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IV Reunião Pan .... Americana de Consulta 
· sôbre Cartografia 

O Instituto Pan-Americano de · Geografia e Histórja costuma promover 
periàdicamente a reunião das "Comissõe~', pelas quais se distribuem as suas 
funções, com os propósitos de tomar conhecimento dos trabalhos realizados e 
planejal< programas de a~o futura. 

Em outubro passado realizou-se, na Cidade do Mexico, a Primeira Reunião 
Pan-Americana de Consulta sôbre História, em que os deleS/ldos acertãram 
normas de pesquisas históricas baseadas na cooperação. 

Por agôsto futuro, esta Capital acolherá os membrÓS da Comissão de 
Geografia, convocados para a discussão de assuntos, que lhes são da alçada 
científica. 

Entre uma e outra, Buenos Aires hospeda presentemente, com a sua com
provada gentileza, os representantes dos países americanos, convidados a exa
minar problemas de cartografi,a, que foram resolvidos satisfatoriamente, assim 
como os demais que ai{l.da aguardam providências eficazes. 

A simples leitura do programa estabelecido para as sessões, que se 
alongarão de 15 de outubro a 3 de novembro, evidencia a amplitude que 
tomou a cartografia nas cogitações de seus organizadores. 

Simultâneamente, a IV Exposição de Cartografia Americana e a I Expo
sição de Instrumental Cartográfico e. Equipamento patentearão os processos 
adotados pelos técnicos incumbidos, em cada região, dos trabalhos da especia
lidade, que irão inspirar contribuições de alta valia, acordes com o temário 
cuidadosamente organizado. 

Distribui-se por vários capítµlos, cada um dos quais compete a escolhida 
.subcomissão, que, em "Geodésia", entrará no exame dos "processos empregad~ 
pelos diferentes países, durante o período de 1.0 de julho de 1946 a 30 de 
junho de 1948", que permitirá considerar tôdas as modalidades em uso e 
até a "possibilidade de emprêgo dos processos eletrônicos nas ligações inter
nacionais e nos levantamentos topográfico~'. 

Na segunda , subcomissãd, além dos planos existentes nos vários países, 
para as operações que se lhes incluam no âmbito, serão discutidas as propo
sições tendentes à adoção de normas internacionais para levantamentos Ara
vimétricas e Aeomagnéticos. 
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Em "Cartas TopolJráficas e AerofotolJramétribls'', não somente colJitarão 
08 técnicos de fixar as e&PftCilicações respectivas, quanto ao tamanho das fô
lhas, clll88ificação de cartas e outras características, mas também estudarão 
08 processos fotogram~tricos (aéreos e térreos), assim como a aerotrianlJulação. 

Também as "Cartas Aer"11áuticas" tomarão parte apreciável nas delibera
ções, mércê da sua utilização crescente, à medida que se expani:lem as rotas 
aéreas. 

A "HidrolJrafia" principiará pelos debates em tómo das resoluções que a 
ll.epartição HidrolJráfica Internacional adotou em Mónaco, ao reunir-se de abril 
a maio de 1947. 

A subcomissão de "Marés", além das questões atinentes à sua peculiar 
pisdição, examinará o alvitre da "conexão das estações mareolJráficas do 
Atlântico com as do Pacífico, mediante um nivelamento de precisão ·através 
.da Cordilheira dos Andes. · 

No tocante às "Cartas Especiais", serão !mlJeridos meiQs de obter-lhes a 
))adronização internacional, e apreciados os vários metodos de elaboração dos 
"dicionários nacionais''. 

Cuidará, por fim, a subcomissão dos "!;evantarpentos de Áreas Urbanas'' 
dos ptoblemas que mais de perto interessam as cidades, cujos planos de urba
nização e cadastros exigem tipos especiais de levantamentos, além da indis
pensável precisão. 

De tal maneira orlJanizada, à "IV Reunião de Consulta sóbre Cartografia", 
certo, não faltará o desejado êxito, que ainda uma vez realçará, com os resul
tados obtidos, a eficiência da cooperação em trabalhos científioos, semelhantes 
aos que ·empreende o Instituto Pan-Aniericano de GeolJ.rafia e História. 

VIRGÍLIO CoRREIA FILHO 
éhefe da Secção de Documentação do C.N.G. 



ComentáriO 

Ferrovias Amazônicas 
I - ESTRADA DE FERRO TOCANTINS 

Eng.o FLÁVIO VIEIRA 
Membro do Diretório Central do Conselho 

Nacional de Geografia 

As principais vias dJ:) comunicação na Amazônia têm sido e continuarão a 
ser, ainda por muitos anos, as fluviàts. 

Assim, a despeito do .desenvolvimento das linhas aéreas sôbre a grandiosa 
bacia do Rio-Mar, o transporte através dos seus rios, lagos, estreitos, furos e 
paranás, fora de dúvida, predominará por longo tempo no portentoso labirinto 
hidrográfico . . E' isso, aliás, uma contingência do próprio aspecto fisiográfico 
da majestosa planície, onde "a água trabalha a terra", no dizer de Raimundo 
Morais. • · 
. Essa fatàUdade geográfica faz com que o homem amazônico seja mais 
equóreo do que terráqueo. Para ·êle o "gaiola", o barco-motor, a canoa, a igarité 
e a sua frágil "montaria", impulsionada e guiada pelo "jacumã", são os veículos 
por excelência, a condução primordial para sua movimentação dentro do grande 
vale, se!a para o seu comércio, seja para a sua atividade social e econômica. 

Não obstante, já ali a civilização brasileira plantou· estradas de ferro e 
rodovias, que riscam, dispersamente, trechos da gleba amazônica, ·com o 
objetivo de ajudarem os transportes aquaviários. 

Nesta série de artigos, agora iniciada, vamos ocupar-nos apenas das ferrovias 
existentes na planície amazônica, que são em número de três: a Tocantins, a 
Bragança e a Macjeira-Mamoré. · 

Preliminarmente, porém, digamos que as estradas de ferro, assim como as 
de rodagem, na .t\mazônia, podem ser classificadas em dois grupos, a saber: 

. a) Estradas construidas ao longo de cursos fluviais para vencerem s~us 
trechos encachoeirados; . 

b) Estradas ligando centros de produção, visando fomentar zonas de gran
de potencial econômico e diminuir distâncias entre cidades. 

No primeiro1 grupo enquadram-se as Est~das de Ferro Tocantins e Madeira
Mamoré; no segundo figura a E. F; Bragança. · 

As citadas vias férreas, tôdas de propriedade da União Federal e as única§ 
existentes na Região Norte, podem ser apresentadas esquemàticamente no 
seguinte quadro: 

LOCALIZAÇÃO 
EXTENSÃO ESTAÇÕES 

ADMlNISTRAÇÃO ESTRADAS EM KM • EXTREMAS 

TocantÍI\s Estado do Pará • 117,200 Tucurui e Jatobal. Fundação Brasil 
Central. 

Bragança Estado do Pará .... 293,729 Belém (S. Bras) e Dep. N. de Estradas 
Bragança . ...... . de Ferro. 

Madeira-Mamoré Ter. do Guaporé ... 366,485 Pôrto Velho e Gua- Govêrno do -Guapon!. ,, 
jará-Mirim . ... .. . 

AS 3 ESTRADAS REGIÃO NORTE 777,414 ~ UNIÃO FEDERAL 
- . 

--
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Vamos tratar hoje da menos extensa e conhecida dessas ferrovias, - a 
Tocantins. Tem ela por objetivo vencer desníveis do leito do médio Tocantins. 
entre Tucuruí (ex-Alcobaça) e Marabá, ladea.IÍdo as cachoeiras e corredeiras. 
que dificultam a navegação nesse trecho de seu curso. 1 

A idéia da construção dessa via férrea teve por fim principal facilltar as. 
comunicações das terras do alto Tocantins e do AragUaia com o baixo Amazonas. 
para assim interligar zonas · férteis e pt-omissoras de Mato Grosso, Goiás e 
Maranhão ao pôrto de Belém do Pará. . , 

Foi o engenheiro Joaquim Rodrigues de Morais Jardim, sertanista entusiasta. 
e espirito empreendedor, que por longos anos palmilhou o planalto central do. 
Brasil, estudando o interior de Goiás e · o sul do Maranhão e do Pará, quem 
teve essa idéia, que assim se resumia: éstabelecer comunicações regulares dêsses 
tratos de nosso hinterland com Belém, através do rio Tocantins . 

Fazendo um resumo histórico da concretização da supracitada idéia dêsse 
engenheiro, diz o anuário Estradas de Ferro do Brasil - 1947 (suplemento da. 
Bevtsta Ferroviária): · · 

"Foi assim que, com outros companheiros, organi'Zou um plano geral para 
solução do problema de comunicações dessa vasta região, originando-se daí 
o Ato do Oovêrno Provisório da República, que tomou n .0 862, de 16 de outubro: 
de 1890, fazendo concessão ao engenheiro Joaquim Rodrigues de Morais Jardim. 
ou à emprêsa que organizasse: 

a) de uma estrada de ferro que partindo de Patos ou de Alcobaça,. 
à margem do rio .Tocantins, terminasse no ponto denominado. 
Praia da Rainha ou em suas proximidades, à margem· do mesmo 
rio; . 

b) de uma linha de navegação de vai;>0r, no rio Tocantins, tle Belém,. 
capital do Estado do Pará, aQ ponto inicial da estrada de ferro 
precedente, e de outra, no mesmo rio, compreendida entre O· 
ponto terminal da aludida estrada e a cidade de Pôrto Na:cional 
ou a de Palmas, de modo a poder ligar-se à estrada de ferro· 
concedi(ia, na mesma data, ao engenheiro Vicente Alves de Paula 
Filho e a Francisco Mendes da Rocha ou à emprêsa que organi-
zarem, entre Catalão e Palmas; 1 • 

c) de linhas de navegação a vapor nos rios Araguaia e das Mortes 
em tôdas as secções navegáveis, podendo estender-se aos afluentes 
dêstes rios, bem c?mo aos do Tocantins. 

Para levar avante tão ousado empreendimento, era preciso levantar capitais 
e ter para êles garantias de seu emprêgo por longo prazo, peJ.o que o Govêrno-
Provisório estipulou na concessão outorgada os seguintes favores: . 

I - Privilégio por sesse·nta anos para a construção, u~o e gôzo. 
das linhas férreas mencionadas acima; • 

n - Garantia de juros d'e seis por cento (6%) ao ano, durante 
trinta (30) anOI!, sôbre o capital que fôsse empregado, até· 
o máximo correspondente a trinta contos de réis (30:000$000) 
por quilômetro; 

m - Privilégio por vinte e cinco (25) anos para uso e gôzo das 
· linhas de navegação; 

i Entre as cachoeiras que embaraçam perigosamente a navegação· do Tocantins entre Tu
curul e Jatobá (trecho atual da estrada), a chamada Itaboca é a mais temtvel. Diz o Eng. 
Américo L. Barbosa de Oliveira .ser ela "o obstá11,Ulo mais sério do Tocantins em todo o seu•. 
curso" e que "nas enchentes é transposta por práticos especializados que têm dois canais a 
9001her. Jtaboca e Capitariquara". Nas ãguas médias apeQ.as êste pode ser pllSsado e, na estia
jlllll, interrompe-se completamente a navegação em ambos. · 

Referindo-se à "terrivel ltaboca", o brigadeiro Listas A. Rodrigues, em seu .excelente livro . 
•o Rio dos Tocantins", escreve : "A Itaboca tem uns doze quilômetros de extensão, e La Plan
que, que mediu o desn!vel, achou ser de "25 toesas" . i\. Itaboca recebe o Tocantins por três . 
canais : o do Inferno, o principal, à esquerda, cJ Capltariquara (morada da tartaruga macho). 
no centro, e o Jacundã à direita; há um pequeno canal ao · norte do canal do Interno, que só· 
tem á.gua ~o chamado inverno . ·o nome da corredeira· vem de umas bocas de pedra, grutas 
que se abrem na margem esquerda logo ao !Indar a corredeira". 

E mais adiante: "Cêrca de · uns 50 quilômetros abaixo da ltaboca tlca a última corredeira 
do Tocantins, afamada pelo rebojo terr1vel que forma, chamado "Vida Eterna", por onde n1n-
guem passa". ' · 
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IV ,__ Subvenção anual, por vinte (20) anos: 
a) de trinta · contos de réis (30: 000$000) para a navegação 

do baixo Tocantins; , 
b) de sessenta contos de réis (60:000$000) para a do trecho 

dêsse rio acima da estrada. de ferro. 
c) e de igual importância para a do rio Araguaia. e do rio 

das Mortes; 
V - Cessão gratuita de terrenos devolutos em uma zona máxima 

de vinte· (20) quilômetros para cada lado das vias férreas 
e fluviais; . 

VI - .Isenção de direitos de importação sôbre os materiais necessá
rios ao estabelecimento das mesmas linhas, bem comq sôbre 
o carvão de pedra indispensável para o respectivo custeio . 

.Pe posse dêsse contrato, os concessionários constituira.m uma sociedade, 
com capitais nacionais, que foi instalada em 22 de janeiro de 1891 sob a. deno
minação de "Companhia de Viação Férrea e Fluvial do Tocantins e Araguaia", 
que assim funcionou até 1905, quando, então, passou a denominar-se "Companhia 
de Estradas de Ferro Norte do Brasil". 

A finalidade da emprêsa era a navegação franca dos rios Tocantins e 
·Araguaia, mas o trecho encachoeiradb exigia a construção da li'nha férrea 
marginal para os transportes que, aproveitando a grande bacia fluvial do pla
nalto, pudessem ter continuidade na parte baixa, por· intermédio dêsse trecho 
ferroviário que devia partir inicialmente de Alcobaça (hoje Tucurui) e terminar 
em Praia da Rainha, acima das cachoeiras. Em 1911 foi autorizada a revisão 
do traçado para que a estrada part.isse de Cametá, cujo pôrto oferece melhores 
condições de aproveitamento. Construiu a Companhia 84 quilômetros de linha, 
na qual mantinha tráfego normal, e propunha-se a ultimar os 16 quilômetrosa 
que faltavam para chegar às margeris altas e salubres do Tocantins, quando, 
em dificuldades financeiras invencíveis, sem apoio e com modesto empréstimo 
de 1 500 contos, solicitado ao Govêrno Federal para defrontar a situação, viu-se 
a Companhia impossibilitada de. pr~seguir a tarefa; e o acervo, que constava 
das linhas, locomotivas, composições, vapõres, oficinas e mais benfeitorias, foi 
entregue ao abandono do Depósito Judicial. 

Tendo em vista o interêsse público, ·não demorou em declarar-se a caduci
dade dêsse contrato e o govêrno federal comprou, em hasta pública, os 84 qui
lômetros de linha, oficinas, vapôres etc. pela soma de 1907 contos, sendo que, 
durante o . tempo em que o acervo da antiga companhia estêve em depósito 

· público, muito material foi extraviado ou estragou-se por falta de conservação. 
A paralisação do tráfego representava considerável prejuízo ao público e ao 

desenvolvimento econômico da região~ pelo que o govêrno do Estado do Pará 
procurou assumir a direção da estrada e fazer a exploração dos serviços . 1:sse 
período da, vida da ferrovia foi por demais precário, pois o Estado do Pará 
não conseguiu recursos, para o custeio do tráfego, renovação do material rodante 
e o indispensável prolongamento, para vencer o trecho encachoeirado, até 
Jatobal. · 

Novamente o govêrno federal teve de intervir e tomou conta da estrada, 
que foi entregue a "Fundação Brasil Central" para que a administrasse". 

Antes . de Morais Jardim, outro brasileiro ilustre, o general José Couto 
de Magalhães já havia, também, pensado em contornar as cachoeiras do médio 
Tocantins, versando o assunto pelo ano de 1869.2 

O general Couto. d~ Magalbães foi um tenaz pioneiro da navegação to
cantino-araguaia e ao seu gênio empreendedor se deve a conhecida façanha 
por êle realizada em 1863, ao transportar, por terra, através de 100 léguas. do 

• • Em suas Nota8 GeográfioJUI e GeoZ6gica8 a6bre o Río Tocantins, escreveu Luis Flores de . 
Morais Rêgo, a respeito dos transportes por êsse rio : "O general Couto de. Magalhães muito 
cedo percebeu a importncla da gr8'1de via (o r.io Tocantins) , verdadeiro bouZevard do grande 
centro do Brasil, e envidou esforços para o s eu apr'oveltamento. Não lhe foi possivel levar a. 
cabo êste desideratum. E algumas tentativas posteriores têm malogrado à mingua de r ecur
sos e organização. !!: o que se verifica com a E. F. Tocantins primeiro passo obrigatório 
cuja construção se vefri arrastando descontinuadamente" . (Do Boleti m do Museu Paraenae 
Emmo Goeldi - vol. IX --' !933). · -
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sertão, um pequeno vapor, desmontado, sôbre carretas puchadas a bois, até às 
margens do Araguaia, onde, depois de armado, passou a fazer o tráfego fluvia.l 
entre Leopoldina e Santa Maria, num percurso de quasi 1 000 qullômetrós. 

Mas, continuemos a falar da E. F. Tocantins. Foi ela ·projetada, primitiva
mente, para ir de Tucurui (ex-Alcobaça) até Praia da Rainha, marginando a 
torren~ encachoeirada, plano êsse posteriormente modificado, como já ficou 
dito mais acima. 

Desenvolve-se a linha pela margem esquerda do rio, coµi a extensão de 
117 200 km, de Tucuruí a Jatobal. Com desvios e linhas auxiliares, a quilome
tragem atual de suas linhas é da ordem de 120,173 km. 

Sua bitola é de um metro, a rampa máxima de 2% e o raio mínimo de 
150 metros. . 

O engenheiro Heitor Pombo de Chermont Rayol, do D. N. E. F., no r~latório 
que apresentou ao Sr Minittro da Viação, sôbre minuciosa inspeção que 
fêz na Tocantins, declara: . 

"A linha acompanha o rio até o km 14; distancia-se a partir dêsse ponto, 
·correndo a cêrca de 10 km até perto de Jatobal, altura em que se . aproxima de 
novo, a fim de alcançar o pôrto de baldeação das mercadorias, das embarcações 
para os vagões ferroviários e vice-versa. 

Apesar de marginar em grande extensão o rio Tocantins, sujeito a grandes 
enchentes, e de atravessar certas partes bastante baixas e cortadas por numerosos.. 
rios e riachos, tambem sujeitos a enchentes, não fica a · linha coberta pelas 
águas dos rios, a não ser no km 14, onde nas enchentes máximas, fica submersa· 
por pequeno espaço de tempo e numa extensão de cêrca de 400 metros". 

As estações do caminho de ferro tocantino são as seguintes: Tucuruí, que 
é a inicial, do quilômetro 27, Breu, do quilômetro 43, Pucurui (km 68) , Remansão 
(km 89) e Jatobal, a final, no quilômetro 118. 

A via permanente está necessitando duma verdadeira reconstrução e, quanto 
ao material de tração e rodante, possui a Tocantins 7 locomotivas de vapor, tôdas 
muito velhas e das quais se acham em serviço atualmente apenas duas; 37 
veículos de transporte, todos antiquados, necessitando de grandes reparos: um 
carro de administração, um de passageiros, 2 de passageiros e bagagens, 2 
vagões para animais e 4 para mercadorias, 3 gôndolas, 11 plataformas e 13 estra
dos diversos, incompletos. 

A estrada dispõe de uma oficina e de uma serraria que carecem de melhoria 
em seu aparelhamento. / 

Atravessando a Tocantins uma zona onde reinam o ipipaludismo, a desin
teria e a gripe pulmonar, dispõe, no entanto, de precári'a assistência médica, 
que é prestada apenas no hospital de Tucurui e num pôsto médico em Remansão. 
Mas, tanto êsses serviços, como os de profilaxia, deixam multo a desejar. 

A E. F. Tocantins teve a sua construção iniciada em 1905, pela emprêsa 
concessionária, Companhia de Estradas de Ferro do Norte do Brasil. Em 
meados de 1908 estavam prontos 18 quilômetros de linha. Dois anos depois a 
ponta dos trilhos alcançava o quilômetro 43 e, em 191'6, chegava a linha ao 
quilômetro 82, onde estacionou até pouco tempo. Foi êsse o resultado de 11 anos 
de ingentes esforços e penosas dificuldades! 

Quando a Tocantins foi arrendada ao Estado do Pa.rá pelo govêmo federal, 
sua situação era a mais lastimável possível, em virtude do abandóno em que 
fôra deixada. 

De 1925 a 1930 ficou restabelecido o tráfego até o quilômetro 82 pelo Estado 
arrendatário, que construiu uma rodovia da~ até Jatobal, o ,..que permitiu iniciar
se o tráfego rodo-ferroviário entre êsse ponto e Tucurui. 

Não podendo o Pará arcar ·com as despesas crescentes que a exploração da 
estrada acarretava ao tesouro estadual, . foi, em 8 de abril de 1932, reseindido 
o contrato de arrendamento, voltando a estrada às mãos do govêmo federal. 

Em setembro do ano seguinte foi iniciada por êste a restauração da ferrovia 
que, mais uma vez, ficara pràticamente abandonada. E, assim, sete anos depois, 
em 1939, voltava a ser feito o tráfego em tôda a• sua extensão. 

Nesse mesmo ano de 1939 foram atacadas as obras de prolongamentO do 
quilômetro 82 a Jatobal, cujo pôrto foi alcançado i:>elos trilhos em 1944, estando 
então a estrada subordinada ao Departamento Nacional de Estradas de Ferro. 
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Finalmente, pelo Decreto-lei n.O 7173, de 19 de dezembro de 1944, passou a 
administração da Tocantins à Fundação Brasil Central, q~1e pretendeu fazer o 
seu prolongamento até Marabá. 

• 

.(AS. 

SI TUA ÇÃ O DAS CACHOEIRAS 
QUE NA ESTIAGEM INTERROMPEM 

A NAVEGAÇÃO NO TOCANTINS 

@ BéLEM 

CACH. iTABOCA 

BELA VI.STA 

@PORTO NACIONAL · J CARREIRA COM PR/D~ 

PEIXE@ . 

Fig. 1 

:S:sse prolongamento é uma necessidade ·indeclinável, para que a via férrea 
tocantina possa alcançar ·a objetividade nacional que a 'inspirou. Se não se 
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fizer, Be\á melhor arrancar seus trilhos e deixar o rio continuar a tragar as 
preciosas vidas dos que tentam vencer as cachoeiras e corredeiras de seu curso 
médio, pois, apesar da habilidade dos pilotos e dos modernos barcos-motores 
empregados, os naufrágios ali são avaliados; anualmente, em cêrca de 10% de 
todos os barcos em tráfego comercial.• 

Só depois que a Fundação Brasil Central fizer as grandes reparações de 
que necessita tôda a estrada e lhe der o aparelhamento indispensável à eficiê'ncia 
de seu tráfego; só depois de prolongada a linha até Praia da Rainha ou mesmo 
a Marabá e de adotadas providências acertadas quanto aos problemas sanitários, 
da colonização e do índio, indispensáveis à vida da Tocantins, então, sitn, esta 
ficará integrada na sua finalidade. 

Só então a E. F. Tocantins se tornará um· elemento útil, não apenas sob 
o ponto de vista regional, no facili.tar e incentivar a importação e exportação 
pelo pôrto do Pará, dos municípios goianos, maranhenses e paraenses que lhe 
são tributários, como também sob o aspecto nacional, sabido como é que contri
buirá ela para a ligação fluvio-rodo-ferroviária do Norte com o Centro e Sul 
do Brasil . 

AREA E POPULAÇAO DE MUNICtPIOS DOS RIOS TOCANTINS E ARAGUAIA, 
CUJAS IMPORT.A!ÇõES E EXPORTAÇÕES SE FAZEM NORMALMENTE 

PELO PORTO DE BELÉM· DO PARA 

1 

ÁREA 
D~NSIDADE 

MUNICÍPIOS POPULAÇÃO DE ADITANTE 
Km' H/Km' 

- - - ----------------------
Estado do Pará 

Conceição ..................... . ..... . • 30 847 4 715 0,15 
Marabá ................. . . . .. ... .. ... 89 831 12 553 0,14 

- -- -- -
TOTAL ........ . ...... . . . ........ 120 678 17 268 ,,__ 

Estado de Goiás 
Araguaoema .. ... ... . .... , ..... . .... .. 36 171 22 156 0,61 
Itaguatins ... . .. .- .... ...... ..... ...... 20 562 9 764 0,47 
Pôrto. Nacional., ...................... 63 684 20 794 0,33 

..:...-- -- -TOTAL. .. . ... ..... .... . . ... ..... 120 417 52 714 -
Estado do Maran,hão , 

Imperatriz .. : ............. . .......... 16 285 9 331 · 0,57 
Pôrto Franco ...... ... -......... ...... . 5 229 8 926 . 1,71 
Carolina ....... . .... . .. . ... . .... . .... 6 841 19 677 2,88 
Riachão . .. ... ... . . ... .. . . .. . . . .. ... .. 8 039 14 517 l,81 
Balsas .................. . .... ... . .... 19 072 12 900 tl,68 

- -. - - -
TOTAL. ........ ...... •.......... . 55 466 65 351 ~ . 
TOTAL GERAL .......... . .. . .... 296 561 135 333 -.. 

• Escreve o Eng . H. P~ Chermont Rayol no seu relatório apresentado ao Sr . ministro da 
Viação, em setembro de 1948, sôbre a Tocantins: "O prolongamento até Praia da .Rainha se 
impõe, como corolário das obras já Iniciadas e, se fôr posslvel, até Marabá; que está, natural
mente indicada, pela sua posição e riqueza da reglãdl de que é centro, para ser o entreposto 
do alto Tocantins-Araguaia, com fácil comunicação com Belém, e de onde partirão as rodovias 
rumo às cidades de Tocantlnópolis e Concelçãó do .Araguaia, a partir das quais o TocafJ.tins 
é francamente navegável por 400 quilômetros e o Araguaia por 1 200, em direção ao centro. e sul 
do pais". 

NOTA' __: Os principais produtos transportados pela E. 'F. Toca~tlns, da qual são tribu
tários os municlpios acima, são a casta~h.a. o babaçu, gado ~ovino, etc. (Os dados do quadro 
toram tirados do recenseamento geral de 1940). • 
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- - -

Fig. li - Oroqiii do mapa àa regill.o tributaria cta E .F. 2'ocantffla, mostrando a localíeai;tJo 
desta ao l<mgo ào trecho encachoeiraào ào rio que lhe dei o nome. 
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Transcrições • 

O Fator Geográfico na Economia Açucareira 
Br118U-Açucareiro, Vol. XVIII, na. 2, Prof. MÁRIO LACERDA DE MELO 
3, 4 e 5; Vo.l. XIX, ns. 3 e 5; Vol, ,XX, 
na. 1 e 2 - Ano IX, 1941; Ano X, 1942. Técnico do Instituto do Açúcar e do Alcool, 

Antigo chefe da sua Secção de Estudos 
Econômicos 

.. I - ECONOMIA E GEOGRAFIA 

O fenômeno da produção é, antes.do mais, um fato geográfico. A considera
ção das relações existentes entre o meio natural e as atividades humanas, -
relações que estão no objeto da ciência geográfica, - conduz-nos a essa ' afirma
ção sentenciosa. Dir-se-ia uiha intrusão da geografia em terrenos alheios. E 
a geografia é uma ciência tão germânica pelo alento que teve na pátria de 
Ratzel quanto pelo vigor com que parece entrar em terras alheias para nelas 
se sentir como se estivesse em sua própria casa. O problema, às vêzes muito 
difícil, da deli~tação de dominios científicos dá lugar a essas incursões. 

No caso, parece invadida a economia. Adotando aqUi o têrmo tão caracterís
tico dos tempos atuais, procuremos distinguir o seu sentido. O sentido de 
invasão. 

O assunto primeiro que a economia estuda é a produção. Todos os demais 
capítulos desta ciência se prendem necessàriamente a êsse fenômeno inicial, 
fator da riqueza: a produção. E esta tem, por sua vez, como fator primeiro, o 
meio natural. Como, até certo ponto, dizer meio é dizer geografia, resulta que, 
no próprio objeto da geografia, encontra-se um elemento dos que dão lugar ao 
fenômeno que se tornou o objeto principal da econom~a ·- a produção. 

Há um cenceito de P. W. Bryan, que bem exprime o consenso de grande 
número de geógrafos modernos. E' aquêle onde se afirma que a "parte central 
do ebjeto da geografia deve ser a. consideração do fato segundo o qual a atividade 
do homem - exercendo-se para satisfazer suas necessidades - · adapta e modi
fica a natureza, sendo, a seu turno, adaptada à natureza e, por ela, modificada". 
(Man's adaptation of Nature). 

A mesma idéia, êle a sintetiza po fórmula: "man's adaptation of nature in 
the effort to satisfy human desires", - fórmula que aconselha se tenha sempre 
em vista para que não se fique em dúvida quanto ao que é um fato geográfico 
e se esteja capacitado a estimar o 'seu· valor relativo. 
· Repetido muitas vêzes, nas mesmas palavras ou em palavras diferentes, o 

conceito que, por isso, não se torna menos verdadeiro, interessa, e não é pouco, 
aos que pretendem compreender os fatos econômicos. Isto, sobretudo na parte 
que fala das atividades humanas exercidas para satlSfação de humanas neces
sidades. A outra parte, à das relações entre o homem e a natureza é que se 
poderia chamar de puramente geográfica ou, com mais Jfrecisão, puramente 
antropogeográfica. 
. Vê-se, pois, que a relação de dependência. do fenômeno econômico com o 
geográfico está no fato de a produção condicionar-se ao meio. E, por outro lado, 
a relação de dependência do fenômeno geográfico com o econômico no fato da 
atividade humana adaptadora 'da natureza condicionar-se às necessidades do 
homem. 

' 
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Todavia, o fenômeno econômico "atividade humana" e o fenômeno geográ
fico "adaptação do meio natural" estão íntima e indisso!Uvelmente ligados. Há 
mais do que uma zona de transição, há uma área comum às duas ciências, 
sendo impossível ao lggicismo do conhecimento conceitua! destrinçá-las a con
tento. Verifica-se um apoiar-se mútuo das duas ordens científicas, verdadeira 
ameaça de círculo vicioso para os que meditam sôbre o assunto. Abstraindo 
certas sutilezas, poderia.mos dizer· que, nessa zona de · invasões recíprocas, é 
tão fácil ao geógrafo fazer economia quanto ao economista fazer geografia. 

Dêsse ponto exatamente é que brota um grande e fecundo ra~o da ciência 
geográfica.: a geografia econômica. . 

Se alongarmos a vista além do :fenômeno inicial e básico da ordem econômica, 
estendendo-a, também sôbre os que se lhe seguem no ciclo ordinário da riqueza, 
ainda mais forte notaremos o entrel~amento . O transporte e o comércio, por 
exemplo, têm a.s suas . geografias que analisam os fenômenos definidos em 
seu objeto por óculos quase do wesmo grau e da mesma cor dos da ciência 
econômica. Sem a visão geográffea, o economista fica como nas nuvens, sem 
elementos de análise e entendimento, sem premissas. Sem a visão econômica, o 
geógrafo só percorre meio caminho. E nem sempre anda. com aprumo, faltand<>
lhe horizontes mais largos a estimular-lhe os passos no sentido dos grandes inte
rêsses humimos, a mais nobre finalidade• de todo conhecimento. 

Não falta quem afii:me que as duas ciências têm seus objêtos definidos e 
delimitados . Mas, o certo é que, na consideração de fatos objetivos, o conheci
mento puramente conceitual nem sempre se pode aplicar. Acontece, às vêzes, 
que, .se o observador se cinge ao campo restrito de uma. definição, (e a ânsia 
das especializações cientificas conduz a isso) perde a oportunidade de um 
entendimento completo e exato dos fatos . · 

A especialização tem suas grandes vantagens, porém nada mais nocivo que 
seu excesso. E aqui rendemos homenagem ao grande Carrel quando afirma 
que, em nosso séculos, um homem estuda tanto um assunto que termina por 
ignorá-lo. • · 

Aplicada à matéria que discutimos, a observação de · Carrel nos levaria a 
admitir, e admitimos, a existência de especialistas em economia que .ignoram 
assuntos econômicos por saber demais economia. Geógrafos que não sabem 
geografia por sabê-la demais. Compreende-se que saber demaUi vem no sentido 
de deixar-se o especialista absorver a tal ponto pela sua especialidade .única 
que subestima outras esferas de conhecimentos, às vêzes dos mais conexos com 
os de sua constante preocupação. 

Seria ideal para a superespecialização se, em vez de ter ela de se aplicar 
sôbre os fatos, aparecessem êsses a calhar disciplinados dentro de cada campo 
particular de observação. Mas os fatos não nascem para a ciência. E' a ciência 
que nasce para a compree~ão dos fa.tos. E quando um bairrismo científico se 
faz sentir excessivo, quem perde é a própria ciência, faltando-lhe, dos fenô
menos, uma noção ampla e total. 

Na ordem prática, a ausência desta noção conduz às piores conseqüê-nciaa. 
E' que, sem ela; os planos de solução de problema.s são inconsistentes. Não 
resistem nem à crítica da razão nem à prova dos fatos. · 

Em geografia e economia, êsses desentendimentos comprometem as obser-
vações de ambos os lados. . 

Em todos os assuntos que a antropogeografia capitula dentro de seu campo 
de estudo, há uma constante que constitui a sua preocupação fu•ndamental: é 
a do binômio homem-meio. Em tôrno dêle formaram-se doutrinas e dividiram
se escolas . 

A :qielhor expressão das relações existentes entre os têrmos dêsse binômio, 
é, sem dúvidft, o conjunto das modificações que o homem introduz na paisa
gem natural. Tornou-se comum admitir-se que essas modificações constituem 
o objeto precípuo da geografia humana . · 

Mas, dificilmente se encontrará um fato exprimindo as . aludidas modifica
ções que. não tenhà um fundamental interêsse econômico. Mais ainda: tais 
modificações se operam, via de regra, em função dêste interêsse. E, se se disser 
que, no domínio da economia, elas interessam, mas por um ângulo visual que 
não atinge o problema do meio, pode-se estar livre de invadir o terreno geográ
fico, mas se estará, ao mesmo tempo, subestimando o econômico. 
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Para robustecer estas considerações, consultemos um autor de grande 
nomeada e de mérito indiscutivel: Brunhes. 

Quando êle classifica os fatos estudados pela geografia humana em "fatos 
da ocupação improdutiva da terra, fatos da conquista: vegetal e animal e 
fatos da economia destrutiva", parece andar sempre lembrado de que a ativi:
dade fundamental do homem e a econômica .. Nesses três grupos de fatos es8en
ciais como nos seis tipos em que os divide (dois para cada grupo), como ainda 
na classificação que faz dos mesmos fatos pela ordem da complexidade ~rescente, 
o grande geógrafo ensaia, e pode-se dizer que consegue, uma sistematização 
geral dos fenômenos antropogepgráficos. Parece claro que esta sistematização 
de Brunhes obedece, embora não confessadamente, a um critério geral: ·o eco
nômico. E ela constitui, não há dúvida, em sua vasta contribuição para maior 
firmeza da geografia humana, um dos p"ntos de mais acentuado relêvo. 

No que se relaciona com a sua classificação dos mesmos fatos pela ordem 
da complexidade crescente. torna-se oportuno'1estacar palavras do autor escritas 
para explicar cada grupo de fatos. Tratanào dàqueles fatos estudados pela 
"geografia das primeiras necessidades vitais", a.firma que "nutrição, habitação 
e vestuário são os três fundamentos de tôda a geografia dita econômica". Na 
pa.rte em que conceitua a "geografia ~ exploração da terra" explica: "A menor 
cultura represe9ta um esfôrço e um p!ano, uma previsão do amanhã". Tratando 
da chamada "geografia econômica e social": "Quase desde a origem, ao menos 
quanto a um de seus agentes, a troca representa um esfôrço e um plano, uma 
previsão do anianhã; e o fato da troca importa-nos sobretudo quando se traduz 
por uma expressiva realidade geográfica, o mercado". E depois, referindo-se à 
"geografia política e da história": E' por fatos intermediários, fatos da ~nda 
série, agricultura e ci'iação, e por fatos da terceira, fatos de geografia s~ial -
que se explica a repercussão profunda da geografia na evolução das sociedades 
humanas". 

11'.sses. conceitos poderiam ser subscritos por um economiSta dos mais esclare
cidos. Geógrafo, antes de tudo, .~ e nunca, nesta qualidade, descaracterizado 
nem mesmo por suas observações melo geográficas, meio econômicas, mas sem- . 
pre lúcidas - Brunpes mostra expressamente o seu desejo de fazer· geografia 
e só geografia: "não é o fato psicológico da previsão que nos importa aqui e 
deve captar nossa atenção mas a expressão material e geográfica desta previsão". 
E mais adiante: "Mas a geografia humana é, antes de tudo, geografia e não, 
absolutamente, psicologia, sociologia ou história". · 

Ataca com bastante justeza o problema da distinção entre o objeto da 
geografia humana e de qualquer dessas ciências. Mas o que êle não poderia 
atacar com o mesmo êxito seria., ~alvez, o problepl.a da fixação - do domínio 
cientifico da geografia em face do campo . da ciêncfa> econÇmica. E não só 
silencia sôbre o assunto como contribui para que o leitor se torne menos segqro 
quanto aos característicos dos dois pontos de vista: o geográfico e o econômico. 
"&es (os homens) são obrigados a regular _entre si - de um modo mais ou 
menos nitido e consciente - as condições da produção, a distribuição do traba
lho, e acima de tud~, a divisão do solo". Estas palavra.S de um geógrafo de sua 
envergadura, - dita.S em seu livro capital, precisamente no capitulo em que 
classifica fatos geográficos e após vários protestos de prudência científica, -
são suficientes para dar uma idéia do quanto se torna dificil distinguir com 
nitidez o campo antropogeográfico do econômico ou, se o campo observado é o 
mesmo, o ângulo de observação de uma do <la outra ciência. E quase aconselham 
a que, neste particular, a distinção de conceitos ·não se apure muito para que 
não se excedl!i, em tentativas de separar o inseparável. 

Nas univ.ersidades americanas, nota-se uma tendência à valorização, cada 
vez maior, do conhecimento· geográfico. Os professôres C. e. Huntington e 
F. A. Carlsan, por exemplo, depois de considerá-la "ciência ·de coordenação" 
entre as disciplinas sociais em suas relações com o meio, acham que "em sua 
função particular (estudo e solução dos problemas do meio). pode ajudar a res
ponder algumas questões que agora confundem várias outras ciências. sociais". 
Informam ainda ser fato conhecido nas universidades americanas considerar-se 
a geografia como "boa introdução e ciência de coordenação lógica para as 
demais ciências sociais". E isto pela constatação das relações constantes do ' 
homem com a natureza. Relações que se afirmam através da produção, fenô-
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meno que, - acompanhado dos que lhe estão liga.dos na seqüência ordinária 
da riqueza, dos que lhe são apenas conexos ou daqueles bem numerosos que 
com êle estão em relação de dependência, - constitui a preocupação primordial 
do homem e o objeto primordial de sua ocupação. Criam-se, por êle, sõbre o 
invólucro sólido da terra, paisagens trabalhadas pelo homem que, através dêle, 
se torna realmente um agente geográfico. ~ êste propósito, o Prof. Frank A. 
Fetter, do departamento -de estudos econômicos de Princeton, citado por Hun
tington e Carlson, acha que "o homem vive qu{l.se tão constantemente com o 
ambiente' material quanto com o meio social". ' 

Com apoio nesses pontos de vista, e'ncontra-se o já citado Bryan que vê 
na paisagem cultural "um quádruplo aspecto: formas estruturais como campos, 
minas, casas e fábricas; formas móveis como homens e veículos; atividade 
expressa nas operações de plantio e colheita, processos fabris e moyimento de 
veículos; e enfim o resultado dessa atividade em forma de colheita, produtos 
manufaturados, transportes, etc.". Não seria forçado, tendo em vista êsaea 
aspectos da paisagem natural, defini-la como sendo a paisagem económicamente 
trabalhada pelo homem. E estaríamos chegando a um novo conceito ou a 
um conceito aparentemente novo da geografia humana . Pois, se se aceita que 
ela tem por prin<lipal objeto o estudo da paisagem cultural, definida esta na 
forma acima; claro está que a geografia humana terá como objeto o estudo 
da paisagem econômica.mente trabalhada . . 

E se as nossas considerações visarem, agora, não as -relações entre a antro
pogeografia e a ec()nomia porém, mais particularmente, as dei;ta última com a 
geografia econômifa, estaremos em um terreno ainda mais difícil. Exprimem 
uma verdade que não e~capa à mais ligeira observaÇão as palavras de c. C. 
Hunti\;lgton (não o Hellworth, o climaticista) que afirmam tratar êste ramo da 
geogra.fia com material que deve ser sempre de interêsse para os estudantes de 
economia. 

No Brasil é que parece não estarem estas coisas bem · disciplinadas. Vê-se, 
por exemplo, na seriação oficial de matérias no curso complementar pré-jurídico, 
a economia estudada antes da geografia. E' esta uma matéria da segunda série 
e aquela da primeira. Aliás, e isto vai dito entre parênteses, entre nós, os 
estudos econômicos e sociais só de há pouco vêm.. sendo valorizados. A falta 
de uma preocupação e de um estimulo constantes nesta ordem de estudos, que 
teria como resultado um maior esclarecimento de nossôs grandes problemas 
socio-econômicos, só nos pode ser -prejudicial. Não são poucos ·os erros que se 
têm verificado e os ·problemas que se têm deixado de atacar pela ausência de 
estudos realme>nte esclarecedores. · 

Uma realidade natural, social e econômica como a do Brasil, com as suas· 
peculiaridades quase gritantes a distingui-la da de outras regiões seduz o 
estudioso. Mais do que i~o: reclama investigações pacientes e bem orientadas 
para seus problemas: Sem essas investigações os problemas atacados compli
cam-se ainda mais quando tentamos ·resolvê-los . 

Dentro desta ordem geral de idéias, vamos iniciar o estudo de fatos presos 
à economia açucareira. Partiremos, em cada assunto a tratar, ~s condições 
universais em lugar e tempo para, chegando ao fenômeno brasileiro e at~l, 
obter ilações que. nos possam, de algum modo, aprove~tar. 

II - INFL"Q":alNÓIA DOS FATOS DE POSIÇAO 

• E' sabido que uma das expressões das influências mesológicas sôbre as 
atividades humanas pode ser notada na diversificação das grandes áreas geo
gráficas de cultura agrícola. Cada produto possui seu ambiente próprio. São 
principalmente condições de clima e de solo que atuam no sentido da diversifi-
cação das atividades. · 

Sabe.,.se, também, que, no modo como se diferenciam as culturas na super
fície da Terra, não há nenhuma rigidez absoluta na ação dos fatôres geográficos. 
Verificam-se, ao contrário, certas oscilações de zonas, quer quanto à extensão, 
quer quanto à posição. Estas oscilações, todavia, não anulam os traços gerais 
do grande mosáico das áreas- agrícolas no amplo quadro universal. Há, pois, 
um critério necessário de relatividade no modo como se deve entender a expres-
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são áreas geográficas de um produto. Só excepcionalmente elas significam 
porções de terra onde unicamente tal produto é obtido. Exprimem, antes, o 
conjunto de regiões onde o produto se encontra ell1- maior abundância relativa. 
Ainda aqui o têrmo relativa é necessário: abundância relativa à quantidade de 
outros produtos regionais e à quantidade do mesmo produto obtida alhures. 
Qualquer critério sistemático de diferenciação e fixação de áreas assume maior 
complexidade ao se considerar que em todo gênero de vida, além do fator 
geográfico, intervêm outros, t~is como o histórico, o psicológico e o cultural. 

As áreas geográficas do açúcar atingem em latitude, extensões mais amplas 
do que as ·atingidas pela generalidade dos produtos agrícolas. Tendo o açúcar 
uma dupla proveniência - da cana e da beterraba -, sabe-se que é produto 
de climas tropicais e de climas temperados. 

A cana, planta do açúcar· milenarmente tradicional, po.ssui suas áreas de 
produção na faixa da terra compreendida entre os trópicos com incursões, algu
mas vêzes, em terrenos situados a uma distância do equador um pouco maior. 
O exame do mapa mostra que as regiões canavieíras de maior latitude não 
chegam além de 31 a 32 graus. O caso da produção espanhola da Andaluzia é 
considerado exceção. 

Entre as regiões consideradas de grande produção, encontram-se, a influen
ciar a ativiclade açucareira que nelas tem lugar, outras condições geográficas 
além das de solo e de clima. As mais relevantes referem-se à posição ou 
localização. E' êste, aliás, um dos elementos mais intensame:µte condicionadores 
das atividades econômicas. Os geógrafos ·c. C. Huntingto1'l e F. A. Carlson 
precisam o conceito de localização escre.vendo que ela ~e refere a "fatôres espe
ciais como posição, forma, área, distância, acessibilidade, proximidade e afasta
mento ou ' isolamento, respondendo a perguntas como: onde?, que tamanho? 
(how large?), que distância? (how far?), em que direção?". E acham que ela 
"ultrapassa, muitas vêzes, a fôrça de qualquer outro fator isolado e afeta não 
sômente indivíduos e indústrias mas também regiões· e nações" (Geographic 
basis of Society). Salientando o relêvo dêsse· elemento, os mencionados autores 
dizem que "a localização pode ser descrita como uma espécie de elemento 
invisível, intangível do meio, mas que é fator vital em muitas atividades 
humanas". / 

Uma outra citação pode ainda contribuir para se avaliar da importância 
do elemento em que falamos. E' de Pierre Clerget. :aJie sentencia: "O comércio, 
como a guerra, depende freqüentemente da posição". Considerado o comércio 
um dos meios de engrandecimento dos povos históricamente comprovado e 
considerada a guerra um dos processos violentos pelos quais se verificam modi
ficações estruturais das sociedades, - o que a história também comprova, -
podemos avaliar o relêvo do elemento posição diante do que observa Clerget. 

Em função dêsse fator, embora não só dêle, a indústria do açúcar de cana 
foi criada e desenvolvida nas áreas territoriais onde atualmente predomina. 
E vamos verificar objetivamente no que diz respeito ao açúcar se êle afeta 
de fato "não só indivíduos e indústrias, mas também regiões e nações". 

Consideremos os doze países maiores produtores de açúcar de cana no ano 
passado (1939/40), segundo estimativa de Willet and Gray: 

Maiores produtores de açúcar: 

1.0 - índia. Inglêsa ................ . 
2.0 - Cuba ......................... . 
3.0 - Java .......... . .............. .. 
4.0 - Japão ....... ~· ............... . 
5.0 - Brasil ...... ....... ........... . 
6.0 - Filipinas . . ................ : .. . 
7.0 - Austrália . : ................... . 
8.0 - Pôrto Rico ..... '. ............. . 
9.0 - Havaí ........................ . 

10.0 - Natal .... : ................... . 
11.0 - Argentina. .. : ................. . 
12.0 - Peru ......................... . 

4 513 000 torts. 
2 816 000 " . 
1 515 000 
1 318 000 
1 155 000 " 

940 000 ,, 
932 000 " 
904 000 " 
850 000 " 
531 000 " 
521 000 " 
466 000 " 



TRANSCRIÇÕES 689 

O açúcar fabricado nesses países soma 16 441 000 toneladas. Esta cifra re
presenta mais ·da metade da produção mundial que, incluindo a parte devida 
à indústria. beterraóeira, anda em tôrno da casa dos trinta milhões. A limita§ão 
em doze para os primeiros colocados é inteiramente arbitrária. Mas, passeando 
a vista sôbre êsse rol de uma dúzia de paises, distinguiremos seis regiões insulares 
e seis continentais. E se insistirmos, procurando no mapa a. localização das 
áreas canavieiras dos produtores não insulares, iremos encontrá-las predomi-
nantemente em terrenos penemaritimos. . 

Os efeitos da influência do mar sôbre as atividades humanas e o desenvol
vimento de tudo o que forma a civilização já tem servido de tema para estudos 
sugestivos, os quais rempre concluem· por uma espécie de exaltação da impor
tância dêsse elemento geógráfico. O caso particular do açúcar confirma essas 

· ·conclusões . 
Pode .. se lembrar que no caso da índia Britânica, essas condições de mariti

midade não aproveitam muito. Mas, o caso da índia é algo singular com suas 
condições peculiares de produção, seu imenso mercado interno, - efeito natural 
de fatos demográficos: 352. milhões de habitantes em 1931, e com outros carac
teres que o tornam ímpar no quadro mundial da economia açucareira. E' o 
maior produtor e não é pràticamente exportador de açúcar. 

Tomando outras regiões produtoras, vejamos ainda como atua o fator 
localização, expresso aqui, na forma específica. de insularidade. No mar das 
Antilhas, encontram-se, além de Cuba, a ilha · àe Pôrto Rico, ilhas Virgens, a 
República Dominicana, as índias Ocidentais Britânicas com Trinidad, Barbados, 
Jamaica, Antigua, St. Kitts, as ilhas francesas de Guadalupe e Martinica, o 
Haiti; na Oceânia, Havaí e numerosas outras ilhas salientando-se as do grupo 
das Fiji; na África, Maurício e Reunião; na Asia, as i~as de Java, Formosa. 
e o arquipélago das Filipinas. 

A produção mundial no ano 1938/39, segundo a. .fonte estatistica anterior
mente citada, foi de 28 648 208 toneladas. Dêste total, '18 432 543 toneladas 
representam a parte devida ao açúcar de cana. -Assinalando, no quadro esta
tistico, as regiões insulares e somando as suas produções na safra em questão, 
achamos mais 10 065 000 toneladas . . Isto significa que 54,6% do açúcar de cana 
do mundo são fabricados em ilhas. Precisamos esclarecer. que neste cômputo 
consideramos continental a produção australiana, a qual em 1938/39 foi superior 
a 822 000 toneladas. · 

Parece que não necessitamos de outros elementos para concluir que o 
açúcar de cana éº produção predominantemente insular . Um ligeiro cálculo e o 
exame do .mapa vêm mostrar que a sedução do oceano é irresistível para a 
cana. Não há grandes áreas cana vieiras em . regiões mediterrâneas. 

Essa atração não se faz se'ntir apenas pela facilidade de escoamento do 
pr.oduto. Há um outro fator econômico de mãos dadas com o geográfico. A 
importação de tudo o que a região recebe em troca de açúcar é igualmente 
favorecida pelo fato de posição. No estado a que chegou atualmente o desen
volvimento técnico da indústria açucareira, as áreas de intensa produção coinci
dem com as de grande consumo. A paisagem cultural dos grandes parques açuca
reiros da Terra é um dos melhores exemplos de industrialização de zonas rurais. 
As usinas de açúcar são grandes fábricas que, a seu serviço, mobilizam todo um 
sistema econômico que abrange o trabalho agrícola, o transporte de nlatéria 
prima, o trabalho de fabricação, o transporte do produto fabricado. E como 
êsse mecanismo não pode coexistir com o atraso e a rotina, as zonas açucareiras 
são sempre importadoras de material volumoso e valioso. · 

Uma tendência já muitas vêzes assinalada nas regiões açucareiras é a que 
se exerce no sentido da monocultura.. O geógrafo Penk notou que a ma:nutenção 
de cada homem exige uma certa extensão da superfície da Terra. Aceita a 
observação e aceito que, com os modernos meios de transporte, a área ou as 
áreas que sustentam determinadas popul,ações podem achar-se a grande distân,.. 
eia e mesmo disseminadas em tôda a superficie terrestre económicamente apro
veitável, e sabendo-se ainda que um só produto não pode bastar às necessida
des humanas, torna-se forçosa concluir que quanto mais acentuada fôr a tendên
cia monocultora de uma população tanto mais imperativamente se lhe impõe 
a necessidade de fazer comércio. E' mais um elemento a esclarecer a localização 
das áreas canavieiras em regiões geogràficamente predestinadas a um comércio 
ativo. • · 
B.G. 2 · 
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Se, antecipando o trato de um assunto que desejamos atacar em capítulo 
à parte, - tivermos em vista a · produção de açúcar de beterraba, veremos 
fàcilmente que o fator posição atuou de forma decisiva no advento desta indús
tria cuja era está apenas no século II. Foram, com efeito, condições de posição 
geográfica que informaram o fato político-histórico com fortes repercussões 
econômicas do isolamento da Europa na época de Napoleão. Refletidas no 
problema dos transportes, essas condições oneraram o suprimento europeu de 
açúcar de cana. Refletidas em fatos do plano demográfico, foram favoráveis 
pela existência de grandes populações em c1;mtacto com as zonas produtoras, o 
que quer dizer: grandes mercados à porta ou dentro mesmo das próprias áreas 
produtoras. Sob êste aspecto, a indústria beterrabeira assemelha-se à do açúcar 
de cana da índia. 

Para avaliar em que grau e de que modo agiu o fator posição geográfica na 
indústria açucareira do Brasil, basta um olhar retrospectivo que alcance os 
pontos culminantes de sua evolução histórica. · 

A localização no Nordeste Brasileiro das primelras áreas canavieiras da 
colônia e ao seu ·desenvolvimento não foram estranhos os fatos de lj>osição. Já 
escrevemos que "O fato de ficar a terra na parte mais oriental do continente 
americano foi um dos fatôres de desenvolvimento da região desde os remotos 
tempos do primeiro donatário" (de Pernambuco). E que "O litoral brasileiro 
avançado para o oriente aproxirõ.a, neste ponto, a terra da Europa. de onde vieram 
colonização e civilização e da Africa de onde foram trazidas levas de negros, 
aqui tornados elementos imprescindíveis ao sistema econômico. que serviu de 
base ·a todo um processo de formação cul\ural". (Pernambuco, traços de sua 
geografia humana). · 

A um fato de posição, em grande parte, deve o Nordeste, Pernambuco em 
particular, o desenvolvimento da indústria açucareira e com a realidade 
antropogeográfica, histórica e social que naturalmente condiciona. 

Vê-se que o fator posição foi para o Nordeste um fator positivo. E positivo, 
êle continuou enquanto o Brasil tinha os seus mercados consumidores de açúcar 
fora de suas fronteiras e do outro lado do Atlântico. O mesmo não ocorre nos 
tempos atuais. Nos tempos atuais; o açúcar nordestino não tem seus grandes 
centros de consumo na Europa, Nem mesmo são. mercados externos. O Brasil 
que, como se sabe, já foi um dos maiores fornecedores dos mercados internacio
nais, tem hoje uma quota de apenas 60 000 toneladas, fixada pelo Conselho Inter
nacional do Açúcar, o que representa 1,6 por cento do açúcar no mercado livre 
mundial, consoante cálculo de Gileno De Carli em seu recente li,vro O Drama 
do Açúcar. Relativamente à produção total do Brasil (1177 917 em 1939/40) 
essa quota se expl'ime na relação porcentual de 5,09%. Os :rp.ercados açucareiros 
do Brasil são, pois, mercados internos na proporção de 94,91 por cento. 

• f 

Outras regiões tropicais venceram o açúcar brasileiro nos mercados inter
nacionais. E o advento da indústria do açúcar de beterraba nos climas tempe
rados neutralizou quase totalmente a influência positiva do fato de posição no 
Nordeste açucareiro. Pouco ficou valendo que o Nordeste distasse menos da 
Europa que os outros centros da produção açucareira do Brasil. Para a interpre
tação ,geográfica da evolução econômica, o que êsse fato demonstra é que um 
fator mesológico tem sempre de ser analisado em combinação com circunstâncias 
de tempo, o que vale dizer, de condições histórico-culturais cqm que tem de 
relacionar-se. · 

Visto que o açúcar no 'Brasil, é, atualmente! produto de consumo interno, a 
posição das mais importantes áreas canavieiras do Brasil, as nordestinas, tem 
de ser examinada em face dos mercados que se situam . dentro de nossas frontei
ras. A maior intensidade de consumo está em São Paulo, Distrito Federal e Rio 
Grande do Sul. 

Considerados os três grandes centros produtores, - o nordestino, o flumi
nense e o paulista, - o primeiro tem em seu passivo o elemento posição, tornado 
agora fator negativo. · 

Em trabalho intitulado "Transportes marítimos no Norte para os portos do 
Sul", apurou o Sr. João de S. L. Cavalcanti (v. Brasil Açucareiro, número de 
Janeiro de 1941) que a despesa c;J.e transporte marítimo puro, ("não incluindo as 
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despesas de transporte das usinas para o navio") do principal pôrto exportador 
do Nordeste (Recife) para os dois maiores portos imi>ortad01;es de açúcar do 
pais - Rio e Santos - é 8,66 e 8;63 por cento respectivamente do valor do 
saco de açúcar. 

Essas cifras dão bem uma idéia numérica da desvantagem de ift>sição em 
que se vê o Nordeste açucareiro na competição dos mercados internos. 

Em síntese, o mesmo fator geográfico de .posição teve na evolução econômica. 
do açúcar no Brasil uma dupla influêncf.à.: A princípio positiv,a para o Norte 
e negativa para o Sul, fêz-se sentir na época em que os metcados externos 
predominavam. Depois, positiva para o Sul e negativa para o Norte, faz.:se 
sentir com a escassez de possibilidades de colocação nos mercados internacionais 
e desenvolvimento dos mercados nacionais. Situando-se, de preferência, as áreas 
de consumo no Sul, aqui cresceram também grandes centros produtores que, 
contra os do Norte, lutam com a arma poderosa da posição geográfica. 

O Nordeste açucareiro, a região tradicional do açúcar no Brasil, a que 
oferece o melhor tipo de área canavieira pela sociedade cuja formação condi
cionou, a que produziu a já hoje bem estudada civilização do açúcar no Brasil, 
a de traços mais peculiares talvez em todo o mundo, - o Nordeste do açúcar 
com sua paisagem cultural e humana tão típica, êsse Nordeste que tanto tem 
interessado pela sua história, sua sociologia, seu romance e sua poesia conta 
duas derrotas em sua história econômica. Uma nos mercados internacionais, 
outra nos mercados nacionais do açúcar. E para ambas foi considerável a 
influência do fato geográfico de posição. A última se agrav!lria em possível 
aniquilamento se não existisse a ação planifica.dora e de sentido nacional do 
Instituto do Açúcar e do Alcool. 

III - INFLU:a;NCIA DO FATOR CLIMATICO 

A qualquer· estudioso do fenômeno econômico açúcar, universalmente consi
derado no tempo, ocorre a sua divisão. em duas grandes épocas: a anterior e a 
posterior ao advento da beterraba como matéria prima para ' êsse produto. 
E se se considerar o fenômeno universalmente no espaço, impõe-se também uma 
divisão. E' a divisão em áreas geográficas: a do açúcar de cana e a do açúcar 
de beterraba. · . 

As duas divisões 'não se chocam. São, ao- contrário, harmônicas. E, por 
ruisim dizer, complementares. Na época anterior à beterraba açucareira, o 

· açúcar só existe em climas tropicais; na época desta, êle é um produto não só 
dêstes climas mas também dos temperados. Encontra-se nota.damente nas áreas 
do universo de maior pêso demográfico e de grande produtividade. 

No mapa que inserimos a seguir, tem-se uma idéia da distribuição das áreas 
açucareiras' universais. 

Nota-se todavia, conforme lembram . de algum modo os autores de onde 
decalcamos êsse esbôço cartográfico (Clarence Fielden Jones e Gordon Guald 
Darkenward - Economic Geography, New York, 1941) que a beterraba e a . 
indústria açucareira dela proveniente não constituem produção necessária dos 
climas temperados. Basta que se tenha em vista, para comprovar a assertiva, 
que as terras temperadas do hemisfério Sul são pràticamente desprovidas dessa 
indústria. 

:rl:sse modo por que se distribui a indústria açucareira na Terra, - o qual 
é condicionado por fatôres climáticos além de outros como os de posição, ante
riormente estudados, - acarreta efeitos econômicos releva;ntes. 

Há uma tendência à universalização do produto, embora êste fato não venha 
descaracterizar as regiões tradicional e tlpicamen~e açucareiras. Não é estranha 
a essa tendência a. possibilidade, já largamente aproveitada, de cultura de am
bos os produtos fornecedores de açúcar tanto em terrenos irrigados. como em 
terrenos não irrigados. 

Restringiu-se, assim, no caso do açúcar, o privilégio de clima em favor de 
determinadas regiões. E a obtenção dessa mercadoria de matérias primas dife-

• 
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rentes e de áreas de caracteres fisiográficos dispares e mesmo opostos está para 
ser olhada como uma das mais expressivas ações do homem como agente 
geográfico. :!ste mesmo agente que é, concomitantemente, fator econômico e 
cuja ação nos dois planos, - o geográfico e o econômico, - procuramos fixar 
em nosso.capítulo de introdução. (V. em Brasit Açucareito, número de agôsto 
de 1941, <5 capítulo sob o titulo "Economia e Geografia"). 

Fig. 1 

Atualmente, para uma produção mundial de ' 30 316 500 toneladas de acúcar 
<safra 1939/40, segundo as estatísticas de Willet and Gray) a contribuição da 
cana é de 18 784 800 toneladas e a da beterraba de 11 531 '700; o que equivale a 
dizer que em 100 toneladas de açúcar 62 são provenientes de climas tropicais e 
subtropicais e 38 de climas temperados. O açúcar ainda é, pois, um produto 
predominantemente tropical. Antes, o era exclusivamente . 

~. com efeito, nos trópicos que se encontram áreas com as melhores condi
ções de temperatura e de umidade que a cana exige para o seu desenvolvimento, 
ou seja temperatura e umidade elevadas com alguns meses mais ou inenos secos 
na época do amadurecimento da planta, o que é de efeito benéfico para o seu 
teor em sacarose . Em climas temperados, a cana é inexistente. · E as culturas 
feitas nas regiões subtropicais, - climas de transição, que na classificação de 
zonas térmicas de Kõppen têm 4 a 11 meses quefites; - ficam longe de poder 
ser comparadas com as das regiões tropicais . 

Para evidenciar isso em expressão numérica, .somemos as produções das 
mais importantes terras produtoras subtropicais na safra 1939/40, extraindo 
ainda de Wlllet and Gray os necessários dados estatísticos: 

Países Produção em 
toneladas 

Luisiana.. e Flórida . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463 931 
Argentina (Tucuman) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521 584 
Natal . . . ..... . ............ ... .. : . . . . . . . . . . . . 531 746 
Egito . ... .... ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 000 
Espanqa . ....... .. .. · . .. .. .. . . . ... .. . : . . . . . . . : 6 666 

---
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . 1 678 927 

:t.ste total de quase 1 679 000 toneladas representa apenas uma parcela da 
produção mundial do açúcar de cana que, no mesmo ano, foi superior a 18 784 000 
toneladas. E, feito um ligeiro .cálculo, êle exprime q•, para a produção universal 
.do açúcar de .cana, a contribuição das terras subtroplcaís é apenas de 9 por cento 
aproximadamente. 
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Verifiquemos agora, valendo-nos de fontes diversas, as latitudes aproximadas 
das mais importantes áreas de cultura canavleira: 

- Países Latitudes aproximadas 
das áreas canavieiras 

índia Britânica ............... •. . . . . . . . . 12° e 28° N 
Cuba ................. r • , • • • • • • • • • • • • • • • 20º e 23º N 
Java ................... _. . . .. . . . . . . . . . . . . . 6º e 8º S 
Japão (Formosa) .. ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22º e 26º N 
Brasil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4º e 24º S 
Filipinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 e 18º N 
Austrália (Queensland) ............. :. . 16º e 18º S 

· Pôrto Rico ........ , .............. : . : . . . 18º e 18º,30' N 
Havai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18º e 21º N 
Natal . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28º e 31º s 
Argentina (Tucuman) . . . . . . . . . . . . . . . . . 23º e 28º S 
Péru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6º e 100 S 

O exame dêsse quadro dá ensejo a algumas observações: Em primeiro lugar, 
nota-se que das doze regiões de maior produção, sómente Natal e Tucuman estão 
em áreas subtropicais. Em segundo lugar, mostra o quadro, tal como está ou 
mesmo aumentado com outras regiões de produção menor, que a temperàtura 
elevada é uma exigência natural da cana de açúcar. Ist.o, tendo-se em vista 
que os graus de latitude indicam o clima teórico ou solar . 

Estudando as "Regiões úmidas de Agricultura. Tropical" no grupo das que 
intitula de "Regiões de Alta Produtividade", diz Huntington que as de produção 
mais intensa ficam perto de um dos trópicos, a 200 do Equador. <Princtples of 
Economic Geagraphy, New York, 1940) . · 

O caso-particular da cana de açúcar, uma das duas ou três mais importantes . 
plantas industriais de cultura agrícola dos trópicos, confirma essa observação. 
E' o que, em terceiro lugar, se pode ver, no quadro acima organizado. 

'Nas áreas canavieiras da zona subtropical, a produção do açúcar é, quase 
sempre, um 'milagre da téc:nica agrícola. Basta que, em alguns meses do ano, o 
termômetro centígrado marque menos de 15° para que o cultivador seja obrigado 
a apelar para as variedades mais resistentes a.o frip até mesmo com sacrifício 
do teor sacarino. Na Luisiana, - terras além de 30 graus de LN - notou em 
viagem Gileno Dé Caril: "A cana plantada vive cêrca de três meses em hibernação 
à espera que o frio excessivo atenue. Com o calor, a cana renasce, tem cêrca 
de nove meses para completar .o seu ciclo vegetativo. A técnica e a ciêncÜI., 
as variedades precoces e . os trabalhos culturais possibilitaram uma grande pro
dução de açúcar, sem desníveis sensíveis provocados por condições climáticas 
menos favoráveis". (0 Drama do Açúcar, Rio 1941). 

Na América do Sul, encontra-se uma região subtropical de produção açuca
reira considerável. E' a que compreende as áreas canavieiras da Argentina, 
entre 23 e 28 gtaus de lat. N (Tucuma,n, Salta, Jujuí) . Faz lembrar a Luisiana, 
no hemisfério boreal. Mas, o Dr. William Cross, diretor da Estação Experimental 
Agrícola de Tucuman, confrontando as temperaturas médias mensais dessas 
províncias com as de Java e Havaí, verificou que "as de Tucuman nos meses 
de novembro a março são comparáveis às dos países tropicais". (La cana de 
azúcar - Buenos Al,res, 1939). 

Na Africa, encontram-se duas regiões subtropicais de produção canavieira 
notável: Natal e Egito. Suas latitudes podem ser comparadas com as das terras 
cana vieiras da Argentina e da Luisiana .. Natal, na Africa do Sul, tem suas terras 
de cana entre os paralelos de 28 a 31 graus ao S do Equador. E o Egito, tem 
sua indústria açucareira limitada a uma faixa estreita às margens do Nilo, 
começand'l QOuco ao sul do Cairo e estendendo-se até a fronteira do Sudão. 
24 e 30 graus de lat. N. <V. F. Maxwell - Econonttc Aspects oi Cane Sugar 
Production, Londres, 1927) . · 

Nas demais regiões de grande produção canavieira, as latitudes sempre mais 
baixas mantêm uma tempei:atura média acima. de 20 graus. As mesmas condições 
de latitude sustentam o calor com uma certa uniformidade, sendo, em geral, 
muito pequena a amplitude das oscilações te~métrlcas. As áreas cana vieiras 
de Cuba tpresentam médias térmicas próximas a 25 graus. Em Java, no mês 
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mais frio, o termômetro marca 25,4º e, no mês mais quente 25,5°. Suas áreas 
de cana, pela latitude e pela tem~ratura, coincidem com as do Nordeste Brasi
leiro, as de· Pernambuco em particular. Havai tem suas temperaturas mensais 
extremas a 22 e 25 graus. Isto, para só falar de três regiões entre as que dão 
maior rendimento agrícola canavieiro. 

Torna-se curioso notar que as áreas canavieiras de maior produção agrupam
se principalmente um pouco ao sul do trópico de Câncer e, às vêzes, mesmo· 
debaixo dêste paralelo. Veja-se, por exemplo, a posição das ilhas do mar das 
Caraíbas (um têrço da produção mundial do açúcar de cana), do Egito, da 
índia (mais de quatro milhões e meio de toneladas), de Formosa e mesmo das, 
Filipinas e de Havaí. Um estudo mais rigoroso e mais particular da questão 
poderia indagar se essa localização de áreas canavieiras está relacionada à 
posição do equador térmico, o que equivale dizer, ao fato de ficar a isotérmica 
de maiores temperaturas nas proximidades do trópico de Câncer. 

Quanto às precipitações pluviométricas, vimos que a cana precisa de água 
em abundância. na época do crescimento e de uma relativa estiagem no \tempo 
de seu amadurecimento e colheita, É, pois, o regime de precipitações de certas 
áreas da zona tropical o que mais lhe convém. Uma relativa regularidade de 
chuva, determinada mttitas vêzes pelos ventos aliseos e outras vêzes pelas mon
ções, caracteriza os melhores climas de cultura da cana. A insuficiência ou a 

·irregularidade das precipitações faz com que o homem recorra a processos artifi-
ciais para o umedecimento do solo. , 

Verificou-se ser o rendimento dos canavl.a.Ls de tal forma uma função do 
umedecimento regular do terreno que, .não se contentando apenas com as 
chuvas, os agricultores das regiões técnicamente mais bem servidas adotam a 
irrigação como um processo usual. E êsse processo é mais empregado para 
corrigir uma irregularidade do que uma insuficiência de chuvas. Todavia, no 
Egito, na índia Norte Oriental e em algumas outras regiões, os casos são nitida-
mente de insuficiência pluviométrica. · 

O já. citado Ellswort~ Hunttngton, conhecido geógrafo americano, professor 
na Universidade de Yale, tem uma divisão da Terra em tipos de regiõ~s naturais. 
Baseia-se principalmente no crit~rio das condições climáticas, embl#ra aliando 
a estas as de solo e utilização da terra. São treze . os tipos que distingue. Em 
um dêles, no das "regiões úmidas de agricultura tropical" (Wet Tropical Agri
culturaZ Regions) é precisamente onde se encontram l1S principais áreas de 
grande produção do açúcar de cana. Ficam estas, a seu turno, compreendidas 
nas de "alta produtividade" (High Productivity) , segundo o critério da utilização 
da terra. 

As regiões de alta produtividade abrangem um~ quinta parte' da superfície 
total do globo, mas sua população (1500 000 000 de habitantes) conta três quartas 
partes da total da terra. (V. E. Hunttngton, o. e.). 

Com base em um mapa do livro de Huntington, damos a localização das 
"regiões úmidas de agricultura tropical" no planisfério. 

Fig. 2 

. l __ . 
--~ 

) 



TRANSCRIÇÕES 695 

O confronto dêste mapa com o anterior nos leva imediatamente à verifica
ção de que, de um modo geral, as áreas principais de alta produção do açúcar 
de cana situam-se· nas superficies sombreadas representatiyas do tipo de regiões 
em estudo. Evidentemente, isto não significa que tais regiões sejam as únicas 
em que a cana pode ser cultivada. Já anteriormente vimos que Luisiana, 'ru
cuman, Natal e Egito são áreas canavieiras de caracteres climáticos diferentes 
das que se encontram nas terras de cana mais tipicas e de maior produção. 
Assim, também as terras de cana do ~eru e de · poucê>s outros países. 

Esclarecemos ainda que, elllbora a' cana exista em geral nas regiões úmidas 
de agricultura tropical, nem tõtias estas são predominantemente canavieiras e 
que, fora de sua superfície ocorrem manchas de agricultura predominantemente 
da cana, além das que acabamos de lembrar. Todavia, não há dúvida que 
dentro delas estão as áreas que reúnem os optima de condições fisiográficas, 
particularmente climáticas, para a cultura da cana. 

Mas, continuando na interpretação do mapa, assinalemos que a superfície 
total dessas regiões é pequena em relação às áreas continentais onde se situam. 

E já podemos abrir· parágrafo para .uma outra observação. Huntington faz 
notar que "as suas várias pequenas partles (das regiões) encontram-se freqüente
mente nas costas de barlav.ento" e que "os ventos aliseos dão origem a estreitas 
faixas de terras agrícolas tropicais e úmidas ao longo da costa leste da América 
Central, América do Sul (em ambos os lados do Equador), Africa do Sul e 
Austrália Setentrional". 

Vê-se, pois, que a distribuição das áreas canavieiras universais, - distribuição 
dependente em alto grau do fator climático, - n~o se faz no sentido rigoroso 
da latitude . E' que o clrma solar ou astronômico, mensurável , em graus de 
latitude, sofre de tal modo a. influência de fatôres técnicos, fisiográficos, que, 
a bem dizer, se torna, em muitos casos, de existência puramente 'teóric~. Sôbre 
o clima das regiões de que tratamos, a aÇão dos ventos é apontada como decisiva. 
E daí encontrarem-se salpicadas em pequenas áreas que, apesar de situadas 
entre os trópicos, estão longe de constituir uma faixa contínua e paralela ao 
equador. Pelo contrário, se se quiser falar de faixas contínuas, nota-se a sua 
disposição mais áproximada no sentido dos meridianos e na secção de cada um, 
compreendida entre os trópicos. :mste o caso da distribuição das regiões úmidas 
de •agricultura tropical nas Américas Central e do Sul, o da índia e Malaca, 
e o da Austrália. 

Para úma idéia dos _caracteres da paisagem natural das áreas onde a cana 
se localizou basta ler o próprio Huntington: "Estas pequenas regiões agrícolas 
são partes dos trópicos que deram lugar ao êrro popular segundo o qual , noa 
trópicos, pode-se viver sem optro esf_ôr90 além do de abrir-se a própria boca.. 
Regiões de agricultura. tropical como a planície costeira da índia Meridional, 
Bengala, as terras baixas de Java, as regiões costeiras do Brasil Oriental, multas 
das índias Ocidentais e as ilhas do Havp.i e Fi.U .no Pacífico são verdadeiros 
jardins quando comparadas com as regioes . tropicais como um todo". (o. c.) 
E nelas "as plantal}Ões rendem o mais alto valor por acre". ·cita exemplos de 
alto rendimento como Havai, Cuba, Maurícia, Pôrto Rico, Formosa, Fiji, Java ..• 

Não é, pois, difícil verificar que as regiões tropicais de ma.is alto rendimento 
agricola são' aquelas em que a cana de açúcar tem o seu habitat preferido. São 
precisamente as áreas em cqja paisagem natural a cana e a indústria dela 
proveniente têm informado uma paisagem cultural e um processo típico de vida) 
de economia e de relações sociais . 

IV - TRAÇOS DA PAISAG~M CULTURAL DA CANA DE AÇCCAR 

Tratando das influências de fatos de posição e das influências do fator 
climático sôbre a economia açucareira, tivemos oportunidade de verificar~uais 
as condições , mesológicas das regiões onde a cana · se tornou, de modo ma.is 
típico, objeto da 'atividade humana. Vimos, ao menos em linhas gerais e dentro 
dos limites que a natureza dêsses artigos impõe, qual o tipo de pais.agem natural 
onde a. cana foi localizar-se de preferência. 

Essa paisagem natural, via de regra, não varia muito em ~uas apresentações 
regionais. Só os traços secutidárlos mudam de um lugar. para outro. E, algumas 
Têzes, nem êstes. 
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Voltando as .vistas sôbre as regiões onde a natureza criou tais -cenáriÔS, quase 
uniformes quàndo comparados uns aos outros, mas nada monótonos quando 
considerados isoladamente, temos ae tentar a composição do quadro em função 
de traços novos, dos traços .marcados pelo homem. E' uma tentativa de ver como 
linhas e côres novas,. devidas ao homem, agirám sôbre linhas e côres velhas, 
devidas à natureza. De· ver como se combinaram os traços humanos com ~ 
naturais e como os substituíram. Como se absorveram as côres e se criaram 
novos matizes.. · · . 

Sabe-se da existência de paisagens culturais criadas por diversas atividades 
agrícolas: a do trigo, a do algodão, a do arroz, a do chá, a do café . .. E de 
paisagens culturais criadas por atividades não agrícolas . Entre as que se formam 
em virtude de atividades extrativas, são exemplos característicos a do petróleo, 
a do carvão e ·a do sal. Mas, a paisagem da cana de açúcar possui certos carac
teres irredutíveis. Os que a observam se ' acostumaram a ver em seus traços 
peculiaridades e expressões de um singular conteúdo de relações humanas e 
sociais. (E se conhece êsse conteúdo de relações sociais intensas, aliado ou 
subordinado a um processo econômico dos mais rígidos) . ~· de :ver, pois, que 
a comparação dêsse tipo de paisagens calturais com outros salienta mais dife
renças do que analogias. 

A exemplo da paisagem natural qu~ lhe possibilitou e condicionou a forma
ção, a paisagem cultural da cana está sujeita a oscilações. Mas não há uma 
zona oscilatória de grande amplitude . Ou, pelo menos, não a encontramos com 
amplitude tal que, sequer de longe, possa comprometer seus caracteres fundamen
tais de paisagem cul~ural. Quando, portanto, essas oscilações ocorrem - e elas 
ocorrem necessàriamente Í- não são as diferenças parciais que devem contar. 
O que deve contar são os traços somàticamente predominantes, porque nestes 
reside o critério para se distinguir o que é típico. · · 

Olhando a paisagem formada pela atividade na indústria do açúcar de 
cana, tal como a encontramos no Brasil ou como sabemos existir em outras 
terras, talvez não possamos ver bastante a olhos desarmados. Através da lente 
da geografia humana ou da iimples intuição geográfica como método de observar 
é que seus traços assumem muito colorido e expressão. 

E' oportuno recordar aquêle quádruplo aspecto que Bryan encontra na paisa
gem cultural: formas estruturais, como campos, minas, casas e fábricas; formas 
móveis como homens e veículos; atividade expressa nas operações de plantio e 
colheita, processos fabris e movimentos de veículos; e o resultado dessas ativi
dades em forma de colheitas, produtos manufaturadOl!I, transporte, etc. No caso 
da cana de açúcar, a paisagem apresenta, com tôda nitidez, traços a serem 
classificados em cada secção dêsse campo visual quadripartido. Mas, como 
fatos dessa ordem se interpenetram por meio de relaç~s muito · intimas, ado
tando tal esquema, incorremos no risco de, no esmiuçar de linhas secundárias, 
omitir-lhes as conexões com as principais. 

Seria, por acaso, preferível ver, na paisagem cultural em questão, os dois 
aspectos fund;:i.mentais a que se pode reduzir todo o esquema de Bryan: o 
aspecto estático e o dinâmico. Teríamos, então, na paisagem da indústria 
açucareira da cana, como parte estática, principalmente os campos de cultura, 
a fábrica de açúcar ou usina, as edificações de tôda ordem inclusive residenciais 
e as vias de ligação dos campos à fábrica. Como parte dinâmica teríamos tôda 
espécie de movimento que trabalha êsse quadro e nesse quadro. :msse movimento 
se exerce naturalmente sôbre as formas estáticas: - movimento nos campos, na 
usina, nas vias de transporte, nas habitações; movimento de homens, de veículos, 
de animais, de máquinas, de matérias primas, de combustível, de produto 
fabricado. 
. A qualquer pessoa será dado dis~nguir êsses aspectos em não importa que 
quadro da atividade humana. Mas em muitos casos, no do açúcar, por exemplo, 
que nos interessa aqui, as relações são tão íntimas que ao se fazerem tais dis
tinções pode ocorrer que só se apresente um instante da paisagem, o que, eviden
temente, não basta ao seu entendimento. E' preciso relacionar cada cousa parada 
ou aparentemente parada com as em movimento, explicando uma pelas outras. 
O estudo da paisagem, da que versamos ou de outra qualquer, não se contenta 
com seu retrato parado. Se se quer dizer retrato, que seja, então, o retrato em 
movimento, cinemático, aquêle que melhor se apresta à análise do assunto. 
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No estado atual de progresso técnico, a parte nodular da paisagem da cana 
de açúcar é a usina. O têrmo, no Brasil, encerra a mesma idéia que "central" 
ou "ingenio" nos países de língua espanhola e "sugar factory" ou "sugar mill" 
nos de língua inglêsa. A palavra "central" já fol muito usada também entre nós 
(ainda hoje algumas usinas brasileiras a conservam) em vez de "usina" e é 
bem expressivo da ·função q~e se incumbiu às grandes fábricas de açúcar no 
Brasil, a de centralizar a atividade fabril, antes dispersa em numerosas fábricas 
de métodos atrasà.dos, os bangüês. 

Essa parte nodular, com seus traços reveladores de uma atividade puramente 
illdustrial, é, de todos os elementos da paisagem aquêle em que as mutações 
regionais são menos sensíveis. Isso se compreende desde que o maquinario de 
fabricar açúcar exige instalações mais ou menos padronizadas qualquer que 
seja a região canavieira onde se encontre. E o aspecto exterior, fotografável, 
tem de ser uma resultante dessa exigência. E' sempre o mesmo edifício central, 
amplo e alto, - mais alto numa parte que em outras, - com o grande minarete 
fumegante da chaminé. São as edi!ici:i.ções nas proximidades ou ao lado com 
funções acessórias, mas indispensáveis. 

Em tôrno dêsse núcleo fabril, estendem-se os campo:; cultivados com a · cana. 
Aqui estão os traços reveladores da atividade agrícola. A substituição da flora 
nativa, na maioria dos casos constituída inicialmente de uma vestimenta vegetal 
densa, pelos extensos canaviais que verdejam a perder de vista, empobrece o 
colorido da paisagem que se reduz, freqüentemente, ao verde-claro das fôlhas 
da cana. Um verde mais uniforme, o do mar dos canaviais, do que o verde-azul 
do mar de verdade que, quase sempre, não lhe fica distante. 

Essa tirania de uma côr exprime uma tirania mais opressiva, a de uma 
planta sôbre outras e de uma atividade e uma cultura sôbre outras atividades 
e culturas. A cana é, por quase tôda parte onde viceja, uma impenitente 
criadora de monocultura. ·E sabe-se como a monocultura gera casos de desequi
líbrio social. No ' plano da propriedade fundiária, o latifúndio. No das relações 
entre classes, as distâncias no espaço social, visíveis na situação da massa traba-:- . 
lhadora em tantos países e no desaparecimento da classe média de que é um 
exemplo vivo o caso brasileiro. Na paisagem, a expri:ssão dêsses fenômenos 
encontra-se também na própria ferrovia particular da usina que ta.la as terras, 
as quais constituíam, antes, unidades autônomas de produção em pequena 
escala; nas ruínas ou simples vestígios de antigos engenhos, tornados caudatários 
das centrais; aas habitações de trabalhadores onde, em regra, não se encontram 
sinais de bem-estar e confôrto. 

FQnômeno de patologia social, também resultante da monocultura e revelado 
·na paisagem pelo absolutismo do verde-claro, é o de subnutrição ou má nutrição 
da massa trabalhadora com suas graves e tremendas conseqüências a:ntropolõgi
camente confirmadas. 

São todos males que perseguem, · quase por tôda parte, - e dir-se-ia que 
obstinadamente, - a sociedade cuja organização e cujas funções são resultantes 
da atividade na indústria açucareira. E que .não deixam de molestar o homem 
triste e escttro das paisagens alegres e claras onde os cana via.is dominam o 
horizonte. 

I 

Se quisermos assinalar as .variações que se sucedem no campo de cultura 
cana vieira, teremos de verificar, de inicio as de natureza periódica. ' São varia
ções, por assim dizer, estacionais que se podem fixar como determinados mo
mentos ou fases do trabalho agricola: terra em preparação, terra plantada, 
cana em vários períodos de crescimento, cana madura, corte ou ·colheita da cana. 
Há, também, as diferenças regionais que ocorrem sob o influxo de exigências 
mesológicas e sob o influxo da técnica e do método de trabalho obedientes a 
elementos históricos ou mesmo marcadas, ess~. diferenças pela combinação de 
ambos êstes fatôres. 

No que se refere à irrigaçã9, por exemplo, as reprêsas, poços, as bombas, os 
aquedutos, os canais, os regos pintam na paisagem da cana os traços dêsse 
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processo de técnica agrícola. E' bom dizer-se que a irrigação, não só pelo 
traçado que deixa na l>aisagem, mas também pelo que de profundó existe em 
sua ação provendo insuficiências climáticas e, sobretudo aliada à adubação, 
insuficiência, do próprio solo, constitui um dos melhores J,lleios de adaptação 
vegetal, portanto animal e humana, sendo, por tudo isso, um elemento antropo-
geográfico dos mais significativos. · 

Essa adaptação, é claro que está na dependência de ou, pelo menos, condi
cionada a elementos físicos regionais e locais. Em Pôrto Rico, devido à direção 
dos ventos e à disposição dos acidentes orográficos, a parte austral da ilha tem 
insuficiência de chuvas enquanto na porção boreal o pluviômetro recebe, em 
média, mais de dois metros d'água por ano. Mas, a parte que, pela ação .de 
outros fatôres é mais adequada à cultura da cana é a do Sul, para onde se 
tornou necessário trazer a água que teve de ser acumulada em reservatórios 
enormes e de atravessar túneis, viadutos e canais .. Chegada à parte meridional 
da ilha, com grande diferença de nivel, serve também para produção de energia 
elétrica a ser fornecida aos plantadores. <V. a respeito, (Hleno Dé Caril - · O 
Drama do Açúcar) : • 

:msse esfôrço do homem no sentido da obtenção d'água para melhor cultivar 
a cana tem suas marcas profundas· na paisagem. · Marcas de homem amoldadas 
a condições naturais. 

Caso semelhante é o de Havaí, principalmente em Kauaí, Oahu e Mauí, 
cujas terras canavieiras, como as de Pôrto Rico, estão do lado de sotavento. 
Os trabalhos. de irrigação são necessários porque, como nota F. Maxwell, "as 
altas cadeias de montanhas precipitam a umidade carregada pelos·ventos alíseos. 
Assim, caem em quantidade bastante à cultura canavieira somente do lado de 
barlavento enquanto as terras mais próprias à cana ficam sotavento. E' então 
nece~rio conduzir a água de barlavento para sotavento da ilha'" <Economic 
Aspects of Cane Sugar Production). • · • 

Para citar mais um caso em que a paisagem canavieira com irrigação assume 
aspecto particular, temos o do Peru. Nesse país~ as terras canavieiras situam-se 
na · faixa costeira do Ocidente (La.mbayeque, Chicama, Zaiia. etc.) onde as 
elevações andinas· não. permitem que chegue a umidade trazida pelos ventos 
que sopram do Atlântico. E outro exemplo de terras canavieiras a sotavento. 
E muito singular por certos aspectos. A irrigação, tornada imprescindível, é 
feita represando-se as pequenas torrentes alimentadas pelas neves e chuvas da 
Cordilheira (Lambayeque, Pascamayo, Chicama, Santa, Huna, Caftete e Tambo) . 
Nessa região, informa Prinsen Geerligs, "como as terras da cana não têm·periodos 
especiais de tempo chuvoso e sêco, o plantio e a colheita podem ser feitos em 
qualquer época do ano; há exemplos de fábricas que, durante anos, só estfveram 
paradas o tempo necessário para limpeza e reparos. (The World's Cane Sugar 
Industry). 

Outro traço dos mais fortes da paisagem da cana é o marcado pelo sistema 
de transportes. Sabe-se que a cana é, pntre os produtos agrícolas, o que produz 
maior volume e pêso por unidade de terta cultivada. Daí as suas exigências· 
especiais inerentes à condição de matéria prima a ser conduzida para a usina. 
O meio de transporte mais comumente adotado e que, por isso mesmo, se tornou 
típico da paisagem em estudo, é a ferrovia. A feirovia que, como já acentuava 
Q. Smith, é entre os sinais de atividade humana, dbs que marcam de modo mais 
profundo o meio ambiente. · 

Relativamente aos transportes, a usina é como uma estação central de onde 
se ramificam linhas que atravessam as terras de cultura e por onde chegam 
a cana pa.ra a moenda e a lenha para as caldeiras. E os ·compridos tre'tls de 
cana ou lenha, ninguém deixa de encontrar na paisagem. Vê-se que a própria 
natureza da cana exige, com o seu volume de colheita, sejam taladas as terras 
onde cresce pelas linhas de ferro, êsse sinal de civilização e progresso que nas · 
usinas - já o . notaram, entre outros, Gilberto Freire no Nordeste Brasileiro e 
Ramiro Sánchez y Guerra em Cubi:i, - é também de subordinação a vassalagem 
da terra à fábrica, da âgricultura à técnica e, em conseqüência, do homem ao 
homem. Criando estas relações de depe•ndência, a ferrovia é um fator de 
distanciamento social, ela que nasceu para vencei; distâncias ... 

Seria desnecessário e ocioso insistir neste partrcular, descrevendo casos já 
estudados em muitos países açucareiros. Vamos às variações regionais do traço 
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marcado pel~ transportes; o que, evidentemente, é de menor interêsse socioló
gico, porém de maior interêsse geográfico. E só queremos ~Iguns exemplos. 

Em Havai, condições fisiográficas sugeriram um processo de transporte 
peculiar à região. E' o "fluming", .o transporte da cana pelo "flumes", bicas 
em forma de V em que a água corrente arrasta a cana. O terreno, extremamente 
acidentado, torna difícil a construção de estradas de ferro e, por outro lado, 
as condições hidrográficas e a posição dos canaviais. relativamente às asinas 
(f,icam estas quase ao nivel do mar e perto dêle e aquelas nas férteis encostas· 
ViJ.lcânicas) são elementos ·em favor do "fluming". Notemos, entre parênteses, 
que êsse traço da paisagem havaiana, tão peculiar, não é sinal de uma técnica 
de transporte das mais eficientes. O "fluming'', já se tem observado, oferece 
dificuldades à pesagem da cana e só transporta no sentido da corrente, não 
servindo ao suprimento dos campos. Mas responde, em última a:nálise, a uma 
imposição mesológica. • 

Na Guiana Britânica (Demerara), o suprimento às usinas feito, em grande 
parte, através de canais e por meio de embarcações, também foge à regra geral 
de transporte de cana por via férrea ~mprestando, ao mesmo tempo, traços 
peculiares à paisagem. . 

Mais ocorrências regionais são, sem dúvida, encontradas, nos aspectos acima 
referidos ou em outros. Não, ·porém, com fôrça de, pelo número ou pela natureza, 
descaracterizar as linhas mais fortes da paisagem cultural da cana. 

Se, em vez de considerar a paisagem canavieira das áreas de maior adianta
mento técnico, que são as que interessam a ~ mais elevado número de habi
tantes, tomarmos regiões onde êste ediantamento apareça em graus diferentes, 
a variação de traços terá maior amplitude. E maior ainda se estudarmos a sua 
evolução através de épocas sucessivas, o que, aliás, pode ser feito tomando-se 
áreas diversas de cultura atual, mas realmente representativas de épocas diferen
tes na técnica de plantar cana e fabricar açúcar. 

Seria um outro modo de apreciação da paisagem cana vieira, êsse de sua 
evolução no tempo. Teríamos de n?8 estender muito para utilizá-lo desta vez. 

V - AS AREAS DA BETERRABA 

. Comparada com a cana de açúcar, em seu àspecto exterior e na paisagem 
agrícola que forma, está longe a beterraba de aparecer como uma planta irmã. 
As diferenças manifestam-se também sob o análise da botânica e da fitogeo
grafia. Atenuam-se, porém, nos laboratórios químicos que lhes determinam o 
conteúdo sacarino. E atenuam-se mais ainda aos olhos 'do geo-economista e 
do economista. ll:stes vêem na cana e na beterrftba as duas grandes fontes de 
produção de açúcar. 

Já vimos como são diversas das da cana as áreas produtoras de beterraba. 
Para esta, as condições mesológicas são bem outras. Bem outro . é o clima. 
Quer inverno bastante frio e bastante úmido; na primavera , chuvas frescas e, 
no verão, bastante sol. E' uma das plantas características dos climas temperados. 
E, entre as áreas dêste tipo de clima, situa-se nas do hemisfério setentrional. 

Seu cultivo no hemisfério Sul, ensaiado no Chile, Uruguai e Argentina, é 
ainda despido de significação. O Chile continua abastecendo-se de açúcar 
peruano, a Argentina do açúcar de cana das províncias setentrionais com Tu
cuman à frente, e o .Uruguai do açúcar argentino, brasileiro ou paraguaio, tam
bém proveniente da cana . 

Não seria, talvez, necessário perguntar por que se localiza a beterraba 
açucareira na parte temperada da porção Norte da Terra, sendo quase inexis
tente nas áreas de clima análogo do hemisfério Sul. Antes do mais, é preciso 
lembrar que estas áreas são, comparativamente, pequenas e que as suas popu
lações estão longe de constituir• mercados consumidores comparáveis aos do 
Norte. E elas se podem abastecer fàcilmente do açúcar de cana de produção 
própria ou de áreas vizinhas. Os paises da ponta meridional da América do 
Sul onde a beterraba poderia ser cultivada, como fizemos sentir, têm o abasteci
mento mais vantajoso do açúcar de cana argentino, peruano, brasileiro e para
guaio. A Africa do Sul conta com a produção canavieira de ?;fatal. E a Austrália, 
que possui também terras temperadas,. conta com os canaviais e a indústria 
açucareira de Queensland. 
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Além disso, as condições climáticas dessas terras ao sul do trópico de 
Capricórnio não apresentam sempre, com as terras temperadas do Norte, uma 
tal analogia que permita a cultura beterrabeira de vantagens semelhantes. 
'S:, ao contrário, mais vantajoso, de um modo geral, cultivar nà Argentina, 
Africa <lo Sul e Austrália, a cana do que a beterraba. Por isso, em tôdas essas 
regiões desenvolve-se importante agricultura de cana sob as condições de climas 
subtropicais. · 

Ao lado dessas fortes causas geográficas determina:ndo a existência da 
beterraba sacarina sómente em um hemisfério terrestre, outras existem. São 
de ordem histórica e cultural. A indústri.a do açúcar de beterraba, aparecida 
apenas há um século e meio, é um milagre da técnica moderna de produzir e 
pode mesmo ser considerada como uma expressão das grandes transformações 
econômicas que esta técnica trouxe ao mundo. Um autor alemão, naturalmente 
muito ufano de ser compatriota de Marggraf e Achard, diz ser possivel "afir
mar-se Cl1J.e cento e cinqüenta anos de açúcar de beterraba demandaram mais 
gênio e trabalho do que a cana em dois milênios": E isso é fácil de compreen
der-se: Eviden~emente, os países mais aptos para êsse esfôrço de "gênio e 
trabalho" foram e são .os de clima temperado do hemisfério Norte, - dentre 
êstes os da Europa e os Estados Unidos da América - e não os que apresentam 
pequenas áreas de clima semelhante na banda meridional do planeta. ' . . . Passado em re1'i,sta o fato de localização da beterraba açucareira no hemis-
fério setentrional - fato determinado, repitamos por causas naturais e histó
ricas - vejamos como naquele hemisfério tal fato de localização se exprime e 
que fatôres o condicionam. 

Planta de climas amenos, em geral a beterraba tem, para o seu desenvolvi
mento, exigência de condições naturais semelhantes às do trigo, embo~a peça 
menor quantidade de precipitações pluviométricas. Daí não ser de admirar que 
grandes produtores de trigo o sejam também de açúcar de beterraba. Está· 
claro que isto não significa a · fixação de uma regra pela qual se afirmasse ser 
tôda região de trigo produtora dêste açúcar .. Por ai só se pode dizer que, em 
geral, nas áreas onde o trigo é cultivado, a beterraba pode dar. Mas há países 
com boas áreas para beterraba e também com áreas aproveitáveis para a cana 
onde é mais vantajosa 'a indústr~a do açúcar desta planta do que a daquela. 
A Argentina é ótimo exemplo. O fato, porém, é que, no hemisfério Norte, na 
Europa e na América, grandes produtores de trigo p são também de beterraba. 
Veja-se o caso dos maiores produtores mundiais de açúcar de beterraba que 
todos sabem serem magníficos celeiros de trigo, com as respect).vas produções 
em toneladas na safra 1939-40: 

• 
União Soviética . .' .......................... . 
Alemanha ................................. . 
Estados Unidos ............................ . 
·França ..................................... . 
Grã-Bretanha ..............•................ 
Itál}a .... -.· ..............•................... 
Polon1a .................................... . 

2' 540 000 
2 303 000 
1 467 000 
1 033 000 

479 000 
450 000 
430 000 

Esta_ relação também serve para mostrar que se situam predominantemente 
na Europa os grandes campos beterrabeiros. Em 1939-40, · para uma produção 
mundial de 30 272 000 toneladas de açúcar, a parte proveniente da beterraba 
ascende a 11129 000 toneladas, bem mais da têrça parte. E, desta parte, tem 
a Europa 9 585 000 toneladas. São mais de 86%. O restante, (mais de treze 
por cento) pertence aos Estados Unidos (1467 000 toneladas) e, em pequena 

· parcela, ao Canadá (75 000 toneladas) . . · 
l:, assim, européia a indústria do açúcar de beterraba na proporção de 86%. 

O seu centro geográfico coincide com o centro daquela parte do mundo. Não 
admira que assim o seja pois, além de ter a seu favor as condições de clima 
da Europa, esta indústria é, como quase já o dissemos, uma conseqüência do 
desenvolvimento científico, técnico e industrial do europeu. Em outro capitulo, 
já lembramos como fatos geográficos de posição, fatos demográficos e fatos 
politicos bafejaram esta grande conquista do moderno gênio inventivo a serviço 
da técnica de produzir. · · 
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Invenção alemã, chegou depressa à França . que quase a precedi!u na aplica
ção industrial e no aperfeiçoamento agricola.. Com tempo, as áreas de cultivo 
foram-se alargando em todos os sentidos. Hoje há campos de beterraba · por 
tôda a parte européiii, da bacia mediterrânea. Nas latitudes mais baixai;, na 
Espanha, onde é cultivada no vale do Ebro, e na S1cilia - foi topar com a cana. 
Para o Oeste, seus campos principais ficam nos paises que têm praias no mar 
do Norte onde as ilhas Britânicas, recebedoras de açúcar de suas colônias tropi
cais e de alhures, já produzem umas 500. mil toneladas. 

Para SE e E, ela foi dominando a bacia danubiana e se alastrando em 
tôrno do mar Negro para firmar-se em manchas mais vivas nas planuras polo
nesas do Vistula e ucranianas do~Dnieper. E continua com a produção -russa 
não só dos .campos férteis da Ucrânia, mas já avançando além do meridiano 
de Moscou, com a produção da Geórgia e de outras terras asiáticas onde a irri
gação depõe em favor do adiantamento técnic~agricola. Esta produção era a 
maior do mundo até o ano anterior à tgmada pela Alemanha doa1 campos 
beterrabeiros da Tchecoslováquia e da Polônia. 

Para o eetentrião europeu tem-se a beterraba aproximado do círculo polar, 
já.contando boas áreas cultivadas ao sul da Suécia. 

Hoje em dia, os únicos países europeus não produtores de açúcar são a 
Grécia, a Noruega, a Estônia e Portugal. E, a não ser o último que se abastece 
do .açúcar de cana das colõnias, prevê-se que, em breve, êles terão suas indús
trias açucareiras próprias. Verdade é que circunstâncias de ordem política têm 
contribuído para essa disseminaç_ão da beterraba na Europa. E se, para a im
plantação da indústria, há um século e meio, influiram os fatos políticos e 
históricos mais relevantes da época, para a criação de indústrias nacionais nos 
Estados resultantes dos tratados da guerra de 1914, também fatos desta ordem 
têm participação dando lugar a que se formem pequenas econo,mias fechadas 
pelo sistema de auto-suficiência. 

Nos Estados Unidos, onde a produção do açúcar de beterraba é 100 anos 
mais ,nova do que a européia, datando de 1890 e tendo apenas meio século, 
esta indústria· bustou o Ocidente é a região · do sul dos grandes lagos para 
apresentar atualmente três manchas principais: a dos Estados das Montanhas 
Rochosas, a do Oeste Remoto e a dos lagos. No Canadá a produção é apenas 
de 15 % das necessidades de consumo. . 

Nos Estados Unidos, como se sabe, o coptingente da produção de beterraba 
tem sido um óbice ao alargamento dos campos de cultura. E as necessidades 
americanas de satisfazer à produção nacional de açúcar de cana, à antilhana e 
às de Havai e Filipinas têm constituído um freio aos beterrabeiros. Contudo, 
êstes já contribuem com UI1$ 23 por cento do consumo total do pais. 

E' interessante ·a comparação das áreas beterrabeiras com as cana.vieiras 
sob o ponto de vista de extensão. Em 1937, as estatísticas dão, para a beterraba, 
uma área mU'ndial de 3 310 000 hectares e, para a cana 4 580 000 hectares. A2. 
produções dos dois açúcares . foram, respectivamente, de 10 300 000 e 17 800 000 
toneladas, o que dá um rendimento em açúcar, por hectare cultivado, de 3,1 
toneladas para a ·beterraba e 3,9 para a cana. 

Essa foi a · ocorrência real. Sabe-se, porém, que, por unidade de superfície, 
a quantidade de açúcar de cana produzido pode ser até umas três vêzes maior. 
Em 1939-37, as três regiões de maior rendimento em açúcar de beterraba são 
a Holanda, a Suécia e a Dinamarca:, cujas cifras em quintais métricos por 
hectare exprimem-se, respectivamente, por 60,8, 58,2 e 57,5. Enquanto isso, 
Havai dava 162,9 quintais por hectare e Java 161,7. Se essas cifras representam 
o grau ótimo de rendimento das dua.s plantas sacarinas, está visto que, para. 
produzir a mesma quantidade de açúcar, a beterraba precisa de um terreno 
2 a 3 vêzes maior do que a cana. E se esta proporção não tem lugar nas áreas 
universais, é porque, em geral, as condições técnicas do cultivo e da indústria 
da beterraba são mais adiantadas do que as da cana. O aperfeiçoamento 
progressivo dessas condições exprime-se no aumento de rendimento. O exemplo 
russo é expressivo. Ainda há pouco uma publicação transcrita de "Sugar" em 
Brasil Açucareiro mostrava estatistiéamente que, ali, "a área de plantio de 
beterraba pràticamente não se modificou desde 1933; os rendimentos, porém, 
cresceram consideràvelmente". Com efeito, em 1933, 2 991 000 hectares produziam 
995 000 toneladas e, em 1940, 2 965 000 hectares davam 2 550 ooo toneladas de 
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• açúcar. Mesmo que se considere anormal o ano de 1933, a diferença de rendi-
mento mostra o quanto pode a ' racionalização de cultura em favor da grande 
indústria beterrabeira. 

Qe qualquer modo, as difer,.enças apontadas entre os maiores rendimentos 
em a~úcar por unidade de superfície cultivada com cana ou com beterraba 
'(&0,8 e 58,2 c_ontra 162,9 e 161,7 quintais por hectares) constituem um elemento 
a mais para o estudo da expansão geográfica: e econômica das duas plantas. 
Mas não um elemento decisivo. · ' . 

Em face dessas diferenças, muitos julgam antieconômica a indústria beter
rabeira. Via de regra, o custo de produção do açúcar de beterraba, em virtude 
dêste e de outros fatôrés, é superior ao do açúcar de cana e mesmo superior 
ao preço de venda dêste açúcar já transportado das áref;).s canaviei~as para as 
beterrabeiras. E' que os fatos econômicos não se explicam só pelas causas. 
econômicas, nem só pelas causas geográficas. Há os fatôres políticos, os fatôres 
sociais, as exigências peculiares aos regimes, aos governos, aos momentos histó
ricos. E o fenômeno econômico beterraba, talvez mais do que qualquer outro, 
há que se estudar à luz de todos êsses fatôres e de cada um dêles. 

VI - POPULAÇÕES AÇUCAREIRAS 
' . 

Comq todos os capítulos da geografia e da economia do açúcar, o dos 
agrupamentos humanos, que empregam sua atividade na produção dessa riqueza 
e dela vivem, tem qe dividir-se em duas partes·: a da cana e ·a da beterraba. 
. As populações beterrabeiras, - as quais se situam nas áreas que fixamos 
no último capítulo são européias ou americanas. Os seus caracteres intrínsecos, 
os de sua atividade e os das relações sociais daí provenientes não são de molde 
a singularizá-las. Trabalhadores agricolas ou industriais, os que formam o 
maior número na agricultura e indústria do açúcar de beterraba têm caracteres 
mais ou menos semelhantes aos dos que vivem de outras agriculturas dos climas 
temperados, na Europa e •na América. 

As diferenciações regionais, existentes por fôrça de fatôrgs géográficos, são, · 
por ventura, mais pronunciadas do que as decorrentes do fato de exercerem 
a mesma atividade econômica. O campônio europeu que cultiva beterraba é 
socialmente idêntico ao que cultiva trigo; embora um e outro na Itália possam 
diferir do que se encontra na Polônia . · 

Atividade nova e imposta de cima para baixo pelos homens da ciência, da 
técnica e da· administração, a beterraba não chegou a inform_ar um gênero 
de vida. Não se pode, pois, falar de uma civilização ou, no sentido sociológico, 
de uma "cultura", dela decorrente. 

Com as populações cana vieiras não sucede o mesmo. A ca·na de açúcar na 
história da ocupação e da utilização das terras tem tido · um papel de primeiro 
·plano. Sobretudo nos continentes novos. Só os casos do Brasil e das Antilhas 
dariam para ilustrar. Mas há, também, os do Oriente, na Insulíndia e na 
Oceânia. .1 • • 

Ninguém desconhece como a atividade na dgrij::ultura da cana e na indústria 
do açúcar influi sôbre a formação de muitos povos entre os que só a partir do 
século XVI entraram para a geografia e trouxeram sua contribuição para o 
domínio da histpria; geografia e história universais. Aqui, pode-se falar mais l 
à vontade de populações açucareiras, pois a denominação corresponde a um 
gênero de vida e de sedimentação social. E esta se tem processado através 
de séculos de relações estruturadas pela mesma atividade, em meios naturais 
semelhantes. · · 

O papel dêsses meios naturais vale a pena ressaltar. A sua similitude deve-se 
quase semp~ outra similitude: a dos fatos humanos·que condicionara,m. Sabe-se 
que terra, plantas, animais (fatôres naturais) e homens (fator humano), aos 
olhos do geógrafo, formam sempre um todo, cabendo-lhe explicar as interrela
ções unificadoras. Nas áreas universais da cana de açúcar h~ exemplos vivos 
de integração e unificação do homem com a ·natureza. Mas existem, igualmente, 
numerosos fatôres de perturbação. E, como a integração geográfica pouco tem 
a ver com o plano social, podem coexistir com ela, no que respeita à cana, 
inúmeras causas de des~quilíbrio e mal-estar social. E' o que veremos". 
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Como são e como se formaram as populações açucareiras do Brasil, já 
tivemos quem no-lo explicasse. Temos, pois, um bom ponto de partida- e têrmo 

· de comparação nas áreas brasileiras onde o açúcai;. constitui a atividàde predo
minante. Há nelas um bom milhão e meio de brasileiros. E muitas zonas ligam 
inseparàvelmente o seu destino ao do açúcar. 

Mas, enquanto no Brasil é o destino de certas zonas que, atualmente, se 
liga à economia cana vieira, em outros países é o próprio destino nacional. que 
.se torna função do açúcar. Nas ilhas do mar de Caraíbas é assim. Tudo se 
conta em têrmos de açúcar. Em muitas delas, a alta densidade de produção 
por habitantes e por unidade de superfície o determina. E o produto torna-se 
o fator quase único de integração .do homem à terra. · · 

Ali, como nas demais regiões tradicionalme'nte açucareiras da América, o 
trabalhador é, quase sempre, negro ou mestiço de negro. Podem-se .apontar 
exceções. Porém se se considerar o caso da Argentina, é fácil recordar que, 
só depois do primeiro quartel do século XIX, se desenvolveu a indústria açuca
reira naquele país. (Foi em 1821 que o bispo Colombres introduziu a cana em 
Tucuman). Na Luisiana, a cana não foi responsável pelas primeiras levas de 
africanos. Foi introduzidá em 1751 e quando, em 1791, começou a indústria de 
fabricação de açúcar, já lá estava, o escravo prêto trazido pelos espanhóis para 
outras culturas subtropicaís. 

No México, onde a cana de açúcar não dominou de pronto, o prêto só entrou 
epi pequena quantidade. O Sr. Gileno Dé Carli já sugeriu que a política de 
restrição, nos tempos coloniais, à produção de açúcar, em favor da de cereais, 
teve cómo conseqüência ·etnográfica a não-africanjzação do país (Cf. O Drama 
do Açúcar, págs. 143-144). 

• Tornou-se ponto pacífico que, nos países americanos acentuadamente 
açucareiros,. a existência do ele~ento africano na formação racial é fenômeno 
~ ser explicado total ou parcialmente pelo açúcar como atividade econômica 
colonizadora. • 

Em Cuba, a parte da população formada por homens "de côr" atinge 26,58%. 
Significa isto que, dos 4 2QO 000 cubanos 1115 000 estão compreendidos nessa 
classificação (Dados da "Oficina General del Censo" in Cuba Económica y 
Financiera, número de setembro de 1941) . . ' 

Demora'ndo-nos no caso cubano, o que se torna interessante pela sua rele
vância, confrontemos as porcentagens de habitantes de côr por província 
(dados da Oficina General dei. Censo) com a produção de açúcar, também 
por província (dados da safra 1940-41 in Sugar, número de julho 'de 1941): 

Províncias 

Pinar del Río .................... . 
·Havana .......................... . 
Matanzas .................... : ... . 
Santa CJara ...................... . 
Camaguey · ....................... . 
Oriente .......................... . 

Produção Habitantes 
de côr 

(ton.) 
93 841 

198 723 
282 034 
527 171 
618 541 
686 678 

.<%> 
20,73 
20,63 
25,62 
19,65 
25,62 
40,79 

Procedido em rápido cálculo, com desprêzo, por mais de uma vez de algaris
mos decimais, para determinação do . índice de correlação de Pearson entre os 
elementos acima relacionados, encontramo-lo positivo porém muito baixo. E' que, 
no fenômeno em causa, há uma multidão de fatôres intervenientes. Não deixa, 
todavia, de ser expressivo o fato de ter a área de maior produção (a Província 
de Oriente) a maior porcentagem de habitantes de côr (40,79%). 

Em Pôrto Rico, iJha de densíssima produção açucareira e vida ainda mais 
dependente do açúcar do que Cuba, há uns 450 000 h;:i.bitantes pretos ou mestiços 
numa'população -de 1750 000 almas aproximadamente. 

Os dois países da ilha de Haiti são terras essencialmente açucareiras. O 
Haiti é uma república quase cento por cento negra e a Dominicana só tem uma 
quarta parte da população constituída por 'homens brancos;' o restante é de 
negros e mestiços. 
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Para uma idéia da formação racial das Antilhas, nada como vermos o modo 
pelo qual o professor Fred A. Carlson a sintetiza: "Relativamente aos caracteres 
físicos, a contribuição africana foi aparentemente o fator dominante, pois hoje, 
com exceção de Cuba e Pôrto Rico, há uma tendência acentuada ·de tornar-se 
a população negra a predominante nas ilhas. Em Jamaica, há 60 homens de 
côr para um branco; no Haiti não existe pràticamente gente branca; na Repú
blica Dominicana encontram-se 25 por cento de brancos, 50 por cento de mesti
ços (principalme'nte mulatos) e 25 por cento de pretos; Cuba tem 27 por cento 
de pretos e mestiços e o restante de brancos; e Pôrto Rico, uns 3"5 por cento 
.de homens de côr. Tanto Cuba como Pôrto Rico tiveram, no decurso do último 
século um aumento na porcentagem de brancos sôbre pretos, enquanto nas 
outras ilhas, particularmente nas menores, o aumento é do número de pretos 
sôbre o de brancos". (Fred A. Carlson, da Universidade de Ohio - Geography 
of Latih America, New York, 1940, pág. &48) . Como tantos outros, nota êsse 
autor que "cedo, no século XVI, os negros foram importados para o trabalho na 
plantação de cana". · 

Sôbre a situação 'econômica e social dessas populaçÕe&. não se torna necessário 
escrever muito. Dela j-á dissemos, comentando um livro: "Negro e mestiço faminto 
é o que não falta em Trinidad, Pôrto Rico, S. Domingos, Cuba e México. Mesmo 
naquelas áreas onde a alta concentração industrial reduziu ou extinguiu o traba
lho da classe média do fornecedor de cana, o trabalhador rural não conhece 
qualquer assistência s,ocial". (Artigo em O Jornal de 21 de agôsto de 1941). 
E o- livro que comentamos, O Drama do Açúcar, já citado, é bem um dos mais 
objetivos documentos ·sôbre a miséria social nas Antilhas açucareiras. 

E' tempo de vermos, agora, alguns traços das populações canavieiras em 
terras de outros continentes. 

Na Africa, a ilha Mauricia, onde a cana foi introduzida pelos colonizadores 
franceses, é uma terra histõricamente açucareira, exportando açúcar para !\, 
Europa desde os fins do século XVIII (Çf. H. C. Prinsen Geerligs ~ World's 
Cane Sugar Industry, pág. 11) . Nessa ilha há 270 000 indianos em uma po~ula
ção de 380 000 habitantes. O indiano predomina no montante da população e 
no trabalho do açúcar. (Dados de Francis Maxwell - Economic Aspects of Cane 
Sugar Production, 1927) . . · 

Natal e Zulu na Africa do Sul, quanto ao volume de produção detêm o 
primeiro lugar entre as áreas canavieiras africanas. (573 000 toneladas na safra 
1940-41). E o negro que tanto açúcar tem produzido em outrllS terras, naquelas 
em que é nativo, também serve a essa utilidade. 

No Oriente, Java que tem· a maior produção mundial de açúcar depois da 
índia (no Ocidente sõfuente Cuba a supera) conta uma forte densidade demo
gráfica. Os seus quase 40 milhões de habitantes gàrantem-lhe o título de mais 
populosa ilha açucareira do universo. E é população quase totalmente de nativos. 
:Blsse fato demográfico proporciona ao país a majs baixa mão de obra entre 
todos os países exportadores de açúcar. 

Além de Java, dois outros importantes países açucareiros do Oriente têm 
seus trabalhadores em populações nativas: índia e Filipinas, sendo na índia 
a mão de obra ainda mais barata que em Java. · . 

Dizer trabalho barato é falar de uma considerável vantagem econômica. 
Mas é, também, dizer miséria social. E sob êste aspecto, as populações canaviei
ras dêsses países, guardadas certas diferenças decorrentes de formação etno
gráfica e religiosa, assemelham-se às das terras açucareiras do Novo Munao. 

Na· Austrália e em Havaí é que a situação difere profundamente. A. 
Austrália tem população fraca em relação à superfície. Isto constitui um dos 
óbices ao desenvolvimento de sua produção açucareira, a qual, como se sabe, 
se localiza em Queensland e Nova Gales do Sul. São de raça branca não só 
os donos das usinas, mas também õs seus trabalhadores. Existe ali a chamada 
"White Australia Policy" ~ segundo Maxwell, esta política exclui a Austrália 
"da competição com países onde o açúcar é produzido com trabalho baràto de 
trabalhadores de côr". (o. cit. pág. 9) "Queensland apresenta uma exceção às 
regiões açucareiras por que o trabalhador brl).nco é o único utilizado". (pág. 88). 

Como decorrência da "Política da Austrália Branca", assistimos a um 
aumento muito lento em seu contingente humano. O índice de aumento é 
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dado quase exclusivamente pelo crescimento vegetativo, pois a imigração euro
péia é em pequena proporção. 

Os malaios, os chins, os indianos, os filipinos e os negróides oceânicos das 
ilhas vizinhas não podem entrar no país para dar-lhe seu trabalho. Trabalho 
que seus hábitos de vida tornam tão pouco exigente. O resultado é uma Austrá
lia branca, mas uma Austrália que produz caro. Um ponto branco na constelação 
multicolorida dos países açucareiros dos trópicos. 

Havai é outro caso curioso. Também ali a escassez de população tem como 
. coriseqüência a carência de braços. Assemelha-se ainda à Austrália pelo elevado 
nível de vida da população trabalhadora. Mas, ao contrário da população açuca7 reira da Austrália, a de Havai constitui um curioso moseico étnico. 

Para formar a população dessas ilhas de indústria açucareira relativamente 
.r-ecente, vieram imigrantes dos pontos, mais piversos e afastados. "No início 
da industria açucareira em Havaí, diz o já citado Maxwell, o número de traba
lhadores era insuficiente. Em .1852, quando a indústria estava pràticamente 
,tomeçàndo, trabalhadores agrícolas foram introduzidos em Havaí vindos da 
China às expensas dos plantadores. Desde esta data, vêm trabalhadores de 
Cantão, Mongólia, Chi'na, Coréia, Japão, Pôrto Rico, Madeira, Açôres, Portugal, 
Espanha, Itália, Polônia, Austria, Alemanha,. Rússia, Micronésia e Filipinas" 
(o. cit.). Está claro que êsses asiáticos, oceânicos e filipinos tornam as terras 
havaianas uma das áreas universais do açúcar de população mais heterogênea. 

E não é preciso que essa população seja branca oomo a de Queenslarid para 
ter a proteção de leis sociais a garantir-lhe um nivel de vida mais digno. 
Ali não há o desemprego da entressafra, socialmente calamitoso na generalidade 
das regiões predominantemente açucareiras e que nas ilhas do Caraíba, por 
exemplo, é um dos fatôres da miséria. 

O que se pode concluir dêsse rápido relancear de vistàs por diversas· áreas 
l'Jrodutoras de açúcar de cana é que, - fora da predominância dos negros e 
mulatos da , América, dos negros de Natal e Zulu, dos indianos de Mauricius 
e da índia, dos nativos de Java e Filipi·nas, tôdas populações ditas de côr e 
vivendo ainda hoje as amargliras de que o doce do açúcar parece tirado há 
tantos séculos, - fora disto, só o branco da Austrália e o. havaiano (branco, 
amarelo ou malaio) têm uma ceFta dignidade de nível de vlda. 

E há certos contrastes que a análise surpreende: 
Havaí e Pôrto Rico são terras pertencentes aós EE. UU. ·e ambas importantes 

fornecedoras do grande mercado americano. Entretanto, em H~v.ai os salários· 
são altos e o trabalho tem algumas garantias. Tem o "Welfare., Work'", que 
F. Maxwell considera. "a mais bem ori~ntada organização des$1f" espécie nos 
países que visitou" e tem o emprêgo garantido por .todo o ano. Em Pôrto Rico, 
também há salários altos: l dolar a $1.20 no campo, segundo ver.ificou o 
Sr. Gileno Dê Carli: "Mas as fábricas, informa êste mesmo autor, pela sua 
eficiência, colhem a safra em noventa dias. E os serviços mecanizados para 
plantio e limpa não exigem muito pessoal de campo. Quer dizer que o trabalha
dor rural tem efetivamente 90 dias de trabalho durante a safra e um máximo 
de 20 dias no período da entressafra. Calculando à base de 110 dias de tra
balho, o trabalhador rural recebe por ano 2:783$000 ou 7$624 por dia". O resto 
do tempo "vi,.ve num ôcio, numa quietude tropical dos dias para:dos, a olhar 
o céu pelas frestas da sua casa esburacada, ou a tapar as fendas das paredes, 
desequilibradas quando o vento sopra forte". (O Drama do Açúcar, págs. 37 e 
38) . E daí resulta naturalmente que êle "vive sempre endividado no armazém 
da usi'na e nas casas comerciais dos "pueblos" e cidades'". Enquanto isso,. º~ 
trabalhador de Havaí, vindo quase dos quatro cantos do mundo, tem sua situação 
mais ou menos estabilizada. · 

Temos, assim, duas regiões açucareiras insulares, ambas pertencentes a.os 
EE. UU., ambas super-industrializadas, ambas de grande fertilidade e pequena 
superfície. Mas a condiç_ão do homem de Havaí, onde a indústria não tem tra
dição, é bem melhor que a do de J;>ôrto Rico . As causas do :fenômeno talvez 
possam ser investigadas em fatos de povoamento. Pôrto Rico tem mais de 200 
habitantes por quilômetro quadrado. Forma com J8.va entre as áreas açucareiras 
mundiais mais densamente povoadas, enquanto Havaí vem, de há muito, pr.e
cisando do braço alienígena. 
B.G. 3 
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Outro contraste interessante vale a pena frisar. E' quanto à tndia, E' cos
tume levar à conta da supe:r;população as possibilidades e va•ntagens de certos 
paises exportadores. Assim, entre outros, os casos de Java e Pôrto Rico. Mas, 
na índia, a superpopulação ainda não teve o mesmo efeito. Os mercados do 
açúcar indiano são ainda mercados internos. E êste país, que é o maior produtor 
de açúcar do mundo, sendo também o mais populoso, fabrica só para o seu 
consumo e, às vêze/i, tem até necessidade de import1;1.r um pouco. E' mais um 
elemento a singularizar a índia na geografia e na economia universais do 
açúcar. · 

VII - O FATOR CLIMATICO NO BRASIL 

Em quase todos os lugares da extensa área territorial do Brasil, a cana 
de açúcar pode crescer. Não é, porém, em qualquer um que sua cultura pode 
ser feita de modo econômico. As condições naturais a atender são principalmente 
as de clima e solo. E' das primeiras que nos vamos ocupar agora. · 

As áreas brasileiras em que essas condições se apresentam em grau ótimo' 
são numerosas e extensas. As manchas de canaviais encontradas no país 
ocupam muito pouco das terras apropriadas de que tllspomos. E são diminutas 
não só quando comparadas com a superfície do país, porém mesmo quando 
em confronto com as terras Cl,lltiváveis com cana. Isto principalmente ao se 
levarem em consideração os modernos recursos da técnica agrícola, os quais 
permitem o aproveitamento de maiores extensões de terrenos. Pis terras onde 
íi. cana é cultivada mais intensamente são as que nos vão servir como amostras 
para o exame das condições climatológicas típicas das áreas brasileira.S onde se 
explora essa agricultura . 

No capitulo terceiro dêste estudo, tratando, no plano univel'Sal, da influência 
do fator climático sôbre a economia açucareira, fixamos as exigências da cana 
relativas ao assunto e vimos de que modo o clima atua sôbre a distribuição 
da produção açucareira em tôda a terra . No Brasil ficam grandes áreas a 
serem classificadas dentro daquele tipo de regtões que, Ellsworth Huntington 
denomina de "regiões úmidas de agricultura tropical" (Principles of Human 
Geography), nas qqais a cana tem o seu habitat preferido. Nelas ficam as 
terras brasileiras climàticamente mais propícias, precisamente aquelas onde se 
verifica maior adensamento de produção. 

No estudo da influência do clima sôbre a economia açucareira ·do Brasil, 
dois são os elementos importantes a considerar: a temperatura e as chuvas; 
mais importante êste do que aquêle. -

.. Temperatura 

Encontram-se as áreas da cana em ambas as grandes zonas em que, quanto 
à temperatura, se pode dividir o território brasileiro; a de clima tropical e a 
de clima subtropical. Chamamos subtropicais as regiões brasileiras de tempera
tura média anual inferior a 22º. Há quem prefira chamá-las temperadas e há 
quem divida o país em três zonas climáticas: tropical, subtropical e temperada. 
<Divisão Morize-Delgado) . Mas isso importa em certo ·afrouxamento do rigor 
terminológico que o assunto preciSa. ter a bem mesmo de sua clareza, dada 
a necessidade de confrontos com outras regiões e de enquadramento na classi
ficação geral dos climas da terra. Adotamos aqui a divisão do clima do Brasil 

.-do Sr. Salomão Serebrenick <Mapa Climatológico do Brasil - Serviço de 
Meteorologia do Ministério da Agricultura, 1941), denominando, porém, subtro
pical a zona que para êle é temperada. Já vimos em outra parte que1 no 
domínio da geografia do açúcar, a planta industrial dos climas temperados não 
é a cana e, sim, a beterraba. 

A maior parte das terras cana vieiras do pais fica na zona tropical; ao 
norte, pois, da isotérmica de 22°. Ali também estão as Meas de grande densidade 
produtiva: - as de Pernambuco, Alagoas, Sergipe, . do Recôncavo baiano e de 
Campos. As terras subtropicais, as de temperatura média anual abaixo daquela 
isotérmica, vão ter como centros de produção C'anavieira mais densa as da 
parte meridional de Minas Gerais - Zona da Mata e' Zona Sul - e as de 
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São Paulo, bastante difusas, com suas principais áreas na bacia do Piracicaba 
e na do Capivari, tributários do Tietê (Municípios de Campinas, Piracicaba e 
Capivari). 

Para uma visão gráfica dos climas brasileiros das regiões da cana, quanto 
à temperatura, nada como situarmos estas zonas em uma carta de isotérmicas. 
· ' O mapa aqui inserto esclarece o assunto mais do que quaisquer explicações. 
Vejamos o que de mais expressivo nos diz o seu exame. 

Na ·zona tropical: As terras cana vieiras mais importantes são as de Pernam
buco, ao norte da isotérmica de 26º. As' da Paraíba (vale do rio Paraíba do 
Norte) também ficam acima dessa linha. térmica . As de Alagoas, Sergipe e 
Bahia têm temperaturas médias entre 24° e 26º. As de Campos, em latitudes 
mais elevadas, situam-se entre as isotérmicas de 22º e 23°. 

Na zona subtropical: As mais importantes terras canavieiras de Minas Gérais 
têm médias térmicas anuais que oscilam entre 19º e 21º .. As de São Paulo 
constituem as áreas cana vieiras de temperatura mais baixa do Brasil: 18º a 200. 
As de Santa Catarina, de menor importância econômica, têm médias termomé
tricas entre 20º e 21º. Estão em latitudes bem mais altas do que as das terras 
canavieiras de Minas e São Paulo, distanciando-se cêrca de 6° .das primeiras 
e cêrca de 4° das últimas, tendo, apesar disso, mais altos registos termométricos. 
E' que as de Minas e São Paulo estão no planalto interior . 

Nota-se, no conjunto, que as temperaturas médias das mais importantes 
áreas canavieiras do país se marcam entre o limite mínimo de 18° e o limite 
máximo de 26º. Tendo em vista a carta climatológica do pais e sabido que as 
exigências térmicas do vegetal permitem sua cultura um pouco acima e um 
pouco abaixo dêsses limites, não é exagêro afirmar que muito poucas e pequenas 
são as áreas de terras brasileiras onde, por efeito da temperatura, não se pudesse 
cultivar a cana. 

Outro elemento de relêvo quanto à temperatura é a amplitude de suas 
oscilações. Sabe-se que, na zona tropical, ela é, geralmente, multo pouco 
sensível. O mesmo não ocorre na subtropical. Nesta, registam-se diferenças 
consideráveis entre as médias das mínimas e as das máximas. Em conseqüência, 

·há canaviais da zona. subtropical que são afetados pelos rigores do frio. Os 
de São Paulo, aquêles do Brasil situados sob mais baixa temperatura e sob 
maior amplitude de oscilações, são, por vêzes, atingidos pela geada. 

Chuvas 

O outro elemento que importa considerar é o pluvial. Vale ressaltar, de 
passagem, o valor de seu estudo. 1!:ste elemento não sômente faz conhecer as 
possibilidades das terras de cultura como · pelo registo pluviométrico ao longo 
do período· vegetativo das safras, serve como dado esclarecedor das estimativas 
de colheita. · 

Em conseqüência de assim ter entendido, o Instituto do Açúcar e do Alcool 
mantém uma rêde de pluviômetros distribuídos em usinas pelas zonas açuca
reiras do pais. E' de 51 o número dêsses aparelhos em funcionamep.to. Sua 
localização obedeceu a um critério de zoneamento prévio, segundo as condições 
conhecidas. Mensalmente, ' são enviados à sede do I.A.A., para a Secção de 
Estudos Econômicos, os registos diários das precipitações dos 51 lugares diferen
tes das áreas canavieiras do pais onde se encontram instalados os pluviômetros. 
Os registos diários e as remessas dos boletins mensais incumbem aos produtores 
em cujas usinas estão os aparelhos, sendo digno de realce o espírito de com
preensão com que êles colaboram com o Instituto para o êxito dêsse . serviço. 

Para elemento de confronto; por onde se · pudesse apreciar a situação do 
tempo pluvial, foram tomadas as normais dos lugares onde se acham as estações 
pluviométricas controladas pelo I.A.A. No caso da não existência da normal, 
por se tratar de estação recente, as precipitações de cada lugar são confronta
das com a normal de uma estação próxima. O número de normais utilizadas 
nas zonas cana vieiras é de 28. Dentro de alguns anos, porém, com a coleta de 
pados que se está fazendo, será igual ao de pluviômetros instalados . 

Então, em vez de se compararem as chuvas de um lugar com a dé lugar 
próximo serão sempre comparadas com a normal da própria estação, desapare-• . . 
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• cendo as possíveis incltreções decorrentes da comparação com a da estação 
próxima. 

Outro elemento de confronto de onde se infere a situação das chuvas caídas 
em cada safra em curso são as precipitações na maior · safra colhida. A fixação 
dêste dado partiu, como é claro do pressuposto de que a melhor colheita corres
ponde a um regime pluvial mais propicio à cultura. 

São, pois, em número de três as curvas traçadas no período de 18 meses 
que é o do ciclo vegetativo da cana: a tla normal, a da safra maior, e a da 
safra em curso. O traçado da última é feito em segmentos mensais. O gráfico 
acima dá uma idéia dessas curvas. 

O serviço está ainda em período de início. Para que êle nos proporcione· 
apreciações seguras e mais precisas é nec.essário que tôdas as usinas onde se 
acham os · pluviômetros revigorem ainda mais o espírito de colaboração já 
existente, não deixando de enviar os dados em tempo e faze•ndo-Q. sempre do 
modo mais meticuloso. To:rna-sé, também, necessária uma rêde maior de esta
ções. E, além disso, - essa ~igência é de magna importância, - que se conhe
çam com exatidão as áreas anuais de cultura. 

E' de grande alcance econômico a mensuração das áreas cultivadas com 
cana em cada safra. Sem ela nunca se terão os dados exatos de rendimento 
agrícola~ E, sem os números representativos de áreas cultivadas e o rendimento 
agrícola que com êles se calcula, tendo. em vista o volume de cana, a aplicação 
prática dos registos pluviométricos à previsão de safras torna-se precária e 
pode tqrnar-se perigosa. 

Aproveitemos a oportunidade para uma sugestão: ser o fornecimento ao 
I.A.A. dos dados sôbre área cultivada uma obrigação imposta por lei a todo 
produtor de cana. A tarefa é fácil e não acarreta grandes ônus, pode'ndo ser 
de utilidade a assistência dos fiscais tributários do Instituto. 

O material colhido já nos dá boas indicações sôbre as condições de chuvas 
das regiões açucareiras do Brasil. São dêle os elementos de que nos ·utilizamos 
aqui, cabendo-nos dizer uma palavra de agradecimento ao funcionário a _quem 
incumbe êsse serviço, o Sr. José Mendes Guerreiro, a quem é devida igualmente 
uma palavra de louvor pelo zêlo com que vem realizando o trabalho a êle afeto. 

Uma vez satisfeitas as condições a que aludimos, não é de .mais esperar 
bons resultados práticos do serviço. Insistimos neste ponto, tendo em vista o 
que se tem conseguido em outros __ paises. "Sem dar valor absoluto às fórmulas 
pelas quais se tem tentado exprimir a relação entre certas colheitas e a quan
tidade de chuvas caídas, adverte Emanuel de Martonne, basta assinalar es&as 
tentativas para fazer sentir tôda a importância econômica da pluviosidade". 
E informa: "E'· assim que Rowson calculou o valor de exportação da cana 
de açúcar em Barqados com uma aproximação de 6%. Na Austrália, Willis 
estabeleceu relações análogas entre a quantidade de chuvas e as colheitas de 
trigo. Nos Estados Unidos, os estudos de Warren Smith chegaram a fórmulas 
que fixam uma relação precisa entre as precipitações e a ·produção de cereais 
(a~ e milho). Segundo Clayton, uma série de anos secos é sempre seguida 
de uma crise financeira (1837; 1873, 1893) e mesmo, freqüentemente, por mu
danças políticas que delas são resultantes. Na Europa, Brückner mostrou rela
ções semelhantes entre as variações da política aduaneira e as de pluviosidade, 
manifestandó-se a tendência ao protecionismo depois de períodos de chuvas 
muito abundantes na Europa Ocidental, ou insuficientes na Europa Orienta: 
lTraité de Geographie Physique, T. 1.0, págs. 177/8) : 

Estudaremos os traços gerais das condições. de chuvas das terras canavieira.s 
do Brasil segundo os dois 11eguintes elementos: a altura pluviométrica ~ a súi: 
distribuição sazonária. 

o exame das quedas de chuvas segundo mostra o quadro de normais pluvio 
métricas da Secção de Estudos Econômicos, inserto noutra parte desta revista. 
surpreende uma grande variedade nos volumes anuais, como primeiro caracte
rístico a notar. De um modo geral, os valores hídricos mais elevados encontrarr -
se nas áreas do chamado Norte açucareiro, áreas que abrangem principalment ~ 
terras compreendidas entre o no Paraíba do Norte e o recôncavo da baía cie 
Todos os Santos. . · 

- E' o Nordeste brasileiro, a região históricamente açucareira. Não, é claro, 
o Nordeste interior e semi-úmido o~ semi-árido, aquêle de que Euclides da 
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Cunha. .viu em Canudos uma miniatura, ao qual, pek>s contrastes vk>lentos, 
retratados em páginas de -tão robusto .poder .descritivo" recusou classificar em 
qualquer categoria geográfica. Mas, o Nordeste de clima tropical e úmido ande 
as .normais .pluviométricas registam alturas que só raramente descem de 1200 
milímetros. Ali, onde a cana de açúcar é tão antiga quanto a colonização, o 
clima figura entre os elementos positivos nos fatos de fixação da cultura e de 
sua evolução. Os outros elementos são o solo, a orografia, a hidrografia, a flora 
- no domínio da geografia natural, todos êles agindo como condicionantes. A1J 
qualidades colonizadoras do português e de trabalho do africano, no domínio da 
geografia humana, agiram como elementos condiciona.dos. 

'Extraindo do quadro de normais pluviométricas os' dados das precipitações 
anuais da zona considerada., exprimem-se êles pelos seguintes valores em 
milimetros: 

Pernambuco: 

Usina Mata.ri ......................... , ....... . 
Cidade de Nazaré ............................ . 
· '' de Goiana ............................. . 

Usina Tiúma ............. ... . ......... ...•.... 
" Bulhões ........................... : ... . 
'' Cucaú ................ .................. . 

Cidade de Barreiros .......................... . 
Usina Roçadinho ........................... : .. 

Alagoas: 
Usina Serra Grandé ......... .' ................ . 
Cidade de Atalaia ............................. . 
Usina Central Leão ................... . -: ..... . 

Sergipe: 
Cidade de Laranjeiras ....................... .. 

" ·" Japaratuba . ... ................ . ... . 

Bq.hia: 

1 335,7 
1 174,0 
1 740,0 
1 571,2 
2 032,9 
1 892,2 
2 483,0 
1 531,7 

i 232,l 
1 458,0 
1 606,9 

1 287,0 
1 176,0 

Cidade do Salvador .. : .. .................. , .. : 1 8'54,3 

Vê-se que o lugar mais sêéo é Nazaré (1174 nulimetros) ao norte de Pernam
buco, opd~ a zona da mata é bastante estreita. O mais úmido é Barreiros 
(2 483 mllimetros~ no sul do mesmo Estado, com sua sede a poucos quilômetros 
da praia. As precipitações de Nazaré autorizam-nos a classificar o município 
como área de exceção na faixa úmida do Nordeste Oriental. :mie é apenas seml
'Õ.mldo. Barreiros também foge à classificação, mas por motivo contrário. Tendo 
chuvas' anuais que vão além do dôbro das de Nazaré, seu clima é super-úmldo. 

Essa. grande diferença na· quantidade de chuvas tem sua influência nos 
fatos ecanômicos dos dois municípios da zona dos canaviais de Pernambuco. 
Basta notar que a produção de açúcar de Barreiros é mais de duas vêzes superior 
à de Nazaré, circunstância a que não deve ser estranho o regime pluviométrico. 

Pode-se, também, considerar característica de clima super-úmido a normal 
pluviométrica da Usina Bulhões, no município pernambucano de Jaboatão. 

Em Alagoas verifica-se pluv,iosidade inferior a 1 300 milimetros na Usina 
Serra Grande, o que, por certo, corre por conta da situação geográfica. A usina 
fica nos extremos ocidentais da zona da ·mata alagoana. 

· A maior discrepância na consideração· dos totais de chuvas por ano é a 
que se verifica em. Sergipé, onde uma normal registada é inferior a 1 300 mill
mettos e a outra inferior a 1200 milímetros. Se ajuntás.semos outra normal 
·plyviométrica, a de Aracaju (947,3 milímetros) aliás de grande período, iríamos 
ainda reforçar•a impressão de que os campos canavieiros de Sergipe são os de 
mais baixa pluviosidade não só da zona .considerada, mas de todo o Brasil. 

Pela quantidade de chuvas que caem na zona dos ca11aviais sergtpanos, 
aliás, também, na do sul de Alagoas, foge essa ~rea da mancha cartogramática 
de tipo tropical úmido (precipitações superiores a 1 300 millmetros) . O tropical 
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semi-úmido do interior avança até a costa. :t!:ste fato, entretanto, não é de 
efeitos muito consideráveis para a cana. Os campos sergipanos, baixos, ondulados 
e suaves, são grandemente fecundos e a cultura de baixios aluvionais é compen
sadora. A natureza das terras corrigem, ao menos em parte, a insuficiência 
das chuvas. · 

VIII - O FATOR CL!MATICO NO BRASIL 

Volumes pluviais do sul açucareiro 
,,, . 

Visto o que de mais expressivo se verifica no chamado Norte açucareiro 
quanto aos volumes anuais de chuvas caídas, fixemos o que, no assunto, se 
passa nas áreas ditas do Sul açucareiro. A exemplo do que fizemos quanto 
ao Norte, retiremos do quadro de normais pluviométriças das regiões canavieiras 
da Secção de Estudos Econômicos, os valores representativos dos totais anuais 
de chuvas nas zonas de cana dos E~tados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas 
Gerais (normais anuais em milímetros): . 

Rio de Janeiro 
Usina Paraíso ..................•.. .. 
Cidade de campos ...... · .......... : 
Cidade de Macaé : ................ . 
Usina Laranjeiras ....... .. .. · .. ... . . 

São Paulo 
Cidade de Campinas ...... ... ...... . 
Usina Piraciacba .................. :. 
Usina Itaquerê .................... . 
Cidade de Ribeirão Prêto ......... . 

Minas Gerais 
Cidade de Leopoldina .... ..... .... . 
Usina Ana Florência .............. . 
C~c1ade de Mox:ite~ Claros .. .. . . ... . . 
C1chi.de de Ita3uba ... , ..... .. . : . . . . 

(1930-40) 
(1933-40) 
(1933-35) 
(1933-40) 

(41 anos) 
(1933-40) 
(1934-40) 
(27 anos) 

(15 anos) 
(1933-40) 
(21 anos) 
(10 anos) 

984,4 
1 147,4 
1 2.94,7 
1 163,5 

1 405,l 
1 203,6 

824,9 
1 475,8 

1 509,6 
1 320,7 
1 24J.,O 

581,0 

Em confronto com as das zonas açucareiras do Norte, essas normais sugerem 
algumas considerações. Elas não apresentam nenhum valor atingindo 1 600 milí
metros, enquanto o maior volume no Norte chega a· 2 485 milímetros. Seus 
·valores mais baixos também são inferiores aos mais baixos registos pluviQmétricos 
do Norte açucareiro: 824,9 (Usina Itaquerê, em São Paulo) e 984,4 (Usina Paraíso, 
no Estado do Rio) contra 1176,0 (cidade de Japaratuba, em Sergipe) e. 1287,0 
(cidade de Laranjeiras, também em Sergipe). 

Continuando o confronto entre as duas séries de normais, procuremos as 
respectivas médias e medianas. As do Norte têm média igual a 1 598 milímetros, 
sendo a mediana representada por 1551 milímetros. As do Sul têm por média 
1262 milímetros e mediana igual a 1267 milímetros. Verificadas as diferenças, 
pode-se afirmar, pelos dados utilizados neste estudo, que as áreas canavieiras 
do Norte recebem 336 milímetros de chuva mais que as do Sul, se tomada a 
diferença das médias. Se os valores tomados forem os das medianas, os campos 
de cana do Norte serão mais chuvosos que os do Sul em 284 milímetros por ano. 

Se se perguntar por que os canaviais do Sul, recebendo, segundo a~bamos 
de ver, bem menos chuva que os do Norte, nem por isso deixam de desenvolver-se 
satisfatóriamente e apresentar boas condições de rendimento agríeola, - muitas 
vêzes melhores que as dos outros, - a resposta deve ser dada pelo exame de 
outras condições mesológicas. E' importante, por exemplo, a questão da distri-· 
buição das precipitações, ·ou seja, da regularidade das chuvas ao longo ·do 
período. que constitui o ciclo vegetativo da cana; assunto que examinaremos 
mais adiante. Também importa considerar a natureza do terreno quanto à 
constituição e quanto aos acidentes orográficos e hidrográficos a exigir maior 
ou menor quantidad·e de chuvas. E ainda é preciso levar em conta o conjunto 
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de· !atôres que influem sôbre a evaporação, não esquecendo que as condições 
térmicas dos terrenos do Norte, sendo de molde a fazê-la mais rápida, exigem 
mais chuva. · · · 

No Estado do Rio de Janeiro, a normal mais alta não chega a 1 300 milíme
tros (Macaé 1 294). E sendo a mais baixa de 984 milímetros (usiila Paraíso), 
podemos dizer que as áreas canavieiras fluminenses em vez· de serem geralmente 
úmidas como as do Norte, são apenas semi-úmidas. A normal da cidade de 
Macaé, no litoral, é a que mais se aproxima do tipo úmido. As outras -
usina Paraiso, cidade de Campos e usina Laranjeiras ·- são de terrenos dos 
famosos baixios aluvionais do· rio Paraíba. A irrigação natural compensa as 
i~suficiênctas de chuvas. O clima não chega a ser úmido, mas o solo o é e 
bastante. 

Os volumes das precipitações aqui são ainda um pouco mais baixos que os 
de Sergipe. Beneficia-se a cana das águas do Paraíba assim como ali se favorece 
do Vaza-Barris e de rios menores. 

As quedas de chuvas que se verificam nos canaviais de Campos podem 
considerar-se insuficientes para caracterizar o grau de umidade de um clima 
típfoo da cana de açúcar. Os canaviais da usina Paraíso recebem metí.os de 
1 000 milímetros por ano, exemplo que f~z lembrar os da. cultura da cana de 
certos países onde a água para os campos é antes de origem fluvial que pluvial. 
'.Em Campos, não é o elemento climático chuva que propicia a agro-indústria 
açuca:i;eira. E' a terra . · 

Tal clima em terras como as da zona da mata de Pernambuco •nunca teria 
permitido um horizonte de canaviais. Por outro lado, se se verificasse nos 
terrenos do baixo Paraíba um regime pluvial como o da área. 'dos canaviais 
de Pernambuco, teríamos em Campos, durante grande parte do ano, uma paisa
gem natural palustre impossivel de condicionar à pitoresca paisagem cultural 
da cana que ali se encontra. A natureza fadou essas regiões para constituírem 
os dois maiores centros açucareiros do Brasil. Pernambuco; primeiro, pelo 
clima; segundo pela terra. Campos: primeiro, pela terra;. segundo pelo clima. 

De São Paulo, com suas áreas de canaviais tão dispersas, temos duas normais 
pluviométricas na zona de. maior concentração e duas em zonas diferent~s e 
distantes da primeir.a. Na zona que compreende os municípips açucareiros de 
Campinas, Piracicaba e Capivari, temos uma normal de clima úmido (a da 
cidade de Campinas, 1 405 milimetros) e uma de clima semi-úmido (a da usina 
Piracicaba, 1 203 milímetros) . Fora dai, a de Ribeirão Prêto, servindo aos cana
viais de Sertãozinho, é de clima úmido (1475 milímetros). 

A outra normal de região açucareira paulista. é a da Usina Itaquerê, no 
município de Taba tinga, limítrofe ao de Araraquara. Regista 824 milímetros, 
sendo o mais. baixo índice pluviométrico em terras cana.vieiras do Brasil. 

Unia exceção no rol das normais de terras cana vieiras não 'Só de São Pauio, 
mas de todo o país. Dá impressão de alguma falha de observação ou de cálculo. 
Mas .os cálculos foram refeitos.. Quanto às observações, fomos informados de 
que se fazem meticulosamente, tendo o pluviômetro sido aferido pelo Serviço 
de Meteorologia do Estado. Confrontadas as precipitações de 1941 com a normal, 
o resultado não é de molde a comprometer a autenticidade desta. Em 1941 
choveu 923 milimeti;os em Itaquerê. . 

Parece mais estranho o fato quando sabemos que os terrenos não são da 
natureza daqueles da usina Paraíso, em Campos, - natureza de terreno que 
supre a carência. d'água pluvial. E por se tornar tão discrepante a normal 
pluviométrica de Itaquerê .damo-la ainda sob reserva. 

Podemos adiantar que, em áreas canavieiras próximas, as chuvas são rela
tivamente abundantes, estando o seu regime mais próximo do limite mínimo 
exigido pela agricultura da cana. Da usina Tamoio, em Arara.quara, temos 
registos pluviométricos de cinco anos. A média . das precipitações anuais é de 
1 272 milímetros, o que dá diferença considerável de 447 milímetros sôbre a 
normal de sua vizinha Itaquerê. 

A normal da Itaquerê cria pois a seguinte alternativa: ou não é autêntica 
por alguma falha de instrumento, de 'observação ou de cálculo, ou mostra 
.apenas as quedas de chuvas de uma área muito pequena, uma mancha de 
exceção na generalidade das terras canavielras. 
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No Estado ·de Minas Gerais, as quantidades de chuvas da área mais açuca
reira dão-lhe clima úmido. E' a área da zona da mata mineira a sueste do 
Estado, parte na bacia do Paraíba (do rio Pomba, seu afluente), parte na 
bacia superior do rio Doce. Na cidade de Leopoldina chove 1 509 milímetros e 
na usina Ana Florência, em Ponte Nova, 1320 milímetros. Um pouco mais úmida 
é a região de Itajubá:, onde os canaviais recebem 1 581 milimetros <le chuva. 
No centro Norte do Estado é que se situam campos de cana de menor pl~viosi
dade . . Assím é que em Montes Claros chove 1241 milímetros. 

O ·regime das chuvas 

Os modos peloo quais se faz a distribuição das chuvas ao longo dos doze 
meses do ano nas áreas canavleiras do Brasil indicam uma divisão nítida das 
nossas regiões açucareiras. Vemos áreas onde o período chuvoso se inicia 
em março e abril para terminar em setembro e o·utubro. São as do chamado 
Norte 1içucareiro, com suas chuvas de outono e inverno. E ~mos áreas onde 
o regíme pluvial é exatamente o inverso: as que possuem sua quadra chuvosa 
começando em setembro e outubro para findar em março e abril. São as do 
chamado Sul açucareiro com chuvas de primavera e verão. 

A divfsão das regiões açucareiras, feita por um critério que, a principio, 
parece atender somente à situação geográfica tem, assim, uma correspondência 
climatológica que muito a robustece. E' tão intuitiva e nítida essa grande 
divisão das regiões da cana feita pelo duplo critério da posição e do regíme 
de chuvas qlie, diante dela, aquela outra divisão feita pela temperatura, um 
tanto arbitrária pela escolha da isotérmica, passa a ter valor simplesmente 
teórico. • 

O exame do quadro de normais da Secção de Estudos Econômicos indica 
bem. a diferença. Indica que a região açucareira que se estende do vale do 
Paraíba do Norte ao Recôncavo baiant> tem sua quadra chuvosa coincidindo 
com o semestre mediano do ano civil; enquanto a outra, a que compreende as 
zonas açucareiras dos Estados do Rio de Jalieiro, São Paulo e Minas Gerais 
tem seu período de chuvas nos dois trimestres extremos do ano civil . Mas, para 
ilustrar o assunto, - mais que isso - para facilitar a stia· análise e compreensão 
de certos pormenores, nada como a imagem gráfica. De um lado- estão as 
curvas de precipitações nos doze meses das áreas canavieiras de três Estados 
açucareiros do Norte. Do outro, as dos três Estados açucareiros do Sul. 

Tôda uma série de observações êsses gráficos sugerem: o confronto entre 
os regimes pluviométricos das duas grandes regiões da cana; o estudo compara
tivo do regime de chuvas da área canavieira de um Estado ou de um lugar co~ 
a de outro Estado ou lugar; apreciação do regime pluviométrico de um Estado 
ou de um lugar separadamente considerados, etc. Há, em síntese, um conjunto 
de indicações fiXjl.ndo a situação do regime de chuvas nas principais áreas ca
na vieiras do Brami, sugerindo a apreciação de casos "Isolados e estuqos compa-
rativos de regiões, Estados ou lugares. · 

Poderiamos deixar êsses gráficos sem qualquer palavra de comentário ou 
interpretação. O rigor com que êles representam o fenômeno e a fôrça com 
que apelam para a faculdade Q.e análise bastariam por si. O que vamos escrever 
é apenas um pouco daquilo que êles nos ditam. 

Tomemos o que nos dâ a distribuição de chuvas na zona açucareira de 
Pernambuco, o de maior produção no Brasil. São oito as normais, quatro para 
o Norte e qua-tro para o Sul da zona. As do Sul (traçadas em vermelho) indicam 
grandes volumes de precipitações na época chuvosa, leva.ndo-nos à constatação 
muito clara de que os canaviais do Sul - os mais abundantes - de modo geral, 
não só recebem os maiores volumes anuais como são os de chuvas mais intensas 
no período úmido do ano, em Pernambuco e no Brasil. As diferenças de precipi
tações entre áreas da zona da mata pernambucana confirmam a divisão que 
Ultimamente se tem feito em mata úmida, ao Sul,. e mata sêca, ao Norte. E as 
paisagens floristicas refletem as ·diferenças pluvipmétricas. Os c~naviais maiores 
e melhores. são os da mata úmida. 

E' clara a influência dêsse regime pluvial sôbre o regíme agrícpla. Enquanto 
na mata úmida o inicio das plantações se verifica em junho e julho, quando a 
curva de chuvas já vai declinando na área da mata sêca, muitas vêzes, um 
ou dois meses antes já se inici~m as plantações das ladeiras (encostas de eleva-
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ções) . E' que, nestas, as chuvas dos meses mais úmidos não chegam a prejudicar 
o trabalho do plantio nem a "resfriar" a semente plantada. E como a sua 
quadra sêca é, na generalidade dos casos, mais sêca que a da mata úmida, a 
estiagem que se inicia em setembro e ·outubro já e·ncontra os canaviais novos· 
no seu quarto ou. quinto mês d~ plantados. 

Zonas co Norte açucareiro. 
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NORMAIS PLUVIOM;tTBICAS 
Zonas do S~l açucareiro 
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· O regime pluviométrico das áreas cana.vieiras de Alagoas e Sergipe apresenta 
curvas de perfis idênticos, repetindo, de modo aproximaâo o trlçado médio 
que se pudesse obter do de Pernambuco. Claro que em todos ocorrem certas 
variantes. Em sergipe, por exemplo, a normal de Laranjeiras apresenta como 
mês mais chuvoso o de maio, - o mesmo da maioria dos canaviais do Norte, -
enquanto em Japaratuba o maior .volume mensal ocorre em julho. 

Nas áreas do Sul açucareiro, os perfis das curvas pluviométricas são muito 
semelhantes em São Paulo e Minas Gerais. Uma comparação a.penas de lance 
de olhos quase poderia tomar uns pelos outros. 

Os canaviais do Estado do Rio é que têm um regime de chuvas um tanto 
diferente. Com menores volumes anuais, segundo vimos, gozam, todavia, do 
benefício de uma distribuição mais regular. Não têm muita chuva no período 
úmido, mas não são múito secos no estio. :mste fato, ao par das condições do 
terreno, possibilitá vantajosamente a agricultura cana.vieira de Campos. 

Voltando, para concluir, à .diferença fundamental do regime pluviométrico 
nas regiões de cana do Brasil, - a que existe entre o Norte e o Sul - é bom 
lembrar o relêvo de suas conseqüências no domi•nio econômico. E' em virtude 
dessa diferença que são diversas as respectivas épocas de plantio e colheita. 
No Sul, o plantio tem inicio, geralmente, em janeiro e fevereiro e a moagem 
começa em junho do ano seguinte, quando a cana está mais ou menos com ano 
e. µieio. Se. a cultura é de "cana de ano", a plantação é feita em agôsto e 
setembro para a cana ser colhida na mesma época do ano seguinte. No Norte, 
o plantio começa, geralmente, em junho e julho e o corte em fins de setembro 
do ano·seguinte. Há também ali a cultura de "cana de ano", plantio de terreno 
de capoeirão, feito em dezembro e janeiro para ter lugar o corte . na mesma 
época do ano seguinte. 

O fato singulariza o Brasil entre os países açucareiros. E' dos poucos países 
do mundo, entre ·os de indústria· de açúcar proveniente da cana, com períodos 
de moagem diferentes. Caso semelhante só nos ocorre o da índia. 

Entre nós, a safra do Sul que se inicia em junho emenda com a do Norte 
que começa em fins de setembro. Resulta um período longo de fabricação e· 
lançamento do produto no mercado. Tão longo quanto o dôbro de período 
idêntico na gen~ralldade dos países açucareiros. 

E não é difícil atinar com os efeitos benéficos dêsse fato. Basta ter em 
mira que, com isso, as necessidades de estoque para suprimento na entressafra 
são de volumes menores, menores sendo,. portanto, os capitais empregados para 
êste fim. Sendo curto o período morto, resulta, também dai, uma economia 
quanto a estoque no que se refere a tempo de sua duração. As operações de 
transporte e distribuição também se beneficiam como é claro deduzir. E de 
tudo decorrem maiores facilidades para a política de equilíbrio do mercado. 

~ Concorra para que o Brasil seja cartocràftcamente bem representado, enviando ao Con
.,.. selho Nacional de Geocrafia lnformaçõe1 e mapa1 que poHam 1er de utWdade à nova edlcle 
da Carta Geocráflca do Brasil ao MWouéslmu, que o Conaelho está elaborando. 
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1 
Tanto por motivos práticos como teóricos, existe um crescente interêsse entre 

os sociólogos no estudo das culturas contemporâneas ele nações estrangeiras. e 
de áreas do mundo. O chamado "estudo regional" tem como objetivo apresentar 
um quadro integral do padrão cultural' de uma área ou de uma nação, ao 
invés de uma série de estudos não relacionados entre si tratando de aspectos 
isolados daquela cultura . O antropólogo, com experiência no estudo das socie
dades primitivas como padrões culturais integrais, tem muito que contribuir. 
Mas enquanto para o estudo da população da ilha Trobiand um só ho
mem - o antropólogo - tentou ser ao mesmo tempo economista, lingüista, 
sociólogo, historiador e especialista em literatura, o estudo das complexas civili
zações modernas exige a cooperação de especialistas em várias disciplinas ~s 
ciências sociais e das litJmanidades visando um único fim. Além disso, parece 
não haver nenhuma conceituação geralmente aceita' das unidades geográficas 
e culturais a serem estudadas. Dever-se-ia estudar a América Latina, o Brasil 
ou apenas um vale do Brasil? Uma classificação taxonômica das , principais 
formas das culturas do mundo e suas variedades especiais proporcionaria uma 
base para análises e estudos objetivos posteriores. · 

Recentemente, o Dr. John Gillin, num artigo publicado em Social Forces, 
apresentou um conceito muito útil de cultura latino-americana moderna, 1 com 
padrões e valores comuns, distinguindo-a de outras variedades da cultura oci
dental. As instituições, os • elementos culturais e os valores que unificam a 
cultura latino-americana moderna são, segundo o Dr. Oillin, principalmente 
ibéricos e derivados de uma herança comum espanhola e de ' uma experiência. 
comum sob o domínio colonial espanhol.· Esta cultura latino-americana moderna 
(ou "creoula"), embora encontradiça em tôda a América do Sul e Central, tem 
muitas formas regionais e locais devidas a grandes diferenças no meio ·natural 

• e na influência de várias culturas· indígenas . Apesar do Dt. Gillin tratar princi
palmente de países hispano-americanos, muitos dos elementos da cultura latino
americana que êle descreve se aplicam ao Brasil, a despeito de sua herança 
,portuguêsa. Contudo, o Brasil deve ser considerado, na opinião do autor, como 
uma variação única e importante da cultura latino-americana. · Além disso, 
sendo o Brasil como nação e como unidade cultural tão grande, há importantes 
formas regionais da cultura brasileira a serem levacJas em conta. O presenté 
artigo é uma tentativa para classificar o Brasil em vá'tias sub-culturas regionais 
e para relacionar a cultura •nacional à cultura latino-americana moderna em 
geral. · . 

Através de tôda a imensa área do Brasil moderno (3 286170 milhas quadra
das) , que cobre um têrço da superfície terrestre da América do Sul, a população 

1 "Modern Latin Amerlcan Culture" Socia1 Forces, 25 (março de 1947), pp. 243-248. Em ou
tra publlcação êle a chama de "Cultura Creoula" (Moche, A P eruvlan Coastal ConmuniU, 
Snµthsonian Anthropology Publication 3, pp . 151-154). . . 

· N. R. - Traduzido para o português pelo Prof: Orlando Valverde, chefe da Secção Regio
nal Léste do Serviço de Geografia e Cartogr~a. 
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participa de um grupo de padrões culturais básicos, em sua maioria herdados: 
de Portugal, mas fortemente temperados com elementos africanQll e ameríndios,. 
Excetuando alguns europeus inassimilados e relativamente poucos índios nas. 
matas, tôda a população do Brasil' (41065083 habitantes) fala uma só língua 
- o português. Diferentemente dos países elevados vizinhos, tais como o Peru 
e a Bolivia, o Brasil não contém populações que falem línguas distintas (e. g., 
espanhol e aimará na Bolívia) e que tenham distintàs culturas (e. g., espanhola 
e hispano-índia). Comparado com outras grandes unidades polltlcas do mundo, 
tais como a China, a índia e a U.R.S.S., o Brasil é um país com uma cultura 
nacional homogênea. 

, Contudo, tanto eseritores brasileiros quanto estrangeiros- referem-se cons
t;:mt!mente às várias regiões do Brasil e ficam impressionados com a divers"ldade 
culturàl que se observa de uma parte do . país para outra. No Brasil, o homem 
da rua tem idéias estereotipadas relativas à estrutura da personalidade e aos 
padrões de comportamento 'dos seus compatriotas de várias parte do país. 
O paulista é considerado um negociante enérgico e eficiente; o gaúcho, do 
extremo- sul, é . um vaqueiro de maneiras um tanto rudes; o carioca é astuto e 
urbano, e o cearense é um comerciante esperto e' um andejo que abandona o 
seu amado torrão por causa da sêca. Tais estereptipos têm alguma base real. 
Condições ecológicas diversas e diferentes fatõres históricos, combi·nados com 
difíceis' comunicações entre uma parte e outra dêste enorme pais, produziram 
regiões do Brasil um tanto distintas, cada uma com sua versão característica 
da cultura nacional brasileira. . 

A maioria dos sociólogos interessados em problemas brasileiros reconhece 
diferenças regionais, mas só recentemente foi o problema estudado com métodos 
de pesquisa intezisivos e objetivos. Cada estudioso do Brasil tende a dividir 
o país com base no interêsse principal do seu próprio campo de especialização. 
Isto é,,um geógrafo, um economista, um historiador, um agrônomo, cada um 
tende a ver· o :mapa do Brasil de ·modo um tanto diferente . Contudo, ·a maioria 
dêles concorda no esquema geral da.s grincipais regiões, e as divergências entre 
êles são devidas mormente ao critério usado na definição· das regiões e à 
confusão feita de limites inter-estaduais com áreas sub-culturais. Baseado 
numa combinação de critérios tais como clima, relêvo, composição racial da 
população, pasbil.do histórico e padrões cu~turais e institu~ções modernas, parece 
ao autor que o Brasil atual pode ser dividido, a título de experiência, em seis 
regiões principais: o vale do Amazonas,· a costa do Nordeste, o Nordeste árido, 
os Estados médios industriais e, finalmente, a fronteira do "Oeste selvagem". 

O vale do Amazonas é uma baixada tropical, úmida, coberta em sua maior 
parte por ·uma floresta espêssa e monótona, embora ocorram planícies relvosas 
e, ocasionalmente, serras pouco elevadas. O grande' sistema fluvial formado pelo 
Amazonas e seus afluentes proporcionou ao homem um meio de transporte 
fácil, e a maioria da população amazônica vive ao longo das vias líquidas. A 
mata tropical fornece as atividades econômicas características da região - a 
coleta de produtos florestais (castanha-do-pará, borracha, côcos, madeiras, timbó, 
etc.). A população da Amazônia tem uma forte componente ameríndia; os 
índios contribuíram· mais ·para a cultura da região amazônica do que para a 
de qualquer outra parte do Brasil. Somente poucos escravos negros foram impor
tados· para a região, e a população básica do vale consiste de mestiço13 de 
português e índio.ª A cultura dos habitantes rurais é fortemente influenciada 
por padrões culturais ameríndios. Até o século dezenove, a "lrngua geral", uma 
forma modificada da língua aborígene tupi-guarani, era a língua mais falada 
na região. N; técnicas agrícolas amazônicas, as crenças populares e <>· folclore 
têm bàsicamente padrões ameríndios. Os curandeiros que curam o doente pelas 
práticas de sucção e massagem, e os contos populares amazônicos recordam 
Zeurupari, um demônio da mata que foi outrora um ente sobrenatural indígena. 
A região ~mazônica é .caracterizada por uma ecologia característica, poi: u1* 

• Em 1852, foi estimado que· os brancos constituem só 8,5%, os escravos negros 2,3% e 
eis mestlç.os (provàvelmente mulatos). 4,9'% da população total da Amazônia. O resto era de 
amerlndlos (V •. Correia Filho,, "Devassamento e ocupação da Amazônia brasileira", .Revista Bra
eileira de Geografia, IV, n. • 2, 1942, p. 283). Daquela épo~ para cá, houve um Influxo de 
população do Nordeste árido, composta em sua ma.lor parte de mestiços. . 
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resíduo pronunciado de padrões culturais indígenas na cultura moderna e por 
um forte elemento ameríndio na população. 

A sudeste da bacia amazônica fica o sertão árido do Brasil. E' uma re~ão 
de floresta arbustiva, cáctus e arbustos b;üxos e espinhentos. Tem mesas bal.Xas 
e poucas serras. Sêcas periódicas que ocorrem com intervalo de oito a quinze 
anos têm sido registadas desde 1711l-ll. Durante cada uma destas sêcas, milhares 
de pessoas morrem e outras· tantas. são forçadas a emigrar para outras regiões 
do Brasil. ' · 

A ocupação econômica típica da região é a pecuária. A agricultura só é 
compensadora em alguns oásis onde há suprimento de água permanente e. a 
irrigação produz safras magníficas . O "sertanejo" típico, como é cham!ltlo o 
habitante rural desta região, é um vaqueiro; o seu traje de couro us.ado para 
protegê-lo contra os arbustos espinhentos e característico do Nordeste árido. 
O habitante rural nordestino mostra fortes indicações de sua ascendência 
ameríndia, porque não sendo vantajoso trazer escravos negros para esta região 
os proprietários portuguêses empregaram índios para cuidar dos seus rebanhos. 
Esta região é famosa pelos fanáticos religiosos e pelos numerosos bandos de 
foragidos da lei. O movimento de fanatismo religioso dirigido por Antônio 
Conselheiro e descrito por Euclides da Cunha no seu livro clássico O.s, Sertões,•. 
ocorreu nesta- região e desde então foi repetido em menor escala várias vêzes. 
Os bandos de cangaceiros, tais como o de Lampeão, eram comuns na região 
até poucos anos atrás. Apesar dos danos causados pela sêca, o Nordeste árido 
é ainda uma das áreas mais densamente povoadas do B:rasil (14 habitantes por 
quilômetro quadrado, comp.arado com 4,9 por quilômetro quadrado para o con
junto do Brasil). Apesar da fôrça dos elementos ameríndios na população, o 
indio não influen_ciou a cultura do Nordeste árido no mesmo grau que o fêz 
na Amazônia. Os padrões culturais desta região são bàsicamente ibéricos, mas 
fortemente marcados pela necessidade de adaptar a vida humana a um meio 
hostil e inóspito. · 

A região da costa do Nordeste, um pouco ao sul da chamada saliência da 
linha litorânea do Brasil, contrasta· violentamente tanto com p sertão árido 
como com a Amazônia úmida. Esta faixa, de costa, com precip~tações regulares 
e solo vermelho fértil, foi o cenário de uma rica economia açueareira durante 
os séculos XVII ·e XVIII. Os lucros trazidos pelo açúcar atraíram ricas famílias 
de Portugal e a necessidade de mão de obra foi resolvida . pela importação de 
escravos africanos. O elemento negróide é, portanto, mais forte na população 
moderna da costa do Nordeste do que em outra parte qualquer do país. E, 
como seria de esperar, os elementos culturais africanos são mais numerosos na 
cultura moderna da costa do Nordeste do que alhures no Brasil. Alimentos 
típicos, tais como o .vatapá (azeite de dendê, amendoins, farinha de arroz, peixe, 
camarão e . vários temperos) e o "acarajé" (feijão frito no azeite de dendê), 
foram adotados dos escravos africanos. A "macumba" ou "candomblê", o culto 
religioso de origem africana que corresponde ao "vodun" haitiano, encontra-se 
com grande vigor nesta região. O folclore da região é uma mistura de contos 
africanos e ibéricos, em sua maioria. Os padrões culturais cierivados da Africa, 
asslm como as tradições herdadas do sistema aristocrático de latifúndios de 
monocultura, distinguem esta região do resto do pais. Esta foi a região descrita 

. por Gilberto Freire, no seu livro Casa Grande e Senzala.• Embora os latifúndios 
da costa do Nordeste tenham perdido; há muito tempo, a sua proeminência 
como produtores de açúcar, o tipo de agricultura do latifúndio monoprodutor 
ainda é a atividade econômica que caracteriza a região. São cultivados o açúcar, 
o cacau, o tabaco, as frut!'s e a mamona. · 

Os três Estados mais meridionais do Brasil, isto é, Paraná, Santa Catarina 
.e Rio Grande do Sul, têm clima temperado, em contraste com o clima tropical 
.e sub-tropical do resto do Brasil. A parte sul da região é o "pampa", o grande 
prado ondulado que se estende para o Uruguai e para a Argentina. O pampa 

• • 
• A tradução inglêsa Intitula-se "Rebelllon ln the Backlands" e foi traduzida por Samuel 

'Ptnam (Chicago: UniverBity o/ Chicago Presa, 1944). 
• 'rraduzldo para o Inglês por Samuel ptnam, com o titulo The Masters anã the 81avu 

(New York: Alfred A. Knopf, 1946). 
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brasileiro, como o pampa do outro lado da fronteira ao sul, é uma área de 
criação de gado. O gaúcho, vaqueiro brasileiro do pampa, adota, como o seu 
correspondente do Uruguai e da Argentina, muitos padrões cultutais, tais como. 
a "bola" (ou boleadeira), a bombacha, o poncho multicor, o chapéu largo, <> 
hábito de tomar mate numa cuia por uma bombilha, a dieta de .carne e a 
vida a cavalo. Nos Estados de Paraná e Santa Catarina, o pampa desaparece 
em grandes áreas de matas de pinheiros, muito diferen~s das matas pluviais 
que ficam um pquco para o norte. Estas florestas de pinheiros cobrem um solo 
rico e fértil e a região atraiu um grande número de colonos europeus (alemães, 
polacos, italianos, etc.) . Há no sul do Brasil, quase um milhão de descendentes 
de alemães e cêrca de 500 000 entre polacos e descendebtes. 1!:stes europeus, 
especialmente os alemães, têm r~sistido tenazmente à assimilação e a influência 
dêles sôbre a cultura da região -tem sido profunda. As técnicas agrícolas, as 
culturas, a linguagem e os tipos de casas, para mencionar sómente alguns traços 
culturais, revelam esta influência européia. O extremo. sul, portanto, é- caracte
rizado por duas variedades ·da cultura brasileira - a européia, recente, e a 
luso-brasileira, gaúcha. Os dois grupos combinados, criaram no sul a região 
mais enérgica e dinâmica do país. · 

Os Estados médios de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e parte do 
Espíritó Santo formam uma região que h9je bem poderia ser denominada de 
Brasil industrial. Dentro desta região encontram-se as duas grandes cidades · 
do país: Rio de Janeiro, com quase 2 ooo 000 de habitantes, e a cidade de São 
Paulo, com mais de 1300 000. A maioria das rodovias e ferrovias do país, a 
maior parte da sua indústria pesada, o maior número de universidades modernas, 
de laboratórios de pesquisas, de escolas de comércio e instituições cultura.is, 
e a maior parte de . sua agricultura comercial, encontram-se nesta parte do 
Brasil. E' nesta ·região que a tecnologia do mundo ocidental foi introduzida 
com maior êxito, e da qual se difunde a moderna cultura do ocidente para 
o resto do país . 

A industrialização e um sistema de comunicações moderno abafaram, em 
anos recentes, velhas diferenças culturais. Antigamente, esta região continha 
três tradições locais distintas, que ainda não foram esquecidas pelos brasileiros. 
O Estado do Rio de Ja'neiro, durante o período colonfal, foi desenvolvido por 
fazendeiros do açúcar que trouxeram numerosos escravos; o sistema colonial 
do Estado do Rio foi semelhante ao da costa dQ Nordeste. Em contraste, o 
Estado de São Paulo foi a terra dos aventureiros bandeirantes, que penetraram 
no interior da América do Sul durante os séculos XVI e XVII, à procura de 
ouro e escravos. São Paulo foi o centro da rica indústria cafeeira no fim do 
século XIX e no çomêço do século XX; a riqueza do café atraiu imigrantes do 
estrangeiro e de outras regiões brasileiras. São Paulo é atualmente o Estado 
mais rico do Brasil e o •centro da vida industrial e financeira do país. O 
Estado de Minas Gerais deve a sua importância no período colonial à descoberta 
de ricos depósitos minerais no século XVII. O ouro tornou êste Estado a parte 
mais rica do Brasil ·durante um certo tempo e também um importante centro · 
político do Brasil colonial.' Os resíduos destas diferenças no desenvolvimento 
histórico ainda são conservados nas áreas rurais dêstes Estados médios, mas 
.na maior parte êles foram substituídos atualmente por uma versão brasileira 
padronizada da moderna cultura da máquina. 

A oeste dêstes Estados médios industriais, no coração da América do Sul, 
nos Estados de Goiás e Mato Grosso, encontra-se uma grande fronteira moderna. 
c1e povoamento. · O território, entre os rios Xingu e Tapajós, em Mato Grosso, 
está apenas parcialmente explorado. E' habitado sómente por algumas tribos 
de rndios, que se contam entre os poucos selvagens do mundo que ainda perma
necem intactos. Outras ·áreas dêste grande Far-West já , estão parcialmente 
povoadas e as condições sociais geralmente associadas com a fronteira estão 
presentes. A lei e a ordem são frouxamente organizadas; existem malvados 
conhecidos que "têm muitas mortes nas costas" e os cidadãos nas pequenas 
cidades andam mais ou menos armados. Prospectores e garimpeiros exploram 
constantemente o sertão, e quando êles fazem uma importante descoberta sur
gem da noite para o dia cidades ligadas ao surto de progresso. O Far West 
neste período particular de · sua história é uma região sómente porquanto êle 
reflete uma cultura de fronteira dinâmica. A população vem atraída de tôdas 

• 
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as regiões do Brasil e contém europeus, negros,. índios e misturas de todos os 
graus concebíveis dêsses três elementos. Grande parte do Far West, é de terras 
boas para lavoura e criação de gado, e o Brasil está levando a efeito úm 
movimento chamado "A Marcha para Oeste", a fim de atrair brasileiros da costa 
para esta região a desenvolver. 

' Dentro- de cada urua destas seis regiões brasileiras e~istei:n diferenças na 
c:ultura contemporânea, como entre as classes socio-econômicas e entre os 
;grupos urbanos e rurais. Em cada região, exceção feita çlo Far West, há grandes 
oeidades, e nestas as classes superiores, pelo menos, vivem de maneira que 
eüfere muito pouco !as. classes que lhe são correspondentes no Rio de Janeiro 
e em São Paulo. Além disso, cada um dêsses c~ntros urbanos reflete fortemente 
a região da qual êle é· o centro econômico e cultural. A atividade econômica 
básica da região abastece uma grande indústria da cidade. A populaçã6 da 
cidade tem· aproximadamente os mesmos compónentes raciais do que a região. 
Uma grande porcentagem da população da cid.ade, tia qual muitos são originários 
das áreas rurais circunvizinhas, participa da cultura popular corrente da região. 
Pôrto Alegre, por exemplo, a maior cidade do extremo sul, tem umi:i. importante 
indústria de carne em conserva e grande número de alemães na população. 
Belém, o maior centro da região amazônica, é ·O centro exportador de progutos 
florestais, e a sua população é bàsicamente de mestiços de ibéricos e índios, 
como é aliás e~ tôda a Amazônia. ' , 

Estas seis regiões, indicadas como foram nos seus simples esboços, apre
sentam, a meu ver, versões especializadas de uma cultura nacional brasileira. 
Apesar dessas dife,enças ma;ca..ntês de ump. região do Brasil para outra, parece
me contudo haver uma moldura geral de uniformidade de cultura, que carac
teriza o Brasil como nação e como árear cultural difere'llte das outras culturas 
nacionais e regionais do Hemisfério Ocidental e das cultur,as eiiropé1as em geral. 
Conforme diz Gilberto Freire no seu livro Brazil: An Interpretation," há em 
todo o Brasil um "mínimo salutar de uniformidade cultural básica", que é 
composta em sua maioria de padrões culturais e valores portuguêses, por 
conseguinte europeus. Embora as influências ameríndias sejam fortes em uma 
parte do pais, as influências africanas em outra, e .as influências européias 
recentes em outra ainda, foram os portuguêses os governadores e, sensu latu, 
os criadores do Brasil como nação. Os povoadores portuguêses formaram uma 
importante componente do povo brasileiro do vale do Amazonas no norte, ao 
pampa no extremo sul. Os portuguêses, de-certo modo, devem ser considerados 
como os formadores do denominador comum de todo p Brasil. 

Pôsto que muitos dos seus padrões básicos e valores derivam de Portugal, 
o Brasil compartilha, pc;irtantó, de muitos traços culturais e instituições comuns 
a tôdas as chamadas culturas latinas. Como salientou o Dr. Gillin, a cultura 
latino-americana é católica romana na religião, e êste catolicismo é ibérico na 
sua ênfase ao culto dos santos, às festas públicas, às ordens monásticas e 
irmandades religfosas. "IdeolQgicamente, esta cultur~ (da América ~tina moder
na) é'antes humanística do que puritana ... e intelectualmente é antes caracteriza
da pela lógica e dialética do que pelo empirismo e pragmatismo".º Na América 
Latina a família é uma unidade excepcionalmente forte e sólida. Há um duplo 
padrão forte de moralidade sexual. Existe uma larga extensão de têrmos de 
parentesco e usam-se padrões de parentesco ceremonial (padrinhagem) para 
maior solidariedade social. As cidades !à.tino-americanas são cO'llstruídas em 
tômo de uma praça, em contraste com o nosso plano (americano) basea~ 
p.uma rua principal <Main Street), e suas casas são geralmente colocadas em 
frenté de rua, sem jardim na frente. Os padrões· latino americanos de lei 
e de processo legal seguem o Direito Romano conforme foi desenvolvido pelo 
Código Napoleão, em vez dos padrões anglo-americanos que conhecemos. Estas 
e muitas outras instituições e elementos culturais são com'lns a tôdas as 
culturas latino-americanas e, de certo modo, são característic;:i.s do Brasil . . 

. • New York: Alf~ed Knopf, 1945, p. 45. 
~ Gillln, op cit., pp. 243-248. 
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. 'Contudo, a cultura nacional do Brasil é claramente distinguível das outras 
ci'llturas latinas. Ela difere não si)mente wi.as instituições especificàs e padrões 
formais peculiares a ela própria, mas tarrtbém na interpretação singularmente 

. brasileira dada a aspectos que são tomados em comum com outras culturas 
latinas. Dai resulta uma configuração cultural diferente, um modo diverso de 
viver e uma diversa maneira de encarar o mundo. 

Essas diferenças na forma e no significado dos padrões culturais respltam 
da ecologia, da variedade portuguêsa da cultura ibérica, das culturas aborigenes 
ameríndias encontradas na área, das fortes influências da Africa e da fusão 
única de todos êsses elementos no desenvolvimento histórico db país. A popu
lação aborígene do Brasil, embora pequena em número quando comparada com 
as da costa ocidental da América do · Sul, tinha uma cultura especialmente 
adaptada ao meio tropical e· semi-tropical. Essa população teve uma influência 
.sôbre a cultura do Brasil desproporcional ao seu reduzido número. Os portuguê
ses sofreram menos de fervor religioso do que os seus vizinhos espanhóis e 
eram - e ainda são - famosos pela sua falta de preconceito racial. O grande 
número de escravos africanos (estimados em mais de 3 300 000 de 1600 a 1900) 
<leu um tom especial à cultura brasileira. Sendo a única det>endência portuguêsa 
na América, o Br:asil ficou isolado por uma rigorosa_ politica mercantil das 
-0utras colônias ame'ricanas, e o seu desenvolvimeµto histórico foi diferente do 
<los países hispano-americanos. O Brasil foi primeiro um Império, depois 
República; a estrutura social do pnpério com sua nobiliarquia nativa, os 
4 'Barões do Império", foi única na América. A. terra-mãe, Portugal, era um país 
.secundár~o no século XIX, e logo que o Brasil adquiriu liberdade política, olhou 

·Portugal de cima e voltou-se para a França como centro de influência cultural, 
mais mesmo do que. o ,fizeram os outros países latino-americanos. 

' . 
O mais aparente dos aspectos culturais que distinguem o Brasil dos outros 

países e áreas culturais da América é a língua. Não sómente é o Brasil o único 
país do Hemisfério Ocidental cujo povo fala o português, m:t.s também· o 
português do Brasil é bàstante diferente do que é falado em Portugal. O portu
guês do Brasil tem .uma entonação e um vocabulário tão diferentes do linguajar 
de Portugal que nunca há dúvida alguma sôbre que língua se está falando". 
O português do Brasil desenvolveu tantas expressões locais e tomou empres
tado tantos têrmos estranhos à língua máter~ tantos de línguas nativas (amerín
dio e africano) quanto de outras línguas européias, que um português recente
mente cl).egado de Lisboa teria tantos embaraços para t!ompreender o que se 
fala num café brasileiro, quanto um inglês numa república de estudantes 
amllricana. · 

A par com a diferença na linguagem, tanto do inglês e do espanhol como 
do português de Portugal, vem uma multidão de diferenças culturais subtis 
refletidas pela linguagem, tais como os modos de tratar, os CO'Uceitos de beleza 
e as expressões de valores e atitudes. A expressão brasileira de carinho "minha 
nega", usada às vêzes por um bran.co com sua espôsa também branca, reflete 
as reminiscências brasileiras peculiares de . relações pessoais afetuosas com 
negras que servil}m como amas sêcas e como empregadas.• A expressão "é mato" 
usada para significar superabundância de'qualquer coisa, só pode ser compreen
dida pela superabundância de matas ho Brasil. 

Embpra a mistura de raças seja um fenômeno comum na maioria dos 
países latino-americanos, em nenhuma . parte do Hemisfério Ocidental essa 
mistura igualou a extensão que ela tem no Brasil. A atitude brasileira em 
relação à raça é um dos traços característicos da cultu.ra nacional. Apesar de 
que os brasileiros não sejam completamente despidos de certo preconceito racial, 
conforme é demonstrado pela reclamação de alguns brancos brasileiros de que 
êles sentem nôjo da ""catinga de prêto", em geral verifica-Se que no Brasil 
dá-se menos ênfase na côr como s~mbolo de superioridade ou inferioridade que 

• Gilberto Freyre, The Maaters and the Biaves (New York : Knopf, 1946.), p 418. 

B.G. 4 
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em qualquer outra parte da América Latina. O próprio sistema de castas dos 
tempos coloniais com seus numerosos escravos e sua aristocracia latifundiária 
parece ter sido atenuado pela falta• de antagonismo racial brasileiro. Durante 
o Império, homens de ascendência escrava e nascidos em baixo nivel subiram 
a posições elevadas na aristocracia brasileira e no sistema monárquico. Houve 
barões e viscondes mulatos durante o Império, e da própria princesa real diz-se 
que dançou com André Rebouças, engenheiro notável e mulato escuro, quando 
ela observou que uma dama lhe tinha recusado uma dança, presumivelmente 
por causa da su~ côr. · 

Em tôdas as culturas latino-americanas há uma ênfase nos laços familiares, 
mas no Brasil pode-se quase dizer que há um culto da família. Embora as 
condições atuais com casas menores, apartamentos e vida industrial tenham 
trazido mudanças profundas na familia brasileira, ela é ainda um grupo relati
vamente grande e decididamente íntimo. A vida social de muitos brasileiros é 
passada principalmente entre os parentes. Há festas de aniversário, batismos, 
casamentos e reuniões de família. O grupo de parentes é notàvelmente grande; 
os têrmos .de parentesco são aplicados a indivíduos cujo parentesco teria sido 
esquecido em outros paises. Um primo irmão ou ein segundo grau de um pai 
pode ser chamado "tio" e os seus filhos podem ser "primos". A espôsa de um 
"primo" distante é chamada muitas vêzes de "prima".' Além de qualquer laço 
possível de parentesco, a solidariedade é assegurada no Brasil pelas relações 
de padrinhagem que é estabelecida no batismo, no crisma e no casàmento. É 
comum no Brasil que no casall}ento cada participante convide um h_omem e 
uma mulher para atuar como padrinhos na cerimônia religiosa e um par dife
rente para cada um na cerimônia civil. O casal assim reúne oito novos padrinhos 
no casamento. No Brasil, os "primos" e · padrinho&. são aproveitados para 
facilitar relações oficiais e comerciais; podem-se pedir pequenos favores ou 
considerações especiais de um parente ou de um padrinho·. Esta extraordinária 
e:ictensão dos têrmos de parentesco ~ o uso dessas relações cei;-imoniais para 
estender os laços de família é considerado muito brasileiro pelos próprios 
brasileiros. ' · . 

Os alimentos 'e hábitos alimentares brasileiros são diferentes dos que vigo
ram nas culturas latino-americanas circunvizinhas. Embora cada uma das 
várias regiões do Brasil seja famosa pelos pratos especiais, tais como os pratos 
afro-brasileiros da Bahia e o churrasco do Rio Grande do Sul, na maior parte 
do país inteiro a farihha, o feijão prêto, o arroz, a carne sêca e o café formam 
a base dos alimentos. A goiabada e a marmelada com um pedaço de queijo 
são sobremesas conheciQ.as em tôda parte do Brasil. Com exceção da ãrea 
onde se bebe mate no sul do Brasil, nada é mais tipicamente brasileiro do que 
o cafezinho, servido várias vêzes ao dia nas casas e nós -escritórios · brasileiros. 
A Espanha e os países hispano-americanos são famosos pelos seus jantares 
tardios. No Brasil, o café da manhã é constituído de café com leite e um 
pedaço de pão ou de bôlo de mandioca (beiju), o almôço é tradicionalmente 
das lOh,30' às llh,00 da manhã, e o jantar mais ou menos às 5 horas da tarde, 
seguido de uma ceia ligeira antes de dormir. Nas cidades brasiJeiras, estas horas 
tradicionais das refeições têm sido modificadas pelas necessidades da vida 
comercial e industrial, assemelhando-se às horas de refeições de Paris e. Nova. 
York. · · 

Inúmeros outros padrões culturais diferenciam o Brasil do resto da América 
Latina. O período do Carnaval, antes da Quaresma, emborà seja celebrado na 
maioria dos países católicos, é a festa mais importante do ano para os brasileiros, 
superando os feriados tanto patrióticos quanto religiosos. O zêlo ccJm que o 
povo brasileiro se entrega à dança e à música durante quatro dias e a maneira. 

-4e celebrar o Carnaval não se encontra em parte alguma. A música que cantam. 
e o estilo das danças é exclusivamente brasileiro. A música e a dança que é 

• conhecida no estrangeiro pel6> nome genérico de samba (no Brasil há nomes e 
variedades locais) é muito diferente do tango .argentino, da rumba cubana, da. 
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música popular mexicana e do jazz norte-americano. Outros festivais, tais 
como o de São João (em 24 de junho), são celebrados no Brasil de maneira. 
'especificamente brasileira. Nos grandes latifúndios brasileiros, o dia · de São 
João era o equivalente do Natal nos latifúndios do sul dos Estados Unidos 
durante o período colonial.ª Havia grandes danças na "casa grande" e onde 
ficavam os escravos os ·negros dançavam os seus sambas em volta de grandes 
fogueiras. Havia comidas, canções e músicas especiais para a ocasião. Mesmo 
atualmente os brasileiros celebram a véspera de São João fazendo grandes 

' fogueiras, assando batatas doces e soltando balões de papel e fogos de artifício. 
O folclore brasileiro com o seu complexo de bichos - tais COJILO o "quibungo", 

de origem africana, uma criatura horrível meio homem e meio animal, que 
engole crianças através de um buraeo nas costas; o "saci-pereyê", um negrinho 
com uma perna só, que persegue os viajantes, e o "pé-de-garrafa'', homem 
de perna pontuda que atrai os homens no mato - é uma fusão de elementos 
folclóricos americanos, africanos e ibéricos~ ·Agora é um folclore brasileiro, que 
não se assemelha mais a nenhum dos ingredientes. 

Apesar de que a arquitetura brasileira doméstica se parece de um modo 
geral com a. dos outros países latino-americanos, o pátio é substituído pelo 
quintal no fundo, e o arranjo interno da casa brasileira, com sua pequena sala 
para .as visitas e sua ênfase na sala de jantar, que serve a família para as 
reuniões íntimas, é algo de diferente da habitação tipica hispano-amerJ&ana. 
No norte do Brasil, o tipo brasileiro de rêde é um ornamento comum em tôda. 
a casa. l!:stes e muitos outros traços culturais por demais numerosos para serem 
.descritos aqui, são aspectos distintivos da cultura brasileira . 

Finalmente, parece haver uma série de traços psicológicos distintivamente 
brasileiros, se aceitarmos as impressões de viajantes e de estudiosos do Brasil, 
que separam os brasileiros dos outros latino-americanos. Diz-se que os brasileiros 
são mais e;xpansivos e mais volúveis do que ' ºs relativamente taciturnos. argenti
nos; êles são menos orgulhosos e menos preocupa.dos com a perda de face do 
que os hispano-americanos. Ademais, multos autores nacionais e estrangeiros 
mencionam uma certa tristeza, brandura e melancolia nos brasileiros. "Numa 
terra radiante vive um povo triste", é a linha inicial do famoso trabalho 
interpretativo sôbre o Brasil, escrito por Paulo Prado.• .inste é um outro aspecto 
da personalidade brasileira. Tanto Paulo Prado como Gilberto Freire descrevem 
o excesso de sensualidade e o grande amor dos brasileiros pela luxúria; Freire 
refere-se ainda a um "complexo de cavalheiro'', isto é, uma inclinação para o 
serviço público e para as profisssões liberais ·e um desagrado pelo trabalho 
tísico, como um traço da personalidade dos brasileiros herdado do feudalismo 
colonial.10 Junto com êssj:'!s traços figura um desejo de ,"ficar rico" e um amor 
ao jôgo. A própria hist6ria econômica do pais é constituída por uma série 
de surtos especulativos e quase todos os brasileiros jogam de alguma forma -
.seja no jôgo do bicho, seja nas loterias federais ou estaduais, seja, até recente
mente, em um dos luxuosos cassinos. 

O sistema monárquico brasileiro, a democracia brasileira e a ditadura 
brasileira eram diferentes dessas formas de govêrno tais como existiam na 
Europa ou mesmo nos países vizinhos. A recente ditadura, apesar de macaquear 
os padrões europeus, nunca se tornou um sistema rígido com rigoroso contrôle 
sôbre o povo. Piadas sôbre ô ditador, queixas e discussões sôbre a falta de 
liberdade de expressão e boatos de oposição crescente eram ouvldes abertamente 
nos café!! e salões. Quando .afinal o ditador foi derrubado, foi uma revolução 
branca, sem sangue, tipicamente brasileira. Os brasileiros dão uma torção 
unicamente brasileira às instituições e conceitos que êles . partilham com o 

8 Gilberto Freyre, Bra.16il, An Interpretation (New York, Knopf, 1945), p. 57. 
• O Retrato do Brasil, lí.•. edi<:ão (São Paulo, Edlt. Brasiliense Ltda. 1944), p. 11. 
10 Gilberto Fre'llre, Bra.16'1, An lnterpretation, pp. 62-63. 
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mundo ocidental. Conforme observou um e!Jtudioso de arte ·colonial: "No 
Brasil, o próprio Cristo está confortàvelmente pendurado. na cruz". 

A rápida descrição feita acima das regiões ·do Brasil e de alguns dos 
complexos culturais que unificam o Brasil é necessàriamente breve e experimen
tal. Ela é apresentada como um esbôço a ser comprovado por futuras pesquisas 
interdisciplinares que adotem métodos objetivos. A titulo de experiência, entre
tanto, o autor acha que o Brasil moderno contém cinco regiões · distintas, a ·saber: 
a Amazônia, o Nordeste árido, ·a costa do Nordeste, os Estados médios industria.is, 
o extremo sul e a fronteira do Fµr-West. Cada uma destas regiões é caracte
rizada. por '1ma ecologia párticular, uma atividade econômica principal, uma 
ênfase em um dos três contingentes rac,iais que. formam a POI?Ulação brasileira 
e uma cultura popular moderna distinta. Em regiões tais como o extremo 
sul e os Estados médios industriais, mais de uma tradição histórica tem sido 
presente, mas .as tendências modernas parecemt ter soldado essas tradições 
niais antigas numa só região. Especificamente, nos séculos XVII e XVIII, cada 
Um. dos Estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro deve ter consti
tuído uma região brasileira distinta, mas a tecnologia moderna com suas comu
nicações e transportes rápidos está destruindO' estas velhas diferenças locais. 
Pelo menos duas das regiões descritas (i. é, a Amazônia e o Nordeste árido) 
são caracterizados em têrmos de população pela fôrça da componente indígena, 
mas um contraste violento em condições ecológicas distingue claramente as 

. regiões uma da outra e assegura diferenças nos seus ajustamentos culturais. 
Estas diferenças regiónais no Brasil são variedades locais de uma' cultura 

naci<1nal. Como nação, o Brasil teve um desenvolvime·nto histórico único. o 
indio, o negro ·africano e o português, cada. um contribuiu para a moderna 
eultura brasileira e a configuração resultante afasta o Brasil dos outros paises 
latino-americanos e das nações anglo-americanas dêste hemisfério. Mesmo as 
instituições e as formas de cultura latinas que êle participa com os demais 
i>aíses latino-americanos têm tido relações e significados diferentes na cultura 
brasileira . O Brasil é uma distinta e importante área cultural da moderna 
América Latina, e dentro do Brasil há importantes diferénças regionais no 
padrão eultural brasileiro. l!:stes fatos devem ser levados em linha de contá 
na organização de uma política para a América Latina em geral ou para o 
Brasil em especial. 

• 

..- AOS EDITORES: llste "Boletim" nio faz publicidade remunerada, entretanto registará ou 
comentará as contribui!)Ões sôbre geografia ou de interêspe geográfico q11e sejam enviadas 

ao Conselho Nacional de Geografia, eoncorrendo dêSBe modo para mais ampla difusão da biblio· 
crafia referente à teografia brasileira. , , 



llesenha e Opiniões 

A Escola de Mina~ e Henrique Gorceix• · 
1 

A . fundação da Escola de Minas de 
Ouro Prêto constitui'um acontecimento 

• de realce no desenvolvimento do ensi
no técnico e das ciências físicas de 
nosso país. Com essa Escola, não so
mente se introduziram aqui os cursos 
da difícil .arte de minerar, mas insti
tuiu-se ainda de um modo prático o 
ensino da química mineral e o das 
ciências geológicas. Mas o relêvo maior 
do novÇ> instituto provém principal
mente dos · métodos peda-gógicos que 
inaugurou no Brasil, em desacôrdo com 
a tcmcepção e a prática do ensino exis
tente entre nós naquela época. Tais 
métodos foram de grande eficiência 
aplicados aos cursos da Escola, dando 
a esta um aspecto inteiramente origi
.nal em ·face dos institutos congêneres 
e um cáráter tão marcado e profundo 
que perdura até hoje: Resistiu à der
rocada que o ensino de lcmga data vem 
sofrendo entre nós, através da instabi
lidade e da desorientação das suas 
múltiplas reformas . . · 

Todo êsse trabalho é reflexo da 
forte personalidade de Henrique Gor
ceix que, aos seus atributos de caráter 
e inteligência, reunia conhecimentos 
tão profundos, que o fizeram um dos 
mais altos representantes da ciência 
francesa do seu tempo.' A instituição 
foi tão impregnada do espírito do seu 
fundador, que para realçar a feição 
original da primeira, se faz mister fo
calizar a forte individualidade do se
gundo, precisando-lhe os predicados 
morais e Intelectuais, bem' como estu
dando a sua formação cientifica. 

Só assim serâ possível compreen
der o que foi, para nós brasileiros, 
essa grande obra, tão pessoal, que 
por muitos anos depois da sua funda
ção se costumava ainda dizer, para 
defini-Ia: "A Escola de Minas é Hen
i'lque Gorceix". 

O presente trabalho será uma ten
tativa visando a fixação das fisiono-

• Artigo publicado origlnàrlamentE: em O 
Jornal !le 7 de setembro de ;1922, e transcrltQ em 
o n.• 4,•ano x1n da Bevi8ta da ' Eacola d.e Mi-
nas, de outubro corrente. . . 

L 
mias do inatituidol'\ e da instituição, 
vistas através de um discípulo, em uma 
das fases niais interessantes da vida 
~o ilustre educader e do grande ins
tituto. 

A · personalidade de Gorceix - o 
grande Pasteur, que muito estimbu 
Henrique Gorceix, assim definiu o seu 
discípulo da École Normale Superieure 
"Le meilleur de la division de physique: 
bea ucoup de feu et de zéle". E Radet 

. o erudito historiador que testemunhou 
a. sua atividade n~ Escola de Atenas, 
dele escreveu: ". . . une figufe curieu
se ... Henri Gorceix aurait db vivrb 
sous le directoire et participer de l'ex
pedition de l'Egyte. D etait né pour 
observer la nature au bruit du ca.non, 
entre la sabretaché d'un ·hussard et le 
bonnet a poils d'un grenadier". Edmond 
Perrier, comentando tais juízos, obser
va que se enganaria quem imaginasse 
Gorceix com o aspecto de um soldado 
de Detaille: não, tinha o feitio de uin 
camponês robusto a quem trabalho al
gum repugna, e que se compraz nos 
grandes circuitos pelos campos, desco
nhecendo a fadiga. 

Filho do planalto central francês, 
de "Saint D'enis-des-Murs" na "Haute
Vienne", êle sempre conserV'ou certa. 
rus~idade própria da vida do campo 
e que no meiQ em que viveu dava muita 
originalidade à sua figura, bem repre
sentativa, física e mentalmente, da ra
ça francesa. 

R'obusto, mas de estatura mediana, 
trazia a barba loura não abundante. 
Um pince-nez permanente atenuava
lhe a forte miopia. E, como traço fi
sionfüniço característico, um sorriso 
perma'I'ftlnt.e que parecia traduzir leve 
ironia, em contraste com a expressão 
bondosa dos seus olhos claros. · 

Gesticulava muito mais que qual
quer sul-americano, tanto e incontida.
mente· que, .ao caminhar, lembrava um 

· turbilhão em movimento com a forte 
cabeça em coastante meneio e os bra
ços abertos em incessantes e violentas 
trajetóiias. Sempre inteiramente ab
sorvido em seus pensamentos, disso 
desculpava-se referindo que o exem
plo lhe vinha de Buffon, que sempre 
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tinha em mente os assuntos que o 
preocupavam e estudava o melhor 
processo de resolvê-los. · 

Muito cedo lhe principiaram as di
ficuldades da vida . Aos 9 anos de ida
de Gorceix perdeu o pai que deixou 
Viúva pobre e 7 filhos. Passaram-se 
todos de "Saint-Denis-des-Murs" para 
St. Leonard e aos 12 anos, êle obtinha 
uma pequena subvenção para ·cursar o 
Liceu de Limoges, onde logo revelou 
qualidades não comuns de inteligência 
e atividade. Em 1860 bacharelou-se e 
obteve a permanência da pensão para 
freqüentar o Liceu de Douai, de onde 
passou ao Instituto Massini de Paris, 
com o fim de se preparar para cJ con
curso à freqüência aa Escola Normal 
Superior de França . Em 1863 · subme
teu-se a essa dura prova e em 1866 
recebeu o diploma de professor norma
lista de ciências físicas e matemãticas. 
Foi en~o lecionar né> Liceu de Angou
lême, de onde Pasteur e Delese o cha
maram para ser preparador de geolo
gia na mesma Escola Normal Superior 
em 1867. 

Em sua correspondência com Pas
teur, quando Gorceix em Angoulême, 
há uma· interessante carta do mestre 
que dá bem idéia do temperamento do 
discípulo . 

Era grande a impaciência do jovem 
professor para trocar o meio acanhado 
da província pelo de Paris, onde po
deria melhor desenvolver a sua capaci
dade científica. Pasteur muito dese
java essa transferência, mas era-lhe 
impossível promovê-la sem primeiro 
aparecer :uma situação convenwmte 
para Gorceix . Como o discípulo insis
tisse com certa pertinácia, enviou-lhe 
o mestre uma viva carta, concita'ndo-o 
a sa.ber esperar. A correspondência 
que mantiveram ambos posteriormente 
mostra o multo aprêço que se davam os 
dois sábios . 

Pouco permaneceu efetivamente no 
laboratório de geologia da Escola Nor
mal. O seu temperamento aventuroso 1 
incitava-o a procurar um cenãrio mais 
longínquo e a oportunidade veio com 
um acontecimento imprevisto. 

Em 1846, o ministro Salvandy fun
dara na Grécia a Escola Francesa de 
Atenas que, a partir de 1850, ficou sob 
a proteção da Academia" de Instrução 
e Belas Letras. Tinha essa Escola por 
fim facilitar aos professôres franceses 
uma estadia no Oriente para se aper
feiçoarem no estudo das artes e da lite
ratura antigas. :t!:sse instituto tornou-

• se famóso depois que um dos seus pro-
·fessôres, Beulé, descobriu a entrada da 
Acrópole, fato que teve grande. re
percussão com a publicação do seu 
famoso livro L' Acropole d' Athenes. 
Atualmente ·alguns dos diplomados da 
Escola Normal Superior, escolhidos en
tre os melhores, eram enviados a Ate
nas. Mas por muito"tempo a escolha 
recaiu exclusivamente em IJl'Ofessôres 
de literatura. Apenas um cientista fô
ra certa vez enviado à Grécia: Albert 
Gaudry, que ali descobriu uma rica 
fauna de mamíferos, em parte extin
tos. Apesar do enorme interêsse de 
suas descobertas paleontológicas, ·nunca 
mais pisou em Atenas, até 1869, ne
nhum outro normalista diplomado em 
ciências físicas. Nesse ano quis-se re
parar a injustiça e Henri Gorceix foi, 
pelos seus méritos, justamente o e.sco
lhido para ir professar em Atenas, dois 
anos depois de ser nomeado assistente
preparador de Delesse. 

Seguiu, pois, para a Grécia, como 
professor do curso de ciências. Foi-lhe 
confiada a escavação do Sa·ritorin e, 
como nesse tempo oferecia grande 
interêsse geológico o estudo do vul
canismo, cuja teoria ainda não havia 
sido firmada, êle entregou-se ao estu
do do vulcão que dom~na aquela ilha. 
Viajou em seguida pela Macedônia para 
estudar a geologia da região. A sua 
atividade, a sua curiosidade cientifica, 
a coragem que mostrou, percorrendo 
desassombramente sítios infestados de 
bandidos e salteadores, Mntra o con
selho dos experientes, de logo deram 
destaque à sua figura, entre os mem
bros da Escola de Atenas e permitiram 
que Radet dêle fizesse aquêle curioso 
retrato que já referimos, e que é o de 
um homem verdadeiramente explosivo. 

Mas, eis que rebenta .a guerra de 
1870 . Ao desastre de Sedan sucede a 
rendição de Metz. Gorceix, como nor
malista, estava dispensado do serViço· 
de guerra , e duplamente dispensado, 
como normalista e como professor em 
Atenas. Mas do fundo da Grécia êle 
saltou para França. E que 'outra arma 
poderia êle escolher a não ser a arti
lharia? Como sub-oficial partiu em de
manda do exército de leste, onde ser
viu na 26.ª bateria do 9.0 regimento 
daquela arma. 

Restabelecida a paz, voltou ime.., 
diatamente ao Oriente e um outro 
imprevisto veio ao seu encontro. Ni
syros é um vulcão extinto desde o prin
cipio da era histórica e situado em 
uma das ilhas da mar Egeu. 



RESENHA E OPINiõES 

A ilha. é de constituição b\teira
mente vulcânica., mas nenhum autor 

. clássico se refere à sua aparição. Ape
nas Strabão alu<;le ao vulcão, sob a. 
forma de uma lenda. Pois, em fins de 
1871, Nisyros começa a manifestar os 
fenômenos precursores de uma próxima 
erupção . A um violento tremor de ter
ra seguiram fortes detonações, com-
119.ráveis às de uma sucessão de raios, 
e· duas pequenas bôcas se abriram na 
cratera, vomitando uma torrente de 
fumaça e vapor d'água que envolveu 
eómplet.amente a ilha. 

Logo que teve conhecimento do fe
«i.ômeno, Gorceix partiu para o local. 
Quando ali chegou, já muitas outras 
bôcas se haviam formaqo, constituindo 
fumarolas que expeliam gases a 100° 
de temperatura. 

Empreendeu então os seus estudos 
dos g,ases vulcânicos, analisando-os 
tn loco e completou êsses estudos pelo 
da geologia das ilhas e o dos demais 
tenômenos complementares daquela 
erupção . 

As. dificuldades que teve de vencer 
para arrostar a natureza hostil e levar 
a cabo uma tarefa tão ousà.da, de
monstram a sua coragem, a sua no
tável resistência física e o seu grande 
interesse pela ciência. 

O estudo do vulcanismo a êsse 
tempo não estava feito, nem firmada 
a teoria dos fenômenos vulcânicos, e, 
por isso, o assunto tinha um grande 
1nterêsse no momento. Estava-se ainda 
no período das grandes controvérsias 
que sôbre a matéria dividiam os geólo
gos, por muitos anos, em dois campos 
opostos. 

Por dois anos inteiros estêve Gor
ceix vigilante aos movimentos de Ni
syros e, de volta à Fran9a, em 1874, 
além dos estudos que deixou deposita
dos na Biblioteca de Salônica, publicou 
os resultados de suas observações em 
Cos e Nisyros nos Anais da Escola Nor
mal Superior e nos de Química e Fi
sica, de P~ris . 

Estav·a assim consagrado natura
lista, geólogo e químico dos mais com
petentes do seu tempo. 

Ali, no laboratório da Escola Nor
mal, onde havia apenas reassumido o 
seus pôsto, uma outra surprêsa o co
lheu para silbitamente traiê-lo à Amé
rica. 

O Imperador D. Pedro II, viajando 
pela Europa, entre 1871 e 1872, fre
qüentara o Instituto de França e se 
relacionara com muitos dos seus mem-

bros. Entre êstes distinguiu a Daubrée, 
inspetor geral de minas, profe~or no 
Museu de História Natural e diretor da 
Escola de Minas de Paris. De volta ao 
Rio, correspondeu-se com êsse mem
bro do Instituto e pediu:..lhe a indica
ção de um geólogo capaz de fundar 

~uma Escola de Minas no Brasil . Dau
brée conhecia os trabalhos de Gorceix 
em Nisyros, pois que, êle próprio, Dau
brée, dedicava-se ao estudo das infil
trações das águas marinhas e o das 
suas relações com os fenômenos vul
cânicos. E tais estudos faziam objeto 
de longa data de suas pesquisas. Dau
brée, tinha assim, uma grande auto
ridade para avaliar a capacidade do 
geólogo de Nisyros. Além disso, Delesse 
lhe traz mais um testemunho do seu 
alto aprêço pelo saber e pelas quali
dades do seu assistente de geologia. 

Daubrée, sem hesitação, indicou, 
pois, Gorceix, a D. Pedro e, antes de 
findar êsse mesmo ano de 1874, o fu
turo fundador da Escola de Minas 
abandonava a Escola Normal Superior, 
escrevendo a um de seus irmãos: "Je 
serais fort heureux que tu, m'expédies 
le fusil des voyages; il es.t revenu du 
fond du cratere de Nisyros; 11 revien
dra bien du Brésil!... J'ai bate d'en 
finir et ne veut pas me laisser amôllir 
le courage . "Alea jacta est!" n, est 
certainement bien dur de vous quitter, 
m~is la douleur de separation est adQu
cie par l'espoir de vous revoir dans 
de meilleurs conditions. J'ai rêvé un 
peu de gloire, quelque bruit autour de 
moi: je port la peine de mon orgueil!" 

Sempre o mesmo homem impacien
te ante a perspectiva de um vasto 
càmpo à sua atividade, mas saudoso e 
sensível para com. os seus. 

Quando em fins de 1874 chegou 
Gorceix ·ao Rio, com a missão de fun
dar uma Escola de Minas, o visconde 
do Rio Branco era presidente do Con
selho e ministro da Fazenda e João 
Alfredo Correia de Oliveira, ministro 
do Império. 

O Brasil de 74 certamente era bem 
diferente do de ho)e . Se os estadistas 
eram mais moralizados e mais circuns
pectos, se goza varo de maior respeito 
que os de nt>je, eram entretanto, muito 
mais -tímidos e apegados ·à rotina que 
os atuais . Se tinham mais senso prá
tico, possuíam uma noção muito mais 
estreita das possibilidades do país: que 
a que possuem os . de agora; mas a. 
nação era materialmente muito atra
sada.; apenas iniciava os seus princi-
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pais melhoramentos públicos, começan
do à ~onst~uir as suas principais vias 
férreas. · 

Foi, todavía, uma circunstância fe
liz essa de ter Gorceix de se haver no 
ll}ício da sua obra, com homens' de 
tao fino trato e de espírito superior 
como o primeiro Rio Branco e Joã~ 
Alfredo. 

O aprêço com que foi acolhido na 
eôrte do Império e a consideração pes
soal que lhe dispensou Sua Majestade 
o. Imperador, cercaram-no de respeito 
e autoridade entre os homens públicos 
da época. Foi logo admitido à intimi
dade do paço, onde reinava uma sim
plicidade encantadora, que c·ontrastava 
com as formas protocolares e com a 
insociabilidade do. Catete de nossos 
dias Eis cbmo êle relata uma das reu
niões a que assistiu no Palácio Impe
rial em 75: "On joue au bon vieux 
jeu des homonymes, en langue fr·an
çaise: "Comment l'aimez-vous? Ou le 
placez-vous? Qulen faites-vous? L'Em
pereur a bien voulu me choisir pour 
le remplacer. Le mot que je devais 
deviner était-mêre, roer, maire; je n'ai 
pas en de mal á le faire, mais 11 m'a. , 
valu de l'Imperatrice cette reponse: -
Comment votre magesté l'rume-t-elle? 
- J'e l'aime come celles de votre patrie 
- Je n'al eu, qu'a la remercier pour 
la mémoire de la mienne et je n'y ai 
pas fait faute". 

Ficou entendido, em fins de 74 
entre João Alfredo e Henrique Gorceix' 
que êste percorresse o país, estudasse~ 
lhe as condições, inteirando-se do esta
do da instrução secundária e superior, 
•antes de fixar a sede do projetado esta
belecimento e de formular o seu pro
jeto. Em pouco tempo ficou êl~ senhor 
do estado em que se achava a instru
ção no- Rio de Janeiro e da situação 
das nossas bibliotecas e dos estabele
cimentos científicos da capital do Im
pério. Logo em seguida partiu a visi
tar as províncias do Sul, para onde se
guiu acompanhado de Ladislau Neto. 

~o Rio Grande do Sul percorreu a 
regiao das minas de ouro e cobre no 
município de Lavras. Consignou as 
suas impressões . em um folheto ainda 
publicado em 1874, que é uma descri
ção das formações geológiêa.S e mine
rais da região, acrescida de considera
ções relativas à exploração econômica 
dessas minas. · . 

Partiu em seguida para a Provín
cia de Minas, quando a Estrada de 
Ferro Central ainda se achava distante 
da serra da Mantiqueira, que galgou 

a cavalo para em seguida reconhecer a. 
região qa se:i;ra do Espinhaço e estudar 
as condições das várias localidades que 
entre si disputavam a primazia para 
sede do projetado Instituto· assim 
Barbacena, São João del Rei 'sabará 
Itabira do Mato, Dia.manttna'. e Our~ 
Prêto. 

A preferência dada a Ouro Prêto 
está perfeitamente 'justificada no rela
tório que em setembro de 1875 apre
sentou ao govêrno da Côrte, 'junta
mente com o seu plano de organização 
d!'- ~utura Escola, na capital da PrO
vm<»a. 

O Ministério Rio Branco havia cai
do a 25 de junho de 1875 e sucedera
lhe o do du<tue de Caxias, com José 
Bento da Cunha Figueiredo, depois 
visconde do Bom Conselho em substi
tuição .a João Alfredo na pasta do Im
p~rio. Mas aquêle sem a visão dêste 
nao era homem para contrariar o ami
go do imperante. 

· . A formação científica de Gorceix -
Henrique 'Gorceix foi o único cientista 
francês que veio em missão ao Brasil 
trazendo os diplomas de professor pel.a 
Escola Normal Superior e o de profes
sor de ciências da Escola de Atenas. 
A alta significação dêsse fato só poderá 
ser bem apreendida conhecendo-se o 
papel que representavam êsses institu
tos na formação da· alta ·cultura fran
cesa. 

A Escola Normal de Paris· foi o 
estabelecimento de ensino superior que 
até hoje exerceu maior influência na 
preparação sistemática das elites inte
lectuais da França e pode dizer-se sem 
exagêro, que, no gênero, n~nhum outro 
estabelecimento com êle competiu em 
qualquer outro pais. · · 

Fundada pela Convenção Francesa 
em 1794, com o objetivo de formar 
professt>res pa.ra o ensino secundário 
das ciências fü:;icas e matemáticas e 
das letras, ela passou por vicissitudes 
diversas, devido ao espirlto democrá
tico que sempre a caracterizou, pondo-
a em antagonismo, a principio com o 
pensamento de Napoleão e depois 
com o de Luís XVllI, em 1822. 

Lagrange, Laplace, Bertholet, Vol
rtey, Monge, La Harpe, Bernardin de 
Sainte-Pierre, Vaadermonde, fizeram 
parte do corpo docente no seu primeiro 
perí!JdO. São nomes universais que por 
si so a recomendam, 

Reorganizada em 1829, com a sua 
orientação primitiva, dai por dia:nte, 
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até 1903, exerceu a mais larga influên
cia sôbre letras e ciências francesas. 

Esta influência se fêz sentir pode
rosamente durante 73 .anos, ~ que a 
reforma por que passou, no terceiro 
ano dêste século, pràticamente a trans
formou em uma Escola Pedagógica da 
Universidade de Paris. 

Henrique Gorceix freqüentou de 
1863 a 1866 a Escola .Normal, quando 
esta se achava justamente no auge de 
sua eficiência e de sua reputação. 

Com efeito, desde 1830, ano da 
ascensão de Luís Filipe ao trono de 
França, começou a Escola Normal a 
receber recursos financeiros mais avu1-· 
tados e quando, em 1848, se proclamou 
a República em França, já ela, desde 
1846, se•achava instalada no seu novo 
edifício da rua d'Ulm. 

A:. Escola sempre se havia assinala
do peld seu espírito liberal e democrá-, 
tico; ~. copi a i'nstituição do ensino 
gratuito pelo grande Carnot, no mesmo 
lr!no da queda de Luís Filipe, tornou-se 
ll.ccessível a todos os franceses de 18 
anos que se. houvessem distinguido nos 
Liceus e que, por um concurso entre 
candidatos assim selecionados, houvesse 
tlPnseguido a inscrição dentro do •nú
Itero limitado de 100. 

Foram, principalmente, êste crité
rio da seleção dos alunos e o que pre
sidiu à escolha do~ mestres e 'instruto
res de competência comprovada que fi
zeram da escola o mais alto modêlo de 
estabel~cimento de ensino superior. 

Qul;\ndo em 1863, Gorceix obtinha 
por cóncurso a sua admissão, já a Es
cola possuía uma instalação modelar e 
•boratórios que eram objeto da admi
ração dos cientistas, 

Saint-Claire Deville, um químico 
lênial, administrador e político, nêles 
ae celebrizara com os seus processos 
de obtenção do alumínio e da platina 
metálicos e do pentóxido de azôto, o 
primeiro descoberto dos ácidos mono
básicos· chamados anidridos. Nesses 
mesmos laboratórios, Pasteur descobri
ra e estudara os fénômenos desconhe
cidos da fermentação; Nisard, Sainte
Beu\fe, ·Saint-Claire Deville1 Pasteur, 
Jaquinet, Van-Thiegen, Hermitl, Jullen 
Girard, Gaston Boissier, Lemoine, Des 
Cloiseoux, Delesse, tinh!!-m ensinado ou 
ainda ensinavam aos normalistas. 

Em 1863 já a organização da Esco
la estava plasmada no seu molde defi
nitivo, depois de meio século de pa
cientes melhoramentos. 

Aos cursos da Escola Normal, como 
ficou dito, só eram admitidts os bacha
telandos dos· Liceus que houvessem ob
tido as melhores classificações e que 
'houvessem dado provas de boa inteli
gência e aplicação. 

Uma vez bacharéis, estavam. obri
gade>S a freqüentar determinados insti-

- ·tu tos especializados onde se aperfei
çoavam nas matemáticas e nas outras 
ciências e só então eram submetidos 
ao concurso de admissão, para que, 
entre êles, se procedesse à seleção de
finitiva. 

Por outro lado, como também já 
se adiantou, era rigorosa a escolha dos 
professôres. Se apanharmos a evolu; 
ção da ciência e das letras em França 
verificamos que os mestres da Escola 
Normal foram dos mais representati
vos da cultura francesa, 11endo grande 
a sua contribuiçã·o a todos os ramos 
de conhecimentos. 

A Escola Normal por muito tempo 
foi tida como ninho de livres pensado
res e a independência de pensamento 
que sempre manteve foi, nos seus pri
meiros anos de existência, a causa de
terminante das suas primeiras vicissi
tudes. 

Os cursos eram, ali, de três anos 
e consta.v-am de duas séries, uma onde 
se especializavam os professôres desti
nados às letras e outra destinada às 
ciências físicas e matemáticas. Assis
tiam os alunes de ciências físicas e 
matemáticas às aulas da Faculdade de 
Ciência e da de Letras do Colégio de 
França, embora tôdas as matérias fôs
sem especialmente desenvolvidas e ex
plicadas na própria Escola . 

A êsse tempo não havia aindá. 
quem tirasse patentes de invenção de 
métodos de ensino: êstes resultavam 
simplesmente da observação e da ex
periência acumuladas e, por isso, as 
&uas origens 'eram anônimas. Nasciam 
os métodos do consenso unânime dos 
educadorelll. Se a eficiência da organi
zação e dos métodos de ensino devem, 
realmente, ser avaliadas pelos resulta
dos obtidos, e não por considerações 
de natureza teórica ou de ordem filo-

. sófica, nenhuma outra ppde ser com
par.ada à da Escola Normal Superior 
de Paris. · 

E' que o seu espírito liberal não 
tolhia nem abafava as surtos próprios 
e as propensões originais da inteligên
cia dos alunos. Por isso, daquele insti
tuto saíam personalidades com os cre
dos e convicções .as mais desencontra-: 
'das, mas que trabalhavam, unidas, (>elo 
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grande renome da França. Pode-se di
zer que a Escola Normal de Paris, des
de 1830 até o limiar do século XX, 
formou a elite da intelectualidade 
francesa e através dela exerceu uma 
notável influência sôbre o pensamento 
humano. · 

Seria fastidioso enumerar, entre os 
normalistas do século XIX, cujo núme
ro se eleva a alguns milhares de pro
fessôres da França, àquêles que se tor
naram grandes pensadores e filósofos, 
críticos e sábios de reputação universal. 
Bastará lembrar o nome de alguns dos 
mais conhecidos em nosso meio inte
lectual. Dentre êsses podem ser cita
dos: Victor Cousin, A. Thierry, Dela
fosse, Hachette, Duruy, Jules Simon, 
Paul Janet, Thurot, Lemoine, Pasteur, 
Eugerie Veron, Debray, Troust, Van 
Thiegen, Sarcey, Taine, Levasseur, 
George Perrot, Lacroix, G. Dumas, 
Appell, Bergson, Henri Berr, Bannier, 
Boutrouse, Brunetiére, Brunhes, Caul
lery, Cl.aretie, Cosserat, J. Constantin, 
M. Croisêt, D'Auteville, De Martonne, 
E. Denis, Pierre Denis, Gaffarel, Paul 
Girardin, Hadamard, Halevy, Paul Ha
sard, Houssay, De la Tour, Landry, 
Langevin, Martinenche, Painlevé, E. 
Perrier, Picard, Plot, Poirier, Radei, Ri
chepin, Sabatier, Albert Thomas, Mille-

1rant, e etc. 

A Escola de Atenas - A Escola 
Francesa de ~tenas tinha por objeto 
facilitar aos professôres da França um 
estágio de dois a três anos no Oriente, 
com o .fim de se aperfeiçoarem no 
estudo das letras clássicas e das artes. 
A admissão era feita por concurso entre 
professôres de menos de 30 anos de 
idade, para as secções de letras . e 
ciências . A secção de artes só eram 
admitidos os pensionistas da Açademia 
de França em Roma, e que para lá se
guiam por ordem do govêrno francês. 
Os alunos da Escola não só recebiam 
uma pensão anual enquanto permane
cessem em Atenas, como também, de 
volta à França, tinham direito à pro
moção ou . à nomeação de catedráticos 
em um ·Liceu. 

Se a Escola Normal já . era uma 
rigorosa Escola de Seleção, ainda mais 
o era a de Atenas . 

As condições severas requeridas 
para a admissão dos alunos, as difi
culdades da vida material dêstes últi
mos, com a minguada pensãc) que per
cebiam, correspondendo apenas a 300 
francos mensais e, finalmente, o pro
longamento dos estudos por m11-is dois 

ou três anos, com prejuízo das realiza
ções práticas da carreira que já pode
riam ter iniciado, naturalmente não 
permiti~ anuência regular de profes- · 
sôres na Grécia. Por tôdas essas cir
cunstâncias, a passagem pela Escola 
de Atenas era um gr.ande título de que 
poderia jactar-se um ex-aluno da Es
cola Normal. · 

Não foi só Ernesto Boulé, com a 
. sua sensacional descoberta, já referida; 
da Acrópole, que levou longe a fama 
da Escola de Atenas. Mvltos outros 
orientalistas franceses, que vieram a 
adquirir renome, por ali passaram. 
Georges Perrot, sogro de George Du
mas, o professor da Sorbonne, que 
conta entre nós um bom punhado de 
amigos, ali aperfeiçoou os seustestudos, 
antes de descobrir o testamento de Au
gusto, em Arieir.a e antes de tornar-se 
o egiptólogo de nomeada que ~ inglê
ses festejaram. 

M. G. Radet, o autor de L'ltistoire 
et l'Oeiwre de L'École française d' Athé
nes, assim se exprime com relação à 
passagem de Gorceix por aquêle insti
tuto: "Avec Gorceix fut inaugurée la 
section des sciences. Elle n'existe qu'en 
lui et par lui, de 1.er Juin 1869 au 1.er 
Juin 1873. Elle . constitue la principale 
originalité de l'epoque que nous écri-

· vons". 
O que principaltnente importa no 

ensino profissional, com a organização 
que possuímos, é ministrar uma sólida 
base científica. Para a carreira do 
engenheiro de minas, principalmente 
em nosso país, são essenciais os conhe-. 
cimentos das ciências naturais, princi
palmente de química, geologia e ciên
cias correlatas, assim como de mate
máticas. Sem tais conhecimentos, não 
será possível aos alunos seguir com 
proveito os cursos de aplicação que 
constituem as matérias d~ caráter· prà
priamente técnico. Ao passo que, pos
suindo estudos sérios daquelas ciências 
puras, qualquer estudante estará em 
c'ondições de acompanhar os referidos 
cursos de aplicação que, por sua natu
reza, sofrem variações muito mais pro
fundas, com o progresso, que as ciên
cias p\lras. Se o ensino das matemá
ticas pode ser fàcilmente ministrado, 
porque demanda principalmente racio
cínio, não .acontece o mesmo com o das 
ciências físicas que requer dispendioso 
aparelhamento material, um longo ti
rocínio e qualidades especiais de ob-
· servação. . 

Tais ciências verdadeiramente não 
haviam sido ensinadas no Br.asil até 
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a data da organização do ensino téc
nico superior, pelo primeiro Rio Bran
co, ou, o tinha sido em moldes pura
mente teóricos. Era, portanto, a um 
cientista que deveria caber .a tarefa 
de organizar uma escola destinada a 
formar profissionais na arte de mi
nerar. 

He·nrique Gorceix, - que recebera 
a mais perfeita instrução científice. que 
poderia ter um professor da França, 
que já se distinguira pelos seus tra
balhos, como geólogo, mineralogista e 
químico, além de se ter especializado 
em ciências físicas, naturais e mate
máticas e que, a uma energia não 
comum, juntava fortes qualidades de 
iniciativa pe15soal e requisitos de per
severança e inteligência que o notabi
lizaram entre os seus pares, - era 
bem o homem que satisfazia aos pre
dicados que o Imperador recomendara 
a Daubrée. \ 

Mas, qual o estado das ciências em 
França, na década de 1860 a 1870, e 
a que escolas e correntes se filiara o 
normalista? A sua formação ·científica 
terá sido, em verdade, a melhor orien
tada da época e terá sido a que mais 
convinha ao nosso meio? 

Tal pergunta será .respondida por 
um rápido cotejo entre a ciência fran
cesa daquela época e a de outros paí
ses, assim como pelo esc1arecimento 
das escolas científicas adotadas pelos 
mestres que lhe formaram o espírito 
e, finalmente, pela análise das tendên
cias que Gorceix desde logo bani
festou, no inicio de sua carreira 
profissional. 

A ciências francesa e a f orm,ação 
científiéa de Henrique Gorcetx. - Es
tado das ciências físicas em França 
nos meados do século XIX - A Quí
mica é uma das mais importantes 
entre as ciências básicas da engenha
ria de minas. Ela é essencial para a 
dOmpreensão e prática da Petrologia 
e da Geologia. Pelos myados do século 
XIX e logo depois, a Química fazia 
grandes progressos na Europa e o estu
do da composição química dos minerais 
estava muito mais adiantado que o 
das suas propriedades físicas e óticas. 
A Química era, então, para o rnil'lera
logista, uma ciência de maior impor
tância que a própria Física. 

Gorceix pertencia a uma familia 
estreitamente ligada a Gay-Lussac 
(1778-1850), também nascido na "Hau- • 
te-Vienne" e cujo exemplo talvez tenha 

despertado em seu espírito o gôsto pela 
Química. 

Mas, é fora de dúvida que êle pos
suía uma natural inclinação por essa 
ciência. · 
' O ambiente da Escola Normal fa
voreceu-lhe o pendor. ~le ali ainda 
encontrou viva tradição dos grandes 
mestres construtores da Química mo
derna. Dumas• (1800-1884), deixou a 
cátedra da Faculdade de Ciências, em 
1853, e fôra substituído por Saint
Clai;re Deville, que, em 1868, passou a 
dirigir o Laboratório de Química Inor
gânica da Esco1a . PastelJr dirigia o de 
.Química Orgânica. 

Ambos êsses laboratórios tornaram.
se famosos pelas suas contribuições e 
descobertas científicas ; 

Saint-Claire Derme, em 1859, des
cobria o fenômeno da dissociação, isto 
é, .revelara que os compostos minerais 
estáveis, em temperaturas elevadas, ex-· 
perimentam uma decomposição rever
sível. 

A teoria atômica originou-se ver
dadeiramente em França. Dalton, em 
1802, descobriu a lei do númeTo pro
porcional do elemento em suas combi
nações. A lei de Gay-Lussac, da com
binação dos gases em proporções sim-

. ples (1808) , interpreta.da por Ampere 
e Avogadro, que deram aos números 
proporcionais uma interpretação física, 
permitiu que se fixasse a noção da 
molécula e do átomo. 

Foi Dumas (1800-1884) quem mos
trou, depois disso, a importância da 
noção de substituição. A criação do 
tipo, por Laurent (1807-1853), um quí
mico francês saído da Escola de Minas 
de Paris, veio completar .a noção de 
que a filiação das espécies se realiza 
pela substituição dos átomos ou dos 
radicais nos tipos químicos. Wurtz, 
professor de química na Faculdade de 
Medicina de P~ris, criou em França, 
em 1859, a noção das espécies químicas, 
mostrando todo o alcance e valor da 

• teoria que os gênios de Kekulé (1829-
1896) e Pasteur . (1822-1895) haveriam 
de completar, com referência à equi
valência . dos átomos e à verdadeira • 
noção . da assimetria molecular. 

Bastam essas referências às ori
gens e ao desenvolvimento ·da teoria 
atômica, para mostrar a proeminência 
da ciência química francesa .nos mea
dos do século XIX. 

Ora, Gorceix não somente foi con
temporâneo dêsse grupo notável de 
químicos franceses, como ainda foi dís-
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1 
cfpulo de dois dos seus maiorf!S ex-
poentes, Saint-Claire Deville e . Pas-i 
teur. Estudou em Paris na convivên
cia de afamados químicos-normalis
tas com Debray e Troost, ao tempo de 
Wurtz e Malaguti. 

Com tais precedentes, êle trans
portou para o Brasil, no ensino que 
nos ministrou, a prática e os conheci
mentos mais aperfeiçdb.dos e comple
tos da qufmica do seu tempo, como de 
fato demonstraram os trabalhos que 
realizou nos laboratórios da Escola de 
Minas de Ouro Prêto, e os conhecimen
tos e ~ prática daquela ciência que 
transmitiu a muitos de seus discípulos. 

Efetivamente, o ensino da qufmica 
mineral instituído na Escola do Minas 
de Ouro Prêto marca uma época ná. 
história do desenvolvimento dessa ciên
cia entre nós, não só pela excelência 
dos seus programas bastante díscretos, 
mas principalmente pela larga prática 
de laboratórios que introduziu e que, 
com o desenvolvimento do ensino, foi 
sendo .ampliada, nos vários· anos dos 
cursos fundamental e especial, até o. 
regulamento de 1920. 

Desde o regulamento de 1885, os 
cursos de química inorgânica e orgâni
ca foram distribuídos por quatro anos 
~ucessivos, de modo a permitir a larga 
prática de laboratório necessária para 
a formação de bons ·químicos. 

Como resultado disso, a Escola de 
Minas de Ouro Prêto tem fornecido 
profissionais para vários laboratórios 
de química mineral fundados aqui, 
por exigência do desenvolvimento da 
indústria mineira e dos estudos de geo
logia .. Conjuntamente tem ela dado 
professôres e químicos para os insti
tutos científicos do país, cçimo a pró
pria Escola de Ouro Prêto, a Politéc
nica de São Paulo e a de Belo Horizon
te, o Instituto de Manguinhos, o Ser
viço Geológico Federar, etc . 

O período de 1860' a 1870 é notá
vel porque assinala um grande acon
tecimento na história da ciência· geo-• 
química: o nascimento ~a Petrologia. 

A Mineralogia, .a mãe das ciências 
geológicas, foi a primeira a ser pro
fessada nas universidades do . Velho 
Mundo. 

Desde os princípios do século XIX 
se tinha conseguido determinar os mi
nerais das rochas, separando-os mecâ
nicamente, por meio de lavagens, sub
metendo-os depois à análise química. 
Por êsse processo exclusivo, foram sen
do resolvidos· muitos dos' problemas da 

mineração, A medida que se operavam 
os progressos da química. Na. década 
de 1860 a 1870, quando esta ciência 
tinha -já bastante aperfeiçoados os ·mé
todos de análise, desenvolveu-se con
sideràvE!lmente o conhecimento da 
composição química das rochas· e dos 
minerais. A mineralogia era uma ciên
cia quase que · exclusivamente quimica. 

As primeiras classificações· feitas 
por Cordier em França e por von Cotta 
na Alemanha, foram baseadas nos pro
cessos de análise, pois a microscopia 
estava em seu período rudimentar. 

Haüy em 1808, já tinha descoberto 
as leis da simetria cristalográfica e 
havia mastrado a existência das rela
ções das intersecções dos .eixos das ·fa
ces dos cristais. E Breston, em 1813, 
reconhecera os cristais a um e a dois 
eixos. Já se haviam descoberto a luz 
polarizada e a dupla refração. 

1 Vollatin des~evera em 1809 o go-
nlômetro refletor. Mas, com êsses ele
mentos, muito pouco, realmente, se 
podia fazer, pela aplicação' de proces
sos físicos, para o conhecimento das 
rochas e dos minerais até meados do 
século XIX. 

As .célebres tabelas de Rotto, publl.;. 
cadas em 1861, deram a medída , da 
enorme contribuição química até então 
elaborada em proveito dos conheci
mentos mineralógicos e os anos que 
se ·seguiram a essa publicação .foram de 
g.tande atividade para a análise qui
mica d~ rochas, tanto no continente 

, como na Inglaterra e até na América 
do Norte. 

Ora, ºum dos grandes méritos de 
Gorceix foi justamente prever a consi
derável influência que teria o desenvol
vimento da Física, em sua aplicação à 
Mineralogia; isto é, avaliar o surto que 
teria esta última ciência com o desen
volvimento da microscopia e que ha
veria de dar lugar a uma nova ciência, 
a Petrologia . 

Gonzaga de Campos, que foi dis
cípuló de Oorceix em 1877, no segundo 
ano de existência da Escola, encarecia 
mais tarde a larga visão do sábio fran
cês, que preparou desde aquela época 
o espírito dos seus alunos para o reco
nhecimento da importância que viriam 
a ter certos trabalhos científicos que· 
apenas se delineavam na Europa. 

Gonzaga de Campos .(1856-1925), 
diretor do Serviço Geológico Federal, 
foi um!}. das maiores inteligências que 

• passaram pela Escola de Ouro Prêto; 
mas infelizmente para o êxito de sua 



RESENHA E OPINiõES 733 

Vida lhe fàltaram o espírito ·de coorde
nação e o senso prátl'co. Escreveu êle: 
"Gorceix começa as suas lições de Fí
sica pela tt!oria · das vibrações e propa
gação das ondas, e pelo estudo comple
to da luz polarizada e da dupla re
fração, com tal desenvolvimento que 
armava os seus alunos de todos . os 
elementos para o estudo e aplicação 
dos métodos do futuro". 

Evidentemente fôra um dos seus 
grandes Mestres da Escola Normal Su
perior, glória da ciência francesa. Des 
Cloiseaux, quem incutira no espírito 
de Gorceix a idéià dêsses novos hori
zontes que estavatrl para ser completa
mente descortinados. 

De fato, foi o próprio fundador da 
nova ciência, Rosenbusch, professor 
alemão, quem, em 1890, reconheceu pu
'blicamente a imensa contribuição que 
devia ao sábio francês, pelos seus tra
balhos relativos aos eixos óticos dos 
minerais e como êles influíram para 
a sua obra de criador da moderna 
ciência. 

O primeiro microscópió moderno, 
fabricado pelo desenho de Rosenbusch, 
só apareceu na Alemanha em 1876, 
ano da fundação da Escola de ouro 
Prêto. 

Desde 1858 que Sorby havia salien
tado na Inglaterra as vantagens que 
trazia o microscópio para o estudo da 
petrografia. Mas nenhum interêsse 
\tespertar.am ·os seus trabalhos, e os 
tllglêses, até 1870, não possuíam sequer 
um tratado de classificação e descrição 
das rochas. Foi Zirkel, .na Alemanha, 
que retomou os métodos de Sorby e 
os desenvolveu juntamente com Ro
senbusch, entre 1863 e 1873. 

Em França, os trabalhos de Des 
Cloiseaux precederam de muito a obra 
de Zirkel e Rosenbusch. As suas ll,ções 
de cristalografia foram publicadas em 
1861 (2.ª edição em 1874) , e o seu Ma
nual de Mineralogia, em 1862 2.ª edição 
em 1893), isto é, justamente nas vés
peras de Gorceix tornar-se seu discí
pulo, pois o curso de Mineralogia era 
professado no primeiro ano da Escola 
Normal e Gorceix matriculara-se em 
1863. Se essas primeiras edições não 
podem ser comparadas, pelo desenvol
Vlmento dos processos de exames físi
cos aplicados aos minerais, às edições, 
também primeiras, mas posteriores, dos 
professôres alemães,. contudo elas tive
ram o mérito de abrir o caminho para 
essas, e a própria declaração de Rosen
busch constitui a mais alta homena-

gem que ·pooeria ser prestada à ciência 
francesa.. -

O inestimável ·valor de Des Cloi
seaux, .constitui· no exame sistemático 
dos cristais Íninerais e na pesquisa das 
suas propriedades óticas e dos fenôme
nos da polarização mineral. E pode-se 
imaginar de quartto teria sido retar
dada a obra de Rosenbusch sem êsse 
material precioso de que se utilizou. 

A Des Cloiseaux sucederam-se, em 
França, Fouquet, Michel Levy, Barrois 
e Lacroix, no aperfeiçoamento dos mes
mos processos físicos do exame dos 
minerais e rochas, mas quando Gorceix 
já fundara a Escola de Ouro Prêto e 
ali iniciara o seu curso de Física alu
dido por Gonzaga de Campos, em que 
dese·nvolvera o ensino dessa ciência 
no sentido da nóva corrente científica. 

Mas, ocorre uma outra circuns-
tância. · 

·Quando Fouquet, depois dos seus 
trabalhos em Santorin, estudava, em 
1873, os fenômenos vulcânicos do Ve
súvio, fêz vir Gorceix de Atenas para 
a Itália e o interessou vivamente nos 
seus trabalhos. Evidentemente, nesse 
convívio e m;ssa. colaboração,. Gorcelx 
se pôs ao corrente dos estudos já ela:
borados por Fouquet no campo da 
Física Mineral, que scl mais tarde, 
quando completamente divulgados, ha
veriam de ter a grande repercussão que 
tiveram, no meio especializado. 

É, portanto, evidente que a sua 
formação~ como mineralogista. se ope
rou s'ob o jnfluxo dos maiores precur
sores da moderna petrologia, que foram 
os únicos iniciadores dessa ciência· ,em 
França. · 

• O período de 1873 a 1893 foi a era 
da micro-mineralogia e da micro-pe
trologia, durante a qual Fouquet e 
Michel Levy publicaram, em França, o 
resultado das suas sínteses dos mine
rais e das rocha.S. E quando Vogt 
0892) divulgou as suas primeiras pes
quisas relativas à formação dos mine
rais e rochas dos inagma.s, a moderna 
Petrologia estava definitivamente cons
tituída e a Mineralo~ia, a ciência mãe, 
transformada em uma ciência apenas 
subsidiária daquele novo ramo dos co
nhecimentos ~umanos. 

E1' bem verdade que Gorcelx, de
pois de ter dado o mais completo de• 
senvolvimento ao estudo químico e mi
neralógico de acôrdo com a ciência do 
seu tempo, irticiou o ensino dos .méto
dos óticos da . técnica moderna petro
gráfica, mas, como pondera o Prof. 
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Odorico de Albuquerque, não logrou 
despertar maior at~nção sôbre o assun
to .. Só com mais tempo seria possível 
operar-se uma mudança tão radical 
de técnica, só realizável com um novo 
aparelhamento dispendioso, mudança 
que importaria não só no abandono dos 
processos de análise quimica sempre 
necessários, mas no aumento de vastos 
e novos conhecimentos de Física ótica 
que só seus discípulos haveriam de 
realizar com um aparelhamento mais 
aperfeiçoado, como de fato o fizeram 
brilhantemente a partir de 1892 e, 
principalmente, a partir de 1900. 

Se encararmos agora Henrique 
Gorceix como geólogo, deparamos um 
dos acontecimentos não sómente mais · 
curiosos da história dessa ciência 
como ainda descobrimos, para glória · 
sua e de seus mestres, que a corren
te a que êle se filiou, em um pe
ríodo agitado da ciência geológica fran
cesa, foi a que com o tempo mostrou 
estar com a verdadeira razão científica. 

,Para a boa compreensão de um 
fato tão interessante, é indispensável 
um rápido retro8pecto histórico. A mo
derna geologia é uma ciência princi
palmente inglêsa. Hutton, que só viveu 
até 1797, foi quem lançou as suas bases 
fundamentais .. Como Darwin, êle teve 
o seu divulgador apaixonado, na pes
soa de Playfair, autor de uma obra 
que se tornou célebre na história dessa 
ciência, lllustration of the Huttonian 
Theory of the Earth, publicada ci'nco 
anos depois da morte de Hutton, já 
na alvorada do século XIX. Esta pu
blicação exerceu uma influência tão 
considerável no pensamento do,s geó
logos da época,' quanto diminuto fôra 
o interêsse que êstes manifestaram por 
ocasião da publicação dos 2 volumes 
de Hutton, escritos em linguagem obs
cura e por demais prolixa . 

E' êste um dos exemplos notáveis, 
na história da ciência, de como .um 
estilo claro e elegante pode fazer triun
far a verdade, anteriormente mal com
preendida por mal exposta. 

Exemplo a ser considerado pela 
nossa geração, hoje tão preocupada 
com o raciocínio de palavras, · com o 
precioso e o gongórico, para melhor 
confusão das idéias escassas. 

A observação de Hutton estábele
ceu que em geologia o presente é a 
chave do passado, princípio filosófico 
que é a pedra angular -'da moderna 
ciência da terra, •na expressão de 
Schuchert. 

J!:sse livro foi o guia da ,geração 
de geólogos inglêses, do comêço do 
século XIX, o inspirador dos Principles 
of Geology, de Sir Charles.Lyell que, 
publicados em 1830, dominaram o pen
samento geológico até a sua fase mo
cjerna, evolucionista ou lamarckiana. 

Ora, em França, como em todo o 
continente, na primeira metade do 
século XIX, ocorria na ciência geológica 
uma grande confusão que só veio a ter
minar nas proximidades de 1880. Re
sultou ela da influência formidável 
exercida no pensamento francês por 
dois gênios alemães, Werner (1749.;. 
1818), e von Buch (1774-1853), influên
cia esta tão funesta à França como à 
ciência universal. Werner foi talvez o 
homem qu~ exerceu maior poder suges
tivo em gerações sucessivas de geó
logos. Tornou-se um verdadeiro pontí
fice em Freiberg, onde exerceu o pro
fessorado, atraindo a atenção universal 
pela clareza de sua exposição metódica, 
pelo entusiasmo e eloqüência com que 
discorria sôbre a ciência que denomi
nou geognose, e que êle criara escavan
do velhas e esquecidas teorias. O seu 
grande êrro foi generalizar as valiosís
simas observações que fêz nos estreitos 
limites da Saxônia e que o tornaram 
de fato um dos maiores vultos das 
ciências que cultivou, generalizando-as 
ao mundo inteiro e ao ponto .de erigir 
em uma universal filosofia geológica 
as conclusões a que chegou com res
trita observação. 

Foi o criador do neptunismo, cujo 
postulado fundamental era que tôdas 
as rochas provinham de precipitações 
químicas realizadas no oceano e que 
portanto constituíam formações uni
versais. A. essa teoria se opôs Hutton 
cuja Escola deu nascimento ao pluto
nismo, . base da moderna geologia. 

Von Buch, que Humboldt conside
rava como o maior geólogo do seu tem
po e que Sir Archbald Giekie na sua 
obra Founders of Geology, reconhece 
como sendo o geólogo mais ilustre que 
a Alemanha produziu, foi, em uma 
parte de sua vida, um dos mais entu
siásticos discípulos de Werner, mas, ao 
final, quem talvez mais tenha eontri- • 
buído para a queda do neptunismo, 
depois que seus olhos se abriram à 
observação de outros países . 

Contudo, não de todo desligado do 
wernerismo, foi o criador , em 1826, 
de uma nova teoria, com apllcação ao 
vulcanismo, a das crateras de levanta
mento . Esta teoria era infundada, o 
que não impediu .que, la·nçada pela 
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escola werneriana que dominava a 
França, ela. desorientasse ainda por 
mais 50 anos, a maioria dos geólogos 
franceses. • . 

A concepção teórica do vulcanismo 
está 'evidentemente na dependência das 
idéias da filosofia geológica, e por isso 
deu à ·nova concepção de von Buch, 
em França, um vasto campo de ex-
pansão. · 

O fato é que por um século inteiro, 
de meados do XVIII a meados do XIX, 
a despeito de Lamarck (1744-1829) e 
de Cuvier (1789-1832), de Desmaret 
(1725-1815), e de D'Aubuisson (1769-
1819), de Bronhart e de tantos outros 
franceses que contribuíram para o pro
gresso da Geologia, as influências de 
Werner e de von Buch, foram mani
festamente prejudiciais à expansão do 
gênio geológico na França. 

Dufrenoy e Elie de Beaumont, êste 
pr<;>vido de grande lucidez de espirito, 
foram os dois mais altos representantes 
da ciência francesa que sofreram a 
poderosa influência de von Buch. Do
minaram. por dezenas de anos as 'dis
cussões encarniçadas e estéreis, assim 
como avassalaram a opinião da maio
ria dos geólogos até além do meio 
século XIX, quando a obra de Fouquet, 
Bantorin et ses éruptions, só publicada 
em 1879, veio definitivamente derrocar 
as idéias de von Buch e fechar efetiva
mente êsse agitado cicJo da história 
da geologia. 

A probidade que os homens de 
ciência, a despeito das mais extremas 
boncepçóes teóricas, se impõem & si 
mesmos no relatar fielmente os fatos 
observados, salvou um grande trabalho 
geológico que muito enaltece a ciência 
francesa da época. . 

Entretanto, êsse esfôrço no campo 
da Geologia pura, foi principalmente 
regional. 

Pela mesma razão, da imensa obra 
de Werner, em sua maior parte destrui
da pelas conseqüências de seu próprio 
êrro, sómente ficarão imorredouras as 
suas idéias relativas à sucessão geoló
gica, e a enorme tarefa que realizou 
para · a fixação dos caracteres litológi
cos das rctçhas . 

Quando, em 1864, assistia Gorceix 
às primeiras aulas de Geologia no 13e
gundo ano da Escola Normal, ~·nda 
não estava terminada a célebre con
tenda concernente à teoria das crate
ras de levantamento que só em 1879, 
três anos depois de fundada a Escola 
de Minas de Ouro fI>rêto, a publicação 

dos trabalhos de Fouquet e Michel Levy 
vieram derrocar definitivamente. 

Mas, Delesse era o catedrático de 
Geologia da Escola Normal e, como 
perfeito quírpico, havia. empree·ndido 
o exame da composição dás rochas por 
meio de análises químicas e minera
lógicas. :i.;:>edicara-se ainda com espe
cialidade ao estudo dos fenômenos de 
metamorfismo descobertos e definidos 
pela escola geológica inglêsa oposta ao 
wernerismo. Os trabalhos que o cele
brizaram sôbre o metamorfismo foram 
apresentados ao Instituto de França 
em 1862, ao mesmo tempo que os de 
Daubrée e depois anos antes de Gorceix 
ser seu aluno. Os trabalhos de Daubrée 
foram ainda além, pois êle contribuiu 
imensamente para esclarecer o pensa
mento geológico francês com as suas 
experiências sintéticas geológicas que 
enfeixou em uma o1'ra notável e clássi
ca que· só se publicou em 1879. 

Metamorfismo foi uma palavra 
criada em 1833 por Lyell, o geólogo 
inglês, para definir o conjunto de pro
cessos termo-dinâmicos de o:r:igem en
dogenética que determinam a trans
formação das rocbas em novos tipos 
bem característicos, por meio de recris
talizações ·e .mudanças de textura e de 
estrutura, com ou sem adição de ma
terial estranho . 

O metaformismo, era, pois, pela 
própria definição de Lyell um fenôme
no essencial da filosofia Huttoniana. 
De onde se conclui que, Delesse e Dau
brée estavam de longa data trabalhan
do em caminho seguro, e refratário à 
influência alemã da época, pisando um 
terreno abandonado pela maioria dos 
geólogos franceses . 

Dos trabalhos dêsses dois últimos 
sábios, independentes, mas intimamen
tes ligados pelo mesmo princípio filo
sófico, rebelde ao pensamento geológico 
então dominante no continente euro
peu, nasceu e consolidou-se a amizade 
e a confiança entre ambos, e foi essa 
circunstância que determinou a indica·
ção feita por Daubrée, a D. Pedro, do 
nome do discípulo e preparador de. 
Delesse, para fundar a nossa Escola. 

Fica bem claro, portanto, e impor
ta a&Sinalar a educação do fundador 
da ·nossa Escola, feita em uma época 
ainda de confusões e de incertezas da 
filosofia geológica, educação essa que 
obedeceu à influência exclusiva de um 
reduzido grupo de sábios franceses, que 
tinham verdadeira intuição científica 
e independência de idéi~s e que por 
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isso haviam de se tomar sem demora 
os verdadeiros leaders da geologia em 
Franç~. 

Quanto à orientação individual de 
Henrique. Gorceix, os seus primeiros 
trabalhos empreendidos na Grécia, en
tre 1869 e 1873, nos dão completos es-. 
clarecimentos. · 

Eis como êle encerra ·o estudo das 
fUm.arolas do ·vulcão Nisyros, publicado 
nos Annales de Chimie et Physique, 
em 1874: 

"De ces observations recuillies sur 
place et de ces quelques études analy
tiques je crois pouvoir être en droit 
de conclure que le rôle de l'eau de mer, 
dans les phénoménes eruptifs dont 
Nisyros a été le siége, ne peut étre mis 
en goute, et que tous, comme j'ai taché 
dele montrer, trouvont une explication 
facile dans la théorie des volcans due 
a Gay-Lussac, théorie á l'appui de la
quelle les travaux de M. Fouqué ont 
apporté des nouvelles preuves". 

Gorceix ainda foi, portanto, um 
colaborador da grande obra científica 
que pôs por terra a influência de 'von 
Buch na França. · 

Pelo seu corajoso e· pertinaz labor 
nas suas análises in situ dos gases 
quentes das fumarolas de Nisyros <on
de êle teve de empregar processos e 
métodos próprios); pelo estudo ·qui
mico e mineralógico das rochas vulcâ
nicas de Cos; pelos estudos geológicos 
e observações de tôda a ordem que 
empreendeu entre 1869 e 1874, . na 
Achaia, em Coryntho, na Eubéia, no 
Laurium, na Thessalia, em Santorin e 
na Itália, e numa das erupções do Ve
súvio, soube se revelar um homem em
preendedor, de pertinácia e coragem, 
demonstrou também ser desde essa 
época um completo químico e minera
logist'a e um consumado geólogo, cola
borador da mais adiantada ciência do 
seu tempo. 

A organização da Escola - Depois 
de ter percorrido o sul do Brasil e o 
Estado de Minas, a fim de se identifi
car com o meio, · e já conhecendo em 
tôdas as suas particularidades a orga
nização do nosso ensino, tanto primá
rio como secundário e profissional su
perior, apresentou Gorceix o seu plano 
de organização de uma Escola de Minas 
a ser fundada em Ouro Prêto. 
. Essa exposição é uin valioso do
cumento, escrito com clareza, sem a 
mais leve preocupação erudita, demons
trando um perfeito conhecimento das 

condições ~ nosso ensino e ainda hoje 
merece leitura. :tle ali não entra na 
crítica da nossa organização do ensino 
superior, nem na do ensino secundá
rio; mas sente-se que êle viu claramen:. 
te as suas fairuis porque justifica e 
fundamenta a orientação inteiramente 
oposta que resolvera adotar na . nova 
organização. 

Subdividiu em três os seus objeti
vos: l.º) fornecer. diretores para as 
explorações mineiras e metalúrgicas; 
2.0 ) geólo.gos para a realização' de estu-, 
dos especiais dos terrenos do Brasil, 
sugerindo o levaptamento da carta 
geológica do país; 3.0 ) engenheiros 
para a fiscalização, por parte do govêr
no, do trabalho das minas, em benefí
cio do operário e da própria indústria. 

A fundação em vista realiza.ria, a 
-princípio, uma simples experiência, 
mas, no programa elaborado êle já 
previa o desenvolvimento futuro. 

Por isso preferiu êle começar eri
gindo a Escola nos moldes da de St. 
Etiénne. Essa cidade que constitui des
de o século XIV um centro de indústria 
carbonífera e é uma das mais velhas 
com indústria mineral na França, é a 
capital do departamento de Loire. A 
sua Escola de Minas, fundada no pri
meiro .quartel do século XIX, desde 
1870 fornecia, com milito bom renome, 
engenheiros de minas e metalurgistas à 
indústria da região, com um curso 
mais rápido e menos sobrecarregado 
que o da Escola de Minas de Paris. 

Com o desenvolvimento que teve 
inclusive com a adição do curso de 
engenharia civil, ela hoje é um esta
belecimento de ensino tão completo 
quanto o da Escola de Paris. 

O pla:no proposto em 1875, por Oor
ceix, foi elaborado tendo em vista que 
na organização de tais instituições: 
"devem-se levar em conta o gênio par
ticular de cada povo, suas qualidades 
e seus defeitos, aproveitando êstes para 
o desenvolvimento daqueles". A raça 
latina, pondera êle, não tem a rigidez 
dos germaríos,·nem o espírito de inicia
tiva dos saxônios, mas tem muito de
senvolvido o instinto da emulação. 

O sistema brasileiro de '9nsino su
perior, nem limita a admfssão, nem 
esta é feita mediante uma classificação· 
por merecimento; além disso, não re
quer durante o curso obrigatoriedade 
de freqüência; apenas no fim de cada 
a.no letivo, exige um examé, versando 
muitas vêzes, sôbre um ponto restrito 
e previamente marcado, o. que dá a 
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medida do aproveitamento do aluno, 
até o momento em que ês,te recebe o. 
diploma de habilitação Jf>rofissíonal. 
Entretanto, em certos cursos, como no 
de engenharia de minas, êsse diploma 
·ll6 deve ser conferi4o depois de provas 
mais severas que as habitualmente usa
das nos estabelecimentos de ensino su
perior do pais. Porque, como o en
genheiro de minas vai trabalhar para 
pessoas sem capacidade de avaliar a 
sua proficiência, são os seus diplomas 
uma melhor garantia de seu preparo. 

A limitação do nlímero de aluqos, 
a sua admissão por meio de concurso; 
a ·classificação por merecimento, feita 
não só no exame final anual mas tam
bém durante os cursos; as aptidões 
pessoais demonstradas em constantes, 
senão diárias argüições, em exames 
parciais durante o ano letivo; a obri
gatoriedade da freqüência das aulas e 
a limitação da fixação do tempo das 
m~as em uma hora e mela, a grande 
severidade nos exames finais com ar
güição vaga em que se repasse tôda a 
matéria: a rigorosa e integral execução 
dos programas: - tal foi o sistema 
proposto e adotado na Escola de Minas 
em 1875, e que provou ser excepcional
mente vantajoso. 

Foi êsse sistema que prestigiou o 
nome ·da Escola e permitiu uma seleção 
de alunos como nunca se praticou em: 
qualquer outro estabelecimento de en
sino superior neste pais . 

Antes d~ organizar o seu plano, 
Gorceix percorreu o Estado de Minas 
com o fim de escolher a sede do futu
ro estabelecimento e também com o 
.objetivo de avaliar a importância da 
indústria do ferro. Com surprêsa veri
ficou a existência de inúmeras fábricas 
que produziam ferro extraido dos mi
nérios do pais, por proc!"ssos diretos, 
embora muito rudimentares, mas que 
forneciam ao mercado interno produ
tos que satisfaziam perfeitamente às 
!fleeessidades locais. Essa indústria, que 
já contava em Minas uma existência 
de mais de 60 anos, prosperava, "apesar 
de uma fabricação empreendida sem 
gula e dos obstáculos que em virtude 
da falta dos meios de comunicações 
'tomam muito difícil a venda dêsses 
metais". · 

Por essa ocasião, Gorceix proferiu 
as seguintes palavras que encerram 
um conceito que só recentemente pa
rece ter sido descoberto pelos ' nossos 
publicistas: "O papel do ferro na in
dústria moderna é tal, que a suprema-
B.G. lí 

eia pertencerá à nação que produzir a 
maior quantidade dêsse metal". 

Enquanto a solução dos grandes 
problemas de uma nação se restrigem 
às discussões acadêmicas, a fantasias 
geradas pela cultura deficiente, .à con
tenda dos pequeninos interêsses regio
nais ou pessoais, todos êles muito su
balternos, não se pode criar uma ver:.. 
dadeira consciência nacional, que d~ 
solução a tais problemas. 

Foi também pensando nessa neces
sidade urgente, de fornecer direção à. 
indústria do ferro e às minas de ouro,. 
já em plena decadência, que o fundador 
da Escola preferiu organizar um pro
grama que permitisse, sem maior de
longa, fornecer profissionais que satis
fizessem a essa necessidade. E isso ex
plica a modéstia do que Gorceix elabo
rou e que entrou em vigor por fôrça 
do Decreto n.0 6 026, de 6 de novem
bro de 1375, . que regulamentou a nova 
Escola de Minas. · 

O primeiro curso, iniciado em 1876, 
tinha somente a duração de dois anos 
e estava restrito à especialidade da en
genharia de minas, com a exigência 
de trazerem os alunos conhecimentos 
já suficientes de ~atemáticas e ciên
cias físicas e naturais, adquiridos no 
Colégio Pedro II, ou nos dois anos 
do curso geral da Escola Politécnica. 
do Rio de Janeiro, que em 1874 fôra 
org.anizada pelo visconde do Rio Branco. 
Mas, tais conhecimentos eram apura
dos em um concurso prévio de admis
são, em que não podiam inscrever-se 
mais de 10 alunos, tantos quantos 
comporta o aparelhamento material 
da nova Escola . 

"Sou o primeiro a reconhecer, disse 
Gorceix, que a obra que levei a cabo 
está imperfeita. A Escbla que inaugu
ramos satisiaz somente em parte ao 
programa que deve ser seguido. . . Mas 
não percamos de vista o fim da nova 
instituição: fo'1+nar engenheiros de 
minas". 

Que êle reconhecia a deficiência 
. do nosso ensino secundário, em 1876, 

provam outras palavras que proferiu 
no mesmo momento inaugural: "O 
tempo, a experiência, mostrarão quais 
os melhoramentos a introduzir, um dos 
quais, a criação de um curso prepara
tório, é dos mais urgentes". 

Os dois anos do primitivo curso 
estabelecido pelo regulamento de 1875 
compreendiam um grande número de 
matérias que sobrecarregavam o ensi
no, e Gorceix declarou, no ato inaugu-
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ral, que a quantidade de trabalho exi
gida dos alunos "era considerável mas 
não superior às suas fôrças". Com 
efeito, o. programa ficou assim dividi
do: Primeiro ano: física, química geral 
exploração de minas, noções de topo: 
grafia, levantamento de planos de mi
nas, trigonometria esférica geometria 
anal!ti~a, comple~entos· cie álgebra, 
mecamca, geometria descritiva traba
lhos gráficos, desenhos de imitação 
trabalhos práticos de química determi: 
nação prática de minerais 'excursões 
mineralógicas durante as férias. Se
gundo ano: geologia, química dos me
~is e docimasia, metalurgia, prepara
çao mecânica dos minérios, mecânica 
e estudo das máquinas e construção, 
estereotomia, madeiramento, trabalhos 
gráficos, legislação de minas, trabalhos 
práticos de metalurgia, de química e 
de geologia . · 

A execução de um tal programa só 
seria realmente possível . com o siste
ma de seleção, mediante concurso, e 
com o regime obrigatório de aulas (pa
ra mestres e professôres) e um ano 
letivo de 10 meses vorfiados. 

&se primeiro curso foi inaugurado· 
com 3 professôr.es, Henrique Gorceix, 
Armando Bovet e Artur Thiré e dois 
repetidores preparadores, Leônidas Bo
telho e Arquias Medrado. 

"Os professôres da Escola só podem 
ser .e só serão professôres", anunciou 
Gorceix em seu discurso inaugural. 

Evidentemente, a prática e os mé
todos de ensino introduzidos em Ouro 
Prêto vieram da Esc~la Normal Supe
rior e não· de St. Etiénne. Foi o seu 
méf(Odo pedagógico e o seu excepcional 
senso prático que permitiram o êxito 
de· nosso instit\ltO de educação profis-
sional. · 

Henrique Gorceix, como perfeito 
n,ormalista que foi, era homem de uma 
rigorosa probidade clientifica.. Orville 
Derby costumava louvar êsse traço fun
damental do seu caráter. Uma outra 
caracteristica de sua personalidade foi 
o profundo interêsse que êle mostrou 
por nossa terra e pelos seus problemas 
vitais. . 

:e.:sse interêsse decorri~ também, em 
parte, da sua condição de naturalista. 
Por via de regra, os naturalistas que 
aqui se demoraram e estudaram o nos- · 
so meio, se apaixonaram pelas nossas 
cousas e péla nossa gente. Saint Hilaire 
e von Martius dão disso exemplos tí
picos. Creio que em Gorceix aquêle 
sentimento ainda teve maior intensida-

de, o que é explicável pela sua dupla 
condição de naturalista e de educador 
e também porque pôde ter mais demo
rado . tempo de observação · entre nós. 

Como exerceu uma influência pes
soa! muito acentuada na mentalidade 
do8 seus alunos, soube êle inspirar-lhes 
um verdadeiro espírito cientifico e nê
les desenvolver o interêsse pelas nossas 
cousas, principalmente pelos problemas 
nacionais relacionados com a profissão. 

São inúmeros os profissionais saí
dos da Escola de Minas que abnegada
ment~ se têm ocupado dos grandes . 
interesses do pais, e dêles certamente 
o mais representa,tivo é Calógeras. 

E' fora de dúvida que o primitivo 
curso da Escola inaugurada em 1876 
era excessivamente pesado para a ca
pacidade média dos alunos. Sê-lo-ia 
em qualquer outro pais. O respectivo 
regulamento tinha apenas caráter pro
visório e logo depois foi alterado, em 
1877, sendo-lhe anexado um ano de 
curso preparatório. Em 1880 os cursos 
passaram a 4 anos e em 1885 a 6 anos, 
3 preparatórios e 3 superiores, sendo 
mantido o concurso de admissão para 
que apenas limitado número de alunos 
se matriculasse no curso superior. . 

o desenvolvimento das ciências pu
ras e profissionais obrigou a sucessivos 
aumentos de cursos. Em 1882, com. a 
introdução das matérias de estraqas de 
ferro, a duração dos estudos passou a 
ser de 5 anos; em 1885 ficou sendo de 
6 a·nos, .com o curso completo de enge
nharia civil ministrado juntamente 
com o de minas e dando direito ao 
diploma de engenheiro de minas e 
civil. As ampliações se sucederam para 
a introdução de cursos mais desenvol
vidos de eletrotécnica e química· indus
trial, até a última reforma que mante
ve 6 anos o curso . e os exames prévios 
de matemáticas elementares e das no
ções gerais de ciências físicas e quími
cas feitos na própria Escola, o que vir
tualmente eleva a 7 o número total de 
anos de curso. ' 

Essa 'feição particular do ensino da 
Escola res!stiu ao prurido de. reformas 
do novo regime e conservou-se em seus 
princípios gerais intacta até hoje. 
:e.:sse fato por si prova a excelência da 
organização modestamente iniciada ein 
1876. 

A fisionomia da Escola - Até 1886 
funcionava a Escola de Minas em dois 
edifícios contiguos e comunicáveis, de 
comodidades e aspectos desiguais. Uma 

.. 
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velha casa da rua das Mercês, situada 
ao nível da elevada praça central, que 
dominava o .anfiteatro da cidade em 
cujas extremidadeii se defrqntavam os 
dois palácios coloniais: o do Governa
<,tor e a Caqeia ou velha casa da Câ-
mara. . 

Naqueles dois casebres que haviam 
servido co,mo Liceu Mineiro e Reparti
ção de Obras Públicas, foram feitas as 
adaptações necessárias aos novos c~r
sos e nêles instaladas as primeiras co
leções mineralógica e geológica, os la
boratórios de química e docimasia, os 
gabinetes de física, botânica ·e zoologia 
e a biblioteca. 

Instalação modestíssima, pois para 
tudo isso votaram as Câmaras Gerais 
a verba de 60: 000$000" Cêrca de Í2 anos 
mais tarde, em novo edifício --0ontíguo, 
especialmente edificado para êsse fim, 
foram acrescidos l.aboratórios químicos, 
que até 'ruirem, quando abandonados, 
conservaram as suas faces vermelhas 
~ tijolo contrastantes com as velhas 
paredes dos dois outros casebres. 

O aspecto do conjunto era de po
breza, mas com a experiência de.....,Gor;
ceix fiêou a Escola perfeitamente pro
vida de tudo que era absolutamente 
necessário, sem nada haver de mais ou 
de inútil. Nada fôi pôsto ali para ser 
mostrado nas vitrines. Assim foi possí
vel desde o inicio ministrar-se o ensino 
prático das ciências naturais e aplica
das e' também efetuareni-se os traba
lhos originais e de pesquisa que o meio 
comportava. 

Em 1876 ainda não se reconhecia 
como hoje o papel importante do apa
relhamento material de um estabeleci
mento de ensino superior nem se con
cebiam instalações como tiveram depois 
as universidades norte-americanas . 

Dessas modestas instalações tira
ram os professôres os máximos resul-

· tados, desenvolvendo nos gabinetes e 
laboratórios trabalhos tão freqüentes 
quanto completos, como realmente não 
se fazia em nenhuma escola superior 
do Brasil, naquela época. E para o · 
ensino técnico, dizia sempre Gorceix: 
"as minas, os estabelecimentos indus
.triais, serão os melhores livros de nossa 
biblioteca". 

Lqgo nos primeiros a·nos os seus 
alunos foram forçados a longas ex
cursões, a cavalo, no interior do Estado, 
de mais de um mês de duração, acom
panhados do professor, para estuda
rem a indústria e a geologia. E dêsse 
tempo datam as monografias e obser-

vações originais que fizeram, a ·princi
pio publicadas nos Anais do Museu 
Nacional e depois nos Anais da própria 
Escola, pa'ra êsse fim criados. · 

A feição característica ,do ensino 
era a obrigatoriedade da freqüênci.r., 
o estudo aprofundado do eseencial das 
'fnatérias, e a aplicação desenvolvida 
das teorias. 

As faltas eram restringidas a uin. 
número limitado durante o ano. Não 
eram reveladas. Os alunos permane
ciam quase todo o dia na Escola. Co
meça vam os cursos às 7,30 ou 8 horas 
da manhã, com hora e meia de prele
ção e argüição e até 3 e 4 aulas se 
sucediam em um mesmo dia. Termina
vam em geral às 5 horas da tarde. 
Alguns professôres excediam o tempo 
de hora e meia de aula, ocupando-o 
em seguir um dos alunos. Arquias Me
drado, professor de matemática supe
rior, chegou a dar aulas de 2 horas e 
mais, para poder executar o seu pro
grama, pois quando cismava que um 
aluno não o havia bem compreendido, 
chamava-o à pedra e repetia parte da 
preleção. Dias certos na semana eram 
exclusivamente dedicados aos trabalhos 
de laboratório; mas nos intervalos das 
aulas os gabinetes· eram franqueados 
aos alunos que quisessem terminar ou 
prosseguir em seus trabalhos. 

Aos domingos pela manhã e até à 
hora do almôço havia trabalhos -práti
cos de química qualitativa, de botânica 
oti de geologia e determinações mine
ralógicas ou geológicas dos minerais, 
rochas e fósseis. 

No ensino das matemáticas fazia
se o exercício obrigatório de problemas 
e épuras a serem resolvidos em casa. 

As notas dos profe,ssôres eram da
das em uma escala variável de O a 20, 
e constituíam para cada discípulo, exer
cício prático, de laboratório ou de ga
binete, médias parciais de onde se tira
va uma média ge11al que correspondia 
à aplicação do aluno. A ausência do 
aluno chamado à argüição ou à hora 
regulamentar de um trabalho de labo
ratório correspondia a um invariável 
zero que afetava a média geral e quan
do esta era inferior a seis, importava 
na privação do exame final anual. 

Uma nota entre ·10 e 15 era consi
derada muito boa e notas superiores 
eram raras e excepcionais, ou consti
tuíam privilégio de alunos não somen
te muito inteligentes mas ainda muito 
aplicados. 

Enquanto Gorceix dirigiu a Escola, 
maior era o rigor para com os profes-

• 
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sôres quanto às falhas às preleções. 
Professôres houve que no decurso de 
muttos anos não falharam a uma só 
preleQão. 

&tas eram proferidas sem atro
pêlo, pausadamente e era de praxe to
marem os alunos as suas notas porme
norizadas em cadernos especiais para 
isso. Os professôres os acompanhavam 
nesse trabalho e por vêzes chegavam 
a ·repetir palavras e mesmo frases . in
teiras. Esta praxe se justificava ple
namente. Para a~ ciências físicas e na
turais, e para as ciências aplicadas à 
engenharia de minas não havia com
pêndios estrangeiros (os nacionais não 
existiam ainda) que permitissem ao 
aluno acompanhar os cursos. 

Não somente pela freqüente aplica
ção dos exemplos e dos casos brasilei-
1"08, como pelo maior ou menor desen
volvimento dado às matérias conforme 
as condições particulares da indústria 
aplicável à situação e às condições do 
pais, não podia haver ainda para o 
ensino lucros especiais. Além disso, 
alunos pobres nem sempre estavam 
em condições de adquirir todos os livros, 
em geral franceses, necessários aos seus 
estudos. 

Por isso notavam os professôres em 
certo rigor os estudantes que uma ou 
outra vez deixavam de escrever as pre
leções. Elas eram, com efeito, indispen
sáveis, salvo para as matemáticas puras, 
cujos cursos eram feitos próximamente 
de acôrdo com os programas e com os 
melhores compêndios franceses. 

Em geral, todos nós possuímos os 
melhores autores franceses de todos 
os cursos, para exame e consulta e o 
estudo nêles fazíamos guiados pelos 
nossos cadernos de notas. 

Entre alunos e professôres havia · 
muito respeito, mas completa confian
ça. Deveria ter havido notas injustas 
mas por exceção, nunca traduzindo 
uma antipatia ou indisposição pessoal; 
proviriam de uma falsa apreciação das 
qualidades do aluno e da sua aplica
ção aos estudos. 

Os exames eram vagos . e transcor
riam metõdicamente por um mês in
teiro, de 15 de maio. a 15' de Junho, com 
dias e horas previamente marcados 
logo depois de encerradas as aulas. 

Só ao lente competia examinar os 
alunos de sua · cadeira. Comparecia, 
pois, sem qualquer outro acompanha
mento, só êle julgava. O alunt> tam
bém se apresentava: sõzinho, sem a as
sistência de' colegas e o exame se fazia 

entre portas fechadas, discípulo eni 
face ao professor, sem nada que os · 
pudesse perturbar. O exame era feito 
argüindo o professor ao aluno, sôbre 
as lições sucessivas, em gerai' na ordem 
consignada ·nos cadernos de aulas, e 
salteadamente de modo a abranger o 
mais possível o programa realizado no 
curso. · 

O tempo de hora e meia não era 
de rigor, porém, algumas vêzes. era 
excedido. Arquias Medrado, de uma 
feita, exarllinando um aluno que não 
se distinguia muito pelos predicados 
intelectuais mas que era aplicado, de
pois de argüi-lo por cêrca de três ho
ras, como caísse o dia e para facilitar
lhe a oportunidade de melhor mostrar 
o seu preparo, mandou que voltasse êle 
no dia seguinte. Assim prosseguiu êle 
no outro dia por mais hora e meia, 
mas nem mesmo assim pôde o professor 
salvá-lo, porque o reprovou. Os alunos 
reprovados no curso fundamental em 
geral abandonavam a Escola. No curso 
superior muitos houve que repetiram 
o ano. 

A autoridade e a disciplina de Gor
ceix sôbre professôres e alunos era tão 
grande que aquêles não cometiam in
justiças nos exames nem êstes, se re
provados, deixavam de reconhecer a 
justiça do ato. As notas das argüições, 
e· dos exercícios práticos e a freqüência 
no ano letivo, permitiam antecipada
mente um seguro juízo entre os alunos, 
dos resultados dos exames e raramente 
êsse consenso falhava. 

l!:ste regime apenas permitia que o 
trabalho esforçado muitas vêzes supe- , 
rasse o talento, mas, sob o ponto de 
vista pedagógico havia nisto até um 
estímulo. 

Uma figura dominava a Escola, aos 
alunos e lentes indistintamente, era 
Henrique Gorceix. 

Os fundos da sua residência eram 
constituídos por um jardim e pomar 
dispostos em degraus, terminados em 
um grande muro de arrimo que fazia, 
ao longo d'a rua estreita, face à Escola. 
Um pequeno portão aberto nesse muro 
permitia a rápida comunicação entre 
a casa do diretor e o seu instituto. 
Se Gorceix não se achava na Escola sa
bíamos todos que est~va bem pr.óximo. 

Mui.to cedo, às 7 horas, estava em 
seu gabinete, contiguo no seu pequeno 
laboratório privado. A essa hora ma
tinal ou pouco antes do alm.ôço, êle 
percorria os cadernos de registro das 
aul~, onde anotavam os professôres 
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o índice das preleções proferidas, a 
nota do aluno argüido e as respectivas 
falhas. Guardava-as de cor e quando 
não chamava ao gabinete o aluno para 
exortá-lo ao cumprimento do .seu dever 
que era estudar, aguardava um encon
tro fortuito e, no vestíbulo ou em um 
corredor, apressadamente, meneando a 
cabeça, gesticulando fortemente, lan
çava em face ao surpreendido, entre 
interjeições repetidas, uma frase de 
reprovação ou de elogio: 

"Eh! . . . Bah ... meu amigo,. está 
me vadiando! 5, hein ?". Ou então: 
"Bfavo, 18!". - E veloz desaparecia. 

Essa fiscalização era tão rigorosa 
com relação aos alunos quanto aos 
professôres e por efeito dela cumpriam 
escrupulosamente os seus deveres. 

Em meu tempo, entre 1888 e 1894, 
a quase totalidade dos professôres era 
composta de antigos alunos da Escola 
ou de membros do corpo docente ao 
tempo da fundação e portanto íntei
ramente identificados ·com o regime 
e com os métodos de trabalho de Gor
ceix . Havia então uma perfeita iden
tidade de vistas entre o diretor e os 
professôres. . 

Essa rigorosa disciplina e grande 
espírito de Justiça que Gorceix soube 
sempre inspirar permitiam uma gran
de harmonia e mútua confiança entre 
os corpos docente e discente. 

No edifício da Escola, nos corredo
res, nas escadas ou nos seus pequenos · 
vestíbulos, nunca houve algazarra de 
alunos, nem conversa em vozes altas, 
sem que isso significasse ausência da 
jovialidade natural dos estudantes. 
Dir-se-ia que todos eram corteses e 
finos, como de fato o eram, enquanto 
permaneciam na Escola. 

Contràriamente ao que sucedia nos 
demais estabelecimentos de ensino su
perior no Btasil, os novos alunos, os 
chamados calouros, eram recebidos cor
dialmente, s·em qualquer manifestação 
p.gressiva ou de excessiva jocosidade. 

os· alunos dos cursos superiores 
desde o dia da abertura dos cursos se 
esforçavam em ser úteis aos novos 
colegas e lhes ministravam informes, 
pondo-os ao corrente da praxe, das 
regras do instituto e das característi
cas pessoais dos professôres. 

Não · sei como se estabeleceu essa 
praxe em Ouro Prêto; mas ela estava . 
inteiramente de acôrdo com o feitio 
JnOral de Gorceix,' que certamente não 
teria permitido outro regime . 

Mesmo na Escola Normal Superior 
de Paris, todos os anos havia o canula
rium des conscrits, divertimento onde 
os novos alunos, os conscrits, eram obri
gados a proferir, do alto do fogão da 
sala de estudos, ~m discurso obrigado 
a "calembours" do próprio nome, entre 
vaias e assobios dos veteranos, e que 
tinha de acabar na célebre dança da· 
sara banda . Semelhante cena, para o 
caráter altivo e independente de Gor
ceix, que foi sempre incapaz de furtar 
ao trabalho um só minuto do tempo 
precioso, não podia deixar de parecer 
simplesmente um vestígio de barbárie. 

Mas, fora da Escola, gozávamos 
naturalmente de tôqa a liberdade e a 
vida do estudante de Ouro Prêto tinha 

. o seu ambiente próprio, era muito mais 
afetiva e pelo menos tão intelectual 
quanto a vida do estudante das nossas 
faculdades nas grandes cidades. Ape
sar do reduzido tempo disponível para 
a diversão, havia lugar para as expan-
sões joviais e coletivas . · 

' Reuniam-se os estudantes, à tardi
nha, na rua São José, a única rua pla
na da cidade, onde passeavam aos ma
gotes, quando em grupos não realiza
vam excursões aos arrabaldes . 

Os de espírito mais boêmio que
davam-se nos restaurantes daquela rua 
principal, enquanto outros conversavam 
em suas repúblicas. . . Mas, pelas 7 ou 
8 horas da noite, entregavam-se todos 
ao estudo. Em vésperas de domingo ou 
de feriados era maior a algazarra. na 
rua ' e, por vêzes, entrava esta pela 
noite a dentro e se transformava em 
serenata, ao som de algum violão. Os 
estudantes mais sisudos ou de melhor 
reputação furtavam-se ordinàriamente 
a essas expansões . 

Em meu tempo o materialismo de 
Darwin propagado por Spencer e Hux
ley, dominava o pensamento juvenil e 
as lições de nossos mestres ainda mais 
dêle nos aproximavam. Mas a feição 
prática do ensin.o não favorecia ao de
senvolvimento do snobismo por tais 
idéias. Realmente, os nossos estudos 
nos davam muito maiores preocupações 
que quaisquer idéias filosóficas . 

Gorceix era católico, mas seu espí_
rito científico e ·independente não se 
intrometia em nossas crenças. Leônidas 
Damásio Botelho, professor de botânica 
e zoologia, foi evolucionista ardoroso e 
livre pensador, terminando, porém, por 
converter-se à fé católica, ao ·fim da 
vida. Arquias Medrado sempre foi livre 
pensador. :mie e :4eônidas foram os pro-
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fe86Ôres de mais intensa vida intelec
tual da Escola, durante o meu curso 
e os que maior infiuência exerceram 
no espírito de seus alunos. 

O positivismo não encontrou am
biente propício em Ouro Prêto. 

Comte teve ali muito poucos 
adeptos. 

Não eram só os professôres que 
inspiravam aos alunos o amor à nossa 
terra, ventilando problemas nacionais 
e ministrando conhecimentos das nos
sas coisas nos cursos de ciências natu
rais e nos de minas e metalurgia. O 
·meio também favorecia àquele senti
mento. 

A velha cidade, cheia dé tradições, 
de ruínas que falavam ao coração, edi
ficada entre montanhas revolvidas pe
los bandeirantes à procura do our(\ 
rememorava ª ' cada passo um nome 

· glorioso na tabuleta das suas ruas, nos 
sítios históricos, nos seus monumentos 
coloniais, no passado ainda vivo, na 
tradição de sua gente. Assim, em nos
sas moradias, um constante assunto 
de conversa era a história do povoa
mento e das minas, das bandeiras, da 
opulência e das misérias dos tempos 
coloniais que Diogo de Vasconcelos tão 
bem nos romantizava em sua admirá-

, vel prosa. Não é de admirar que dêsse 
ambiente tenham saido dois historia
dores como Calógeras e Lúcio dos 
Santos. 

Conquanto Gorceix exercesse uma 
enorme autoridade sôbre os seus dis
cipulos e tivesse uma grande venera
ção pelo Imperador, jamais atentou 
com um só gesto a liberdade de pensa
mento dos estudantes ou contra o espí
rito democrático que em 1888 já avas-
salava a mocidade. . 

Muito antes de 1889 a Escola tor
nara-se um ninho de combatentes con
tra o regime monárquico. Entre os 
professôres, Leônidas Damásio, Arquias 
Medrado, Antônio .Olímpio, Domingos 
Rocha, Domingos Pôrto, Bernardino 
de Lima, foram republicanos históricos, 
ativos e proeminentes membros do 
partido. 

Quando Silva Jardim foi a Ouro 
Prêto em propaganda republica·na, o 
auditório era em grande parte compos
to de professôres e estudantes da Es
cola . Contudo, ·mestres e discipulos, 
prestavam o mesmo culto de adµtiração 
ao monarca em quem viam ó maior, 
senão o único protetor da Escola, e 
reconheciam o valor do apoio incondi
cional que êle dava a Gorceix. · 

Se dentro do recinto da Escola. 
jamais houve entre estudantes a me
nor manifestação politica, fora dela. 
estavam inteiramente livres de expan
direm os seus sentimentos, sem receio 
de qualquer conseqüêncta. 

Manifestações ostensivas, por mo
tivos republicanos, fizeram aos alunos 
da então Escola Militar, quando em 
visita oficial a Ouro Prêto com seus 
mestres e à revelia de todos êles . 

Era natural que, havendo esta forte 
corrente republicana, e dada a tensão 
dos espíritos muito antes de 1889, a. 
política preocupasse os estudantes . En
tre os próprios alunos do curso superior 
surgiram várias figuras que, militaram 
no partido republicano e que logo 
depois de proclamada a nova forma 
de govêrno, ocuparam posições de des
taque e até se tornaram políticos emi
nentes, assim Pandiá Calógeras e C. 
Siqueira, êste cedo falecido. 

A primeira pre1>idência interina do 
Estado coube a um·professor da Escola. 
Antônio Olinto dos Santos Pires, de
pois ministro da Viação. João Pinhei
ro, pouco antes da proclamação, se 
havia estabelecido em Ouro Prêto e,. 
como chefe do partido, fundara ali um 
jornal onde colaboravam ativamente 
Calógeras, Cupertino Siqueira e pro
fessôres da Escola, e êle a considerava 
em 1888 .cómo um baluarte do partido. 
Proclamada a república, vieram logo 
as desinteligências. Leônidas · Damásio· 
Botelho a mais brilhante figura da 
Escola, e Arquias Medrado, um dos: 
seus maiores talentos, foram postos à 
margem de tôdas as combínações. Me
drado foi até prêso e Diogo de Vascon
celos, conversador sem rival e monar-· 
quista, glosava irônicamente o inciden
te e comparava o amigo, quando· encar
cerado, a uma onça bravia enjaulada. 
Não foram êsses dois enviados pem à. 
Constituinte, nem mais tarde l!'s Câ
maras, como aconteceu com Antônio
Olinto, Domingos Rocha, Domingos 
Pôrto, Bernardino de Lima e posterior
mente Cupertino Siqueira, Calógeras e 
Costa Sena. 

A ausência de tão grande número 
de professôres não podia deixar de tra
zer uma grande perturbação no ~nsino
e de desorientar a Gorceix, então sus
peito aos ·dirigentes republicanos mi
neiros como amigo pessoal do Impera
dor. O fato ainda mais se agravou com 
a dissidência entre os professôres repu
blicanos. :i!lsse incidente trouxe com
plicações. Benjamim Constant apoiou 
fortemente a Gorceix, enquanto minis-
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tro mas veio a falecer em princípios 
de '1891. A situação tornou-se intolerá
vel e a 14 de outubro dêsse mesmo ano, 
retirava-se Henrique Gorceix definiti
vamente da Escola, sob manifestações 
inequívocas de pesar da unanimidade 
dos alunos, deixando o corpo docente 
cindido, todo êle empenhado em lutas 
internas. 

Pouco depois se restabelecia a or
dem e a Escola voltava · à sua vida 
normal. 

Com a mudança do regime ·político, 
.Ouro Prêto passou por uma grande 
transformação. 

Ainda em 1888 ·era uma cidade 
bastante atrasada, de vida modestíssi
ma e burocrática. Os verões muito chu
vosos e nebllnados, a vila quiet~, as 
ruas mal calçadas e pior iluminadas, 
davam uma impressão de tristeza. Os 
presidentes da Província, intermitentes, 
que ali iam muitas v~es apen~s pas
sar as férias parlamentares, nao raro 
sem familia, sempre foram bastante 
indiferentes aos interêsses da cidade. 
A displicência de tais personagens não 
era de molde a animar a vida social 
da urbe. Quando· se reabriam as câ
maras na Cõrte, êsse cavalheiro partia 
a cavalo pela estrada do Funil ou pela 
do Saramenha, conservador ou liberal, 
entre os foguetes de dinamite e o tam
borilar de latas de querosene escondi-

. das nas moitas dos caminhos íngre
mes e pedregosos. · 

Com o novo regime republicano, 
Minas passou a ter só presidentes mi
neiros que ali se fixaram com pers
pectivas de tempo mais dilatadas e que 
começaram não só a olhar a antiga 
província com mais carinho, como a 
melhorar sensivelmente a capital . Per
deu Ouro Prêto aquêle seu antigo f!,S
pecto por demais provinciano, algumas 
familias de haveres passaram a residir 
na capital do Estado, o comércio tor
nou-se mais ativo, a atividade profis
sional aumentou e a vida social ga
nhou maior intensidade. Cesário Alvim 
iniciou as recepções noturnas semanais 
em Palácio, obrigadas a smoktng ou 
casaca e que acabavam em saraus 
dançantes. Afonso Pena, que lhe su
cedeu na presidência, manteve-se com 
o mesmo rigor . O exemplo do Palácio 
foi imitado pela gente mais abastada 
da cidade e assim muitos estudantes 
passaram a ter vida social e a se preo
cuparem com assuntos de elegâncJ.a. 

A história dos noivados ouropreta
nos conta romances intere~santes e 

vários dramas. Rapazes levia:nO.s tor
navam-se noivos por 6 anos e por fim 
desfaziam os noivados com escândalo 
e geral desaprovação e sem outro fun
damento que o de se irem. 

Por êsse tempo, o velho teatro da 
rua do Carmo, cujo pátio está muito 
abaixo do nível da calçada da estrada, 
teve o seu período áureo. Por lá passa
ram Emanuel, o maior trágico italiano 
de sua época, a Lopícolo e a sua gente, 
o grande Novelli e a sua elegante 
companhia e também o popular ator 
Brandão, quando já de. voz enrouque
cida . Assim, no mesmo palco estreito e 
acanhado, passaram-a curtos intervalos 
e sucessivamente, Hamleto, a Dama das 
Camélias, a Mascote, as personagens 
de Goldani e de Moliêre e os fantasmas 
dos medalhões, que fizeram a delicia 
dos nossos avós. · 

Alguns mineiros formados em São 
Paulo começaram a preferir a capital 
para iniciarem ou melhorarem a · sua 
carreira. Afonso Arinos foi a figura 
mais brilhante dêsse tempo. Fundou o 
seu salâo, freqüentado diàriamente por 
intelectuais como Raimundo Correia, 
Gastão, da Cunha, Sabino Barroso, Ro- • 
drigo de Andrade, Afrãnio de Me\o 
Franco Edmundo· Veiga, Monteiro de 
Andrade, salão que se tornou o refúgio 
dos forasteiros perseguidos pelas agita
ções politicas do Rio, tais como Olavo · 
Bilac e Coelho Neto, e onde compa
reciam também advogados e outros 
profissionais que vinham com freqüên
cia· a Ouro Prêto, assim Meara Cost11, 
Mendes Pimentel, o pianista Malho e 
o barítono Carlos de Castro. 

Sob tais · Influências, começara a 
vida do estudante a mudar de ambien
te a se complicar e a perder a sua 
prhnitiva feição simples e peculiar. 

Mas todo êsse brilho social apa
gou-se· repentinamente e a vida do 
estudante passou a ser simples como 
dantes no dia em que parte da popu
laçãd e a burocracia em pêso se foi 
instalar em Belo Horizonte. 

Arrojado Lisboa 
• -ti 

Estrutura geológica da região da 
cachoeira de Paulo Afonso• 

Sob o ponto de vista da constitui
. ção geológica, a região de Paulo Afon

so se caracteriza por ser formada por 

• Comunicação feita à Academia Brasileira 
de Ciências, em sessão realizada no mês de ou
tubro corrente. 
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uma enorme intrusão granítica - a 
que os geólogos geralmente denominam 
batolito ou plutonito -, com um dos 
eixos disposto na direção noroeste-su
leste, seguindo o curso do rio. São Fran
cisco, e o outro, normal a .êste, no ru
mo nordeste-sudoeste. A porção mais 
aparente dêsse batollto é a que se 
estende . da zona de Delmiro e Monte 
F.scuro, ao longo do curso do rio, para 
montante, até a cachoeira de Itaparica, 
medindo 60 quilômetros de comprimen.,. 
to. A largura· seria de cêrca de 40 qui
lômetros, de Agua Branca até o lugar 
Riacho, a 20 quilômetros ao sul das 
quedas de Paulo Afonso, na estrada de 
rodagem de Jeremoabo . 

A rocha predominante •nessa área 
é um granito róseo, com lindas exposi
ções na zona em tôrno da cachoeira 
de Paulo Afonso, na de Itaparica, na 
serra de Agua Branca, em Delmiro e 
no rio do Sal, ao sul do rio São Fran
cisco.. As outras rochas intrusivas que 
ai ocorrem são pórfiros graníticos cin
zentos, sienitos, pegmatitos e a,plitos. 
&ses dois últimos tipos de rocllas for
mam veias e diques, às vêzes em uma 
extraordinária abundância, recortando 
tôdas as outras rochas e, mesmo, as 
próprias veias entre si. 
· O biotita-gnaisse aparece de vez 
em quando, em quantidade subordina
da, mais como restos da antiga cober
tura do batolito ("roof pendants") e, 
mesmo assim, muito amarrotado e in
jetado por pegmatito e aplito . A maior 
parte dêsse gnaisse corresponde, · pois, 
a migmatito e pode ser compreendido 
na estrutura das massas plutónicas, 
como fácies marginais. Nos bordos 
dos lados norte e sul dêsse batolito, 
encontra-se calcáreo cristalino, na la
goa da Pedra e na Matinha, na zona 
da serra de Craunã, próximo à serra 
de Agua Branca, e em uma faixa que 
vai da serra do Padre, a 15 quilôme
tros a oeste da cachoeira de Paulo 
Afonso, à região de Pôrto da Fôlha, em 
Sergipe, com aflora~entos nos pontos 
intermediários, em lagoa do Meiru, 
lagoa da Cal, Munguengo, Sítio do 
Ta.rá, Salobro e na regiã~ de Canabra
va, Curituba e Cuiabá, no Estado de 
Sergipe. 

E' possível que as dimensões · dêsse 
batolito muito se ampliem, atingindo 
cêrca de 200 quilômetros, no sentido 
do curso do rio, estendendo-se desde a 
região de Belo Monte, Pão de Açúcar 
e Marechal Floriano, antiga Piranhas, 
em Alagoas, até a região dos rios do 
Navio e Pajeú, em Pernambuc<?, onde .. 

os griaisses predominam e se associam, 
freqüentemente, com migmatito, hale
flinto, escarnito e calcáreo cristalino. 
Parte dessa área, na região de Olhos 
d'Agua, Monte Escuro ' e São José, em 
Alagoas, e na que se estende da ca
choeira de Itaparica ao rio dos Man
dantes, em Pernambuco, se acha reco
berta pelos sedimentos cretáceos da 
série Jatobá. Da mesma forma, na 
direção transversal à acima considera
da, o que foi admitido como largura 
poderia .ser elevado para 200 quilôme
tros, desde a zona de Buique a Arco
verde até o Sítio do Tará e, talvez, a 
algumas centenas de quilômetros, pro
longando-se a estrutura plutônica des
de a região do nordeste da Bahia até 
a serra da Borborema, nos confins da 
Paraíba e do Rio Grande do Norte . 

Nesta hipótese, uma boa parte da 
área do batolito estaria encoberta pelas 
formações cretácea e terciária e a sua 
maior dimensão seria no rumo NE-SW. 
A região da cachoeira de Paulo Afonso, 
com pegmatitos estéreis, ocuparia o 
núcleo da estrutura, en<;tuanto as apó
fises pegmatiticas portadoras de tan
talita, chellta e berilo da região do 
Seridó . - estariam localizadas no bor
do nordeste do batolito e os veios de 
pegmatito com apatita e cassiterita de 
Monteiro marcariam a zona da mar
gem ocidental da intrusão. Os pegma
titos da região entre Sant' Ana de Ipa
nema e Pão de Açúéar, em Alagoas, 
com miherais radioativos (samarsqui
ta) indicariam o limite oriental da 
massa plutônica. A existê•ncia dos m,ig
matitos, haleflintos, escarnitos e tacti
tos, tão espalhados pelo território do 
Nordeste do Brasil, encontraria fácil 
explicação na presença dêsse . batolito, 
que seria o grande núcleo alimentador 
("feeder"), do qual emanariam as in
contáveis apófises pegmatíticas inje
tando os chistos e outras rochas pre
existentes, transformando-as em rochas 
mistas e de metamor~ismo de contacto. 

Embora êsse grande batolito não 
se apresente, .superficialmente, como 
uma massa plutônica continua, êle po
deria ser constituído de uma associação 
de vários corpos intrusivos, separados 
uns dos outros por trechos de cober
tura ("roof pendants") de gnaisse e das 

. demais rochas metamórficas da região. 
Dêste modo, a hipótese harmonizar-se
la com os conhecimentos atuais sôbre 
a geologia dessa região nôrdesttna, de 
acôrqo com os trabalhos de L. J . Mo
i:ais, Johnston, Rolff, Scorza, Chaves 
e çutros. 
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As rochas da região das cataratas 
de Itaparica e Paulo Afonso apresen-. · 
tam-se abundantemente cortadas por 
sistemas de juntas que muito concorre
ram para a formação das catadupas 
e para a abertura dos canhões aí exis
tentes, especialmente do profundo e 
longo canal em que o rio passa aper
tado, de um modo quase continuo, des
de a última dessas quedas até a cidade 
de Marechal Floriano, em uma exten
são de 70 quilômetros. Dêsse ponto 
para jusante, o vale se torna mais lon
go, porém continua, ainda, a ser orla
do de altas encostas até Pão de Açúcar 
e Belo Monte, onde os morros arquea
nos começam a se abaixar, à medida 
que o rio se aproxima de Propriá, para, 
então, penetrar na zona das camadas 
mesozóicas de seu baixo curso e, a se
guir, '·na dos tabuleiros terciários da 
faixa costeira. 

A influência preponderante das 
juntas no traçado do curso do rio São 
Francisco faz-se sentir, sobretudo, des
de a região de Juàzeiro - Petrollna, 
ou melhor, desde ·-Remanso, quando o 
gra'.nde caudal se inflete francamente 
para o lado leste, fazendo muitas vol
tas. Essa i'nfluência, aliás, deve ter 
vindo atuando desde a cidade da Barra, 
quando o rio . começa a virar para o 
oriente, embora seja difícil observá-la 
no terreno, pelo fato da torrente nesse 
trecho deslizar-se sôbre uma , faixa de 
depósitos quaternários, que sôbre as 
rochas mais antigas. 

Tôdas as voltas do rio daí até a 
região sedimentária de seu baixo curso · 
resultam diretamente da combinação 
dos sistemas de juntas exibidas pelas 
rochas, que_ orientaram o caminho a 
ser aberto pelas águas e facilitaram a 
.ação erosiva destas . Essa ação arre
dondou o8 ângulos formados pelas jun
tas, tirando, em geral, a aspereza dos 
~otovelos . A forma das curvas depende, 
em cada caso, da maior ou menor re
sistência das rochas ao desgaste pelas . 
águas do rio. Assim, no trecho em que 
o rio atravessa os sedimentos cretáceos 
da série Jatobá, entre a toz do Pajeú 
e a cachoeira de Itaparica, as curvas 
tornam-se mais amplas, e arredonda
das, com as sinuosidades dispostas à 
maneira de grandes meq.ndros. Isto 
é motivado pelo caráter mãis tenro dos 
arenitos, um tanto argilosos, e dos fo
lhelhos que existem nesses pontos. 
Mas, mesmo nessa zona, encontram-se 
corredeiras, como a de São Pedro Dias, 
onde o arenito se torna mais resistente 
à ação da erosão fluviâl e ·apresenta 

dláclases verticais, formando paredões, 
que encaixam o curso d'água. 

O trecho superior da cachoeira, 
de Itaparica está localizado nos arenl
tos sillcificados dessa série, mais resis
tentes ao desgaste pelas águas do rio 
do que o granito róseo e o pegmatito 
subjacentes, expostos na parte baixa 
da queda. Estas duas rochas, altamen
te feldspáticas, se decompõem fàcll
mente, sob a ação do intemperismo, 
e o produto resultante é levado pelas 
águas revôltas . Assim, essa corredeira 
deve a sua origem ao efeito conjugado 
das juntas e da erosão diferencial e 
não ao de falhas. O sistema principal 
de juntas aí se apresenta com direção 
em tôrno de 45° - NE, no trecho do 
montante, e inclinação de 60 a 80º SE. 
O outro sistema, cruzando êste, tem 
direção próxima de NW-SE e é vertical. 
Além disso, há as juntas tabulares, em 
posição quase horizontal ou pouco in
clinada. Existe, nesse ponto, um g:r;an
de cotovêlo, apertado, com a concavi
dade voltada para o lado oeste, em que 
a torrente é conformada no canal esca
vado segundo a orientação das juntas. 

Para jusante, o rio continna a exi
bir várias curvas . Na região de Glória, 
imediatamen~e abaixo da cidade, existe 
uma linda volta apertada, semelhante 
à de Itaparica, porém com a curvatura 
em sentido inverso, aberta para leste. 

Daí para baixo, até a cachoeira de 
Paulo Afonso, o curso do rio mostra-se 

~ pouco sinuoso, com ligeiras curvaturas, 
mas é ainda orientado pelas juntas e 
encerra uma quantidade enorme de 
ilhas, sobretudo nas enchentes, quando 
êle se espraia e forma canais nos ter
renos marginais . 

Na zona da. cachoeira de Paulo 
Afonso, a influência• da~ juntas é, no
vamente, preponderante na formação 
da cascata e na abertura do majestoso 
canhão em que o rio corre encaixado 
daí para jusante. l!:sse canal apresenta 
trechos formando ângulos uns com os 
outros, der.rido à conjugação dos dife
rentes sistemas de juntas entre si. A 
curvatura logo abaixo do salto grande 
resulta da co~binação e integração de 
uma porção de pequenas juntas. 

No comêço da queda, o braço prin
cipal do rio mostra a direção de 600 
SE, mudando, a seguir P.ara 200 SW. 
Já no trecho propriamente da catarata, 
essas direções passaram a ser 600 SE 
e 37º SW e 73 SE. 

l!:sses mesmos sistemas de juntas 
tiveram preponderância marcada na 
abertura da gruta dos Morcegos e dos 
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numerosos canhões laterais, secundá
.rios, formados pelos afluentes do rio 
São Francisco nessa região. 

Nas lajes em que está assentado o 
monumento do Imperador, acima da 
cachoeira, na margem esquerda do rio, 
observam-se intrusões de granito e 
sienito e diques de pegmatlto' e aplito 
de várias gerações, cortando uns aos 
outros, e, às vêzes deslocados por pe
quenas falhas. As intrusões processain
se, em muitos pontos, ao longo das 
Juntas e são por elas limitadas. Essas 
intrusões costumam •encerrar inclina
ções e schlieren de rochas 'melanocráti
cas. As juntas principais estão dispos
.tas aí quase que segundo EW e outras 
próximo de NS. 

I No córrego da Gangorra, a jusante 
da queda e n.o lado direito do rio, atrás 
da pequena usina hidroelétrlca, ora em 
construção pelo Min.istério da Agricul
tura, existe uma fi!-lha pouco inclina
da, orientada segundo o sistema de 
juntas tabulares. E' uma falha de em
·purrão, que se deslocou de NE para 
SW, e de magnitude de pelo me·nos 
algumas dezenas de metros. Ao longo 
da falha, há um 'gnaisse milonítico, 
formando uma lâmina de 0,30 metro 
de espessura e resultante do esmaga
mento de um pórfiro granítico cinzen
to, que <>Corre na região. As juntas 
,principais têm direção próxima de EW. 
O outro sistema é no~mal a êste. Na 
escarpa da grota ao lado NE da usi'Ila, 
hâ outras falhas, de rejeito de menos , 
de um metro. 

presentado, o que vem a ser a escala, 
isto é, distância no mapa 'dividida pela 
distância no terreno ou in natura. 
E' claro que essa relação ou escala 
varia de acôrdo com o emprêgo ou 
fim para o qual se destina o mapa. 

Além da variação devida à escala 
a representação das áreas, superfícies 
e configuração da Terra, varia também 
com o· tipo da projeção ou seja, qual
quer sistema regular de paralelos e me
ridia'nos em que se possa traçar um 
mapa. Existem centen~s de formas 
em que tais sistemas podem ser deli
neados, porém não são todos igualmen
te recomendáveis sendo uns próprios 
para determinado fim, enquanto. outros 
seriam contra-indicados .• 

Os conhecimentos . dêsse conjU'nto, 
·compreendendo a variação das escalas 
além de outras minúcias, constituem o 
objeto e e~tudo da cartografia. 

Ao cartógrafo, pois, compete a es
colha do tipo da projeção, escala e de
mais pormenores para a organizaçãó e 
confecção de uma carta ou mapa des
tinados a determinados fins. 

Assim, para facilitar a escolha, di
videm-se as "projeções" primeiramente 
em dois grandes grupos extremos a 
saber de áreas iguais ou equivalentes 
sendo aquelas em que qualquer região 
no mapa tem a mesma área que em 
um globo da mesma escala . Ora, sen
do isso conseguido a custo de conside
rável deformação é claro que as for
mas não poderão conservar sua abso-
luta exatidão. · 

. O segundo grande grupo é o das 
projeções conformes ou , ortomórfícas, 
isto é, aquelas em que qualquer peque
na área terá a mesma forma que em 
um globo. 

Na região de Monte Escuro, uma 
grande falha atravessa o rio São Fran
cisco, com rumo norte-sul, de Alagoas 
para a Bahia, ao longo dos riachos do 
Saco e Salobro, como já tivemos oca
sião de mencionar na sessão da Acade
mia de 31 de agôsto dêste ano . 

Para a grande maioria dos traba
lhos, em geral são preferíveis justa
mente os tipos intermediários e com

Luciano Jacques de Morais binados, isto é, em que nem haja ex-
cesso de distorção, conservando então 
as áreas pràticamente iguais e nem 

Cartografia* .• tão pouco caindo no extremo oposto, 
,,.. . em que se conserta a absoluta identi-

A definiQáo de mapa pode ser e~- dade das formas em prejuízo das áreas. 
pr~ssa como se~do luna representaç~o Para bem se compreender as difi
grafica c<;>nvenc1onal d!l. configuraçao culdades do problema é preciso ter 
da superf1cie da Terra· em mente que a representação de uma 

Essa repregentação deve manter ' l superfície ~irva, como a da .esfera ou 
uma relação proporcional ao objeto re- antes do nl>sso geóide sôbre um planQ 

· como' a fôlha de papel, não é jamais 
• Artigo da lavra do Eng. Axel L6fgren possível sem provocar deformações . 

publicado, nrlglnàrlamente, em o ano 6 - Vol. Se porém apenas uma pequena 
6 - N.• 3 - julho-setembro de 1947, da revista parte do globo tiver de ser mapeada, 
Agronomia, órgão do Diretório Acadêmico da 200 uil- t d ad ' en 
Eecola Nacionàl de Agronomia, de onde extra!- uns q orne ros qua r os, a1 -
mos para transcrição neste mensário . tão a distorção será bem próxima c;la 
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própria dilatação e contração do pa- . 
pel, não sendo necessário grandes pre
ocupações. 

Mas· quando se tratar de grandes 
extensões, tais como os continentes ou 
paises de consideráveis dimensões o 
caso é bem diferente. Passemos agora 
uma ligeira revista em. alguns dos pro
cessos mais usados sem entrar em 
grandes pormenores. 

Muitas vêzes para as nossas finali
âades mais comuns satisfazem as pro
jeções mais ~imples como a retangular 
que consiste em um caixilho de hori
zontais e verticais paralelas eqüidis
tantes, quer para os paralelos quer para 
os meridianos, tomando-se . um para
lelo central em que as distâncias serão 
verdadeiras, bem como em todos os 
meridianos, porém, reduzindo-se muito 
para o norte e para o sul. 

A projeção de Mercator também 
muito usada pela sua facilidade de 
construção dá apreciáveis resultados, 
apesar de fora do equador e dos meri'
dianos apresentar áreas desproporcio
nadas, porém tendo · a vantagem de 
acusar os ramos verdadeiros por meio 
de rotas, o que é muito importante na 
navegação, mormente agora nesta épo
ca do avião. Entretanto, convém não 
esquecer que nas altas latitudes as áreas 
são muito exageradas e, portanto, as 
distâncias desproporcionais, o que po
derá induzir a erros apreciáveis, senão 
até graves. 

A projeção estereográfica de Gall 
que como a anterior tem o meridianos 
verticais devidamente espaçados nos 
dois paralelos de 45º também horizon
tais, tendo as mesmas vantagens de 
Mercator, não apresenta, porém, o mes
mo exagêro nas áreas para os pólos. 

A projeção cilíndrica eqüivalente 
baseada no princípio simples de proje-

'tar a superfície do globo sôbre um ci
lindro tangente ao equador, por meio 
de raios horizontais partindo do seu 
centre;>, é um tipq razoável de projeção, 
porém não muito recome'ndada em vir
tude eia grande deformação nas altas 
latitudes. . 

A projeção sinussoidal, indicada pa
ra as regiões tropicais, porém defor
mando as figuras nas altas latitudes. 

Cada pequeno· quadrângulo nesta 
projeção tem a sua base do mesmo 
comprimento e a . mesma altura que 
o seu correspondente no globo, portan
to, estritamente equivalente. E' bas
tante usada para os mapas das regiões 
equatoriais e para os continentes tais 
como a América do Sul, Africa e Aus-

trália. Sua construção não é muito 
complicada , e caracteriza-se pelos pa
ralelos retos horizontais, o meridiano 
central também reto e os outros for
mados pelas cprvas dos .~enos de onde 
deriva 0 1seu nome. · 

A projeção de Mollweide (Homato
gráfica de Babinet) (desenho unifor
me) tem o nome do seu inventor, ca• 
racteriza-se pelos paralelo.s horizontais . 
retos e meridianos elípticos igualmente 
espa,çados, o comprimento do >equador 
duas vêzes maior que o meridiano cen
tral e o hemisfério representado por 
um circulo. A construção não é das 
mais simples, porquanto o cálculo dos 
paralelos é algo complicado. Esta pro
jeção apresenta a particularidade de 
ter cada zona limitada por dois para-

, !elos consecutivos a mesmJ!, área que a 
correspondente faixa no globo, o que 
a torna equivalente. Recomendada pa
ra hemisférios. 

Projeção homatográfica interrom
pida de Goade. Esta é uma curiosa 
conjungação da projeção sinussoidal 
com a de Mollweide, permiti'ndo, em 
vez de um único meridiano central, um 

• mais conveniente para o continente, do 
qual parte os outros para a esquerda e 
para a direita. P::sse tipo, é claro, sei"á 
eqüivalente e ao mesmo tempo confor
me pois não provoca deformação apre
ciável "porquanto sómente a melhor 
parte de cada siste.ma é aproveitada. 

E' uma das mais indicadas para 
fins estatísticos. . 

A projeção de Ecker também apre
senta uma interessante modificação no 
tipo Mollweid, pois estabelece para os 
pólos em vez dos pontos, linhas para
lelas cujo comprimento é igual à me
tade do equador . O espaçamento entre 
os paralelos também difere do de Moll
weid, porém dando em resultado a 
eqüiválência das áreas; e não provo
cando grandes deformações nas lati
tudes -de zona temperada. 

Projeção g1iomônica . A rêde é com
posta projetando a superfície do globo 
do seu centro sôbre um plano que não 
é necessàriamente tangente. Como nas 
demais projeções azimutais, tem todos 
os círculos máximos que passam pelo 
centro da projeção, representados por 
linhas retas, tendo, portanto, os rumos 
ou azimutes exatos. Todos os pontos a 
distâncias iguais do centro da projeção 
também o permanecem no mapa. To
dos os círculos do horizonte permane
cem cí11culos no mapa . 

PrcJjeção azimutal equivalente de 
Lambert que tem o meridiano central 
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e o equador representados por retas, 
os paralelos por arcos abatidos mais 
fortemente curvados para os extremos 
e os meridianos quase ellpticos. E' 
bastante usada e tem nas faixas de 
cada paralelo no mapa a mesma área 
que no globo. E' bastante usada para 
representar um hemisfério e sua cons
trução é um tanto complexa, porém 
se .. encontram tabelas já preparadas 
aliás, pelo próprio Lambert. 

Projeção equivalente de Attoff. 
:S:ste sistema bastante usado para o 
mapa-mundi, na forma de uma elipse 
em que o eixo maior representa o equa
dor igual a duas vêzes o comprimento 
dó eixo menor que corresponde ao me
ridiano central. Esta projeção asseme
lha-se bastante à de Mollweide, tendo, 
porém, os paralelos ligeiramente curvos 
e os ângulos um pouco menos defor
mados. 

A proteção globular francamente 
convencional, não ' é nem conforme, 
nem equivalente, porém apresenta pro
porções que a tornam bem útil, sendo 
uma construção ultra-simples pois é 
dividir a circunferência ou o circulo 
periférico, o meridiano central e o 
equador respectivamente em partes 
iguais e ligar os pontos assim obtidos 
por arcos circulares. 

Várias e múltiplas são ainda as 
projeções relativamente comuns, com 
caracteristicos especiais que as tornam 
recomendáveis para êsse au aquêle fim, 
de que seria longa a enumeração. 

Entretanto, uma das mais difundi
das é a P<>licônica, ou melhor, a poli
cônica modificada, por ser a adotada 
na confecção da carta internacional ao 
milionésimo, isto é, na escala de 1 por 
1 000 000, carta essa que no Brasil é 
também conhecida como "Carta do 
Clube de Engenharia" ou do "Cente'ná
rio", por ter sido organizada para co
memoração do centenário de nossa in-
dependência. · 

Caracteriza-se essa carta por ado
tar um meridiano central para fôlha de 
seis graus de longitude e 4° de lati
tude, apresentando um total para o 
Brasil de 53 fôlhas .-

~se tipo de projeção, mas com 
escalas adequadas, também é adotado 
para as cartas topográficas da Amé
rica do Norte, da França e outros paí
ses, inclusive o Brasil. 

Apresentando diversas vantagens 
tem também os seus inconvenientes, 
como por exemplo a não corl'.esij<>ndên
cia de fôlhas afastadas. ca~ qual 
ligando-se apenas com as suas oito 

vizinhas. Por outro lado não provoca 
grandes deformações e a sua constru
ção é facilitada por tabelas organiza.
das ao alcance de qualquer interessado. 

Até aqui procuramos µemonstra.r 
que os vários tipos de projeções podem 
ser aplicados segundo os fins especiais 
a que se déstinam os mapas, no caso 
especial do qual nesta casa nos ocupa:. 
mos, - a geologia, a policônica é a 
mais usual das áreas limitadas, prin
cipalmente quando de conjuntos a um 
ou mais países. ~sses mapas geGlógicos 
geralmente são confeccionados para 
dar ao interessado uma idéia aproxi
mada mais· nítida possível sôbre a geo
logia do conjunto do território abran
gido apresentando a relação existente 
entre os diversos terrenos de idades e 
caracteres diferentes. . 

As formações ou os terrenos apa
recem então no mapa de acôrdo com 
os estudos efetuados no campo e com
pletados nos gabinetes por intermédio 
das rochas e ocorrências encontradas, 
sendo localizadas por meio de levanta
mentos em que .são assinalados os pon
tos de passagem de uma formação para 
outra, estabelecendo, então, a ligação 
dêsses pontos; as linhas de contacto, 
as quais representam assim as dife
rentes áreas, faixas ou extensões de 
cada uma delas. Tais mapas podem 
ou devem ser equiparados aos geográ
ficos, dos quais não podem mesmo 
prescindir, pois sôbre êles é que se lan
çam ou sobrepõem as indicações refe
rentes à constituição geológica dos 
terrenos. 

Do exposto se deduz e'ntão que 
quanto mais exatos os mapas geográfi
cos maior a fidelidade da representa
ção geológica. Assim pois, os mais por
menorizados permitirão não só maior 
exatidão, como também informações 
mais completas e precisas quanto à ' 
constituição geológicit dos terrenos e 
sua estratigrafia. 

Na prática sómente se . conseguem 
êsses resultados em áreas mais ou me
nos restritas,· visto que, apenas os ma
pas topográficos consignam os porme
nores considerados indispensáveis, por
quanto são feitos em escala que per
mitia uma representação mais minu
ciosa da configuração e acidentes da 
região: 

Contudo, quer os mapas geológicos 
de conjunto, quer os de pormenores, 
são sempre sujeitos a uma certa dose 
de imaginação sendo que sua interpre
tação requer uma boa -soma de conhe
cimentos e relativa prática. 
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IDENTIFICAÇÃO DAS PROJE(;õF.S 

Projeção . Paralelos Meridianos Vantagens Usos 
. . 

Retangular Horizontais, dist. Verticais, igual- Fácil construção. Plantas, cidades, 
iguais e verda- mente espaça- 1 mapas menos 

Mercator 

Sinussoidal 

Mollweide 

Eckert 

Cônica 

• Alberc 

deiras: dos. exatos. 

Horizontais, dist. Verticais, igua1.:.ortográfica Lo- Cartas, ma p ·a -
merior junto do mente espaça- xodromos retos. mundi. 
equador. dos. 

Horizontais, dist. Curvas dos ~- Eqüivalência Mapa-mundi 
fguais e reais. nos igualmente trópicos. 

espaçadas. 

Horizontais, dist. E1 i p s e s igual- Eqüivalência Mapa-µiundi 
menor para o mente espaça- hemisférieos . 
pólo. das. 

Horizontais, dist. Curvas dos se- Eqüivalência MapaÍmundi. 
menor para o nos igualmente 
pólo. espaçadas. 

Circulos e o n e . Radiado. Linhas Pouca deforma- Latitudes mé-
igualmente dist. retas igualmen- ção. dias, mapas em 

te espaç!ldas. série. 

Circ. aonc. dis. Rad. Lirihas re~ Eqüivalência ·Mapas U.S. 
· me'nores p. N. tas igualmente 

e S. espaçadas. 

Lambert 1 Circ. cone. dis. Idem, idem. 
maior p. N. e S. 

Ortomórfica. Mapas U.S. 

Bonne Círc. cone. dis. Curvas igual- Eqüivalência 
iguais e reais. mente espaç. 

Pollcônica Círc. não cone .. Idem, idem. Tabelas 

Latitudes mé
dias. 

Fls. topogr. 

Globular Circ. não cone. Círculos igual- Fácil construção Hemisférios. 
dist. iguais na mente espaça-

Estereo
gráfica 

. periferia. dos. 

Circ. não cone. Círculos distân- Ortomórfica. 
dist. menor per- eia menor cen-
to do centro. tro. 

Ortográfica Elipses dist. me-Elipses dist. me- Visual. 
nor perto perif. nor perif. -Lambert 

azimutal 
Curvas· variando ~urvas dist. va- Eqüivalência 
as distâncias. riável. 

Hemisférios. 

Mundo, conti
nentes. 

·Mundo, conti-
nentes. 



7lí0 B O L E T ·r M G E O G R A 11' I C O 1 

1 • 

A representação gráfica de uma subindo ocasionàlmente até 1200. Em 
região, tanto fisiográfica como geolô- conseqüência disso a temperatura mé
gicamente ideal á a que se obtém dia anual é de cêrca de 5 graus. infe
por meio dos blocos-diagramas cuja rior a da planicie de Araranguá. No 
execução · é baseada nos principios de verão raras vêzes se registam extre
perspectiva. mos . acima de 30 graus; no inverno 

A vantagem do bloco-diagrama é por vêzes cai à té 10 graus abaixo de 
reunir no mesmo gráfico a configura- zero, havendo fortes geadas e não 
ção da superfície e a estrutura do raras vêzes neve. O índice pluviomé
subsolo, permitindo uma visão · perfei- trico oscila entre 2 e 2,5 µietros; anuais, 
ta da relação entre a topografia e a sendo o mais alto do Estado, antes de 
geologia, pois que, como os mapas que tudo em conseqüência das chuvas de 
só representam a topografia ou, os ascensão causadas pela subida da brisa 
perfis geológicos que só dão a estru- marítima pela muralha da serra. Na 
tura, o bloco-diagrama apresenta ~n- orla dos precipícios a ·cerração dura 
to a · superfície como a estrutura ao dias, e às vêzes semanas inteiras. 
tempo. Geologicamente, os popularmente 

A execução não resta dúvida que chamados "aparados" constituem o U
é um tanto trabalhosa, exigindo do · mite leste d<? sistema gonduânico sul
técnico ·mesmo ·não só uma perfeita f brasileiro. Sobre a ba~e de ~rani~ da 
compreensão dos princípios básicos da serra do Mar jaz a serie de earvao e 
perspectiva, como um acurado senso folhetos permianos do rio do Rasto; 
artístico além de reais conhecimentos segue o arenito vermelho triássico; e 
de geolo~ estrutural e seus problemas. por cima dêle, numa possança de cêrca 

Em n"sso país, segundo meu co- de 700 metros, estendem-se os derra
nhecimento, muito pouco se tem reall- mes melafiricos de incerta idade. 
zado nesse sentido, porém na América :S:stes dados físicos especialI1'~mte 
do Norte principalmente e na Europa os que re_fe~em. ao clima, fazem suspei
em geral, o bloco-diagrama alcançou · tar a _ex1stenc1a duma flora local ca-
uma. notória expansão. racteristica, diferente da do resto do 

, . Estado. Entretanto, dos botânicos an-
Para nos brasileiros e e!!pecialmen- tigos nem um único pisou nesta zona 

te para os senhores que :yao se haver riograndense. A enorme distância de 
com os problel,!1-as, da. erosao nas _terras Pôrto Alegre e das partes então habi
de cultura, ·tao. mtimamente ligados tadas impediu as pesquisas no planalto 
quer à morfol?g.1a dos terrenos quer_ à do leste; do lado catarinense apenas 
estrutura _geolog1ca ou, sua constituiçao, três ou quatro caminhos de cargueiro, 
o bloco_.:-d1agrama tera a mais valiosa difíceis e perigosos, conduzem ao alto 
aplicaçao · da Serra. Assim dos botânicos do 

Axel Lofgren século passado nem St. Hilaire, nem 
Tweedie, nem os suecos Lindma·n e 

A flora austral antártica e andina no 
Rio Grande do Sul 

A região em estudo é a ·borda 
oriental do planalto sul-brasileiro -
escreve em recente artigo publicado no 
jornal Correio do Povo, que se edita 
em Pôrto Alegre o padre Balduíno 
Rambo, S. J. ; figura nos mapas sob o 
nome de seNa Geral, ou, errônea.mente, 
serra do Mar. Começa ao norte de 
Tôrres nos chamados campos do Josafá, 
estendendo-se em território dos muni
cípiós de São Francisco de Paula e 
Aparados da Serra até a fronteira 
norte do Estado no alto rio Pel<;>tas, 
continua ao longe> da serra Geral ca
tarinense até o chamado Campo dos 
Padres. · 

Tôda esta zona está entre 900 e 
1 000 metros sôbre o nível do oceano, 

• 

Malme viram a flora dos aparadoo. 
Sellow, em suas épicas jornadas a par
tir de Laguna, explorou um trecho dos 
al;>arados catarinenses; Ule e Schwacke 
mais tarde visitaram os mesmos luga·
res; é a êstes que devemos o conheci
mento da maior parte das espécies 
plana1tinas que figuram na literatura. 

Desde o comêço do corrente século 
até 1936, o botânico leopoldense Dr. 
João Dutra estudou a flora dos arr-e
dores de Bom Jesus, limitando-se po
rém aos grupos de sua especialidade, 
orquídeas, gramíneas, compostas, pte
ridófitos e leguminosas. 

A começar de 1937 encetei o inven
tário desta flora, trabalhando princi
palmente em cinco lugares: na fazenda 
Englert no alto Maq'ui11é, no Taimbê
zinlio e ·na serra do Faxinal na estra
da Tainhas-Praia Grande, nos arredo• 
.res de Cambará e na serra da Pedra, 
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na serra da Rocinha junto à estrada 
Bom Jesus-Ararang•á; e na fazenda 
Bernardo Velho perto da divisa Bom 
Jesus-Vacaria e do rio Pelotas; estudos 
feitos em Vila Oliva, embora situado 
no limite sul do planalto, serviram de 
complemento e comparação.· · . 

Destas excursões resultaram cêrca 
de ·3 000 números no Herbário Anchie
ta, correspondendo a mais ou menos 
1 500 espécies diferentes. Embora se 
registassem até o momento só 6 espé
cies novas para a ciência, acima de 
duas eentenas foram pela primeira vez 
verificadas no Rio Grande do Sul, o 
que vem a ser a melhor prova da falta 
de exploração botânica nesta parte do 
Estado. 

Deixando de lado tôdas as outras 
considerações de ordem botânica, limi
tando-nos aqui unicamente a um ele
mentol sistemático exclusivo · do pla
nalto sul-brasileiro, especialmente da 
borda dos aparados; é a flora austral 
antártica e andina. Daremos em pri
meiro lugar a definição; passaremos 
depois a citar e demonstrar exemplos 
suficientemente abundantes para en
fim focalizarmos os problemas fitogeo
gráficos e gerais em conexo. 

f. Foi o botânico inglês Hooker 
o primeiro, que reconheceu a existên-

. eia e a extensão geográfica da flora 
austral-antártica . Trata-se dum con
junto extremamente depauperado em 
formas sistemáticas, mas de vastíssima 
dispersão no espaço. O maior número 
de espécies sobreviventes se acumula 
no lado pacifico do extremo sul do 
nosso continente; elementos dispersos 
ocorrem nas ilhas dos mares do sul; 
na Nova Zelândia, na Tasmânia e 
na Austrália meridional, os mesmos se 
acham geralmente refugiados na re
gião montanhosa; o estudo do car
vão fóssil do continente antártico com
provou também ali a existência de 
elementos da mesma flora. 

Sem· entrarmos em distinções entre 
a flora austral e ai antárticii,, divisão 
irrelevante para o presente estudo, 
mencionamos os seguintes gêneros ca
racterísticos, que apresentam, seja dito 
.com antecipação, também espécies no 
Rio Grande do Sul: Araucária, Podo
carpus, Drimys Weinmannia, Acaena, 
Fuchsia, Gunnera, Griselinia, Crantzia 
e Pra tia. A êstes dez gêneros ·poderia
mas, com facilidade, acrescentar uma 
dúzia ou mais de outros. 

A Cordilheira sulamericana, surgi
da na era terciaria, tornou-se o foco 

de grande número de for~s vegetais 
características, das quais citamos os 
seguintes representantes da flora a11.dt
na no planalto riograndense: Berberis, 
Viola, Escallônia, Clethar. 

2 . Como .assinalamos êstes dois 
elementos florísticos existem no pla
nalto sul-brasileiro; fácil ~eria enume
rar mais de 100 espécies de faneróga
mos completamente estranhos dentro 
da massa de elementos sub-tropicais 
provenientes do norte. Vão aqui os 
mais. importani+s: 

· O "pinheiro" Araucaria angustifo
. lia, (Bert. O.K.) é o representante mais 
conhecido e mais largamente difundido 

. da floral austral-antártica. No Rio 
Gra'nde ao Sul sua área abrange todo 
o planalto do leste; segue ao longo do 
Uruguai e transgride para o território 
das Missões; seu limite setentrional 
se encontra ao sul de Minas Gerais. 
Das nove restantes espécies de Arau
cária uma é chilena, as outras ocor
rem do outro lado do Pacífico. E' de 
notar, que as madeiras fósseis do triás
sico riograndensf? (Araucarioxylon, Da
doxylon) pertencem ao mesmo grupo 
sistemático. · 

O "pinheirinho" (Podocarpus Lam
berti,. Klotzsch) se encontra em todo 
o planalto do leste, porém de ocorrên
cia muita menos cerrada do que o pi
nheiro. Freqüente em certos pontos, 
como perto de Canela, na fazenda 
Englert, no Taimbézinho, falta comple
tamente em outros, como em Vila Olí
va, em Cambará, num mês inteiro de 
intensa exploração, encontrei um único 
exemplar . O gênero Podocarpus, com 
40 espécies, ocorre desde o Japão sôbre 
todo o hemisfério sul até os Andes e o 
planalto sul-brasileiro. 

A "casca de anta" (Drimys Winteri, 
Forst.), encontrada em todos os· pi
nhais do planalto leste e esporàdica
men te dispersa até o Nonoai, é, com 
suas variedades, a mesma espécie que 
ocorre desde o México até o estreito 
de Magalhães. Qµatro'espécies domes
mo gênero se encontram na Nova Ho
landa, duas na Nova Zelândia, três nas 
ilhas da Oc,eânia. 

A "gramimunha" (Wef/nmannia pa
ulliniifolia, Pohl) , pequena árvore dos 
pinhais, utilizada para curtir couro, é 
membro dum gênero, do qual 40 espé
cies habitam a região alP,ina dos Andes, 
outras a Austrália, a Nova Zelândia e 
as ilhas da Australásia. O "guapereré" 
( Belangera speciosa Camb.) , da mes-
ma família das cuponiáceas, freqüente 
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no planalto e nos arredores de Pôrto 
Alegre, tem as mesmas relações de 
parentesco austral-antártico . 

Acaena fuscenscens, uma rosácea 
rasteira de flores anemófilas e fruto 
em cai:.rapicho. Freqüente em todo o 
planalto do leste e áo centro, falta 
por completo na Campanha, embora 
seus frutos se prestem admiràvelmen
te para a disseminação pelo gado. 
O gênero com suas 40 espécies se 
acumula nos Andes, não faltando, po
rém, na Nova Zelândia, nas Malvinas 
e outras ilhas austral$ . . 

Os "brincos de rincesa" (Fuchsia) 
contam três espécies riograndeni;;es, das' 
quais duas exclusivas dos aparados, 
uma também na borda meridional do 
planalto . Das 60 espécies a maioria 
ocorre ao longo dos Andes, algumas 
também na Nova Zelândia . 

A "urtiga dos aparados" (Gunnera 
brastliensis, Schindler) ocorre imica
mente nos lugares úmidos duma faixa 
nunca superior a 5 quilômetros ao lon
go dos aparados. Seus rizomas até 
40 centimetros de grossura, seu cacho 
de flores minúsculas até meio metro 
de comprimento, suas fôlhas quase re
dondas até mais de dois metros de diâ
metro O.ão a esta espécie legitimamente 
antártica um aspecto único na nossa 
flora . Das cêrca de 20 espécies do gê
nero a maioria é andi'na; seis espécies 
pertencem à Nova Zelândia e às ilhas 
do Pacífico. No litoral de Sombrio, 
menos de 100 quilômetros do paradeiro 
desde gigante, encontram-se a minús
cula Gunnera Herteri, Osten, tão pe
quena que tôda a planta com raiz, 
fôlhas e inflórescência cabe na palma 
da mão . 

Griselinia ruscifolia, (Clos) Tau
bert é uma cornácea espifítica, idên
tica à espécie chilena, ocorrendo ain
da no Itatiaia. Das 7 espécies .a maio
ria é chilena, mas o gênero não falta 
na Nova Zelândia. 

Para não prolongar indevidamente 
esta enumeraçãt>, encerramos aqui os 
elementos austral-antárticos da flora 
andina, o planalto contém 4 espécies de 
Escallonia, duas de Berberis, 3 de Viola 
e 3 de Clethra, que estão aqui presen
tes em amostras de herbário; fácil 
seria prolongar esta lista até uma 
centena de espécies. 

· 3. ·Fica assim comprovada a exis
tência da flora austral-antártica e an
dina no planalto riograndense, fato 
aliás conhecido há muito tempo pelos 
fitogeógra.fos; é nossa tarefa entrar-

mos agora nos problemas de espaço 
daí decorrentes . 1 

a) A primeira questão é a da 
prioridade de tempo · entre a flora sub
tropical vinda do norte e da flora 
austral-antártica-andina. Nossa tese é 
que o elemento meridional é o mais 
antigo. Provamos da seguinte forma : 

Em primeiro lugar como Theodor 
Herzog acentua com muita razão, os 
elementos austral-antárticos pertencem 
a grupos sistemáticos reconhecidamen
te antigos, para Araucária. Podocarpus 
e Drimys existem provas paleontológi
cas diretas; para os outros grupos, 
inclusive os andinos, vale o · critério 
geral da botânica histórica: pequeno 
número de formas, grande diferencia
ção dos gêneros, vasta dispersão em 
áreas disjuntas indicam idade consi
derável. O mesmo não se dá com a flora 
subtropical com seu aspecto exclusiva
mente sulamericano, seu conexo· com 
o foco amazônico e sua grande riqueza 
em formas dificilmente distingüíveis. 

Em segundo lugar, as disjunções 
locais da flora meridional em sua re
lação com a subtropicàl vem corrobo
rar a mesma tese. A cêrca de 20 qui
lômetros de Pôrto .iegre, principia a 
cadeia de morros areníticos cujo bas
tião angular é o Sapucaia. A flora 
dêste e dos morros vizinhos, que venho 
explorando há 17 anos apresenta cêrca 
duma vintena de espécies tipicamente 
plana,Itinas entre elas espécies austral
antárticas como Weinmannia, Codo
norchis. A continuação desta flora se 
acha hoje a mais de 100 quilômetros 
ao noroeste, faltando completamente 
na baixada fluvial e na cinta de mata 
subtropical que reveste o talude da 
Serra. Geológicamente, o Sapucaia e a 
cadeia de morros areníticos que se 
estende desde Santo Antônio da Patru
lha até o Taquari constitui um resto 
muito rebaixado do planalto antigo, do 
qual conservou restos da flora. Esta, 
portanto é mais antiga do que a flora 
subtropical dos vales e contrafortes da 
serra Geral. 

b) A segunda tese nega que os 
elementos austral-antárticos tenham 
imigrado do planalto por via de disse
minação casual. A fitogeografia antiga 
ligava muita importância aos agentes 
de disseminação, como sejam o vento, 
a ·água e os animais. Não se pode ne
gar, que certas espécies de plantas, es
pecialmente costeiras e palustres sejam 
cosmopolitas pantropicais por trans
porte casual; em geral, porém, esta 
diSse~inação tem sido superestimada, 
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motivÓ porque os fitogeógrafos moder
nos a relegam para um plano ~ecun- . 
dário. As razões positivas são as se
guintes: 

Primeiro, muitas espécies dispersas 
em vastas disjunções não possuem dis
positivos de diseminação .. Tal é o caso 
do pinheiro cujas sementes pesadas 
caem verticalmente dentro do períme
tro "da copa, donde unicamente as en
xurradas as podem afastar um pouco. 

Segundo, •não basta que uma se
mente transportada de continente a 
continente caia em terra física e quimi- ' 
camente apta para a. germinação, em 
geral. Os vegetais vivem em sociedades 
biocenóticas, arrancadas das quais a 
quase totalidade perece. A dispersão 
por vastas áreas não se dá por "para
quedistas e passageiros clandestinos", 
mas passo a passo por tôda a socieda
de bioce·nótica . 

Terceiro, e esta prova é a mais · 
peremptória, as disjunções dispersas do 
mesmo reino florístico, .no nosso caso 
o austral-antártico e andino, em tôda 
a parte apresentam uma sociedade . fe
chada dos mesmos elementos funda
mentais. Ora, seria recorrer ao cego 
aéesso e admitir milagres . desnecessá
rios, crer que as disjunções da Nova 
Zelândia, Tasmânia, Fuegia e Brasil 
meridional sejam o produto de tais 
transportes ocasionais. Isto tanto mais 
quando também os pteridófitos e os 
musgos, como provaram Christ e Her
zog, nas mesmas disjunções apresen
tam os mesmos grupos austral-antár
ticos; quando, enfim, as disjunções 
em tôda a face do globo, repetem, res
pectivamente, o mesmo aspecto fun
damental. 

Não se pode •negar que certas espé
cies de procedência meridional ou an
dina existem através de tôda a planí
cie mediana entre os seus focos e o 
planalto riograndense; nestas condições 
estão os· gêneros Sommerfeldtia, Mar
gyricarpus Colletia e outros;. para êstes 
a disseminação natural e conti'nua 
constitui a explicação óbvia. Mas os 
representantes mais evidentes da flora 
austral-antártica, Araucária, Drimys, 
Gunnera, 'Griselinia se. limitam no ex
tremo sul do continente · à vertente pa
cífica dos Andes, faltando completa
mente no espaço intermediário de 1500 
a 2 000 quilômetros, com condições de 
ambiente físico totalmente diferentes. 

Como éonseqüência lógica resulta 
que a existência circum-antártica· desta 
flora exige o conexo terrestre antigo 
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entre terràs hoje separadas por vastas 
extensões qe mar aberto. 

:mste fato aliás, pertence hoje ao 
património seguro da paleogeografla; 
não nos compete aqui discutir as nu
merosas provas. Basta acentuar que 
a explicação antiga por meio d~ "pon
tes intercontinentais" hoje submergi.
das no oceano exigiria o desapareci
mento de continentes maiores do 11ue 
todos os atuais, o que é pouco provável. 

· Por êstes motivos os fitogeógra.fos 
modernos, p11ra citar alguns nomes: 
Irmscher . para os fanerógamos, Christ 
para os pteridófitos, Herzog para os 
musgos, francamente se inclinam à 
teoria da migração dos continentes de 
Alfred Wegener. Sem examinar os fun
damentos físicos desta genial concep
ção, registamos aqui apenas sua signi
ficação para o continente sul-ameri
cano. 

Durante iodo o paleozóico e meso
. zóico a América do Sul estêve separada 
. da América do Norte e ligada à Africa 

no centro e através da hodierna Antár
tica com a Austrália, Tasmânia e Nova 
Zelândia no sul. No comêço do terciá
rio começou o esfacelamento dêste blo
co, separando-se primeiro o continente 
austral e rompendo a ligação entre a 
Austrália e Nova Zelândia de um lado, 
a América do Sul do outro; mais tarde 
a fossa atlântica dividiu o Brasil tro
pical da Africa . 

Esta seqüência no tempo é sugeri
da por dois fatos correspondentes entre 
si: A flora austral-antártica é sistemá
tica e geogràficamente mais antiga do 
que a neotropical, fenômeno aliás ob
servado também relativamente à fauna 
de desdentados e marsupiais essencia.l
me·nte austral; a flora neotropical com 
seu foco na Amazônia está em conexo 
íntimo com a flora tropical da Africa, 
valendo o mesmo para a fauna de felí
deos, símios e répteis. 

Só com o levantamento dos Andes 
no terciário surgiu a ligação entre as 
duas Américas através da qual imi
graram numerosos elementos setentrio
nais, tanto da flora como da fauna, 
que porém não nos interessam aqui. 

Assim o problema geral da flora 
austral-antártica parece suficiente
mente esclarecido, ao menos enquanto 
a situação científica do momento o 
permite. Se levarmos em consideração 
o princípio geral da fitogeografia, de 
que o foco original duma flora se 
encontra onde ainda hoje se observa 
maior acumulação c;le formas, devQJ!los 
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colocar o centro de dispersão da. flora 
antártica no próprio continente gelado 
de hoje, porque os restos dêste com
plexo floristico se distribuem de ambos 
os lados, na Nova Zelândia e na Amé
rica do Sul; o fato de existir maior 
número de elementos no nosso conti
nente · sugere a. hipótese dêste foco 
se ter localizado na Antártica ocidental, 
hoje separada da Terra do Fogo por 
'700 qúilômetros de mar aberto. Mas 
a disjunção sul-brasileira, a•quase 3 000 
quilômetros de distância permanece um 
enigma. A geologia e palaontologia não 
nos fornecem vestígios dum conexo di
reto, sôbre o qual esta flora pudesse 
iinigrar. · 

A única solução, embora apoiada 
sõmente pelo fato fitogeográfico, é de 
se admitir um conexo direto entre a 
Antártica e o Brasil meridional. 

Esta idéia, à primeira vista parece 
1Jnpossível; quando porém considera-· 
mos a existência no nosso carvão da 
flora Olossopteris permiana igual em 
caráter floristico à do Hindo,stão; e 
da · fauna de rincossáurios do triássico 
de Santa Maria do mesmo tipo como 
a fauna contemporânea das formações 
Karoo sul-africanas, podemos fazer 
uma idéia das mudanças havidas no 
quadro dos continentes desde o fim do 
paleozóico. • -

O estudo do mapa eleva o nexo 
entre o Brasil meridional e os· outros 
continentes austrais a um alto grau 
de possibilidade • e mesmo probabili
qade. A Antártica, do lado dos ocea
nos Atlâ'ntico e índlc~ é, a grandes 
traços, limitada pelo círculo polar. Ora, 
tanto o Rio Grande do Sul como a 
Africa meridional como a Austrália 
são atravessadas pelo paralelo 30 de 
latitude sul, o que equivale à distância 
de 4 000 quilômetros; a distância entre 
a Antártica e a Nova. Zelândia é de 
cêrca de 3 000 quilômetros, a existente 
entre o extremo sul do nosso continen
te e a Antártica ocidental de apenas 

700 quilômetros. · Como em todos êstes 
pontos existem disjun,ções austral-an
tárticas, e como no próprio continente 
polar os fósseis atestam a mesma flora, 
o nexo se torna necessário e irrefutá
vel . Como ainda os fósseis antárticos 
supõem um clima correspondente ao 
temperado, é necessário admitir uma 
latitude de 30 a 40 graus, em vez dos 
67 de hoje1 Nesta posição, a Antártica 
está em contacto com tôdas as disjun
ções da flora austral-antártica de hoje. 
. Nesta suposição - cujas bases geo

físicas não interessam neste estudo o 
problema se resolve da s'eguinte ma
neira: 
· A flora austral, da qual o gênero 
Podocarpus pode ser tomado como re
presentante típico do seu foco austra
liano, lançou as suas espécies através 
da Antártica para a Africa e América 
do Sul; a flora antártica, com o centro 
de dispersão provável •na Antártica oci
dental; expandiu-se para a América 
do Sul ~ em sentido leste para a Aus
trália e Nova Zelândia. 

Neste caso a chamada flora andi
na, isto é, os elementos peculiares aos 
Andes sem serem adaptações da flora 
neo-tropical nem imigrantes setentrio
nais, deve ser considerada como fa
zendo parte da flora antártica ociden
tal, cujos elementos não alcançaram 
as disjunções da Austrália e terras 
adjacentes. Mais tarde os Andes se 
tornaram a grande entrada de migra
ção, ao longo da qual elementos antár
ticos ·como Ounnera chegaram até o 
México, e eleme•ntos setentrionais como 
Berberis até a Terra do Fogo. 

As considerações expostas consti
tuem mais uma prova de que a geo
grafia orgânica de hoje e os problemas 
da distribuição especial dos sêres vivos 
interdependem mutuamente, contri
buindo ambos para a s~tese fisionômi
ca do globo. 

Pq.dre Balduino Rambo, S . . J . 

• 

..- Concorra para que o BJ'a811 •eJa ceosdffeameate bem representado, enviando ao Conselhe 
Naelonal de Geocraffa lnformaçêle• e mapu q•e po•aam •er de utilidade à nova · edlt:ie 

da ~ Geocriflca do Bn•ll ao Jllllloné•lmo, que o Couelho esü elaborando • 

• 
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Encarregado de Geolo3la do Solo da Pundaçlo 
Getõllo Vargas 

(SEXTA AULA) 

TIPOS DE SOLOS 

Nos Estados Unidos usam-se, para designar os tipos de· solos, nomes de 
cidades, rios, serras, etc., - •nomes geográficos. Quando os trabalhos se avolu
maram houve dificuldades, pois muitos nomes se mostraram impróprios. 

Outro sistema de dar nomes aos tipos de solos é usado na Rússia; é 
baseado nas propriedades físico-químicas dos solos. · 

Poderíamos ter usado para São Paulo 1im dêsses dois sistemas. Não o 
fizemos pelas seguintes razões. Poderiamos chamar, por exemplo, "solo Casa 
Branca" o solo arenoso profundo, pobre e ácido, originado por arenitos inter
glaciais da série Itararé-Tubarão. E poderíamos distinguir "areia fina Casa 
Bra.nca vermelha", "areia grossa siltosa Casa Branca· amarela acinzentada", 
etc., como se faz nos Estados Unidos. Mas achamos muito poucos os estudos 
que até hoje fizemos, os quais, além disso, dadas as condições atuais de pesquisas 
pedológicas, encontram dificuldades cada ve'z mai<;>res para prosseguirem. :I!: 
muito possível que, com futuros estudos, ainda que sejam recomeçados daquf 
a dezenas de anos, se venha a saber que as ocorrências maiores ou mais típicas 
daqueles dois tipos de solos ·não se acham nas proximidades de Casa Branca, 
mas nas proximidades de outra cidade que pode ser paranaense ou catarinen.se. 
Nos Estados Unidos foram· escolhidos nomes daquele tipo para ajudar os lavra
dores. Aqui os lavradores ainda não mostram nenhum interesse neste sentido. 

Na Rússia, pelo contrário, os nomes de solos são os mais científicos do mundo. 
Dizem muito aos técnicos, mas pouco ao povo. Ao mesmo tempo, o povo lá 
demonstra cada vez maior aprêço pela cultura, desenvolvendo-se uma verda
deira idolatria pelos conhecimentos técnicos . Em tais condições o povo procura 
àvidamente aprender, usar e assimilar a significação dow nomes técnicos. Nos 
Estados Unidos isto é menos provável, pois, para viver bem, a cultura não é 
lmprescindível: coru;eqüência do alto padrão de vida material. 

Em vista dessas dificuldades, resolvemos simplesmente numerar os tipos 
de solo estudados. 

A classificação de solos ainda não se acha tão bem. delineada ·como certas 
classificações de outras ciênci.as 'õiológicas ou naturais, como a botânica ou a 
lllOOlogia. Vejamos em que pé está a questão. 

Costuma-se chamar de "grandes grupos de solos" às maiores unidades 
edáficas, tais como. podzol, laterito, tchernozi6n, prairie, etc. Dêste ponto de 
vista, uns 80% dos solos do Brasil pertencem ao gra11de grupo lateritico, uns 
6% são do tipo solontchák (Nordeste árido e semi-árido), os restantes sendo 
solos azonals, isto é, aluviais ou incipientemente desenvolvidos sôbre afloramen
tos rochosos (litossolos> . 

Grande parte dos solos lateriticos são aqui intra-zonais, pois fatôres gené
ticos do sol~ independentes do clima, que são principalmente a rocha e a topo
grafia., condicionaram características edáficas algo diferentes das apresentadas 
por lateritos típicos. Como já explicamos, os solos zonais são aquêles que se 
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formaram bem de acôrdo com os fatôres clima, vegetação, microrganismos. A 
predominância dos fatôres genéticos rocha, topografia e tempo dá origem a 
solos intrazonais, ao passo que os solos azonais são aquêles em cuja gênese 
predominou largamente um só fator, como por exemplo topografia (lençol 
freático dos solos aluviais), rocha (afloramentos rochosos mal cobertos por 
vegetação escassa e rasteira) , tempo (arenas de deposição e detritos minerais 
recentes), clima (areias das dunas de deserto) e organismos (turfas, depósitos 
orgânicos mal decompostos) . 

·Dentro dos grandes grupos de solos que também Poderíamos chamar de 
classes, há os grupos propriamente ditos, que no caso brasileiro, de climas 
quentes, resultam principalmente do fator rocha. Assim os nossos solos lateri
ticos devem ser divididos de acôrdo com as formações ·geológicas, ou melhor, 
litológicas. Dêste modo é a natureza da rocha que define aqui os solos dentro 
de determinados tipos climáticos bastante uniformes. Por exemplo: o grupo de 
·solos originado por gnaisse ácido no clima úmido da Serra do Mar, desde o sul 
do Paraná até o centro da Bahia, dá origem a vários tipos de acôrdo com a 
variação do teor de quartzo e de micas da rocha, e de acôrdo com a topografia 
(alto de morro, encosta, sopé de morro). Ação exagerada dêstes fatôres dá 
origem às fases de solos: terrenos excessivamente pedregosos, declivosos, ero
didos, ou, ao contrário, quase planos numa sela entre montanhas. A última 
sub-divisão é dada pele. influência do fator homem: solos en;ipobrecidos em 
matéria orgânica, esgotatlos pelo cultivo., . erodidos por falta de co~trôle da 
erosão em glebas muito lavradas, ou, ao contrário, enriquecidos em cálcio (do 
corretivo calcáreo) , fósforo, etc. (dos adubos). · 

Para São Paulo podemos identificar 22 grupos de SÔlos principais, conforme 
a constituição geológica. . 

Na edição de janeiro de. 1941 da Revista Brasileira de qeografia tive opor
tunidade de publicar duas dezenas de gráficos que apresentam 21 caractetís-. 
ticas físicas e 16 químicas, tôdas quantitativa~ médias de solos típicos, resul
tantes de análises de 4 centenas de perfis representativos tomados no território 
do Esta.do. de São Paulo. Cada um dos 22 tipos, ou melhor, grupos de solo,_ 
acha-se definido pelas citadas 37 características quantitativas e por uma 
tabela que os distribui pelas formações geológicas. Na revista Bragantia, do 
Jnstituto Agronômico de Campinas, publiquei no número de abril de 1941' os 
22 diagramas físicos e outros tantos químicos, quantitativqs e volumétricos, dos 
perfis típicos de cada um dêsses 22 grupos de solos indicando ainda a •natureza 
da rocha, da vegetação e do tipo de utilização sotrida pelos ·solos. No boletim 
D.E.R., do Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo, desde o 
número de outub:i:o de 1943 está sendo publicado o material documentário do 
clima (io Estado de São Paulo, reunindo os dados até hoje conseguidos em 
matéria de termo-pluviometria. 

Cqmecemos com os' solos de formações geológicas mais recentes: 

{
praia 

19 sopé de serra 
mangue 

{
várzea de terra preta 20 várzeà de terra clara argilosa 

{
baixadas enxutas ricas 21 baixadas enxutas claras e pobres 

22 orlas arenosas de várzeas 

} 

Solos quaternários · 

Os números de solos de 19 a 22 constituem os quatro grupos principais de 
solos quaternários. . 

1''í9 - Solos rle praias - .são constituídos de areias ~inas, às vêzes um pouco 
mais grosseiras, em geral · grânulos de __quartzo de tamanho .e conformação 
ba.sta.nte regulares, muitas vêzes com folhetos de . mica biotita (quando à 
beira-mar forma praias cinzentas) ou muscovita (praia branca). 
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~s solos se caracterizam por ter um lençol d'água a pequena profundi
dade,· a qual é tanto menor quanto mais próximos são da costa. A água é 
salobra: água pluvial com influência do mar. 

E' bom pormenorizar um pouco mais esta questão. 
O clima é desde úmido sem estiagem até super-úmido (classificação de 

Thornthwaite). Assim o afluxo de águas pluviais no solo é tão grande, que 
a água do mar quase não se faz sentir no solo. A parte superior do lençol 
freático é água doce. Mas um ou dois metros abaixo, no nivel da maré baixa, 
já temos água algo salobra. Parece que, com o aprofundamento, •não poderemos 
encontrar água salgada, pois o afluxo constante de águas pluviais do continente 
vence a pressão hidrostática da .água do mar. O perfil dêsses solos consiste 
numa camada agrícola de pequena espessura da ordem de 30 centímetros 
(Fig. 44). . 

Vemos na fig. 44 um perfil pe 3 horizontes, cuja profu•ndidade é dada em 
centímetros à esquerda do diagrama. As porcentagens no meio indicam as 
porosidades dos três horizontes. O de cima, A1, é mistura de areia com húmus, 
possuindo apenas 2 a 5% de argilas. E' a camada que sustenta as plantas 
cultivadas. O segundo horizonte, A., é de areia quase totalmente isenta de 
húmus, possuindo apenas de 1 a 3 % de argilas. E' uma camada extraordinà
riamente permeável, apesar da sua baixa porosidade, de apenas 45%. O 
terceiro horizonte é B, iluvial, densificado, de areia marrom com 5 a 7% de 
arg).las. A côr é devida à precipitação de sesquióxido férrico e de constituintes 
residuais de húmus. Apesar do teor apreciável de argila e da porosidade 
baixíssima, esta camada não é impermeável, não obstante bem dura. A coagu
lação dos colóides se dá por causa oda influência dos electrólitos da água salobra. 
:!ste horizonte é B por ser muito menos permeável que o superposto. A capaci-
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dade de retenção d'água é muito fraca e quase só devida ao húmus . Os minerais 
são muito lavados, mas, trata'ndo-se do clima mais úmido e mais quente do 
Estado de São Paulo, quando o teor de húmus é da ordem de 1 % de carbono, 
já é suficiente, porque a ação da matéria orgânica no solo arenoso fica eviden
ciada. A capacidade de retenção d'água depende do húmus. O pH não é 
muito baixo porque o material é tão lavado e tão pobre em argilas que o teor 
de acidóides trocáveis não pode deixar de ser baixo . 

O solo é tanto mais claro quanto mais para o fundo devido à lavagem 
pelo lençol freático; depois, começa a ficar endurecido pela cimentação da 
alumina e ferro, apresentando-se de côr marrom . E' o ortstein ou hard-pan. 
Em seguida vem novamente areia branc~ 

Ortstein significa em alemão "pedra local" ou formação local de solo muito 
endurecido. Hard-pati é em inglês "panela dura". O solo só pode ser utilizado 
no máximo até ai. O solo visto é muito fraco para a cultura . 

(ôs sólos de sopé de serra são de granulação mais grosseira, às vêzes muito 
arenosos. Os grânulos possuem arestas agudas e conservam bastante bem a 
forma que tinham quando eram cristais nas rochas (gnaisses, granitos, quart
zochistos e micachistos, além de pegmatitos e intrusões básicas). Predominam 

, 
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grandemente grânulos de quartzo, mas há os de ortoclásio, microclina e biotita, 
esta nem sempre em forma de folhetos. São solos coluviais. O material é 
menos decomposto; há uma sedimentação elástica do mais grosso ao mais fino. 

:t!:ste solo não é tão pobre quimicamente como o das praias. Isto se deve a 
teores notáveis de argila, ao fluxo de água morro abaixo por dentro do solo, 
à decomposição incipiente dos minerais que desprendem continuamente nutri
mento químico, à vegetação luxuriante que pode se enraizar profunda.mente 
graças à ausência de lençol freático permanente. Numa faixa de terreno de 
sopé da serra encontram-se solos muito variados, alguns dêles mesmo autócto
nos, pois o arrastamento dos mi:qerais da desagregação das rochas da serra 
não se dá por igual em tôda parte. No geral se trata de solo tanto menos 
transportado, quanto mais argiloso. · · 

'solos de mangues - são salinos, havendo apenas pequena camada de solo 
dessalinizado pelas chuvas. São negros, de alta porosidad~ 

Apresenta dois horizontes, A e G (ver a fig. 45). 
ASV =água osmótica sem valor, pois não havendo ar por falta de drena

gem, o solo não pode ser cultivado. 

70% 

A AO D ar 

G AGN 

Fig. 45 

AGN =água gravitativa nociva, pois expU.lSia o ar e não desce por gravidade. 
1 A parte hachuriada à esquerda é "Ai = água inativa, ;i.dsorvida pelo solo tão 

fortemente, que as plantas não a podem utilizar. No horizonte "(} esta parte 
é menor em virtude da floculação total dos colóides pela água do mar (elec
trólito fortíssimo). :t!:ste horizonte pode ter a porosidade enorme de 85 e 
mesmo 90%. Esta porosidade tão grande resulta da pressão hidrostática de 
baixo pa,ra cima._ Ela expulsa o ar tornando o horizonte G impróprio à vida, 
salvo para as plantas próprias de manguezal. Apesar de não conter ar, com 
exceção do dissolvido na água, o próprio mangue produz e expele alguns gases, 
tais como o gás carbônico da decomposição da matéria orgânica e da respiração 
das raízes do manguezal, algum gás sulfídrico da redução dos sulfatos da água 
marinha, ainda menor quantidade de metana da redução dos carbo-hidratos, 
e menos ainda em hidrogênio da atividade de certos microrganismos muito 
especializados. 

O primeiro horizonte tem grande porosidade, 70 a 75% de poros. Os vazios 
estão preenchidos em grande parte com água e outra parte com ar. 

Como o teor de matéria .orgânica é muito grande,, se êsses solos fôssem 
drenados seriam riquíssimos porque além disso contêm sais. Esta afirmação 
parecll errada, pois é sabido que águas do mar estragam as teri;as. A questão 
é que o clima sendo úmido ou súper-úmido, com normais de 1 700 a 2 500 milí
metros de chuvas por a'no, conforme o ponto do litoral paulista, a drenagem 
da água do mar seria seguida por dessalinização dos mangues por águas pluviais. 
Assim o perfil volumétrico acima esboçado é de solo aproveitável até a profun
didade que tiver o horizonte A. O verdadeiro mangue apresenta o horizonte G 
até a superfície . Isto significa que, ao menos por ocasião da maré alta, o 
solo aparece coberto por uma película de água livre, nem sempre salgada, pois 
a maré vai empurrando para trás a água doce. 
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Quando o horizonte G aflora, nenhum aproveitamento do solo é possível. 
Quando existe o horizonte A, o solo pode ser utilizado no máximo até a profun
didade, em que se passa de A para G. Quando esta profundidade é de 50 cen
timetros no mínimo (maré alta), já se encontram bananais no Estado de São 
Paulo, mas são os de variedades de enraizamento mais superficial. 

E' preciso que o horizonte G se encontre na profundidade mínima de 
1 metro para que seja possível plantar bananeiras de porte alto. Uma vista 
aérea das regiões de terra preta ao redor de Santos e de Caraguatatuba, mostrafi
do bem o tipo de vegetação, valeria por um mapa hipsométrico do lençol freático 
da maré alta. 

O gôlfo de Zuiderzee na Holanda foi fechado e drenado pouco antes da 
guerra. Eminentes pedólogos estudaram os solos ·e elaboraram planos de 
tratamento para dessalinizar terras situadas abaixo do nível do mar. Verifica
ram que nos primeiros 4 ou 5 anos não se poderia plantar nada. Em seguida 
já alguns solos poderiam fornecer pastagens. Certas plantas muito úteis no 
1im de 20 anos já poderiam ser plantadas, iniciando-se agricultura de alto 
.rendimento. No fim de 50 anos o gôlfo de Zuiderzee seria uma região de ótimos 
solos agrícolas, dos melhores da Holanda, de boas propriedades físicas (areias 
finas altamente siltosas), alto teor de húmus e ótima riqueza química. O 
sódio resultaria substituído por cálcio e potássio e • salinidade seria diminuída 
a nível conveniente e tornada não só inócua, mas francamente útil às culturas 
mais adequadas ao clima. Infelizmente a invasão alemã arruinou todo o 
plano em andamento. Ficaram perdidos cêrca de 5 anos de trabalho, pois foi 
tudo inundado de novo. Mas o plano certamente será novamente aplicado desde 
o princípio. Trata-se da conquista de terras empreendida por um pais pelo 
processo mais honesto e bonito de que se tem ·notícia. 

Os holandeses são dos maiores conhecedores de solos e também ' do solo 
tropical (trabalhos de Java). · 

Dispondo de pouco tempo, vamos nos limitar ao acima dito e vamos· passar 
aos grupos de solo seguintes. 

Os grupos de solos ns. 20 e 21, são os solos de várzeas de rios. No Estado 
de São Paulo não há lagos naturais, porque o clima é para isto demasiadamente 
úmido. A impetuosidade das correntezas sempre abre passagem. 

Quando o nível d'água está próximo à superfície temos o grupo 20; se 
o nível d'água é mais profU'ndo teremos o grupo 21 . 

./êio . 

solo •· •••••• ff,f;mt111l!f~~ í ~vmw]!1lílzmn 
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li 

Fig. 46 

Damos na fig. 46 umas gçneralidades importantes dos solos aluviais expli
cando também a diferença principal entre os solos dos grupos 20 e 21. 

O lençol freático ou nível de água livre, que vemos no curso d'água que 
percorre a baixada, sobe por dentro do solo tendendo a acompanhar a topo
grafia da superfície. Diver~s fôrças promovem esta ascensão do lençol freático: 
a capilaridade do solo que varia com a granulometria, com o teor de matéria 
orgânica, com a àtividade coloidal das argilas, com o estado de agregação 
que por sua vez condiciona porosidades diferentes, e até com a riqueza química 

·do solo; a intensidade da evaporação, a qual depende da cobertura vegetal 
do solo e da rugosidade da superfície dos solos desnudados; a diferença de 
temperatura entre as várias camadas edáficas, a qual depende do calor especí
fico por. unidade de volume destas camadas; a pressão hidrostática exercida 
pelas águas que fluem dos morros para a baixada por dentro das terras. São 
êstes os fatôres principais que condicionam a distância a da fig 46. 

A areia condiciona capilares muito grossos e a água sobe pouco. A argila 
já é diferente: a água sobe muito, e tanto mais quanto menor o teor de 
matéria orgânica e maior a permeabilidade, sempre fraca, das argilas. 
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Vamos citar números. Se a camada do solo em que se dá a oscilação do 
primeiro nível d'água, isto é, o horizonte G, fôr de areia grossa, (grânulos de 
diâmetros compreendidos entre 0,2 e 2 milímetros) sendo bastante alto o teor 
de 1'1atéria orgânica, teremos ascensão da água capilar de uns 25 ou 30 centí
metros. Se o teor de matéria orgânica fôr baixo (solo levemente acinzentado), 
teremos ascensão de 10 ou 15 centímetros. Se o solo fôr essencialmente de areia 
fina (diâmetros de 0,2 a 0,02 milímetros) a ascensão por capilaridade será de 
uns 30 centímetros com teor baixo de matéria orgânica e de uns 50 centímetros, 
com teor alto. Se fôr solo bem barrento, teremos ascensão de uns 50 centímetros 
com teor baixo de matéria orgânica, uns 75 centímetros com teor bastante alto, 
e novamente 50 centímetros com teor de matéria orgânica alto (terra preta). 
Se se tratar de solo argiloso pobre em matéria orgânica (taguá), teremos 
ascensão fraca por causa da impermeabilidade. Com teor mais alto de húmus, 
a permeabilidade terá que ser maior, e a coluna de água gravitativa ascendendo 
por capilaridade será tnaior, da ordem de 75 centímetros. Mas se o solo fôr 
,bem cinzento (teor regular de matéria orgânica), a ascensão já será menor. 
Em se tratando de solo negro, a ascensão não passará de uns 30 ou 35 centí
metros. Tudo isto pode ser fàcilmente visto no campo, principalmente se a 
várzea fôr bem plana. Suponhamos que o nível d'água no córrego fica 1 metro 
abaixo do nível do terreno . .,e a ascensão por capilaridade é de 30 centímetros, 
bastará abrir na margem uma cova de 70 centímetros, para que, após umas 
horas, vejamos no fundo dela o espêlho d'água. E' claro que a oscilação da 
cota alcançada pela ascensão da água capilar dependerá das variações da cota 
da superfície do terreno, como mostra no nosso desenho a flecha pequena (a), 
pois dentro das colinas o lençol freático também faz Umílo colina, se bem que 
menos proeminente. 

Em geral, . as várzeas inundáveis são planas; as enxutas são irregulares. 
E' que tôda inundação deposita argilas, nivelando o terreno. Não são deposita
das areias, e sim argilas, porque por ocasião daa enchentes as várzeas se cobrem 
com água quase parada, cujo fluxo calmo não permite carregar partículas 
sólidas senão do tamanho de argilas (águas sujas). Estamos nos detendo nessa 
questão porque o aproveitamento das várzeas, a vid{I. nelas, a sua geografia 
humana, dependem em prímeiro lugar da oscilação do lençol freático com as 
estações do ano. A fim de controlar a natureza, aumentan.do a disponibilidade 
e a produtividade do solo, tôda várzea precisa de sistema de drenagem e irri
gação. Assim o cuidado e a freqüência de trabalhos desta natureza que estamos 
presenciando, indicam-nos sempre o grau de aproveitamento do solo e a potência 
do ecúmeno. 

Em cêrca de 80 000 quilômetros quadrados do Estado de São Paulo (1/3 do 
Estado) as várzeas são as únicas terras prodútivas (as outras não são plantadas). 

Em geral, se examinarmos os sedimentos da várzea, notaremos um lado 
do curso d'água arenoso e outro argiloso (Fig. 47) . 

AREIA 

ARGILA 

Fig. 47 

E' que geralmente os rios de planície desbarrancam uma das suas margens, 
enquanto depositam areia na outra, sendo a argila carr&gada pelas águas. 
A correnteza sendo muito fraca, bastam pequenas diferenças de resistência do 
terreno a fím de obrigar o curso d'água a dar voltas. Por dentro de cada 
curva vemos prainhas arenosas. Não vou me deter nestas coisas de geomorfolo
gia, objeto do curso especializado do grande mestre Prof. Ruellan. 

Existe areia e argila intercaladas. Isso é devido à divagação do. leito. Na 
superfície, entretanto, há sempre uma camada argilosa, portanto, a superfície 
é mais homogênea. Isto devido às inundações que depositam limo. 

Vejamos um perfil de Solo do grupo 20, algo complicado, mas muito freqüente 
e instrutivo: Fig. 48. Temos uma camada superficial de solo negro, quando 
úmido, e cinzento escuro, quando sêco. Possui ela 30 centímetros de espessura. 
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e é o horizonte A. Trata-se de solo barrento (muita argila, mais alto teor 
também de areia fi:na e há mesmo areia grossa, isto graças às arações que vão 
misturando delgadas camadas de sedimentos recentíssimos) . A porosidade é 
de 75%. Se dermos um pulo com ambos os pés, sentiremos a terra ôca por bi,ixo. 
Isto é sinal da proximidade do hor~onte G, que está. apenas a 30 centímê'tros 
de profundidade e é muito poroso, com 90% de porosidade, quase constituído 
.sõmente de argila, mole como manteiga, graças ao empuxo exercido pela água 
de baixo para cima. :tste horizonte tem no caso 50 centímetros de espessura, 
de 30 a 80 centímetros de profundidade do perfil, sendo G, até 60 centímetros, 
e G, daí a 80 centímetros G, é menos argiloso que G,. De 80 a 90 centímetros 
de profundidade temos uma camada de areia grossa misturada com areia fina. 
E' antigo leito de pequeno curso d'água, afluente <;lo rio. Foi transformado 
em canal de drenagem e passa atualmente a algumas dezenas de metros de 
distância. Sinal de trabalho humano . Abaixo de 90 centímetros temos horizonte 
A., pois já foi solo desta mesma várzea diversas centenas de anos atrás. 
Parece documentar que o clima de lá para cá se tenha tornado mais úmido. 
Mas, visto que o lençol freático, oscilando sempre dentro do horizonte G, 
lnrercepta totalmente a penetração das raízes das plantas, e abaixo temos 
10 centímetros de areia grossa lavada, é melhor chamar o horizonte A. com o 
simbolo e •. 

Ainda que se trate de cultivo de arroz, que pode viver em solo to.talmente 
encharcado de águl, a camada e, não deixará passar as raízes. Galhos de 
àrvores e troncos cortados que encontramos no horizonte G atestam que à 
chegada do homem a superfície era o horizonte e e que o ambiente no· hori
zonte G é fortemente ácido e redutor, o que possibilitou perfeita conservação 
de madeira durante diversas dezenas de anos. Poderíamos dar numericamente 
os valores de uma vintena de constantes físicas e outras tantas químicas dos 
vários horizontes de tal J)erfil . (no meio da várzea do Paraíba) , mas não 
dispomos de tempo. Estamos, porém, às ordens dos interessados. 

G &, 
60 

Gt 

7 % 

{
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90 

Fig. 48 

R. 

Já desenhei aqui diversos diagramas volumétricos de perfis de solo, mas 
vejo que êste, por ser complexo, necessita de explicações suplementares. A 
parte preta é a água inativa, não disponível às plantas por estar adsorvida pelo 
solo por fôrças superiores àquelà desenvolvida pelas plantas ' na absorção de 
água. AoD é a água ósmótica disponível, aquela que nutre as plantas. O resto 
da porosidade é Ar, algt> diferente do ar atmosférico, por .conter teores bem 
llnais altos de gás carbônico (da decomposição da matéria orgânica e da 
respiração das raízes). A última porção, à direita, é a matéria sólida do solo. 
No horizonte G, ela é quase exclusivamente argila e silte, no horizonte C é, 
ao contrário, quase só areia, por ter sido leito de córrego, afluente do atual 
rio principal da várzea. . 

AgD é água gravitativa disponível. E' disponível à absorção pelas raízes 
das plantas cultivadas, em virtude da existência de ar. AgN. é. água gravitativa 
nociva que, por falta de ar, impede o desenvolvimento radicular das plantas. 
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A curva hiperbólica que desce da esquerda pàra a direita, até o ponto R, 
separando os volumes (áreas no diagrama) ocupados por AgD e AgN, é condi
cionada pela altura, à qual ascende por capilaridade a água do lençol freático, 
cujo nível está marcado pela letra L. A letra R significa "raízes", isto .é, linha 
limitante da penetração das raízes das plantas cultivadas. Por que esta linha 
é uma hipérbole, ao passo que a da letra L (lençol freático) é uma horizontal, 
reta? E' que, ,quanto mais para a esquerda, tanto maior é a fôrça de adsorção 
de água pelo solo e tanto menor é a disponibilidade hídrica do solo para as 
plantas, diminuindo também a capacidade de enraizamento. A curva é hipér
bole e não, por exemplo, um arco de circulo, porque obedece a uma lei hiper
bólica de Vageler. Existe também uma teoria que atribui função parabólica 
a essa curva. Neste caso a diferença seria pequena, mas nó& seguimos a teoria 
de Vageler por ter sido êste mestre o autor dêste tipo de diagrama volumétrico 
do solo, e também em virtude de provas na prática que possuímos da validade 
no campo de uma outra curva semelhante, que indica, nos solos enxutos de 
alto de morro, a profundidade máxima da penetração de raízes em virtude 
de existência de água disponível livre de tensão adsorvente das partículas de 
solos argilosos. · 

Tem havido críticas (Paiva Neto, Rawitscher) contra certas fórmulas de 
Vageler. Acho que tôdas as fórmulas de Vageler são muito valiosas. São 
tentativas preciosas no sentido de dar base matemática a fe~ômenos pedológicos. 
Mas êstes são no geral demasiadamente complexos, com tremenda interação 
entre os fatôres que os condicionam; são funções de grande número de variáveis 
que as expressões matemáticas, por mais sábias e argutas que sejam não podem 
abra·nger inteiramente. Daí as discrepâncias, por vêzes chocantes. Mas a 
aplicação das fórmulas de Vageler é sempre vantajosa e instrutiv~ pois serve 
ao menos para nos treinar no sentido de avaliarmos o tipo de inrmência que 
um fator edáfico pode ter sôbre outro. A aplicação cega das fórmulas pode 
conduzir a resultados exagerados, mas isto tem acontecido porque as fórmulas 
não incluem todos os fatôres que regem o fenômeno pôsto em equação, e 
também porque certos coeficientes numéricos foram usados pelo Prof. Vagelér 
provisoriamente, a fim de não atrasar a grande tarefa do levantamento agro
geológico sistemático do Estado de São Paulo. E as condições brasileiras exigem 
conhecimento essencial de enormes territórios de preferência a esmiuçamento 
acadêmico de pequenos pormenores que não ' pesam tanto na balança. Em 
todo caso, a essência das leis de Vageler não deixa de ser conquista notável da 
pedologia moderna. 

Os diagramas volumétricos, físicos e químicos, em escala '(a vertical é 1:10, 
isto é, 1 centímetro do papel = ·10 c~ntímetros de profundidade do solo; li 
horizontal é 1 milímetro do papel = 1 % do volume do solo no diagrama físico, 
e 0,5 ou 0,25 de miliequtvalente no diagrama químico) permitem apresentar 
gràficamente dados numerosos, dão o aspecto verdadeiro, direto ou indireto, 
de •quase tôdas as características importantes do solo, além de servirem para 
quase todos os cálculos da pedologia aplicada. 

Voltando ao nosso diagrama da fig. 48, vemos que o solo em questão só é 
fàcilmente disponível à vegetação até a profundidade de 30 centímetros, mas 
pode permitir enraizamento das plantas cultivadas até a profundidade de uns 
50 centímetros a escala entr~ · 30 e 90 centímetros de profundidade foi algo 
exagerada a fim de pormenorizar as áreas AgD, AgN e Ar). As porcentagena 
são as da porosidade das várias camadas. 

Para se saber onde está o lençol d'água livre faz-se uma cova, a qual, por 
si só, se encherá de água que estava retida nos capilares livres de tensão do 
solo. A composição granulométrica, que não fiz questão de apresentar bem no 
diagrama da fig. 48, é a seguinte, por horizonte: , 

Horizontes A G C j A, ou C, j 

Areia .. ............... 5 o 75 10 

Areia fina e limo .... 65 50 27 60 

Argila ................ 30 50 3 30 

' em gramas po r 
e 100 gramas d 

matéria sólida 
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, 
A riqueza dêsses solos em matéria orgânica é muito grande, mas são muito 

ácidos. 
Nas várzeas do complexo fundamental pode-se sl:rber, em linhas gerais, 

se o solo é quimicamente pobre. ou · rico sem fazer. análise. As vezes, a parte 
mineral do solo não passa de detritos de solos lavados dos morros. Colocando 
um pouco dessa terra · num recipiente com água, se aparecerem folhetos de 
mica é indício de solo rico; se a mica não fôr encontrada quer dizer que faltam 
minerais que possam ser atacados pela acidez do solo, desprendendo riqueza 
química trocável. Apesàr de serem às vêzes microscópicas as folhinhas de mica, 
suas faces planas refletem a luz que cintila, girando, no copo agitado em 
rotação. 

• No grupo de solo n.0 21 temos um curso d'água alojado profundamente na 
várzea. No geral são várzeas levemente onduladas e com os solos nem sempre 
pretos ou einzentos. Há claros, creme, rosa. 

O que vai condicionar a topografia plana da várzea é a proximidade do 
lençol d'água; no caso do solo ser ondulado, o lençol d'água é mais profundo. 
O arejamento torna a oxidar os óxidos de ferro; e o Fe.o. que se forma, clQ.. 
côr roSjl.da se pouco hidratado, e amarelada se bastante hidratado. 

A côr amarelada é de ambiente úmido, mas pouco redutor (ferro férrico). 
O ferro ferroso é incolor. A agricultura aí é muito irregular. Tanto no tipo 20 
quanto no 21 há solos ricos e pobres. 

Os solos do grupo 20 _:._ de várzeas úmidas - podem ser divididos em: 
muito ricos em húmus, medianamente ricos, e pobres. Tais terras, qua.ndo estão 
úmidas, são respectivamente pretas, cinzentas escuras e cinzentas claras. Os 
solos do grupo 20 não possuem côres amareladas ou avermelhadas. Sómente 
no caso de solos turfosos é qu~ se encontra mas côres marrom escuras'. Quanto 
à textura, são terras entre barrentas e argilosas, pois quando são arenosas já 
pertencem ao grupo 22. • 

o solo tipo 21 é o de várzea enxuta. Os solos dêsse tipo são, em geral, 
mais pobres que os do tipo 20, a não ser que se encontrem camadas de loess, 
que são ocorrências muito raras. Vimo-las na região ·hachuriada da fig. 49 . 

. • 
' i 
) 

X.~/ -<!§;}.,~~. 
~:/ ,,,. 

/ 
iJ. . j '<7Cllfllr'8 

.J 

.Fig. 49 

O bala•nço dos catiônios é típico de loess. A textura é finíssima, sem que o teor 
de argila seja alto. O teor de areia, limo e argila é respectivamente 10, 70 e 20% 
em pêso de solo sêco. 

Essa terra é muito rica quimicamente; aí existem muitos paus-d'alho. O 
clima entretanto é ruim, hã muitos mosquitos; por isso tôda aquela região 
está se despovoando. O clima. do planalto é incomparàvelmente melhor. 

Solos do grupo 22: são principalmente de orla de várzea. Fig. 50. 
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1 Na orla dos solos dos grupos 20 e 21 encontramos o solo do grupo 22, que 
apresenta· horizonte A bem arenoso. São areias lavadas das terras que encaixam 
a várzea. 

As várzeas são arenosas na sua periferia, porque geralmente recebem areia 
trazida por enxurradas dos morros encaixantes, ainda que êstes sejam' de 
terras bem barrentas. As. argilas atingem o curso d'água e são drenadas, 
voltando só por. ocasião das inundações. O silte (também chamado "limo" na 
pedologia brasileira) é sedimentado nas partes mais baixas da várzea. A areia 
fina é arrastada ainda menos, enquànto a areia grossa é depositada logo na 
orla das várzeas . 

~----:..._ . . ~ . 
~---...:..-~. 1 

Fig. 50 

A fig. 50 mostra solos do ,grupo 22 também na margem baixa do cursÕ d'água 
(é geral a existência de uma margem alta e outra baixa, pois os rios de planície 
sempre tendem a descrever curvas, e a margem que provoca a inflexão é mais 
alta e está sendo desbarrancada). São depósitos arenosos muito recentes dêste 
mesmo curso d'água. Com o tempo se cobrem de material argiloso e passam a 
pertencer ao grupo 20. Quando o curso d'água muda de leito já não temos mais 
solos do grupo 22 ali. Abrindo trincheira comprida, transversalmente à direção 
geral do curso d'água, só notaremos então uma lente arenosa abaiXo da super
ficie do terreno. A extremidade desta lente, mais próxima do rio, apresenta-se 
geralmente .cortada por um. plano inclinado que a separa de terreno argiloso. 
Isto se deu quando o rio mudou de leito, o que acontece no geral de maneira 
repentina, pois as águas vararam passagem em outro lugar, após uns dias 
muito chuvosos, deixando amplo anel de leito antigo que se encheu aos poucos 
de barro com alto teor de matéria orgânica. . 

Num solo de. várzea há sempre sucessão de camadas arenosas e argilosas. 
No solo 22, independente do que está em baixo, há sempre um horizonte arenoso, 
e se esta camada é espêssa' o solo não é bom, porque é muito lavado e pobre. 
Se a camada é fina, a planta poderá alinlentar-se no horizonte barrento 
existente em ba!J!;o, que é bem suprido de água . A parte inferior dêste horizonte 
é G. 

Não temos tempo para nos deter :mais sôbre os solos quaternários e por 
isto passamos aos terciários . São os grupos números 

17 } 
' 18 ... 

solos terciários. 

A formação terciária do Estado de São Paulo é constituída de camadas 
alternadas de argilas e de areias. E' encontrada no vale do Paraíba e próximo 
à capital. 

O vale do Paraíba parece ser uma fossa geológica preenchida por folhelhos 
lacustres talvez em clima sub-úmido. Mais tarde o clima se tornou muito 
mais úmido e passou a apresentar oscilações quanto à sua umidade, revezando-se 
talvez climas úmidos com super-úmidos. Aqueles parecem corresponder argilaa 
depositadas nem sempre em lagos, talvez mais em braços mortos de rio diva"." 
gante (fácies flúvio-lacustre). Aos climas super-úmidos devem corresponder 
camadas arenosas, algumas mesmo com aspecto conglomerático, como é típico 
para fácies flúvio-torrencial. · Assim sôbre os folhelhos verdes e azuis, cuja 
espessura máxima parece alcançar 300 metros, depositaram-se camadas nem 
sempre horizontais (po,.-que preenchiam cavidades cavadas por rios), arenosas 
e argilosas, alcançando talvez mais de 100 metros de espessura. O rio atual 
cavou o seu vale nessas camadas e parou, quando alcançou o folhelho. A cota 
do folhelho é hoje de 570 metros na extremidade SO da. várzea do Paraíba. 
é de 520 na extremidade NE (naquele ponto temos Jacareí, neste Cachoeira). 
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E' possível que as diferenças de cota entre as cristas da Mantiqueira e da 
Serra do Mar em relação ao folhelho Tremembé tivessem sido na época da 
deposição muito diferentes das de hoje. 

E' claro que não é apenas o revezamento de arenitos com argill~ que 
nos faz admitir variação de umidade do clima terciário. Tal revezamentO pode 
dar-se, e na maioria das vêzes se dá sem ·a1teraçij.o do clima, pois os rios 
enquanto desbarrancam uma das margens depositam na 'outra areia, a qual 
, é coberta por argila na inu:q.dação· mais próxima. O que faz admitir mudanças 
de clima é a notável espessura das camadas dominantes, o fato de haver camadas 
conglomeráticas na base de sedimentos arenosos que cobrem argilas finíssimas, 
mas principalmente o fato de tôda a formação que cobre os folhelhos apresen
tar-se dividida em 3 ou 4 pacotes, em uns predominando largamente as argilas, 
em outros as areias, sem que o revezamento característico de rio divagante 
deixe de ser observado dentro de cada pacote. 

Acontece que o folhelho verde-azul com peixes fósseis não contribuiu na 
formação dos solos atuais, porque sõmente agora o rio o atingiu em virtude 
do abaixamento gradativo do leito. Os solos 17 e 18 são pois formados pelos 
morros terciários de areias e argilas posteriores ao folhelho fossilífero. Parece 
nunca terem sido material quimicamente rico do ponto de vista agrícola, mercê 
da .umidade do clima que presidiu à sua deposição. No clima atual as camadas 
aflorantes se apresentam ainda mais lavadas, principalmente por causa do 
atesnudamento, ao qual o homem os forçou. São, pois, sGlos quimicamente 
muito pobres. 

O ferro conforme o grau de hidratação vai concorrer com côres desde o 
branco ou amarelo ao vermelho ou alaranjado. Localmente há riqueza em 
:ipanganês que foi espalhado e dá côr arroxeada. As côres são variegadas devidas 
a. diferenças no teor de Fe.O. e de matéria orgânica. O teor de água também 
Influi múito. A porosidade e o conseqüente arejamento das camadas é outro 
fator que influi. Abaixo do lençol freático não há variegação: é tudo cinzento 
claro. Acima do lençol, as camadas arenosas são muito pouco variegadas, mas 
as argilosas apresentam por vêzes variegação intensa: quase tôdas as côres 
estão presentes e mudam silbitamente de ponto a ponto de maneira estonteante. 
Ferro reduzido pela matéria orgânica dá côres cinzentas ou amareladas; 
quando oxidado pelo a:rejamento dá. vermelho, alaranjado ou marrom, o primeiro 
~orrespondendo a baixa hidratlção, o segundo a alta hi~ratação, o terceiro 
a alto teor de húmus (é melhor dizer "matérias carbonosas" em se tJ;atando 
de rocha). ·• 

Vermelho vivo corresponde a baixo teor de matérias carbonosas, o areja
mento sendo fácil. A côr de rosa resulta de baixo teor de ferro, sendo iguais os 
outros dois fatôres. O arejamento sendo difícil e os teores · de ferro e •de 
matérias carbonosas sendo baixos, temos amarelo-canário. Os teores altos 
de ferro e de matérias carbonosas com arejamento bom dão marrom, com mau 
arejamento dão verde ou azul, a presença de manganês (que sobe fàcilmente 
para a superfície de solos em clima tropical) influindo nisto e podendo contribuir 
com côres violáceas ou mesmo tingir a argila em roxo-violeta. Outros metais, 
ptincipalmente em virtude de sua dispersão · coloidal, podem contribuir com 
matizes diversos, sem contar as 1amarelas e vermelhas . . Côr de vinho e de 
bôrra de café e talvez mesmo lilás e azul celeste são possíveis. 

Para apreciarmos estas belas ocorrências devemos remover uma camada 
de um centímetro dos barrancos empoeirados das estradas de rodagem. A 
altura do barranco, a face da exposição (face sul é mell;l.or, pois a secagem 
pelo sol é menor) e mesmo a idade da exposição também influem (resultado 
da mesma secagem) . 

Estou citando esta variegação das argilas terciárias no Estado de São Paulo 
porque dá oportunidade de explicar a origem das côres em solos e sedimentos, 
coisa que se vê muito mas não raro · nos deixa · perplexos. E' verdade que isto 
ainda não foi estudado entre nós, mas pesquisas feitas em outras regiões 
do mundo, de clima e geologia semelhantes, mostraram que variegação prôfusa 
dêste tipo é própria de sedimentos argilosos quase isentos de areia, bem 
acamados, mas não comprimidos, de modo que o arejamento, acima do lençol 
freático não é impedido. . 
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E' claro que muitas vêzes côres não usuais podem ser vistas em 'barrancos 
de rochas eruptivas e metamórficas decompostas, mas isto já é outra coisa. 
Trata-se de veios de minérios, geralmente metalíferos. Nada têm que ver com 
solos. São puramente questões de geoquímica. 

Qual foi o critério para dividir os solos terciários em dois grupos? Foi 
questão de granulometria, 

, Solo grupo 17 - argiloso. 
Solo grupo 18 - arenoso. 

Os solos terciários argilosos não foram muito pobres quando virgens. Os 
arenosos nunca foram ricos. Mas a vegetação primária deve ter sido sempre 
de mata, graças à umidade do clima. 

Na região da cidade de São Paulo, ao contrário do que se dá no vale do 
·Paraiba, predominam argilas sôbre as areias, de modo que temos maior extensão 
de solos 17 que de solos 18. A fácies da formação é a mesma, flúvio-lacustre, 
mas o revezamento de ugllas com areias é mais inten.so, mais nú'údo, e as 
camadas arenosas possuem forma mais caprichosa dentro das camadas argi
losas. Pequenas lentes de areias de poucas dezenas de metros de extensão 
encontram-se alojadas dentro de camadas argilosas, possuindo distribuiçãol 
caprichosa de meias-luas com concavidade ora num sentido, ora no outro 
(meandros de antigos rios). Isto torna difícil a questão das fundações de 
edifíciQS altos. Torna-se sempre necessária prospecção do subsolo com sonda
gens de 20 e mesmo 30 metros de profundidade. Os estudos feitos no Instituto 
de Pesquisas Tecnológicas (Eng.o Mílton Vargas) mostram que é preciso utilizar 
vários sistemas de fundações, conforme o caso, usando estacas de vários tipos, 
trabalhando de maneiras diversas e atingindo profundidade variável que ae 
liga muito mais à natureza do subsolo, do que à forma ou ao pêso do edifício. 

Os solos argilosos do grupo 17 dos arredores de São Paulo são no geral 
mais pobres que solos semelhantes do vale do Paráiba, e isto porque o clima 
da capital do Estado é mais úmido e quase sem estiagem. Mas na cidade de 
São Paulo ocorrem solos do grupo 17 muito vermelhos que são os menos ,pobres 
da região. Alto teor de· ferro, quando o solo tropical, de clima bem úmido, 
conserva bom teor de matéria orgânica, condiciona ótimas propriedades físicas. 
Dai a existência de árvores por vêzes enorm~s. Porém a riqueza mineral é 
sempre, baixa, principalJµente em cálcio, potássio, magnésio e sódio. Os solos 
são ácfdos. Perdendo o seu teor de matéria orgânica em conseqüência de maus 
tratos, queimadas, erosão, sua estrutura fisica piora e dificilmente poderá 
ser reerguid11. 

No NE do Estado de São Paulo, entre Pedregulho e Franca, há também 
uma mancha terciária, ou melhor, provàvelmente terciária, por ser diferente dos 
sedimentos cretáceos <Bauru) e posterior à série São Bento. 

Poderemos representar o planalto existente próximo àquelas localidades do 
seguinte modo (muito esquemático) : 

NNE~ 

Fig. 51 

E' uma formação diferente: camadas de seixos rolados excluem a. hipótese 
de pertencer à série São Bento ou à chamada "formação Caiuá", ao passo que 
os solos dão resultados analiticos de várias caracteristicas fisicas e quimic~ 

,. 
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de tipo diferente das dos solos de Bauru, e das dos· solos do grupo 18. O solo 
é arenoso, mas tem características inconfundíveis. 

~: Se dividirmos a higroscop~cidade pela argila· vamos obter um indice comple-
tamente diferente do apresentado pelos solos 1;J e 18. São solos diferentes, 
embora do ponto de vista agrícola sejam parecidos. São talvez da mesma 
~poca geológica, porém. são originados de transporte e lixiviação de outros . 
aedimentos . · 

A identidade com o solo 18 consiste mais nÇ> valor agrícola, e no fato de 
serem campos que precisam ser reflorestados. Os solos 18 precisam ser reflores
tados; são usados para pastagens, mas os produtos derivados do gado dali são 
deficientes como alimentos (carne e laticínios}. 

Os solos 17 precisam de muito trato para serem utilizados: matéria orgânica, 
calcãreo em pó e adubação acertada . 

Grupo 15 

Grupo 16 

• 
} solos da formação Bauru (Cretáceo). 

Arenito Botucatú 
Trap 

· Fig. 52 

A formação Bauru está em· cima do arenito de Botucatu e do tr'app. Há 
manchas de arenito com cimento silicoso (A) e arenito com cimento calcáreo 
(B) . Ver a fig. 52. 

Os rios passaram pelos sedimeI).tos com cimento silicoso, mais fáceis 'de 
desgastar; por isso é que no espigão as terras são · melhores: são mais ricas 
em cálcio. · 

._:::·~·~~::·'., 
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'Fig. 53 

As terras arenosas ricas dos espigões, possuindo alto teor de cálcio, pH 
em tôrno de 7 e riqueza química geral bastante pronunciada, foram chamadas 
por Vageler "Bauru Superior". As terras arenosas pobres das encostas dos vales, 
ácidas e quase sem valor a.grí(!ola, foram por êle chamadas "Bauru Inferior". 
A denominação se baseou na posição topográfica dêsses solos naquela região, 
mas por coincidência também indica qualidade do solo para fins agrícolas 
em geral. 

itstes nomes, entretanto, são impróprios. E' verdade que definem solos, 
mas não se deve esquecer que nomes de solos, no Brasil, não podem desobedecer 
a considerações geológic~. 
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Se fizéssemos um corte através da formação Bauru, perpendicularmente à 
direção geral dos rios, que é SE-NO, veriamos extensas lentes de arenito com 
cimento calcáreo em meio de arenito idêntico sem cimento calcáreo. Essas 
lentes são intermitentes. Não conservam qualquer nível definido. Numa perfu
ração poderiamos encontrar dnas, . três e mais lentes (Fig. 52) . E' verdade que 
o sistema hidrográfico atual _passa onde não há lentes com cimento calcáreo 
(Fig. 53), as quais, mais resistentes à erosão, ficaram nas proeminências da 
topograffa atual, mas nomes "Inferior" e "Superior" indicam em geologia 
andares de idades diferentes, ao passo que na formação Bauru podemos ter 
uma lente de arenito com cimento calcáreo ("Bauru Superior") por baixo de 
um vasto sedimento de arenito isento de cimento calcáreo ("Bauru Inferior"). 
Portanto são nomes impróprios do ponto de vista estratigráfico e cronológico. 

Na realidade os dois tipos de arenito são contemporâneos: enquanto numa 
parte da região se depositava em lagos rasos, descontínuos, arenito flúvio
lacustre, em outras partes, mais extensas, a sedirillntação era terrígena. Esta 
originou sedimentos arenosos não consolidados, dos quais a riqueza química 
foi posteriormente lixiviada pelos climas ~midos quaternários. O arenito de 
fácies flúvio-lacustre, ao contrário, conservou a sua riqueza graças à cimentação 
com calcáreo. 

As areias provieram do desgaste de arenito Botucatu e dos detritos de 
diabásios. O clima era semi-árido muito quente. Os. lagos evaporavam fàcil
mente e sua água salobra enriquecia em sais as areias. Os sais provieram da 
decomposição dos diabásios, meláfiros, basaltitos vários, augito-pórfiros, rochas, 
enfim,, derivadas do vulcanismo e diastrofismo triássicos. Talvez mesmo a for
mação vizinha, a série Passa-Dois, com seus sedimentos calcáreos marinhos, 
também tivesse sido atingida. Mas basta o teor de cálcio das éruptivas triás
sicas para explicar a quantidade de cimento calcáreo presente nas lentes resis
tentes dos arenitos Bauru. 

No geral aquelas· eruptivas contêm 9 ou 10% de CaO para 5 a 7% de MgO, 
uns 2% de Na.O e menos que 1 % de K.O. Ossadas de enormes répteis cretáceos 
enriqueceram localmente as lentes cálcicas B.auru tambéIJl com fósforo. Daí a 
;riqueza quimica dos solos Bauru dos atuais espigões. Mas as encostas dos 
vales são quase tão pobres como os solos arenosos do arenito Botucatu. . 

Do ponto de vista agrícola os dois grupos de solos da formação Bauru. são 
entre si muito diferentes. Enquanto oí; solos do grupo 16 dão ótimas colheitas 
de algodão sem adubação, os do grupo 15, igualmente pouco maltratados, d~o 
colheitas· muito roais.fracas ainda que bem adubados, não se prestando absolu .. 
tamente ao cultivo desta planta têxtil sem o uso de adubação. Os dois grup0$ 
de solos são muito diferentes quimicamente, mas bem semelhantes fisicamente. 

E' ainda raro encontrar .lavradores e mesmo técnicos em agricultura que 
saibam explicar a razão dêste fato. Em agôsto de 1939 uma comissão de 
agrônomos enviados pela Lituânia percorreu a cavalo o caminho MN do mapa 
da fig. 54 que ;i.presenta a margem direita do rio do Peixe até o espigão com 
o rio Aguapeí. Vieram êles estudar a localização de uma grande colj)nia agri
cola a ser organizada por imigrantes lituanos, cuja vinda em grande número 
foi objeto de estudos por parte do govêrno brasileiro. A cidade de Varpa é 
centro de uma próspera colônia lituana. Daí a escolha da margem direita do 
rio do Peixe para nova colonização em· escala ainda maior. Seguindo o trajeto 
indicado na fig. 54, de Varpa para M e para N, os agrônomos lituanos ficaram 
perplexos com o fato de se sucederem terras ora ótimas, ora péssimas para 
o algodão, sem que a aparência do solo no campo deixasse de ser sempre 
a mesma. Os agrônomos brasileiros que os acompanharam, mostraram tipos 
de vegetação diferente, evidenciando que sabiam dizer se num determinado 
ponto o solo era rico ou pobre, mas a razão disto continuou um enigma. ~te 
enigma, apesar da· natureza esclarecedora dos tipos de vegetação, custou muito 
trabalho perdido e muitos dissabores aos lavradores. 

Como se vê, é questão de geologia. Trata-se de sucessão de fácies 
lacustres e terrígenos da mesma sedimentação cretácea de arenito. Os espigões 
entre os afluentes do rio do ·Peixe eram ricos; as encostas eram pobres. Todos 
os afluentes estão passando por entre as manchas de arenito com cimento 
calcáreo, deixando-as nas partes mais proeminentes da topografia. É o con".' 
trário do que acontece na generalidade dos casos:· em geral os espigões são 
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mais pobres que as encostas dos vales, pois a riqueza química lixiviada dos 
altos da topografia não é totalmente evacuada pelos cursos d'água. Certa parte 
é retida pelas encostas, enriquecendo-as assim à custa dos espigões. . · 

Aqui pode surgir urna pergunta: · "Ficou claro por que estas duas fácies do 
arenito Bauru são capazes de formar solos quimicamente muito diferentes, mas 
porque não são diferentes fisicamente? Como foi que uma fáctes lacustre deixou 
de originar camadas de folhelhos ou argilitos?" Está aqui um assunto digno 
de estudos minuciosos. Seria mais prudente para mim esperar que sejam 
executados. Mas vou aventar uma hipótese baseada nos estudos fisico-quimicos 
e mineralógicos dos solos . · . · 

Creio que a razão reside no fato que na série São Bento remanejada no 
período Cretáceo houvera larga predominância de arenito Botucatu sôbre o 
trapp (os remanescentes hodiernos da série São Bento o são assim), ao mesmo 
tempo que a decomposição das eruptivas básicas deixara pouca argila graças 
ao alto teor de catiônios e sesquióxidos de ferro e alumínio . São 15 a 18% 
de óxidos de cálcio, magnésio, sódio e potássio. E' baixíssimo o teor de caulinita 
dos raros ortoclásios e microclínios, o grosso do resíduo fino da decomposíção 
da rocha sendo ferro e alumínio. O pH dos solos tendo sido alto (clima semi
árido), a alumina era solúvel e foi para os mares ·em forma de aluminato 
de sódio e associadas, ao passo que o ferro também possuira alguma mobilidade 
no estado de bicarbonato. De fato, o teor de ferro é bastante alto nos arenitos 
Bauru, e'nvolvendo por pelícl!-la vermelha todos os grânulos de quartzo . Esta 
côr não é tão evidente nos solos do grupo 16, pois a sua riqueza quimica, no 
clima úmido atual, originou teores altos de matéria orgânica, cu,ja ação 
redutora descara o óxido férrico ao menos parcialmente. Mas todos os solos 
do grupo 15 são bem vermelhos fora das baixadas. · J\Ssim foi a própria. riqueza 
química do sedimento lacustre que impediu deposição de argilas, cujos teores 
assim não são superiores aos apresentados pelos sedimentos de fácies terrígena. 

Vejamos a diferença entre os solos do grupo 15 e os do grupo 11, originados 
pelo arenito Botucatu : . 

Os solos originados por arenito Bauru sem cimento calcáreo (grupo 15) 
possuem de 5 até 15% de argilas, ao ·passo que os do arenito Botucatu (grupo 11) 
só apresentam de 1 a 5%. Mas, mesmo estando em presença de solos 15 e 11 

B .G. 7 
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· ambos com 5% de argila, podemos distinguir um do outro sem qualquer 
análise, apesar da Semelhança nas côres e .µiesmo nos tipos de vegetação (após 
muita queimada). ·A questão é que os solos 11 só contêm areia branca, ou 
rosada, quartzo, ao passo que os solos do grupo 15 sempre contêm alguns 
grânulOs de a.reia preta, magnetita e ilmenit,a, que são reminiscências ão desgaste 
de diabásios e ,basaltitos no transporte que resultou em sedimentação dos 
arenitos Bauru. · 

Quando o teor de tais grânulos negros é. apreciável (neste caso o solo dó 
• grupo 15 terá de 10 a 15% de argilas), notamos ao pé dos barrancos de estradas 

de terra uns filêtes de a.reia preta, a. qual, poi; ser muito mais pesada que a 
branca (pêso específico da magnetita = 4,9 a 5,2; da ilmenita = 4,4 a 4,9 e do 
quartzo = 2,65, sendo menor ainda para o sílex e a 'talcedônia), não é tão 
fàcilmente arrastada e vai se enfileirando em filêtes tênues no meio do sulco 
deixado por enxurradas. . 1 

O solo de tipo 16 quando virgem é marrom alaranjado escuro ou cinzento 
escuro. · · 

Nos solos do grupo 15, mesmo a vegetação virgem apresenta-se fina, cheia 
de cipós, visto ser o solo pobre . Em muitos lugares a terra apresenta coloração' 
vermelha, côr de rosa, amarela; creme, logo, com menos húmus. Os dois tipos, 
quando explotados, tendem para !l- mesma çoloração. Como ambos são de areia 
fina, a distinção a ôlho nu torna-se muito difícil. Mas a análise química revela 
diferenças grandes. 1 

No geral, o solo 15 leva uns dez anos .para se esgotar, ao passo que o 16 
cansa ao fim de uns 50 anos. Ambos se apresentam então paupérrimos em 
matéria orgânica, muito pulverulentos (perdem a capacidade de agregação, 
pois a falta de húmus e o empobrecimento químico tornam inativas as argilas), 
ácidos e quimicamente pobres. Dizemos pú.lverulentos, porque os ventos levantam 
m11ita poeira e não por causa da granulometria, na qual predominam larga
mente areias finas. O teor de argila, sempre baixo, geralmente da ordem de 
apenas 7 ou 8%, quando se trata de solos virgens, c11i a 5 ou 6% (em alguns 
pontos a topografia facilita retenção da argila) , quando se trata de solos muito 
utilizados. Mas a decadência dos solos não se traduz, no caso, pela . diminuição 
do teor de argila, e sim pela inativação dos colóides: diminuição da fôrça de 
coesão do solo. Decai a capacidade de retenção d'água e as p<>Ssibilldades de 
alimentação dos vegetais. 

Os solos do grupo 15 produzem durante poucos anos que se seguem ao . 
desbravamento. São depois abandonados ou, no melhor dos casos, dedicados 
à pastagem. Se a pastagem não é plantada antes do 10.0 ano, temos campos 
de pasto muito fraco. Os solos do grupo 16 recém-desbravados podem dar 
até ótimas prodliçõe,s de café e de outras culturas, ainda que necessitadas de 
bastante água. Como o algodão precisa de solo rico e tolera pouca água dá-se 
muito bem no solo 16, ainda não empobrecido mineralmente. Mas os algodoais 
desnudam muito o solo e o esgotam quimicamente. . 

Qualquer solo arenoso e rico perde fàcilmente a sua riqueza química. O 
mesmo não .acontece com os solos argilosos. Pela mesma razâo é preciso muito 
mais adubo, calcáreo ou matéria orgânica para enriquecer solos argilosos, do 
que no caso de arenosos. 

Para semear é preciso defesa contra a erosão, adubação, etc. ~sses solo~ 
nãô são apropriados para o café, por causa da sua baixa capacidade de retenção 
de água. 

Nos anos de boa distribuição de chuvas, quase sem estiagem, os cafezais 
plantados após derrubada ' de mata virgem dão boa produção, ainda que já, 
tenham 20 anos de idade. -Os mesmos cafêzais dão colheitas muito piores, em 
quantidade, quando apanham estiagem prolongada. 

Por causa de cultivo sem descanso durante · muitos anos os solos ricos do 
grupo 16, anualmente arados, ficam com o horizonte superficial empobrecida 
em argilas, as quais, graças à alta permeabilidade do solo, vão aos poucos 
alojar-se na camada não atingida pelo arado. Formam-se dois horizontes de. 
grá.nulometria diferente. O de baixo, apesar de não ser impermeável, torna-se 
nitidamente menos permeável que o de cima. Isto é suficiente para que haja 
erosão, por menor que seja a dec~vidade do morro. As águas atravessam com 
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grande rapidez 1J. camada superficial e, antes de ter tempo para se infiltrar 
rio horizonte seguinte, começam a fluir por sôbre a camada não atingida pelo 
arado. Formam-se numerosos leitos de enxurradas, sulcando Q' morro de cima 
abaixo em ziguezagues . . • 

Solos arenosos ricos são os que mais necessitam de trabalhos de contrôle 
• da erosão, sob pena de perderem riqueza química, cujo valor ultrapassa o valor 

das colheitas produzidas . Delapida-se assim o patrimônio fundamental da região. 
Sua decadência torna-se inevitável após algumas dezenas de anos de explotação. 

Solos . dos grupos 11 a 14 

Já os descrevemos às págs. 26S-Sl2 no Bol. de Agricultura, de São Paulo, 
de 1942, ,com ilustrações e mapa. No Bol. de 1941 publicamos outros . mapas. ' 

·Grupo 11 
12 
13 

" 14 

t
1 

Solos da formação São Bento. 

:&:sses solos pertencem . à formação série São Bento, que é constituída por 
camadas de lavas e de arenito ligeiramente inclinadas. A formação parece ter 
sido inteiriça mas teria sido fendilhada pelo diastrofismo triássico. Aí se 
deram derrames de lavas: vulcanismo l).awaiiano. Mais tarde as fendas foram 
alargadas pela erosão, áquea e eólica, á. tal ponto que hoje os vales são mais 
largos que os morros, que são as mesetas da Serra Geral. Cada uma dessas 
mesetas (algumas alcançai:n 900 metros de altitude e 300 a 400 metros de altura 
sôbre a ge'neralidade do planalto) parece não passar de testemunho 'do antigo 
platô inteiriço. Contêm elas camadas de diabásios e de arenito eólico Botucatu, 
revezando-se . As camadas de arenito são mais possantes que as de lavas, e de 
maior uniformidade petrográfica. Quando afloram camadas de 18.vas; originam 
solo fôfo, fresco e profündo, de côr da bôrra de café. São as "terras roxas 
legitimas". Em pleno lençol de lavas essas terras possuem diversos metros de. 
profundidade (Fig. 55). O enraizamento dos vegetais é muito · fácil. O solo é 

l 

' 
Fig. 55 .. 
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tão fôfo que podemos enfiar os cinco dedos da mão dentro da parede de uma 
cova aberta, sem que o teor de água seja suficiente para umedecer nitidamente 
o solo. Podemos, aliás, veríficar êste fato em plena estiagem. São terras ótimas 
do ponto de vista físico, das melhores dQ mundo. Restos de rocha só se encon-. 
tram na profundidade de vários metros, aumentando os blocos em número e . 
tamanho com o aprofundamento. 

Encontramos seixos de dbj.básio com várias capas de decomposição (esfo
llação), numerosas, grossas e concêntricas. 

Essas capas são primeiramente de côr preta opaca, azul opaco, esverdeado 
claro, cinzento, amarelo, alaranjado, vermelho, começando então aí a terra 
roxa (isso, do centro para a periferia). 

Grupo 11 - arenito Botucatu (arenito) 
" 12 - terra roxa de campo (arenito e pouco diabásio) 1' 

" 13 - terra roxa misturada (diabásio e pouco arenito) 
" 14 - terra roxa legítima (diabásio). 

A rocha que dá origem à terra roxa legítima, grupo . 14, é o diabásio ou 
rochas do trapp, em geral. A que origina os solos do grupo 11 é o arenito 
Botucatu. Como do antigo platô inteiriço sobrou pouco, é de se avaliar o grau 
de mistura de detritos de ambas as rochas, mistura essa que origina a maioria 
dos solos atuais. 

Devido à erosão, vem a areia de ~ima e a terra roxa fica misturada e· 
conforme o grau de mistura temos os grupos de sqlos acima. 

Achamos, pois, que somente os solos dos grupos 11 e 14 podem ser autóctonos 
e realmente derivados de rochas triássicas. Os solos dos grupos 12 e 13, que 
são as "terras roxas misturadas", devem ser oriundos de alúvios e calúvios mais 
ou menos . recentes, talvez quaternários, mas, em todo caso, formados em climas 
úmidos responsáveis pela rêde hidrográfica atual. Com o aprofundamento dos 
cursos d'água· muitos dos antigos alúvios devem ter passado às condições de 
terras enxutas. 

Grupo 11 - Tem 2% a 5% de argila . Côr: amarelo claro, rosa, cinzento 
claro, etc. Quanto menos água, mais claras .são as terras. Têm pouco húmus. 
São quimicamente as terras mais pobres do Estado. A areia é exclusivamente 
branca. . 

Grupo 12 - Tem uns 10% de argila. Já é mais roxa. Fica tingida de roxo, 
por causa da ascensão de Fe e Mn do lençol de diabásio subjacente ou dos 
detritos de diabáslos espalhados no s_edimento recente. Pouca areia preta. 

O Fe e o Mn ascendem em forma bastante solúvel e hidratada. Atingindo a 
superfície, dá-se desidratação e precipftação do Fe em forma 'de Fe.o. com 
muito pouca água de constituição, vermelho bem escuro. O Mn é absorvido pelo 
húmus. ao menos em boa parte, ficando fix? no solo. 

Os sais úteis, como compostos de K, Ca, Mg, etc., também ascendem e se 
!mobilizam, mas isto somente durante a estiagem. Com as primeiras chuvas são · 
êstes elementos úteis novamente lavados para baixo, ou lateralmente, indo acabar 
nos rios, que os levam para o. mar. Resultado: o solo arenoso do grupo 12 
adquire cõr de terra roxa sem a correspondente riqueza química. 

Grupo 13 - Tem 20% a 30% de argila. Areia branca e preta. 
Se la-varmos num copo um pouco de terra do grupo 13, até que tôda a 

argila transborde, veremos resíduo de areia preta e branca. A branca é consti
tuída de grânulos de quartzo com cantos arredondados, típica do arenito eólico. 
A preta é composta de magnetita e ilmenita do diabásio decomposto. Os solos 
do grupo 13 são bastante argilosos e possuem boas propriedades fisicas, mas 
riqueza. química bem inferior à das terras do grupo 14. 

Grupo 14 --' Tem 40 % a 60 % de argila. Areia preta e não passando de 
10-1'5%. ·Areia branca muito rara. 

O teor de matéria orgânica·e a atividade dos colóides dão à terra roxa forte 
poder de agregação: o caboclo diz então "terra encaroçada". Quando o# solo 
empobrece, diminu~ a matéria orgânica e os colóides precipitam; a terra, uma 
vez destorroada, fica pulverulenta perdendo a capacidade de agregação. 
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. 
Se pusermos dentro d'água um pouco de terra roxa rica os grânulos finos 

arrumar-se-ão em círculos ou polígonos (Fig. 56). 

Fig. 56 

.Isso acontece com a terra roxa legítima. O volume aumenta três vêzes. 
<> aumento do volume é devido à atividade coloidal: as partículas, carregadas 
de eletricidade do mesmo sinal se repelem e não podem cair umas sôbre 
as outras. 

As terras roxas legítimas (grupo 14) cansadas e empobrecidas apresentam 
no copo d'água um certo acamamento, ainda que muito argilosas, com 
40 ou 50% de argila. Os círculos ou polígonos da fig. 56 ainda se formam, mas 
muito menores. O tempo que o barro leva para sedimentar em um copo d'água. 
e o grau de turvação do líquido de cima; também podem servir de medida do 
cansaço de uma terra roxa legítima: mais rápida é a sedimentação e menos 
turva é a água em cima, mais empobrecido se acha o solo. 

E' preciso lembrar que neste ca.So o têrmo "argila" não é o usado em mine
ralogia. Não se trata de silicatos hidratados de alumínio, cujo teor é baixíssimo 
nas terras roxas (5 até 10% do teor total de argila). O grosso da argila das 
'terras roxas é constituído por sesquióxidos hidratados de ferro e alumínio.' 

Além do diabásio existem meláfiros cujas cavidades são preenchidas com 
çalcita, sílica e zeólitos. 

Quando preenchidas com calcita, o solo é muito rico; quando com sílica, 
é mais pobre, embora seja escuro. 

As vêzes, a massa zeolítica é de silicatos hidratados de cobre; então aparece 
de côr verde clara: é o carbonato de cobre hidratado. Já .vi até c<lbre nativo. 
Com zeólitos nos meláfiros, o solo é bom. 

A província magmática em que estão êsses solos é muito extensa e está 
sob climas diferentes, o que é suficiente para dar solos de condições diferentes 
variando até na sua profundidade. 

As qualidades de diabásios que dão as terras . roxas . mais rica$, são as que 
apresentam agulhas brancas de plagioclásio; aí o solo é rico, pC1ls se trata de 
plagioclásios anortit!!- ou bytownità, que são ricos em cálcio. 

Há diabásios com quartzo, cujo teor pode· aÚngir 10% . . 
Há diabásio com vários tipos de granulação: grã-fina, grã-grossa, etc ... e 

até de augito-pórfiro que dá solos mais ricos do que os de grã-fina. 
Os diabásios do Complexo Cristalino, bem como os intrusivos nas formações 

sedimentares paleozóicas, também produzem solos do grupo 14, mas sômente 
quando as intrusões apresentam grande extensão geográfica. Então as terras 
roxas melhores correspondem aos gabros. A ocorrência sendo pequena, temos 
terras roxas nüsturadas, mas o mat~rial de mistura pode variar enormemente. 
Neste caso os solos ficam pertencendo ao grupo 2. 
. . Quanto às características agrícolas, o solo 14 virgem é o mais rico do Estado. 
Quando virgem, é muito rico em fósforo, ainda mais . rico em cálcio e magnésio, 
e bem rico em azôto e potássio. Com a utilização agrícola, o solo desnudado 

J 
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perde ràpidamente a matéria orgânica, pois a riqueza em ferro facilita a o~idaçao 
e decomposição do húmus. Baixa o teor de azôto e ainda mais se reduz a 
possibilidade de sua solubilização pela vida microbiana, a qual sofre tremendo 
abalo, pois o meio redutor passa para oxidante. O ferro e o alumínio precipitam 
o fósforo sob forma de fosfatos insolúveis, cuja solubilização é promovida nas 
terras virgens pelo húmus, que funciona como áci(io ·orgânico fraco. Assim, da 
rocha para o solo virgem, e dêste para o solo esgotado, o teor de fósforo não 
só se conserva, mas . mesmo aumenta gradativamente em porcentagem, visto 
se dar a fuga de outros elementos. :G:stes são os electro-positivos, os catiônios, 
cuja estabilidade se torna muito precária num solo excessivamente rico em ferro 
e alumínio que são também catiônios. Não há afinidade entre o ferro e o cálcio, 
por exemplo. Assim êste último perde possibilidades de fixação quando desaparece 
'o húmus. Cálcio, magnésio, potássio e outros catiônios são, pois, lixiviados fàcil
mente. Seu teor se reduz freqüentemente a um centésimo do que era quando a 
terra roxa era virgem. O teor de fósforo do dlabásio, da ordem de meio por 
cento, sobe no solo a 0,8 e mesmo a 1 % . O teor de cálcio, da ordem de 8 a 10%,. 
l;>aixa no solo esgotado a 0,05% e mesmo menos. O potássio baixa de 3 para 
0,008 ou 0,005%. Nos solos virgens os teores de cálcio e de potássio são, no ge
ral, respectivamente, 1 e 0,05%. Isto no clima úmido com estiagem de 
Ribeirão Prêto. Nos climas temperados quase super-úmidos sem estiagem dos 
planaltos catarinense e sul-paranaense (Guarapuava), os teores apresenta
dos pelas terras roxas virgens são bem mais baixos, mesmo bastante pró
ximos das terras cansadas de Ribeirão Prêto, mas o teor de húmus e de azôto 
são muito altos, garantindo, mediante aplicações de calcáreo em pó, agricultura 
de alto rendimento. f 

· Nos climas menos úmidos, como no norte do Paraná e no Estado de São 
Paulo, as terras roxas legítimas cansadas necessitam em primeiro lugar de 
grandes quantidades de matéria orgânica. Quanto mtis, melhor . Terras dêste 
tipo, bem cansadas, precisam de 150 a 250 toneladas de matéria orgânica por 
hectare (cálculo teórico) a fim de ser reconstituído o teor de húmus das terras 
virgens. Em segundo lugar deve ser citado o calcáreo pulverizado e adubos 
potássicos. Apesar da existência de teores elevados de fósforo total, êsses solos 
reagem bem a adubos fosfóricos, quando êstes são aplicados de mistura com 
estêrco ou com compostos orgânicos . 

. , 

.... 
A fotografia é um excelente documento geo&'l'áfieo, desde qne •e •alba exaiamente o loeal 
fotografado. Envie ao Con•elho Nacional de Geografia as fotografia. panorlmicH que 

poHuir, devidamente le&'endada.. 



Cadastro de Professôres de Geografia 
Organizado pela Secção Cultural do C. N. G. 

GINASIOS E COU:GIOS 

BAHIA 

Salvador ...__ Colégio Estadual da Bahia .!.._ Profs.: Antônio Figueiredo; Francisco 
Conceição Meneses; Nélson de Sousa Oliveira; Ricardo Pereira; Antônio 
Vieira Pereira; Dulce Dias de Assis; Dalter Oliveira; Gilberto Cerqueira 
Lima; João Dorea Gomes; José Barreto Bastos; Orlando Bahia Monteiro; 
Reine Maria Lessa ·. · 
- :Ginásio Dotn Macedo Costa - Profs.: Gilberto C. Lima; Adalberto 
C. Borba; José Bahiana Machado . 

•CEARA 

Fortaleza - Colégio Castelo Branco ---:- Prof.: J. S. Nogueira: 
- Colégio Cearense Sagrado Coração - Profs.: José Nogueira; Abillo 
Maria (Ir.) ; Ambrósio Aguiar (Ir.) ; Válter Olímpio (Ir.) ; Hipólito (Ir.); 
·Eliseu Bfrbosa. 
- Colégfo São João - Profs.: Joaquim Alves; José D. Macedo. 

ESP1RITO SANTO 

Vitória - ·Ginásio N. S. Auxiliadora - Profs.: Nélson Abel de Almeida; Enedina 
Bastos Mendes (Ir. Maria J o~ ; Sara Chimelli. 

Cachoeiro do Itapemirim - Ginásio S. Pedro do Cachoeiro do Itapemtrim -
Profs.: Aurora Estelita Herkenhoff; Irene ·outra de Andrade; Dina Manhães; 
Maria da Penha Silva. 

GOIAS 

Morrinhas - Ginásio Hermenegi ldo de Morais - Profs.: Odila Ondina Costa; 
.Isidoro Stenico (Pe.) . 

MARANHAO 

São Luís __,,_ Ginásio Santa Teresa - Profs.: Maria da Luz Ferreira; Dalila 
Estrêla Cartaxo; Helena Diniz Barreto; Cecílla da França Amora; Edelvira 
Souto Cabral. 

MATO GROSSO • 
Cuíabá - Colégio Estadual de Máto Grosso - Profs.: Amélia A,. Alves; Francisval 

de Brito. ' · 

MINAS GERAIS 

Alfenas - Colégio Municipal de Alfe'Tias - Profs.: Aprígio de Carvalho Júnior; 
Romeu Venturelll; José Geraldo Soares; Benedita Afonsina de Sousa; Maria 
da Conceição Carvalho; Renato Higino da Silva. . 

Teófilo Otôni - Ginásio São José - Profs. : Patrício Ferreira; Reine Davi 
de Oliveira. 

PARA 

Belém Colégio Estadual Pais de Carvalho - Profs . : Maria Amélia T. de 
Sousa; Eidorfe Moreira; Aloísio Costa Chaves; Regina Gomes Moreira; 
Antônio Viseu da Costa Lima; William Pessoa. · 
- Colégio Moderno - Profs.: Maria Anunciada Ramos Chaves; Eldorfe 
Moreira . 
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- COZégto N. S. de Nazaré - Prof.: Antônio Barroso Filho; Marius Testud; 
Manuel P. Landin; Sérgio MOitfs. 
- Ginásio Gentil Bittencourt - Profs.: Temístocles Araújo; Maria Paula.. 
R. Chaves. 

PARA1BA 

João Pessoa - Colégio Estadual da Paraíba - Profs.: Afonso Pereira da Silva; 
Bcilia Guedes; Maria Juventina Coelho de Vasconcelos. 

PARANA 

Curitiba - Colégio Divina Providência - Profs.: Francisco José Gomes Ribeiro; 
Valério K. Hoern~r; Clara Anísia Koerbes. 
- Colégio Paranaense (Internato) - Profs.: Pedro Canísio <Ir.) Célso Mo
desto (Ir) . 

Irati - Ginásio de Irati - Prof.: João Sosnitzki.. 
Jacarezinho - Ginásio Imaculada Conceição - Profs.: Maria Moreira Pascoal; 

Guiomar Augusta Salgueiro. 

PERNAMBUCO 

Recife - Colégio Vera Cruz - Profs.: Hílton Sete; Manuel Correia de Àndrade; 
José Gonçalves de Lima. 
- Ginásio Mo~erno - Profs.: João Suassuna de Melo Sobrinho; Augusto 
Coimbra Pinto. · 
- Instituto de Educação de Pernambuco - Profs.: Dácio de Lira Rabelo; 
Henrique Xavier '(Cônego). 

. PIAUt 

Teresina - . Ginásio Dr. Demóstenes Avelino - Profs.: João Rod Vieira; Luís 
Joaquim Braga; José Ferreira Castelo Branco. 

Parnaíba - Ginásio N. S. das Graças - 'Prof.: José José Euclide~ de Miranda; 
Heitor Almeida.; Maria da Penha Fonte. · 

Parnaíba - Ginásio S. Luís Gonzaga - Profs.: Joaquim Custódio; Maria da 
Penha Fonte. 

RIO DE JANEIRO 

Niterói - Colégio Plínio Leite. - Profs.: Ari Pihto de Marins Carolina Lisboa; 
Dálgio Viana · Cunha; Maria da Conceição Santos. 

:eom Jesus do Itabapoana - Ginásio Rio Branço.1 Profs.: Deusdedit Tinoco de 
Resende. 

Friburgo - Ginásio MOdêlo - Profs.: Antônio Luís Hart Côrtes; Válter dos 
Santos. / 

Macaé - Ginásio Macaense - Profs.: .Jacira Moura Ta.vares; Mires Guiomar 
de Schueler e Silva. 

Petrópolis - Colégio Santa Catarina - Profs.: Sonja Stoffels; Maria José 
• · Geoffroy. 

- Ginásio Estadual de Petrópolis - Prof.: Adib Antoun Mercheck. 
- Ginásio Fluminense - Prof.ª Maria José Geoffroy. 

São Fidélis - Ginásio Fidelense - Profs.: Ivo Pereira Soares; íris Seixas Pires; 
Maria Teresa Maia Cunha; Ady Seixas Pires Rangel. 

Teresópolis - Ginásio S. Paulo - Profs.: Maria Joana Coimbra (Me.); Zita 
Maria Toledo (Me.). ' 

A 
RIO GRANDE DO NORTE A 

Caicó - Ginásio Diocesano Seridoense - Profs.: Genival Santos Medeiros; Sin-
val Laurentiano (Pe.) . B 

B 
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RIO GRANDE DO . SUL 

Pôrto Alegre Colégio N. s. do Bom Conselho - Profs.: Maria Elllert; Ercy 
Dolsan; Glorinha M. de Figueiredo; Helena M. do C. Londero; Maria Born 
Mergener; Alzira Gosslerz. 
Colégio Pôrto Alegre - Prof.: Artur Frederico Reif. 

Cachoeira - Ginásio Imaculada Conceição - Profs.: M. Antonieta Blessman 
Ur. Maria Cecília); Delfina Lldvina Fla (Ir. Maria Bernadette); Maria 
Matilde Schmitz (Ir. Maria Marina). 

Caràzinho - Ginásio N. S. Aparecida - Prof.ª Ana Stefani (Ir. Maria Celeste). 
Caxias do SÚl - Ginásio Feminino S. José - Profs.: Leonora Marih. Zanatta; 

Rosália Rossett; Irene Rosália Montemaggiore. 
Novo Hamburgo - Ginásio Santa Catarina - Profs.: Antônia Czermak; Isabel 

Rohr; Glorinha Miranda de Figueiredo; Maria Helga Volkveis. , 
Pelotas - Colégio Pelotense - Profs.: Fernando Couto; Raul .Iruzun; Juvenal 

Dias· da Costa. 
Santa .. Cruz - Ginásio Municipal de Santa Cruz - Profs.: Luís Benício (Ir.); 

João Batista Cecchin Neto. 
Santa Maria - Colégio Sant'Ana - Profs.: Francisci (Ir.); Maria Pfeifer; 
· Clarice Cardoso. 

- Colégio Santa Maria - Profs.: Bonifácio (Ir.); Donato (Ir;); Astério 
(Ir.); Alfeu (Ir.); Godofredo (Ir.); Salvador (Ir.); Renato Palma; Amélia 
(Ir.); Agostinho ·cequim. . 
- Ginásio da Escola Normal Olavo Bilac - Profs.: América Achutti; Rosa 
Steinbruch; Reisla L. Weissbluth. 

São Borja __, Ginásio Sagrado Coração de Jesus - Prof.ª Noêmia S. Neto. 
Uruguaiana - Ginásio União - Profs.: Lília M. O. Guimarães Isidoro Pereira; 

Inocêncio A. Pedroso. 

SANTA CATAR_INA 

Pôrto União - Ginásio S. José - Profs.: Estêvão Juk; Pedro Stelmachuk. 
Rio Caçador - 1Ginásio Aurora - Profs.: Angelo Gazzi; Severino Facina. 

SAO PAULO 

São Paulo Colégio Dante Alighieri - Profs.: Ariosto Ciaquinto; Jânio da 
Silva Quadros; Amadeu Néri; João Dias da Silveira; Fausto Vieira de 
Campos; Orlando Porreta. 
- Colégio Estadual "Franklin D. Roosevelt" - Profs.: José Muniz Bar
bósa Rodrigues; Maria Eunice Rebêlo Machado; Valdemar Panadés; Diná 
Vilalva de Araújo; Maria Amélia de Campos Aranha; Zuliena Ferreira de 
Freitas; Luísa Marcelina Branco; Miguel Costa Júnior. · 
- Ginásio Estadual "Anhanguera" - Prof.ª Cecilia Gomes. 
- Ginásio Estadual "Alexandre de Gusmão" -'-- Profs.: Otávio Ferrari; 
Antônia Fernanda Paca de Almeida. 
- Ginásio Estadual "Antônio Firmino de Proença" :.__ Profs.: Otacílio Dias; 
Paulo da Silva Nunes. 
- Ginásio Estadual "Brasílio Machado" - Profs.: José Alves de Almeida 
Fêo; Ilca Bruck Lacerda. 
- Ginásio Estadual "Dr. Otávio Mendes" - Prof.ª: Maria Aparecida Vieira. 
- Ginásio Estadual (Pinheiros) - Profs.: Maria José Batista Pereira Lo-
renzon; Vera Cora França. 
- Ginásio Estadual (Santo Amaro) - Prof.ª Judite Rodrigues Pontes. 
- Instituto de Educação Caitano de Campos - Profs.: Antonieta de Paula 
Sousa; Luci Lima Guimarães; Judite Rodrigues Pontes. 

Araras - Ginásio Estadual de Araras - Prof.ª Célia Coccaro. , • 
Assiz - •Ginásio e Escota Normal "Anhaia Melo" - Prof.ª Egas Muniz de 

Balsemão. 
Barretos - Ginásio e Escola Normal de Barretos - Prof.ª Lídia Scannavino. 
Batatais - Ginásio Estadual de Batatais - Prof.ª Edite de Pau~ Santos. 
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• Blrigui - Ginásio Está.dual de Birigui - Prof.ª Teresa. Perez. 
Botucatu - Colégio e Escola Normal "Dr. Cardoso de Almetda" - Profs.: Eunice 

de Oliveira Lima; Diva Leônia; Dirce Campos. 
Bragança Pa:ullsta - Ginásio Estadual de Bragança Paulista - Prof.ª Haydée 

Marçal. 
Caconde - Ginásio Estadual de Caconde - Prof.ª Diva Fonseca Cabral. 
Cajuru - Ginásio Estadual "Galdino de Castro" - Prof.: Teófilo Elias. · 
Campinas - Ginásio e Escola Normal "Carlos Gomes" - Prof.: Antônio Marques 

da.. Fonseca Júnior . · 
C~duv: .L Ginásio de batanduva - Prof.: Pedrn Além Júnior. · 
Descalvad~ - Ginásio Estadual de Descalvado - Prof.à Nádia Pereira Lima. 
Dois Córregos - Ginásio e Escola Normal de Dois Córregos - Prof.: Estêvão 

Serafim. 
Garça - Ginásio e Escola Normal de Garça - Prof.11: ·Maria de Lourdes Miraglia.. 
Ibitinga - Ginásio de Ibitinga - Prof.: Joaquim Melra Lessa. 
Igarapava - Ginásio Estadual de Igarapava - Prof.ª: Maria Aparecida Cabral. 
Iguape ~ Ginásio Estadual de Iguape - Prof.ª: Vez:a Pereira. · 
Itapeva - Ginásio ·e Escola Normal de Itapeva - Prof.ª: Maria José Vilhena 

Lima de Melo . 
Itararé - Ginásio de Itararé - Profs.: Antônio Musa Filho; Zilda Correia Ribas. 
Jaú - Colégio Estadual e Escola Normal de Jaú - Prof.: Renato Stempniew.skL 
Limeira - Colégio Estadual e Escola Normal de Limeira - Prof.ª: Marina 

Guimarães Duarte do Páteo. 
Llns - Colégio Estadual e Escola Normal de Lins - Prof.ª: Maria Célia Lopes 

de Almeida: 
Matão - Ginásio Estadual de Matão - Prof.ª: Miriam Leopoldina !sique 

· Caramuru. 
Mojl. das Cruzes - Colégio Estadual e Escola Normal de Moji das Cruzes -

Pr()f. : Jair Rocha Batalha. · 
Moji Mirim - Ginásio Estadual de Moji Mirim - Prof.ª: Maria Aparecida de 

Araújo Camargo. 
Monte Alto - Ginásio Estadua(de Monte Alto - Prof.ª:. Maria Lima. 
Novo Horizonte - Ginásio Estadual de Novo Horizonte - Prof.ª: Laura COiBta 

Lima. 
Olimpia - Ginásio de Olímpia - Profs.: Joio Carlos Soares de Oliveira; Uzia1' 

Brito. · 
Orlàndia ·- Ginásio Estadual de OrUlndia - Prof.: Clóvls Vitali . 
Ourinhos - Ginásio Estadual de Ourinhos - Prof.ª: Maria José dos Santos 

Soares. 
Palmital - •Ginásio Estadual de Palmital - Prof.ª: Lázara Negrão .-
Pinhal - Colégio Estadual e Escola Normal "Cardeal .i.:.eme" - Prof.ª: Antônia 

Carvalhinho Valente. 
Pirajui - Colégio Estadual "Dr. Adernar de Barros" - Prof.ª: Maria Iolanda 

· Lopes Manso Reis. 
Presidente Venceslau - Ginásio Estadual de Presidente Venceslau - Prof.: 

Adair Brás. · 
Santo André - Ginásio Estaduàl "Dr. Américo Brasiliense de Almeida Melo" -

Prof.: Alvaro Trtndade de Oliveira . . 
São Carlos .__ Colégio Estadual e Escola Normal "Dr. Alvaro Guião" - Profs.~ 

Nélson de Camargo; Vitório Rebucci. 
São Joaquim da Barra - Ginásio Estadual de S. Joaquim da Barra - Prof.~ 
• José ,Alves Ferreira. 
São José do Rio Prêto· - Colégio Estadual de S. JJsé do Rio Prêto - Prof.: 

Oscar Arantes . 
São Pedro - Ginásio Estadual d~ São Pedro - Prof.'': Ondina Mendes Ferras 

da Frota. 
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São Roque - Ginásio Estadual de São Roque - Prof.ª: Iara Valentine .. 
$ão Simão ....,. Ginásio Estadual de São Simão - Prof.: Jofre Alves Furquim. 
São Vicente - Ginásio Estadual de Sáo Vicente - Prof.ª: Helena Marieta 

Garcia. 
Borocaba - Colégio Estadual e Escola Normál "Dr. Júlio Prestes de Albuquerque" 

- Prof.ª : Maria Teresa Henriques Pinto. 
Tanabi - Ginásio Estadual de Tanabi - Prof.ª: Elza Aguiar de Melo. 
Taubaté - Colégio Estadual "Monteiro Lobato" - Prof.ª Inês Delflni. 
Tletê - Colégio Estadual e Escola Normal "Plínio Rodrigues de Morais" 

Profs.: Luísa Marcelina Branco; Vali Carmen Franco Werner . · 
ViÍ-adouro - Ginásio Estadual de Viradouro - Prof.ª: Rose Mary Moreira Lima. 
Votuporanga - Ginásio Estadua_l de Votuporanga - Prof.ª: Nicéia Baltasar 

Neves . 

' ESCOLAS TÉCNICAS DE C9Ml:i:RCIO 

CEARA 

Fortaleza - Escola Técnica de Comércio Padre Champagnat - Profs.: Adalgiso 
Paiva; José de Sousa Costa; José Augusto Ribeiro. 

1 • ESPtRITO SANTO 

Cachoeiro do Itapemirim - Escola Técnicçi de Comércio Cachoeiro do ltapemirim 
- Profs.: Aurora Estelita Herkenhoff; Irene Dutra de Andrade; Dina Ma
nhães; Maria da Penha Silva. 

MINAS GERAIS 

Alfenas - Escola Técnica de Comércio de Alfenas " Leão de Faria" - Profs.: 
Aprigio de Carvalho Júnior; Romeu Venturelli ; José Geraldo Soa~es. 

P,ARANA ' 

Ponta Grossa - Escola Técnica de Comércio Pontagrossense - Profs:: Valdevino 
José . Lopes; Antônio Ari:nando Aguiar . 

PERNAMBUCO . 
Recife - Escola Técnica de Comércio Coração Eucarístico de Jesus - Profs.: 

Hilton Sette; Maria Heloisa de Oliveira. 
Caruaru - Escola Técnica de Comércio de. Caruaru - Profs.: Heleno B. Vieira 

Tôrres; josé Florêncio Leão; Silvestre Guimarães. · 

RIO DE JANEIRO 

Nova Friburgo - Escpla Técnica de Comércio Friburguense ...,.... Profs. : Antônio· 
Luís Hart Côrtes; Vâlter dos Santos. 

RIO GRANDE DO SUL 

Pôrto Alegre - Escola Técnica de qomércio da Faculdade de Economia e Admi
nistração - Profs.: Hélio Machado da Rosa~ . Miguel. Eduardo Sirangelo Ferro. 

Caràzinho - Escola Técnica de Comércio N. S. Aparecida -1 Prof.: Pedro Augusto 
Meneses. . 

Ijui - Escola Técnica de Comércio Ijuí - Profs.: Vitor Hugo Pereira Marcelo; 
Guilherme Clemente Kõhler. 
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SAO PAULO 

São Paulo - Escola Comercial Lindolfo Color - Prof.: Vladimir Rodrigues 
Arruda. 
- Escola Técnica de Comércio Alvares Penteado - Profs.:· Aroldo de Aze
vedo; Antônio Rocha Penteado; Carmen Ruiz; Hélio Benedito Flori; Horácio 
Berlinck Cardoso. 
- Escola Técnica de Comércio Olavo Bilac - Profs.: Jorge Carnieto; 
Amato Valenti; Antônio Lourenço. 
- Escola Técnica de Comércio Riachueld - Profs.: Benedito de Oliveira; 

José Dias de Freitas; Roberto Meyer; Félix Varésio. 
- Escola Técnica de Comércio Rio Branco - Profs.: Joaquim Tomás 
de Aquino; Emanuel Veiga Garcia; Ettore Antônio Sergenti. 
- Escola Técnica de Comércio Santa Inês - Profs.: Zaira Soares 
Lobuglio (Ir.); Má.ria Auxiliadora Martins (Ir.); Maria José Vila Nova (Ir.). 
- · Escola Técnica de Comércio Santos Dumont - Profs.: Francisco 
Ruiz; Manuel ·'1..ahoz Alon~o; Frederico Satvagnini; Roque Teófilo; Afonso 
Lui& Rubbo. 
- Escola Técnica de Comércio São Luís - Prof.: Luís Lemos Amaral. 
- Escola Técnica de Comércio Vítor Viana - Profs.: João Bia'nchi; 
Vicente Laporta:. 
- Escola Técnica de Comércio 30 de Outubro - Profs.: Brasílio Barni; 
Joaquim Pacheco Cirilo; Osvaldo de Lucca; · Júlio Gomes Berra. 

Olímpia - Escola Técnica de Comércio de Olímpia - Profs.: Joãó Carlos Soares 
de Oliveira; Uzias Brito; Arlete Graziadei Amado. 

Santos - Escola Técnica de Comércio Jósé Bonifácio - Profs.: Alvaro da Cunha 
Parente-; João Papa Sobrinho; Maria dos Santos Fonseca. 

São Caitano - Escola Comercial S. Caitano ....:.._ Profs.: Pasquale Petrone; Sa
muel Alves de Melo. 

,/ 
Os prófes:s.ôres regist.rados neste Cadastro 

têm direito ao abatimento de 50% nos preços 
de tôdas as publicações editadas pelo ConselhQ 
Nacional de Geografia, de acôrdo com a Resolução 
n .0 28'4, de 19 de setembro de 1947, do Diretório 
Central. 

..-
itste "Boletim", a "Revista Brasileira de Geografia" e ·as obras da "Biblioteca Geosrifle& 

. Brasileira" encontram-se à venda nas principais livrarias do pa(s e na Secretaria Gerd 
do Conselho Nacional de Geocrafla - Praça Getúlio Varga1, H - Edlffclo Francisco Serrador '1 
6.0 andar - :Rio. de Janeiro, D. F. · 
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PRESIDi:NCIA DA REP'()BLICA 

ENVIADA AO CONGRESSO MENSAGEM 
DO CHEFE DO EXECUTIVO REFERENTE 
À AQUISIÇÃO DE REFINARIAS E OUTRAS 
PROVID:l!lNCIAS RELACIONADAS COM O 
PROBLEMA DE EXPLORAÇÃO DO NOSSO 
PETRóLEO - Em fins de seternb'ro último o 
Sr. Presidente da República enviou ao Con
gresso Nacional importante mensagem referen
te• aquisição de refinarias de petróleo, loco
motivas e outros equipamentos necessários aos 
empreendimentos que se vão operar no sentido 
do aproveitamento dêste produto. 

O· referido documento entre outras cousas 
expõe o ,seguinte: 

"A proposta orçamentária' para o 
próximo exerciclo contém no anexo n. 
23 as dotações que, na forma do esque
ma financeiro do Plano Salte, dever~o 
constituir, para 1949, os "Recursos Or
çamentários" próprios do citado Pla
no. No sentido de melhorar a nossa 
balança de· pagamentos e resolver pro
blemas econômicos mais iminentes, de
terminei fôssern feitos estudos circuns
tanciados acêrca da possibilidade de se 
dar inicio, desde já, a certas realiza
ções contidas nos programas daquele 
Plano. 

Os resultados colhidos nesses es
tudos na parte relativa ao problema 
do petróleo, são de tamanha significa
ção que justificam pequenas alterações 
em determinadas rubricas, da discrimi
nação contida na referida proposta or
ge.rnentária sem qualquer aumento de 
despesa. ·As alterações i:ecornendáveis 
são as que constam do quadro anexo. 
Considero-as indispensáveis ao plano 
de utilização pelo Tesouro Nacional das 
moedas compensadas de que dispõe o 
Brasil em vários paises da Europa. 
Essas cambiais poderão ser emprega
das no objetivo imediato de: 

a) aquisição de material para coris
trução de urna refinaria de· petróleo, 
com cracking, tendo capacidade de pro
dução de 45 000 barris diários e estoque 
para 45 dias; ampliação da refinaria · 
encomendada e pagamento dos projetos 
da mesma para produção de lubrifican
tes e pagamento dos projetos e fisca
lização; e 

b) aquisição de locomotivas e pe
troleiros com . urna captJ.cidade total de 
180 000 -ioneladas. 

Além da importação dêsses equl~ 
parnentos, deverão ser construidQs, em 
estaleiros nacionais, seis pétroleiros 
para os serviços de cabotagem.• 

Cumpre ressaltar, conforme se vê do qua
dro anexo, que o total de cruzeiros 60 000 000,00 
das despesas d.e j1.1ros de, ernpr,éstirnos PI"evis-

Federal 

tas na rubrica "Dotações Diversas" não mala 
se justifica, visto que fôra calculado em vir
tude de operações que deveriam. ser efetuadas 
em 1948. As reduções ora sugeridas nas ru
bricas· relativas à construção e remodelação 
de linhas férreas poderão ser compensadas me
diante operações de crédito previstas no pró
prio Plano". 

FUNDAÇÃO BRASIL-CENTRAL 

Conselho Diretor 

DESIGNADO PARA A FUNÇÃO DE MEM
BRO O SECRETARIO-GERAL DO C.N.G. -
Por decreto do Presidente da República. assi
nado a 13 do corrente, foi designado, entre 
outros técnicos, para a função de membro do 
Conselho Diretor da Fundação Brasil-Central, 
o Eng. Chrlstovarn Leite de Castro, secretá
rio-geral do Conselho Nacional de Geografia. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA 
E ESTATISTICA 

' Conselho Nacional de Geografia 

Diretório Central 

ANIVERSARIO DO "JORNAL DO CO
Mi!JRCIO". ELEITA A COMISSÃO DE GEO
GRAFIA. REUNIÃO PAN-AMERICANA DE 
CARTOGRAFIA EM BUENOS AIRES. REU
NIÃO PAN-AMERICANA DE GEOGRAFIA 
NO RIO DE JANEIRO. Sob a presidência do 
rnajor-brigadeir.o Antônio Appel Neto, repre
sentante do Ministério da Aeronáutica, reali
zou-se a reunião quinzenal do Diretório Cen
tral do Conselho Nacional de Geografia, no dia 
5 de outubro corrente, estando · presente a 
maioria dos seus membros. • 

Inicialmente, aprovou-se a ata da reunião 
anterior e foi feita a leitura do expediente e 
do "Diário do Conselho" relativos à quinzena. 

Por proposta do Eng. Christóvarn Leite 
de Castro, secretário-geral do Conselho, ·foram 
aprovados os seguintes pronunciamentos: de 
aplausos aos membros do Diretório, lj.O .embai
xador José Carl• de Maotdo Soares ao rnajor
brigadeiro Appel Neto e ao Eng. Flávio Viei
ra pelas recentes distinções de que forani al
vo; de regozijo pela Instalação do I Congresso 
de História Catarinense, do 2. ° Congresso dos 
Prefeitos do Estado do Rio de Janeiro, da So
ciedade Brasileira. de .Ciências do Solo, ·e. da 
Associação Brasileira de ·Planejamento, de 
congratulações ao Dr. Pedro Calrnon, pela sua 
investidura corno Reitor da Universidade· do 
Brasil; ao Jornal do Comércio pela passagem 
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do eeu aniversário e à Diretoria de Estatlstlca 
da Produção pelo seu 16. • aniversário solene
mente comemorado ; de satisfação clvlca pela 
passagem do centenirlo de Barra Mansa. e pela 
decisão do Govêrno de promover a Instalação, 
no pala, de re!lnarlas para dlstilação do pe
tróleo. 

Ainda por proposta do secretário-geral, fi
cou autorizada a colaboração do Conselho: à 
Sociedade Brasileira de Estudos Fotogramé
trlcos que ora se reorganiza. à Sociedade Ex
cursionista e Espeleológica, .dos alunos da Es
cola Nacional de Minas e Metalurgia, que or

. ganlza uma excursã; cientl!lca ao Nordeste. 
O Eng. Flávio IVlelra, representante do 

0

Jllnl11térlo da Viação e Obras Públicas. propôs 
o que foi aceito, a consignação de um voto de 
pesar do Conselho pelo falecimento do jprna
lillta Horácio Cartler. 

Na ordem do dia, foi Inicialmente discutido 
o projeto de Resolução constituindo a Comls
do de Geografia, adjunta ao Serviço de Geo
irratta e Cartografia do Conselho, tendo sido 
aprovada a proposta do Cel. Renato Barbosa 
Rodrigues Pereira, representante do Ministé
rio das Relações Exteriores, no sentido de se 
reduzir o projeto a um artigo único, cuja-re
dação o Eng. Flãvlo Vieira, r epresentante do 
Ministério da Viação e Obras Públicas, propôs 
e foi aceita. Em seguida, o Diretório elegeu os 
ctnco membros componentes da referida Co-

. • missão: Prof. Othon Henry Leonardos, Dr. 
Brnesto Street, Eng. Raimundo Pimentel Go
mes, Eng. Chrlstovam Leite de Castro e Prof. 
Fábio de Macedo Soares Guimarães. 

Prosseguindo-se na ordem do dia, o se
cretário-geral esclareceu o andamento dos 
trabalhos relativos à participação do Brasil na 
•IV Reunião Pan-Amerlcana de Consulta sôbre 
Cartogra!la' ', a realizar-se em Buenos Aires 
em outubro corrente, tendo proposto, o que 
foi aprovado, o aumento da verba d~ represen
tação da delegação. 

Por fim, foi aprovada a Resolução n. • 318 
IUgerlndo ao Instituto Pan-Amerlcano de Geo
srafla e História o adiamento para setembro 
do ano vindouro da ·r. Reunião Pan-Amerl
cana de Consulta sôbre Geografia", a reallzer
lle no· Rio de .Janeiro sob o patroclnlo do Con-
11elho. 

MINISTitBIO DA AGBICULTUBA 

· Conselho Florestal F~de,-i 

COMEMORAÇõES DO "DIA.DA ARVORE" 
- .i\S SOLENIDADES NO .JARDIM BOTANI
CO - Promovido pelo Conselho Florestal Fe
deral, do Ministério da Agricultura, realizou-se 
a 21 de setembro· próximo passado, no .Jardim 
Botânico, expressiva solenidade comemorativa 
do "Dia da Arvore". Compareceram · ao ato, 
àlém de Inúmeros t écnicos e funcionários da
quele Ministério, representantes de altas au
toridãdes do pais e de Instituições c\entl!lcas 
e culturais, 'notadamente do Conselho Nacional 
de Geografia e do Instituto Osvaldo Cruz . 
:t ainda de assinalar a presença dos represen
tantes das Embaixadas dos Est ados Unidos, 
Equador, Espanha, Argentina e México, sendo 
que dêste último pais compareceu o respectivo 
embaixador Sr. · Antônio Vllasboas. 

Na ocasião usaram da palavra, entre ou
tros, o presidente do Conselho Florestal Fe
deral, Sr. · Lu<!lano P ereira da Silva e o diretor 
do Museu Histórico Nacional que dlsserafllo da 
slgnltlcação daquela solenidade e d.as come
morações em geral qu& se faziam simultânea
mente em ,todos os recantos da terra brasileira. 

* 
Dlretorl'â de Estatistlca da Produção 

15. • ANIVERSARIO DE SUA FUNDAÇÃO 
- Transcorreu a 30 de setembro próximo passa
do mais um aniversário de criação da Diretoria 
de Estatfstica da Produção do Ministério da 
Agricultura, cuja Iniciativa partiu do gene
ral .Juarez Távora quando da sua gestão 
nhquela pasta, há 15 anos. 

Em comemoração à efeméride realizou-se 
naquela ·Diretoria uma solenidade que contou 
com a presença dos Brll'. Rafael Xavier, 
atual · secretário-geral do Instit uto Brasilei
ro de Geografia e El!tatlstica, ministro Da
niel de Carvalho, general .Juarez Távora, depu· 
tado Batista Luzardo e grande númeto de téc
nicos e funcionários do Ministério da Agrl· 
cultura. ' 

Nos vários discursos pronunciados foram 
salientados os relevantes · serviços prestados 
pela Diretoria de Estatfstlca da Produção no 
sentido . do conhecimento das atividades da 
lavoura, da pecuária e da lnddst rla do pais. 

iC 

Instituições Particular.es 
INSTITUTO PAN-AMEBICANO 
DE GEOGRAFIA E HISTóBIA 

DESIGNADO MEMBRO .DO COMIT:lt DE 
FOLCLORE O SR. RENATO ALMEIDA-' O 
Sr. Renato Almeida, secretârlo-geral da Co
ml1111ão Nacional de Folclore r ecebeu comuni
cação do Sr, Lu!s E . Vaicarcel, presidente do 
Comitê de Folclore, da Comissão de História 
do Instituto Pan-Alfler!cano 'de Geografia e 
História sediado no México, Cientificando-o 
.da sua designação para membro daquele Coml
·tt que- se criou pela ·Resolução n. • XXVII da 
·IV Aasemblé!a Getal do I .P.G.H., com a flna
:udade de promover e coordenar os estudos e 
.atividades que se relacionam 'com o folclore 
~erJc.ano, 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ESTATfSTICA 

ORGANIZAÇÃO DE UM CENTRO DE 
DOCUMENTAÇÃO, TRADUÇÃO e EDIÇÃO 
DE OBRAS SOBRE ESTATtSTICA - RE
VISÃO DO VOCABULARIO BRASILEIRO 
DE ESTATtSTICA - E;stêve reunida, a 30 
de setembro próximo passado, sob a presi
dência do Dr. M . A . Teixeira de Freitas, a 
nova Diretoria da Sociedade Brasileira de 
Estatlstlca, sendo assentadas como parte do 
seu plano de atividades, providências relati
vas à organl:i:ação de um centfo de documen-

' tação, tradução e edição de livros sôbre esta
tlstlca; revisão do vocabulário brasileiro de es
tatlstlca a fim de s erem fixadas Imediatamente 
as definições dos têrmos usuais. distribuição 
regular de comunicados à Imprensa. e estrei
tamento de Intercâmbio com entidades congê
neres do exterior. Nesta reunião decidiu 
ainda a Diretoria realizar Intensa campanha 
destinada à ampliação dos seus quadros sociais. 
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Certames 
11 CONGRESSO INDIGENISTA AJllERIC.ANO 

SUA RECENTE INSTALAÇÃO EM CUZCO, 
NO Ml!:XICO - Na cidade mexicana de Cuzco 
Instalou-se a 10 do corrente o II Congresso 
Indlgenlsta Americano, convocado para discus
são de assuntos de Importância e lnterêsse cien
tifico e cultural, Inclusive os de caràter arqueo
lógico. Do programa dêste certame constam 
ainda excursões e visitas a lugares e monu
mentos históricos do velho México. 

~ 

Ili CONGRESSO INTERNACIONAL· 
DE TOPONtMIA E ANTROPONtMIA 

Está prevista para o próximo ano a reall-
zaclo do III Congresso Internacional de Topo
nlmla e AntroponiTQla, em Bruxelas. A propó
sito foi encamlnllado à direção do Instltuto
Brasllel~o de Geografia e Estatlstlca, peloa ' 
presldetltes · do referido Congresso, um oficio 
comunicando o tato e solicitando a adesão do 
I.B'.G.E. ao referido conclave a fim de que a 
êle possam concorrer especialistas brasileiros 
no assunto. O documento traz as a.sslnaturaa 
de J. Herblllon - 62, rue du Cloltre - Bru
xelles Il e H. 8. Van de Wtger - 29, 
Shraursvest - Louvaln. 

. .. ~ 

Unidades Federadas 
GOIA.S 

TRANSFORMAÇÃO DA ILHA DO BANA
NAL EM PARQUE NACIONAL - O gover
nador do Estado de Golãs está em enten<j.lmen
to com o govêrno federal no sentido da trans
formação da Ilha do Bananal em Parque Na
cional. 'Pleiteando .esta medida visa o gover
nador goiano a conservação da flora e da fauna 
de que hã ali curiosas espécies. 

~ 

MINAS GERAIS 

Instituto Histórico e Geográfl.co 

CAVERNAS CALCAREAS DO VALE DO 
RIO DAS VELHAS - Na sessão de 7 do cot
rente do Instituto Histórico e Geográfico de 
Minas Gerais , o Prof. ·Anlbal Matos, presidente 
da Academia Mineira de Ciências, fêz uma co
municação sôbre as cavernas calcãreas ·do vale 
d~ rio das Velhas, a qual foi acompanhada da 
exibição de desenhos e fotogratlas mostrando 
fases de pesquisas fosslllferas e aspectos colhi
dos nas lapas de Miguel Fernandes, Sumidou
ro e Cêrca Grande onde tem sido encontrado 
material pré-histórico de grande valia. 

Secretaria de Educação e Cultura 

CURSO INTENSIVO DE ANTROPOLO
LOGIA, SOCIOLOGIA E PSICOLOGIA EDU
CACIONAL · - Cumprindo uma de suas prin
cipais e mais importantes tlnalldades. a Secr~
tarla de Educação e Cultura de Minas Gerais. 
Instituiu recentemente um curso Intensivo de 
Antropologia, Sociologia e Pdic,0lo.;i'ia l!Jducar!o
nal. O referido curso foi instalado no dia 6 de 
setembro, desenvolvendo-se no decorrer do mês 
conforme o programá. que lhe deu norma e 
orientação. 

As aulas estiveram a cargo dos educado
res e professôres Lourenço Filho. Emlllo Wil
hens e Antônio Cândido, que preleclonaram 
aôbre os seguintes temas: 

Antropologia. Ft11ica - (Prof . . Emlllo Wll-
hens): 

1) O conceito antropológico de raça. 
2) Preconceito racial e racismo. 
3) O combate ao preconceito racial como 

obra •educacional. · ~ 

Antropologia Cultural - (Prof . Emllio 
W·llhens): \ 

1) Assimilação e socialização; 
2) Grupos de cultura diferente e 1ma assi

milação no Brasil; 
3) A assimilação como obra. 
Sociologia Educacional - (Prof. Antônio 

Cândido): 
De 15 a 22 o Prof. Antônio Cândido ver

sS:rá sôbre Sociologia Educacional, estando as
sim distr!buido o seu programa: 

lJ Caráter. social da educação; 
2) Aspectos s'°lals da personallda~; 
3) Noção de grupo e estrutura llOclal. 
4.• aula - Noção de organização e contrõle 

social; 
5) P.rocessos . _ fundamentais Indicados na 

educação; · \ 
d) Caráter social da escola. 
ao Prof. Lourenço Filho coube encerrar o 

curso desenvolvendo um programa especial de 
Psicologia Educacional. 

PARANA 

CENTENARIO DO NASCIMENTO DO EN
GENHl!:IRO TEIXEIRA SOARES - Trall8COr
rendo a 14 do corrente a data centenária de 
nascimento do notável engenheiro Teixeira 
Soares cujo nome estã ligado à grande e mo
numental obra de engenharia ferroviária que 
possibilitou a transposição da Serra do Mar, 
a direção da Rêde de Viação Paraná-Santa 
Catarina, elaborou e levou a efeito com o apolo 
do govêrno paranaense, amplo e festivo pro
grama de festividades comemorativas, do qual 
constou romaria à herma do homenageado em 
frente à estação ferroviária em Curitiba. 

O Instituto de Engenharia e o Instituto His
tórico e Geogrãf!co do Estado realizaram, em 
,homenagem ao saudoso brasileiro sessões es-
peciais. · 

RIO DE JANEIRO 

(li Assembléia Legislativa 

PR:l!lMIO AO PROF. A. RlBEIRO LAME
GO PELAS OBRAS DE SUA AUTORIA EDITA
DAS PELO C.N .O. - Tendo em vista a Im
portância das - obras do Prof. Alberto Ribeiro 
Lamego que o Conselho Nacional de Geografia 
vem editando, o Sr . Moaclr de Paula Lôbo 

, apresentou recentemente à mesa da Assembléia 
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l.egislatlva Plumlnense uma Indicação no sen
tido de que fôsse sugerida ao govêrno do 
atado a concessão de um prêmio de Cr$ 
!50 Oll0,00, àquele geógrafo. Els na Integra a 
1ndlca<;ão referida. 

"'Considerando que o Sr. Alberto Ribeiro · 
:Lamego (Lamego ~Ilho), seguindo as pegadas 
·do• grande fluminense Euclides da Cunha, em 
. seus estudos mais recentes, vem fazendo a an
tropologia e psicologia social das regiões flu-
minenses; 

Considerando que Alberto Ribeiro Lamego, 
·.tal como Euclides da Cunha está nos ensinando 
-como se deve segmentar a humanidade. e a na
~ureza, em estudos parcelados e reglonals, sem 
""' quaia não se poderia ter a visão do conjunto 
lOaminense; 

Considerando que se êsses estudos perten
ciam aos geógrafos ou aos historiadores sociais, 
a que se deve no Brasil tôda uma série de lnte
ressan'tes e valiosos trabalhos, hoje passam a 
constituir objeto de estudo da antropologia da 
região, da antropologia urbana e rural, da an
tropologia da comunidade; 

· Considerando que não sabemos ainda o que 
é ·o "etHbs" brasileiro, nem poderemos sabê-lo, 
antes das pesquisas parciais que permitam a 
al}ãUse da região e da comunidade, e a compre
erulli9 ·da personalidade humana em frente ao 
seu. grupo de cultura; 

'C:onsiderando que Alberto Ribeiro Lamego 
com seus estudos : O Homem e o Brejo, O 
Homem e a Restinga, O Homem e a Guana
bara ·e O .Hom.em e a Serra, vem, justamente, 
proce<tendo e preenchendo essa lacuna no ·que 
ae . r:~fere· à antropologia urbana e rural flumi
nense; 
. .. Considerando que o autor de Terra Goi

tacd tem revelado ser um profundo conhecedor 
da ciência das relações humanas que é talvez o 
Instrumento mais importante e mais necessãrlo 
do que > nunca, nesta fase atribulada .da His
tória; 

Considerando.que os trabalhos de Alberto 
Ribeiro Lamego têm sido aprovados e publica
dos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Eatatistlca com a referência: "alto valor e 
excelência": · 

Considerando que Alberto Ribeiro Lamego, 
deilde 19.23, vem dedicando estudo continuado 
e ininterrupto, através de 108 trabalhos, sôbre 
geogr:atia: e antropologia; 

.. Considerando que êsses estudos demandam 
t-_po e dispêndio monetário não pequenos; 

Considerando que os responsãvels pela ad
!Dlln'istração da coisa pública não podem ficar 
llndtt~entes ao esfôrço de tão Ilustre e digno 
&Qm.Patriclo; 

l.(!J.Qnslderando que os técnicos do estudo do 
:bmtieni. .e da sociedade, com a sua experiência 
«lhmtl~lca tornam-se elementos tndlspensãvels 
,~~-~antes; 

.. S.~ii:i> ao govêrno do :j!lstado conceda um 
pdm!J:> ((}e Cr$ 50 000,00 ao Sr. Alberto Ribeiro 
~ _.p.elas inestimãvels obras recentemente 
]Ulbl~ e que constituem um notãvel repo
.lltóril:> ...da ecologia fluminense", 

RIO GRANDE DO SUL 

Instituto Histórico e Geográfico 

28. • ANIVERSARIO DE FUNDAÇÃO 
"ELEIÇÃO DE NOVA DIRETORIA - O Insti
tuto 'Histórico e Geogrãfico do Rio Grande do 
Sul comemorou a 5 de agôsto do corrente ano 
o seu 28.• anlversãrio de fundação, elegendo e 

empo$Sando na sessão de Assembléia Geral en
tão realizada a nova diretoria que regerã os 
seus destinos no biênio 1948-1950, a qual ficou 
assim constltu!da: · 

Presidentes honorários - D•. Antônio Au
gusto Borges · de Medel.ros e desembargador 
Dr. Florêncio Carlos de Abreu e Silva; Presi
dente - Dr. Adroaldo Mesquita da Costa 
(reeleito); 1. 0 Vice-presidente - Dr. Eduardo 
Duarte: 2. • Vice-presidente - Dr. José Perei
ra Coelho de Sousa; 1. • Secretãrlo - Dr. .J or
ge Godofredo Felizardo (reeleito); 2.• Secre
tãrlo - Dr.. Armando Dias de Azevedo; 1.• Te
soureiro - Prof. Afonso Guerreiro Lima (re
eleito); 2.• Tesoureiro - Padre Lula Gonzaga 
.Jaeger S . .J. (reeleito); Bibliotecário - Sr,, 
Abelllard Barreto (reeleito); Orador - Prof. 
Otelo Rosa (reeleito); Conselho Fiscal - Co
ronel Lula Carlos de Morais, Dr. Edgar Luis 
Schnelder, Dr. Darci Azambuja. 

SANTA CATARINA 

Instituto Hist~rico e Geográfico 

AUXtLIO PARA A REALIZAÇÃO DO CON
GRESSO COMEMORATIVO DO' BICENTENA
RIO DA COLONIZAÇÃO 4ÇORIANA - Em 
fins de setembro próximo ·passado o presiden
te da República sanclcmou o decreto legislativo 
que concede auxilio especial ao Instituto Hts
tórloo e Geográfico de Santa Catarina, para a 
realização do Congresso de História a ocorrer 
naquela unidade federada em comemoratão 
ao blcentenãrlo da colonização ai;ortana. 

• 
SÃO PAULO 

Instituto Histórico e Geográfico 

PRIMEIRO .CENTENÁRIO DE NASCI
MENTO DO lliSTORIADOR E GEóGRAFO 
DOMINGOS JOSt: NOGUEIRA JAGUARIBE 
FILHO -- REIVINDICAÇõES CIENTtFICAS 
BRASILEIRAS - DEFESA DA PRIORIDADE 
PARA BARTOLOMEU DE GUSMÃO NO IN
VENTO DO AEROSTATO - Em mais uma 
de suas sessões ordinárias reuniu-se a 2 do 
corrente, sob a presidência do Prof. Ernesto 
de Sousa· Campos, o Instituto Histórico e Geo
grãflco de 840 Paulo. 

Iniciados os trabalhos ocupou a tribuna o 
orador oficial da entidade Sr. José Pedro Leite 
Cordeiro, que falou sôbre a personalidade do 
historiador e geógrafo Domingos José Noguei
ra Jaguarlbe .Filho, cujo centenário de nasci
mento transcorria. 

Pedindo permissão para continuar com a 
palavra, manifestou o orador sua estranheza, 
jã fundamentada, allãs, pelo ·vereador Carlos 
da Cunha -Matos, ·ante o projeto de lei munici
pal que propunha para o de "Rua da Imprensa" 
a mudança do nome da atual rua Álvares Ma
chado, denominação esta sugerida pelo Insti
tuto e dada àquela via pública em l,946, para 
substituir a de "Rua Livre" e em homenagem 
ao gral\de vulto paulista cujo primeiro centená
rio de falecimento então se comemorava. Re
tirado agora, pelo seu próprio autor, o r eferido 
projeto de lei, deseja o orador externar pelo 
fato o regozijo do Instituto Histórico e, ao 
mesmo tempo, lembrar que êste deveria saldar 
uma divida, pois que , ao comemorar a efeméri
de, firmara o propósito de fazer colocar na anti
ga rua Livre uma placa de bronze com a nova 
denominação. Em aparte, o Sr. Aureliano 
Leite es'Clarece que também a capital da Repú
blica terá em uma de suas ruas o nome de AI-
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vares Machado, já tendo o deputado Manuel 
Duarte encaminhado com êsse objetivo um 
projeto de lei. Agradece o orador essa Infor
mação e conclui :Propondo: 1.•) que o Institu
to oficie ao vereador Cunha Matos, para louvar 
aua atitude; e 2. 0 ) que se transcreva integral
mente na ata dos trabalhos o discurso pronun
ciado na Câmara Municipal de São Paulo por 
aquêle representante da cidade. 

Usaram ainda da palavra os SrsJ Cel. Luls 
Tenório de Brito, sôbre o tema "O Corpo de 
Bombeiros que eu vi", e Prof. Francisco Isol
dl, sôbre "Reivindicação de um cientista .bra
sileiro" e em defesa da prioridade do padre 
Bartolomeu Lourenço de Gusmão no lnvenfo do 
aerostato, contràrlamente ao que figura. na 
Enciclopédia Bomplanl, que o atribui .aos Ir
mãos Montgolfier. A propósito de erros se
melhantes, vulgarizados por muitas enciclo.pé-

dias, o Sr. Carlos da Sll,velra chama a atenção 
para o fato de que a E11paaa dá o general Osó
rio como tendo sido um general português que 
se opôs à independência do Brasil. 

Aprova-se, em seguida, a proposta formula
da pefo Prof. Francisco Isoldl, no sentido de 
que ao próximo Congresso Nacional de Histó
ria se apreaente uma tese defendendo a ver
dade histórica em relação ao padre Bartolomeu 
de Gusmão. 

O Prof. Ernesto de Sousa Campos, na pre
sidência, refere-se ao falecimento dos Srs. 
João Batista de Sousa Filho, José Pinto da 
Silva e Alfredo Romárlo Martins, sócios do Ins
tituto. assim como ao dos Sra. Joaquim Car
doso de Melo Júnior e Prof. Horácio Berlinck. 
Propõe o presld~nte. e a casa aprova, seja con~ 
slgnado em ata, por 'tão lnfaustos acontecimen
tos, um voto de profundo pesar. 

-te 

Municípios 
BARRA MANSA (Rio de Janeiro) 

116. 0 ANIVERSARIO DE SUA FUNDAÇÃO 
- A data de 3 de outubro corrente assinalou a 
passagem do US.• aniversário de fundação do. 
munlciplo fluminense de Barra Mansa. A efe
méride foi condignamente comemorada cons
tando do programa de solenidades ali levadas 

a efeito, desm~ escolar e sessão clvlca na CA~ 
mara Municipal, com a presença das autori
dades "locais. Por essa ocasião foi Inaugurado, 
em Volta Redonda, o busto do coronel Edmun
do de Macedo Soares e Silva governador consti
tucional do Estado do Rio de Janeiro e pri
meiro diretor da Companhia .Sldenlrglca Na
clo.nal. 

--

o Servi1)o Central de Documentação Geográfica do ConselhÓ Nacional de Geografia li 
eompleto, compreendendo Biblioteca, Mapoteca, Fototeca e Arquivo Coro&"ráfico, destlnando

se bte à g11&rda de documentos como sejam Inéditos e artigos de jornais. Envie ao Conselho 
qualquer documento que poHulr sôbre o território brasileiro. 

B.G. 8 



llelatórios de instituições de Geografia 

e ciências afins 

Relatórios dos ·Representantes Estaduais 
1\presentados à VIII Reunião Ordinária 

da Assembléia Geral do e~ N. G. 
CEARA 

Pelo Prof . .Joaquim Alves de Oliveira, re
presentante do Ceará à VIII Reunião Ordiná-

-na da Assembléia Geral do C.N.G. , foi 'lido o 
seguinte relatório das atividades geográficas 
levadas a efeito naquele Estado no periodo de 
julho de 1947 a junho de 1948: 

Senhores representantes dos Estados e das 
Organizações Federais à Assembléia Geral do 
Conselho Nacional de Geografia. 

No decurso dos últimos dois anos 1946 e 
19'7, o movimento do Diretório Regional de 
Geografia do Ceará, como em vários outros 
Estados, foi prejudicado pelas alteraç6es po
lltlcu por que passou o pais na !ase da re
oonatltuclonallzação. 

A eleição para governador do Estado de
terminou a mudança do antigo diretor de Vla
.çlo e Obras Põbllcas, ·Dr. Paulo Torcáplo Fer
reira, que foi substltuldo pelo engenheiro C. 
Pamplona, moço de capacidade de trabalho e 
realização, que multo poderá fazer pelos es
tudos da geografia cearense no setor admi
nistrativo em que se encontra. 

Reuniões do Diretório - Entre a õltlma As
sembléia do Conselho e a presente apenas uma 
reunião do Diretório ocorreu, por ocasião da 
visita que o nosso secretário-geral, Eng. 
Chrlstovam Leite de Castro fêz ao Nordeste. 

Em sessão conjunta reuniram-se a .Jun
ta de Estatistlca e u Diretório Regional de 
Geografia, sob a presidência do sec:retárlo da 
Fazenda. A mesa compareceram representan
tee das duas alas. O Eng. Chrlstovam Leite 
de Castro teve oportunidade de expor o plano 
de trabalho que o C.N.G. vem i;eallzando em 
todo o Brasil, destacando a Importância do 
serviço ae fotogrametrla na feitura da carta 
geográfica do Brasil e dos Estados . estando 
o Conselho Nacional ·de Geografia em condi
ções juntamente com os Estados, realizar 
a feitura da carta geográfica, assinalando, ainda 
li. Importância dos trabalhos do levantamento 
topográfico r eallzados em vários Estados do 
Brasil sob a direção do Conselho. 

Divis4o territorail - Na Assembléia Legis
lativa do Estado foi objeto de apreciação o 
projeto que tratava da redivisão t erritorial do 
Estado . A Comissão Municipal de que depen
de o mesmo, em virtude das condições do mo
mento, não deu andamento ao mesmo. sendo 
pensamento geral entre os senhores deputados, 
que o Estado deve continuar dentro da politlca 
terrltorlal traçada pelo decreto-lei n.• 311, que 
orienta o C.N .G. , no assunto. 

Previa o referido projeto a criação de vi
rios munlciplos . Sôbre o assunto escrevi um 
artigo sob o titulo ,"Nova divisão territorial", 
publicado no Correio do Cearei, enviando um re
corte do · mesmo à Secretaria do Conselho. A 
apreciação do movimento demográfico nos dis
tritos referidos, foi o objetivo que tive, apre
sentando o crescimento demográfico no decur
so dos censos realizados entre 1890 e 1940. 

Levantamento do cadastro agr!cola do Es
tado - A Secretaria da Agricultura vem se 
empenhando em um trabalho d~ alta Impor
tância, que é o levantamento do cadastro agrí
cola do Estado, com o objetivo de realizar o 
censo das propriedades rurais do Ceará, reali
zação esta que faz parte de um plano de re· 
forma agr!cola do Estado em execução pelo 
atual secretário da Agricultura, Dr. Tomás 
Pompeu de Sousa Braga. 

Plano urban{Btico de Fortálua - Uma. das 
realizações ma!s notáveis leva.daa a efeito no 
Cean\ foi o plano urbanfstlco da cidade de 
Fortaieza, baixado pelo decreto murtlclpal de 

· 13 de junho de 1947. 

A Prefeitura Municipal de Fortaleza toman
do em ·consideração a necessidade de .dotar a 
cidade capital do Estado de um plano urbanls
tlco, contratou um técnico especializado, o Dr. 
Ribeiro, que apresentou um trabalho notável, 
fazendo a divisão e traçando os limites dos dis
tritos municipais e fazendo, ainda, a divisão 
em zonas e bairros. 

Deixamos de fazer a transcrição do refe· 
rido decreto porque o mesmo será objeto de 
consideração perante a Assembléia por um doa 
nossos companhefros de trabalho, Dr. Valde
mar Paranhos. Ap~~r de não ser um trabalho 
do Diretório Regiona! do Ceará, não deixo sem 
r eferência. no presente relatório o plano urba
nistlco em aprêço, porque o mesmo repre• 
senta. um dos documentos de geografia urba
nfstlca de notável Importância para os estu• 
dos dessa Secção da Geografia. 

Divulgaç4o - Como divulgação do Estado, 
entreguei ao diretor do Serviço de Publicidade 
do C .N.G. nosso colega de trabalho, Carlos 
P edrosa., um artigo subordinado ao titulo 
"Ilhas de Umidade" para. ser publlcado no 
B oletim Geogrd.fico . E ' um trabalho em que 
focalizo as atividades do homem nas regiões. 
serranas 'do Ceará. Para não cansar a Casa 
deixo de fazer a leitura do mesmo. 

Como vêem os Ilustres colegas das repre
sentações estaduais e federal, o Ceará nada 
pode apresentar de novo nas suas atividade& 
geográficas. Confio, porém, que na próxima. 
Assemblé.la o representante do Ceará trará ai· 
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suma contribuição para o conhecimento 
Geografia do Ceará e do Brasil. · 

Era o que poderia dizer no pre11ente 
latórlo. 

-+e 
ESPfBITO SANTO 

da 

re-

Pelo Sr. Clcero de Morais, secretá.rio do 
Diretório Regional de Geografia do Estado do 
Esplrlto Santo, foi apresentado na VIII Reu
nião Ordlnãrla da Assembléia Geral (lo C.N .G. 
o seguinte relatório das atividades geogrâflcas 
levadas a efeito naquela unidade federada no • 
perlodo de julho de 1947 a junho de 1948: 

Tenho multa honra em apresentar à Assem
bléia Geral do Conselho Nacional de Geogra
fia, por Intermédio de V. Excla., esta noticia 
aôbre as atividades geográficu . no Esplrlto 
Santo, no perlodo de 1.• de janeiro a 31 de 
dezembro de 1947. 

.2. O Diretório Regional não sofreu qual
quer alteracão na sua composlcão, excetuada 
aquela que resultou da mudança de govêrno, 
com a conseqüente substituição do antigo se
cretário da Agricultura, Viação e Obras Públi
cas, pelo atual, o Dr. Napoleão Fontenelle da 
Silveira que automàtlcamente assumiu a fun
ção de pr~sldente . 

3. Honrado com a escolha de um seu re
presentante pra Integrar a Comissão de Toma
da de Contas do C.N.G., fêz-se representar 
pelo seu secretário. 

4. As reuniões se têm processado .Irregu
larmente, só sendo efetuadas duas vêzes, uma · 
vez para escolher o seu representante na Co
missão acima citada e outra para ouvir o relato 
das atividades desta . 

5. Atividades geográficas - O Serviço 
Geogrãtlco teve as suas atividades próprias In
teiramente sacrificadas, como vem sucedendo 
hã vá.rios anos, pela escassez de verbas e pelo 
deavlo dos seus esforços em sentido diferente 
da sua finalidade essencial, que seria o levan
tamento geogrâflco e o melhoramento do mapa 
do Estado . • 

•' 

6. Os trabalhos se resumiram em levan
tamentos parciais, todos de pequena extensão, 
que vão sendo colecionados para a nova edi
ção do mapa do · Estado, a ser publicado logo 
que sejam revistas as divisas lnter-munlclpm 
e Inter-distritais no corrente ano. 

7. '11 Congresso Pan-Americano de Mina. 
e Geologia - Nesse certamjl. reunido em Pe
tropolls. em outubro de 1946, o Estado se fêz 
representar pelo dlretói' do Servlco Geogrt.
fico. 

8. AI foi apresentad.a, . pelo engenb,elro 
Alberto Ribeiro Lamego, uma tese relativa ao 
sistema da serra da Mantiqueira. :tsse tra
balho representa uma excelente colaboração 
com o estudo da orografia do Espirita Santo. 

9. Legialaçdo - A Constituição do Estado, 
promulgada a 26 de julho de 1947, consignou 
no seu artigo 76 a Inalterabilidade da divi
são administrativa pelo prazo de cinco anos . 
:tese dispositivo, combinado com o do artigo 
124 da Constituição Federal, consolidou a con
quista do decreto-lei n .• 311, de 2 de março 
de 1938, que disciplinou o assunto em todo o 
território naclQnal. 

10. Fa.iendo uma única exceção, o artigo 
10 das Disposições Constltuc.l;els Transitó
rias restabeleceu o antigo mun lplo do Espl
rlto Santo, que havia sido supr Ido em 1943. 

11. A lei d1! organização municipal, sob e> 
n.• 65, de 30 de dezembro de 1947, estabelece 
normas para a criação de novos munlclplos e 
distritos baaeadas nos mesmos prlnclplos es
tabelecidos no decreto-lei n .• 311. 

Limites com 011 E8tados 11izinhos - Não se 
alterou a situação durante o ano de 1947. 

Concluatlo - Els o quase nada que temos 
a relatar. A lnslgnlflcAncla das . atlvldadea 
descritas não representa menoscaso pelos as
suntos geogrAflcos, mas resulta necessàrlamen
te das causas apontadas. 

.... 
Anualmente o Conaelho ·Nacional de Geografia realisa um concur&o de monoitraflu de 
a•pecto• geográtlcoa muatclpala, com direito a prêmloa. Concorra com o• aeua eatudoa 

geográfico•, aeu• levantamentoa, aua documentaclo. 



B i b l i o g r a ·f i a 
Registos e 

comentários bibliográficos 

• Livros e Periódicos 
ALLYRIO HUGUENEY DE MATTOS -

Determinação do azimute pela ob
servação de <J. Octantis - Edição 
do I.B.G.E. - 1948. 

O desei.fvolvimento da triangulação 
do Conselho Nacional de Geografia veío 
criar a necessidade de um outro méto
do de determinação do meridiano por 
meio de teodolito uma vez.que a prá- • 
tica veio mostrar a insuficiência do 
método das circum-elongações para 
trabalhos de maior responsabilidade. 

"O autor dêsse opúsculo adotou ao 
hemisfério sul e à <J Octantis o mé
todo clássico de observação da estrêla 
polar usado no norte do Globo. 

O grande obstáculo à observação 
da <J Octantis; é o seu pequeno brilho 
que a torna invisível a ôlho. nú, con
tornado pelo autor com um processo 
gráfico de calagem. 

' Quatro cálculos dando imediata
mente os têrmos mais complexos da 
fórmula do azimute da estrêla citada 
em função da latitude do observador 
e do ângulo horário da estrêla no mo
mento da observação contribuem para 
tornar o método de fácii aplicação. 

:l!:ste trabalho divulgando e simpli
ficando as observações de t <J Octantis 
para a determinação do meridiano vem 
trazer uma grande contribuição aos 
trabalhos de triangulação e outros de 
grande precisão. 

Hugo Régis dos Reis. 

• 
LISTA DE ALTITUDES DE PRECISAO 

NO ESTADO DO PARANA - Edi
ção do I.B .G.E. - 1948. 

A lista de altitudes de precisão do 
Estado do Paraná é a continuação da 
série iniciada com a lista dos Estàdos 

do Rio Grande do Sul e São Paulo 
das cotas ajustadas do nivelamento do 
C . N. O. e obedece aos mesmos padrões. 

Com a publicação dos resultados 
de seus nivelamentos o C. N. O. vem 
criando a possibilidade de tornar com
paráveis entre si as itltitudes das estra
das, cidades,· etc. que forem sendo ni
veladas daqui por diante, na medida. 
de sua proximidade àqueles nivela
mentos. 

Hugo Régis· dos Reis • . 

-te 
LISTA DE ALTITUDES DE PRECISAO 

DOS ESTADOS DO RIO GRANDE 
DO SUL E SAO PAULO - Edição 
do I.B.G.E. - 1948. 
ós resultados do ajustamento .das 

rêdes de nivelamento do C.N.G . no 
Rio Grande do Sul e em São Paulo 
são publicados neste Boletim pondo. 
assim -imediatamente à disposição dos 
técnicos e dos engenheiros uma base 
definitiva para seus trabalhos a serem 
executados daqui por diante. 

A publicação se limita a dar a 
cota compensada de cada um dos R. N. 
principais e dos secundários (soleiras 
de igrejas, monumentos pú'Qlicos etc.) 
da rêde de nivelamento do C. N. G. bem 
como a sua descrição sem entrar em 
pormenores de como foram calculados: 

Hugo Régis dos Reis 

• 
ALLYRIO HUGUENEY DE MATTOS -

Tábuas para ·o cálculo mecânico 
de posições geodésicas - 1948 -
Edição do l.B.G.E. 

Esta publicação vem pôr ao al
cance dos geodesistas brasileiros e da 

·maioria dos países da América Latina 
a possibilidade do cálculo de posições 
geodésicas de tria~gulação com a má-
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qutna de calcular em substituição ao 
sistema clássico dos logaritmos. 

O cálculo efetuado na máqui•na. 
economiza um tempo que, segundo o 
que o autor declara no prefácio, vai 
até 50% em alguns casos, sem sacri
fício da precisão que pode mesmo ser 
ultrapassada. 

O uso das mesmas fórmulas e tá
buas tanto para as triangulações de 
1.ª ordem como para as de 2.ª ou 3.ª, 
ºeconomiza tabelas ao mesmo tempo 
que aproveita a prática adquirida pelo 
calculador numas e noutras triangu
lações. 

Para o cálculo dos têrmos menores 
a publicação apresenta gráficos de fá
cil consulta o que contribui para redu
zir o número de tabelas, facilitando 
seu manuseio. 

As tabelas só alcançam até nossas 
latitudes extremas e se tornam utilizá.;. 
veis para todo o continente sulameri
cano ·exceto a parte meridional das 
Repúblicas do Chile e Argentina. 

Hugo Répis dos Reis 

-ic 

HONóRIO BEZERRA - Instruções 
para nivelamentos de precisão -
Edição do I.B.G.E. - 1948. 

O autor, chefe da Secção de Nive
lamentos do Conselho Nacional de Geo
grafia, transmite neste manual tanto 
a sua experiência como as instruções 
e prescrições do serviço que dirige. 

Bastante completa, a publicação 
explana todo o tr.abalho de 'nivelamento 
desde as recomendações sôbre cuida.dos 
a serem observados com o estabeleci
mento de simples R N provisórios até 
o cálculo da correção ortométrica . 

Uma simples inspeção no índice 
nos mostra a extensão dos assuntos 
contidos no texto-: . . 

O autor atingiu o seu desiderato · 
de pôr à disposição de quem necessitar 
um guia seguro de trabalhos de nive
lamento de precisão, 

Hugo Régis 'dos Reis 

-ic 

PIRINEOS - Consejo Superior de In
vestiga.clones Científicas - Revista 
de la Estación de Estudios Pirenai
cos - Afio IV - N.0 7 - Zaragoza, 
- Enero-marzo, 1948. 

Além de outros estudos que versam 
problemas históricos e culturais, en
cerra substancioso trabalho intitulado· 

"La ribera de Biescas" (1.ª parte), por 
José Maria Fontebote Musolas, em que: 
são examinadas as características geo
morfológicas de uma pequena comarca. 
"Ribera de Biescas", situada na bacia. 
alta do Gallegos, entre o "Valle de Ter
na" e a depressão longitudinal "Valle· 
Ancha-Valle de Basa". O texto vem. 
ilustrado com diversos esquemas e vis
tas fotográficas. 

REVISTA DA ESCOLA DE MINAS - 
Ano XIII - N.0 4. - Ouro Prê~ 
- Outubro de 1948. 

Contém esta publicação técnica os:. 
seguintes artigos a par de noticiário
e informações recentes de interêss& 
para engenheiros e geólogos: 

Prospecção geoquímica - Prof. Jo
sé Barbosa da Silva. 

Métodos de análise cristalográfica. 
- Eng.O Aloísio Licínio de M. Barbosa 

Sistema de oleodutos Santos-São· 
Paulo. . 

Possibilidades econômicas da mo-· 
nazita de São João del Rei - Eng.O· 
Paulo Rolhf. 

A Escola de Minas e Henrique· 
Gorceix -'- Eng.0 Arrojado Lisboa. 

Petróleo e dinheiro Eng.o Joa-· 
quim Maia. 

J.M.C.L. 

-ic 

BRASIL MADEIREIRO - Ano IV -· 
N.0 42 - Rio de Janeiro - Agpsto,. 
1948. 

Neste número do Brasil Madeireiro,. 
publicação dedicada aos "Assuntos de 
floresta e produtos florestais", é de· 
salientar-se o estudo intitulado "Apro
veitamento das florestas" de J. Alfredo· 
Hall do Serviço Florestal dos Estados 
Unidos, e em que êsse especialista põe· 
em relêvo os diversos fatôres que estão
na base dos progressos na industria
lização e beneficiamento da madeira .. 

J.M.C.L.· 

-ic 

ARQUIVOS DE BIOLOGIA E TECNO-· 
. LOGIA-'- Vol. II - Curitiba (Pa

raná)• - 1947. 

Epcerra o número supra-indica.do
dos Arquivos, além de outras contri
buições científicas, dois artigos de inte-
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rêsse geográfico, que, abaixo, indica
mos: 

"Estudos preliminares na série 
Açungui I - Brecha calcárea de To
quinhos" - por João José Bigarella · e 
"Breves notícias sôbre a geologia dos 
Estados do Paraná e Santa Catarina" ' 
- de Reinhard Maack. 

J.M.C .L. 

iC 

M. DEMóSTENES - Estudo sôbre a 
nova capital do Brasil - Coleção 
"Interiorização da capital do Bra
sil", Rio de Janeiro - 1947. 

A centralização da Capital Federal, 
sôbre ser uma velha aspiração que 
remonta ao próprio período monár
quico e que teve o favor dos que viram 
mais a fundo na realidade brasileira 
é hoje um programa a caminho de rea~ 
llzação. Já não constitui uma tese 
apresentada com veemência por mui
t~ e imJ?Ugnada por alguns em que 
ha divergencias quanto à forma de 
concretizar-se. Os elaboradores da no
va Carta Constitucional, não podendo 
ignorar os graves motivos que inspiram 
a a(ioção de tal solução, dentro dos 
princípios da Geopolítica traduziram
n~ n'!lm prece~to constitucional, que 
nao so lhe impoe o cumprimento como 
traça as diretrizes e os prazos de sua 
realização. 

A· par dos trabalhos confiados à 
~~ssão técnica oficial, cujos estudos 
serao submetidos ao Congresso Nacio
nal, compreende-se que surjam con
tribuições de estudiosos e técnicos aba
lizados à margem dos estudos especi-
11cos. E' que o em}!>reendimento trans
cende o mero interêsse administrativo 
para . se converter em ·centro dinâmico 
ctiador de novas realizações, de novas 
possibilidades, de novos ritmos para 
a vida do país em quase todos os seus 
aspectos. , 

E' o que se exemplifica no presente 
trabalho de autoria do engenheiro M 
Demóstenes. O autor analisa co~ 
extensiva documentação, os aspectos 
administrativos, geográficos sociais 
políticos etc., decorrentes da transfe~ 
-rência da Capital Federal para o pla
;nalto central, examinando-lhes as múl
tiplas conseqüências no panorama bra-
sileiro. . 

J.1'(.C.L. 

CUBA ECONÔMICA E FINANCIERA ·
Vol. XXII - N.0 246 - La Habana 
(Cuba) - Agosto, 1948. 

Dentre vários outros artigos e co
mentários em que se espelham as atua
lidades da vida econômica e financeira 
de Cuba, sublinhamos, pelo seu caráter 
geral, a secção intitulada "Tecnologia 
Azucarera Internacional" destinada a 
registar os principais fatos técnicos, 
acontecimentos e bibliografia interna-· 
cional no domínio da agricultura e in
dústria açucareira. 

·ie 

BOLETíN MINERO:_ N.P 578 - San
tiago de Chile - Junio, 1948. 

órgão da "Sociedad Nacional de 
Mineria" do ·Chile, enfeixa alguns tra
balhos relativos aos problemas atuais 
de mineralogia, não só do Chile como 
de outros países americanos. 

Dentre os artigos que focalizam as
pectos técnicos e administrativos, sa
lientamos as seguintes: 

La geologia y las nuevas minas 
(Detalles de 37 depósitos de minerales 
desarrollados em Norte-América en la 
pasada década) - por Ira B. Gorale
mon; e Notas de la evolución econó
mica. de Bolivia pelo Ing. Civil sefior 
Javier Gandarilla Matta. 

iC 

MEMORIAL TÉCNICO DEL EJJ;:RCITO 
DE CHILE - Afio XVI - N.0 61 -
Enero-j uni o, 1948 . 

O número acima 'indicado dessa 
publicação editada sob os auspícios do 
Instituto Geográfico Militar do Chile, 
oferece uma série de trabalhos de in
terêsse geográfico, cujos títulos passa
mos a transcrever: Astronomia estelar 
- por Hugo ~arizzano - La nive1a
ción y sus aplicaciones a problemas de 
regadio - pelo topógrafo Eduardo Tor
realba S. - Es providencial para Chile 
el valor de su ubicación geográfica 
(reprodução) - pelo General Ramón 
Canas Montalva - Geo-etimología de 
la isla de Pasena - por Carlos Ohar
lin Ojeda - Dos leyes importantes a 
que obedecen los grandes terremotos -
pelo Pe. Francisco Gun Bayer S. J. -
Empleo de la tipografia en la confec
ción de cartas y mapas - pelo capitão 
Octavio Flores C. Neste último, o· autor 
transmite os· conhecimentos que lhe 
proporcionaram os estudos e observa-
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ções a que procedeu no ''U. S. Coast 
and Geodetic Survey", acêrca dos mais 
modernos processos de reprodução de 
cartas e mapas. 

-te 

ANALES DE LA SOCIEDAD DE GEO
GRAFIA E HISTÓRIA DE GUA
TEMALA - Tomo XXII - Marzo
junio de 1947 - Ns. 1 y 2. 

A par de outros trabalhos que 
versam temas históricos da Guatemala, 
inclui êsse número algumas contribui

.ções sôbre problemas relacionados com 
a geografia daquele país . Cumpre men
cionar os seguintes: Areas y estratos 
arqueológicos culturales de la América 
Media - pelo Eng.0 Alberto Escalona 
Ramos - Estuda o autor ·uma área 
bem definida, que recebeu o nome de 
Mesoamérica, tomando como referên
cia a cerâmica e determinando-lhe as 
fases e as Principais caracteristicas 
etno-culturais; Desiertos y salitreras 
de Tarapaca (Norte do Chile) - por 
Alice Loarde; "El mapa geológico de la 
América Central" - por Federico K. 
G. Mullerried - Comentário à margem 
dêsse trabalho cartográfico (1940) dan
do-lhe as bases geográficas e critérios 
técnicos adotados na recompilação, 
além de indicação bibliográfica rés
pecti va . Cabe mencionar ainda o inte
ressante trabalho sintetizando as prin
cipais caracteristicas antropológicas e 
culturais dos grandes grupos amerín
dios: "Las grandes culturas indígenas 
americanas - por Oscar Efrén Reyes. 

J.M.C .L. 

-te 
REVISTA CHILENA DE HISTORIA Y 

GEOLOGtA - N.0 111 - Santiago 
de Chile - Enero-junio, 1948. 

' ~ste número do órgão da Sociedade 
Chilena de História e Geografia enfeixa 
dois trabalhos geográficos de mereci
mento, importando dar-lhes registo. 
l'ntitulam-se: "Contribuición a la geo
logía de los volcanes, y termas de 
Chlllán - pelo Dr·. Juan Brüggen, com 
várias pranchas, perfis e fotografias e 
"La región del hielo continental frente 
al lago Buenos Aires" por Carlos Keller 
R. - Estuda os sistemas fluviais, os 
fenômenos glaciais a estrutura geoló
gica, as condições climatéricas e a ve
getação. Constitui parte do ~rabalho, 
a SJlr concluído em números seguintes. 

-te ' 

ESCOLA RURAL - Boletim dos cursos 
de aperfeiçoamento para profe~ 
res rurais - Ano 1 - N.º 1 -
Secretaria de Educação do Estado 
de Minas Gerais - Belo Horizonte 
- Julho a setembro de 1948. . 
Animada dos propósitos de bem • 

servir à causa do ensino rural, difun
dindo os conhecimentos indispensáveis, 
de acôrdo com orientação pedagógica 
moderna,, entre aquêles a quem cabe 
cuidar de instruir Intelectual e mora.14 
mente os filhos dos nossos trabalbado
res rurais, está certamente reservade1 
um papel benéfico e útil a essa publi
cação. Reflete, também, um crescente 
interêsse, que nunca é demais encare
cer, no sentido de solucionar o grave 
problema que está na base do aperfei
çoamento e do progresso das nossas 
comunidades rurais. Atendendo aos dl_. 
versos aspectos concernentes às suas 
finalidades, inclui matéria variada, 
como se depreende dos trabalhos cujos 
títulos transcrevemos abaixo: "Curso 
de especialização para pi;ofessôres ru
rais" - por. Helena Antipoff; "Clube 
agricola" - Margarida Trindade Neto; 
"Medicina preventiva na escola rural" 
- Dr. H. Furtado Portugal; "Teatro 
de bonecas•• Maria Jafuri e li. 
Antipoff . 

-te 

REVISTA BIMESTRE CUBANA - Vol. 
LIX - Ns. 1, 2 y 3 - La Habana 
(Cuba) - Enero-junió, 1947. 

Revista de estudos sôbre assuntos 
cubanos, encerra pelo menos três tra
balhos que importa registar aqui, a. 
saber '.'Preludios étnicos de la música 
afro-cubana'', extenso e bem infor
mado ensaio; História del azúcar antes 
del descubrlmiento de América" por 
Jullo J. le Riverend Brussone e "Três 
tipos de cafetales en San Marcos de 
Artemisa", por M. Isidro Méndez. 

J .M.C.L. 

-te 

ECONOMíA Y FINANZAS - Aiío XII 
- N.0 143 - Santiago de Chile 
- Septiembre, 1948 . 

Dentre outros trabalhos especiali
zados, insere uma contribuição assina
da por Hernán Munita Contreras, inti
tulada "Integración geopolitica de Chi
le e Argentina", em que o autor exa
mina argumentos geopolíticos favorá-
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veis ·a uma aproximação chileno-ar
gentina mais estreita. 

-te 

ANUARIO BRASILEIRÓ DE ECONO
MIA FLORESTAL - Ano 1 -
N.O 1 - Instituto Nacionl!l do Pi
nho - Rio de Janeiro, 1948. 

Preparado ~elo Instituto Nacional 
do Pinho, acaba de sair o primeiro 
número desta publicação a que, pelas 
suas altas finalidades, está sem dúvida 
reservado um papel de realce na nossa 
bibliografia especializada no dominio 
dos recursos e exploração f]orestal no 
Brasil. O caráter da publicação está 
bem definido no ' seguinte trecho da 
Apresentacão, ao leitor: 1'Trata-se de 
um repositório amplo, com apreciável 
número de trabalho de autores espe
cializados em diferentes ramos de bo
tânica, silvicultura, histologia vegetal, 
economia florestal e madeireira, rtécni
cas de serra~em, secagem, indústria 
de compensados, estatísticas de produ
cão, consumo, etc., com o objetivo de 
fornecer não· só aos leitores nacfona,is 
como aos estrangeiros um panorama 
das condições atuais do Brasil no do
mínio da economia florestal nos seus 
múltiplos asp~ctos". Respigamos, den
tre outros trabalhos de índole técnica, 
por ser de interêsse geral e sobretudo 
por apresentar relação mais estreita 
com a geografia, as seguintes contri
buicões: "A Amazônia brasileira" por 
Adolpho Ducke; "Terras roxas encaro
çadas", por José ·setzer. Trata-se de 
1lm estudo de campo e de laboratório 
realizado no município de Viradouro, 
São Paulo; "As regiões de ocorrência 
norm'al da Araucária" - por Beneval 
de Oliveira; "Fixacão de dunas e seu 
aJ)l"oveitamento" (0 problema das du
·nas da restinga de Marambaia) - pelo 
'Eng.º José Carlos de Matos Horta 
'Barbosa, etc. 

J.M.C .L. 

-te 
NOTES AFRICAINES - Bulletin d'in

formation et de correspondence de 
l'lnstitut Français d'Afrique Noire 
- N.0 36 - Juillet, 1948. 

Novo número dessa publicação do 
"Instituto Francês da Africa Negra, con
'tendo uma série de pequenos estudos 
etnológicos, sociológjcos e outros as
wntos africanistas. Salientamos, ·por 
seu caráter geral, o trabalho assinado 
·pelo professor Marcel Griaule, da Sor-

bonne, intitulado: Notas sôbre um mé
todo de prospecção etnográfica (Re
marques sur une méthode de prospec
tion ethnographique) . 

1 -te 

L'INFORMATION GEOGRAPHIQUE -
POUR L'ENSEIGNEMENT" - 12e. 
Année - N.0 4 - Paris - Septem
bre-octobre, 1948. 

Revista orientadora dos estudos 
geográficos, traz, por excelência, maté
ria didática, informativa e atualidades 
estatísticas além de inserir artigos sô
bre problemas gerais da izeografia. 
Dil-ste último gênero é o trabalho refe
rido abaixo: · 

"Remarques sur quelques points de 
vue géographiques" dividido nos se
guintes· tópicos: II - "La méthode 
géographiQue: la géographie est-elle 
une synthêse?; III - "La question de 
l'adaptat.ion aux conditions naturelles"; 
IV - "Geographie· descriptive et geo
graphie génétiQue"; V - "Géographie 
régionale et géographie générale". E' 
o seu autor A. Chollev, deão da Fa
culdade de Letras de Paris e diretor do 
Instituto de Geografia. 

J.M.C.L. 

SOCIEDADE RURAL BRASILEIRA -
Ano XXVIII .- N.0 336 - São 

· Paulo - Setembro, 1948. 

~sse órgão da Sociedade Brasileira 
dá-nos através dos estudos que trans
creve um programa das atividades de
senvolvidas por aquela entidade em 
prol de uma melhor compreensão dos 
problemas relacionados com a econo
mia rural brasileira. A maioria dos 
trabalhos que ·encerra trata de con
Jerências e debates verificados nas reu- • 
niões promovidas por aquela agremia
ção, a cargo de técnicos grados. Dêsses 
trabalhos cumpre-nos salientar os se
guintes: "O Serviço Social e o café" por 
Caio Simões. "A arregimentação da 
lavoura cafeeira" pelo Dr. Alberto Pra
do Guimarães em que se analisam as 
vantagens e a natureza das associações 
de crédito e beneficiamento agricolas; 
"Planning or Plottlng", pelo Dr. Fran
cisco Malta Cardoso, que nêle tece co
mentários à mar.gem do plano SALTE" 
sob o prisma dos interêsses econômicos, 
sociais e políticos da ca~eicultura e 
dos produtores de café". Relato da 
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"Comissão de Transportes" de autoria 
do Dr. Mario Cabral Júnior, em que o 
problema do escoamento do café é 
estudado à luz das disposições oficiais 
vigentes a respeito; todos apresentados 
à l.ª Mesa Redondà dÔ Café, realizada 
em julho último, em São Paulo, por 
iniciativa do Instituto de Economia 
Rural da Sociedade Rural Brasileira. 

~ J.M.C.L. 
iC 

REVISTA GEOGRAFICA AMERICANA 
- Afio XV - Vol. XXX - N.O 180 
- Buenos Aires - Septiembre, 
1948. 

Oferece êste número mais uma 
seleção de trabalhos sôbre aspectos 
geográficos americanos, em forma aces
sível ao público. Dentre outras contri
buições de interêsse releva referir: "El 
Museo del Instituto de Arqueología, 
Linguística y Folklore de Córdoba" por 
W. A. Ruysch em que se dá uma "Breve 
descrição de um museu dedicado ao 
estudo dos diferentes aspectos da vida 
do homem americano"; ."Uma visita a 
Cartagena de Indios (Colômbia), por 
Rodolfo Bellani Nazari, "El Danubio, 
via fluvial más importante da· Europa" 
pela Dr.ª Margarita Wagner de Keresz 
e "Qarnellos Y Llamas" (sôbre as espé
r.ies vivas atuais que compõem a fa
milia das Camelldae). 

iC 

JOURNAL DES GEOMETRES EXPERTS 
ET TOPOGRAPHES FRANÇAIS -
109e. année - N .0 9 - Vincennes 
(França), 1948. 

Enfeixa trabalhos técnicos e apli
cados sôbre problemas de interêsse 
para engenheiros urbanos, topógrafos, 
etc. 

iC 

REVISTA DE LA BIBLIOTECA NACIO
NAL - Época IV - Vol. 1 - San 
Salvador, El Salvador - Enero, fe
brero, marzo, abril, 1948. 

Trata-se do número inicial dessa 
publicação a c;iue se assina o objetao 
de representar não só um repositório 
de material bibliográfico e biblioteco
nômico, . como também de apresentar 
um reflexo fiel da cultura do país, 
como se esclarece nas pala vr.as prévias. 

iC 

ECONOMIA - Ano X - N.0 13 - São 
Paulo - Outubro, 1948. 

Economia apresenta, nesse seu nú
mero, alguns artigos e comentários em 
que se analisam fatos e problemas rela
cionados com as atividades produtivas 
do país. Dentre os primeiros releva 
mencionar "Problemas demográficos" 
de Luís Amaral e dentre os últimos, 
"Arregimentação ruralista", "As ven
das do D.N.C.", "A campanha da pro
dução", "Salários e impostos", etc. 

iC 

REVISTA .DEL INSTITUTO DE AN_. 
TROPOLOÕtA DE LA UNIVERSI
DAD NACIONAL DE TUCUMAN -
Vol. 3 - N.0 3 .....:. New Fire Ceremo
nialism ln America - William Har
len Gilbert - Tucumán (Argenti
na) -1947. 

Éste número da Revista do Insti
.tuto de Antropologia de Tucumán en
cerra o estudo indicado acima, que 
como explica o diretor daquele órgão; 
trata-se de "uma monografia dedicada 
a estudar práticas rituais relacionadas 
com o fogo . Um de seus méritos prin
cipais é o de ter condensado e siste
matizado copiosa informação biblio
gráfica, assim como de haver estendido 
para a América a investigação de um 
problema bem desenvolvido para o ve
lho Mundo". 

J.M.C.L. 

REVISTA DO D.A.e . - Secretaria de 
Agricultura, Indústria e Comércio 
- Vol. XI - N.O 3 - Recife 
(Pernambuco) - Maio e junho de 
1948. 

O Departamento de Assistência às 
Cooperativas da Secretaria de Agricul
tura do Estado acaba de lançar mais 
úm número de sua publicação, que se 
destina a ·difundir conhecimentos sô
bre cooperativas e estimular o progres
so do movimento cooperativista na
quele Estado e no país. Dentre os ar
tigos que enfeixa, em geral curtos, cabe 
salientar, por examinar questão que diz 
mais de perto com o interêsse do geó
grafo, o trabalho de Adernar Vidal 
intitulado "Situação do camponês nor
destino". 
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SHERBURNE F. COOK ANO LESLEY 
BYRD SIMPSON ....,.., The popula
tton of Central Mextco in the 
Stxteenth Century - Ibero-Ame
ricana: 31 - University of Califor
nia Press (Estados Unidos) - 1948. 

Estuda a população aborígene do 
México, baseado em documentos iné
ditos dos arquivos espanhóis, não só 
do ponto de vista quantitativo como da 
distribuição em agrupamentos, estabe
lecendo estimativas para o tempo da 
conquista, o ano 1540 e o fim do século 
dezesseis. Traz um "Sketch map" do 
México na escala de 1: 2 000 000 em que 
C'Stão indicadas as comunidades , indí- , 
genas do século ·dezesseis que puderam 
ser identificadas. 

-+< 
LA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA . E 

HISTORIA DE GUATEMALA -
Breve recuento de sus labores al 
cumplir sus bodas de plata - Gua
temala - 1948. · 

Neste catálogo estão relacionadas 
as publicações editadas pela Sociedade 
de Geografia e Historia da Guatemala, 
ao ensejo do transcurso do seu 25.0 
aniversário . Inclui o índice dos nú
meros do periódico Anales da mesma 
Sociedade, aparecidos no período 24 
de julho de 1924 a dezembro de 1947. 

-+< 
BOLETIM DO DEPARTAMENTO NA

CIONAL DE ESTRADAS DE RO
DAGEM - N.0 5 - Rio de Janeiro 
- 1948. 

Geografia· da Estrada - A rodovia 
de contôrno a Guanabara - é o titulo 
da contribuição da lavra de Afonso 
Várzea inserta em o número acima in
dicado dêste Boletim. Estuda o autor, 
através de vários documentos carto
gráficos setecentistas, as representa
QÕes que se fizeram da baía de Gua
nabara, e suas vias de comunicação, 
mencionando as características técni
cas e as circunstâncias históricas pe
culiares aos mesmos. 

J.M.C.L. 

ESTADíSTICA ELECTORAL - Primer 
Censo Industrial de Colombia 
194? - Departamento del Huna; 
Idem de Magdalena: - Contralo
ría General de la Repútillca. Bo-. 
gotá (Colombia) - 1948. 

A "Contraloria General de la Re
pública" da Colômbia acaba de lançar 

·as publicações acima indicadas em que 
se contêm dados referentes, respecti
vamente, aos resultados das eleições 
para ~·consejales" efetuadas a 5 de ou
tubro de 1947 e ao primeiro censo in
dustrial da Colô'mbia em 1945, por de
partamentos. 

-+< 

BOLETíN DE LA SOCIEDAD GEO
GRAFICA DE COLOMBIA - Vol. 
VIII - N.0 1 - Bogotá (Colôm
bia) - Março, 1948. 

Insere êste novo número do órgão 
da Academia de Ciências Geográficas 
da Col(>mbia uma coleção de trabalhos 
sôbre temas geográficos referentes 
àquele país . 

-+< 

REVUE DES EAUX ET FOR:m'l'S 
Tome LXXXVII - XIV série 

~ 46e. année - N.0 6 - Paris 
Septembre, 1948. 

Além das informações sôbre atua
lidades concernentes à silvicultura e 
problemas florestais franceses, encerra 
trabalhos de índole técnica em que se 
refletem questões gerais. Tal o tra
balho sôbre novo método de refloresta
mento assinado por M. Putod, inspetor 
de ,águas e florestas na Argélia, além 
do artigo intitulado "La récolte des 
graines forestiêres", por M. J. Pourtet. 

-+< 

ANUARIO EST ADíSTICO DEL PERU 
- 1946; Censo Nacional de Pobla
ción de 1940; Boletín de Estadis
tica Peruana; Dirección Nacional 
de Estadística - Lima (Peru) -
Octubre-deciembre, 1947. 

Divulgam essas três publicações 
dados estatísticos referentes à Repú
blica do Peru. O anuário, cor,respon
dente ao ano de 1946, contém as se
guin.tes secções: Geografia, demografia, 
saúde pública e assistência social, eco
nomia, trabalho, finanças e adminis
tração pública, educaç~o e cultura . 
Constitui o segundo, o volume V da 
série que publica ·OS resultados do ten
so de população do Peru de 1940 do 
~partamento de Lima e província de 
Callao. O último, correspondente ao 
4.0 trimestre de 1947 oferece informa
ções geográficas de estatística vital, 
produção e consumo comércio· interior 
e exterior. 
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POPULATION - 3e. année - N.O 3 -
Juillet-septembre - 1948. · 

Além de outras contribuições que 
versam problemas atuais relativos às 
condições de ,existência dos agrupa
mentos humanos, devemos salientar o 
trabalho assinado por 'Robert Gessain, 
"Antropologie et démographie", em que 
se mostram os pontos de contacto das 
duas ciências em função das suas fi
nalidade convergentes. 

it 

WILLIAM .F. JENKS - Geologia de 
la Hoja de Arequipa - Instituto 
Geológico del P!'lru Lima - 1948. 

Contém esta publicação uma des-
crição da geografia, estratigrafia, ati
vidade ígnea, metamorfismo, fisiogra
fia e recursos minerais do retângulo 
de Arequipa e inclui um mapa geoló
gico na escala de 1: 200 000 : O levan
tamento geológico do retângulo de Are
quipa, abrange uma região de 5 620 
quilômetros quadrados situada na ver
tente SW dos Andes, na parte sul do 
Peru e !oi executado de 1942 a 1946. 

it 

ANGEL RUBIO - La emigración ex
tremefia a Indias - Siglo XVI -
Santiago de Chile - 1948. 

Estuda o autor, em base estrita-
mente documental, o movimento emi
gratório dã Extremadura para as ín
dias, que assumiu extraordinário vulto 
no século XIV. Visa o autor a esclare
cer as causas determinantes de tal 
fenômeno pelo exame minucioso das 
informações disponiveis nos' "registos 
de passagem", que contêm dados pes
soais sôbre os emigrantes. 

it 

RELATÓRIOS DA ORGANIZAÇÃO IN
TERNACIONAL DO TRABALHO -
Bureau Internacional do Trabalho 
- Genêve - 1948. . 

. Os relatórios, cujo~ titulos regista
mos abaixo, encerram· os trabalhos das 
Comissões especializadas da Organiza
ção Internacional do Trabalho e outras 
resoluções da Conferência Internacio
nal do Trabalho de São Francisco. 

Relações industriais - Comissãó 
de Indústrias Téxteis (2.ª sessão); 

Relações industriais - Comissão 
do Petróleo (2.ª sessão) ; 

Recrutamento e formação profts
.sional - Comissão do Peróleo (2.ª 
sessão); 

Aplicação dos princípio& do direito 
.de organização e de contratos coleti
vos - Conferência Internacional do 
Trabalho (32.ª sessão) ; 

A proteção do salário · - Confe
rência Internacional do Trabalho (32.ª 
sessão); 

. A segurança na indústria do pe
tróleo - Comissão do Petróleo (2.ª 
sessão); 

Relatório geral - Comissão das 
Indústrias Téxteis (2.ª sessão); 

Problemas de emprêgo - Comissão 
dos Produtos Téxteis (2.ª sessão) ; 

Relatório geral - Comissão do Pe
tróleo (2.ª sessão) . ! 

J.M.C.L. 

iC 

GEOLOGICAL SURVEY BULLETINS 
- University óf Kansas. Washin
gton - 1947. 

Trata-se de uma coleção de Pu
blicações da Universidade de Kansas, 
que inclui os seguintes Boletins em que 
se resumem os resultados de pesquisas 
amplas dirigidas pelos órgãos compe
tentes do govêrno dos Estado Unidos 
nos · setores especificados nos titulos 
respectivos cuja tradução indicamos 
abaixo: 

. Boletim 65 - Geologia e reservas 
de águas subterrâneas de Kiowa Coun
ty, Kansas, por Bruce F. Latta (De
zembro, 1947) ; 

Boletim 66 - Geologia e reservas 
de águas subterrâneas de Scott Coun
ty, Kansas, por Herbert A. Waite (Ju
lho, 1947); 

Boletim 67 - Argilas de Kansas: 
Formação de Dakota, por Norman 
Plummer e John F. Romary (Dezem
bro, 1947); 

Boletim 68 - Exploração de pe
tróleo e gás na parte ocidental de 
Kansas durante 1946, por Walter A. 
Ver Wiebe (Julho, 1947) . 

iC 

REVISTA DE FOLCLORE - Instituto 
Etnológico Nacional - N.O 3 -
Bogotá (Colômbia) - Julio, 1948. 

Compreendem-se no novo número 
dessa bem elaborada publicação dedi
cada aos estudos folclóricos na Colôm
bia, algumas contribuições sôbre moti
vos regionais e manifestações culturais 
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do povo colombiano. Queremos men
cionar especialmente o trabalho assi
nado por Luís Florez intitulado "Ali
mentación en Coyaima, Tolina" - ba-. 
seado em inquérito obedecendo aos 
inodernos requisitos científicos. 

-te 

ESTATÍSTICA PANAME:fil'A - Octubre 
Noviembre e Diciembre de 1947 -
Panamá. 

"rês novos números desta publi
cação da "Contraloria General de la 
República de Panamá" dando conta 
de dados estatísticos discriminados re
ferentes a diversos aspectos da vida 
daquele pais: demografia, educação e 
saúde pública, justiça, indústrias, co:. 
mércicr, finanças, etc e corresponden
tes sobretudo ao período 1944-1947. 

J.M.C.L. 
. -te 

INDúSTRIA - Boletín de la Sociedad 
de Fomento Fabril - Aiío LXV -
N.0 6 - Santiago de Chile - Junio 
de 1948. 

Contém essa publicação uma série 
de artigos informativos e técnicos, re
senhas, dados estatísticos, legislação e 
outros assuntos de interêsse para a 
indústria. 

-te 

FORMAÇAO - N.0 122 - Ano XI -
Rio de Janeiro - Setembro, 1948. 

Neste húmero de Formação, publi
eação que entre nós se dedica a ven
tilar os problemas de maior atualidade 
e vulto no setor da educação e ensino 
n<> ·Brasil, temos a salientar a trans
crlção da . oração de posse na cadeira 
de Geografia Humana da Faculdade 
Nacional de Medicina, proferida pelo 
professor Josué de Castro e que tem 
por título "A Função Social da Uni
versidade". 

-te 

REVISTA DE ENGENHARIA MILITAR 
NS. 118-119 - Ano XI - Rio de 

. ' Janeiro. 

Novo número dessa pubUcáção con
tendo abundante màtéria sõbre pro
blemas ela atualidade brasileira e de 
reperctissãó para o progresso do pais. 
A maior parte dêsses trabalho.s foram 

apresentados originàriamente pelos 
seus 1;1utores em conferências perante 
agremiações técnicas militares. Sa
lientamos, por tratarem questões vin
culadas à geografia, os seguintes: 
"Observações em passeio por terra ao 
Ceará em 1944" pelo engenheiro militar 
Alberto de Medeiros; "Questões de li
mites entre Paraná e Santa Catarina" 
(histórico dos fatos correspondentes} 
·pelo Cel. J. O. Pinto Soares; "O Petró
leo e o Brasil" etc, 

J.M.C .L. 

-te 

CANADIAN GEOGRAPHICAL JOUR
NAL - Vol. ~VII - N.O 3 -
Otawa (Canadá) - September, 
1948. 

Os artigos ricamente ilustrados 
dessa publicação de esmerada apresen
tação material, oferece-nos interessan
tes descrições de alcance popular ·ver
sando interessantes temas da geogra
fia do Canadá e do mundo-. Os artigos 
principais dêsse número são os seguin
tes: Report on Central América - by 
Herbert C. Lanks. The Perretangui- • 
shéne Península Weberbaur, além da 
documentação meteorológica existente. 
A êsse seguem-se "Intervención insos
pechada de los Institutos Meteorológi
cos en las actividades humanas", pelo 
Dr. Oarlos A. Bazzari; "La Hilea Ama
zónica Peruana" (Aspectos étnicos, eco
nômicos e sanitários, reportando-se 
também à história e à formação do ele
mento humano presente); "Informa
ción sobre los Servicios Meteorológicos 
en el Perú" (Histórfa); "Apuntes para 
um organismo meteorológico amazó
nico" ~ trabalho apresentado à Con
ferência Internacional da Hiléa Ama-

. zonica realizada a 30 de abril dêste 
ano em Quito - pelo tenente coman
dante C. A. P. Ernesto RolQ.án S. 

J .. M.C.L. 

-te 

ELEMENTOS METEOROLôGICOS E 
CLIMATOLÓGICOS - Angola, 1945 
- Loanda, 1948. 

Reúne essa publicação mais uma. 
série de resultados das observaçõe.s fel~ 
tas no Observatório Jcião Capelo e nas 
estações meteorológicas.; climatológicas 
e udométricas da Colônia de Angola, 
durante o ano de 1945. 

J.M.C.L. 
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REVISTA DO SERVIÇO PúBLICO 
Ano XI - Vol. II - Ns. 3 e 4 -
Rio de Janeiro - Julho e agôsto de 
1948. 

Oferece esta publicação, organiza
µa pelo Departamento Administrativo 
do Serviço Público, um conjunto de 
colaborações e editoriais em .que são 
focalizados e discutidos problemas de 
interêsse para a administração pública 
brasileira. Acolhe, . também, a Revista, 
um ensaio geo-econômico do deputado 
Antônio Martins sôbre a "Valorização 
da Amazônia", referindo-se especial
mente ao papel que deve caber ao Ter
ritório do Rio Branco num plano ra
cional de valorização da Amazônia. 

J .M.C .L. 

iC 

ANALES CLIMATOLóGICOS - Afio 
1942 - Dirección General del Ser
vicio Meteorológico Nacional - Re
pública Argentina - 1947 . 

Contem esta publicação em qua-
dros estatísticos os resumos mensais e 
anuais das observações meteorológicas 
efetuadas nos observatórios e estações 
do Serviço Meteorológico Argentino, no . 
decorrer do ano de 1942. 

iC 

COMPTE RENDU . DES TRAVAUX -
. Conférence Internacfonafe du Tra

vai! - Bureau Internacional • du 
Travail - Montreal - 1948: 

'· 
Constitúi, como seu título' indica, 

amplo repositório dos trabalhos desen
volvidos pela 29.ª .Sessão da Conferên
~ia Internacional do _Trabalho, efetu~
da em Montreal elll· 1946. Inclui, nao 
só as_ re}aÇões completas dos C001P?
nentes, por países, e sua distribuiçao 

:.n~s comissões corresponde:r:ites .aos .as
suntos . mais importantes mscritos na 
agenda como também minucioso in
forme das reuniões, com o texto das 
resoluções e recomendações aprovadas. 

REVISTA DEL CENTRO ESTUDIANTE 
DE INGENIERfA - A.fio XXIV -
N.º 90 _: La Plata (Argentina) 
- 1948. . 

Entre outros trabalhos especial!
. zados, sublinhamos nesta publicáção o 

artigo de · caráter didático "Elementos 
de geodésia" pelo Eng.0 Heliodoro Negri. 

' 
iC 

L'AGRONOMIE TROPICALE - Minis-
têre de la France d'Outre-Mer -
Ns. 5-6 e 7-8 Nogent-S-Marne 
(Seine) - Mai-jui e juil-aoftt, 1948. 

Oferecem essas bem elaboradas pu
blicações especializadas alguns estudo:; 
e documentários sôbre problemas da 
maior importância e atualidade rela
cionados com as culturas e aproveita
mento agrícola das regiões tropicais 
africanas. Para melhor apreciação dos 
estudiosos, damos os respectivos su
mários: 

Ns. 5 e 6 - Études et Travaux: A. 
Lapeyronie-Traitements antiparasitai
res par avion ou par hélicoptere. 

Roland Portêres - Les plantes in
dicatrices du niveau de fertilité du 
complexe cultural édapho-climatique 
en Afrique tropicale. 

P. Larroque - Sélection rapide des 
plantes basée sur · la considéra tion des 
complexes héréditaires . 

Yves Coyaud - Notes sur la durée 
d'évolution des variétés de riz cultivées 
en Indochine. 

C. Frappa - Un parasite du coco
tier dans la région Nord-Ouest de Ma
éiagascar. 

P. Lepesme - 'Longicornes de Bu
koko. 

Notes et Actualités: B. Furon. 
L'érGSion ,du sol, 287 ....:... L'enseignement 
agricole au Congo Belge, 291 - Une 
malaêiie. chancreuse de l'Aleurites à 
Maíi,p.gascar; 29~ · - · Motorisation en 
A. E .. F ;( .294 .:..__· Le ' coton en A. E. F., 
294 ··~ Notes de voyáge à Java en 
193.7 297 -.:.. Le kudzu, 304 -'-- La culture 
mécànique du riz en Guyáne Anglaise, 
30·5 - Le contrôle au conditiohnement 
au Cameroun en 1946i' 307. - lnfotma
tions diverses, 308 ." · · · ' · • · ' 

Ns. 7 e 8 - Études et Travaux: . 
H. Jacques - Félix et H. Rabéchault -
Recherches ~\lr . les fibr~s .de. . quelques 
urticaées africaines . · 

Roland Portêres - Notes sur 18 
culture du Cof~ea arabica ·au Cameroun 
!rançais. ' 

Notes et Actualités: En visitant le 
XXe Salori de la machine agric~le, 4~1. 

J.M.C.f,. 
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F. BOUFIL Biologie, Écologie et 
Seletion de l'Arachide au Sénégal 
- Bulletin Scientiflque n.0 2 -
juin, 1947 - A. Aubréville - Étude 
sur les forêts de l'Atrique Équato
riale Française et du Cameroun. 
Bulletin Scientifique n .0 2 mal, 
1948 - Section Technique d'Agri
culture Tropicale - Ministere de 
la France d'Outre Mer. . 

Trata-se de duas publicações dedi-· 
cadas a assuntos da agricultura tropi
cal. Na primeira se estuda a Araquida 
dos pontos de vista biológico, ecológico 
e da melhorià de sua cultura pela 
seleção. A segunda trata da descriçã:o 
fitogeográfica e ecológica das florestas 
da Africa· Equatorial Ftancesa Austral, 
estabelecendo o nexo entre as diversas 
associações e os fa tôres geográficos 
na determinação das regiões naturais. 

.. -+e 

AFONSO DE E. TAUNAY - História 
Geral das Bandeiras Paulistas -
Tomo IX - São Paulo - 1948. 

Em edição do Museu Paulista aca
ba de aparecer o volume nono da His
tória das Bandeiras Paulistas, em con
tinuação à série que o autor vem em
preendendo, com abono da crítica na
cional . :mste tomo versa sôbre os se
guintes assuntos básicos: - Inicio do 
grande ciclo do ouro; Os primeiros 
anos das Minas Gerais - A guerra 

idos Emboabas - Serviu-se o autor de 
extensiva e por vêzes inédita documen
tação compilada nos arquivos pprtu
guêses, brasileiros e espanhóis. A par 
dos problemas niniiamente históricos, 
são examinados certos tatôres geo
econômicos que influíram no quadro 
da nossa evolução pt>lítica e social 
descrito.- Também podem intere~ar o 
geógrafo as referências toponímicas 
.feitas no corpo da obra e reunidas num 
"índice Geográfico". 

1 

-+e 

INTERNACIONAL BANK FOR RE
CONSTRUCTION AND DEVELOP
MENT - Third Annual Report 
1947-48 - Washington, D.C. (Es
tados Unidos) . 

' Trata-se do terceiro relatório anual 
do. Banco Internacional de Reconstru
ção e Fomento, refletindo as atividades 
financeiras dessa instituição durante 

o periodo de 10 de agôsto de 1947 a 
31 de agôsto de 1948. 

J .M .C.L . 
-+e 

ORIENTAÇAO ECONÔMICA E FINAN
CEIRA - An.o VI - N .O 66 - Pôrto 
Alegre (Rio Grande do Sul) -
Agôsto, 1948. 

O presente número dessa revista 
destinada a focalizar e ventilar os pro
blemas e fatos de maior importância 
no Estado do Rio Grande do Sul e no 
Brasil, encerra alguns trabalhos ftue 
desenvolvem tópicos de~ atualidade e 
que cabe registar aqui: "Povoamento, 
um problema do Govêrno" - de. Wil
son Macedo; "O problema brasileiro 
do ensino rural" (Círculos de estudo, 
cooperativas escolares, missões cultu
rais) ...,... por Luís Gouveia Labouriau, 
etc. 

-+e 

GEOGRAPHICAL REvmw The 
American Geographical Society of 
New York - October, 1948. 

Oferece êste novo número da Geo-
graphical Review, mais uma soma de 
contribuições em que se enfocam pro
blemas de grande interêsse para o 
geógrafo, alguns mesmo transcendendo 
a sua órbita de especialização para 
encarar questões que envolvem a es
sência do conhecimento cientifico em 
geral. Sôbre o Brasil deparam-se dois 
artigos, de dois ilustre cientistas de 
projeção mundial: Preston James e Leo 
Waibel, (êste último presentemente no 
Brasil, a serviço do Conselho Nacional 
de Geografia) que se intitulam, res
pectivamente,- "A bacia do São .Fran
cisco: um sertão brasileiro" e "Vegeta
ção e uso da terra no Planalto Central 
do Brasil". De caráter geral são os 
trabalhos: "Geógrafos e enigmas" -
que analisa alguns problemas teóricos 
que estão na base da investigação 
dos geógrafos do nosso tempo; "For
mação geográfica para o mundo de 
após-guerra: uma sugestão", por Leo
nard S. Wilson; "Geografia, Sociologis. 
e Psicologia: em prol da sua coorde
nação, 'dado um exemplo da índia", por 
Artur Geddes; "Zonas de fronteira in
ternacional'', por H. Duncan Hall; Con
tém ademais outros trabalhos que re
fletem aspectos geográficos, de distin
tas regiões do globo além das informa
ções sôbre o panorama geográfico 
mum;llal. 
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O excelente trabalho do Prof. Wai
bel, empenhado em estudos das regiões 
pioneiras do Brasil, como pressuposto 
da QPlonização, será publicado em ppr
tuguês em o numero correspondente 
da Revista Brasileira de !Geografia. 

' 
J.M.C.L. 

R. POSTERES - Obsérvations sur les 
possibilités de Culture qu soja en 
Ouiné forestiêre - Bulletin Agro
nomique ri.O 1 - Novembre, 1946 e 
H. Jackes Félix _..:._ La vie et la mort 
du lac Tchad Bulletin Agronomi
que n.º 3 - Section Technique 
d' Agriculture Tropicale - Ministê
re de la France d'Outre Mer. 

Mais dois estudos sôbre aspectos 
da economia agricola da Africa Equa
torial Francesa. O pi;.imeiro se refere 
a observações realizadas em estação ex
perimental sôbre as possibilidades da 
cultura de soja no período 'de 1939-
1940. O segundo estuda a importância 
de .um fator físico, a bacia do Tchad, 
na economia das populações nativas. 

J.M.C.L. 
-Jc 

REVISTA DE HISTORIA DE AMÉRICA 
- Instituto· Panamericano de Geo
grafia e História - N.O 25 - Mé-
xico - Junio, 1948. · 

O presente número com que êsse 
órgão do 1. P. G. H: assinala dez anos 

' 

do seu aparecimento, abrange a par 
da secção informativa, três ensaios sô
bre temas históricos, a saber: 

Aclimatación en los Andes-. In
fluencia Biológica del Altiplano en las 
Guerras de América - por · Carlos 
Monge M.; . 

Don Andrés del Rio, descubridor 
dei ei;itronio (vanádio); 

Estudios sobre las Fuentes de Co
nocimento del Derecho Indiano (Con
clusión - por Rafael Altamira. 

Como se depreende do seu título, 
o primeiro dêsses estudos analisa o 
papel desempenhado pelo meio físico 
peculiar dos Andes não só na forma
ção ou caracterização bio-antropológica 
das populações autóctones, como nos 
movimento.s de suas expansões e con
quista. Aduz em favor do seu asserto 

· · uma série de fatos históricos em que 
o elemento geográfico, através da in
fluência biológica no homem, constitui 
fator de certa importâ:ncia. Mostra 
ademais, como os imperativos da acli
matação bio-geográfica, devidamente 
levados em conta, representaram pe
nhor de êxito em sucessos militares do 
passado. Apresenta o autor essa inter
pretação, deduzida sobretudo da vida 
das popula:ções autóctonés dos Andes, 
como um novo princípio de apreciação 
histórica que poderia aplicar-se com 
idênticos resultados às demais regiões 
elevadas da Asia e da Africa . 

J.M.C.L ~ 

,1 

.... 
Se lhe interessa adquirir aa publicações do Conselho Nacional de Geocrafla, escreva à 
sua Seeretarla (Praça Getúlio Vargas, H - Edifício Franclaco Serrador - 5.0 andar - Rio 
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BOLETIM 1 - ROCHAS PETRO
LlFERAS DO BRASIL - Trabalhos re
lativos ao ano de .1918. Eusébio Paulo 
de Oliveira e outros . 1920, 128 páginas, 
10 mapas, 3 perfis geológicos, 3 esque
mas, 10 fotografias e bibliografia de 
23 obras . Prefácio, explanação geral 
dos trabalhos realizados. 

1 - Folhelhos betuminosos do · Es-
tado de Alagoas, por Eusébio Paulo de 

. Oliveira: a) Geografia; topografia; três 
formas topográficas bem cara.cteriza
das; a litorânea, a dos tabuleiros e a 
montanhosa; condições meteorológicas 
e climáticas; . vegetação; possibilidades 
econômicas; altitudes e coordenadas de 
localidades do Estado . b) Geologia; 
coluna geológica. Era arqueozóica; o 
complexo cristalino brasileiro no vale 
do São Francisco; descrição fisiográfica 
e geológica; a furna dos "Morcegos" e 
outros pormenores transcritos de Der
by; notas' de viagem de Gerson Alvim à 
cachoeira; descrição litológica do tre
cho do São Francisco entre Pr,0priá e 
:Piranhas; calcái;eos cristalinos; már
more da serra de Crauman; seu estudo; 
estudo de calcáreos de outras ocorrên
cias; estudo litológico do arqueano em 
vários pontos do. Estado. Era mesozói
ca; cretáceo; série do Baixo São Fran
cisco; distribuição; rochas' e fósseis; 
estrutura da formação; série do "Alto" 
São Francisco ocorrências, rochas; es
trutura; erosão; notas de Gerson Alvim 
sôbre a série . Era cenozóica; série de 
Alagoas; distribuição; estudos e pes
quisas de folhelhos betuminosos; cons
tituição litológica da série; a idade se
gundo Branner; tectônica; substâncias 

carbonosas e à.sfálticas nos folhelhos; 
sua análise; fósseis; formação das Bar
reiras; distribuição; fisiografia; consti
tuição litológica; secção litológica verti
cal; estrutura; discordância sôbre a 
série de Alagoas; erosão; notas dos 
trabalhos geológicos de Bourdot Dutra. 
Era Psicozóica; sistema Pleistocênico; 
camadas com mastodontes; fundos de 
lagoas ·entulhadas; as ocorrências; re
cifes de arenito e coral; distribuição; 
emprêgo industrial; constituição lito
lógica, fósseis .e consolidação segundo 
Branner; as formações recentes. c) Es
tudo econômico dos folhelhos betumi
nosos . Estratigrafia; distribuição; mo
do de ocorrência ; estrutura; caracte
res; tipos; material asfáltico interca
lado; secção litológica vertical; fósseis 
nos distritos de Riacho Doce, Maragoji, 
Camarajibe e Bica de Pedra. Minera
ção dos folhelhos betuminosos; gene
ralidades sôbre o método de exploração. 
escolha e preparação do folhelho. Pro
priedades físicas e químicas dos folhe
lhos; tipos; caracteres; análises quími
cas dos folhelhos e de suas cinzas. 
Origem da substância betuminosa dos. 
folhelhos; origem orgânica; considera
ções sôbre as hipóteses do mecanismo· 
de sua formação . Ocorrência de lençóis. 
de petróleo na série Alagoas; sôbre a. 
ocorrência de asfalto em algumas ca
madas e a possibilidade da existência. 
de petróleo; origem do asfalto ocorren
te e provável mecanismo de sua gênese; 
destilação, pelo calor de atrito da tec
tônica, dos folhelhos betuminosos e· 
ação posterior da atmosfera. d) Des
crição de uma usina de distilação de· 
folhelho betuminoso; descrição dos ti-
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pos de aparelhos e marcha das opera
ções na destilação dos folhelhos, nos 
condensadores e purificadô:fes, no tra
taaiento das águas amoniacais, no fra
cionamento dos óleos pesados e na se
parlção da parafina; relação e dados 
dos produtos da manufatura dos folhe
lhos. Conclusão; considerações gerais 
sôbre a exploração dos · folhelhos betu
mim>sos e do petróleo, a indústria da 
destllação e o aproveitamento das ja-
zl:las de Alagoas. / 

2 - Relatório da visita à usina de 
João Branco, em Maraú, Estado da 
Balda, ·por Eugênio Bourdot Dutra. 
S~uação da usina e meios de co~uni
cação; traços · históricos; desc~çao da 
usina e da marcha das operaçoes; no
tas complementares; os terrenos de 
Mafaú segundo Gonzaga de Campos; 
situação da turfa; volume estimado; 
tipos de turfa e suas análises; calcáreo 
na região; seus estudos e fósseis; 
asfalto e calcáreo da ilha Taipo-mirim~ 

3 - Sôbre a ocorrência de rochas 
petrolíferas na serra da Baliza, mtfntc't
pio de Palmas, Estado do Parana, por 
Eusébio Paulo de Oliveira. Amostras 
de rochas do rio Jangada com impreg
nação de asfalto; estudo geológico de 
Pôrto União à serra da Baliza; estudos 
de Geo. Merrill e Hussak; descrição 
petrográfica das eruptivas; solo e vege
tação; geologia da se!ra de .Baliza; 
importância da ocorrencia; sobre as 
manifestações do petróleo na coluna 
geológica. do Sul e considerações sôbre 
a localização de sondagens. 

4 - Arenitos betuminosos do Esta
do de São Paulo por Eusébio Paulo de 
Oliveira. As rochas impregnadas e sua 
ocorrência; os destilados; as rochas 
betuminosas de Tremembé e a sua 
exploração; a substância be~uminosa 
do arenito de Pirambóia; da variação 
da impregnação; as pesquisas em rio 
Claro e Bofete; caracteres físicos da 
roeha portadora; ori~em do asfalto e 
natureza do seu petróleo gerador; 
granulação da areia betuminosa e seu 
emprêgo; análise do arenito de Bofete; 
petroleno, asfalteno e retina e conside
rações sôbre suas porcentagens no as
falto· condições aglutinantes para o 
calçamento; rocha betuminosa, indício 
de petróleo. 

5 - Estudo químico dos folhelhos 
petrolíferos do Estado de Alagoas, pelo 
Dr. Mário Saraiva. Análises completas, 
por destilação sêca, distilação fraciona-
B. G . 9 

da do petróleo resultante e composição 
elementar dos folhelhos de CamaraJi
be, Riacho Dbce e Bica da Pedra. 

BOLETIM 2 - INFORMAÇõF.S 
SOBRE A INDÚSTRIA SIDERÚRGICA. 
Dr. Gonzaga de Campos. 1922, 117 pá
ginas, 1 mapa, ·a fotos. 

Introdução; considerações sôbre a 
nossa economia e suas possibilidades; 
{\S possibilidades em matéria ptima 
para a siderurgia; o estado dos noSBOS 
·conhecimentos de subsolo; a fábrica 
de ferro de Ipanema e sua contribui
ção ao progresso do pais; a usina Es
perança; cons}derações ger~is sôbr~ a 
situaçao economica da indústria s11!e
rúrgica e fatôr.es de oscilação; a side
rurgia a carvão de madeira; o caso da 
Suécia-; a defesa de suas florestas; o 
caso da Rússia e de outras nações; 
considerações técnicas sôbre altos for
nos· a siderurgia a carvão de madeira 
e eletricidade; considerações ger,ais sõ
bre a energia elétrica no mundo; as 
suas possibilidades, vantagens e apli
cação ao caso da siderurgia brasileira; 
nossa ene~ia hidráulica. 

Indústria do ferro no pais . A side
rurgia e o desenvolvimento das nações; 
as três soluções do nosso problema 
siderúrgico; a) Fornos altos a -<:arvão 
de madeira e fornos elétricos para fa
bricação do aço; matéria prima e ener
gia do vale do rio Doce; id~ias gerais 
sôpre uma usina na regiao; locais 
aconselháveis; a questão do transporte; 
b)- Fornos altos a coque mineral, com 
importação do combustível e exporta
ção do minério; discussão e considera
ções gerais sôbre o comércio de expor
tação; os casos de locação e instalação 
da usina em Juiz de Fora ou em ponto 
conveniente da costa; objeções a esta 
solução; c) Eletro-siderur~ia; aplica~ 
dos fornos elétricos às várias operaçoes 
da siderurgia; o progresso e as condi
ções econômicas de seu uso segundo 
Neumann. Fusão eletrotérmica do mi
nério de ferro; seu uso na Suécia; da
dos técnicos e rendimento na produ
ção do gusa elétrico; o forno· "Electro
metal"· dados sôbre tipos, números e 
capacidade de fornos elétricos; bases 
para orçamentos; dados técnicos !:le 
custo de matéria. prima, energia, mao 
de obra, instalação e transcrição de 
dados de fornos elétricos de várioa 
lugares . · 

Siderurgia no Brasil; considerações 
gerais sôbre o estabelecimento da side
rurgia no país; marcha indicada para 
o seu desenvolvimento; o.s &.1.JXiliQ& 4& 
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administração governamental para o 
desenvolvimento da eletro-siderurgia, 
pela: a) legislação da fôrça hidráu
lica; b) legislação de defesa e uso das 
matas; c) maior atenção à ·indústria 
dos combustíveis minerais; d) legisla
ção das jazidas de ferro; e) proteção 
ao desenvolvimento da siderurgia; f) 
garantia de consumo do produto side
rúrgico pelo govêrno; g) manutenção . 
do câmbio; h) fixação de tarifas e im- · 
postos; considerações gerais sôbre êstes 
itens; concessão de 1911 para funda
ção de uma fábrica de ferro; quanto 
custa o contrato de 1911; análise e 
~tica geral ao contrato; conclusões 
sobre o• minério; o carvão, a energia 
elétrica, as matas, os transportes, a 
siderurgia e a concessão de 1911. 

Fabricação de trilhos de aço elétri
co no rio Doce; considerações gerais 
sôbre o minério, a mata e a indústria 
siderúrgica nesta região; a melhor lo
cação para a indústria e justificativa; 
a produção máxima aconselhável; ca
pacidade da usina; outras instalações; 
cálculo estimativo do custo da insta
lação da tonelada de gusa, de aço e 
do lamirlado; custo de gusa e trilhos 
de aço nos mercados de produção. 

Qs minérios de ferro do Brasil; 
considerações históricas sôbre a evolu
ção da fabricação do ferro no Brasil 
de 1597 até os nossos dias; as nossas 
Jazidas de ferro e o conhecimento que 
delas se tem; o distrito ferrífero orien
tal-central de Minas Gerais; situação; · 
estudos; vias de comunicação; forma
ções geológicas; rochas; calcáreo e mi
nério de ferro; tipos de minério; os 
afloramentos; estimativa do volume de· 
1llinério; quadro dos cubos de nove ja
zidas; das impurezas do minério; o 
minério sôlto; a canga; outras jazidas 
de minério e a questão do transporte. 

Forno-alto elétrico. Generalidades, 
escolha dos locais de usinas e justifica
tiva desta escolha; análise da instala
ção no pôrto do Rio de Janeiro. com 
carvão importado e exportação do mi
nério; análise da instalação no Rio 
Doce, com carvão de madeira e energia 
elétrica. 

Novas soluções no futuro; a luta 
pelo aperfeiçoamento do alto-forno elé
triao; os vários óbices ao seu . aperfei
çoamento prático; o grande fator anti
econômico, a perda dt; energia elétrica; 
experiências animadoras, as do forno
alto elétrico, construído na Suécia, con
forme relato de B. Neumann; descrição 
do forno; sua marcha de trabalho; o 
pessoal necessário; dados sôbre a pro-

dução com minério brasileiro; consumo 
de elétrodos; qualidade dos produtos; 
duração de uma campanha; o custo do 
torno e da tonelada de gusa; possível 
o emprêgo de minério finamente gra
nular; sua aplicação ao caso do Rio 
Dóce. 

Ós minérios de ferro de Minas Ge
rais; as atividades do XI Congresao de 
Geologia; considerações gerais sôbre o 
carvão mineral e as reservas de miné .. 
rio de ferro mundiais; transcrição Jio. 
resumo da memória de Derby, intitu
lada The iron ores of Brazil; as reser
vas potenciais do Estado; teor de ferro; 
considerações gerais de ordem es~tís
tica; pesquisas e indagações feitas nas 
diversas partes 'do globo; distribuição 
das jazidas de acôrdo com o seu co
nhecimento; quadros das reservas efe
tivas mundiais; quadro das reservas 
mundiais efetivas de mais de 60% de 
ferro; quadro de importação de miné
rios ricos; quadros das reservas po
tenciais mundiais; a provisão mundial 
de ferro. 

Progressos na eletro-siderurgia; ex
posição dos trabalhos realizados com 
altos-fornos elétricos em Domnarfvet; 
exposição da instalação, custo e pro
dução de uma u~ina de fornos-altos 
elétricos na Noruega; custo de uma to
nelada de gusa elétrico no Rio Doce 
e em alto-forno a carvão de madeira; 
o melhor emprêgo do forno elétrico; o 
forno elétrico de Augusto Barbosa; 
observações de François Corvée · em 
Minas Gerais;. transcrição de dados do 
relatório de Loffler e Odelberg sôbre 
uma usina em Trollbattan com respei
to a i·nstalação, forno, elétrodos, cir
culação dos gases, energia elétrica, 
custo da instalação, cálculo do forno; 
marcha da operação com relação ao 
combustível, calcáreo, minérios, consu
mo de elétrodos, composição de carga, 
revestimento e abóbada do forno elé
trico, gusa e escórias, gases, tempera-

• tura no exterior d"o forno e produção; 
trabalho do gusa elétrico em forno 
Martin; resultados e conclusões das· 
experiências no tratamento de gusa 
elétrico em forno Martin. 

Considerações gerais do Sr. A. 
Lindmann sôbre as riquezas minerais 
e energia relacioná.das à siderurgia. na 
Suécia; outras notas relativas a trans
portes ferroviários, volumes de expor
tação de minério e outros dados da 
mineração ferrífera sueca; considera
ções técnicas e econômicas sôbre a ele
trificação das estradas de ferro da 
Suécia e descrição da instalação da 
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usina. de Porjus; da.dos estatísticos· sõ
bre ca.t\rão minera.! e vegetal na. Sué
cia.; produção de gusa, número de for
nos; interêsse do govêrno sueco pelos 
assuntos ligados à siderurgia do pais. 

A Estrada de Ferro Central do Bra
sil e a siderurgia. Considerações ge
rais sôbre a organização técnica, supri
mento e produção e conservaçãQ do 
material fixo e rodante da Central do 
Brasil; oficinas para a Central; o apro
v~itamento do gusa da Usina Espe
rança; idéias gerais e conselhos do 
autor sôbre a organização da siderur
gia.; confiança numa bem próxima si-
derurgia no Brasil. 1 

BOLETIM 3. RECONHECIMENTOS 
GEOLÓGICOS NO VALE DO AMAZO
NAS. Odorico Rodrigues de Albuquer
que. 1922, 84 páginas, 1 mapa geológico 
dos rios, 16 cortes transversais, 56 fotos. 

Iµtrodução; objetivo dos trabalhos; 
formações carboníferas; f seu conheci-· 
mento até então na bacia amazônica; 
traços gerais geológicos e paleontoló
gicos. 

Campanha de 1918. Rio Urubu; 
descrição do curso sob os pontos de vis
ta fisiográfico, geológico, litológico, pe
dológico, de vegetação, etc.; perfis dos 

·barrancos; contacto terciário-devonia
no, na cachoeira Ira.cerna; rochas ter
ciárias; arenito de Manaus; atitudes 
do terciário; litologia do devoniano; 
folhelho carbonoso intercalado e sua 
análise; ardósias; tectônica; atitude; 
contacto devoniano-siluriano, a altura 
da cachoeira Jacamim; rochas do silu
riano; fósseis. Resumo dos trabalhos 
do rio Urubu. Rio Uatumã; descrição 
do cprso sob os pontos de vista· fisio
gráffco, hidrológico, geológico, litológi-. 
co; rochas terciárias; contacto terciá
rio-devoniano, 13 quilômetros a mon
tante de Praia Grande; rochas devo
nianas; atitude; vestígios de fósseis em 
Itapuru; arenitos no trecho encachoei
rado entre as cachoeiras Moreno e 
Bal'liina; intrusiva porfírica na cacho-

. eira Balbina; pórfiro até 63 quilôme
tros montante da cachoeira Balbina; 
contato pórfiro-arqueano; rochas me
tamórficas na zona dos pórfiros; estu
do petrográfico dos pórfiros; estrutura 
do corpo de pórfiro. Resumo da geolo
gia do rio Uatumã. Rio Jatapu; descri-

. ção fisiográfica do seu curso; o terciá
rio e as suas rochas; contacto terciário
carbonífero, a altura do córrego Peder
neiras; rocha e fósseis do carbonífero; 
tectônica~ perfil dos barrancos e terras 
a.ltas; contacto carboníféro-devoniailo, 
no estirão do Taperebatuba; ardósia 

betuminosa. e sua análise; rochas devo
nianas, ~us caracteres; contacto de
voniano-pórfiro, na cachoeira Pica Pau; 
intercalação nos pórfiros das sedimen
tárias metamórficas; rochas dêste tipo 

· no Trombetas referidas por Derby e 
sua descril:ão; contacto pórfiro-arquea
no a mais ou menos 5 quilômetros a. 
montante da cachoeira Pica Pau. Re
sumo geral da geologia, das rochas & 
possibilidades •de carvão do rio Jatapu,. 
rio Capu-Capu; situação, navegabilida
de, piscosidade; geologia, rochas, fós-

,seis, contacto carbonífero-devoniano,. 
'mais ou menos a altura do Forno; 1 perfil do barranco. Resumo gera.! dos; 
estudos em 1918, sumariando as forma-· 
ções, a fisiografia terciária e sua topo-· 
grafia senil; a ocorrência do carboni
fero e suas possibilidades de carvãe>. 

Campanha de 1919 .. Razões e obje
tivo desta campanha; os trabalhos. 
Rio Trombetas; fisiografia do baixo 
curso; óbidos; inscriÇões rupestres da 
serra da Escama; os arenitos terciários 
do baixo curso; o peneplano terciário; 
águas do subsolo e sua matéria de 
suspensão; igarapés, lagoas, furos, pa
ranás, etc., da região da foz; as plantas 
aquáticas flutuantes e a esta~nação 
das águas; perfil dos barrancos; · geolo
gia da serra de Conuru; o Trombetas 
entre Oriximiná e a foz do Cumi:ríã; a 
reta do seu curso aí; ·as restingas; fi
siografia, litologia e os seixos do Trom
betas acima do CUminã; estudo do lago 
Erepecuru, dos igarapés Estreito e do 
Candieiro; rochas e fósseis carbonífe
ras do Candieiro; contacto carboní
fero-devoniano no Candieiro; ánállse 
do folhelho devoniano do Candieiro; 
contacto terciário-carbonífero, 5 quilô
metros a jusante do lago Tapagem~ 
estudo do Trombetas até a cachoeira. 
Vira MundQ, onde começa pt>rfiro em 
contacto com arenitos folhetados; in
trusão de pórfiros nestes arenitos folhe
tados ricos de graptolitos e outros fós
seis; estudo do trecho de cachoeiras 
acima da cachoeira de Porteira e do 
rio Cachorro; observações estratigráfi
cas e litológicas ao longo do Cachorro. 
Estudo ao longo do rio Erepecuru; seu 
curso, sua fisiografia, litologia; con
tacto terciário-carbonífero, no igarapé 
das Pederneiras; os seixos; as rochas 
carboníferas; contacto carbonífero-de
voniano, no igarapé do Puraqué; ro
chas e fósseis devonianas; contacto 
devoniano-pórfiro; hipóteses sôbre a 
intercalação de pórfiro nos sedimentos; 
estudo da cachoeira do Inferno e do 
rio a montante. Resumo das formações 
e rochas do rio Trombetas e possiblli-
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dades de carvão. Exploração do rio 
Curuá de Alenquer; descrição fisiográ
fica do percurso de óbidos até Curuá; 
as suàs formações; o contacto terciá
rio-carbonífero, à altura de Araçá; as 
rochas carboníferas; ausência de cal
cáreo e de fósseis; contacto carbonífe
ro-devoniano na curva do Pariri; fisio
grafia, rochas e fósseis devonianos; re
gião das cachoeiras; rochas e fósseis; 
atitudes das camadas; granito da ca
&hoeira das eruptivas para montante. 

BOLETIM 4. SALITRE E BARI
TINA. Dr. Luís Filipe Gonzaga de Cam
:pos . 1922, 37 páginas, 2 bibliografias 
.sôbre salitre de 23 obras. 

Salitre. Composição; modos de 
ocorrência; a> eflorescência; modo de 
formação; distribuição no pais e modo 
de aproveitamento; b) salitre das ca
vernas; modo de formação e concen
tração nas grutas. Desenvolvimento 
histórico da exploração do salitre no 
Brasil; ·estudo das jazidas da serra qo 
Cabral; a fábrica de Tatajuba no 
Cea.rá; sua produção; descrição da 
ocorrência entre Bambuí e Salitre e do 
seu processo de exploração, segundo 
Eschwege; descrição da ocorrência e 
exploração no· vale do São Francisco, 
segundo Derby Antônio Ollnto, Carlos 
Prates; a exploração na lapa da Lagoa 

Feia e a do Guaràzinho; ocotrência ~ 
exploração .de salitre na região de 
Buique; ocorrência no rio Paranaíba, 
no Triângulo Mineiro; análises e con
siderações genéticas; a ocorrência do 
salitre no Piauí e Alto Parnaíba e sua 
análise. Importância e valor dos nitra
tos; considerações gera.is sôbre o azôto 
do ar, sua fix,ação natural ou artificial 
em nitratos; processos de fabricação. 
Salitre do Chile; sua distribuição na 
cordilheira àndina; secções verticais tí
picas; exploração; análise; solubilidade 

·dos seus sais; processo de tratamento; 
sua importância nas rendas do Chile; 
dados diversos. Sais de Stassfurt; si
tuação; secção vertical típica; os seus 
sais; gênese e mecanismo de deposição 
dos sais; produção dos diversos sais em 
1899 e 19tl9. Importância e valor dos 
sais de potassa; considerações sôbre os 
trabalhos de pesquisa e estudo desen
volvido pelo Geological Survey dos EE. 
UU., sôbre ~ possibilidades de ocor
rência no Brasil e sôbre a extração da 
potassa do "Kelp"; idéias gerais sôbre 
o aproveitamento da potassa das cin
zas das nossas vias-férreas e indústrias. 

Baritina; caracteres, modo de ocor
rência; as suas várias aplicações; pro
dução, nos EE. UU. em 1915; sua ocor
rência no Brasil; a exportação brasi
leira em 1920 e 1921. 

..-
' Anualniente o Conselho Nacional de Geor;rafla realiza -am eoncnrso de monosraflaa .. 

... peetoe r;eosrifle08 mnnlclpala, com direito a pr6mlos. Coneorra com o• HD• eet1a4e& 
r;eor;rifleo•, •ena levantamento•, aua documeu~. ·-
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Legislação federal 

Leis e Resoluções 
.· 

Ementário das leis e decretos publicados no período de 1 a 30 
de abril de 1948 

Leis 

Lei n. • %69, de 9 de abril de 1948 - "Dispõe 
.Obre representante do Ministério Público 
nos Conselhos Penitenciários dos Terri
tórios". 
"Dh\rlo Oficial'' de 14-4-.948. 

Lei a.• 270, de 10 de abril de 1948 - "Conce
de lsencão de direitos de imporiacão e ta
xas aduaneiras para reprodutores bovinos 
e 'lanlgeros . 
"Diário Oficial" de 14-4-948. 

Lei n.• 271, de 10 de abril de 1948 - "Assegu
ra a funcionários e extranumerárloa con
tagem de tempo · de servlco prestado à Di
visão de Organização Sanltârla e Funda
cão Rockteller" . 
"Diário Oficial" de 14-4-948. 

Lei n.• 272, de 10 de abril de 1948 - "Dispõe 
sôbre a aplicação de quotas no aparelha
mento d e rêdes ferroviárias". 
"Diário Oficial'' de 14-4-948. 

Lei n.0 273, de 20 de abril de 1948 - "Df. no
- va redação ao parágrafo único do artigo 

2.0, da Lei n.o 140, de 18 de novembro de 
1947". 

"Diário Oficial" de 26-4-948. 

Lei n.0 274, de 22 de abrll de 1948 ·....,. "Cria 
cargo Isolado, •e provimento efetivo, no 
Quadro Permanente do Mlnlistérlo da Ma
rinha'.'· 

"Diário Oficial" de 29-4-948 . 

Lei n.0 275, de 22 de abrll de 1948 - "Autori
za o Poder Executivo a abrir, pelo :Minis
tério da Educação e Saúde, crédito espe
cial para pagamento de gratificação de ma-
gistério" . · 

"Diário Oficial" de 27-4-948 . 

Decretos Executivos 
Decreto n .0 24 2811, de 30 de dezembro de 1947 

- "Outorga à Prefeitura Municipal de 
Maricá concessão para distribuir e forne
cer energia elétrica na cidade de Maricá, 
Estado do Rio de .Janeiro, utilizando usina. 
térmlca. 

"Diário Oficial'' de 1-4-948. 

Decreto n.• 24 380, de 22 de janeiro de 1948 -
"Autoriza a Companhia Mineira de Eletri
cidade a substituir em sua Usina "Mar
melos I" dois grupos geradores de 120 
KW por um de 2 00 KVA" . 

"Diário Oflcla,l" de 8-4-948. 

Decreto n.0 24 420, de SO de janeiro de 19'8 -
"Outorga à emprêsa "Eletro-Qulmica Bra
sllelra Sociedade Anônima" com sedii em 
Belo Horizonte , concessão para o aprovei
tamento de energia hidráulica existente no 
rio Piranga, distrito de Guaraclaba, mu
nlclpto de Plra.nga, Estado de Minas 
Gerais" . 
"Diário Oficial" de 29-4-948 . 

Decreto n.0 2 487, de SO de março de 1948 -
"Suprime cargo excedente". 
"Diário Oficial" de 1-4-948. 

Decreto n.0 24 4M, de 4 de fevereiro de ..1M8 -
"Concede à Cia. Brasileira de Zinco S/A. 
autorização para funcionar como emprêsa 
de mineração" . 

"Diário Oficial" de 22-~948 . 

Decreto n.0 24 466, de 4 de fevereiro de 1948 -
"Aprova o Regulamento para o Estado 
Maior do Exército. (R-173)". 

"Diário Oficial" de 8-4-948. 

Decreto n.0 24 4811, de 6 de fevereiro de 1948 -
"Autori:i:a estrangeiro a adquirir o domi
nió útll do terreno de marinha que men
ciona, sltuad·o nesta capital". 

"Diário Oficial" de ó-4-948 . 

Decreto n.o 24 486, de 6 de fevereiro de 1948 -
"Autoriza estrangeiro a adquirir o dominlo 
útil do terreno de marinha que mencl.ona, 
situado nesta capital". 

"Diário Oficial" de 16-4-948. 

Decreto n.0 24 516, de 12 de fevereiro de 1948 -
"Outorga a Dal Zotto, Eder S . Companhia 
Limitada, , concessão para o aproveitamen- · 
to de energia hidráulica da cachoeira Ran-
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cho Fundo situada no rio São Marcos, Es
tado do Rio Grande do Sul". 
"Diário Oficial'' de 15-ll-948. 

Decreto n.0 24 61', de 2 de · março de 1948 -
"Aprova alterações introduzidas nos esta
tutos da "Rio de J'aneiro" Companhia Na
cional de Seguros Gerais". 

"Diário fiflcial" de 7-4-948. 

Decreto n.0 24 635, de 4 de março de lM8 -
"Autoriza estrangeiro a adquirir o domlnlo 
útil do terreno de .acrescido de marinha, 
que menciona, situado nesta capital". 
"Diário Oficial" de 15-4-948. 

Deereto n.o 24 6S8, de 9 de março de 1948 -
"Aprova alterações Introduzidas nos Esta
tutos da Sul América, Terrestre, Marltimos 
e Acidentes". 

"Dlá~lo Oficial" de 16-4-948. 

Deereto n. o 24 889, de 9 de março de 1948 -
"Ct>ncede à firma "Trlewaler S. Compa
nhia Limitada" autorização para funcionar .. 
como emprêsa de navegação de cabotagem 
de acôrdo com o que prescreve o decreto
lei n.o 2 784, de 20 de novembto de 1940". 
"Diário Oficial" de 10-4-948. 

Deereto n,o 24 654, de 12 de março de 1948 -
"Suprime cargos vagos" . 

"Diário Oficial" de 27-4-94S. 

Deereto n. • 24 664, de 1S de março de 1948 -
"Autoriza estrangeiro a adquirir o domí
nio tltil do térreno de acrescido de mari
nha que menciona, situado nesta capital". 

"Diário Oficial" de 15-4-948. 

Deereto n. • 24 665, de lS de março de 1948 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Nestor 
Prestes Valente a comprar pedras pre
clo11&11". 
"Diário Oflical" de 3-4-948 . 

Deer~to n. o 24 67S, de 15 de marco de 1948 -
"Aprova alteracões Introduzidas nos esla
tutos da "Sul Amérloe. Capitalização S .A." 

"Diário Oficial" de 16-4-948. 

Deerete n. 0 24 88ll, de 16 de março de 1948 -
"Autoriza "Mercantil e Industrial ... Atlas 
S.A." a comprar pedras precloaas" . 

"Diário Oficial" de 3-4-948. 

Decreto n. • 24 697, ,; A" de 23 de maroe de lMll 
- "Aprova o Regulamento expedido em 
virtude da lei n.º 262, de 23 de fevereiro 
de 1948, e dá outrae provldênclas'I. 
"Diário Oficial" de 6-4-948. 

Deereto n.0 24 70t, de 29 de mareo de 19'8 
"Autoriza a "Companhia Sul-Americana de 
Serviços Ptlbllcos" a ampliar as Instala
ções da cidade de Livramento, no Estado 
do Rio Grande do Sul" . 
"Diário Oficial" de 7--4-948. 

Deereto n. o 24 705, de 29 de março de 1948 -
"Autoriza a "Emprêsa Sul-Brasileira de 
Eletricidade S .A ." a construir uma linha 
de transmissão entre a cidade de J'olnvlle 
e o Km oi da estrada Santa Catarina, no 
Estado de Santa Catarina e dá outras pro
vidências". 

"J?lt.rl() Oficial" de 23-4-9-48 . 

Decreto n.0 M 707, de 29 de marco de 1948 
"Autoriza a "Companhia Cimento Brasi
leiro" emprêsa de mineração a lavrar cal
cáreos e associados no munlcfplo de Silo 
Gabriel, Estado do ~lo Grande do Sul". 

"Diário Oficial" de ·10-4-948. 

l>ecreto n. 0 2i 780, de SO de março de 11M8 -
"Concede l'l!conheclmento ao curso de ciên
cias econômlC&ll da Faculdade de .Ciências 
de Pelotas". 

"Diário Oficial" de 26-4-948. 

Decreto n.0 24 782, de 30 de março de 19'8 -
"Abre, pelo Ministério da Fazenda, o cré
dito extraordinário de Cr$ 1 500 000,00, pa
ra socorro à população do municlpio de Vi
çosa, no Estado de Minas Gerais, vltittul 
de inun~ações". 

"Diário Oficial" de 1-4-948. 

Decreto n.0 24 785, de SO de março de 19'8 -
"Aprova a reforma dos estatutos do "Ban
co do Rio Grande do Sul s .. A.'' oom sede 
em Pôrto Alegre, no Estado do Rio Gran
de do Sul". 

"Diário Oficial" de 15--4-9-48. 

Decreto n.0 U 7S9, de l de abril de 194.8 -
"Aprova e manda executar o Regulamento 
para a Escola de Guerra Naval". 

"Diário Oficial" de 3-4-9-48. 

Decreto n. 0 2' 736, de SO de marco de 1948 -
"Autoriza a aquisição . de terras d_estina• 
das à ampliação do Pôsto dé Criação de 
Barbacena, Elltado djl Minas ~erals" . 

"Diário Ofldal" de 1-4-948. 

Decreto •·º 24 7S8, de l de abril d.e 11M8 
"Suprime cargo excedente". 
"Diário Oficial" de 3-4-948. 

Decreto n . o 24 741, de 2 de abril de 1948 -
"Autoriza o Govêrno do Estado de Minas 
Gerais a construir uma linha de transmis
sões entre a subestação transformadora da 
"Cidade Industrial" no distrito de Conta
gem e· a localidade de Tabuões no distri
to de Iblutê, munlclpio de Betim, e dt. 
outras providências" .• 
"Diário Oficial" de 7--4-918. 

Decreto n . • 24 '742, de 2 de abril de 1948 -
"Transfere a Mário Emllio Coutinho Sar
lo a concessão para aproveitamento indus
trial de energia hidráulica, outorgada a 
Henrique Nunes Coutinho pelo decreto n.o 
20 650, de 22 de fevereiro de 1946" . 

"Diário Oficial" de 15-4-948. 

Decreto n. • 24 748, de ! de abril de 194.8 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Angel9 
Constantino Delflno a lavrai' calcáreo no 

'inuniclplo de Lavras, Estado de Minas 
Gerais". 

"Diário Oficial" de 5-4-9-48. 

Deereto n. • 2' 744, de 2 de abril de 11148 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Irineu Fe
lisberto a lavrar mica. e associados no mu
nicipio de Conselheiro Pena, Estado de 
Minas Gerai&" . 

"Diário Oficial" de 5-4-948. 

Decreto n . ., 24 745, de 2 de abril de 11148 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Nicolau 
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Pamzera a pesquisar areia quartzosa, cau
llm, ouro e associados no munlclpJo de 
Tiradentes, Estado de Minas Gerais. 

"Diário Oficial" de 5-4-948. 

Decreto n . 0 24 746, de 2 de abril de 1M8 -
"Autoriza os cidadãos brasileiros Manuel 
Ferreira Guimarães e Júlio Mourão Gui
marães a lavrar ouro no munlclpio de Ma-

. rlana, Estado de Minas Gerall!f', · 
"Diário Oficial" de 5-4-948. 

Declreto n.0 24 747, de 2 de abril de iNS -
"Autoriza a emprêsa de mineração "Sul 
Amei;.icana de Minérios S. A." a pesquisar 
caullin e associados no municlplo de Ita
pecerica da Serra, Estado de São Paulo". 

"Diário Oficial" de 5-4-948. 

Declreto n.0 U 749, dé & de abril de 1M8 -
"Aprova o Regulami:nto para o Servi<:<> 
de Investigações de AcidentéB Aeronáuti
co•" . 
"Diário Oficial" de 7-4-948. 

1 

Decreto n .0 24 750, de 5 de abril de 1948 -
'.'Altera dlsposlcões do Regulamento da 
Ordem do Mérito Aeronáutico aprovado 
pelo decreto n.o 20 496, de 24 de janeiro 
de 1946". 

"Diário Oficial" de 7-4-948. 

Decreto n.0 24 751, de 5 de abril de lNS -
"Altera a lotação do Ministério da Aero
náutica" . 

"Diário Oficial" de 7-4-948. 

Decreto n.0 24 752, de 5 de abril de 11148 -
"Suprime cargos provisórios". 

·- "Diário Oficial" de 7-4-948 . 

Decreto n.0 24 753, de li de abrll de 11148 -
"Altera a . lotacão do Ministério da Edu
cação e Saúde" . 

"Diário Oficial" de 7-4-948. 

Decreto n.• 24 754, de 5 de abri• de lMS 
"Abre pelo Ministério da Educacão e Saú
de o crédito especial de Cr$ 4 000 000,00 
para pagamento de auxilio concedido à 
Fundacão Abrigo Crls~ Redentor" . 

"Diário Otlclal" de 7-4-948. 

Decreto n . • 24 764, de 6 de abril de 1948 -
"Concede reconhecimento, sob regime de 
inspeção permanente, ao Ginásio Patrocl
nto de São José, de Aracaju". 

"Diário Oficial" de 16-4-948. 

Declreto n. 0 24 766, de 6 de abrll de 1948 -
"Concede reconhecimento, sob regime de 
lnspecão permanente, ao Ginásio Sagrado 
Coracão de Jesus, de Santa Cruz". 

"Diário Oficial" de 15-4-948. 

Decreto n.0 24 768, de 8 de 
0

abrll de 11148 -
"Concede equiparação à Escola de Enfer
magem da Cruz Vermelha Brasileira". 

"Dhl,rlo Oficial" de 13-4-948. 

.Decreto n.~ 24 789, de 6 de abrll de 1948 -
"Concede equiparação à Escola de Enfer
meira São Francisco de Assis" . 

"Diário Oficial" de 22-4-948. 

Decreto n. • 24 775, de 7 de abril de 19'8 -
"Altera, sem aumento de despesa, tabelu 
numéricas, ordina\rias e suplementar de 
extranumerários-mensallstas do Ministério 
·da Guerra". 

"Diário Oficial" de Í5-4-948. 
Decretá n. • 24 '178, ·de 8 de abril de 19'8 -

"Altera a redacão do artigo 13 e suas all
neas do Regulamento aprovado pelo De
creto n.o 22 52:1, de 9 de mar<:<> de 1983". 

"Dla\rto Otlclal" de 10-4-948. 

Decreto n.• 24 777, de 8 de abril de 11148 -
"Revoga, a partir de 1. • de janeiro de 
1961 aa disposições do decreto n.o 8 802, , 
de 23 de janeiro de 1942". 

"Diário Oficial" de lo-4-948. 

Decreto n.0 24 780, de ll de abril de 1948 -
"Autoriza a "Companhia Sanjoanense de 
Eletricidade" a estabelecer uma linha de 
transmissão entre a Usina São José e a 
cidade de São João da Boa Vista, Instalar 
subestações de transformação e reformar 
a rêde de distribuição em São João da 
Boa Vista no Estado de São Paulo" . 

"Diário Oficial" de 17-4-948. 

Decreto n. • 24 781, de 12 de abril de 11148 -
"Retifica o decreto n.o 24 848, de 10 de 
marco de 1948" . 

"Diário Oficial" de 14-4-948. 

Decreto n. • U 782, de 12 de abril de UN8 -
"Autoriza a "Companhia Paulista de Mine
ração" a pesquisar arglla e 88110clados no 
municlplo da capital do Estado de São 
Paulo". 

"Diário Oficial" de 15-4-948. 

Decreto n. • 24 '184, de 12 de abril de 19'8 
"Autoriza o cidadão brasileiro Clemente 
Onofre Warpechowskl a pesquisar cobre no 
munlclplo de São Lu!s Gonzaga, E'tad.o 
do Rio Grande do Sul". 

"Diário Oficial" de 15-4-948. 

Decreto n. • 24 '185, de 12 de abril de 1M8 -
"Autoriza a cidadã brasileira Il!aura Fer
nandes Rodrlg.J,1eS, a pesquisar quartzito 
e associados no munlclplo de Santo ÀD
dré, Estado de São Paulo" . 

"Diário Oficial" de 15-4-948. 

Decreto n. • 24 786, de 12 de abril de 1948 -
••Autoriza o cidadão brasileiro Cid llünlz 
Barreto a pesquisar areias quartzlferas r.o 
municlpio de São Vicente, Estado 1le São 
Paulo". 

"Dla\rlo Oficial" de 16-4-948. 

Decreto n. • 24 '18'1, de 12 de abril de 1948 -
"Autoriza "Calcite Indústria _e Comércio 
de Materiais Ltda.," a pesquisar calcá
reo e associados no munictplo de Soroca
ba, no Estado de São Paulo" . 

''Diário Oficial" de 16-4-948. 

Decreto n.• 24 788, de 12• de abril de UMS -
"Renova o decreto n .º 20 150 de 6 de de
zembro de 1946" . 

"Diário Oficial" de 15-'-1!48. 
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Deereto n.0 24 790, de 12 de abril de 1948 
"Suprime cargo vago". 

"Dlàrlo Oficial" de 13-4-948. 

Deereto n. • 24 791, de lZ de abril de 1948 -
"Aprova novo orcamento para a constru
clo de uma ponte acostàvel no pOrto de 
Maragojlpe, Estado da Bahia" . 

"Dlàrlo Oficial" de 14-4-948. 

Deereto n.0 24 793, ·de 12 de abril de UM8 
"Abre ao Poder Judlclàrlo o crédito es
pecial de Cr$ 631 950,00 (seiscentos e trin
ta e um mil novecentos e cinqüenta cru
zeiros) para . pagamento de aumento de 
vencimentos dos funclonàrlos da Secreta
ria do Supremo Tribunal Federal". 

"Dlàrlo Oficial" de 14-4-948. 

Deereto n.0 24 794, de 12 de -abril de 1948 -
"Abre ao Ministério da Fazenda o crédito 
especial de Cr$ 5 071,50 para pagamento 
de vencimentos e gratlficacões ao otlclal 
legislativo da Secretaria da Câmara dos 
Deputados Leônldas de Resende"~ 

"Dlàrlo' Oficial" de 14-4-948. 

Deereto n.0 24 795, de 12 de abril de 1948 -
"Autoriza estrangeiro a adquirir o domf
nlo útil do terreno de marinha que men
ciona, situado nesta capital". 

"Diàrlo Oficial" de 16-4-948. 

Deereto n.0 24 796, de 13 de abril de 1948 -
"Concede autorização para funcionamento 
do curso de medicina da Faculdade de 
Medicina do Ceari". · 

"Dlàrlo Oficial" de 15-4-ê48. 

Deereto n.0 24 797, de lS de abril de 1948 -
"Concede autorização ·para funcionamento 
do curso de ciências econômicas da Facul
dade de Ciências Econômicas da Parafba' '. 

"Dlàrlo Oficial" de 17-4-948. 

Deereto n.0 24 799, de lS de abril de 1948 -
"Expede novos quadros do pessoal do 
I.A.P.C.". 

"Diàrlo Oficial" de 15-4-948. 

Deereto n.º ·24 800 cJe 13 de abril de 1948 -
"Altera sem aumento de despesa a tabe
la numérica ordlnàrla de extranumeràrlo
mensallsta da Rêde de Vlacão Cearense do 
Ministério da Viação e Obras Públicas" . 

"Dlàrlo Oficial" de 15-4-948. 

Deereto n.0 24 807, de lS de abril de 1948 
"Concede autorização para funcionar como 
emprêsa de energia elétrica, a "Compa
nhia Fôrça e Luz Figueira do Rio Doce" . 

"Diàrlo Oficial" de 23-4-948. 

Decreto n.0 24 808, de 13 de abril de 1948 -
"Concede autorização para funcionar como 
emprêsa de energia elétrica a "Compa
nhia Fôrça e Luz de Monte Carmelo". 

"Dlàrlo Oficial" de 17-4-948. 

Deereto n.0 24 810, ae 24 de abril de 1948 -
"Concede autorização para funwonar como 
emprêsa de energia elétricá, à sociedade 
Fôrça e Luz Curltlbanense Limitada". 

"Dlàrlo Oficial" de 24-4-94S. 

Decreto n .0 24 811, de lS de abril de 1948 
"Inclui no regime de administração pelo 
govêmo federal os bens que menciona, e 
dá outras providências". 

"Dlàrlo Oficial" de 15-4-948.· 

Decreto n.0 24 812, de lS de abril de 1948 -
"Concede à Associação Comercial de Ilhéus 
a prerd>gatlva da allnea d do art. 513 
da Consolidação das Leis do Trabalho" . 
"Dlàrlo Oficial" de 15-4-948. 

Decreto n.0 24 815, de lS de abril de 1948-=. 
"Concede. à sociedade . "Comércio l#ldústrla 
Construtora Agric'ola (Cical) Limitada" 
autorização · para funcionar 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". 

"Diàrlo Oficial" de 22-4-948. 

Decreto n.0 24 816, de lS de marco de 1948 -
"Concede à sociedade "Dova Navegação 
Limitada" autorização para continuar . a 
funcionar como emprêsa de navegação de 
cabotagem, de acôrdo com o que prescre
ve o decreto-lei n.o 2 784, de 20 de no-
vembro de 1940". · 

"Dlàrlo Oficial" de 26-4-948. 

Decreto n.0 24 818, de 14 de abril de 1948 -
"Declara de ·utilidade para desapropriação, 
Imóvel situado em São Francisco do Con
de, Estado da Bahia, necessàrlo à Instala
ção de refinaria de petróleo". 

"Dlàrlo Oficial" de 16-4-948. 

Decreto n .0 24 819, de 14 de abril de 1948 -
"Abre ao Ministério da Agricultura o cré
dito .especial de Cr$ 40 000,00 para o fim 
que especifica". 

"Dlàrlo Oficial'.' de 16-4-948. 

Decreto n.º 24 820, de 14 de abril de 194S 
"Abre ao Ministério da Agricultura o cré
dito esp~clal de Cr$ 165 000,00 para o fim 
que especifica". 

"Dlàrlo Oficial" de 16-4-948. 

Decreto n.º 24. 821, '1e 15 de abril de. 1948 -
"Altera o Regulamento Geral da Polfcla 
Militar do Distrito Federal". 

" Dlàrlo Oficial'' de 15-4-948 . 

Decreto n. o 24 822, de 15 de abril de 1948 -
"Abre ao Ministério da Viação e Obras 
Públicas o crédito especial de Cr 
8 400 000,00 para aquisição de vagões pos
tais. 

"Dlàrlo Oficial" de 17-4-948. 

Decreto n.º 24 823, de 15 de abril de 1948 -
"Reduz temporàrlamente, o tempo de ser
viço na tropa para promoção no Corpo de 
Oficiais Fuzileiros Navais". 1 
"Diàrlo Oficial" de 17-4-948 . 

Decreto n. o 24 824, de 15 de abril de ;J.948 ~ 
"Dà nova denomlnacão à função de Aju
dante, de que trata.o Regulamento do De
pósito Naval do Rio de Janeiro aprovado 
pelo decreto n .o 20 807, de 17 de dezembro 
de 1931". 

"Dlàrlo Oficial" de 17-4-948. 
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Decreto n.s> 24 8%5, de 16 de abril de 1948 -
"Altera o 1 l.º, do artigo 49 do Regula
mento da Escola Naval". 

"Diário Oficial" de 17-4-948. 

'»eereto n. o 24 8%6, de 16 de abril de 19'8 -
"Altera sem aumento de despesa a ta
bela numérica ordinária de extranumerá
rlo-mensallsta . do Quartel General da 5.ª 
Zona Aérea do Ministério da Aeronáutica". 

"Diário Oficial" de 17-4-948. 

Deereto n.º 24 82'1, de 19 de abril de 1948 
"Declara de utilidade pó.bllca para desa
proprlacão. terrenos necessários ao Depó
sltd de Aeronâutlca do Rio de .Janeiro, no 
Distrito Federal". 

"Dlârlo Oficial" de 22-4-948. 

Decreto n.0 24 828, de 19 de abril de 1948 -
"Suprime cargos vagos". · 

"Dlârlo Oficial" de 22-4-948. 

Decreto n.0 24 829, de 19 de abril de 1948 
"Suprime cargo vago". 
"Dlãrlo Oficial'' de 22-4-948. 

Deereto n.0 24 880, de 19 de abril de 1948 -
"Suprime cargos vagos". 

"Dlârlo Oficial" de 22-4-948. 

Deereto n.º 24 881, de 19 de abril de 1948 ..:... 
"Extingue cargo excedente". 

"Diário Oficial" de 22-4-948. 

• Decreto n.0 24 832, de 20 de abril ·de 1948 -
. "Declara órgão auxiliar do Conselho Na

cional de Aguas e Energia Elétrica o Ser
viço de Aguas e Energia Elétrica do Esta
do do Paranâ". _ 
"Dlãrlo Oficial" de 23-4-948. 

Decreto n.0 24 888, de 20 de abril de 1948 -
"Retifica a redac!o do decreto n. o 24 643, 
de 9 de marco de 1948". 

"Dlârlo Oficial" de· 23-4-948. 

Decreto n.º 24 884, de 20 de abril de 1948 -
"Retifica a redacão do decreto n.o 22 769, 
de 19 de .marco de 1947" . 

'IDlârlo Oficial'' de 23-4-948. 

Decreto n.0 24 8Sli, de 20 de abril de 1948 -
"Autoriza o Govêrno do Estado de Minas 
Gerais a construir uma linha de transmis
são entre a subestacão transformadora da 
"Cidade Industrial" no distrito de Con
tagem mnnlcip!o de Betim, e o distrito 
de Ribeirão das Neves, no munlcip!o de 
Pedro Leopoldo". 

"Diário Oficial" de 23-4-948. 

Decreto n.º 24 88'1, de 20 de abril de 1948 -
"Altera o art. 1.0 do decreto n.º 24 400, de 
28 de janeiro de 1946". 
"Diário Oficial" de 23-4-948. 

Decreto n.0 24 888, de 20 de abril de 1948 -
"Renova o decreto n.o 19 642, de 21 de se
tembro de' 1945". 
"Diârlo Oficial" de 24-4-948. · 

Decreto n.0 24 839, de 20 de abril de 1948 -
"Renova o decreto n.o 19 657, de 24 de se
tembro de 1948". 
"Diário Oficial" de 24-4-948. 

Decreto n. • 24 840, de 20 de abril de lMS -
"Renova o decreto n.o 19 850, de 22 de ou
tubro de 1945". 

"Diârlo Oficial" de 24-4-948. 

Deereto n.• 24 8ü, de 20 de abril de 1948 -
"Concede à "Sociedade Minérios Gerais 
Limitada" autorização para funcionar co
mo emprêsa de mineração". 

"Diário Oficial" de 29-4-948. 

Deereto n.0 24 848, de 20 de abril de 1948 -
"Autoriza o .Servlco de Prot~ aos fn
dlos do Ministério da Agrlc\)ltura a pes
quisar mica no munlciplo de Resplendor, 
Estado de Minas Gerais" . 

"Diário Oficial" de 23-4-948. 

Decreto n.0 24 844, de 20 de abril de 11M8 -
"Autoriza o cidadão brasUelro Slnval Va· 
le de Meneses a lavrar quartzo no munl
clplo de Bocalúva do Estado de Minas 
Gerais". · 

"Diário Oficial" de 24-4-948. 

Deereto n.0 24 845, de 20 de abril de 1948 -
"Autoriza a emprêsa "Mlneracão Brasil 
Canadá S.A.'' a lavrar jazida de ouro e 
associados no munlc!plo de Viseu, Estado 
do Pará". 

"Dlârlo Oficial" de 24-4-948. 

Deereto n.o 24 846, de 20 de abril de 1948 -
"Autoriza a emprêsa de mlneracão" Co
mércio e Indústria de Matérias Primas 
Minerais Mater Prima S.A .. a pesquisar 
bauxita e associados no mun!clplo de Po
cos de Caldas, Estado de Mlne.s Gerais". 

"Dlârio Oficial" de 24-4-948. 

Decreto n.• 24 84'1, de 20 de abril de 1948 
"Autoriza a emprêsa de Minerai:ão Co
mércio e Inddstrla de Matérias Primas 
Minerais Mater Prima S.A. a pesquisar 
bauxita e associados no munlcipio de Po
ços de Caldas, Estado de Minas Gerais". 

"Dlârlo Oficial" de 24-4-948. 

Decreto n.o 24 853, de 20 de abril de 1948 
"Acrescenta uma al1nea ao artigo 113 do 
Regulamento para os Centros de Prepara
ção de Oficiais da Reserva" . 

"Dlârlo Oficial" de 23-4-948. 

Decreto n. o 24 861, de 23 de abril de 11148 -
"Autorlzà a firma E. Carvalho a comprar 
pedras preciosas" . 

"Diário Oficial" de 29-4-948. 

Decreto n.º 24 862, de 2S de abril de 1948 
"Autoriza o cidadão brasileiro Pedro Fra
ga a pesquisar jazidas . de petróleo e gases 
naturais - classe X - no munlclplo de 
Bom Retiro, Estado de Santa Catarina". 

"Dlti.rlo Oficial" de 26-4-948. 

Decreto n. o 24 863, de 2S de abril de 1948 -
"Altera a lotacão de Repartições do Mi
nistério da .Justlca e Negocios Interiores". 

"Diário Oficial" de 26-4-948. 

Decreto n.0 24 864, de 28 de abril de 1948 -
"Suprime cargos provisórios". 

"Diário ·oficial" de 26-4-948. 
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Deereto n .0 24 1166, de 2S de abril de 19'8 -
"E:dlngue cargos excedentes" . 

" Dh\rlo Oficial"' de 24-4-948. 

Deereto n.0 24 866, de %S de abril de 1948 -
"Extingue cargos exce.dentes" . 

"Diár io Oficial" de 24-4-948. 

Decreto n .0 24 86'7, de 2S de abril de 19'8 -
"Suprime cargo vago". 

"Diário Oficial" de 24-4-948 . 

Deereto n.º 24 870, de Z4 de abril de 19'8 -
"Abre ao Ministério da Agricultura o cré
dito especial de Cr$ 416 764,00 para o fim 
que especifica" . 

"Diário Oficial" de 27-4-948. 

Decreto n. • 24 872, .de %6 de abril de 1948 -
"Altera sem aumento de ·d espesà a tabela 
numérica ordinária de extranumerário
mensal!sta, do Instituto de ôleos, do Ml
nlstél'lo da Agricultura" . 

"Diário Oficial" de 29-4-948. 

Decreto n. • 24 880, de 2'1 de abril de 1948 -
"Aprova projetos e orçamentos para obraa 
no põrto de · Ilhéus" . 

"Diário Oficial" de 29-4-948. 

Decreto n.• 24 88S, de 28 de abril de 1948 
"Aprova o Regulamento do Instituto Rio 
Branco, do Ministério das Relações Ex
teriores". 

"Diário Oficial" 30-4-948. 

_.. AOS EDITGBES: ••te "Boletim" nio tu publlcidade remunerada, entretanto regl1tará 011 
..., eomentará &f eontrlbuieÕM 116bre seosrafia oa de interêHe geosrátlco qae sejam enviada• 
.. Con1elho Nacional de Geografia, eoncorrendo dhH moei.o para mala ampla difusão da blblte
pafla referente à geografia brafllelra. 



, 
Integra da legislação de interêsse 

geográfico 
Leis 

Lei n~ 4!0, de S ~e outubro de 1948 

COtlCede ouaif1'o BBf>ecWl ao lnaUtuto H'8t6rico 
e Geogrdffoo de Santa Catanna, para reo
Hirag4o de congruao comemorativo do bi
cmtendno da co1oniaaç4o açoriana. 

O Presidente da Rep'llbllca: 

Faço saber que o Congresso Nacional de
creta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1.• E' concedido ao Instituto Histó
rico e GeogrUlco de Santa Catarina. com sede 
em Florianópolis. o auxnto especial de Cri 
:lOO 000,00 (duzentos mil cruzeiros), a fim de 
realizar o congreBSo comemorativo do blcen
teml.rio da colonização açoriana. 

Art. 2.• E' o Poder Executivo autorizá-
do a abrir pelo Ministério da Educação e Sa11-
de o crédito especial para atender à despesa 
com o pagamento do referido auxilio, feita a 
prestação' de contas na forma da lei. 

Art. 3.• Revogam-se as disposições em 
contri.rio. 

Rio de Janeiro S de outubro de 1948, 127.• 
da Independência e 60.• da Repdbllca. 

EURICO G. D~ 

Clemente Manam 
01/Cdio Xav«er de Abreu 

~Diário Oficial" de 9-10-948. 

-te 

Lei n.0 431, de 1Z de outubro de 19'8 

Automa a abertura, pelo Min'8t6no da Gver
ra, de cr"dUo eapecía1, para ddapeaoa eotn 
a conc1ua4o da carta geourdftca do eato
do de Mato Grosso. · 

O .Presidente da Rep11bllca : 

Faço saber que o Congresso Nacional de
creta e eu sancione a seguinte Lei: 

Art. 1.• E' o Poder Executivo autorizado 
a abrir, pelo Ministério da Guerra, ,um crédito 
especial de Cr$ 850 000,0 (oitocentos e cinqüen
ta mil cruzeiros). para o pagamento de dee
pesas com os trabalhos complementares e a 
lmpreBBão da carta geográfica do Blltado de 
Mato Grosso. 

Art. 2.• Esta Lei entrará em vigor na da· 
ta da sua publicação revogadas as dillposlc6N 
em contrário. 

Rio de Janeiro, 12 de outubro de 1948. 
127 .. º da Independência e 60.• da Rep'llblica. 

EURICO G. DUTRA 

Canrobert P . da Costa 
01/Cdto Xamer de Abreu 

'lDlárlo Oficial'' de 16-10-948. 

~ l:1te "Boletim'', a "Revista Braalleua de Geocrafla" e a• obraa da "Blblloteea Geecráftea 
...,. Braallelra" encontram-1e à venda nas princlpal1 llvrarla1 do paf1 e na Secretaria Geral 
ele Conlfllho Nacional de Geografia - Praça Getúlio Varcu, H - Edlffclo Francl1co Serrader -
6.0 andar - Bio de Janeiro, D. F. 



Legislação estadual 
, 
Integra da~ leis, decretos ·e demais atos 

de interêsse geográfico 
.MINAS GERAIS 

Decreto n.º 2 904, de 8 de outubro de 1948 

•arca o dia 15 de novembro de 1948 para a 
fnstalac4o das comarcaa a que se refere o 
art. 16 do .Ato daa Disposições Oonstitumo
nais Transttóriaa do Estado. 

O Governador do Estado de Minas Gerais, 
no uso daa atribuições que lhe conferem o 
art . 51 Inciso II, da Constituição Estadual, 
e o art'. 6. • da Lei de Organização .Judiciária 
(decreto-lei n. • 1 630, de 15 d~ janeiro de 
1946), e 

Considerando que o art. 25 de Ato das Dis
J>QBlções Transitórias da Constituição do Es
tado elevou a comarcas de entrância Inicial os 
atuais têrmos anexos; 

Considerando que o egrégio Tribunal de 
.1uatlça de Minas julgou inoperante essa dis
posição; 

Considerando, porém, que a decisão foi re
formada por acórdão do egrégio Supremo Tri
bunal Federal, proferido nos autos do recurso 
extraordlné.rio n. 0 12 864; 

Considerando que, embora não publicado o 
· acórdão e, portanto incerto o tnlcio do prazo • 

de sessenta (60) dias referido no citado arti
go do Ato das Disposições Constitucionais· 
Transitórias, nada impede que seja desde já 
promovida a instalação das comarcas; ' . 

Considerando, finalmente, que, como deci
diu o colendo Tribunal de .Justiça, compete ao 
Govêrno marcar a data da instalação das co
marcas em que se devam transformar os têr
mos anexos, 

Decreta: 

Art. 1. • - Fica marcado o dia 15 de no
vembro de 1948 para a instalação das comar
cas a que se refere o dito art. 25 do Ato d!lS 
Disposições Constitucionais Transitórias do 
Estado . 

Art. 2.• - As ·solenidades de Instalação 
serão presididas pelo .1uiz Municipal do têr
mo respectivo e na falta deste, pelo .Juiz de 
Paz, em exerc!clo, no distrito da sede, obede
cendo-se o disposto no paré.grafo iinlco do 
art. 6.• da Lei de Organização .Judiciária. 

Art. 3.• - J!lste decreto entrará em vigor' 
na data de sua publicação, revogadas as dia- . 
posições . em contrário . 

Mando, portanto, a tõdas as ·autoridades, a 
quem o conhecimento e execução dêste decre
to pertencer que o cumpram e façam cumprir 
tão inteiramente como nele se contém. 

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte 8 de 
outubro de 1948. 

MILTON SOARES CAMPOS 
Pedro .Aleixo 

"Diário Oficial'~ Minas ~rals, 9-10-948. 

. RIO DE JANEIRO 

Lei n.º 249, de 21 de outubro de 1948 

A Assembléia Legislativa do Estado do 
Rio de .Janeiro decreta e eu sanciono a se
guinte Lei: 

Art . 1.? - Fica aprovado o Convênio fir
mado entre o Estado do Rio de .Janeiro e o 
Conselho Nacional de Geografia, do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatlstica, a 9 de 
agõsto de 1948, · para a elaboração de uma no- . 
va carta corográflca do Estado. 

Art. 2.• - Para atender ao pagamento da 
1. • (primeira) parcela do auxilio cablvel pela 
execução do Convênio de que trata o artigo an-

·terior e nos têrmos das cláusulas 6. • · (sexta) 
e 11.• (décima primeira) do mesmo Convênio, 
fica aberto o crédito especial de Cr$ 200 000,00 
(duzentos mil cruzeiros) . 

, Art'. 3.0 - Esta lei entra em vigor na da7 
ta de sua publicação, revogadas as dispos!

. ções em contrário. 

Palácio do Govêrno, em Niterói, 21 de ou
tubro de 1948 . 

EDMUNDO DE MACEDO SOARES E SILVA 

Hélio Cruz de Oli11eira 
Ivair Nogueira Itagiba 
Ismael de Lima Coutinho 
Vasco de Freitas Barcelos 
LuiB de Almeida Pinto 

·Juvenal de Queirós Vieira 
Bento Santos de .Almeida 

* 
"CONVJ!lNIO CELEBRADO ENTRE O CON
SELHO NACIONAL DE GEOGRAFIA E O 
ESTADO DO RIO DE .JANEIRO PARA A 
ELABORAÇÃO DE UMA NOVA CARTA CO
ROGRAFICA DO ESTADO. 

' 
Aos nove dias do mês de agõsto do ano 

de mil novecentos e quarenta e oito (1948). 
na sede do Conselho Nacional de Geografia do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatlstlca, 
o embaixador .José Carlos de Macedo Soares, 
presidente do referido Instituto, em nome do 
mencionado Conselho, nos têrmos da Resolu
ção n .• 217 de 13 de julho último, da sua 
Assembléia Geral, e o Cel. Edmundo de Ma
cedo Soares e Silva, na qualidade de gover
nador do Estado do Rio de .Janeiro, assinam 
o presente Convênio para a elaboração de uma 
carta corográflca do Estado do Rio de Ja
neiro, de ~cõrdo com as clé.usulas seguintes: 
~ CLAUSULA PRIMEIRA - O Govêrno do 
Estado do Rio de .Janeiro acorda em aplicar a 

, Importância. de um milhão e duzentos mil cru
zeiros (Cr$ 1 200 000,00) no preparo de uma 
atualizada carta corográflca do Estado, me
diante a restituição das fotografias aéreas ti-
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radas pelo sistema Trlmetrogon, que em n'Õ.
lnero de cêrca de duas mil . e quinhentas 
(2 500) e de propriedade do Conselho Nacional 
de Geografia, cobrem a totalidade do territó
rio estadual, e na Impressão da mesma carta 
na escala de 1:400 000 em cinco côres, num 
mlnlmo de 5 000 exemplares . CLAUSULA SE
GUNDA - O Conselho Nacional de Geografia 
toma a seu cargo · a restituição cartográfica 
dessas fotografias, mencionadas na cláusula 
anterior, utilizando o aparelhamento e todos 
os elementos técnicos de que dispõe. - CLAU
SULA TERCEIRA - O Conselho Nacional de 
Geografia colaborará. com o Estac;lo do Rio de 
J"anelro. através do Departamento Geográfico 
estadual. auxiliando nos trabalhos terrestres 
para a conveniente aceleração do levantamen
to planlmétrico e altlmétrlco, mediante a apli
cação de p essoal. Instrumental e material, na 
medida das suas possibilidades, de modo a 
que se estabeleça no território do Estado uma 
estrutura de apolo necessãrla à restituição das 
r efe ridas fotografias e que sirva também a fu
turos trabalhos r elacionadas com o aproveita
mento de quedas d'água, traçados d e estra
das de ferro e de rodagem, drenagem, abaste
cimentos d 'água, definições de linhas llmltro
fes e preparo de um futuro cadastro agrlcola. 
- CLAUSULA QUARTA - O Conselho Nacio
nal de Geografia propõe-se, mediante o au
xilio mencionado na cláusula primeira, que 
se destina ao pagamento de material e do 
pessoal que serã obrigado acrescer para o de
vido cumprimente da tarefa estabelecida nes
te Convênio - a concluir a parte planlmétrlca 
da carta até junho de_ mil novecentos e qua
renta e nove (1949) e a parte altlmétrlca até 
junhó de mil novecentos e cinqüenta (1950), 
salvo motivos de fôrça maior, alheios à sua 
administração. - CLAUSULA QUINTA -
Conclulda a carta corográfica original, na es
cala de 1 :250 000, serã feita a redução da mes
ma para a escala de 1 :400 000, para fins de sua 
impressão pelo Serviço de Cartografia do Con
selho Nacional de Geografia. - · CLAUSULA 
SEXTA - O Estado do Rio de J"anelro obri
ga-se a entregar ao Conselho Nacional de Geo
grafia, para os fins mencionados nest• Con
vênio, a - importância de'tlarada na cláusula pri
meira de um milhão e duzentos mil cruzeiros 
(Cr$ i 200 000,00), nas três parcelas anuais se
guintes : - a primeira, de duzentos mil cru
zeiros (Cr$ 200 000,00), no inicio do segundo 
semestre do corrente ano; a segunda, de se
tecentos mil · cruzeiros (Cr$ 700 000,00), em 
duas prestações Iguais, de trezentos e cin
qüenta mil cruzeiros (Cr$ 350 000,00) cada 
uma, no correr do ano de mil novecentos e 
quarenta e nove (1949), .sendo uma em cada 
semestre; e a terceira e final, de t rezentos 
mil cruzeiros (Cr$ SOO 000,00) no primeiro se
mestre de mll novecentos e cinqüenta (1950). 

· - CLAUSULA Sl!:'l'IMA - Todo o material per-

manente adquirido pelas 'llerbas previstas na 
clãusula ·VI será, no flm do trabalho, incor
porado ao patrimônio do Departamento Geo
grãtlco estadual. CLAUSULA OITAVA - Se
rá constituláa uma Comissão- de três mem
bros, dois designados pelo governador do Es
tado do Rio de Janeiro e um pelo presidente. 
do Conselho Nacional de Geografia, para ela
borar o plano dos trabalhos terrestres e carto
grãficos pr.evistos neste Convênio e controlar 
a sua execução, inclusive quanto à aplh:ação 
do numerário a êle destinado . O Plano que 
a Comissão elaborar será submetlõo à aprova
ção do secretário de Viação e Obras Pdbll
cas do Estado e do secretário-geral do Con
selho - CLAUSULA NONA - As lmporttn
clas mencionadas na cláusula sexta ser1l9 de
positadas no Banco .do Brasil, em conta es
pecial, cuja movimentação serã feita pelo Con
selho Nacional de Geografia, ouvida a Comia-· 
são entrevista na cláusula oitava, do acôrdo 
com as condições clêste Convênio e atendendo 
ao desenvolvimento dos trabalhos. - CLAU
SULA Dl!:CIJl{A - A contribuição do Estado 
mencionada ao presente Convênio terá o ca
ráter de auxilio ao Conselho. - CLAUSULA 
Dl!:CIMA PRIMEIRA - Os auxlllos pareia.la 
estipulados na cláusula sexta correrão, o pri
meiro de duzentos mil cruzeiros (Cr$ 200 000,00) 
à conta de crédito especial a ser aberto no cor
rente exerclclo; o segundo e o terceiro, de 
setecentos mil cruzeiros . (Cr$ 700 000,00) e tre
zentos mil cruzeiros (800 000,00) à conta da 
verba a ser lnserta na Lei Orçamentária do 
Estado dos anos de mil novecentos e quaren
ta e nove (1949) e mil novecentos e cinqüenta 
(1950), respectivamente. - CLAUSULA Dl!:CI
MA SEGUNDA - O Estado não se responsa
biliza por indenização de espécie alguma, ca
so o presente Convênio não 'seja aprovado pe
la Assembléia Legislativa Estadual- ou regis
trado no Tribunal de Contas do Estado. 
CLAUSULA Dl!:CIMA TERCEIRA - A vigên
cia deste Convênio extingue-se a trinta e um 
(81) de dezembro de mil novecentos e cin
qüenta (1950) , com o cumprlm'ento das obri
gações assumidas por ambas as partes . E por 
estarem acordes, lavrou-se o presente Con
vênio, que vai assinado pelas partes Interes
sadas devidamente credenciadas para tal fim; 
do texto dêste Convênio foram datilografadas 
oito exemplares, sendo dois em original e 
seis em cópias; todos os exemplares são au
tentleil.dos pelos contratantes, destinando-se 
num original e três cópias para cada parte 
convencional . 

Rio de J"anelro, em 9 de agõsto de 19'8, 
ano xm do Instituto. 

EDMUNDO DE MACEDO SOARES E SILVA 
Joa6 Carlos de Macedo BoarBB. 

(D.O., Rio de J"anelro, 22-10-948). 

..-
Anualmente o Conselho Nacional de Geografia realiza um co~cursô de monografia. de 
aspecto• g;eográflco1 municipais, com direito a prêmios. Concorra com os seus. estadH 

&'BO&'ráflcol, ICUB levantamentol, BUa documentaçio, 
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Resoluções do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 

Conselho Nacional .de Geografia 
Diretório Central 

Integra das Resoluções ns. 312 a 316 
. 

. Resolução n.0 312, de 23 de agôsto de 1948 

F_az transposi.ção de verbas orçamentárias 

O Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geografia, usando das suas atribuições; 

Considerando as naturais flutuações de 
tõda previsão orçamentária; 

Considerando que ao correr do ano, hou
ve empreendimentos previstos no orçamento 
do Conselho que sofreram alteração; 

Resolve: 

Art. 1.• - Das verbas do orçamento vi
gente do Conselho ficam autorizados os se
guintes destaques: da Verba 1 - Pessoal -
s/c Olb --Çr$ 450 000,00; s/c 06 - Cr$ 150 000,00; 
s/c 15 - Cr$ 2 400,00; s/c 19 - Cr$ 22 600,00; 
8/c 81 - Cr$ 20 000,00. Da verba 2 - Mate
rial - s/c 01 - Cr$ 100 000,00; s/c 02 - Cr$ 
40 000,00; s/c Oõ - Cr$ 60 000,00. Da verba 
3 - Serviços de Terceiros - s'/c 06 - Çr$ 
JlíO 000,00; s/c 07 - Cr$ 28 000,00; s/c 14 -
Cr$ 10 000,00. Da verba 4 - Encargos Diver
sos - s/c 02 - Cr$ 30 000,00 - s/c 03 -:- Cr$ 
19 000,00; s/c 04 - Cr$ 30 000,00; s/c 02 - Cr$ 
30 000,00 - S/C 03 - Cr$ 19 000,00; s/c 04 -
Cr$ 30 000,00; s/c 10 - Cr$ 12 000,00; s/c 19 
- Cr$ 100 000,00; 11,/c 25 - Cr$ 50 000,00; s/c 

29 - Cr$ 200 000,bo; s/c 41 - Cr$ 30 000,00; 
8/C 44 - Cr$ 200 000,00; S/c 46 - Cr$ 100 000.00. 

Art. 2.• - Os destaques mencionados no 
art. l.• destinam-se às seguintes suplementa
ções : Para a Verba: 1 - Pessoal - s/c 04 -
Cr$ lliO 000,00; s/c 05 !.. Cr$ 200 000,00; s / c 21 
- Cr$ 40 000,00; s/c 22 - Cr$ 22 000,00; s/c 
82 - Cr$ 20 000,00; s/c 34 - Cr$ 20 000,00. 
Para a Verba 2 - Material - s/c 07 - Cr$ 
10 000,00; s/c 08 ~ Cr$ 260 000,00; s /c 14 -
Cr$ 300 000,00; s/c 15 - Cr$ 32 000,00; s/c 17 
- Cr$ 20 000,00; s/c 18 - Cr$ 4 000,00; s/c 
28 - Cr$ 210 000,00. Para a Verba 3 - Ser-
· vlços de Terceiros - s/c 01 - Cr$ 220 000,00; 
s/c Oó - Cr$ 1 000,00; s/c 18 - 10 000,00 s/c 
19 - Cr$ 15 000,00; s/c 21 - Cr$ 12 000,00. Pa
ra a Verba 4 - Encargos Diversos - s/c 01 -
Cr$ 48 000,00; s/c 28 .._ Cr$ 200 000,0o. Para a 
yerba 5 - Eventuais - Cr$ 110 000,00. 

Rio de J'anelro. em 23 de agõsto de 1948, 
ano XIll do Instituto. - Conferido e numera
do; Jorge Zarur, Secretário Assistente do Con
selho. Visto e rubricado; Christovam Leite dlt 
Caatro, Secretãrlo Geral do Conselho. Publt.' 
que-se; José Carlos de Macedo Boares, Presl• 
dertte do Instituto. 

Resolução n.0 313, de 23 de agôsto de 1948 

Dtspõe sôbre o monumento comemorativo do bicen~enário elo Tratado de Madri 

O Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geografia, usando de suas atribuições; 

Tendo em vlata o que dispõe a Resolução 
n . 197, de 22 de julho de 1946, da Assembléia 
Geral do Conselho; 

Resolve: 

Art. l.• - A Secretaria Geral promoverá, 
com a possivel brevidade, um concurso de 

projetos para o monumento de Culabã, come
morativo do 2. 0 centenário do Tratado de 
Madrl. 

Art. ·2.• - Será condição Indispensável, 
para a classificação dos concorrentes, além 
de outras de ordem t,i;cnlca que a Secretaria 

• Geral estabelecer, a de não ultrapassar o res-
pectivo orçamento (excluidas as despesas de 
transporte e montagem no. local de destino) a 
sorna de cinqüenta mll cruzeiros (CrS 
50 000,00). 

Art. 3.• - Fica autorizada até dez mil 
cruzeiros (Cr$ 10 000,00) a despesa pata o 
custeió do concurso de que trata o art. 1.•. 

Rib de .Tanelro, em 23 de agõsto de 1948, 
ano XIII do Instituto . - Conferido e numera-

o.do; Jorge Zarur, Secretário Assistente do Con
selho. Visto e rubricado; Christovam Leite de 
Caatro, Secretário Geral do Conselho. Publi
que-se; José Carlos de Macedo 8-0ar8', Presi
dente do Instituto. 
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Resolução n.0 314, de 14 de Setembro de l948 

Determina o preparo de súmulas mensais das atividades do · Conselllo 

O Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geografia, usando das suas atribuições; 

Considerando as enormes vantagens do re
gisto sistemático das atividades doe serviços 
p<i.bllcoe; 

Considerando os beneficlos que decorrem 
da apreciação periódica amiudada do funcio
namento de todo mecanismo de trabalho; 

Considerando que as atividades técnicas 
e administrativas do Conselho exigem, no seu 
crescente desenvolvimento, sistematização; 

Resolve : 

Art . 1.• - A Secretaria Geral organizará 
mensalmente uma s<i.mula das atividades de
senvolvidas por todos os órgãos do Conselho, 
indicando esquemàtlcamente, de maneira ex
pressiva, a produção do mês anterior . 

Art. 2.• - A série das s<i.mulas terá ini
cio com a referente ao mês de julho de 1948, 
que deverá estar pronta até ao dia 15 do cor
rente, obedecendo ao esquema estrutural do 

iC 

Conselho de acõrdo com as decisões da VIll 
Sessão Ordinária da Assembléia Geral. 

Art. 3.• - A s<i.mula das atÍvidades refe
rentes a cada mês deverá ser presente ao Di
retório Central, na ültlma reunião quinzenal 
do mês seguinte. 

Art. 4. 0 ..,.- A s<i.mula mensal constituirá 
um n<i.mero do quinzenário "GEO" do mês se
guinte. 

Art. 5.• - Exemplares da súmula serão 
distrlbuldos aos membros do Diretório Cen
tral, aos funcionários 4l.o Conselho e aos com
ponentes dos seus principais órgãos, aos Di
retórios Regionais e a personalidades e Insti
tuições que tenham lnterêsse em recebê-la. 

Rio de .Janeiro, em 14 de setembro de 1948, 
ano XIII do Instituto . - Conferido e nume
rado: Jorge Zarur, Secretário-Assistente do 
Conselho; Visto e rubricado : Christovam Lel
te de <rastro, Secretário-Geral do Conselho; 
Publique-se: José Carlos de Macedo Soares, 
Presidente do Instituto. 

Resolução n.0 315, de 14 de setembro de 1948 

Retifica, por delegação do Conselho Nacional de .Estatística, a reforma do 
Regulamento do Conselho Nacional de Geografia proposta pela 

sua Assembléia 'Geral 

O Diretório Central do Conselho Nacional 
de Geografia usando das suas atribuições; 

Considerando que a Assembléia Geral do 
Conselho Nacional de Estatlstlca delegou po
deres a êste Conselho para reformar o seu pró
prio Regulamento e baixar as instruções ne
cessárias ao bom funcionamento dos seus ór
gãos componentes (Resolução n.• 410, de 22 
de julho de 1948). 

Considerando que, ao delegar a honrosa 
Incumbência, o Conselho Nacional de Estatls
tlca não apreciou a reforma recentemente pro
posta pela Assembléia dêste Conselho; 

Resolve: 

Art. 1.• - E ' consignado ao Consetho Na
cional de Estatlstlca o profundo reconheci
mento dêste Conselho pela nobre atitude de 

delegar-lhe a competência, prevista no art. 6.• 
do decreto n. • 1527 de 24 de março de 1937, 
quanto à aprovação do Regulamento e daa 
instruções, a serem baixadas pelo Presidente do 
Instituto, que deverão reger a organização e 
o funcionamento do Conselho Nacional de 
Geografia. 

1 
Art. 2.• - Ficam aprovadas as alterações 

do Regulamento do' Conselho propostas pela 
VIII Sessão Ordinária, com a Resolução n.• 
219 de 14 de julho último.• 

·Rio de .Janeiro, em 14 de Sfiltembro de 
1948, ano XIII do Instituto. - Conferido e 
numerado; Jorge Zarur, Secretário Assisten
te do Conselho. Visto e rubricado; Ohristovam 
Leite de Castro, Secretário Geral do Conse
lho. Publique-se; José Carlos de Macedo Boo
res, Presidente do Instituto . 

Resolução n.0 316, de 14 de setembro de 1948 

Altera os valOr~s previstos para o monumento comemorativo do bicentenárto 
do Tratado de Madrt 

O Diretório Central do Conselho Nactonál 
de Geografia; usando de suas atribuições; 

Considerando que o monumento comemo
rativo do Tratado de Madrid merece, pela sua 
Importância. vulto maior do que o previsto na 
Resolução n. 9 313 dês te Diretório; 

Resolve i 

Art. 1.• - Ficam elevados para duzentos e 
cinqüenta mil cruzeiros e vinte mil cruzeiros 
os quantitativos previstos nos artigos 2.• e 3.9 
da Resolução n .0 313, de 23 de agõsto <i.ltlmo, 
dêste Diretório, respectivamente, para o valor 
dGl monumento comemorativo do bicentenário 

do Tratado de Madrid, a ser erigido na cida
de de Culabá em 1950, sob o patrocfnlo do 
Conselho, e para o custeio do concurso de pro
jetos do monum,ento. 

Art. 2. • - O Conselho encaminham ao 
Govêrno, oportunamente, o pedido de recursos 
pari;i. a ereção do monumento . 

Rio de .Janeiro, em 14 de setembro de 
1948, ano XIII do Instituto. Conferido e nu
merado : JoTge Zarur, Secretário Assistente. 
Visto e rubricado: ChriBtovam .Leite de Cas
tro, Secretário Geral do Conselho. Publlque
ee; José Carlos de Macedo Soares, Presidente 
do Instituto . 




