: 

Instituições particulares 
INSTITUTO DE COLONIZAÇAO NACIONAL 

O QUARTO ANIVERSARIO DA SUA AS
SEMBLll:IA CONSTITUTIVA - A data de 26 
de agôsto assinalou o 4• aniversário da reali
zação da Assembléia Constitutiva do Instituto 
de Colonização Nacional, Instituição eminente
m~nte nacionalista, destinada a promover com 
a cooperação de todos os brasileiros "a Inte
gração dos sertões fronteiriços e interiores na 
pátria brasileira pela colonização nacional. 
Instalado logo após, . o I. C. N. vem desenvol
vendo intensa e proveitosa atividllde em 
observância aos seus Estatutos cujas finali
dades principais são: 1) econômico-social -
a solução de problemas humanos do sertão 
(educação, sallde e trabalho). em colaboração 
com os Governos Federal, Estadual e Munici
pal diretamente interessados, em cada região 
colonial; 2) cientifica - o estudo sistemático 
da natureza brasileira e a difusão da cultura 
nacional, nos diferentes ramos da Geografia; 
3) militar - a execução de medidas sociais e 
econômicas, nos sertões, tendo em vista os 
altos interêsses da defesa nacional. 

A finalidade econômico-social compreende
ri: a) a organização de nllcleos coloniais, lo
ealizando em pontos convenientes do territó
rio nacional: trabalhadores sertanejos, selvico
las emancipados, reservistas das fôrças ar
madas nacionais e elementos voluntários dos 
centros litorâneos do Pais; b) a exploração 
metódica de riquezas naturais e o desenvolvi
mento de ·lndllstrias correlativ~. assim da 
agricultura e da pecuária; c) o estabelecimen
'to e exploração de vias de comunicação, no 
lnterêsse dos nllcleos nacionais que constituir, 
ou de zonas em que se localizem suas explo
rações industriais; d) a profilaxia e a educa
ção higiênica das populações coloniais; e) a 
educação moral e civica e a Instrução profis
sional da juventude sertaneja que se colocar 
sob seus auspícios; O proteção ampla dos tra
balhadores sertanejos, numa organização co
operativa que lhes proporcione a posse de 
uma gleba, a aquisição de tôdas as utilida
des, o es·coamento das produções, crédito pro
porcional à capacidade de trabalho de cada 
úm, meios de aperfeiçoamento moral, inte
lectual e técnico. 

A finalidade cientifica compreenderá: a) o 
prosseguimento das explorações geográficas 
nos sertões brasileiros; b) a difusão da cul
tura geográfica nacional, pela associação de 
estudiosos, didatas e sábios, pela divulgação 
de seus trabalhos e edição de revistas e obras 
de lnterêsse geográfico-nacional. 

A finalidade militar compreenderá: a) •a 
educação cívica das populaçõeS' coloniais, pelo 
tdelçoamento às fôrças armadas nacionais e 
pelo culto quotidiano à pátria brasileira; b) a 
preparação dos contingentes sertanejos, como 
reserva do Exército Nacional; c) a abertura 
de vias de comunicação e a localização de 
nllcleos nacionais, tendo em vista os interêsses 
da defesa nacional. · 

Integrado no Conselho Nacional de Geó
grafia pela Resolução n. 174, da sua Assem
bléia Geral e declarado de utilidade p1Íbllca 

pelo Decreto n. 22 537, de 31 de janeiro de 
1947, o Instituto além do seu Grêmio Geográ
fico Central, instalado nessa capital, possui 
Grêmios Geográficos Regionais, nas seguintes 
cidades: Cuial:iá, Cáceres, Corumbá, Campo 
Grande, Goiás, Goiânia, Cristalina e São Paulo. 
Outros órgãos regionais estão sendo coordena
dos devendo brevemente ser instalados nas 
cidades de Manaus, Monte Alegre, Teresina, 
Fortaleza, Recife, Ilhéus, Poxoréu e Londrina. 
Através dêsses órgãos, grande tem sido o vul
to de contribuições preatadas aos .,roblemas 
nacionais relativos à colonização. 

Tem presentemente o Instituto de Coloni
zação um precioso acervo de reallzaçõêS a ca
racterizar os aspectos fecundos de suas ativi
dades. Criado, sobretudo. para o descortinio 
e a compreensão dos problemas brasileiros de 
colonização, aquêle instituto, desde o primei
ro instante de sua instalação, fêz surgir o 
ambiente social indispensável à sua obra. Pro
moveu destarte, os estudos referentes• aos 
sertões brasileiros, em tertfüias, nas quais se 
sucederam abalizados cultores da ciência so
ciológica e ·conferencistas ilustres. 

O Grêmio Geográfico Central e a Coopera
tiva Editôra "Sertões", instala~os na mesma 
ocasião, foram as primeiras iniciativas para
lelas àquela constante atividade cultural, pos
sibilitando à Diretoria do I. C. N. novas e 
sensacionais atividades; pois que ao Grêmio 
foi cometido o· encargo de promover o estudo 
da Geografia nas diversas regiões do Brasil, 
notadamente nos nossos sertões. 

Ã Cooperativa, coube de inicio, a difusão 
da cultura nacional pela divulgação dos tra
balhos e obras especiais do Instituto e o de
senvolvimento do cooperativismo, base econô- , 
mica das atividades sertanejas, concorrendo 
dêsse modo para a obra de assistência moral 
e material às populações sofredoras do Mn-
terland brasileiro. · 

Editando o mensário intitulado 8ertõea 
o I. C. N. vem através' de suas páginas fo
mentando e oferecendo soluções objetivas sob 
a responsabilidade de uma equipe de técnicos 
e especialistas. 

O Instituto de Colonização Nacional era 
desde sua fundação presidido pelo general 
Gustavo Cordeiro de Farias, Ultimamente fa
lecido, sendo seu atual presidente o general 
Onofre Moniz Gomes de Lima. E' seu diretor 
geral o tenente-coronel Frederico Augusto 
Rondon. 

+: 
SOCIEDADE BRASILEIBA- DE GEOGRAFIA 

A VERDADEIRA IDSTóRIA SOBRE A 
DESCOBERTA DO HEMISFll:RIO OCIDEN
TAL E O CONHECIMENTO DA .TERRÂ DO 
BRASIL - A Sociedade\Braslleira de Geo
grafia promoveu a 26 de agôsto próximo pas
sado uma sessão especial destinada à realiza
ção de uma conferência do professor Taciano 
Acióli, seu 3• vice-presidente, sôbre o tema: 
"A verdadeira história sôbre a descoberta do 
hemisfério ocidental e o conhecimento da terra 
do Brasil". 



NOTICIA.RIO 

Certames 
REUNIÃO DOS DIRETORES DAS ESTRADAS 

- DE FERRO 

EXAME DA SITUAÇÃO DAS FERROVIAS' 
NACIONAIS - Ao encerrar-se a Reunião dos 
Diretores das Estra.daá de Ferro, recente
mente realizada nesta capital, sob .os ausp1clos 
do Ministério da Viação e Obras Públicas, cou
be ao Sr. Alcldes Llns, •-lllterventor em Mi
nas Gerais e atual diretor da Leopoldina 
Railway, por delegação dos seus colegas no 
importante certame, a incumbência de saudar 
o titular da Viação, presente à solenidade. 
Relatando os trabalhos da reunião e exami
nando a situação ferroviária do pa1s, disse o 
Sr. Alcides Lll;!S: 

"Esta' reuniÀo de diretores das 52 estra
<las de ferro nacionais, tendo realizado cêrca 
de 50 sessões e examinado a situação técnica, 
econômica e financeira de cada uma das es
tradas; tendo realizado um rigoroso Inqué
rito, nos têrmos de m1nucioso e completo te
mário, organizado sob a competente orientação 
do Departllmento Nacional de Estradas de 
Ferro, cumpriu sua elevada missão. 

Indicou um programa e os meios para b 
reaparelhamento dêsse elemento essencial à 
economia. do pala; e, parece-me, bem traba
lhou em busca de solução para o duplo pro
blema, que lhe foi submetido pelo govêrno: 

1. • - , Anállsou os diversos !atôres que 
prejudicam a situação econOmlco-flnanceira 
das estradas e o grau de Influência de cada um 
dêles; e 

·29) - apontou providências tendentes à 
normali~ação da vida dêste organismo, essen
cial à •economia e à segurança nacionais; pro
vidências que possam propiciar às vias-férreas 
um longo perlodo de eficiência, regularidade 
e equlllbrlo que as .mantenham e conservem 
como elementos propulsores, do progresso eco
nômico e social da nação. 

Foi êste o papel que desempenharam du
rante a última guerra, quando constltulram o 
único aparelho de transporte à disposição de 
nossas fôrças armadas e econômicas. 

Durante o perlodo de trabalhos desta re
união, que teriam de ser silenciosos para se
rem eficientes e úteis, as causas da situação 
financeira precária, deficitária mesmo para a 
maioria das estradas, e ·os melas e remédios 
em estudo ou prescritos para sanà-las, cons
tltulram motivo de apreensões, manifestado 
até em associações Ide classes conservadoFas, 
e pela própria Imprensa. 

Ca~e. portanto, aqui, fazermos uma aná
lise sucinta e concisa de tais causas, e qe
.monstrar que não proced,em aquelas apreen
sões pessimistas relativamente às recomenda
ções, que temos a honra de, por intermédio 
de V. Ex., levar ao govêrno da República. 

Sopesando as causas remotas que lnflul
ram para tal estado de coisas, como as condi
ções técnicas deficientes e precàrias, em ge
ral, dos traçados de nossa viação férrea; e as 
causas recentes, como a falta de conservação 
eficaz. substltuicão e renovação do material 
rodante e fixo, durante o longo perlodo da 
guerra; os autores do Plano SALTE, valendo
se de pesquisas próprias e de estudos da Co
missão de Revisão do Plano de Viação Na
cional, · apresentaram os seguintes resultados 
numéricos, comparando estatfaticas de 1934 
com as de 1945: 

Crescimento do número de pas~ 
gelros-qullOmetro .. . ~.. . • . . • . . . + 122' % 

Crescimento do número de carros + 10 % 

Crescimento do número de. tone
ladas-quilômetro de bagagens. 
encomendas e mercadorias. . . . . + 102 % 

Crescimento do número de vagões + 23 % 
Crescimento do número de tonela

das-quilómetro de. passageiros, 
bagagens, encomendas e mer-
cadorias •. ; .. . . . . . . .. . . . .. . .. .. + 104 % 

Crescimento do número de loco-
motivas ......................... + 8 % 

Bastam êstes números para revelarem, 
com lndiscutlvel evidência, a deficiência gri
tante de material rodante com que luta ·nossa 
viacão férrea. · 

Ainda no Plano SALTE, encontram-se 
quadros mostrando que as receitas totais do 
parque ferroviário nacional aumentaram, de 
1934 a 1945, de 305%, enquanto o respectivo 
movimento global, conforme dado já citado 
acima, B6 cresceu de 104%. consignando aquêle 
plano que houve "conslderivel aumento de 
tarifas". 

"E, apesar disso, o saldo total da rêde 
ferrovlàrla, que foi de 11% de sua receita em 
1934, caiu a 4,7% em 1945. E, em 1946 e 1!N7, 
a situação das estradas de ferro brasileiras, 
em conjunto, tornou-se deficitária". 

Infelizmente, o Plano SALTE, depois de 
declarar que o resultado acima "focaliza" o 
problema cruciante" de nossa rêde de viação 
férrea "seja qual fôr a natureza de sua pro
priedade, pública ou privada", deixou de lado 
a enumeracão dos !atores das despesas e dei
xou de mostrar que, com a lnflacão reinante, 
eles se multiplicaram em progressão geomé
trica, em relação ao crescimento do tráfego, e 
que os · aumentos de tari!as, depois de bem 
estudados e aprovados pelo govêrno, com o 
fito exclusivo de fazer face àqueles fatores 
de despesas, nem êsse desiderato conseg'lll
ram. 

Sem que se remova a ação de tais fatOrea, 
que derivam diretamente da Inflação reinan
te não será conseguida, como advoga o Plano 
SÁLTE, a baixa do custo da tonélad&-quilõ
metro . 

Para atingir o alvo estabelecido no Plano 
SALTE, isto é, satisfazer "à necessidade pre
mente de baixar o custo d onelada-qullOme
tro pela in,.tensiflcação da densidade de trá
fego, pelo émprêgo de material rodante e de 
,tração poderoso e eficiente, pela retificação 
.dos traçados, reduzindo-lhes as resistências 
acidentais", duas condições, além dos remédios 
.acima enumerados, . são essenciais: . 

a) - a estabilidade de preços e salários; e 
b) - o emprêgo de mét1>dos mais· adian

tl\do11 eficientes e cientlflcos na cultura das 
terras marginais às estràdas de ferro. 

Com o nosso regime de agricultura nõ
made, sempre em busca de terras novas, onde 
se fizerem derrubadas recentes, deixando para 
trás a terra esgotada e quase deserta, trans
formada em pastos pobres, nunca poderá ha
ver intensidade compensadora de tráfego. 

Por · outro lado, a inflação desmoraliza os 
métodos tradicionais de trabalho e economia; 
atrai os lavradores para as obras suntuoll&!I 
das capitais, e multiplica as favelas, como es
tamos vendo aqui no Rio. 

Verifica-se por tOda parte o despovoamen
to dos campos, e a dlmlnui!)ão das áreas cul· 
tivadas, dando como resultado a escassez de 
nossa produção agrlcola e a carestia da vida: 

• A situação das estradas de ferro reflete a 
prosperidade econômica das zonas percorridas; 
a Intensidade com que produzem e concorrem 
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para 88 trocaa comerclals do paf.e. E' evidente 
que aem produção e comércio não poderi ha
ver tranaporte. 

Para fazer face a eaaa altuação agrlcola, 
. nossa reunião· lembrou o eatabeleclmento de 

canu>OB experlmentala nas zonu daa eatradae, 
noa quala o noaao ·agricultor aprenda a culti
var a terra sem esgotar sua fertllldade. 

A eatabllldade de preçoa e salários é outra 
necessidade indeclinável da economia nacional 
e só poderá ser obtida, possivelmente, pela 
supressão de obras suntuárlas e adiáveis. 

Nos transportes, a Influência da despesa 
com peaaoal sempre foi predominante. · Nos 
tempos normais, or1:a por 50% o. total da des
pesa. Atualmente eatá Influindo em cêrca de 
60%. 

Constitui, portanto, um elemento eõbre o 
qual se deve ter o maior contrõle. Como re
sultado da legislação social vigente, êate con
trõle tem eacapado das administrações das es
tradas de ferro e, como conseqüência da ln
fi&jlão, o salário do peaaoal, apeaar de vlr' 
numa ascensão continua, nunca aatlsfaz às ne
cessidades do trabalhador e sua famUla. 

Sob êiise ponto de vista, o gráfico de re
muneração média, apresentado pela Rêde de 
Vl&!;ão Paraná-Santa Catarina, ·é edificante. De 
1981 a 1940, essa remunera1:ão média m1msal 
se manteve entre 200 e 300 cruzeiros; a partir 
de 1941, quando foi de cêrca de 310 cruzeiros, 
come!l& a subir; é de 

Cr$ 350,00 • • • • • • . . • • . . • . • • em 1943 
Cr$ 470,00 . . . . . • . . . . . • . . . • • em 1944 
Acima de Cr$ 600,00. . .. .• em 1945 
Cêrca de Cr$ 690,00.... •• em 1946 

alcanjl&, em 1947, a Cr$ 860,00. Não satisfaz, 
porém, e com novo aumento já projetado, se 
elevará a c;êrca de Cr$ l 090,00. 
. Depois doe aalárloa, nas vias férreas,, avul
tam as despesas com combustlvel, em porcen
tagens que variam, hoje, de 25% a 30% da 
despesa total. Os preçoa doa combustlvels, -
lenha e carvão de pedra - principalmente 
empregados nu nosaas vl)ls férreas, estão 
Igualmente subindo de uma forma hiperbólica. 

O preço médio da tonelada de combustlvel 
de Cr$ 99,80, em 1930, passou a Cr$ 264,30, em 
l!M,O. para atingir a Cr$ '538,40, em 1947. Noa 
primeiros mesea dêete ano, aquela elevação 
de preços ainda- se manteve, e a média de 
janeiro a março foi de Cr$ 661,20 . .. 

Todoa os outros elementos que entram na 
manutenção, custeio, conservação e repar&jlão 
d88 estradas de ferro têm Igualmente subido. 

Só êllsea fa~Orea da despesa expllcam e 
juatltlcam 88 tarltas vigentes na nossa via
ção férrea, que, como V. Excla. Sr. ministro, 
tem por vêzes manifestado, do u mais bai
xas ·poBBlvels em rel&!lão ao custo da vida. 

' Tarifas que, em 1945, superaram as despe
·sas ferroviárias, deixando o Uquldo de 4,7% 
da receita bruta total, tornaram-se insuficien
tes em 1946 ·e ·1947, porque as preços de salá
rios e materiais continuaram a subir, , mas 
principalmente porque os campoa eiitão fican
do despovoados e sua produção decresce a 
olhos vistos. 

ltste fenômeno alarmante de nosaa econo
mia, que a sltu&jlão ferroviária revela, e re
clama a atenção das classes conservadoras. 

EBBas clrcunstAnclas decorrentes da lnfia
ção, confrontadas· com a opinião do· Exmo. sr. 
presidente da República, conforme o que ji 
'flt:ou citado e exp<>15to, demonstram o circulo 
vicioso em que se debate, no momento, a eco
nomia ferroviária, prêaa nas malhas da pró
pria Inflação. 

· Allslm sendo, o mal fundamental que, cor
roendo a economia ttaclonal, repercute na de 
no.eaa viação férrea, Incentivando, senão mes. 
mo causando, a maioria das mazelas 6JJ1 que 
se manifesta sua desorganização econõmico-ft
nancelra, - é a Inflação. 

Infelizmente, porém, ela está fora de noBBo 
alcance e Unicamente o que podemoa fazer é 
colaborar com o govErno no combate às suas 
conseqüências. 

No. sentido des.!\(a colaboração, as proposi
ções votadas, post&S- em execução, poderão ser 
·da maior eficácia e corresponder ao desejo 
manifestado por S. Excla., o presidente da Re
pública na menaagem com que abriu o Con
gresso '.Nacional, no ano presente. Elas visam: 
- "o aperfeiçoamento da rêde existente; a 
Inter-ligação doe sistemas regionais Isolados, 
1l modernização e Q reequipamento material; 
- tornar cada vez mais rigorosas as condições 
técnicas dos traçados ferroviários, a fim !\e 
baixar o custo da tonelada-quilômetro, Inten
sificar o tráfego e obter o melhor aproveita
mento do material rodante e de tração". 

Não se limitam tlo somente à eficiente 
organização do tranaporte; encaram ainda a 
mecanização racional e a organlzaÇão cientifi
ca doa serviços de escrltórloa, de oficinas e 
de conservação da via permanente; cuidam do 
bem-estar tlo ferroviário e suas famUlas, e da 
assistência social, educativa, higiênica e eco
nômica que lhe deve ser dada; apresentam os 
dispositivos legais que, por arcaicos ou mal 
ai,Ustados à natureza peculiar do serviço, criam 
empecilhos ao bom funcionamento do apare
lho ferroviário ou lhe estabelecem handicap 
na luta pela sobrevivência e na luta com os 
concorrentes, procurando, ao mesmo tempo 
orientar os poderes públicos, no sentido dá 
reforma que carecem. 

t:ste, em slntese, o nosso trabalho, kr. mi
nistro. No submetê-lo ao exame do presidente 
e dos outros poderes constitucionais da Repá
bllca, V. Excia.. como "técnico e principal res
ponsável pela adequada solução de· tais pro
bleJµ&B, certamente dará seu valioso apolo ao 
trabalho que acabamos de realizar, fazendo 
com que as medidas adotadas na ·reunião se
jam postas em prática por melo de uma le
gislação pertinente, fornecendo os recursos fi
nanceiros indispensáveis." 

iC 

li REUNIAO . DOS PREFEITOS 
FLUMINENSES 

SUA PROXIMA REALIZAÇÃO - EXAME 
DE IMPORTANTES PROBLEMAS LIGADOS 
A SAODE E A EDUCAÇÃO .- Deverá insta
lar-se a 30 do corrente, em Niterói, o II Con
gresso de Prefeitos Fluminenses, promovido 
sob os auspiclos da Secretaria de Saúde Pú
blica e da Se<:retarla de Educação e Cultura 
do Estado do Rio de Janeiro. Falando recen
temente à imprensa sobre o que visa o im
portante certame, o Prof. Ismael Coutinho, 

- secretário de Educação e Cultura no vizinho 
Estado, declarou que a reunião de que se co- . 
glta dará a maior Importância aoa problemas 
relacionados Com a educ&!)ão e saúde. 

"Pretendemos, disse textualmente S. S., 
nessa conversa em comum, adotar o melhor 
melo de articular os serviços de educação do 
Estado com as prefeituras, criando um lnter
cAmblo cnalor entre as atividades do munlcl
pio e · as da Secretaria de Educação e Cultura. 
O que se objetiva com o Congresso nada mais 
é, em suma, que chegar à conclusão Quanto 
à melhor prática do próprio exerclclo da 
admlnlsti:acão pública, no tocante aos setores 
conflados•às Sec~tarlas de Educação e Cul-
tura e de Saáde e ASalstêncla. · ' 
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De88& reunião, poderemos encontrar bases 
11eg1J~ para um estudo ma1ll amplo da si
tuação do ensino prlmirlo e das importantes 
questões ligadas à educação em ~eral, vindo 
mesmo numa ocasião oportuna em que 11e trata 
da elabor~ das bases e diretrizes do ensino 
no pais. O Estado do Rio vem apresentar, 
portanto,. uma contribuição v!llloea e da maior 
atualidade, tendo-se em vista os dados objeti-

vos que um Congresso de88& naturpa está em 
condições de ministrar." 

O Prof. lsmael Coutinho conclui suas de
clarações afirmando que a II :aeunião dos Pre
feitos desperta o mais vivo lnterêsse e que o 
número de adesões é considerável e que jã se 
pode prever o êxito do conclave, do qual re
sultará Incalculável beneficio para a saúde ' e 
ed11cação dos fluminenses. 

Unidades Federadas 

AMAZONAS 

INDENIZAÇÃO PELA CRIAÇÃO DOS 
TERRITóRIOB DO ACRE, RIO BRANCO E 
GUAPOR:f: - O deputado Leopoldo Peres 
a.presentou na sessão de 24 de agôsto da CA.
mara dos Deputados um projeto de lei deter
minando que a União Indenize o Estado do 
Amazonas dos preiuizos que foram acarretados 
àquele Estado pela incorporação do Acre ao 
patrimônio · nacional e pela criação dos Terri
tórios Federais do Rio Branco e Guaporé. E' 
a seguinte a ' integra -110 projeto Leopoldo Pe
res: 

"Art . . 1.• - A União Indenizará, ao Estado 
do Amazonas, os prejulzos que lhe foram acar
retados pela Incorporação do Acre ao patri
mônio nacional e pela criação dos Territórios. 
Federais do Rio Bra,nco e do Guaporé. 

Art: 2<> - O valor da indenização, fixado 
por dois árbitros escolhidos pelo govêrno da 
União, dois outros pelo govêrno do Estado, e 
um desempatador, indicado por ambas as par
tes, será entregue ao govêrno do •Amazonas 
em parcelas anuais e Iguais consignadas no 
Orçamento da República. 

Parágrafo tlnlco - · O arbitramento veri
ficar-se-á em 180 dias improrrqgávels, após a 
promulgação da presente lei. 

Art. 3• - A soma a ser paga ao Estado 
do Amazonas terá aplicação especifica e obri
gatória à reforma e ampliação dos serviços 
elétricos, águas, esgotos e pavimentação da 
cidade de Manaus, para Instalação de idênticos 
serviços nos munlclpios, que os não poBBui
rem, asslstêncii& hospitalar, notadamente à In
fância e à maternidade, e transporte aéreo, ein 
todo o· território do Estado. 

Parágrafo único - Para êsse fim, levan
tará anualmente o govêrno do Amazonas, o 
esquema dos trabalhos a realizar, não ficando 
a União obrigada ao pagamento das presta
ções consecutivas, sem a demonstração com
pro'{ad·a. ein cada exerclclo financeiro, da exe
cução dos correspondentes serviços. 

Art. 4• - Do montante da Indenização, 
considerar-se-á regularmente aplicada a qualt
tia que o govêrno daquele Estado despendera 
na amortização de , empréstimos porventu~ 
co:ntraldos com o govêrno da União. ' 

Art. 5• - Logo que tenha ·11ldo efetuada a 
arbitragem prevista no art. 29 da presente 
leil o Poder Executivo providenciará sobre a 
abei;tura no Orçamento vigentfi!, do crédito es
pecial necessário à primeira prestação da In
denização reconhecida em favor do Estado do 
Amazonas . · 

, Art. 6• - A presente lei entrárá em vigor 
na data de sua publicação, revogada as dis
posições ·em contrário." 

O deputado Lameira Blttencourt apresen
tou, também, projeto pleiteando lmlenlzações 
para o Estado do Pará, pela crlaçlo do Terri
tório Federal do Amapá. 

PABANA. 

TRANSLADAÇÃO PARA O PATRIMONIO 
DO ESTADO DE IMPORTANTES DOCUMEN
TOS EXISTENTES NO ARQUIVO POBLICO 
DE SÃO PAULO - O Paraná está pleiteando 
a transferência para o seu patrimônio de im
portantes documentos relacionados com a sua 
história existentes no Arquivo Público do Es
tado de São Paulo. Para tratar do assunto 
realizou-se recentemente no Circulo de Estu
dos Bandeirantes, em Curitiba, umá reunião 
que jll!~V\! sob a presidência do secre~rio de 
Educação naquele Estado, e na .qual se co
gitou da- ida de uma comissão oficial a São 
Paulo com a incumbência de estudar o 
assunto e compilar a matéria, ficando, assen
tado que, como medida preliminar e mais 
urgente, se fará a extração de cópias fotos
tàtit;:as de números dos aludidos document~s. 
cabendo ao "Instituto • Histórico e Geográfico 
do Paraná 'tl.ar Inicio a uma parcela dos tra
balhos que farão parte já das iniclatlvaa 
comemorativas do tricentenârlo de Curitiba, 
a verificar-se em 1953 

il 

RIO GRANDE DO SUL 

Sociedade de Geografia 

CONFERl!lNCIA DO PADRE BALDUINO 
RAMBO SOBRE A FLORA AUSTRAL 
ANTARTICA E ANDINA NO PLANALTO 
SUL-RIOGRANDENSE - Dando inicio às 
suas atividades culturais e cientificas, a novel 
Sociedade de Geografia do Rio Grande do 

~ Sul promoveu a 26 de agôsfo a sua primeira 
sessão pública ·que se realizou no auditório 
do Correio do Pooo, em Pôrto Alegre, du
rante a qual o padre Balduino l'tambo S. J. 
pronuµclou uma conferenc!ia sôbre "A flora 
austral antártica e . andina no planalto 
sul-rlograndense". 

No correr da .sua ·1ntereBSante tese de
mo11#1trou o conferenlclsta que há, no Rio 
Grande do Sul, na zona do. planalto nordeste 
e especialmente lia zona compreendida pelos 
munlclplos de SI.o Francisco de Paula e 
Aparecida da Serra, uma flora que não tem 
similar no resto do pais. 

Trata-se no seu entender, de uma flora 
mais antiga que a neotropical que hoje veste 
o Brasil Inteiro, o que explica com a segunda 
ponderação: 

"Em época pré-histórica o sul do globo 
apresentava ·uma região única, ligando Aus
trália, s~l de l'{ova , ZeUlndia, Tasmânia, Africa 
e América do Sul e que possuis a sua flora 
própria. dom o decorrer dos séculoe e11fa
celou-se êsse continente, criando-se as carac
terlsticas geográficas atuais. No entanto, na 
região apontada, permaneceram intactos al
guns centros florlstlCOll que apresentam fa
milias comuns à nora austral antártica e 
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andina.- :lll como se fôsse uma ilha de vegetação 
que sobrexistise no melo da Inundação de 
uma flora mais nova, que tomou conta de 
todo o novo continente, em sua parte sul". 

... 
BIO DE .JANEIRO 

Departamento Geogrifico 

AS ATIVIDADES D:llJSTE ôRGÃO DA 
ADMINISTRAÇÃO FLUMINENSE NA PALA· 
VRA DO SECRETARIO DA VIAÇÃO DO 
ESTADO - Numa entrevista concedida recen-· 
temente à Imprensa da capital fluminense, o 
Sr. Bento Santos de Almeida, secretário da 
Viação e Obras Públicas do Estâdo do Rio 
de Janei·ro, teceu amplas oonside·raçõei;I e 
prestou importantes informações sôbre o que 
no setor da Geografia se vem realizando na
quela unidade federada. 

Após dizer das finalidades e de como se 
constitui o Departamento Geográfico, escla
receu o Sr. Bento de Almeida que o mesmo 
obedece a um grande plano nacional ideali
zado e põsto em prAtlca pelo Instituto Bra
sllelro de Geografia e Estatlstlca, pass1>ndo 
em sP.guida a relatar as atividades a cargo 
daquele órgão especializado, dentre as quais 
destacamos as que dizem respeito ~ organi
zação da nova carta do Estado, aô estabe
lecimento das Unhas divisórias intereêtaduais, 
à colonização de terras devolutas e à solução 

· de problemas urbanlstlcos. 
As suas declarações em tôrno dêstes 

problemas f.llrain em slntese as seguintpi: 
A mmaao da Carta - • Está empenhada em 

•:realizar a tarefa de api:..esentar, dentro do 
mais curto prazo posslvM, urna nova carta 
corográfica do Estado do Rio de Janeiro, 
bastante mais expressiva do que as atuais 
existentes, no tocante à fisiografia. Mantém 
para isso, em ritmo seguro um serviço de 
nivelamento geodésico de alta precisão, que, 
em pouco mais de um ano, atravessou os mu
niclplos de Niterói, São Gonçalo, Maricá e 
Itaboral e hoje percorre os de Saquarema, 
Rio Bonito e Majé. :m propósito firmado da 
Divisão da Carta articular êstes serviços de 
tal maneira que, ao cabo de cinco anos, 
tôdas as sedes municipais do Estado tenham 
os seus marcos geodésicos, e nêles gravadas 
as suas cotas verticais precisas. A par dêas.e 
serviço promove a mesma Divisão um levan
tamento planimétrico e altlmétrico no munl
clplo de São Gonçalo, em área de densidade 
demogrãflca elevada, apoiando o seu levan
tamento em vértices de . triangulação de 1 •, 
2.• e 3.• ordens, cravados em tôrno da bala 
de Guanabara, pefo Serviço Geográtlco do 
Exército. :msses levantamentos citados. cobri
ram durante o ano de 1947 e· primeiro semes
tre de 1948, uma área aproximada de 6õ mi
lhões de metros quadrados, os qual!! ficaram 
apoiados sôbre uma rêde triangulada de sete 
vértices ocupados pelo servi.i;o de topografia, 
concomitantemente . :lllstes trabalhos, ,ora 
realizados, darão ao rnunlclplo de São Gon
çalo, urna carta rica de elementos cartográ
ficos. 

N01Ja.t1 Jinha.t1 interestaduais - Coube, 
também, a Divisão da Carta, o encargo de 
estabelecer as Unhas divisórias interestaduais. 
Terminada a cravação dos marcos divisórios 
na linha Rio de Janeiro-Minas Gerais, ocupa
•e agora da linha Rio de Janeiro-São Paulo. 
Estão sendo feitos levantamentos topográ.
flcos ao longo desta última linha. no trecho 
oornpteendldo por Pouso Sêco e Ribeirão do 
Salto, rnargeando os municlpios fluminenses 
de Itaverá, Barra Mansa e Resende, por uma 
turma técnica mista composta de represen-

tantee do lhsUtÚto Geográfico de São Paulo 
e do Departamento OeogrAfico dêate ~atado, 
Os trabalhos vão bem adiantados, presumind<>
se que fl?:rão concluldos em fina do ano 
próximo de 1949. '" 

NOVA CARTA ESTADUAL - Um acon
tecimento marcante para os destinos da geo
grafia do Estado -do Rio de Janeiro foi a 
a88lnatura de um Convênio estabelecido en
tre o Estml.o e o Conselho Nacional de Ge<>
grafla, para a elaboação de uma nova carta 
estadual, impressa em cinco côres. :ltste fato 
auspicioso oi:orreu aos 9 dias do mês de agôs
to, em sessão solene, na sede do Conselho 
Na.clonai de Geografia, com a preàença doli 
Exmos. Srs. governador do Estado, coronel 

.Edmundo de Macedo Soares e Silva e embai
xador' José Carlos de Macedo Soares, presi
dente do I. B. G. E., os quais firmaram o 
memorável pacto, como emérito& representan
tes das duas entidades contratantes. 

A obra foi orçada em Cr$ 3 635 000,00, não 
tocando ao Estado do Rio de Janeiro mais do 
que Cr$ 1 200 000,00, visto como o Conselho 
Nacional de Geografia, na sua programação 
de prestar concurso aos J!1stados que possuam 
serviços geográficos organizados, tem lnte
rêsse na feitura de no\Jas cartas estaduais, 
mais completas, mais perfeitas e atualizadas 
porque elas exprimem territórios do Brasil. 
Na elaboração dessa nova carta serão resti
tuld.as 2 600 fotografias trimetrogon que 
,!lbrangem quase a totalidade da área estadual. 

Com êsse recurso e mais com os elemen
tos já conquistados pela Divisão da Carta, 
serã posslvel, até fins de 1950, ou seja daqui 
a dois anos e meses confeccionar-se o novo 
mapa do Estado do Rio, figurando a altime
tria até hoje desconhecida, e apresentando 
uma plànimetria que, na escala de 1 :400 000, 
representará um conjunto li!uflclentemente 
fiel para servir de base a estudos e trabalhos 
de notãvel relevância e utilidade não só para 
fins públicos, como particulares. 

Os cinco mil exemplares da publicação, 
assegurada no Convênio, servirão para as es
colM e repartições públicas, para estudos de 
lançamento de rodovias e ferrovias, para fixar 
trajetórias turlsticas, para assinalar as reser
vas florestais, para determinar o curso exato 
da rêde hidrográfica, para facilita11 a demar
cação das linhas divisórias intermunicipais e 
lnterdlstrltais e pi.ra fornecer dados elemen
tares que, futuramente serão lndispensãveis 
no preparo do cadastro agrlcola. 

Essa projeção fotográfica, transformada 
em cartografia, será apoiada, presenteptente, 
em alguns vértices de triangulação existentes 
no Estado, na periferia que oferece a segu
rança dos serviços geodésicos da Marinha e 
dos Estados de São Paulo e Minas Gerais, e 
em cêrca de cem coordenadas geográficas dis
persas por todos os munlclplos. Dentro de pou
cos anos, compromete-se o Conselho Nacional 
de Geografia, em complemento ao auxilio que 
hoje presta à execução do Convênio, a lançar 
sôbre o Estado uma rêde de triangulação com
pleta, de 1• e 2• ordem, ligada ao sistema ge
ral do Brasil, em que repousarã, definitiva
mente o serviço ora em vias de ser atacado. 
Cabe aqui ressaltar que o C. N. G. prevê um 
gasto de- Cr$ 6 900 000,00 na realização do ser
viço de triangulação geodésica do Estado, gas
to êsse que levará à conta, exclusivamente, 
dos seus recursos. No entanto, para a efetiva
ção do Convênio, a Divisão da Carta fará obra 
de colaboração com o C. N. G., movimentando 
todo o seu cabedal técnico e material, no sen
tido da eficiência e do rendimento. 

Graças, pois, à projeção que os serviços 
geográficos do Estado vêm obtendo no selo 
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das Assembléias Gerais do Conselho Nacional 
de Geografia, preparou-se, por êsse meio, um 
clima favorável naquela alta esfera de Am
bito federal, disso resultando uma disposição 
aquiescente e benévola aos firmes e leais pro
pósitos do Govêrno, de elevar_ os serviços geo
gráficos do Estado ao nlvel da sua atual civi· 
llzação. 

A Divisão de Urbanização, focaliza, com 
especial atenção, os problemas urbanisticos de 
cidades e vilas fluminenses, procurando dar 
soluções práticas e exeqüivels nos estudos em 
elaboração. O Departamento possui o seu 
grupo de técnicos qüe dia a dia se• especia
liza em assuntos urbanisticos, acompanhando, 
de perto, através de Uvros e revistas, o de
senvolvimento deilta cftncia que, nos tempos 
modernos, está tomando uma feição universal. 

Como seja dispendioso para o municlpio, 
manter um corpo técnico especializado em ur
banismo bem resolveu o Govêrno criar no De
partamento Geográfico, uma Divisão especiali· 
zada em urbanismo, para atender àd necessi
dades dos municlpios, na feitura de planos di
retores de urbanização, para as cidades e vi
las do Estado. Multo há que fazer nesse sen
tido, pois que apenas est&nlos no inicio dêsse 
fundamental programa de orientar o cresci
mento das povoações, dando-lhes aspecto ar
tistlco e higiênico; como fator que há de in
fluir no próprio padrão de vida dos habitan
tes, para elevá-lo. 

Cabo Frio, a bela cidade litorânea da zona 
lacustre, está ,com o seu plano urbanistico per
feitamente organizado. Resta pô-lo em exe
cução. Cabe ao municlpio esta grande tarefa, 
mas para êsse fim o Departamento Geográfico 
dará colaboração técnica. Auxiliará dêsse 
modo a prefeitura no que puder, dentro dos 
seus recursos,. Acompanhará a evolução dos 
trabalhos, sugerindo aprovando, desenhando 
pormenores, orientando sempre que lõr solici
tado. As prefeituras terão ao eeu dist>or um ór
gão consultivo, cujos · técnicos estarão sempre 
com o sentido voltado para a solução dos pr<?; 
blemas que lhes forem confiados. Com respeito 
a Cabo Frio, cujo projeto de urbanização, en
genhosamente. estudado, apresenta uma con
figuração moderna de evidente atração turls
tica, estuda o Departamento Geográfico o me
lhor meio de emprestar àquele munlclplo uma 
cooperação eficaz, no sentido de se poder cris
talizar, sem demoras dispensáveis, o magni
fico projeto urbanistico daquela importante 
cidade. 

De igual modo cuida o Departamento Geo
gráfico de auxiliar a levar a bom têrmo a 
execução do plano de urbanização feito para 
Atafona. no munlclpio de São .João da Barra. 

Barra Mansa, com o seu rápido crescimen
to verificado pela influência direta da Usina 
Siderúrgica de Volta Redop.da, está reclaman
do, com tôda a urgência, a cooperação do De
partamento Geográfico, com o fim de elaborar. 
um plano de urbanização para a cidade, pois . 
que, sem essa medida, as deformações se ope
rarão ine-yitàvelmente. Atendendo a êsse apêlo 
e aproveitando levantamentos dispersos, está 

· o Departamento atualizando o cadastro da ci
dade, para então traçar um plano diretor com
pleto que oriente a expansão da vida· citadina 
local. O trabalho está sendo feito em colabo
ração com a prefeitura e os resultados obti-

. dos são os mais animadores. 
Sodrel!ndia, a Vila do municlplo de Tra

jano de Morais, situada entre a Usina ' Hidro
elétrica de :Macabu e um grande núcleo colo
nial que o Departamento está instalando em 
terras devolutas do Estado, possui, já também 
o seu plano de urbanização elaborado e apro
vado pela Secretaria de Viaçã~ e Obras Pú
blicas. A execução dêsse plano está em pleno 

desenvolvime!lto, notando-se uma acentuada 
_mudança no aspecto local pelas obras )'ealiza
das. Oxalá fôsse posslvel conceder ao Depar
tamento Geográfico meios financeiros s~qien
tes para se proporcionar a tôdas as vilas flu
minenses um plano diretor, de maneira que, 
quando se tornassem cidades, não oferecessem 
o problema que estas oferecem às soluções 
urbanísticas de desapropriações elevadlssimas. 

COLONiz.\ÇAO DE TERRAS DEVOLU· 
TAS - Outra realização de fundamental im
portância' que o Departamento Geográfico está 
efetivando é a coloni2lftção das terras devolu
tas' do Estado. :mete trabalho está tendo inicio 
em Sodrel!ndia, onde o Estado possui uma 
gleba magnifica de algumas centenap de al
queires geométricos, coberta de matas, Im
pregnada de húmus, em região serrana, de 
clima ameno, relativamente próxima da es
trada de ferro e servida pela rodovia que atin
ge a vila de Sodrel!ndia. 

O Govêrno deseja colonizar essa e .outras 
glebas idênticas, com agricultores de reco
nhecido pendor pela amanho da terra, ofere
cendo-lhes a segurança de uma assistência mé
dica social, técnica e moral. O primeiro passo 
é construir uma estrada pelo interior da gleba, 
estrada de penetração que marginará os lotes 
colonizáveis. 

SAO PAULO 

Instituto Histórico e Geográfico 

POSSE DE NOVO SôCIO EFETIVO 
ELEVADOS A CATEGORIA DE SôCIOS EM-si
RITOS O EMBAIXADOR JOS:G: CARLOS DE 
MACEDO SOARES E O EX-PRESIDENTE 
WASHINGTON LutS - CONFER:lilNCIA SO
BRE OS 1NDIOS TUPI-GUAiA - O Instituto 
Histórico e Geográfico de lSão Paulo realizou 
a 21 de agôsto uma sessão extraordinária, sob 
a presidência do Sr. Carlos da Silveira, 10 se-

• cretário. Como sócio efetivo, tomou posse o 
desembargador Perclval de Oliveira, introdu
zido no recinto por uma comissão composta 
dos Srs. Cel. Tenórlo de Brito, Luis Ribeiro 
do ·vaie e Tito Llvlo Ferreira. Em substitui· 
ção ao orador oficial, dirigiu uma saudação 
ao sócio reclpiendário o Cel. Tenório de Brito. 

• Falou em seguida o desembargador Percival 
de Oliveira, agradecendo a homenagem. 

Lida, discutida e aprovada a ata da sessão 
anterior, aão eleitos sócios do Instituto: por 
transferêné!ta da categoria dos honorários para 
a dos eméritos, os Srs . .José Tõrres de Olivei
ra, Afonso de Escragnolle Taunay, Washington 
Luis Pereira de Sousa e Frederico de Barros 
Brotero; por transferência da categoria dos 
beneméritos para a dos eméritos, o embaixa
dor José Carlos de Macedo Soares; por trans
ferência da categoria dos efetivos para a dos 
eméritos, o Prof. Américo Brasiliense; por 
transferência da categoria dos efetivos para a 
dos beneméritos, o Prof. Dácio Pires Correia; 
pal:'a a categoria dos efetivos o Sr. Alexandre 
d' Alessandro; e para a categoria dos. corres
pondentes, os Srs. bispo Dom Paulo de Tarso 
Campos e frei Timóteo Van den Broek. 

Usou da palavra, a seguir, o Cel. Tenórlo 
de Brito. pedindo a nomeação de uma comis
são especialmente encarregada para levar ao 
Sr. Washington Luls a noticia de sua transfe
rência para a categoria dos sócios eméritos. 
O presidente, louvando a Iniciativa, propõe 
que a comissão sugerida fõsse constltulda es
pontâneamente por quantos dela desejassem 
fazer parte, o que é aprovado. Por lembrança 
do Prof. Alfredo Gomes, aprova-se igualmente 
que o Cel. Tenórlo de Brito se incumba de 
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comblnar com o Sr. Washington, Lufa o dia e 
a hora· em que poderá receber a referida co-
JllÚl8ão. . 

Nf. aegunda parte da ordem, o Cel. Pedro 
Dlaa de Campos prosseguiu a leitura de seu 
trabalho aõbre os lndioa uTupi-Gualá". O pre-

aldente, apóe tecer elogios ao trabalho apre-; 
sentado pelo conferencista, anunciou que ae 
achava no prelo o volume 44 da Retliata do 
lMtUuto e convidou os presentes a compare.; 
cerem à próxima sessão comemorativa do cen~ 
tenário de nascimento de BrasWo Machado. 

Exterior 
' 

INGLATE:iuu. 

ComiBBio encarregada da elaboraçio da earta 
geo&Tiflca da Europa 

ESCOLHIDO O SEU PRESIDENTE - No 
Congresso Internacional de Geologia, recente
mente reunido em Lbndres, foi escolhido por 
unanimidade de 11ufráglo das delegações pre-
11entea ao certame, para prealdlr a Comissão en· 

I' 

• 

carregada de elaborar a carta Internacional geo
lógica da Europa o gf&logo alemão professor 
Wllhelm Kegel. 

O professor Kegel é dedicado estudioso 
das coisas do Brasil onde estêve em 1937 e 
1988 ém missão cientifica, empreendendo en
tão viagem de estudos pelos Estados de Mi
nas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul, e 
realizando conferências em diversas Institui
ções cientificas e culturais do pais, notada
mente na Academia Brasileira de Ciências. 

• 

.... Se lhe lntereBBa adquirir as publlcacões do Conselho Nacional de Geografia, escreva l 
sua Secretaria (Praça Getúlio Vargas, H - Ediffclo Franeisco Serrador - õ.0 &Ddar - Bh 

de .J&Deiro) que lhe atenderá pronta e 1ati1fatõrtamente. · 



. . 
• 

Relatórios de instituições de Geografia 

e ciências afins 

1 1 

Relatório dos Representantes Estaduais, Apre .. 
• 
sentado à VIII Reunião Ordinária da-

Assembléia Geral do C. N. G. 
BAHIA .. 

Com regularidade, marcha11am em "!947 os 
trabalhos do Diretório Regional do Conselho 
Nacional de Geografia, tendo-se registado, 
no ·entanto, pouca atividade relativa, por falta 
de assuntos que exigissem reuniões continuas 
9os seus me~ros. 

Continua no exerciclo da função de secre
tária das reuniões D. Durvllia da Silva Gui
marães, funclonârla do Departamento de Geo· 

, grafia. 

Diretório Regimlal 

Em conseqüência de mudança do Govêmo 
do Estado, com a posse do governador eleito, 
houve, mod~cação na presidência do Dlretó~ 
rio, sendo em 10 de abril substituldo o agrõ- • 
noll:to Orlando Gonçalves Teixeira pelo Cel. 
Nestor Duarte, novo secretário da Agrlcultu
.ra que se empossou alguns dias após. 

Nenhuma outra modlficação sofreu o DI· 
retórlo Regional em sua · constituição, sendo 
sua composição a seguinte, ao encerrar-se o 
exerclclo: 

' Preslde11te: Dr. Nestor Duarte 
Secretário: Eng•· Civil Lauro de Andrade 

Sàmpaio 
J' oão da Mata 
Barroa 
Gilberto Queirós 
de Sales 

Dr. Filipe .Néri do Espfrlto 
Santo 

Álvaro Augusto da Silva 

O número de membros terá de ser acresci
do, quando preenchidas as chefias de Serviços 
do atual Departamento de Geografia, Enge-
·nharla Rural e Açudagem. · 

SESSõlllS REALIZADAS' - Sõmente três 
sessões se realizavam durante o ano, sendo 
duas ordinárias, em datas de 19 de junho e 21 
de agõsto e uma extraordlnârla, comum com 
a Junta Regional de Estatistlca, em comemo
ração do aniversário do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatistlca, a 29 de mato. 

O asalstente técnico do Conaelho Nacio
nal de Geografia, Eng.• Oscar de Sousa Carras
coaa, estêve presente a tOdas as sessões, pro
curando sempre dar seu auxilio valioso a 
todos os trabalhos do Diretório 

• N.R. No Boletim anterior foram publl
cados oa relatórios apresentados peloa dele
gados dos Estados de Alagoas e Amazonas. 

RESOLUÇõES APROV ADJ\,S - N;is ses
sões realizadas aprovaram-se as Resoluções 
abaixo : · · 

N• 37 - de 19 de junho - Encaminha o 
relatório do Diretório Regional 
referente ao exerc1cio de 19t6. 

N• 38 - de 21 de agosto - Designa seu 
· representante na Comissão Espe

cial de Tomada de Contas do C. 
N. G., o agrônomo Waldiki 
Moura. 

~ EXPEDIENTE "- Continua sendo feito o 
serviço de expediente pelo pessoal do Depar
tamento de Geografia, onde tem sede o Dire
tório Regional. · 

Registou-se durante o ano o seguinte mo-
vimento:• 

Oficlos reéebldos . . . . . . . • • • 84 
Telegramas recebidos • . • • . . 19 
Oflclos expedidos . . . . . . . . . . 20 
Telegramas expedidos • • . • 20 
Circular expedida • . • . . . . . 1 

A circular expedida aos Sra. Prefeltoa, em 
14-8-1947, foi acompanhada das cópias da ~ 
solução n° 200, do Diretório Central e do ofi
cio do secretârlo-geral, solicitando a remessa 
de Informes sObre plantas de cidades e vilas, 
assim como de providências no sentido de IJO
operarem as Prefeituras nos seus levanta-
mentos. · 

As respostas, já recebidas, Indicam que ln· 
felizmente mútto poucas Prefeituras poderio 
cooperar financeiramente nesta. obra 1itll e 
são em pequeno nillnero as plantu ex!stentee 
que poderão ser aproveitadas, porquanto na 
maior parte necesaltam atualtzaçid.• 

O Diretório eetâ providenciando a remessa 
das respostas ao e. N. G. 

mretórioa Jlutlicipcita 

Foi quase nula a atividade destes, devido 
principalmente à altuação de mudanças contl• 
nuas de prefeito.e, sendo mesmo necess4rlo ha-



BOLET~M GEOGRAFICO 

ver uma completa remodelação dos Diretórios 
Municipais, logo que estejam preenchidas tô
das as Prefeituras pelo11 titulares eleitos. 

Duas Prefeituras, as de Morro do Chapéu 
e Uauá, apesar dos instantes reclamos, não 
apresentaram os mapas municipais a que es
tavam obrigadas, tendo-lhes sido prorrogado 
o prazo de entrega. Os novos dirigentes, na
turlj.lmente, cuidarão do preenchimento dessa 
obrigação. 

Oom~s/lo de Tomada de Oootas 

Tendo o Diretório Central do C. N. G., 
em virtude da Resolução n• 272, solicitado' 
pela Secretaria Geral, a designação de um re- • 
presentante dêste Diretório para compor a Co· 
missão Especial de Tornada de Contas do 
Conselho Nacional de Geogràfia, foi, pela Re
solução n• 38, do Diretório Regional, Indicado 
para tal fim o agrônomo Waldlki Moura, re
sidente no Rio de .Janeiro. :&lste deslncumbiu
se da sua tarefa, apresentando, com os de
mais membros, relatório das ativid9;des da 
mesma. 

Não se tendo reunido a Assembléia Geral 
ordlrttria,do C. N. G., de acôrdo com o De
creto n• 23 015, de 28-4-1947, do Presidente da 
República, de multo bom aviso foi a delibe
ração do Diretório Central, em relação à to
mada de contas do C. N. G. a fim de facllt
tar a ação dêstes nas suas' múltiplas ativi
dades. 

Ourao de f6ria8 · 

No sentido de interessar candidatos ao cur
so de férias, a realizar-se de janeiro a feve
reiro de 1948, com bôlsas Instituídas pelo Con
selho Nacional de Geografia, o Diretório fêz 
publicar edital no Diário Oficial do Estado, 
dando conhecimento do assunto e deu do mes
mo ciência à Secretaria de Educação, para me
lhor Interessar aos professôres de Geografia. 

Interpretações de Unhas diviBórias 

Por Decreto n. 0 13 666, de 25 de agôsto, o 
Govêrno do Estado fêz a retificação de divisas 
entre o município de Angical e seus vizinhos, 
dentro dos prlnclpios básicos da lei nacional 
n• 311, alterando assim o decreto-lei n• 141, 
de 31-12-1943 e decreto n° 12 978, que fixaram 
a divisão administrativa e judiciária do Es
tado. 

Medidas legialatívas 

Na nova Constituição do Estado, promul
gada em 2 de agôsto de 1947, foram mantidos 
todos os prlnclpios bãsicos da lei n. • 311 e 
resoluções correlatas, tendo havido uma ação 
proflcua dêste Diretório, junto aos legislado
res. Cabe ressaltar. a atuação persistente e 
vitoriosa, neste particular, do Eng• Oscar Car
rascosa, - Assistente Técnico do C. N. G. 

Todavia, não pôde ser evitada a transfe
rência dos Distritos de Suape e Senbor dos 
Passos, do munlclplo de S. Francisco do Conde 
para o do Salvador, com as denominações 
mudadas para as antigas, isto é, Madre de 
DeUB e Bom JesUB, respectivamente, o que 
foi matéria constante das Dlspoalções Tran-
sitórias da .Constituição Estadual. · 

Departamento ele Geografia, Engenharia Rural 
e Açudagem 

Em virtude do decreto n• 13 657, de 13-8· 
1947, que reorganizou a Secretaria da Agri
cultura, Indústria e Comércio, ficou o Depar~ 
tamento de Geografia com a denominação mo
dificada .para Departamento ele Geografia, 

• 
Engenharia Rural e Ac;udagem», estando, com. 
posto de 3 Serviços: . 

etV Serviço de Geografia 
o) Serviço de Engenharia Rural 
c) Serviço de Açudagem, Poços de Ir;rigação 
O Amblto do Departamento ficou multo 

alargado, com trabalhos de naturezas diversas 
e orçamento grandemente aumentado, pois so
mente para os serviços d1l obras que tendem a 
minorar os efeitos das sêcas o Estado tem 
pela Constituição a obrigação de dispender 
anualmente 3% da sua renda tributárl~ 

SERVIÇO DE GEOGRAFIA - -Os serviços 
de organização da carta do Estado marcharam 
com alguma lentidão, em virtude da falta de 
desenhistas em quantidade suficiente pam con
correrem ao fim colimado da publicação próxt.: 
ma da mesma carta. 

Foram completadas e corrigidas algumas 
fôlhas na escala de 1: 500 000, feitas em co
operação com o C. N. G. 

Foram remetidos 25 mapas municipais, en
tregues, em duas vias, ao Diretório, ao findar 
o prazo designado às Prefeituras para re. 
messa. lllste Diretório remete uma das vias ao 
C. N. ·G., conforme as resoluções aprovadas 
neste sentido. 

SEltVIÇO DE COOPERAÇÃO COM O C. N. 
G. - Em prosseguimento das campanhas dos 
anos anteriores, foi organizada uma nova expe
dição, chefiada pelo Eng• Gllvandro Bimas Pe· 
reira, a serviço dêsse Conselha.._ nela traba.
lhan"tlo, como topógrafos contrat.-ios pelo Es
tado, os agrônomos Alvaro Martins Sampaio 
e .Tosé Gonçalves de Amorim Filho e o Sr. 
Aguinaldo de Carvalho Pimenta. 

Uma outra turma, a cargo do topógrafo 
Francisco l;Cadlec, do C. N. G., trabalhou in
tensamente na zona qu.e lhe foi destinada, no 
munlclpio de Casa Nova e faixa limítrofe dos 
Estados da Bahia e Pernambuco, até sair no 
rio São Francisco. 

A área levantada, no centro e nordeste ao 
Estado, interessa aos munlclpios de Casa Nova, 
Paratinga, Brotas de Macaúbas, Oliveira dos 
Brejinhos, Macaúbas, Ibitlara, Paramirlm, 
Seabra, , Platã, Macugê, Palmeiras, Lençóis, 
Barra da Estiva, Rio de Contas, J..ivramento 
do Brumado, Bom .Jesus da Lapa, Morro do 
Chapéu. Andara!; é bastante considerável, mas 
foram levantadas apenas 6 pares de coorde
nadas, sem contar as das divisas com Per-
nambuco. · 

O pequeno número de coordenadas levan
tadas apresenta dificuldades no desenho dos 
alinhamentos, para a organização das cartas 
respectivas, representando uma falha que po
derá talvez ser ainda reparada. 

A cooperação financeira do Estado, pare: os 
serviços acima, foi de cêrca de Cr$ 200 000,00, 
contando-se a despesa do fornecimento de pas
sagens e transportes para o pessoal e mate-
rial da expedição" · 

Os desenhos estão senao executados, na es
cala de 1: 250 000, no Departamento Estadual 
e no Conselho Nacional de Geografia. 

O levantamento intensivo de grandes áreas 
no Interior baiano, em serviço e coopera
ção, muito tem concorrido para o aperfeiçoa
mento da carta do Estado, na qual el'am vas
tas áreas representadas com grande inexatidão. 

Pub1icac;6ea recebidas 

O Diretório Regional recebeu, por gentl· 
leza de seus pares e de Instituições diversas, 
publicações valiosas, consignando aqui o seu 
agradecimento aos remetentes, designados jun
tamente com as principais publicações. 
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São de citar como mais importantes: 
Do Conselho Nacional de Geografia: 
- Sinopse do Censo Demográfico 
- Revista Bras!leira de Geografia 
- Boletim Geográfico 
- 3 fõlhas impressas da carta do Brasil 

na escala de 1: 500 000 (R. Grande do 
Sul) 

- Relatório do Govêrno do Território .do 
Amapá · 

Do Diretório Regio:&al de São Paulo: 
- O "I. G. G." - (revista) 
;- Fôlhas parciais da carta do Estado 
Do D. R. do Estado do Rio de Janeiro: 
- Divisão · Administrativa e Judiciária 
Do D. R. de Minas Gerais: 
- Carta do Estado, na escala de 

1 :1 000 000 
Do D. R . de Santa Catarina: 

""-=- Boletim Geográfico, n• 1 
· .l>o D. R. do Maranhão: 

- Revista de Geografia. e História, n• 1 
Do D. E E. do Rio Grande do Sul: 
- Publicações sôbre estatistica 
Do D. E. E. da Bahia: 
- Publicações sôbre estat1stica 
Da Secretaria .Geral do L B. G. E. : 
- A~uário Estat1stico do Brasn; 1946 
- Revista Brasileira de Estatistica 

C<mclus4o 

~ste Diretório, sob o novo influxo do re
gime admip.istrativo liberal, espera obter a 
ajuda dos {>Oderes públicos para maiores rea
lizações no dominio da geografia, contando 
com o estimulo e a t!Olaboração sempre efe
tivos e valiosos, do Conselho' Nacional de 
Geografia, inspirador máximo das grandes ati
vidades geográficas do Pais. 

Salvador, 30 de abril de 1948. - Lauro 
Sampaio, Se<:retário. 

Use o servieo de informações do Conselho Nacional de Geografia para diSBipar sn~s dúvidas 
e completar os seus informe& aôbre a C!'OCrafla em geral e a geografia do BraaU em especial. 
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Comissão de História 

RECOMENDAÇõE!;! t!J RESOLUÇõES DA I 
REUNIÃO PAN-AMERICANA DE CONSUL
TA SôBRE HISTORIA - A I Reunião Pan
Americana de Consulta· sôbre História, reali- . 
zado •em outubro do ano passado na Cidade 

· do México, aprovou as Recomendações e Reso
lu!lões seguintes: 

I 

Historiografia 

1 - Que a Comissão de História se en
carregue de executar a Resolução XLIII da 
Assembléia-Geral de Caracas, com a colabo
ração de seus Membros Nacionais. 

2 - Que a Comissão, depois de haver con
sultado os seus Membros Nacionais, conforme 
o plano que ela mesms estabeleça, designe, 
dentro de suas possibilidades econômicas, a 
pessoa ou as pessoas que devem escrever as 
obras de Historiografia. 

II 

Estudos PTé-históricos 

Recomendar 1 a todos os palses americanos 
a formação e preparação de historiadores. es
pecializados em Pré-História com o fim de In
tensificar o melhor conhecimento dos perlodos 
que possam oferecer material para a solução 
dos problemas da origem do homem ameri
cano e da. evolução de sua cultura. 

III 

Proteçil.o de documentos e li11ros 

Sugerir à União Pan-Americana o estudo 
de medidas, nacionais e internacionais, para a 
proteção, conservação e guarda de manuscri
tos, impressos, objetos arqueológicos ou de 
documentos que forlllem parte do patrimônio 
cultural dos Estados aderentes à União Pan
Amerlcana. 

IV 

Recompensa a historiadores amencanos 
que se distingam no campo àa História 

1 - A Comissão de História honrará com 
a adjudicação de algum titulo ou distinção es
pecial a todos aquêles, historiadores de moti
vo americano, seja geral ou regional, que, pela 
Importância de sua obra, qualitativa e quan-· 
titativamente considerada, mereçam por jus
tiça e como estimulo tal reconhecimento ex
presso. 

2 - Sugerir igualmente à Comissão de 
História que i~titua prêmios anuais d~ ca
ráter honorifico, três pelo menos, para se
rem outorgados aos autores das melhores obras 
de História, regionais ou gerais, publicadas 
duran~e o transcurso do ano anterior. 

3 - Em ambÕs os casos ficará a cargo da 
Comissão de História o estabelecimento do 
modo e da forma de regulamentar e realizar 
a prática_do acima estabelecido. 

V 

Estudo da população americana 

1 - Recomenda-se à Comissão de Histó
ria que, quando as condições ·o permitam e as 
suas possibilidades o façam posslvel, promova 
os meios necessários para que continuem as 
investigações referentes ao movimento da po
pulação que, procedente da Europa, passou 
para a América nos séculos da colonização e 
que leve em conta o referente à população indl
gena e africana. 

. 2 - Que se procure continuar trabà.Iltos de 
tanta transcendência como o iniciado por Luis 
Rubio y Mo.-eno em 1921, no Arquivo das tn
dlas, de Sevilha, e Intitulado. "Pasajeros a In
dlas'', obra que permanece em parte inédita. 

Aceita-se o oferecimento feito pelo Dr. 
Angel Rublo à Comissão de História, da do
cumentação e dos livros que pertenceram a 
seu pai Luls Rublo y Moreno. · ' 

:VI 

Publicações e info'rmações sobre monumento11 
hi8tórico11 

Que a Comissão de História redna bifor
mações sôbre a legislação, conservação ·e iis
tado dos I110numentos históricos e artisti~s 
americanos com o fim de publicá-los. 

,VII 

Monumentos americano11 

1 - Recomendar que se promulguem leis 
para a exploraç~(), conservação e restauração 
do patrimônio anistico e histórico de cada 
pais. 

2 - Que os palses americanos procurem 
celebrar convênios internacionais que garan
tam mutuamente a proteção de seus patrimô
nios artlsticos e históricos. 

3 - Formar o inventário ilustrado de tais 
patrimônios. 

4 - Fomentar o estudo histórico · e artfs
tico dos monumentos da época pré-colombia
na, da colonização européia e da América in
dependente 

A Comissão de História ficará encarregada 
de procurar, pelos meios a seu alcance, ó cum
primento dos quatro pontos anteriores. · 

VIII 

Bfbre o uso àe MexicoZogia e IncoZogia 

Que o uso das denominações Me:ricoZogia 
e IncoZogia dentro da História da América 
responde a uma realidade· cultural e ajuda à 
sistematização dêsses estudos. · 
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IX 

Bfl'M]iço It1teramerlcat10 d'e Informw;ilo 
Bibli-Ogrdfica 

Que os Membros Nacionais façam gestões 
junto aos diretores das prlnclpals blbllotecas 
de seus paises Jtara a publicação de bibliogra
fias e que enviem exemplares ao IJllltltuto 
Pan•Americano de Geografia e História. 

• X 

Bfl'M]iço Interamericaao de It1fof'm4{;ilo 
lcO'IWQrdfica , 

QUI! os Membros Nacionais l façam gestões, 
em seus respectivos patses. para a formação 
em cada museu, de colesões fotográficas de 
retratos e documentos iconográficos, e que efe
tuem um intercâmbio entre os organistnos a 
que pertençam, fazendo, prêviamente, os res
pectivos Inventários. 

XL 

Bmprútimo de Ji11f'08 de Hiatória 

1 - Sugere-se às bibliotecas nacionais que 
estudem o empréstimo de livros de lnterêsse 
histórico, especialmente com as outras biblio
tecas do pais e com as bibliotecas nacionais 
dos pailles vizinhos. 

2 - Sugere-se também, o uso de mlcrotu
me em substttulçlo ao empréstimo de llvros 
no caso de biblioteca de patses distantes. 

3 - Sugere-se, finalmente, o Intercâmbio 
de cartões ou de fichas em que se registem as 
entradas de tOda classe de publtcações hlstó· 
ricas. 

• 
XII 

H'3t6ria das Umvera1dadea Amef'icmsaa 

1 - Que se estimule o estudo da Hlatória 
de tOdas e de cada uma daa universidades do 
continente americano. 

2 - Que se recomende a tOdas as univer
sidades da América que lntensiffquem suas 
relações com aa inetltulçõea lrmla.,. , 

XIII 

86bre a fOf'mG{;ilo de uma Bala Ptm-Americatla 
nos .Muaeua 

1 

• 

Que o Instituto Pan-Americano de Geo
grafia e História recomende a tOdaa aa na-
1:6es do continente americano que noa museus 
de · suas respectlvaa capitais se estabeleça uma 
Sala Pan-Amerlcana, destinada à exibição per
manente de objetoa históricos ou. de 11uaa re-
11roduções, de bandeiras, retrato11 e quadrOll 
(pinturas) que recordem fatos notáveis ou lu
gares de Importância, para que, de8ta ma
neira, se difunda o conhecimento e a soltda
rledade entre os homens que habitam o con
tinente. Tais objetos podem ser obUdos por 
aquisição dos próprios governos ou p&r doação 
ou lntercàmblo de governos entre si, sem ex't 
cluir as doações de particulares. 

XIV 

Herdldica ·e Genealogja 

Que a Comissão de História apóie o tra
balho de Investigação da Heráldica e da Ge
nealogia. 

XV 

Atlas históTico da Amdrlca 

1 Que a Comissão de História tome a 
iniciativa perante o Comitê Executivo do Ina
tituto Pan-Amerlcano de Geografia e História 
para que êste promova os meios necessários e 
adequado11 para a rápida execução e publica
ção de um "Atlas de História da América 'E! 
das CUliuraa Americanas'', com ttns dldA· 
tlcos. 

2 - Que o Comitê Executivo do Inst1tuto 
Pan-Amerlcano de Geografia retlna a colabo
raçãe dos órgãos técnicos do Instituto e daa 
Secções Nacionais doa Estados AmericanOll 
para a planlflcação, Inclusive o orçam~11-to 
dêste projeto. 

XVI 
I 

Htatórla daa Id6iaa de Reforma Social 

A.....COmissão de Htst.6rla patrocinar! o es
tudo histórico das Idéias de Reforma Social 
na. América. solicitando a historiadores espe
cWtstas. trabalhos sObre êsse tema que in
cluirá em suas publicações. 

XVII 

Batudo tlaa I<Uiaa fia .Amhicll 

1 - Recomendar às instltulçllell cultura1a 
a criaçl.o de centros de pesquisas nos paisee 
onde não existam para. que, nêles, se elaborem 
as respectivas histórias nacionais das Idéias, 
Pensamento e Filosofia, tal como já se faz no 
México, Cuba e Argentina. 

2 - Recomendar o estabelecimento de cã
tedras onde se divulguem aa pesquisas reali
za.das e se estimule sua continuação, tal como 
já se faz na. Faculdade de Filosofia e Letras 
da Universidade Nacional Autônoma do Méxi
co, na qual se oferecem vários cursos de His
tória da Filosofia no México. 

3 - Trabalhar por que as lnstltulçõell que 
têm oferecido becas para outras lnvestigaçõea, 
o façam Igualmente para essu. , 

4 - Estimular 011 trabalhos prévios de 
uma História Geral destas Idéias, Pensamen
to ou Filosofia na América e promover o ln
tercàmblo dos resultados das pesquisas reall
zadas em campos nacionais, assim · como o 
de pesquisadóres e estudantes inter~oe 
nessas pesquisas. :esses Intercâmbios permi
tirão realizar estudos comparativos, nece8116-
rlos pe.ra dêles obter o que nesse campo 6 
comum a tOda a América, ao mesmo tempo 
em que se as!'ina.le o peculla.r a cada pais. 

XVlll 

Comitl! de Histórla d<mJ IdMaa 

Que a Comissão de História estude a con
veniência de criar um Comitê de História 
du Idéias. 

XIX 

COt11'ite 4 UNBBCO 

1 - Encarecer à UNESCO o eetudo das 
Resoluções adotadas pelos hfiltorladorM do 
continente e enviar-lhe OIJ docum81lt09 reii-
pectivos. · 

2 - Solicitar sua coopeJ'&4:1o, o quanto 
convenha, para levar a cabo essa& resoluç6f!a 
e oferecer a colaboração da Comlllllo de m.. 
tórla para os flDll da UNlllSCO. 
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XX 

Obras monogrãfi caa em colaboraç4o 

Que a Comissão de História estude o pro
blema da elaboração de obras cooperativas 
de tipo monográfico e estude e publique o 
plano que regerá essa cooperação intelectual 
entre os historiadores e os paises americanos. 

XXI 

001'1'ite tl República àa8 Ffüpt'llaB 

Que se convide a Repiíblica das Filipinas 
a enviar observadores às Reuniões de Consulta 
da Comissão de História e que se estenda o 
convite às instituições, culturaLs daquele 
pais. 

xxn 
Ool"11il28, j108868Blles e pa(Bes '1140 mdepen-

dentes na ,América , 

1 - Recomendar ao Instituto Pan-Ameri
cano de Geografia e História que nos trabalhos 
cartográficos, geográficos e histórjcos feitbs 
aob os ausplclos do Instituto, fique clal'8J'lente 
lncluldo todo o território americano, t~clu
slve as colônias e possessões europélaá do 
continente. 

2 - ·Com o fim de incentivar os estudos 
históricos e geográficos nos povos america
nos que· sendo unidades culturais não contem 
com soberania politlca, recomenda-se ao Ins
tituto Pan-Amerlcano de Geografia e História 
que chame a colaborar em seus trabalhos 
clentlflcos, prlclpalmente em assuntos relati
vos a êsses povos, as Instituições e homens 
de ciência locais de reconhecido valor 

3 - Que nas i1ISlgnlas oficiais do Instituto 
Pan-Americano de Geografia. e História sejam 
representadas as ilhas oceânicas que formam 
parte do continente americano. 

XXIII 

lntertsse de nai;õ'es n.40 america'llaB na 
História da Améric~ 

Que o Comitê Executivo estude . em vista 
dos acordos que se adotem na 9. • êonferência 
Pan-Americana. de ;Bogotá, as relações que 
devem _existir entre a Comissão de História 
e tôdas as nações não americanas que se 
interessam pela História da América. 

XXIV 

F01ltes para a História Oontempor4nea da 
Am6rica 

Recom1;mdar às nações no Novo Mundo 
que dediquem tôda a atenção posslvel à ma
nutenção de hemeroteca.s, nas quais se con
centram as mais completas coleções de dlârios 
e revistas de cada pais. 

xxv 
Ensino da História 

1 - Recomendar à Comissão de História 
que, depois de solicitar e obter dos distintos 
paises americanos as in!ormaçõet! indispen
sáveis, elabore um plano básico para que 
aeja proposto aos diversos palses da América 
e em o qual se atenda à madura formação 
técnica do conhecimento, da investigação his- . 
tórica e da preparação de professores. 

2 - Que, quando fõr possivel, seja apre
sentado êilse plano aos Membros Nacionais 

se.Is meses antes da· próxima V .Assembléia 
do Instituto Pan-Americano de Geografia e 
História que deVllrá ser reunido em 1950, em 
Santiago do Chile. 

3 - Que, pela Direção do Instituto Pan
Americano de Geografia e História, se convi
dem os ministros e diretores de Educação dos 
paises da América a enviar delegados técnicos 
em pedagogia para participarem na conside
ração do plano básico proposto e das demais 
questões relativas às ciências afins. 

4 - Que a Comissão de História estl~ule, 
• na forma que julgue conveniente a elabora

ção e a publicação .de manuais sôbre a técnica 
da Investigação da História e ciências atina. 

' XXVI 

Pu~licai;lles 

Que a Comis~o de História sugira ao 
Govêrno do México que a .atual Secretaria de 
Bens Nacionais e Inspeção Administrativa, 
órgão oficial do qual dependem diretamente 
os .monumentos artistlcos e históricos nacio
nais,. continue elaborando e publicando os 
inventários de ·tais monumentos e que se feli
cite o Govêrno do México pelo trabalho · já 
realizado. 

XXVII 

00ngratulai;6es ao "Fondo de Cultura 
Ec01'omica" • 

1 - Que se dê um, entusiástico aplauso 
aos que idealizaram e fundaram a Biblioteca 
Americana do "Fondo de Cultura Economica." 

2 · - Que se sugira ao, "Fondo de Cultura 
Economica" a elaboração de indlces onomásti
cos de matérias e de lugares de cada um dos 
volumes que integram ~sa Biblioteca. 

XXVIII 

Reedição de obras do Instituto Pan
Americano de Geografia e Hi8tória 

Recomendar ao Instituto Pan-Americano 
de Geografia e História a feitura de uma nova 
edição, dentro de suas possibilidades, dos tra
balhos do Instituto que se tenham esgotado, 
especialllle.ote daqueles que se referem às 
conferêncillB de História e Geografia. 

XXIX 

Publicai;lles da Comissão de História. 

l - Recomendar à Comissão· de História 
que atenda, em. ordem de preferências: 

a) iiuas publl~ões :perlódic~. Revista 
de História da América e Boletim BibMogrã
fico de Antropologia Americana; 

b) ·a publlcàção de memórias informati
vas, e 

e) a publicação de monografias históricas 
de valor cientifico, criando-se para isto um 
Comit~ de Publicações da 'Comissão • 

2 - Passar para o corpo diretivo da Re
t1ista de · História da · Am6rica algumas suges
tões recebidas para melhorar suas sec1<ões. 

3 - Que se continue a publicação do Bo
letim Bib-liogrdfico de Antropologia America
na, recomendando-se ao Comitê Executivo do 
Instituto Pan-Amerlcano de Geografia e His
tória o estudo do aspecto financeiro. Que ·o 

·corpo diretivo do Boletim estude a maneira de 
desenvolver os sistemas de informação inter-
a~erlcana antropológica. Confirma O· Diretor 
do Boletim em seu cargo. 
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xxx 
Home11agens, agradecimentos e votos 

de aplauao 

Foram acordados os seguintes: 
Ao Libertador Simón Bolivar 
Aos Meninos Heróis de Chapultepec. 
Ao Congresso de Apatzingán que procla

mou a Independência do México, em 23 de ou
tubro de 1814, no 133<> aniversário. 

Ao "Instituto Histórico e Geográfico Bra
sileiro" por motivo da passagem do 1099 ani
versário de sua criação em 21 de outubro de 
1838. 

Ao Govêrno do México pelo patroclnio da 
Comissão de História e da Primeira Reunião 
de Consulta, assim como às instituições cul-
turais pelo apoio que vêm prestando. . 

Ao Govêrno da Venezuela por sua colabo
ração para instalar o Comitê do Movimento 
Emancipador ibero-Americano, assim como 
aos governos da Argentina, Cuba e Peru pelos 
passos dados para instalar os seus respecti
vos comitês . 

Ao Canadá e aos demais governos não ame
ricanos seguintes : ]ilspanha, França e Ingla
terra, por haverem enviado observadores à Re
união de Consulta. 

A ONU, UNESCO, União Pan-Amerlcana e 
Instituto Indigenista Inter-americano, por ha
verem enviado observadores à Reunião de Con
sulta. 

Ao Presidente da Comissão de História, 
Dr. Sllvio Zavala (México), pela . preparação 
da Reunião de Consulta e sua participação 
nela. 

Ao Secretário-Geral da Reunião, Dr. Feli
pe Ferreiro (Uruguai) por sua participação 
nos tI'abalhos da mesma. 

Aos Presidentes das Secções, Doutores 
Roberto H. Marfanl (Argentina), Elias En
tralgo (Cuba). Pablo Aboil de Vivero (Peru) e 
Cristóbal L . Mendoza (Venezuela) por sua 
atuação na direção das mesmas. · 

· Ao pessoal da Secretaria da Primeira Re
união e, de modo especial, por sua eficaz atua
ção ao Dr. Javler Malagón Barceló, Chefe da. 
Secretaria da Comlssã<t de História e Relator 
Geral da Reunião. 

• 
XXXI 

Oomit~ do Mo1'ime11to Bma~or 

1 - Fica constltuldo o comitê previsto na 
Assembléia de Ce,racas (Resolução XX.VII, 50). 
Na Integração do Comitê se atenderá ao que, 
dispõem tanto os Estatutos po Instituto Pan
.Americano de Geografia e História como o 
.Regulamento InternQ da Comissão de His-
tória. • 

2 - Os representantes do Comitê, tanto 
ativos como correspondentes, têm faculdade 
para constitulrem grupos de pessoas encarre
gadas de executar os · trabalhos próprios do 
Comitê e para solicitar a colaboração de Aca
demias e demais Instituições bem como dos 
.estudiosos que se ocupem da História do res
pectivo pais (art. 10 dos Estatutos do Insti
tuto Pan-Americano de Geografia e. História). 

3 - O Presidente do Comitê tem faculdade 
para solicitar a ' coiaboração de pesquisadores 
de palses não americanos, a fim de dar me
lhor cumprimento às tarefas atrlbuidas ao 
Comitê. . 

4 - O Comitê, com sede em Caracas, fica 
autorizado a solicitar diretamente às institui
ções culturais públicas e privadas dos palses 
americanos que hajam criado . cursos especiais 
de História da América, a organização de se-

minárlos destinados à inve~tlgação das maté
rias que são objeto das atividades do Comitê, 
com a recomendação de Informar a êste último 
os resultados de tais ' trabanios. · 

5 - Recomenda-se ao eíi~i:itórlo central do 
Comitê de Caracas que corieentre seus esfor
ços : 

a) Na elaboração e publicação de uma bi
bliografia sôbre 0 Congresso do Panamá de 
1826, inclusive Informações sôbre manuscritos 
q1,1e tenham relação direta com êsse congresso. 

b) Na elaboração e publicação de uma bi
bibliografia sôbre as origens e o desenvolvi· 
mento do Movimento Emancipador, inclllll:lvE 

· informação sôbre manuscritos relacionados. com 
êsse Movimento. 

c) Na planificação de projetos que dé~em 
ser submetidos à consideração da próxima Re
união de Consulta. 

6 - Que . o Comitê estude os meios para 
fomentar a consideração dos fatores econômi· 
co-soc!als e intelectuais para a investigação 
das origens e do desenrolar do Movimento 
Emancipador lbero-Americano. 

7 - Que a Comissão de História publlquE 
na Rwista de B-istória da América um estudo 
sôbre -0 estado atual da historiografia da In-
dependência. · • 

XXXII 

Comité de História da América e R evi84o 
de TetttOB 

Deélaração sôbre os propósitos da "Histó
ria da América". 

1 - A projetada História da América nãc 
deverá ser uma mera re~Uação externa dE 
fatos, ao contrário exJ!F811sàí'â.- através dêles, 
na medida que s;ja ~"1··.aos colaborado
res, a consciência bis~- 't{os povos do oon· 
tinente. ·· · · ~- · 

2 - Ela se desenvolverá' .déntro de um ele
vado propósito 4~ · ·l'.eiipelto "· â. verdade m 
.-conformidade d~; .. ~!ÜJ!l-t.dea próprias d< 
Instituto !'an-~~·:-li1f·~rafla e His-
tória. . . :~~~t-~. · ;· .. ·.,· .. · .";· .. ·~ 

3 - Será "1tt11a., Hi.stória Integral da c!vill· 
zação americana:.: ln!\orporari:~ no prog.rams 
os dlversgs ·tópl~~ 1111e :a eotppõem. 

4 - Par/i.;.jÍ..' sü'à/'elÍl°bo~ão se solicitará a 
eolabor_açllo ~ estu0loi10$1. americanos, procu· 
rando, quanto' pdl!!!lveI" · que tratem dos diver
sos temas os .~peqallst.as em cada um dêles. 

5 - Obedecer<11e·â à realidade dos fenô· 
menos históricos tat,co1no se tenham apresen· 
tado na él!oca respectiva. 

6 - As idéias e ' fntérpretações que se con
tenham nessa Histót'la pertencerão a seus au
tores e ficarão sob a responsabilidade dêl.es. · 

7 - .A Comissão de História intervirá nestil 
obra ~men~e como agente promovedor do 
projetnorém a sua elaboração flear!i Inteiro.· 
mente a cargo dos homens de ciência d1 
A!nérlca. 

8 - De acôrdo com o estabelecido ante
riormente, os autores convidados a colaborai 
nesta História gozarão da mais completa li· 
herdade de opinião. 

9 - Esta História se escreverá de modo 
e forma acce!l91veis ao público em geral e dE 
tal maneira que possa servir de base para 
ulteriores usos · pedagógicos e de divulgação. 
Bôb'l'e a manei'l'a de procede,,. para a reaiisaçlk 

·do Projeto de "História da América» 

1 - O Comitê da Comissão de Hlstórili 
criado pela Assembléia-Geral de Caracas e cuja 
Instalação se confiou ao govêrno da República 
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Argentina, solicitari. a opinião das insUtuiç6es 
e doa homens de ciência versados em Hi8t6-
rta do Continente, acêrca do conte<ado e foi;ma 
do plano para a "HiBWria da Amêrica". 

li - O Comitê, como encarregado desaa 
conaulta convidará as figuras de maior relêvo 
em historiografia americana a expor a sua 
opinião pessoal sõbre o processo cultural do 
Novo Mundo e o sentido de sua missão histó
rica entre os povos do Ocidente e tais opiniões 
se publicarão sucessivamente na Reviata de 
História da América e serão reunidos, poste
riormente, em um ou mais volumes. 

3 - .Juntamente com o i:haterial assim 
obtido, o Comitê elaborará. e dará a conhecer 
um ante-projeto do plano da História aos 
Membros Nacionais da Comissão, pelo menos 
seis meses antes da V Assembléia Geral do 
Instituto que deverá ' realizar-se na cidade de 
Santiago do -Chile em l950. 

4 - O Comitê incluirá, em sua informação 
destinada aos Membros Nacionais da Comissão 
e à V Assembléia do Instituto, um estudo dos 
programas das mstórlas das Américas que se 
tenham elaborado ou que se estejam organi
zando, assim como das Histórias Nacionais dos 
paises americanos cuja Importância mereça ser 
tomada em c<inta como elemento para a reda
çã~ do plano recomendado ao Comitê. 

6 - ;Na V .Assembléia se discutirá e se 
aprovará, sendo o caso, o ante-projeto do plaRo 
referido. 

6 - Se a Reunião de Consulta da Comis
são e a V Assembléia aprovarem êste ante-pro
jeto. dlscutlr-se-ã na )próxima .Assembléia, o 
modo de se convidar os colaboradores e de se 

' financiar as despesas que forem necessárias 
para êase fim. Para isso o Comité apresentará. 
suas sugestões. 

7 - Uma vez recebidas as diversas cola
borações, informar-se-á do resultado à seguin
te Assembl&la do Instituto Pan-Americano, por 
intermédio da Reunião de Consulta da Contls-
do de mstória. . 

8 - Quando tOdas essas medidas ·se te
nham completado, estudar-se-á. a maneira de 
realizar a edição da obra. • 

9 - A Reviata de História da Am6rica 
manterá. o público continental informado do 
andamento deste projeto a partir de sua acei
tação na Primeira Reunião de Consulta reali
zada no México, assim como das respostas que 
se tenham recebido acêrca do plano de forma
ção . • 

Oolaboraç4o para a História da Am6rica 

1 - Aceita-se e agradece-se o oferecimen
to do Instituto Histórico e Geográfico Brasi
leiro para cooperar, quando fõr oportuno, na 
elaboração da História da América na parte 
correspondente ao Brasil. 

2 - Que, .chegado o momento opOl'blnó, se 
~tude a convenl6ncla de serem convidados es
pecialistas portorriquenhos para colaborar, den
tro da História da América, na parte corres
pondente a Põrto Rico. 

Sôbre a revialfo àe tea:toit 

. 1 O Comitê da Comissão de História, 
criado pela .Assembléia de Caracas e cuja ins
talação se confiou ' ao Govêrno da República 
Argentina, ·apresentará. · aos Membros Nacio
nais da Comissão. pelo menos seis meses an
tes da V .Assembléia Geral do Instituto que se 
celebrarã na cidade de Santiago do Chile em 
1960, um ante-projeto de recompilação sistemã
tica das normas estabelecidas sõbre revisão 
de textos em Convenção, Conferências, Ai!-

semblélas e Congressos anteriores realizados 
entre as nações da Amérlcá, assim como os 
antecedentes bibl!Qgrá.flcos conespondentes. 

2 - Serão, também, lncluldas aquelas dis
posições ou convênios de ordem internacional 
não americanos que por sua lmportAncia me
reçam ser levados em conta pelos paises dêste 
contlne11te, procurando entrar em relaçllo com 
a UNESCO. · 

3 - Informar-se-á. também, dos passos da
dos e dos progressos alcançados em cada pais 
americano com respeito à revisão de textos. 

4 - O Comitê, baseado nos documentos 
aludidos, apresentarã, ao mesmo tempo, aos 
Membros Nacionais da Comissão e à própria 
Assembléia, suas sugestões sõbre o andam~n· 
to dos processos mais adequados que s11 pos
sam adotar para levar a cabo os trabalhos en
caminhados à revisão dos textos, de acõrdo 
com as Convenções que se celebrarem e as 
disposições que adotem os Governos membros 
do Instituto Pan-Americano. 

XXXIII 

ComiM àe Folclore • 

1 - Recomendar o enllino da Antropologia 
Geral nas Universidades e instituições superio
res de eI)Sino. 

2 - Que o Comitê de Folclore estude a 
possibilidade de publicar manuais de folclore 
e guias de investigação da mesma matéria. 

3 1 Encarecer a todos os palses ameri
canos e conveniência de colecionar suas melo
dias e textos de m<asica tradicional do povo. 

• - Sugerir -à Comissão de Jilstória que 
estude a conveniência de criar um Comitê de 
Antropologia Geral. 

6 - Recomendar à Comissão de História o 
estabelt1eimento de um Sub-Comitê de Antro
pologia em algumas das Antilhas para coor
denar as investigações respectivas e informar 
sõbre os resultados que se tenham obtido nes
se campo cientl!lco, ficando a cargo da Co
missão de História, no caso de ser criado o 
Comitê a que se refere o Inciso anterior, fazer 
prévia consulta aos palses antilhanos, relati
vamente ao lugar mais adequado para o esta
belecimento do dito Sub-Comitê. . . 

XXXIV 

Çomité àe Arquivos 

1 - Fica constituido 'o Comitê previsto na 
· , Assembléia de Caracas (Res. XXVII, 8•) . Na 

integração do Comitê se atenderá ao que dis
põem, tanto os Estatutos do Instituto Pan
Americano de Geografia e História como o re
gimento interno da Comissão de História. 

~ - QUe os Membros Naéionaie da Comis
são de História, de acõrdo com os Membros 
ativos e correspondentes do- Comitê de Arqui
vos, cuja instalação se confiou ao Govêrno de 
Cuba, gestionem ante seus respectivos gover
nos a formação de Conselhos Nacionais de 
Arquivos, os quais terão a seu cargo as se
guintes atividades : 

a) Trabalhar pela construção de e!llficios, 
cbm secções têcnicamente ad,equadas para a 
conservação de documentos e as necessãrias 
para que os estudiosos possam realizar suas · 
investigaçes com a devida comodidade. 

b) cooperár na organização. direção, ob
tenção, conservação, administração e melhora
mento dos depõsitos documentais existentes 
em repartições pilbllcas, dependências ecle
siásticas e instituições sociais, públicas e cul
turais, para o que trabalharão pela elabora-
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· ção de leis e regulamentos que correspondam 
às neceBBidades do pais. 

c) co11vldar ID.8tltulções e pessoas que pos
suam arquivos particulares e dêem tõdas aa 
facllidades pOBBlvels a historiógrafos e inves
tigadores para a consulta, estudo e cópia de 
docÍlmentos que ca\}a um julgue necessãrlos. 

d) Sempre que seja o caso, gestlonar, jun
to aos seus respectivos Governos para a aqui
sição pelo Estado de documentos de lnterêsse 
histórico que estejam em poder de particula
res. 

e) estimular, no quanto possa, a aquisição 
de material de fotodupllcac;ão e conservação 
de documentos, a serviço de aaqulvos, com o 
fim de estabelecer trocas de fotogra!las con
cernentes à história especlflca ·de cada pais. 

f) sempre que seja o caso, gestlonar ante 
seus respectivos governos, as Universidades 
·e Instituições que se dediquem aos estudos his
tóricos e estabelecimento de cAtedras de Ar
quivos, Paleogra!la, Diplomática, Cronologia, 
e outras ciências a!lns. 

g) propiciar, pelos meios e formas corres
pondentes, que se ditem as leis, decretos, re
gtdamentos neceBBários para facilitar aos es
tudiosos e Investigadores o exame e, quando 
o caso, a cópia e publl~ de todo o material 
histórico documentar que tt!nha uma antigüi
dade maior de cinqüenta anos. 

h) obter de seus respectivos governos a 
publicação dait coleções de cóplaa documentais 
formadas pelos Investigadores naclonals nos 
arquivos de outros palses, tanto ·da América 
como da Europa, cuja difusão Interesse a 
História em geral. 

1) recomendar aos governos e Instituições 
dos palses americanos que tenham de enviar 
missões ou conceder becas, a que se refere a 
Resolução XXIX, 6•, da IV Assemb~la Geral 
do Instituto Pan-Amerlcano de Geogra!la e 
História, que facilitem ou tomem a seu cargo 
a ' publicação de catálogos, gulas, tndlces ou 
estudos, pontos do trabalho d, tais missões ou 
becados. 

3 - Que o Comitê de Arquivos dê cum
primento às seguintes resoJuçõel!: \ 

a) que rellna Informações acêrca das pos
sibilidades e meios para obter cópias em mi
crofilme e fotostática com o objeto de dar à 
publicidade gulas com destino ao serviço de 
historiógrafos e Investigadores. 

b) que sirva de Intermediário entre arqui
vistas, bibliotecários, historiógrafos e Investi
gadores para a obtenção de fotocópias; 

e) que Investigue os meloe viáveis para 
lograr a mais rápida publicação de g-ulaa e 
catálogos dos depósitos docWnentai8 existen
tes nos arquivos da América; 

' d) que prepare e publique, quando J>Ollllf
vel, uma memória contendo 08 nomee e os 
costumes que estejam em vigor nos arquivos 
do continente americano, com relac;ão à con
sulta dos fundos documentais; 

e) que estude a C:Onvenitncla de serem 
celebradas reuniões periódicas de al'qulvlstas, 
depositários ou guardadores de manuscritos 
das. nações americanas. 

4 - Que os Membros Nacionais da Comis
são de História providenciem o rápido cum
primento de todos os acordos sôbre arquivos 
adotados nas diversas Assembléias do Insti
tuto Pan-American~ de Geografia e História, 
informando dessa.!f providências à ComlBBão 
de História, a qual lhes determinará a publi
cação. 

Em testemunho da verdade, 08 Delegados 
das Repllblicas Americanas subscrevem a pre
sente Ata Final que se depoaitari na Secre-

taria da Comfssão de Hillt6ria e da qual &e 
remeterão cópias autenticadas a cada uqi doe 
signatãrlos e ao Instituto Pan-Americano de 
Geogra!la e História. · 

Tacubaya, D .F., 9atados Unidos Mexlca-
nos, a vinte e cinco de Outubro de mil nove
centos e quarenta e sete . ... 

Delegações de 

Argentina (as.) Dr. Roberto H. lifarfanl 
Bol!vla (as.) Dr. Roberto Bilbao de la Vieja 
Brasil (as.) Dr. Virgllio Correia Filho 
Colômbia (as ) Dr. Enrique Ortega Rice,Urte 
Costa Rica (as.) Dr. Carlos J'inesta 
Cuba (as.) Dr_ .José A. Fernandez de Castro
Equador (as.) Dr. Angel Isaac Chlrlboga 
El Salvador (as.) Dr. Tomás Fidias J'lmenez 
Estados Unidos da América (as.') Dr Arthur 

t>. Whitaker 
Guatemala (as.) .Dr . .José .Joaquim Pardo 
Haiti (as.) Dr. J'llllo J'. Plerre-Audaln 
Honduras (as.) Dr. J'eslls Agullar Paz 
Nicarágua (as.) Dr . .Jacinto J'iménez Miranda 
Panamá (as.) Dr . .José Daniel Crespo 
Peru (as. ) Dr. Pablo Aboil de Vivero 
Rep.- Dominicana (as.) Dr. Rafael Matos Dlaz 
Venezuela (as.) Dr Crlstóbal L. Mendoza 
México (as.) Dr. Sllvlo Zavala 
Uruguai (as.) Dr. Felipe Ferreiro 
Relator Geral (as.) Dr. J'avler Malagón Barce16 

* 
REGULAMENTO DA COMISSÃO DE HISTô
RIA DO INSTITUTO PAN-AMERICANO DE 

GEOGRAFIA E mSTõRIA 

Da Oomi8a4o de Hi8tória 

Art. 1• - A Comissão de História do 
Instituto Pan-Americano de Geografia e His
tória, criada pela Resolução XXVII da IV 
Assembléia Geral do mesmo Instituto, cele~ 
brada em Caracas no ano de 1948, é uma de
pendência do Instituto Pan-Americano de Geo
grafia e História e tem como sede o México 
e como domlc!Uo o do dito Instituto. Esta 
Comissão tem esta~o e estã colocada sob 08 
ausplcios do Govêrno dos Estados Unidos Me
xicanos por intermédio do Instituto Nar.lonal 
de Antropologia e História. 

De 86'18 flM 

Art. 2• - A Comissão de Hlstórh tem 
como missão fomentar, coordenar e difundir 
os estudos históricos e os relativos às ciên
cias afins nos têrmos da Resolução que a Ins
tituiu . A Comissão não empreenderá nem 
aceitará nenhum trabalho de !ndole pol!tlca 
ou sectária. 

Dos ·metnbroa 

3. • - A ComiBBão está constltuld• de 
um bro Nacional de cada um dos l!'.stlldos 
ame canos, de acôrdo com o art. 33 dos Esta
tutos do Instituto Pan-Amerlcano de Geogra
fia e História. 

Da organwaçlfo 

Art. 4° - A Comissão de História compor-
se-ã dos seguintes organismos: 

a) Reunião de Consulta 
b) Mesa Executiva 
c) Comitês especiallzados 
d) Secretaria 

Da Reuni4o de OcmauUO 
• 

Art. 5• - A ComiBBão de História deverá 
celebrar uma Reunião . de Consulta com inter-
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valos de um a dois anos, de acôrdo com o 
art. tr1 dos Estatutos do Instituto. 

Art. 60 - A Reunião de Consulta assisti
rão os Membros Nacigpals e os Presidentes 
e Membros dos Comi~ da Comissão assim 
eomo outros componentes das delegações ofi
ciais dos estados membros . do Instituto. Os 
Governos americanos po~rão convidar Insti
tuições culturais de seus respectivos pa!ses 
para que se façam representar nas reuniões 
de consulta. A Comissão de História poderá, 
Igualmente, convidar Instituições culturais 
versadas em História da América e ciências · 
afins a se fazer representar nessas reuniões, 
tornando extensivo o convite a destacados ho
mens de estudo. 

Art. 70 - A Reunião de Consulta compor
se-á das Delegações designadas pelos Estados 
membros, tendo cada urna delas direito a um 
voto. As Instituições culturais e os homens de 
estudo convidados terão direito da palavra sem 

· o de voto, podendo apresentar trabalhos. 
Art. 80 - Nos assuntos clentiflcos as de

cisões da Reunião de Consulta se tornarão por 
maioria de votos das Delegações presentes à 
respectiva sessão, sem levar em conta as 
abstenções. Nos assuntos econômicos e admi
nfstrativos as decisões ·da Reunião de . Con
sulta se tomarão pela maioria dos votos . de 
todos os Estados membros. Qualquer dele
gação poderá abster-se de votar e pedir que 
se faça consignar o ocórrldo na ata respectiva. 

Art. 9'> - Cada Reunião de Consulta de
terminará a sede da seguinte e a data de sua 
realização. 

Art. lOo - No ·ano seguinte à eleição da 
sede da próxima Reunião, o govêrno do pais 
onde tenha ela de realizar-se nomeará uma 
Comissão Preparatória que se encarregará, 
com a cooperação da Mesa Executiva. da Co
missão, de organizar os trabalhos a ela rela
.tivos. 

Art. 11° - O programa preliminar de cada 
Reunião de Consulta deverá ser preparado 
pela respectiva Comissão Preparatória com 
prévia consulta à Mesa Executiva. da Comis
são de mstórla. :mate programa será comunl
oedo pelo govêrno que t erá de convidar os 
demais ·Estados membros para sua considera
ção, seis meses· antes da Reunião. O programa 
definitivo para cada Reunião se dará a conhe
cer aos Estados Membros pelo menos dois 
meses antes da Reunião. 

Art. 120 .- Não .se tomará em consideração 
nenhum assunto que não fique no programa 
·dos trabalhos da Reunião de Consulta senão 
com o consentimento de dois terços das dele
gações à R eunião de Consulta. 

Art. 130 - Cada Reunião de· Consulta ele
gerá seus próprios funcionários e elal:ftlrará 
seu regimento lnterho na conformidade dos 
Estatutos. 

Da Mesa Executiva 

Art. 140 - A Mesa Executiva. da Comissão 
de História está formada de um Presidente e 
um Secretário que desempenhará também as 
funções de Tesoureiro. 

Art. 150 - O Presidente será eleito entre 
os Membros Nacionais para um per!odo de 
três anos. O cargo terá caráter de reelegibi
lidade . . Em caso de falta do Presidente, ·apli
car-se-á o disposto no art. 26, 12 do Estatuto 
do Instituto Pan-Americano de Geografia e 
História. O Secretário da Comissão de Histó
ria. será designado pelo Presidente relipectivo. 
O Secretário .trabalhará em estreita relação 
com a Secretaria-Geral do Instituto e infor
mará ao Secretário-Geral, dentro dos prazos 

e na forma determinados no Estatuto do Ins
tituto, dos trabalhos da Comissão. 

Art. 160 - As atribuições da Mesa Exe
cutiva serão as seguintes: 

a) Cuidar por que a Comissão e seus 
Membros Nacionais cumpram as ResoluÇões 
que lhes correspondam; 

b) coordenar os programas de trabalhos 
dos respectivos Comitês da Comissão; 

c) apresentar ao Comitê Executivo do Ins
tituto, Informações concernentes a seus tra
balhos em tôdos os seus Aspectos; 

d) receber e administrar os fundos postos 
à disposição da Comissão pelo Govêrno patro
cinante, de acôrdo com a Resolução de cria
ção, e pelo Comitê Executivo do Instituto, ou 
que sejam recebidos de outra parte, ·apre
sentando ao Comitê Executivo do Instituto o 
orçamento de sua receita. e de sua despesa; 

e) designar os Comitês especiais que eld
jam o devido ou a execução de suas funções 
e traçar-lhes as atividades; 

f) empreender as viagens que se tornem 
necessárias para efetuar e manter uma estrei
ta relação entre os Membros Nacionais e a sede 
da Comissão; 

g) conduzir as negociações necessárias à se
leção da sede e a verificação das Reuniões 
estatutárias da · Comissão; 

h) procurar a representação da Comissão 
nas reuniões de organismos do Instituto e ou
tras reuniões de índole histórica; 
. 1) cumprir tôda e qualquer atividade de-
rivada. do bom uso da função diretiva. 

Da Secretaria 

Art. 170 - A Secretaria da Comissão fun
cionará .,onde estiver estabelecida a Comis
são, e lhe corresponderá: 

a) servir de . melo de comunicação e liga
§ão entre os Membros Nacionais e os orga
nismos da Comissão; 

b) apresentar às autoridades do Instituto 
·as informações devidas, sobretudo no que con
cerne à receita e à despesa; 

c) submeter à consideração do Presidente 
da Comissão a nomeação do pessoal que seja 
necessário para o desempenho de suas funções; 

d) tomar as medidas que se tornem con
venientes para um melhor ajuste da adminis
tração da Comissão de acôrdo com o Presi-
dente da mesma. · · 

Doa Membros Nacionais 

Art. 18° - Aos Membros Nacionais com
petirá: 

a) Assessorar seús respectivos Governos 
nos assuntos de natureza. histórica relaciona
dos com o Instituto; 

b) promover o cumprimento das Resolu
ções e recomendações do Ipstltuto e da Comis- . 
são em seus r espectivos pa!ses; · 
_ c) promover as finalidades da Comissão 

ante seus ,próprios governos e ante as enti
dades culturais de seus rêstiectlvos pa!ses; 

d) servir· de ligação entre a Comlssãe e o 
Govêrno de seus respectivos pa!ses; 

e) manter a Mesa Executiva da Comissão 
informada do . desenvolvim~to dos respectivos 
programas nacionais e coOtdená-los o quanto 
.Poss!vel por facilitar os trabalhos da Comis
são; 

· f) prestar sua colaboração aos Membros 
dos Comitês da Comissão, de seus r especti
vos palses, para. que cumpram as missões re
cebidas; e 
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g) tomar parte, de acõrdo com os Inatitu
tos da Secção Nacional do Instituto Pau-Ame
ricano de Geografia e História em seu res
pectivo pais, promovendo, perante ela, tudo 
quanto convenha aos fins da Comissão de Ilis
tória e de seus Comitês. 

Dos Comitéa 

Art. 199 - Os Comitês da Comissão de 
História terão por objeto facilitar os traba" 
lhos clenUflcos da mesma .Comissão, ocupan
do-se dos temas que se lhes tenham atribui
do, de acôrdo com as normas estipuladas em 
seguida: 

a) cada Comitê estará constltuldo de Mem
bros Ativos e Membros Correspondentes, de 
tal maneira que o Comitê tenha um repre
sentante em cada pais membro do Instituto. 
Os Membros Ativos serão de número limita
do, preferlvelmente que não excedam de 5 a 
6 e terão direito a palavra e a voto. Tanto 
uns como outros serão nomeados pelo Presi
dente da Comissão, prêviamente • consultadas 
as Secções Nacionais (art. 36 dos Estatutos do 
Instituto Pan-Americano); 

b) cada Comitê terã um Presidente e um 
Secretãrio. O Presidente será nomeado entre 
os Membros Ativos. No caso da Presidência 
de um Comitê patrocinado por um Estado 
Membro do Instituto, a nomeação correspon
dente recairã na pessoa encarregada, nesse 
pals, de presidir' à Instalação do dito Comitê. 
Se o Govêrno patrocinante achar por bem de
signar outros colaboradores do mesmo pals, 
êstes constituirão, if)8o facto, o núcleo origi
nal do Comitê sem que seja necessária a in
tervenção do Presidente da Comissão e sem 
pre)ulzo dos membros Ativos · e Corresponden
tes noA demais paises. O Presidente do Co
mitê nomeará o respectivo Secretário, a me
nos que se trate de um Comitê patrocinado 
por um govêrno, que ten)la designado algum 
funcionãrio ao criar o nõeleo original; 

c) Imediatamente ao se ter acordado o 
estabelecimento de um Comitê, o Presidente 
da Comissão solicitará às Secções Nacionais 
do Instituto a apresentação de candidates para 
a Integração do dito Comitê, dando um prazo 
de 60 dias para essa apresentação. As candi
daturas serão acompanhadas, em todos os 
casos, de dados blogrãflcos dos respectivos 

candidatos. Uma vez recebidas e -estudadu as 
candidaturas e preparados os Utuloe de no
meação, o Presidente da Comissão os enviara 
aos Interessados por Intermédio do Presidente 
do Comitê; 

d) o critério a exercer-se na seleção dos 
Membros do Comitê será o valor cientifico do 
individuo. Não obstante, tratar-se-á de sele-

- clonar os Membros Ativos entre os homens 
de ciência dos palses que possam trazer maio
res contribuições aos' trabalhos do Comitê ou, 
pelo menos, se atenderá, o quanto poeslvel, a 
uma distribuição geogrãflca equitativa; e 

e) Os Presidentes de Comitês se comullf• 
carão diretamente com os membros do mes!Ill> 
para a execução de seu programa ficando a0& 
membros a responsabilidade de manter lnfol'
mado o Membro Nacional de seu pais ante a 
Comissão sôbre o desenrolar do programa do 
Comitê, particularmente no que se refira aos 
aspectos nacionais do dito programa 

Art. 20<> - O Presidente de cada um dos 
Comitês informará periôdlcamente à Comia
são, com cópia ao Membro Nacional de eeu 
pals, sôbre os trabalhos de. seu ~mltê. 

Da8 public1196e8 históricaa do lmitituto 
I 

Art. 219 - _A Comissão exercerá supervi
são técnica sôbre as publicações do Instituto 
de fndole histórica, Inclusive a Re1Ji8ta de Hfa
tórla da América, e o Boletim BibUográftco 
de Antropologja Americana, sendo ditas re
vistas órgãos da Comissão. 

Art. 22• - A Comissão 8S8umirâ, quanto 
lhe seja possfvel, a obrigação de custear a 
publicação das duas revistas mencionadas. 

Daa reformas e modific1196e8 do .Regulomellto 

Art. 23• - 2ste Regulamento só poderi 
ser modificado 9u r eformado com a aprovação 
de dois terços •doa Membros Nacionais pre
sentes às Reuniões de Consulta. Nestas não 
se discutirá nenhum projeto relativo a êste 
assunto sem que tenha êle sido apresentado 
com dois meses de anteelpação, pelo menoe, 
na Secretaria da Comissão e comunicado aoe 
Membros Nacionais. 

Art. 24• - Em tudo o mais, não previsto 
no presente Regulamento, se observarã o dill
posto no Estatuto do InsUtuto Pan-Amerlcano 
de Geografia e História. 

... 
:tste "Boletim", a "Bevl•ta Brasileira de Geografia" e a1 obl'&ll da "Blblloteea Geogl'Afiea 
Bra1lleira" encontram-se à venda nas principal• livraria• do pala e na Secretaria Genl 

do Conselho Nacional de Geografia - !"raça Get6Uo Vargae, H - Edlfleio Francisco Serrador -
6.0 andar - Bio de Janeiro, D. F. 



Bibliografia 

·JJ.egistos e 

comentários bibliográficos 

Livros 
RAFAEL XAVIER - Pela revitalização 

do munidípio brasileiro - Rio de 
Janeiro, 1948. 

O presente livro é fruto de uma 
campanha que vem desde algum tem
po aliciando os espíritos mais esclare
cidos e devotados pela causa das solu
ções justas aos problemas magnos do 
nosso país. Inúmeros são aquêles que 
têm levantado a voz no sentido de 
se conferir ao município, célula da 
vida nacional, maior exp:ressão econô
mica, política, administratfva, visando a 
transformar essa unidade da nossa or
ganização interna num sistema ativo 
dl_nâmico e equilibrado. O seu papei 
nao pode nem deve mais confinar-se a , 
de afluentes passivos das rendas :µacto
pais, mas cumpre evitar que a drena
gem de suas energias e recursos seja 
exaustiva pois o seu empobrecimento 
importa no da nação. Segundo os mu
nlcípalistas, é pela revitalização do mu
nicípio que devem começar os esforços, 
que se tomam dia a dia mais imperati
vos, em prol do reerguimento da nossa • 
economia. 

O autor reúne neste volume as 
conferências e discursos que pronun
ciou em diversos pontos do país nos 
quais discute diferentes aspectos do 
problema, mostrando através de exaus
tiva análise da realidade nacional a 
oportunidade de se dar maior ênfase' ao 
mo\rlmento de restauração econômica e 
política do município brasileiro. Cum
pre, é ~ próprio autor que o proclama, 
. se efetivem os preceitos inscritos na 
:n~a' Carta Básica que favorecem as 
:S?J:i:tções que implicam na maior dispo
SlÇao local das enérgias interiores · do 
:País. ~ ademais o único remédio que 
_felizmente já muitos reconhecem' ca
paz de obstar, "o definhamento do in-

terior, o qual se vem processando desde 
antes da Repúbli<:a até os nossos dias". 

J. M. C. L. 

JOAO DE BARROS BARRETO e TITO 
A. DE CA V ALCANTI - Contribui
ção ao. estudo do problema alimen
tar da Amazônia - · in Memórias 
do Instituto Osvaldo Cruz - Fase. 
4 - Tomo 45 - Ano 1947 - Rio 
de Janeiro, 1948. 

Os autores, partindo das recomen
dações consignadas no plano de sanea
mento da Ama2j>'nia no gue respeita 

. ao problema alimentar, e tomando por 
base inquéritos recentes ressaltam os 
pontos a seu ver mais importantes que 
devem ser atendidos na base de quais
quer empreendimentos de valorização 
da ·Amazônia. Com efeito, é o proble
ma de que se trata dos que, por essen
ciais e básicos, podem comprometer, se 
não lhes fôr dado o conveninente tra
tamento, os resultados de toáo o con
junto. Fazendo -a análise da dieta ali
mentar comumente usada em grandes 
setores de população amazonense, nos 
seus elemerttos constituintes, u.ponta
lhes as deficiências ou carências mais 
graves, indicando, do mesmo passo, 
os meios de saná-las. Resulta daí a 
elaboração de padrões alimentares bá
sicos primando em dar precedência aos 
recursos locais para equilibrar o valor 
energético e de proteção da dieta ali
mentar dos habitantes da Amazônia. 

J. M. C. L . 

J. ROGER - Gandhi y el fator espirl- · 
tual de 'la India - in Razón - Afio 
48 - N.0 602 - Tomo 137 - Fase. 
3 - Madrid, 1948. 

Faz-se nesse estudo uma análise 
dos fatôres espirituais e morais que sns-



têm a contextura da sociedade indu 
e determinam as atividades e reações 
dos indus em face dos problemas sociais 
e políticos da nossa época. Mostra como 
o processo de integração de crenças foi 
o liame que manteve unidas as diversas 
raças primitivas que constituem o amál
gama étnico indu. Dai a irredutibili
dade da índia aos conceitos e quadros 
em que se esboçam as instituições e 
os processos históricos da civilização 
européia. A índia sofreu uma evolução 
diferente e a sua realidade plasmou-se 
de modo original ou atingiu uma cris
talização própria, dando frutos cultu
rais diferentes. Ainda hoje não se pode 
aplicar à 1ndl.a conceitos come indi
vidualismo, democracia, aristocracia', 
coletivismo, nac\onalismo, ditadura, etc. 
porque os indus conservam formas cul
turais, talvez resultantes de contin
gências históricas, como que e~balsa
madas em crenças inapagáveis e que 
'formam um complexo subjugado,r de 
todos os impulsos individuais e coleti
vos. Em vez de buscar na história, na 
economia politica, na sociologia, na 
técnica, recursos para solucionar os ma
les que. a flagelam, com esforços persis
tentes voltados para as realidades físi
cas, os indus redobram seus exercicios 
espirituafis de purificação, ivisando a 
desenvolver as forças do espírito pela 
virtude e pelo engrandecimento inte
rior. l!: o humanismo indu, impenetrá
vel ao nosso espirito prático de adora
dores de Manón, como o classifica 
Gandhi. 

J. M. C. L. 

LATIN AMERICAN STUDIES - 1, 2, 
3, 4 - Instttute of Latin-Ame!"ican 
studies - The University of Te.xas 
- Austin, 1945-1948. • 

o Instituto de Estudos Lati.no-An1e-
ricanos da Universidade do Texas ini
ciou com "Intelectual Trends in Latin 
América" a publicação de uma série 
de estudos visando a abarcar os aspec
tos mais importantes da vida e da 
atividade dos países latino-americanos, 
constantes de comunicação e conferên
cias patrocinadas por aquela institui
ção. Assim vejamos: o volume II, pu
blicado em 1946, reúne vários artigos 
sob o título "Some Econoniic Aspects of 
Postwar Inter-American Relatlons", re
ferindo-se a maioria dêles 'aos recnrsos 
naturais da hérica Latina e proble
mas de industriallzaÇão; Volume 111 

/ 

(1946) - Pedro de Valdivla, Conqufs1 
tador do Chile - por Ida Stevenson 
Weldon Vernon; lV - (1948) - "ThE 
Inca Concept of Sovereignity and Spa
nish ~dminlstratlon in Peru" por Char-
les Gibson. ' 

J. M. C. L. 

PRIMA VERA ACU:f'tA DE MONES RUIZ 
- Manual de Geografia de America 
~ Buenos Aires, 1948. 

Trata-se de texto escolar adaptad<J 
aos programas oficiais para estudante~ 
do cíclo básico da Argentina. Faz parte 
da série que inclui o Manual de Asia 
y A/rica e Manual de Europa y Oceanfa. 

Os diversos paises americanos são 
estudados em linhas gera1s nos seus 
aspectos fisicos, econômicos, culturais, 
politicos, etc. · 

J. M. C. L. 

RAPPORTS Conference Internatio. 
nale du Travail. - Bureau iuterna
tional du Travai! - Genêve; 1948 
e 1949. 

o Bureau International do Traba
lho, em vários relatórios reforentes àE 
sessões da Conferência Internacio:aa.1 
do Trabalho compendia as conclwiões 
de etudos realizadas sôbre proolemas 
ligados às relações do trabalho, reco
mendações, trabalhos das comissões, 
etc. Os assuntos são como se vê dos 
títulos seguintes: 

Salaires (a) Protectlon du. salaíre; 
Liberté Syndlcale et Protectlon du 
Droit. Syndical Salaires; bJ La clá-ase 
du salaire équitabl~ dans les contra.ui 
publics; Salaires, a) Rapport Généràl; 
Relatlons industrielles; Les travailleurs 
migrants; Revision partielle de la con
vention (n.0 4 l sur le travai! d~ nult 
des femmes, 1919, et la conventlon (n.0 

49), sur le travall de nultes des femmes 
(revisée), 1934; L'l)rientatloa profes
sionelle; L'organisatlon du service de 
l'emplol; Rapport du directaur gé:.1é
ral; Revision partiet:e de la conven
tion (n.0 6) !Oncernant le travall de 
nuit des enfants dans l'industde, 1919 
Deuxieme rapport de l'organisation 
fnternationale du trav11il aux Natlons 
Untes; Les pr,ivilêgP.s et tmmunltés de 
rorganlsatlon Intemationale • du Tra-
vall. • 

J. M. C. L. 



w ALTER H. VOSKUll. - Illinois Mi
neral Industry tn 1946. - State 
Geological Surv~ - Report of 
Investigations - N.O 127, Urbana, 
Dllnois, 1947. • 

A presente monografia dá um 
panorama geral da situação dos re
cursos e indústrias mineral..~ de Illino~ 
correspondente a 1946. Juntamente 
com êsse balanço de possibilidades, en
volvendo os materiais básicos para a 
indústria, os horizontes de trabalho e 
de l)rodução são estudados à lu.l de 
quadros estatisticos especiflcos. A!ém 
dêstes, para os diversos produtos ana
lisados, inclui mapas e gráficos exem
plificativos. 

,J. M . C. L. 

WALTER H. VOSKUll. - Long Term 
Manufacturing Opportuníties in 
the Uppe MissiSsipi Valley -:-. Uni
versity of Dllnois Bulletin - Spe
cial Bulletins - Number Six · -
1948. 

Nessa monografia estudam-se os 
elementos de base que o vale superior 
do Mississippi oferece para as indús
trias manufatureira::;, mastrando-se a 
dependência em que estas se encon
tram daqueles. O sumário compreende 
os seguintes títulos: ~ateria.IS indus
triais básicos na parte supel'ior do vale 
do São Francisco; Indústrias básicas 
na área industrial de Chicago; Com
bustíveis líquidos na economia da ·par
te superior do vale do São Francisco; 
Suprimento de gêneros alimenticios. 
Ilustram o texto quadros estatísticos, 
mapas e diagramas. 

J. M. C . L. 

WALTER LERNER - Determinações 
morfológicas em topázio de Con
go Soco, Pouso Alegre, Minas . Ge
rais - "Sullmla Brasiliensis Oeo
logiae" - Ano II - vol. I - agôs
to, 1947 . . 

Neste fascículo da coleção especia
lizada "Summa Braslliensis Geologiae", 
o seu autor apresenta a determinação 
morfológica de um topázio de Congo 
Soco, Pouso Alegre, Minas Gerais, con
tribuindo assim aos estudos comparati
vos dêsse mineral do Brasil. 

.J. M. C. L. 

DR. GUILLERMO. SCHULZ - La pre
ctsión de mapas compilados - - lln 
capítulo de la historia cartográ
fica del territorio argentino -
Instituto de Estudios Geogrã!icos. 
Universidad Nacional de Tucuman, 
1948. . 

Nesta publicação, seguindo um cri
tério apropriado, faz-se um teste da 
precisão de mapas escoll1idos em pe
ríodos regulares, com;>reendendo 'os 
anos de 1732 a 1910. · 

De acôrdo com êsse critérb assi
nala-se a margem de êrro médio dos 
diversos "mapas comptiados'', em face 
das "cartas levantadas". Igualmen!.e se 
faz um esbôço da história cartográ
fica da Argenti'aa, em que se referem 
os processos técni<::os de elaboração e 
se discutem os métodos que se devem 
adotar para obter-se o aperfeiçoamento 
constante dêsse tipo de mapas, en
quanto não se houver feito o levanta
mento integral da carta nacional ar
gentina. 

J. M. C. L. 

TENENTE CORONEL FREDERICO 
RONDON - Colonização nacional, 
o magno problema brasilei ro 

· Rio de Janeiro, 1948. 

. Em separata da Revista Brasileira 
de Estatística, acaba de ser re-lmpresso 
o trabalho sob o titulo supra, que foi 
lido pelo seu autor em sessão d.) Insti
tute de Colonização Nacional, come
_inorativa do segundo aruversárJo da 
sua instalação. Nêle se contém uma 
resenha das atividades que vêm sendo 
desenvolvidas por aquela patriótica ins
tituição, no sentido da realização do 
seu programa em que se consideram os 
i:roblemas bãsicos da colonização na-
cional. -

J. M. C. L. 

ZOROASTRO ARTIAGA - Dos índios 
do Brasil Central - Estabelecimen
to Gráfico Triângulo ·- Uberaba -
Minas, 1948. 

Com a elaboração do 'resente tra
balho o estudioso goiano Zoroastro Ar-



tiaga vem preencher uma lacuna de 
que muito se ressente a bibliografia 
concernente à antropologia e geografia 
cultural do Brasil central, sobretudo 
em estudos extensivos. O.;; problemas 
de densidade demográfica, de coloniza
~ão, de desenvolvimento econômico 
daquela área, estão a exigir conheci
mento mais rigoroso e efetivo não só 
dos aspectos físicos m~ também do 
elemento humano (no qual se inclui 
o indígena ainda nã'> de todo absor
vido pela nossa civillzação), ao mesmo 
tempo móvel e objeto do progresso. Os 
estudos etnológicos e antropológicos 
sôbre a extensa região em eausa, como 
o autor observa, caracterizam-se sem
pre pela reduzida exten!;i\:> coberta ou 
pelo sumário das observaç.oe3 documen
tadas. Trabalhos dessa natureza cum
prem ser feitos de modo $istemático, 
sem perder de vista os fatos que Jm
IiOrta alinhar em proveito da ciência e 
garantia das medidas práticas que 
possam enftmar da esfe1·a administrati
va para valer as popl.i!8.çôi!s nos seus 

1 problemas prP.mentes e dar-lhes os 
meios de que necessitam para elevar 
seus padrões de vida. 

Dando os principais cal"8.('tcrístlcos 
que distinguem as di\fersas tribos, loca-
1izando-as, informando a respeito de 
~eus usos, costumes e instituições, dan-

do-lhes os traços étnleos, investigando 
os elementos sócio-culturais de cada 
uma de per si, não esquece o autor de 
indagar as origens remota'.i dos abori
gPnes, seu parentesco. linhagem, ser
vindo-se para tanto pl"laclpaimente de 
referências respigadas em documen
tos históricos e noutras fontes. 

Trata-se, portanto, de uma cont.rl
buição útil e oportuna sôbre a vida 
dos índios no centro-oP-sl"e do Brasil, 
acompanhada de bosquejo histórico e 
análise de suas presentes ocupacões e 
tendências. -

J. M. C. L. 

VICTOR M. ACU:&A PRIMAVERA 
ACU:&A DE MONES RUIZ - Ma
nual d"e Geografia .Argentina -
Buenos Aires, 1946. 

Texto escolar destinado a estu
dantes argentinos de nível secundá
rio, em observância dos programas ofi
ciais em vigor. Assim é que o presente 
volume diz respeito à g~ografia ftsica 
daquele país. Dedica capitules espe
ciais às questões de limites territorl.aú 
e t_ratados correspondentes, à divisãc 
política e à Biogeografia. IlustFam-nc 
mapas especializados e fotc.~rafias. 

J. M. C. L . 

.. 

~ AOS EDITORES: *•te "Boletim." alo fas publicidade remunerada, entretanto registará o 
__.. comentará aa contrlbnlc6ea a6bre seocrafia ou de lnterêeae geográfico que sejam enviada 
ao Con•elho Nacional de Geografia, eoaeorrendo dhae modo para mala ampla dlfualo da blblle 
crafia referente à geocrafla braallelra. · • 



Periódicos 
BOLETIM DA UNIAO PAN-AMERI

CANA - Washington D. C. Setem
bro, 1948. 

O Boletim da Un\§.o Pau-America
na, que contribui para ó estreitamento 
das relações culturais entre os países 
americanos, dando a conhecer os fatos 
de maior relêvo 'no panorama. das civi
lizações americanas, nos seus múlti
plos aspectos, apresenta. neste seu-nú
mero, mais uma série de notas e co
mentários em tômo de assuntos de 
atualidade no plano cultural. Cumpre 
salientar entre .outros trabalhos, uma 
bem fundada apreciação sôbre a "Car
ta da Organização des Estados ~.mel'i
canos", assinada no convênio das vinte 
e. uma repúblicas americanas de 30 de 
abril de 1948, em Bogotá, de autoria do 
sub-secretário geral da. Organização, 
Sr. William Maner. 

J . M. C. L. 

BOLETIM ,DA ASSOCIAÇÃO COMER
CIAL DO AMAZONAS - Ano vn 
- Ns. 82, 83 e 84 - maio, junho 
e julho de 1948. (Manaus) . 

Encerra os números acima indi
cados, além das costumadas informa

. ções relativas ao comércio estadual, 
como cotação de preços, estatística de 
importação e exportação, taxas cam
biais e registo de ocorrências assina
láveis na praça de Manaus alguns ar
tigos em que são especialmente estu
dados aspectoa da economia amazônica. 
Dentre êsses, cumpre salientar o traba
lho firmado por Cosme Ferreira Filho, 
i'.parecid,p no número 83, em que seu 
autor descreve os característicos prin
cipais da Várzea e da Terra Firme, 
como feições inconfundíveis e contras. 
tantes. da paisagem geográfica da Ama
zônia. 

J . M. C. L . 

BOLETIM DO DEPARTAMENTO NA
CIONAL DE ESTRADAS DE RO
DAGEM - N.0 4 - Rio de Ja
neiro, 1948. 

Oferece êsse Boletim mais uma sín
tese de trabalhos relativos aos proble
mas rodoviários 'brasileiros, através dos 

estudos e realizações dos órgãos do 
D. N. E. R. Assim a sua matéria 
principal se refere ao Plano Rodoviá
rio Nacional, sua constituição e as su
gestões a êle propostas por várias Uni
dades da Federação sôbre diversos 
pontos do programa previsto para os 
mesmos. É de salientar-se o artigo que 
abre o presente número de autoria de 
Afonso Várzea intitulado "Geografia da 
estrada - A geografia de contômó a 
Guanabara" -em que faz resenha dos 
documentos que ,representaram a baia 
de" Guanabara em seus .contornos e 
com as características principais da 
ocupação 'humana. 

J. M . C. L. 

BOLETIM ECONÔMICO - Ministério 
das Relações Exteriores - Número 
7 - 31 de julho de

1
1948. 

O presente Boletim da Divisão Eco
nômica do Ministério das Relações Ex
teriores fornece informações sôbre a 

. situação econômica e financeira, acor
dos econômicos, legislação e outros pro
blemas ligados às relações de comércio 
internacional referentes aos seguintes 
países: Uruguai, Argentina, Peru, Es
tados Unidos da América, Canadá, Grã
Bretanha, Portugal e Suécia . 

J. M . C. L. 

CONJUNTURA ECONôMICA ...,.... Ano 2 
- N.0 9 - Rio de Janeiro, setem
bro, 1948. 
Esta publicação mensal preparada 

pela Fundação Getúlio Vargas, desti
na-se a fornecer um panorama dos 
assuritos econômicos, 'bomerciais e fi
nanceiros do Brasil, registando as va
riações mais importa·ntes que afetam 
o rítmo dos nossos negócios com o 
exterior, e ilustrando as informações 
com gráficos e interpretações das ci
fras. O Sumário é o que segue: . 

íNDIÇE DOS NEGóCIOS 
íNDICES ECONÔMICOS 
AGRICULTURA . 
"A safra do café" 
INDúSTRIA . 
"O álcool-motor e os excedentes de 

açúcar" · 



BIBLIOGRAFIA 

TRANSPORTE 
"Tráfego ferroviário em São Paulo 

e no Nordeste" · 

comRcIO 
"O novo acôrdo comercial com os 

Estados Unidos" 

FINANÇAS 
"Lucro dos bancos no primeiro se

mestre de 1948" 
"Como o Banco do Brasil aplica 

seus recursos" 
"Emissões de capital em agôsto" 

ESTUDOS ESPECIAIS 
"Entrada e saída de capital" 
"Tributação da renda no Brasil e 

nos Estados Unidos". 
J. M. C. L. 

ESTUDIOS GEOGRAFICOS - Número 
29 . - Afio VIII - Madrid - No
viembre, 1947. 

Enfeixa o número indicado acima 
desta publicação editada pelo Insti
tuto "Juan Sebastian Elcano" de Ma
dri além de comentários e crônicas 
geÓgraficas, dois trabalhos sôbre · te
mas de geografia espanhola. O primeiro 
de autoria de Antônio Reve.nja Car
bonell, constitui um desenvolvido es
tudo, acompanhado de várias pran
~bas em que se descrevem os "Per
fis longitudinais do rio Genll e de 
seus principais ·afluentes" como "Con
tribuição ao estudo da hidrografia es
panhola". O segun!lo intitula-se "Pai
.sajes urbanos espatíoles". Seu autor, 
o geógrafo alemão Otto Jes estuda os 
traços mais característicos e tipicos da 
paisagem urbana espanhola e mostra 
no alinho, disposição e configuração 
:arquitetônica da cidade hispânica o 
cunho e o remxo dos sentimentos e 
·da índole do povo espanhol. · 

J. M.·C. L. 

-OUIA QUINCENAL - De la actividad 
tnteZectua.z e artística argentina -
Afio II - N.º 27 - Primera quin
cena - Setiembre, 1948. 

Essa publicação que regista os fa
t~ de maior realce no cenário da vida 
artística e intelectual da Argentina, 
brinda-nos, no nUm.ero indicado, com 
uma extensiva f carinhosa noticia blo- · 
'gráfica do anttopólogo e paleontólogo 
argentino, Florentino Ameghino, fale-

cido em La Plata a 16 de agôsto de 
1911. 

J. M. C. L. 

ORÍENT AÇAO ECONôMICA E FINAN
CEIRA - Ano VI - N.0 65 -
Pôrto Alegre - Rio Grande do Sul, 
junho de 1948. 

Esta publicação especializada de
dica alguns trabalhos a aspectos atuais 
da vida econômica e financeira do Es
tlfdo do Rio Grande do Sul, bem como 
noticia e comenta fatos relevantes no 
plano do desenvolvimento das nossas 
riquezas e ·'Potencialidades naturJl,is. 
Entre êsses merecem sublinhadas as 
contribuições intituladas: "O desen
volvimento econômico perante a Carta 
de Havana", "Planejamento industrial 
em Minas Gerais", "Sôbre a Hidroelé
trica dó São Francisco", "Plano de ele
trificação do Estado", etc. 

J. M. C. L. 

REVISTA DA SOCIEDADE DE GEO
GRAFIA DO ·RIO DE JANEIRO -
Tomo LI! - Rio de Janeiro, 1945. 

O presente número dêste órgão, 
da Sociedade de Geografia do Rio de 
Janeiro, está consagrado à memória 
do barão do Rio Branco, publicando 
trabalhos em que a figura do diplo
mata número um do Brasil avulta 
como consumado estudioso da g~ografla 
pátria, embora sejam raros os seus tra
balhos de índole estritamente geográ
fica. Verdade é que a abonar-lhe êste 
título monta a mais o ter feito da sua 
obra diplomática uma constante luta 
pela defesa da integridade territorial do 
Brasil, sem perder nunca de vista a im
portância do fator. geográfico na nossa 
emancipação política, do que sua con
tribuição, aliás nôt~vel, à enciclopédia 
de Levasseur, na parte referente à 
geografia física do Brasil. Esta, a. re
lação dos artigos que se contêm no 
presente número: 

Embaixador José Carlos de..Macedo 
Soares - "Antolóquio'".. 

Professor Everardo Backheuser 
"Rio Branco, geógrafo e geopolítico". 

Ministro João Severino da Fonseca 
Hermes - "Litígio entre o Brasil e a 
República Argentina. A questão do Ter
ritório de Palmas". 

General J. A. de Azevedo Costa 
-Lltiglo entre o Brasil e a França -
"A questão do Território do Amapá". 

Comandante Brás Dias de Aguiar 
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- "O barão do Rio Branco e a fronteira 
com a Guiana Britânica". 

Dr. Luís Felipe de Castilhos Goyco
chea - "O barão do Rio Branco na 
questão do Acre". 

Dr. Hermes Rodrigues da Fonseca 
Filho - "Condomínio da lagoa Mirim 
e do rio Jaguarão". 

J. S. da F. H. - "Rio Branco e 
a Sociedade de Geografia". 

J. M , C. L. · 

THE UNITED STATES QUARTERI.j 
BOOK LIST - Vol. 4 - N.0 2 
- Library of Congress - June, 1948. 

Trata-se de catálogo de obras se-
lecionadas que se publicaram nos me
ses de janeiro, fevereiro e março de 
1948, nos Estados Unldos e organizado 
pela Bibliotet:a do Congresso. Essa bi
bliografia compreende livros classifica- · 
dos nas seguintes divisões principais: 
Belas Artes, Literatura, Filosofia e Re
ligião, Biografia, Ciências Sociais, Ciên
cias Biológicas, Ciências Físicas, Tecno
logia, Trabalhos de Referências - "que 
se supõe prestem uma contribuição ao
acervo de conhecimentos e experi
ência". 

J. M. C. L. 

ZEBU - Revista Agro Pecuária sob 
o patrocínio da "Sociedade Rural 
do Triângulo Mineiro" r- Ano VIII 
- N.0 65 - Uberaba (Minas), agôs-
to, 1948. . 

O presente número, que assinala o 
reaparecimento desta publicação pro-

ficlentemente dedicada aos assuntos 
agropecuarios, encerra matéria de va
riado interêsse para os criadores na
cionais. Com efeito, nêle se trata de 
questões concernentes a aspectos técni
cos, comerciais, problemas de mercado, 
de melhoramento dos rebanhos e outros 
relacionados com indústrias derivadas 
da criação. 

NOTES AFRICANES - N.0 37 - Da
kar, ·janvier, 1948. 

Trata-se de número especial dessa 
publicação em comemoração ao déci
mo aniversário do Instituto Francês 
da Africa Negra (1938-1948) . Traz 
amplo documentário das atividades e 
realizações daquela instituição nos seus 
diversos setores de ação cientifica ilus
tradas com coleções de objetos de in
terêsse para os diversos domínios de 
pesquisa científica. 

·J. M . C. L. 

SõBRE MAPAS 

Em 2.ª edição, acaba de ser lan
çado o mapa físico do Brasil, na escala 
de 1: 4 500 000, organizado e impresso 
pela Companhia Melhoramentos de s. 
Paulo. O mapa está impresso em côres 
e, além dos principais acidentes físicos. 
traz indicação das principais cidades. 
das estradas de ferro e dos limites 
estaduais. Corttém uma miniatura que 
representa a divisão polltica nit escala. 
de 1: 24 000 000. 

J. M. C. L. 

~ AOS EDITORES: :l:ste "Boletim" não faz publleldade remunerada, enyetanto registará ou: 
_. eomentará u eontribuições sôbre geografia ou de lnterfBBe geográfl~"llue sejam enviadas. 
ao Conselho Nacional de Geografia. eoneorrendo dê11e modo para mais amphi difusão da bibllo
•nfla referente à •eografia brasUeJn, · . 
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Revista do Instituto Histórico e Geográfico 
de São Paulo 

índice, por autor, dus ~rabalhos publicados nos volumes 1 a XX.X 
(LETRAS V A Y) 

. '· Valença-Marquês - Veja Marqu-?.s Visconde de Pôrto Seguro - Veja 
de Valença. Varnhagen. 

Vampré (João) - Fatos e festas Viveiros de Castro - Veja. Castro 
Rll tradição. A noite de São João e a (Augusto Olimpio Viveiros de). 
procissão de Corpus Christi em São Washington Luís Pereira de Sousa 

·Paulo - XIII, 285. ...:.... Antônio Rapôso - IX, 485. 
- Festàs tradicicm.ais - VI 84. - Contribuição para a história da 
- Quarto centenário da descober- Capitania de São Paulo - Govêrn:e de · 

ta ·do Brasil. Discurso - VI, 211. Rodrigo César de Meneses - VIII, 22. 
Vampré (Spencer) - Discurso de - Diogo Antônio Feijó. Discurso 

despedida proferido por ocasião do en- - XVII, 433. 
terramento de Afonso A. de Freitas - - Testamento (0) de João Ra-
XXVIII, 5. malho - IX, 563 . 

..:.... Necrológio dos sócios falecidos _ Veja Iconografia. 
durante o ano social de 1931 - XXX, Wetter (João) - Origens (As) e o 
99 · berço do domínio dos Incas, no Peru 

Van Vliervelt (Capitão) ...:__ Refle- _ XIX, 29. 
xões sôbre o Brasil. Tradução de Eugê- _ Raça (A) luso-brasileira -
nio Hollender - V, 135. XIX, 205. 

Varela - Fagundes - Veja Fagun- - Tradução de Viagens do Rio 
des Varela. de Janeiro a São Paulo, da Reise in 

·Vasconcelos (Cons.0 Ernesto de) -
Resumo do discurso de agradecimento 
ao ser recebido no Instituto Histórico 
e Geográfico de São Paulo - XV, 465. 

· Vasconcelos (Francisco Alvares 
Machado de) - Veja Reminiscências 
de Pôrto Feliz XXX, 77. , 

Veiga Filho (João Pedro) - Veja 
Finanças . . 

· Vespúcio - Américo - Veja Car
tas geográficas. 

Vieira (Damasceno) - Como se 
poderá elevar o nível moral da Pá
tria - Conferência - IX, 358. 

Vieira (João Lélis) - Batista 
Cepelos - XX, 301. 

Vtlalva (Carlos) - DQUtor Amé
rico Brasiliense. Com retrato do bio
grafado - VIII, 7. 

Vincent Leblanc - Veja Homens e 
~ 

Brasilien, de Spix e Martius - XV, 337. 
- Visita do médico sueco Beyer ao 

Brasil, no ano de 1813, e a fábrica de 
ferro de Ipanema - XIV, 77. 

Wartegg (Barão Hesse von) - Veja 
Alpes. · 

Young (Ernesto Guilherme) -
Apontamentos genealógicos de famí
lias iguapenses - X, 3. 
Apóntamentos relativos a Aleixo Gar
cia - XII, 217. 

- Esbôço histórico da fundação 
da cidade de Iguape - II, 49. 

- História de Iguape - VIII, 222 
e IX, 108. 

- Mapa da zona do rio Ribeira, 
entre Iguape e a barra do rio Pardo 
- II, 101. 

- subaldlos para a história de 
Iguape - VD, 286. 

- subaidlos para a história de 
Iguape - Mineração de ouro VI, 400. 



Leis e Resolu~ões 

Legislação federal 

Ementário das leis e decretos publicados no período de 1 a 31 
de março de 1948 

Leis 

Lei a.0 2611, de 26 de ft;vereiro de 19'8 -
"Modifica a redação do,s artigos 5. o e 6. o do 
decreto-lei n.o 6 874, de 11 de julho de 
1944". 

"Diário Oficial" de 1-3-948. 

Lei n.0 267, de 
1 
28 de fevereiro de 1948 -

"Eleva para 40 lugares o quadro de despa-

c:hantes aduaneiros da Estação Aduaneira 
de Importação Aérea em São Pauto" • . 
"Diário Oficial" de 5-3-948. 

Lei n .0 268, de • 28 de fevereiro de 1948 
· "Estabelece o horário de trabalho do pes

soal da Guarda Civil do D.F.S:P. e dá ou
tras providências". 
"Diário Oficial" de 5·3-948. 

Decretos 
Deereto ·n. • 23 261, de 27 de Junho de 1947 -

"Autoriza estrangeiro a revigorar aforamen
to de terreno de marinha que menciona, si
t.uado nesta capital". 

-"Dlàrio Oficial" de 8-3-948. 

Decreto n.0 24 117, de 26 de novembro de 1947 -
"Renova o decreto n.0 19 754, de outubro 
de 1945". 

"Di~rio Oficial" de 18-3-948. 

Decreto n . • 24 291, de Sl ele desembro de 1H7 -
"Autoriza Hard Rand S . e.o· a adquirir o 
domlnio útil do terreno ele marinha que 
menciona situado na cidade de Vitória, Es
tado do Espirita Santo". 

"Diário Oficial" de 24-3-948. 

Decreto n.0 24 298, de Sl de dezembro de 1947 -
"Autoriza estrmi.geiro a adquirir o domlnio 
útil do terreno de marinha que roenciona, 
situado nesta capital". 

"Diário Oficial" de 31-3-948. 

Decreto n.0 24 294, de Sl de dezembro de 1947 -
"Autoriza estrangeiro a adquirir ocupação 
de terreno de marinha que menciona, si
tuado nesta capital". 

"Diário Oficial" de 4-3-948. 

Decreto n.0 24 493, de 7 de fevereiro de 1948 -
"Prorroga por 10 anos a concessão outor
gada à Ceará Rádio Clube, S.A., para es
tabelecer uma estação radlodifusora". 

"Dll.rio Oficial" de 19-3-948. 

Décreto a.• 24 MS, de 13 de fevereiro de 1948 -
"Concede à sociedade anônima "Sulzer Frê
res Société Anonyme" autorização para con
tinuar a funcionar na República". 

"Diário Oficial" de 6-3-948. 

Decreto n . 0 24 õM, de 21 de fevereiro de 1948 -
"Concede ao Curso S. Irmãos autorização 
para funcionar como emprêsa de minera-
ção". . 

"Diário Oficial'' de 24-3-948. 

Decreto .n. 0 24 õ69, de 24 de fevereiro de 1948 -
"Aprova o orçamento de obras realizadas no 
pôrto de Santos". 

"Diário Oficial" de 11-3-948. 

Decreto n.0 24 570, de 24 de fevereiro de 1948 -
"Aprova novo orçamento de obras realiza
das no pôrto de Santos". 
"Diário Oficial" de 11-3-948. 

Decreto n. • 24 589, de 26 de fevereiro de 1948 -
"Autoriza o " The Natlonal City Bank of 
New York", com sede em Nova York, Es
tados Unidos da América, a abrir uma 
agência na cidade de Pôrto Alegre, Esta
do do Rio Grande do Sul". 
"Diário Oficial" de 3-3-948. 

Decreto n. o 24 590, de 26 de fevereiro de 1948 -
"Declara de utilidade pública duas áreas 
de terraa necessárias ao aproveitamento de 
energia hidráulica concedido à Celulose 
Irani Limitada pelo decreto n . 9 22 23ó, de 
6 de dezembro de 1946 e autoriza a desapro
priação das mesmas". 
"Diário Oficial" de 3-3-948. 



LEIS E RESOLUCõES 

Decreto n.0 Z4 lltl, de 26 de fevereiro de 11148 -
"Outorga concessão à Companhia Fõrça e 
Luz Cataguases-Leopoldina para o apro
veitamento progressivo da energia hidrâu
llca de um trecho do rio Novo, no munlcl
plo de Leopoldina, Estadd de Minas 
Gerais". 

"Diário Oficial" de 4-3-948. 

Decreto n. • 24 ll92, de 26 de fevereiro de 1948 -
"Outorga a .José Primo de Freitas conces
são para o aproveitamento . progressivo de 
energia hidráulica existente na cachoeira 
dos Crioulos, no rio Bambari, distrito de 
Perdigão, munlclplo de Santo Antônio do 
Monte, Estado de :Minas Gerais". 

"Diário O!iclal" de 13-3-948. 

Decreto n. 0 24 595, de 26 de fevereiro de 1948 -
"Auterlza o cidadão brasileiro Allplo Cecchi 
a pesquisar areia quartzosa e associados no 
munlclplo de São Vicente do Estado de São 
Paulo". 

"Diário Oficial" de 1-3-948. 

Decreto a.0 24 596, de 26 de fevereiro de 11148 -
"Autoriza o cidadão .brasileiro Crlstino de 

Sousa Trindade a pesquisar minério de ou
ro, areia, ocre e associados no munlclpio 
de São .João del Rei, Estado de Minas 
Gerais". 

"Dlãrlo Oficial" de 1-3-948. 

Decreto n.0 24 597, de 26 de fevereiro de 11148 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Alipio Cecchi 
a lavrar areia quartzosa no municlpio de 

· • São Vicente, Estado de São Paulo". 

"Diário Oficial" de 1-3-948. 

Decreto n.0 24 598, de 26 de fevereiro de iMs -
"Autoriza o cidadão hraslleiro · Adalberto· 
da Silva Rocha a pesquisar ouro e asso
ciados no munlclplo de Congonhas do Cam
po, Estado de Minas Gerais" . 

"DIÀrio Oficial" de 1~3-948 . 

Decreto n.0 24 599, de 26 de fevereiro de 1948 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Otávio de 
Castro Costa a pesquisar esteatita e asso
ciados no municipio de Barbacena, Estado 
de Minas Gerais". . • 

"Diário Oficial" de 1-3-948. 

Deereto n.0 24 6GO, de 26 de feverlliro de 19'8 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Evaristo 
Baggio a lavrar caullm e associados no mu
nlcfpio de Çampo Largo, Estado do Pa
'raná". . ' 
"Diário Oficial·" de 1-3-948. 

Decreto n.• 24 601, de 26 de fevereiro de 1948 -
"Renova o Decreto n.o 19 536, de 31 de · 
agÕ!Jto de 1945". 
"Diãrio Oficial" de 1-3-948. 

Decreto a.• 24 802, de 28 de fevereiro de 1948 -
"Altera o art. 4.º do Decreto n.º 15 839, 
de l~ de junho de 1944". 
"Diário Oficial" de 2-3-948. 

Decreto n.0 24 &OS, de 28 de fevereiro de 11148 -
"Suprime cargo .vago". 
"Diário Oficial" de 2-3-948. 

~ n.• H 8CM, de :t8 de fevereln de 1 ... -
B_uprtme carco Yago". 

" " de 3-8-9'8. 

Deereto a.• U 606, de 28 de fevereiro de 1948 -
"S~prime cargo vago", 

"Dtirio Oficial" de 2-3-948. 

~~to n. • U 606, de 28 de fevereiro de 1948 ...:. 
Extingue cargos excedentes". · 

"Diãrio Oficial" de 2·3-948. 

Deo~.eto a.• 24.607, de 28 de fevereiro de l!M8 -
Extingue cargo excedente". 

;'Diãrio Oficial" de 2-3-948 . 

Decreto •·º 24.608, de 28 de fevereiro de l!M8 -
"Esclarece o art. 1.0 do decreto n.o 21 843, 
de 12 de setembro de 1946". . 

"Diãrio Oficial" de 2-3-948, 

Decreto a.0 24.609, de 1.0 de março de 1948 
"Altera sem aumento de despesa as T~ 
las Numéricas Ordinária e Suplementar de 
extranumerârlo mensalista da Faculdade 
Nacional de Filosofia da Universidade do 
Brasil". 

"Dlãrlo Oficial" de 3-3-948. . 
Decreto n.0 24.610, de 1.º de março de 11M8 -

"Autoriza estrangeiro a adquirir o dominlo 
útil do terreno de Marinha que menciona 
situado nesta capital". · 

"Diário Olicial" de 8-3-948. 

neereto n.0 24 .611, de 2 de março de 1948 -
"Torna sem eleito o decreto n.o 22 589, de 
19 de fevereiro de 1947". 

"Diário Oficial" de 4-3-948. 

Decreto n.0 24.812, de 2 de março de 1948 -
"Suprime 1 cargo de Auxiliar de Enge
nheiro Classe G do Quadro I - P .S. do 
Ministério da Viação e Obras P11bllcas". 
"Diãr!o Oficial" de 4-3-948. 

Dec11eto 11. • 24 613, de 2 de marco de 1948 -
"Aprova alterações Introduzidas nos esta
t~tos da Companhia de Seguros Interna~ 
clona!''. 

"Diãrio Oficial" de 6-3-948. 

. Decreto n. • 24 616, de S de março de 1948 -
.. "Altera a redação dos artigos 23 · e 26 e 

cancela os artigos 24 e 25 do Regulamento 
do Quadro do Estado Maior do Exército". 

"D!ãrio Olicial" de 5-3-948. 

Deereto a.• M 617, de 3 de março de l!M8 -
. "Abre ao Ministério da Justiça e Negócloa 
Inter~ores o crédito especial de CrS 
762 610,00 para pagamento de !orneéimento. 
no exerclçio de. 194i". 
"Diãrio Olicial" de 5-3-948. 

Decreto n.0 24 618, de 3 de março de 11N8 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Pucoal PI• 
sani Perrone a pesquisar jazlcias de areni
to betUJllinollo - classe IX - ·'hp mWllclplo 
de Botucatu, Estado de São Paulo". 

"Diárl~ Oficial" de 6-3-!Mll. . 

Decreto 11. • 24 619, de 3 de março de 1948 _ 
"Transfere função da Tabela Numérica de 
extranumerárlo meDlllllillta da Diretoria de 
Obras e Fortlflcacões do Exército para 
Igual Tabela da Escola Militar de Resend 
ambos do Ministério da Guerra". e. 
"Dlirlo Oficial" de 5-3-948. 
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Decreto n.0 24 820, de S de março de 1948 -
"Declara de utllldade pObllca divel'll8S áreas 
de terra situadas po lugar denomi!llldG Vo
çoroca, munic!pio de São José dos Pinhais, 
Estado do Paraná necessárias à construc;lQ 
de uma barragem para acumulação sazoMI 
a ser utilizada na usina de Chaminé cuja 
autorização foi outorgada pelo decreto n.t 
22 765, de 19 de março de 1947 e autoriza a 
mesma Companhia a desapropriá-las". 

"Diário Oficial" de 11-3-948. 

Decreto n.0 24 621, de S de março de 19'8 
"Autoriza a Mineração dei Rei Limitada a 
lavrar minério de ouro cMsiterita e asso
ciados no municipio de São João dei Rei, 
Estado de Minas Gerais". 

"Diário Oficial" de 6-3-948. 

Decreto n . o 24 622, de S de março de 1M8 -
"Autoriza a emprêsa de mineração Casimi
ro Gonçalves S. Cia. a lavrar água potá
vel de mesa no munic!pio de Majé, Estado 
do Rio de Janeiro" . 

"Diário Oficial" de 6-3-948. 

Decreto n.0 24 623, de 3 de março de 1948 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Osvaldo Li
ma Cardoso a lavrar água mineral no mu
nic!plo de Campos de Jordão, Estado de 
São Paulo". 

"Diário Oficial" de 6-3-948. 

Decreto n.0 24 624, de 3 de março de 1948 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Pedro Fran
cisco dó Rêgo Barros a pesquisar água mi
neral no munic!plo de Quipapá, Estado de 
Pernambuco". 

"Diário . Oficial 8-3-948. 

Decreto n.0 24 625, de 3 de março de 1948 -
"Autoriza o cidadão brasileiro .José Domin
gos Chimelli a lavrar jazidas de calcáreo 
e associados no municipio de Timoneira, 
Estado do Paraná". 

"Diário Oficial" de 6-3-948. 

Decreto n. 0 24 626, de S de março .de 1948 -
"Autoriza o cidadão brasileiro João Mansur 
a pesquisar água mineral no munlcipio de 
Iratl, Estado áo Paraná" . · 

"Diário Oficial" de 6-3-948. • 
Decreto n.0 24 62'7, de S de março de 1948 -

"Autoriza o ·cidadão brasileiro José Gomes 
Filho a pesquisar mica e associados no mu
nicipio de Suaçul, Estado de Minas Gerais" . 

"Diário Oficial" de· 6-3-948. 

Decreto n.0 24 628, de S de março de 
"Autoriza o cidadão brasileiro 
Kulhmann Azambuja a pesquisar 
quartzo e associados no ínunic!pio 
Paulo, ~atado de São Paulo". 

"Diário 'Oficial" de 6-8-948. 

1948 -
Walter 
caullm, 
de São 

Decreto n.0 24 629, de S de março •de. 1948 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Antônio Pi
res de Mendonça Sobrinho a pesquisar mi
ca, caulim e associados no municipio de 
Biças, Estado de Minas Gerais". 

"Diário Oficial" de 6-3-948 . . 

Deereto n. 0 24 630, de 3 de março de 1948 
"Autoriza o cidadão brasileiro Vltor Hugo 
Isoldi a pesquisar argila, caulim, quartzo, 

mica e associados no munlclpio de Santo 
André, Estado de São Pàulo". 

"Diário Oficial" de 6-3-948. 

Decreto n.0 24 631, de S de março de 1948' -
"Autoriza o cidadão brasileiro' Mltchel Mu
cl a pesquisar mica, caulim, feldspato, 
gipsita e associados no munlclplo de São 
João N~pomuceno, Estado de Minas Ge
rais". 

"Diário Oficial" de 6-3-948. 

Deereto n .0 24 632, de S de março de 1948 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Antônio Otô
ni de Cat"valho Sobrfüho a pesquisar· mi
nério de manganês, cassiterita e associados 
no municlplo de Prados, Estado de Minas 
Gerais". 

"Diãrio Oficial" de S-3-948.' 

Deci:eto n.0 24 633, de 4 de mareo de 1948 
"considera de utilidade pública, para fins 
de desapropriação um Imóvel em Mont-Ser-

• rat, cidade do Salvador, Estado da Bahia". 

"Diário Oficial" de 6-3-948. 

Decreto n.0 24 634, de 4 de março de 1948 -
"Transfere função da Tabela Numérica Su
plementar de extranumerário mensalista da 
Divisão de/ Geologia e Mineralogia para 
idêntica tabela do Serviço de Informação 
Agr!cola, ambas do Ministério da Agri
cultura". 

"Diãrio Oficial" de 6-3--948. 

Decreto n.0 24 636, de 4 de marçe de 1948 .._ 
"Dispõe sôbre• a execuçã:o de trabalhos co:Q-
tábels e dá outras providências". · 

"Diário Oficial" de 5-3-948. 

Decreto n.0 24 640, de 9 de março de 1948 -
"Concede à sociedade "Luciano Castro & 
Irmãos Limitada" autorização para conti
·nuar a funcionar sob a razão social de "Lu
ciano Castro S. Irmão Cia. Limitada" como 
emprêsa de navegação de cabotagem de 
acôrdo com o que prescreve o decreto-lei 
n.o 2 784, de 20 de novembro de 1940". 
''Diário Oficial" de 31-3-948. • 

Decreto n.0 24 641, de 9 de março de 1948 
"Abre ao Ministério da Viação e Obras Pú
blicas o crédito especial de Cr$ 9 504,60 
para pagamento de gratificação". 
"Diário Oficial" de 10-3-948. 

Decreto n.0 24 642, de 9 de mar~o de 1948 -
"Suprime cargos excedentes". 
"Diãrio Oficial" de 10-3"948. 

Decreto n.0 · 24 643, de 9 de março de 1948 -
·"Declara caduca a concessão para o apro
veitamento de uma queda d'água no ribei
rão do Fundão outorgada ao govêrno mu
nicipal do Araxã pelo decreto n. o 3 933, 
de 17 de abril de 1939". 
"Diário Ofic~al" de 10-3-948. 

Decreto n. 0 24 646, de 10 de março de- 1948 
"Regulamento de Promoção dos funcioná
rios públicos civis da União". 
"Diário Oficial" de 17-3-948. 

Decreto n. 0 24 64'7, de 10 de março de 1948 
·" Modifica a denominação de Identificado-
r es do Exército". · 
"Diário Oficial" de 12-3-948. 
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Decreto n .0 24 MS, de 10 de ma~ de 1WI -
"Transfere função da Tabela Nuplérica Su
plementar de ex'tranumerárlo mensalista 
do Instituto Agronômico do' Norte para 
Idêntica tabela do Instituto de Quimlca 
Agricola, ambos do Servico Nacional de 
Pesquisas Agronômicas do Ministério da 
Agricultura" . 

"Diário Oficial" de 12-3-948, 

Decreto n.0 24 649, de 12 de março de 1948 -
" Suprime cargo provisório". 

"Diário Oficial" de 15-3-948. 

Decreto n.0 24 650, de 12 de março de 1948 -
"Extingue cargo excedente" . 

"Diário Oficial" de 15-.3-948. 

Decreto n .º 24 651, de 12 de março de 1948 -
"Extingue cargo excedente". 

" Diário Oficial" de 15-3-948. 

Decreto 
0

n.º ·24 G52, de 12 ·de março de 1948 -
"Extingue cargo excedente". 

"Diário Oficial" de 15-3-948. 

Decreto n.0 24 653, de 12 de março de i948 -
·~Suprime cargo vago". 

"Diário Oficial" de 15-3-948. 

Decreto n .º 24 654, de 12 de março de 1948 -
"Suprime cargo vago". 

"Diário Oficial" de 15-3-948 . 

Decreto n.0 24 655, de 12 de março de 1948 -
"Suprime cargo vago". -

" Diário Oficial" d e 15-3-948 . 

Decreto n.0 24 656, de 12 de março de 1948 
"Suprime cargo vago". 

"Diário Oficial" de 15-3-948 . 

Decreto n .º 24 657, de 12 de março de 1948 
''Supr ime cargo vago". 

" Diário Oficial" de 15-3-94~. 

Decreto n .º 24 658, de 12 de março de 1948 -;
"Suprime cargo vago" .. 

"Diário Oficial" d e 15-3-948. 

Decreto n.• 24 659, de 12 de março de 1948 -
"Suprime cargo vago". 

"Diário Oficial" de 15-3-948. 

Decreto n .º 24. 660, de 12 de março de 1948 -
"Exting ue ca rgo exced enté". 

"Diário Oficial" d e 15-3-948. 

Decreto n .º 24 662, d e 13 de m8.l'.ço de .1948 -
" Renova o d ecreto n.º 20 512. d e 24 d e ja
neiro de 1946". 

"Diário Oficial" d e 17-3-948 . 

Decreto n.º 24 663, de 13 de março de 1948 -
"Retifica o art . 1.0 do. decreto n.o~ 083, 
de 18 de novembro d e 1946" . 

"Diário Oficial" de 17-3-948. 

Decreto n. o 24 666, de 13 de mar1:0 de 11148 -
"Autoriza o cidadão qrasllelro Luls Busato 
a pesqujsar argila no municipio de Ponta 

-Grossa, Estado do Paraná" . 
"Diário Oficial" d e 17-3-948. 

B .G . ...:. 8 

Decreto n.0 24 667, de 13 de março de 1948 -
"'Autoriza a Sociedade Brasileira de Mine
ração Ltda. a pesquisar minério de manga
nês e associado't no municiplo de Corumbá, 
Estüo de Mato Grosso". 

"Diário Oficial" de 17-3-948. 

l>etreto n. 0 24 668, de IS de março de 1948 -
"Autoriza o cidadão brasileiro João Mar
ques Sampaio a pesquisar caulim, mica e 
associados no munlciplo de Bicas, do Esta
do de Minas Gerais". 

"Diário Oficial" de 17-3-948. , 
Decreto n. 0 24 669, de 13 de março de 1948 -

"Retifica o decreto n. 9 24 538, de 19 de 
" fevereiro d e 1948". 

"Diário Oficial" de 16-3-948. 

Decreto n.0 24 670, de 13 de março de 1948 
"Extingue cargos excedentes". 

"Diário Oficial" de .l!>-3-948. 

Decreto n.0 24 671, de 13 de inarÇo de 1948 
"Extingue cargos excedentes" . 

"Diário Oficial" de 16-3-948 . 

Decreto n. 0 24 672, de 15 de março de 1!148 -
"Abre ao Ministério do Trabalho, Indús
tria e Comérélo o crédito especial de Cr$ 
1 000 000,00 para o fim que especiflc1&". 

"Diário Oflical" de 17-3-948. 

Decreto n.0 24 674, de 15 de mar
0

ço de 1948 ::_ 
"Aprova alterações introduzidas nos Esta
tutos da Sul América Companhia Nacional 
de SegUf'.OS de Vida" . · 

"Diário Oficial" de 29-3-948. 

Decreto n.0 24 675, de 15 de março de 1948 -
"Fixa os efetivos dos Quadros de Oficiai!! 
das Armas do ExércitQ" . 

" Diário Oficial" de 17-3-948 . 

Decreto n.0 24 676, de 16 de março de 1948 
"Cria função na Tabela Numérica Ordiná
ria d e extranumerárfb m ensalist a da Casa 
de Rui Barbosa, do Ministério da Educação 
e Saúde" . 

"Diário Oficlli:l" d e 18-3-948 . 

Decreto n.0 24 677, de 16 de março de 1948 
" Introduz a lterações no d ecr eto n. o 24 015, 
d e 10 de novembro de 1947, e dá outras pro'
vidências". 

"Diário Oficial" de 18-2-948 .. 

Decreto n.º 24 678, de 16 de março de 1948 -
"Transfer e função d a Tabela Numérica 
Ordinária d e extranumerá:r'io-mensalifttll da 
Estação Experimental de Pelotas, para 
igual tabela do lnatltuto Agronômico do 
Sul, ambas do Ministério da Agricultura". 

"Diário Oficial!' de 18-3-948 . 

Decrek n .º 24 679, de 16 de marçO de 1948 -
" T ransfere função da Tabela Numérica 
Ordinária d e extranumerário mensal!s~ 
do Horto Florestal de Santa Cr uz, para 
idêntica tabela · da Divisão d e T erras . e 
Coloniza\Íão, ambas do Ministér io da Agri
cultura" . -

" Diário Oficial" de 18-3-948. 
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Deereto 11.0 24 8841, de 16 de março de 1M8 -
.. Autoriza o cidadão brasileiro Artur R&· 
mos da Silva Júnior, a pesquisar argila. 
feldspato, quartzito e assoclado11 no mu
niclplo de São Paulo, Estado ' de São 
Paulo". 

"Dlll.rio Oficial" de 18-3-948. 

Deereto 11.0 24 683, de 16 de março de 19'8 -
"Extingue a Comissão E;ncarregada da Li
quidação da Dlvida Flutuante e transfere 
suas atribuições à Diretoria da Delllpesa 
Pública" . . 
"Dlll.rio Oficial" de 18-3-9"8. 

Deereto n .0 24 684, de 16 de março de 1948 .... 
"Extingue cargos excedentes". 

''Dill.rio Oficial" de 18-3-948. 

Deereto n.0 24 686, de 16 de março de · UMS -
"Autoriza estrangeiros a adquirir doml
nlo 1ítll do terren9 de marinha que men
ciona eltuado nesta capltalu. 
"Dlll.rlo Oficial" de 29-3-948 . 

Deereto 11.º 24 687, de 18 de março de 1948 -
"Declara caduca a autorização outorgada ao 
cidadão brasileiro José Ermlrio de Morais, 
pelo decreto n.0 21 035, de 29 de abril de 
1946, para pesquisar jazidas de petróleo -~ 
gases naturais - claase x· - nos municl• 
pios de Plrambóia e Botucatu, Estado de 
São Paulo". 

"Dill.rlo Oficial" de .20-3-948 . 

J)eereto 11.0 24 688, de 1,8 de março de 1M8 -
"Aprova projeto e orçamento· para prolon
gamento da E. F. ,Santa Catarina". 

"Dlll.rio Oficial" de 20-3-948. 

Deereto n. 0 24 689, de 18 de marco de 1948 -
"Aprova projetos e orçamentos par a a 
construção do açude público "Jacurlci" e 
do ramal rodoviãrlo . de ace11110 ao mesmo 
açude". 

"Dill.rlo Oficial" de 20-3-948. 

Deereto 11. 0 24 690, d~ 18 de março de 1948 -
"Retifica o decreto n.0 24.544, de 10 de 
fevereiro de 1948". 

"Dlll.rlo Oficial" de 20-3-948. 

Decreto 11.0 24 691, de 22 de março de 1948 -
"Transfere .-funções de extranumerarlo 
mensalista e dll. outras providências". 
"Dill.rlo Oficial" de 24-3-948. 

Deereto D..• 24 692, de 22 de março de 1948 -
"Autoriza a empresa de mineração Calcl
ta Rio Branco Ltda. a lavrar calclta e 
associados no municlpio de Cêrro Azul, 
Estado do Paranll.". 
"Dlll.rlo Oficial" de 29-3-948 . 

Deereto 11.0 2t 694, de 22 de m~rço de 1948 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Carlos 
Pessoa de · Melo a lavrar jazidas de mll.r
more e associados no munlclpio de Ba,i
xo Guandu,. Estado do Esplrlto Santo. 
"Dill.rlo Oficial" de 29-3•948. 

9eereto 11.• 24 695, de 22 de março de 1948 -
· "Autoriza o cidadão brasileiro António 

Augusto Rodrigues ·a pesquisar mll.rmo
re no municlplo de Cordeµ-o, Estado do 
Rio de Janeiro". . 
"!>lll.rlo Oficial" de 29-3-9'18. 

• 1 

Deereto 11. 0 24 696, de 22 de março de lMS -
"Autorfza o cidadão brasileiro C&rloll' 
Pessoa de Melo a lavrar jazida de mll.r
more e associados nos munlclpios de Pilar 
e Tabalana do Estado da PBl'alba e no 
municlplo de També, do Estado de Per
nambuco". 

"Dill.rio Oficial" de 29-3-948 . 

Decreto a.0 24 697, de 22 de março de 1948 - · 
·"Autoriza o cidadão brasileiro Rafael 
Vassalo a pesquisar diamante, ouro· e as
sociados no munlclplo de Marquês de Va
lença, Estado do ·Rio de Janeiro" . 

"Dill.rio Oficial" de 29-3-948 . 

Decreto 11.0 24 698, de 24 de mareo de 1948 - 
"Altera a Tabela Numérica Ordinll.rla de 
extranumerarlo mensalista da Secretaria 
de Estado do Ministério das Relações Ex
teriores". 

"Dill.rio Oficial" 
0

de 24-3-948. 

Decreto n .0 24 699, de 24 de marc o 'de 1948 -
"Retifica o d ecreto n.0 24 524, de 17 de fe
vereiro de 1948" . · 

"Diário Oficial" de 29-3-948. 

Decreto 11.0 24 700, de 24 de' março de 1948 -. 
"Aprova o R egulamento para a Biblioteca 
Militar (R-~2)" . 

"Dlll.rio Oficial" de 30-3~948. 

Decreto 11. 0 24 701, de 24 de março de l!M8 -
"Abre' ao Ministério das Relações Exte
terlores o crédito de Cr$ 250 000,00 para 
fim que especifica". 

"Diário O!lcial" de 29-3-948. 

Decreto n.0 24 702, de 24 de março de 1948 -
"Suprime cargo vago". 

"Dlll.rio Oficial" de 29-3-948. 

Decreto •·º 24 703, de 2• de março de 1948 -
"Altera a redacão ao art. 75 parll.grafo 
único do Regulamento para o Cor.po de 
Fuzileiros Navais aprovado pelo decreto 
n.• 6 2<11, de 3 de setembro de 1940". 

"Dill.rlo Oflctál" de 29-3-948 . 

Deereto 11,0 24 708, de 29 de março de 1948 -
"'.Autoriza os cidadãos Paulo Suma e Flo
ravante Flore Greco a lavrar caulln e 
associados no munlclpio de. Santo André 
do Estado de São Paulo" . 

" Dill.rlo Oficial" de 31-3·948, 

Decreto n.0 24' 709, de 29 de março de 1948 -
"Autoriza a emprêsa "Mineração Brasil 
Canadll. S.A. " a lavrar ouro ·e associados 
no municlpio de Viseu, Eatado do Pan\", 

"Dlll.rlo Oficial" de 31-3-948. 

Deer,eto 11.• 24 710, de 29 de março de 1948 -
· "Autoriza o cidadão brasileiro Francisco 

Lane a pesquisar diamantes carbonados e 
associados no munlctpio de Andara!; Es
tado da Bahia". 
"Diário Ofi<;lal" de 31-3-948. 

Deereto 11.0 U '111, de 29 de mareo de 1948 - · 
"Autoriza o cld.adll.o brasileiro AntOnlo 
Generoso. a pesqu\sar zircónio e associados 
no munlclplo de Parreiras, Estado de )(!-
nas Gerais". ., 
"Dlll.rio Oficial" de 31-3-948. 
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Deereto n.• U 712 de ~ de lll&rto de 190 -
' "Autoriza o ~ldadlo brasileiro Moisés 

Ferreira Ferro a pesquiflar quartzo e asso
ciados no municlpio de Buique no Estado 
de Pernambuco". 

"Diário Oficial" de 31-3-948. 

Decreto n.o 24 718, de 29 de mareo de 1948 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Fausto 
Machado a pesquisar mica no munlclplo 
de Itamarandiba, Estado de Minas Ge
raisº. 
"Diário Oficial" de 31-3-948. 

Decreto n. o 24 714, de 29 de mareo de 1948 -
"Autoriza o cidadão brasileiro •.João Brl
sola a pesquisar calcú~o, ar&1la, ehisto ar
giloso e associados no munlclpio de Ca
pão Bonito, Estado de São Paulo". 

"Diário Oficial" de 31-3-948. 

Decreto n . o 24 715, de 29' de mareo de 1948 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Leon Ni
colau Nogueira de· Borba a lavrar mica e· 
associados · no município de Governador 
Valadares, Estado de Minas Gerais". 

"Diário Oficial" de 31-3-948. 

Decreto n. 0 24 716, de 29 de mareo de 1948 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Euclides' 
Bezerra de Oliveira a pesquisar calcita e 
associados no munlclplo , de. Sertànla, Es
tado de Pernambuco". 

"Diário Oficial" de 31-3-948. 

Decreto n.0 .24 717, de 29 de mareo de l!M8 -
"Autoriza o cidadão brasileiro .José- Mau
rlclo de . Ai;idrade a pesquisar calcâreo, no 
munlclplo de Iguatama, no J!Jstado de Mi
nas Gerais". 

"Diàrlo Oficial" de 31-3-948. 

Decreto n.0 24 718, de 29 de marto de 1948 -
"Renova o decreto n.o 24.455, de 23 de ja
neiro de 1946". 

"Diário Oficial" de 31-3-948. 

:Deeteto n.0 24 719, de 29 de mareo de 1M8 -
"Altera o decreto n.o 22 245, de dezembro 
de 1946 que deu organização ao Curso 

' de · .Jornallsmon. 

"Diário Oficial" de 31-3-948 . 

lltecreto n.0 24 720, de 29 de marco de 190 -
"Altera a lotação âo ·Ministério da Educa
ção e Saúde". 

"Diárfo Oficial" de 31-3-948. 

Decreto n.0 24 721, de 29 de mareo de 19'8 -
"Abre pelo Ministério da Educação e Saú
de o crédito especial de Cr$ 9 890,30, par,,. 
pagamento de gratificações de magistério 
ao professor Eugênio Him~". 

"Diário Oficial" de 31-3-948 . 

Decreto n.o 24 722, de 29 de mareo de 19U -
"Abre pelo Ministério da Educação e Baú-

' de o crédito especial de Cr$ 1 240,00, pa
ra pagamento de dlterença de gratificação 
de magistério ao professor Djalma Hassel
mann. 

"Diário Oficial" de 31-3-948. 
I 

Decreto n.0 U 723, de 29\de mareo de 19'8 -
"Transfere funções de repartições do Mi
nistério da "Educação e Saúde". 

"Diário Oficial" de 31-3-948, 

Decreto n.0 24 724, de 30 de mareo de 1M8 -
"Concede autorização para funcionamento 
d<;> Curso de Ciências' Econômicas da Fa
culdade de Ciências Econômicas São Lufa 
de São Paulo", 

"Diário Oficial" de 31-3-948 . 

Decreto n.0 24 731, d,e 29 de mareo de llN8 -
"Inclui um. cargo de tesoureiro na lotaclo 
da Alfândega do Rio de .Janeiro". 

"Diário Oficial" de 31-3-948 . 

.... 
A fotografia é um excelente documento geográfico, desde que &e saiba exatamente o lecal 
fotografado. Envie ao Conselho Nacional de Geografia as fotografia& panoràmlea1 ••e 

po88ulr, devidamente legendadas •. 
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, 
Integra da legislação de interêsse 

geográfico 

1 
Decretos 

Deereto n.º 25 252, dé 22 de julho de 1948 

1"gulamenta a entrega da quota de arrecada
r;(io do \mpôsto de renda demda, pela 
UnUio aos Mun\mpíos, ea:cluMIOB os dol 
Capital, a que se refere a Lei n. • 305, de 
18 de julho de 1948. ' 

O Presidente da Repúbliq,a. usando da 
atribuição que lhe confere o artigo 87, nú
mero I, da Constituição, e 

Considerando a necessidade de facilitar a 
pronta execução do § 4.• · do art. 15 da Cons
tituição, a fim de possibilitar aos municlpios 
o desenvolvimento de suas atividades finan
ceiras em prol das populaçõés locais; 

Considerando que o objetivo daquele man
damento constitucional é permitir, por par
te das municipalidades, a satisfação do maior 
número passivei de necessidades coletivas; 

Considerando q11e cabe ao Govêr~o Fede
ral facilitar o exercicio das funções peculia
res aos munlcipios, dando-lhes tôda a assis
tência possivel, decreta: 

Art. 1. • A apuração e fixação da quota do 
lmi>õsto de renda arrecadada, devida aos· mu
nicipios, caberá à Diretoria das Rendas In
ternas, observado o distiosto no art. 4.• da 
Lei número 305, de 1948. 

Art. 2.• A Diretoria da Despesa Pública, 
em face 1la requisição da Diretoria das Ren
das Internas, promoverá, imediatamente, a 
distribuição, a cada uma das Delegacias Fis
cais, nos Estados, dos créditos necessários ao 
pagamento da quota anual de dez por cento 

(10 %), prevista no art. 1.•. da Lei n.• 305, <à 
1948, que cabe às municipallda.de8 situadas no 
território de sua jurisdição. 

Art. 3.• Dentro de dez (10) dias, após o 
recebimento da ordem de créditos expedida 
pela Diretoria da Jll!spesa Pública, os Dele
gados Fiscais deverão autorizar as Exatorias 
federais a entregarem, mensalmente, à com
petente Prefeitura, um duodécimo, a impor
tância correspondente à quota que lhe couber. 

Art. 4.• As Exatorias federais farão en
trega das quotas de que trata êste Decreto di 
retamente ao Prefeito Municipal ou à pessoa 
por êste legalmente autorizada, mediante re
cibo, em três vias, devendo a primeira via ser 
anexada ao respectivo balancete mensal e a 
segunda encaminhada imediatamente à · Dele
gacia Fiscal, para efeito de contrôle, ficando 
a terceira arquivada na Exatoria. 

· Art . 5.• O relatório a que alude o art. 
5. o da Lei n. • 805, acima referida, deverá ser 
remetido à Diretoria das Rendas Internas. 

Art. 6. • As dúvidas. suscitadas na apli
·cação dêste Decreto serão resolvidas pela Di
retor.ia da Despesa Pública. 

Art. 7.• :li:ste Decreto entrará em vigor 
na da.ta de sua publicação, revoga.das a dispo
sições em contrário. 

Rio de .Ta.n'eiro, 22 de julho de 1948; 127.• 
da Independência. e 60. • da República. 

(D.O. 

EURICO G. DUTRA 
Corre\a e Castro 

6-8-948). 

~ Se lhe interessa adquirir as publicações do Conselho Nacional de Geografia, escPeva à 
...., sua Secretaria (Praça Getúlio Vargas, 14, - EdWelo Francisco Serrador - 5.0 andar - Bio 
de .Janeiro) que lhe atenderá pronta e satisfatoriamente. . · 



lf gislação estadual 

, 
Integra das .leis, decretos e demais atos 

de · interêsse geográfico 
ESPtBITO SANTO 

Lei n.º 92 

O Governador do Estatlo do Esplrito 
Santo: 

Faço saber que a Assembléia Legislativa 
decretou e eu sanciono a seguinte Lei. 

Art. 1:• Os artigos 2. • e 12, I, do decre
to-lei n . • 16 609, de 23 de julho de 1947, que 
reestruturou o sistema estatlstlco. do Estado 
e o Departamento Estadual de Estatistica, 
passam a ter a seguí11te redação, mantido o 
parágrafo linico do primeiro daqueles dlspo-
11t1vos. · 

Art. 2.• O Departamento Estadual de Es
tatistlca centralizará no Estado o serviço de 
coordenação e uniformização dos processos e 
r esultados da ·estatistlca, articulando-se com 
êle, obrlgatôrlamente, os serviços e secções 
de estatlstlca existentes ou que vierem a exis
tir nos departamentos da administração es
tadual". 

Art . 12 Supervisionar, no Estado, na 
qualldade de mais categorizado órgão executi
vo do Conselho. Nacional de Estatistlca e nos 
têrmos da Convenção Nacional de EstaUstica, 
o serviço de coordenação e uniformização dos 

\ 

processos e resultados da estatlstlca estadual, 
promovendo o cumprimento das dellberaç6ell 
da Junta Executiva R egional do me.smo Con
selho, devendo articular-se com êle, obriga
tôrlamente, as secções de estatlstlca existen
tes ou que vierem a existir, nos departamen
tos da administração estadual". 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em 
contrário. 
. Ordeno, portanto, a tôdas autoridades que 
a cumpram e · a façam cumprir como nela se 
contém. 

O Secretário do Interior e J'ustlça faça 
publicá-la, imprimir e correr. 

Palácio do· Govêrno, em Vitória, em 25 de 
agõsto de 1948. - 'aarlOIJ Fernando Monteiro 

• Lindenberg. - Alfredo Oabra.l. - Nll'lacm 
GotdaW Monteiro. - Jos~ Oe18o OJ4tu:Ho. -
Napo'le4Q Fontenele àa 8ilt1eira. - Messias 
Ohat1es. 

Selada e publicada nesta. Secretaria do 
'Interior e Justiça do Estado do Esplrlto San
to, em 25 de agõsto de 1948. 

Dario Araújo. - Diretor da Divisão do 
Interior e Justiça. 

<:i;>.o. Esp. Santo, 28-8-948). 

.... O Serviço Central de Documenta!)lo Geocriflca do ConHlho Naelonal de Geografia 6 
completo, compreendendo Blblloaea, lllapotem, Fototem e Arq,nlvo Coropiflco, deatlnando

H hte à guarda de documentos eomo sejam ln6dltos e artigo. de Jornal•. Envie ao Coaselllo 
qualquer documento que poHulr s6bre o território braallelro. 



Resoluções do Instituto Brasileiro . 
de Geografia e Estatística 

• 1 

Conselho Nacional de Geografia 
Diretório Central 

' Integra dàs Resoluções ns. 308 a 311 

Resolução Ji.0 308, de 17 de agôsto de 1948 

Consigna pronunciamento acêrca do Congresso de Geografia e História, -come-
morativo do tricentenário da cidade de Paranaguá -

O Diretório Ce11tral do Conselho Nacional 
de Geografia, usando das suas atribuições; 

Considerando o àlto signiftcado cultural 
que representa o tricentellário da fundação de 
uma clclade; · 

Considerando o elevado aprêço que merece 
todo Cfertame de cultura geográjllca 'levado 
a efeito no pais; 

Resolve: 
Art. 1. • - O Conselho Nacional d<e Geogra- . 

fia consigna ctvicas congratulações pela passa
gem do tricentenário da fundação da cidade 
de Paranaguá, do Estado do Paraná, ocorri
do :no dia 29 de julho último, e _declara In
teira solidariedade a tôdas as comemorações 
da notll.vel efeméride geográfica. 

Art. 2.o - São consignados aplausos ao Ihs
tituto Histórico e Geográfico do Paraná pela 
iniciativa da realização em Paranaguá d_um 

Congresso de Geografia. e História comemora
tivo do tricentenário da cidade. 

Art. 8. • - A Secretaria-Geral fica. autoriza
da. a diriglr-s& aos organizadores do certamt, 
ofertando-lhes a publicação das teses aprova
das pelo Congresso no Boletim Geogrdfwo, 
editado pelo Conselho. 

t l.• - No caso de ser aceita a oferta, 
sel'l1 publicada também umá separata do BoleJ 
tim contendo as mencionadas teses aprovady. 
. t 2.• - No Boletim será dado amplo no
ticiário do tricentenário de Paranaguã e do 
ºCongresso geográfico que o comemorou. 

Rio de .Janeiro, em 17 de agôsto de 1948, 
Ano XIII do Instituto . - Conferido e numera
do. Jorge Zarur, Secretário Asaistente do Con
selho. - Visto e rubricado. Chmtovam Leite 
de Castro, Secretário-Geral do Conselho. -
;Publique-se. José Carlos de Macedo Soares, 
Pres)dente do Instituto. 

Resolução n.0 309, de 17 de agôsto de' 1948 

Dispõe sôbre a adesão do Conselho ao I Congresso de História Catarinense 

O Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geografia, usando das suas atribuições; 

Considerando que o I Congresso de His
tória Catarinense dedicou importante secção 
para .PS estudos geográficos e cartográficos; 

Considerando o manifesto empenho do 
:Qlretórip Regional de Santa Catarina pelo 

. ~tito do certame; 

Reaolve: 

, .àrt. l .• - O _Conselho congratula-se com 
o prestigioso Instituto Histórico e Geográfico 
de Santa Catarina pela iniciativa da.a comemo
rações , do 2.• Centenário da Colonização Aço
riana naquele Estado, dentre as quais se so
bressai a realização em outubro vindouro do 
ªI Congresso de História Catarinense", -em 
Florianópolis . 

r 

Art. 2.• - O Conselho adere ao I Con
gresso de História Catarinense, fitando a Se
cretaria-Geral autorizada a efetivar es11a ade
são, nos têrmos do Regulamento do certame. 

Art. 8.• - Fica. o Diretório Regional do 
Conselho no Estad'o de Santa Catarina com a 
delegação de representar o Conselho no "I 
Congresso de História Catarlnense" . 

Art. 4. • - O Serviço de Geogrllqa e Car
tografia do Conselho cuidará .do peparo da.a 
posstvels contribuições geográfica.a de acôrdo 
com o temário oficial do certame. · 

Rio de .Janeiro, em 17 de agôsto- de 1948, 
Ano XIII do Instituto. ----:; Conferido e nu~ 
merado. .Torge Zarur, Secretãrlo-Assistente 
do Conselho. - Visto e rubricado. OhriBtovam 

. Leite de Castro, Secretário-Geral do Conselho. 
- Pi.tblique-se. José 'carlos de Macedo Soarea, 
Presidente do Instituto. • 



I 
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Resolução n.• 310, de l'7 de agôsto de 1948. 

Dispõe sôbre cessão de material .. 
I 

.o Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geografia usando das suas atribuições; 

Considerando a cooperação que entre si se 
devem os serviços geográficos e estatisticos, 
entrosados que são no Instituto comum; 

Resolve: 

Artigo único - Ficam cedidos ao Servi
ço de Estatística da Educação e Saúde do Mi
nistério da Educação e Saúde 28 quebra-luzes 
usados e 6 cortinas americanas usadas, de pro
prf.edade do Conselho, que se acham instala-

dos. na ala esquerda do 11.• andar do edfrlcio 
A Noite, onde tinha sede a Divisão de Carto
grafia do Serviço de. Geografia e Cartografia 
do Conselho e que passou a ser ocupada por 
aquêle Serviço. · · 

Rio de Janeiro, em 17 de agôsto de 1948, 
Ano XIII do Instituto. - Conferido e nume
rado. Jorge Zarur, Secretário Assistente ' do 
Conselho. - Visto e rubricado. Ohnato.vam 
Leite de Oastro, Secretário-Geral do Conselho. 
- . Publique-se. J03é Oarlos àe Macedo Soarea, 
Presidente do Instituto. 

Resolução n.0 311, de 17 de agôsto de 1948 

Torna quinzenaz.o periódico tnfor_mativo "GEO". 

O Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geografia, usando de suas atribuições: 

Considerando • que a publicação "GEO", 
lançada inicialmente como semanário, atende 
saUsfatôrlamente aos seus objetivos dentro 
do 'ritmo quinzenal; , 

Considerando que a reduçãô do número de 
edições . Importa em economia; 

Resolve: 

.Arí. 1.• - O periódico "GEO", de clr
culaçãn interna, passa a ser editado quinze
nalmente, a partir do mês de setembro vin
douro-. 

Art. 2.• - No "GEO" serão difundidas 
noções multo gerais e sintéticas de admlnia
tração e de Geografia, que sejam de lnterêslle 
fundamental para o funclonalismo do Con-
~~. . 

Art. 3.• - O secretário-geral baixará as 
instruções por que se deva regular doravante 
o preparo do quinzenário "GEO" . 

Rio de Janeiro, em 17 de agôsto de 1948, 
Ano XIII do Instituto. - Conferido e nume
rado . .Jorge Zarur, Secretário Assistente do 
Conselho. - Visto e rubricado. Oh"8t011am 
Leite de Oaatro, Secretária-Geral do Conselho. 
- Publique-se, José Oarlos de Macedo Soa
res, Presidente do Instituto. 

-- Coneorra ifara que o Braall seja eartogrlfteamenie. bem repreeentaclo, en'rilmdo ao Con
&elho Nacional de Geografia lnfo~6ee e mapu que poetl&Dl 118r de uUUdade à nova edicle 

ia Cana Geogrifiea do Braell ao Millon,1lmo, que o ConHlho M~ élaborudo. 




