
li 

Sumária dêste número 

EDITOBJAL: Cartografia Pan-Amerlcana - Eng.o CHRISTOVAM LEITE DE CASTRO 

(p'g. 8:iri) . 

OO'HBNTARIOS: Ferrovias Amazônicas II - Eng.o FLAVIO VIEIRA (pág. 821). 

TJ&ANSCRIÇõES: Previsão do Tempo - ADALBERTO SERRA (pág. 827) - A Colonlzaclo 

Alemã no Espírito Santo - Ernst Wagemann (pág., 905). 

RESENHA E OPINIÕES: Da ocorrência de restos de ~amUeros fósseis no Interior doe E1hldoa 

de Pernambuco e Alagoas (pág. 941). - Considerações gerais sôbre a vegetaçio do Estado 

de Mato Grosso (pág. 943) . - As regiões de ocorrência normal da Araucária (pág. 948). -

Origem e evoluçio do Brasil fito geográfico (pág. 959). 

CONTRIBUICAO AO ENSINO: Divisão Regional do Brasil - Prof. FABIO DE MACEDO 

SOARES GUIMARÃES (pág. 964). - Cadastro de Profe88ôres de GeoSr&fia (Ors~ 

pela Secção Cultural do C.N.G. ) (pág. 966). 

NOTICIABIO : CAPITAL FEDERAL - Câmara dos Deputados (pág. 968). - , Presidência da 

República - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - Conselho Nacional de Geos;rafla 

(pág. 968). - Ministério da Educação e Saúde (pág. 968). - Ministério da Guerra (pág. 969). 

- Universidade do Brasil (pág. 969). - INSTITUIÇõES PÀltTICULARES - Clube de 

Engenharia (pág. 969) . - Instituto Histórico e Geográ~lco Brasileiro (pág. 969) . - Sociedade 

Brasileira de Geografia (pág. 969). - CERTAMES - Con·ferênda Internacional de Recu-

Naturals Renováveis (pág . 970). - UNIDADES FEI;>ERADAS - Rio Grande do Sul_ (pf.&. 

971.) - Rio de Janeiro (pág. 971). - São Paul& .{;~g. 972). - MUNICtPIOS - Pre1l

dente Vargas (Minas· Gerais) (pâg. 973). ...,.. Sab•rá (Minas Gerais) (pág. 97[(), -

EXTERIOR - Georgetown (Guiana Britânica.) {pág. 973)·. 

BELATORIOS DE INSTITUIÇõES DE GEOGRAFIA E Cl:ltNCIA AFINS: Relatório dos Repre

sentantes Estaduais à VIII Sessão Ordinária da Assemb)éta Geral do C .N.G. - Golú 

(pág . . 974). - Maranhio (pág. 975) . 

BIBLIOGRAFIA: Registos e Comentários Bibliográficos - Livros (pâg. 979). - Contrlbulçlo 

Bibliográfica Especializada -· Boletim do Serviço Geolós;ieo e Mineralógico do Brasil 

(pâg . 982). 

LEIS E ~ESOLUCõES: LEGISLAÇÃO FEDERAL - Ementário das leis e decreto1 publicaclo1 

no perfodo de 1 a 31 de maio de 1948 (pág. 988). - LEGISLAÇÃO ESTADUAL - fntes;ra 
das leis, decretos e demais atos de lnterêsse geográfico - Bahia (pág. 994). - Mlnae Gerais 

(pág. 994) . - Piauí pág. 994) . - RESOLUCõES DO INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATtSTICA - Conselho Nacional de Geografia - Diretório Central -

fnte&"ra das Resoluções ns . 317 e 318 (pág. 995). 



Boletim GeoqráiicQ 
Ano VI 1 . NOVEMBRO DE 1948 

Editorial 

Cartografia 

COffiHIHI Kl&illHtl BE ESUTIStlCl 
BIBLtOTECA 

.',) 1R 
Pan--Am M.t1ftím ~ · -

Data / -/O · rf 
Quantos participaram da "IV Reunião Pan- er1cana e onsuita s6bre 

Cartogra(ia" e visitaram a Exposição Cartográfica que lhe estêve anexa são 
f;oncordes na convicção de que a Cartografia se desenvolve animadoramente 
nos países americanos. 

Foi essa indubitàvelmente, a impressão dominante da memorável Reunião 
de Cartografia, realizada na Argentina, de 15 de outubro a 12 de novembro 
corrent~. 

Compareceram à Reunião 107 delegados estrangeiros que, na companhia 
dos 44 colegas argentinos, tiveram oportunidade de debater momentosos pro-
blemas cartográficos, previstos na cuidada agenda. · 

A Exposição de Mapas teve duas características: o luxo da instalação e 
a riqueza da documentação cartográfica. 

Através dos modernos e sedutores "stands", nos quais os países america
nos exibiram os seus mapas, pôde verificar-se que a produção cartográfica nas . 
Américas se desenvolve consideràvelmente, em quantidade e em qualidade. 

A Exposição Cartográfica de 1948, perante a IV Reunião, acusou consi
derável avanço em relação à anterior, de 1946, realizada em Caracas, por oca
sião da III Reunião de Consulta sôbre Cartografia. 

Sente-se que a sucessão das Reuniões está redundando em valioso estímufa 
para os países americanos, que porfiam em apresentar trabalho cartográfic4 
mais e melhor, de Reunião a Reunião. · 

Os debates sôbre os assuntos técnicos, por seu turno, denunciam me. 
entendimento entre os especialistas, que protressivamente usam lingua
mais profunda, mais ajustada e mais escorreita. 

Verifica-se tam'/:Jém que os bons métodos cartográficos, os mais eficazes, 
ganham terreno nas Américas, pelo seu uso cada vez mais generalizado. 

Ressalta assim um dos inestimáveis méritos dessas. Reuniões Pan-Ame. 
ricanas de Cartografia, que é o intercâmbio tratemo enÚe os países america
nos, que se beneficiam mutuamente com a seleção dos melhores processos do 
tl'abalho cartográfico. . . 

Assim caminhando, compreensiva e harmónica, a Cartografia nas Am~ 
ricas está fadada a gloriosos destinos, não só pelo progresso no Continente de 
importante técnica, como também pela benéfica aproximação dos povos que 
o seu tratamento induz. · 

• 

• CHRISTOVAM LEI~E DE CASTRO 
Secretário-Geral do Coneelho Nacional 

de Geografia 
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Ferrovias Amazônicas 
II - E. F. MADEIRA-MAµORÉ 

Eng.° Flávio Vieira 
Membro do Diretório Central do C.N.G, 

' Conforme dissemos anteriormente, no artigo inicial sôbre as ferrovias ama-
zônic-as, a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré classifica~se no grupo das destina
das a vencerem trechos encachoeirados dos rios de nossa grande bacia equatorial. 

Aquelas 19 cachoeiras que desnivelam o rio Madeira entre Guajaramirim, 
no seu afluente Mamoré e Alto Madeira (ex-Santo Antônio do Madeira), difi
cultavam penosamente o transporte fluvial dos produtos do Oriente Boliviano para 
o Brasil, entravando o nosso intercâmbio comercial com essa zona da República 
vizinha. 

A idéia que primeiro surgiu, para dominar êsses obstáculos potâmicos, foi 
a de contorná-los m~diante a construção de canais. Teve-a o general boliviano 
Quevedo e sua concretização se iniciou pelo levantamento do trecho encachoel
rado. Uma comissão de engenheiros foi, assim, encarregada dos necessários es
tudos, no sentido de verificar a· possibilidade da construção de uma seqüência 
de canais conjugados, ligando a parte baixa à alta do vale do Madeira. 

Concluídos os estudos em agôsto de 1868 e verificada a inexeqüibilidade dos 
canais projetados, pensou-se então em solucionar o importante problema por 
intermédio de uma estrada de ferro. ' 

O coronel Aloísio Ferreira, ex-diretor da E. F. Madeira-Mamoré e ilustre 
representante do Território do Guaporé na atual Câmara Federal, disse numa 
conferência a respeito dessa via férrea, que tanto lhe deve: 

"Forçado a percorrer longamente a faixa fronteiriça, por motivo de perse.a 
cuições políticas, o general boliviano Quevedo imaginou ligar os rios bolivianos 
à grande artéria amazônica por meio de uma série de canais conjugados. E, 
assim, mediante uma concessão obtida pelo engenheiro norte-americano George 
Church surgiu a "Bolivian Navigation Co.". Plano grandioso, baseado mal,s 
num ideal patriótico que em estudos práticos, o sistema de canais do geneM 
Quevedo logo malograria. Foi isso no comêço da idade do ferro. e aos dirigentes 
da companhia malograda ocorreu a idéia de substituir os canais por uma ferro
via na zona encachoeirada. :msse o marco inicial da Madeira-Mamoré. As ações 
da companhia de canais seriam transformadas em ações do caminho ferroviário. 
Acontece que alguns acionistas antigos não pensaram do mesmo modo. A ques
tão foi aos tribunais e os tribunais decidiram contra a "Bolivian Navigation". 
Em 1874, um grupo de representantes da firma visitou Santo Antônio do Ma
deira. A aventura terminou em doenças, fome e mortes. 1878. O infatigável 
Church, argumentando com a importância da estrada, obtém garantias de ju
ros por parte do govêrno brasileiro. Inicia-se o estudo técnico do primeiro tre
cho. É quando a sentença do tribunal britânico entra em sua fase de execu
ção. A concessão é cassada. 1882. Uma comissão de engenheiros brasilei
ros retoma os estudos iniciados e leva a exploração aos primeiros 100 quilôme
tros. Chefia os trabalhos o engenheiro Mcirsing, elogiado num parecer do Clube 
de Engenharia firmado, entre outros, por Mayrink, Passos, e Rebouças. o nú
mero de mortos, inclusive engenheiros, era, porém, aterrador. E os trabalhos 
foram mais uma vez suspensos". 

Em 1871 havia sido organizada, em Londres, ,a ·companhia "Tne Madeira
Mamoré ~ailway, Limited", para const:r;ução da estrada. Nesse mesmo ano 
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essa companhia; cujo presidente era ainda George Church, por intermédio da 
emprêsa empreiteira "The Public Works C.onstruction Co.", apresentou os estudos 
de exploração da via férrea, os quais foram aprovados pelo decreto n.O 5 085, de 
11 de setembro de 1872, mas incompletamente levados a efeito, em virtude de difi
culdades financeiras, o que· obrigou a empreiteira a abandonar os trabalhos. 

Tempos depois, êstes foram reiniciados, porém, dada a carência de mão
-de-obra e outros sérios empecilhos, tiveram novamente de ser suspensos. · 

Em 1874 a firma construtora norte-americana Dorsey & Baldwill contratou 
os ~erviços para construção da estrada, não tendo, no entanto, longa duração, 
pois a mesma malogrou. 

J;: fácil imaginar que tremendas dificuldades se antepunham à construçã.o 
de um caminho ferroviário em pleno oeste brasileiro, dentro duma selva hostil, 
terrivelmente insalubre, de penoso acesso e muito longe dos . centros civilizados 
que lhe teriam de dar · os elementos, em homens e materiais, indispensáveis à 
sua realização 1 • . 

Mas, continuemos a relembrar mais alguns episódios interessantes da hiis-
·.tória da Madeira-Mamoré. · . · · 

Em 1878, o mais eficiente empreendedor dos últimos que haviam sido con
ltratados para construí-la, P. T. Collins, depois de ter assentado sete quilôme-
1tros de linha e estudado mais de cem, abandonou, por sua vez, a "estrada que 
te.imosamente se recusava a ser construida';. 

Falida a companhia, foi em 1881 declarada caduca a concessão do privi
légio e garantia de juros. E assim se malograva a primeira tentativa para a 
construção de tão útil ferrovia, depois de haverem os concessionários feito si
bilar, na floresta longínqua da Amazônia, uma locomotiva arrastando pequeno 
comboio, numa extensão de seis quilômetros. E depois, também, de abandonar 
grande e custosa quantidade de materiais em Santo Antônio do Madeira C4lto 
Madeira) e ao longo da linha. ( 

Desenvolvendo mais a transcrição que acima fizemos do coronel Aloisio 
Ferreira, digamos que, ante as circunstâncias que se apresentavam, resolveu o 
govêmo brasileiro, depois dos esforços despendidos pelo senador Leitão da Cunha, 
mais tarde barão de Mamoré, chamar a si a construção em causa, tendo, e.m 
virtude do decreto n.0 3 141, de 30 de outubro de 1882, fornecido crédito para se 
proceder aos estudos preliminares, e nomeado uma comissão de técnicos com· 
êste objetivo. 

Coube ao grande engenheiro brasileiro Carlos Alberto Morsing a direção 
dessa comissão, cujas instruções o autorizavam a tomar conhecimento dos estu
dos e trabalhos feitos anteriormente, adotando o que fôsse aproveitável. 

Em janeiro de 1883, partiu do Rio de Janeiro a comissão Morsing, tendo 
como primeiro auxiliar o engenheiro Júlio Pinkas, que devia mais tarde substi
tui-lo na chefia da comissão . Foi verificada a exatidão de 112 quilômetros 
daS plantas Collins, que, com as da Public Works e os estudos de 17 700 metros, 
feitos pelo engenheiro Camarão, serviram à organização da planta geral. 

· Em 4 de fevereiro de 1884, foram apresentados os estudos realizados pela 
comissão, apesar das grandes dificuldades com que lutara, sendo quase todo o 
pessoal vítima das graves moléstias da região, que dizimaram parte considerá
vel dos seus componentes (cêrca de 25%), produzindo uma verdadeira deban
dada nas · turmas de trabalhadores e na equipe de técnicos. Vitimados pelas 
febres, faleceram os distintos engenheiros índio do Brasil, Tomás Cerqueira, 
Leitão da Cunha e o 1.0 tenente Agapito da Veiga, que, com admirável coragem 
e abnegação, sacrificaram-se suportand.o enormes privações. 

Tendo-se exonerado da chefia da comissão o engenheiro Morsing, foi nomea
do para substituí-lo o engenheiro Júlio Pinkas. :tste novo chefe, que já possuía 
algum tirocínio na região, voltou novamente ao campo em 1884, numa segunda 
expedição mais bem aparelhada, conseguindo chegar com a linha de exploração 
a ouajaramirim. Em 20 de junho de 1885 apresentou o resultado de seus tra
balhos, introduzindo modificações no traçado, conseguindo apreciável redução 
no seu desenvolvimento. Em. seu projeto foi adotada a primeira parte da expio-

• A malãr,l.a, febre a.mareia, desinteria bacilar, beribéri e tifo dizimavam numerosos traba
lhadores e técnicos, contribuindo fortemente para o malõgro das primeiras tentaUvu na 
eenstrução da Madelra-Mamoré. 
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ração realizada pela emprêsa Collins, desde Santo Antônio até a cachoeira do 
Caldeirão do Inferno, na extensão de 123 km, sendo por êste motivo conhecido 
por traçado Collins-Pinkas, o qual serviu de base para a posterior construção 
da estrada. . 

Com a celebração do Tratado -de Petrópolis, entre o Brasil e a Belívia, em 
17 de novembro de 1903, entrou a E. F. Madeira-Mamoré na fase decisiva de sua 
construção . · · 

J!: que nesse ajuste internacional, que devemos à alta visão politica do ines
quecível 'barão do Rio Branco, o nosso pais assumiu o formal compromisso em 
tornar uma realidade aquela via férrea •. , 

Assim é que, depois de procedida a respectiva concorrência pública para os 
estudos e construção de uma estiada de ferio "desde o pôrto de Santo Antônio, 
no rio Madeira, até Guajaramirim, no Mamoré", nos têrmos do referido trata
do, foi assinado contrato para tal fim com o engenheiro Joaquim Catrambi, em 
14 de novembro de 1906. 

Santo Antônio, hoje Alto Madeira, era uma pequena~ povoação (e única na 
área da floresta virgem que a estrada teria de atravessar) situada à margem da 
primeira cachoeira a montante do rio Madeira, no Território do Guaporé, e foL 
escolhido para estaca zero da ferrovia, por ser o último pôrto acessível daquela 
corrente fluvial. 

Entretanto, verificada a inconveniência dêsse pôrto, dada a sua capacidade ' 
não atender ao movimento que lhe iria proporcionar a estrada, resolveu-se fa
zer a estação inicial em Pôrt() Velho, sete quilômetros a jusante de Alto Madeira. 

Lembremos que se tratava apenas de um velho pôrto, onde não existia uma 
única barraca, e que a agora próspera Guajaramirim era apenas uma indi
cação geográfica, que assinalava o pôrto brasileiro fronteiriço à localidade bo
liviana de Guayaramerim, situada à margem da cachoeira do mesnio nome, úl-
tima à montante do rio Mamoré •. · 

Mas, o engenheiro Catrambi não podendo levantar os necessários capita.is 
para cumprir o seu contrato, passou-o à "Mad,eira-Mamoré Railway Campany, 
Limited", companhia organizada sob as leis do Estado do Maine, na República 
norte-americana, com o capital de onze milhões de dóla:r;es, e autoriza.da a fun
cionar no Brasil por decreto de 29 de novembro de 1907'. 

Foi essa companhia, organizada e dirigida por um notável empreendedor 
ianque, o ·engenheiro Percival Farqhuar, que levou a têrmo a construção da 
Madeira-Mamoré, enfrentando as tremendas dificuldades sanitárias e da falta 
de braços que imperavam na zona da estrada que, pelo seu elevado e justificado 
custo, chegou a ser chamada "dos trilhos de ouro ! ". 

A mesma "Madeira-Mamoré Ry. Co. Ltd." foi, a partir de l.º de janeiro de 
1912, arrendada a exploração da via férrea que construíra, pelo período de 60 
anos. 

Não é fácil avaliar o esfôrço formidável despendido por essa emprêsa para 
dotar o Brasil de um caminho ferroviário no seio da longínqua floresta amazô
nica e, depois, para manter seu tráfego e' sua conservação . 

. Diz o coronel Aloísio Ferreira: "A falta de braços era tamanha - todos pre
feriam a borracha que dava lucro cinco e dez vêzes mais altos - que se teve de 
importar trabalhadores da América Central e mesmo do Oriente. Os dormentes 
da estrada, dentro daquela floresta que Wallace considerou a maior de tôda a 

• O artigo VII do Tratado de Petrópolis estatuia: 
"Os Estados Unidos do Brasil' obrigam-se a construir em território brasileiro, por si ou por 

emprêsa particular, uma terrovil\ desde o pôrto de Santo Antônio, no rio Madeira, até Guajara
mirim, no Mamoré, com ramal que passando por Vila Murtlnho, ou outro ponto próximo (Estado 
de :Mato Grosso) chegue a Vila Bela (Bolivla> na confluência do Benl e Mamoré. Dessa ferrovia. 
que o Brasil se esforçará. por concluir no .prazo de quatro anos, usarão ambos os pa!ses, com 
!lirelto às mesmas franquias e tarifas". · 

• Pôrto Velho elevada à categoria de capital do Guaporé, é. hoje um centro urbano saneado, 
uma cidade progressista, graças a iniciativas e esforços patrióticos adotados na proficua adminis
tração do coronel Alo!sio Ferreira, que acha inexpressivo o nome de Pôrto Velho, Segundo 
proposta sua, essa designação devia ser mudada para a de Caiari, nome indigena do Madeira, 
jA mencionado pelo padre Cristóbal de Acunha, no século XVII. "Antes Calar! - declara - que 
Yem de longe e signffica as sobrevivências nativas!". 
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terra, tiveram de vir da Austrália, em parte, porque não havia madeireiros que 
os extraissem no próprio local n. 

Quanto à situação sanitária, o Dr. Belt, que com o Dr. Lovelace, foram os 
médicos incumbidos desde o inicio da construção de enfrentar o grave proble
ma, disse num de seus relatórios: "Tenho praticado por dezesseis anos continua
mente nos paises tropicais e não hesito em afirmar que a região a ser atravessa-
da pela Madeira-Mamoré é a mais doentia do mundo". _ 

E o nosso grande Osvaldo Cruz que por lá andou, contratado pela· compa
nhia arrendatária, declarou: "A população infantil não existe e as poucas cri
anças que se vêem terão vida por tempo muito curto". · 

Algumas cifras divulgadas pelo Dr. Lovelace indicam que, então, a malária 
atingia a 95%. Osvaldo Cruz verificou índices de 100% em Alto Madeira.' 

tsse o quadro sanitário que teve de ser enfrentado naquela insalubre região. 
Mas, a estrada foi construída e aí está prestando reais serviços à economia na
cional, graças aô saneamento e à profilaxia que a moderna ciência médica pôde 
oferecer para consecução dêsse notável empreendimento. 

O regime de arrendamento da Madeira-Mamoré vigorou cêrca de 30 anos. 
A depreciação da borracha agravara a situação financeira da arrendatária. A 
exploração do tráfego, que estêve até 1931 a cargo da Companhia concessioná
ria, não auferia receita suficiente para o custeio regular que lhe estava afeto, 
contribuindo o govêrno federal com elevada quota .da garantia de Juros do ca
pital da emprêsa arrendatária, sem que houvesse, entretanto, aplicação conve
niente. 

Assim, o govêmo revolucionário de 1930 resolveu enoompar a estrada e res
cindir o contrato da sua exploração. 

Em 10 de julho de 1931 a administração passou para o Ministério. da Viação 
e Obras Públicas, que a subordinou mais tarde ao Departamento Nacional de Es
tradas de Ferro. 

Pelo decreto n.O 1547, de 5 de abril de 1937, ficou rescindido o contrato que 
fôra aprovado em 25 de fevereiro de 1909, por decreto sob o n.0 7 344. 

A Companhia foi paga, como indenização, por obras novas, melhoramentos, 
aquisição de materiaiit e outras contas, a importância de Cr$ 17 514198,00. 

Em 22 de janeiro de 1946 foi baixado o decreto-lei n.O 8 780, determinando 
que a administração da E. F. Madeira-Mamoré passasse ao govêmo do Terri
tório do Guaporé, que se está esforçando para dar-lhe tôda a eficiência. 

A estrada tem uma capacidade de tráfego dez vêzes maior do que a reali
zada, mas só será atingida depois de incentivada a produção da riqueza local, 
constituída pela goma elástica, óleos vegetais, peles de animais silvestres etc .. 
e quando explorada riqueza ainda maior, a das jazidas petroliferas existentes 
na provincia boliviana de Campolide, cuja saida obrigátória se fará por essa via 
férrea. Assinalemos que já são notáveis os melhoramentos nas cidades e vilas 
servidas pela estrada, destacando-se a construção de aeroportos, os serviços de 
abastecimento d'água e iluminação e numerosos prédios modemos. 

Feito o hist'6rico da E. F . Madeira-Mamoré, vejamo-la agora sob o aspecto 
técnico. Sua linha, singela e de bitola de um metro, desenvolve-se ao longo das 
margens direitas do Madeira e do Mamoré, numa extensão de 366,485 quilôme
tros, que é esta a distância ferroviária entre Pôrto Velho e Guajaramirim, 1'ª 
fronteira boliviana. . . 

Fica, pois, a estrada tôda dentro do Território Federal do Guaporé. Antes 
da criação dêste, sua via permanente tinha 5 quilômetros e 87 metros no Estado 
do Amazonas e a extensão restante no de Mato Grosso. 

Seu raio minimo é de 185,44 metros e a rampa máxima de 1,2%, existindo 
numerosas obras d'arte, exigidas pela topografia. ricamente hidrográfica da 
região. . ... 

· O sistema de tração é a · vapor e a óleo, representado, respectivamente, por 
18 locomotivas e 3 automotrizes. · 

Ao findar o ano de 1947 o· material de transporte c.onst!lva de 15 car.ros de 
passageiros e de 196 vagões, assim discriminados: 

Carros - 2 de 1.ª classe, 4 de segunda, 2 mistos, 2 dormitórios, 4 de baga
gem e correio e um de administração. 
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Parte do mapa do Território do Guaporé, em que se vé o tragado da E. F. Madeira - Mamor61 

Vagões :- 86 fechados, 92 abertos, 14 para animais, 2 frlgorifioos, 1 tanque 
e 1 da locomoção. \ 

As mais importantes estações são a de Pôrto Velho, inicial da estrada, e a 
terminal, Guajaramlrim, no quilômetro 366. 

Entre essas duas existem mais 28 estações, das quais poderemos citar as se
guintes: Candelária, Alto Madeira, Jaci Paraná, Caldeirão, Jirau, Mutum-Para
ná, Abunã, Penha Colorada, Periquitos, Madeira, fila Murtlnho, Ia tá· e Guaja
rá-Açu .. 

A admi.Iiistração da estrada, cuja sede é na capital guaporense, tem ainda a 
seu cargo os serviços auxiliares de abastecimento d'água, para as -oficinas e ins
talações de Pôrto Velho e da usina elétrica que atende também à iluminação 
da cidade. 

A cargo da Madeira-Mamoré está também o serviço portuário da citada 
capital. asse serviço, em 1946, apresentou o seguinte movimento: 
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Importação, 13 436 toneladas; exportação, 8 287, num total de 21 723 tone
ladas métricas. 

:tl:sse volume, no qual se incluem 2 255 toneladas de mercadorias em trânsito 
para a Bolívia, teve o seu transporte fluvial feito por 76 vapôres que entraram 
em Pôrto Velho e dêle saíram . • 

Completando êsses índices econômicos da estrada, digámos que as principais 
mercadorias impm:tadas, no ano citado, foram açúcar, farinha de mandioca, ga
solina, querosene e sal; e, na exportação, borracha (6 876 ton.) e castanha . 

Em trânsito, da e para a Bolívia, os principais produtos transportados fo-
ram: borrachá, castanha, gasolina e couros. · 

Em 1946 foram ainda transportados em trens da Madeira-Mamoré 12 554 
passageiros, 146 733 toneladas de bagagens e encomendas e 2 738 cabeças de 
animais. · 

Quanto ao movimento financeiro do ano podemos expressá-lo; resumida
mente, no quadro a seguir: · 

.Receita e despesa da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré referente 
ao ano de 1946 

DISCRIMINAÇÃO Toneladas Toneladas 1 mportlnclas 
métricas qullimetro em cruzeiros .. 

RECEITA 

Importação .... ....... . ... . . . . ... .. . . .... 6 506,880 1 865 672,826 1 009 849,60 
Exportação . ... ... . . . . . . . .. . . ... . . ... . . .. 3 699,834 1 031 577,237 2 346 104,20 
Mercadorias em trânsito . • .. . . ... . ... . .. .. 4 964,358 1 539 817,828 2 828 472,70 
Serviços da estrada . . .. ... . ... .... .... . . . .. 8 235,000 485 639,310 -

TOTAL DA RECEITA.;: ..... . . . . . . 6 184 426,50 

DESPESA 

Pessoal: : : . . . . ..... . .. . .. . . . . ... . . .. . ... . - - s 815 262,80 
Abonos (Pessoal) . . . . . . . ..... . .... . ..... .. . - - 409 216,20 

9 224 479,00 

Mat.erial e combustivel. ::: ... . .. .. . . . . . . . - - 3 583 140,40 
Dorment.es e transport.es ... ... .......... . . - - 600 000,00 

TOTAL DA DESPESA ... .. . . .. . ... 13 407 619,40 
1 

O total geral da arrecadação da estrada, na exploração do tráfego, incluin
do rendas diversas, de telefonemas, armazenagens, eventuais, taxa de 10% etc., 
que não pertencem à referida estrada, foi de Cr$ 7 325 773,10. 

Os dados por nós coligidos e consubstanciados neste artigo acreditamos va
lerem por um retrato, embora a largos traços, da vida da E. F. Madeira-Mamoré, 
sem dúvida, uma das mais importantes e futurosas da Amazônia. 

Final~emos enumerando os saltos e cachoeiras que acidentam o trecho flu
vial vencido pelo ferrocarril . São os seguintes, subindo o rio, de Pôrto Velho 
a Guajaramirim: · · 

Cachoeira ·Santo Antônio, salto Teotônio, cachoeiras dos Morrinhas e do 
Caldeirão do Inferno, salto do Jirau, cachoeira dos Irmãos, saltos do Paredão 
e da Pederneira, cachoeiras das Araras, dos Periquitos, do Ribeirão, da Miseri
córdia, do Madeira, do Laje e do Pau Grande, salto da. Bananeira, cachoeiraa 
Guajará-Açu e Guajará-Mirim. 



Transcrições 

Previsão do Tempo 

Publicaç4o n.o 1 ào Instituto de 
Eletrotécnica - Universidade do 
Brasil - Rio de Janeiro, 1948 

Adalberto Serra 
Técnico do Serviço de Meteorologia 

do Ministério da Agricultura 

Solicitados pelo atual diretor do Instituto de Eletrotécnica, a preparar 
uma memória sôbre as precipitações no Brasil, verificamos, com surprêsa, que 
desde a modesta tentativa de Morize, em 1918, absolutamente nada fôra escrito 
sôbre a previsão do tempo. Esta continua a ser realizada segundo as regras 
primitivas de S. Ferraz, muito embora para fins de proteção à navegação aérea, 
métodos modernos tenham sido isoladamente adotados, mas sem qualquer con
trôle de pesquisa, o que explica os precários resultados obtidos. 

Dessa forma, deviamos apresentar previamente, de acôrdo com a termi..; 
nologia frontológica, um panorama completo do mecanismo das perturbações . 

Para a sua utilização, dividimos o ano nas quatro estações clássicas, sendo 
elaborado, para cada qual, um resumo básico, que deverá ser lido com o máxi
mo cuidado antes do emprêgo das diversas regras, válidas para cada Estado. 

Como se verá, estas supõem que o prevlsor está em condições de calcular, 
pelas fórmulas de Pettersen, a evolução provável das descontinuidades no sul 
do Brasil. 

Só assim, o uso dos nossos principias permitirá um rápido prognóstico do 
tempo para as demais regiões. 

Bem sabemos que algumas autoridades põem em dúvida a conexão íntima 
entre as perturbações frontológicas e as da zona equatorial. Cedo, porém, es
tarão convencidos do que afirmamos. 

Nossa· exposição, feita para uso prático, não entra em maior.es minúcias sô
bre a atmosfera superior, dada a escassez das respectivas sondagens. Por isso 
mesmo, bastarão para o seu emprêgo, as cartas sinóticas comuns, uma vez do
tadas de informes em qualidade e quantidade suficientes. 

Isto não significa que maiores aperfeiçoamentos não devam ser tentados, 
tanto no setor climatológico, segundo os métodos de Jacobs, como no aerológi
co, pelo intenso emprêgo de radiossondas. Assim tencionamos voltar futura
mente ao assunto, tão cedo sejam removidos os atuais obstáculos. 

Convém agora esclarecermos a terminologia adotada. 
As massas de origem polar, provenientes do sul, são. designadas pela letra 

P, seguida de m, ou c, conforme suas características marítimas ou continen
tais, estas últimas bem mais raras, e limitadas sobretudo, à época de inverno. 

Já as provenientes da zona tropical (T), são formadas no centro de ação do 
Atlântico (Tm) ou na região muito sêca, e de baixas pressõe~. do Chaco (Te) . 
Os aliseos de SE correspondem à massa equatorial marítima (Em), enquanto 
a grande área interior, de núcleos chuvosos do doldrum, constitui o · corpo de 
ar Ec (equatorial continental) . Por fim, S designa a massa subsidente dos 
anticiclones tropicais. · 

Nenhuma explicação necessitam os símbolos de fenômenos, tendo sido usa
das iniciais inglêsas para as zonas de baixa (L) e alta pressão (H) . 

As regiões onde o contraste de massas acarreta uma intensificação das 
frentes, são designadas como de frontogênese (FG) , o <:ontrário produzindo-se 
com as de dissolução das mesmas, ou frontólise (FL) . 
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SL e PT, raramente usados, correspondem à evolução das frentes provindas 
da zona temperada, no sentido respectivo da linha de corte, ou do talvegue SU· 
perior. Já IT e EW simbolizam as próprias descontinuidades tropicais, esten
didas, via-de-regra, N-S, e acompanhadas de giro ciclônico dos ventos, çhuvas 
e trovoadas, mas sem mudança sensível na temperatura. 

Por fim, os têrmos KF (frente fria) , WF (frente quente) e OF (frente 
oclusa), conservam o seu significado usual de descontinuidades que avançam, 
regridem, ou se fundiram. 

Das frentes polares semi-fixas, a do Pacífico (FPP) sõmente no inverno 
se apresenta mais ativa, produzindo contínuos ciclones na Patagônia. A do 
Atlântico (FPA), comumente sediada na Argentina Central, é a que mais in
fluencia o tempo em nosso país. :a:ste, sõmente no outono e início do inverno 
sofre a atuação, np seu litoral norte, da frente intertropical (FIT) . 

Finalmente, pelos motivos explicados no decorrer do trabalho-, usamos a 
designação FPR para a "frente reflexa'', formada no trópico, pela indução da 
frente polar. 

Ao dar por encerrada esta nota, cumpre-nos agradecer a preciosa colabo
ração dos ex-auxiliares E. Garcia, M. Viana, J . Garcia, S. Bentes e D. Pei
x<>to, traduzida na exaustiva manipulação de 900 000 dados, bem como a do Eng. 
F. Kaufman, autor das 48 cartas anexas. ' 

Adalberto Serra 

INVERNO 

(Junho - Julho - Agôsto)_ 

Nesta época do ano, o anticiclone ~o Atlântico se estende pelo interior, até 
os meridianos de 50 a 55°, cortado, porém, ao longo da costa, por vários IT 
semi-permanentes, e localizados em Pernambuco, sul da Bahia, e Santa Cata
rina. O último pode avançar mesmo por São Paufo, como uma "frente se
C'\llldária" (FPR) . 

No interior, a oeste do centro de ação, outros IT se formam, ocasional
mente, no Amazonas, Mato Grosso e Goiás. 

Sôbre a Patagônia, passam continuamente as frentes oclusas da FPP, a pres
são ai, mantendo-se baixa, o que também acontece mais a norte, no eixo da 
FPA (1 de julho) . Sopram, assim, na Argentina Central, correntes NE, de re
tôrno, provindas da massa Pm velha que ainda se encontra no Brasil Meridional. 
Contudo, dado o resfriamento do inverno, não existe uma baixa definida e per
manente no Chaco apenas um trough. 

Nessas condições, o centro de ação, no Brasil, é atraído para a FPA, a pressão 
subindo na zona a sul de 15º , onde a massa Pm se transforma lentament~ em 
Tm, pelo contínuo aquecimento. Nota-se ainda um recuo, para o pólo, das 
frentes antigas, nas quais reforços posteriores da pressão, ou quedas prefrontais, 
podem aliás ocorrer. 

Ao norte de 15°, pelo contrário, a pressão vai declinando, e as baixas do Pará 
e Amazonas se intensificam, o seu domínio este:qdendo-se cada vez mais para SE. 
Ao mesmo tempo, o centro dos Açôres recua para norte, levando, na mesma dire
ção, as chuvas da FIT , que abandonam a co&,ta do Pará, voltando às Guianas. 

No litoral da Bahia a queda de pressão agrava os IT, destacando-se da 
alta oceânica uma dorsal interior; a oeste do trough, produzem-se chuvas, e 
declínio da temperatura, com ventos de sw. Na dorsal, porém, a pressão se 
eleva um. pouco, sempre que ocorrer FL nas frentes antigas, .localizadas mais"' 
a sul, em tômo ao trópico (10 de julho). 

Decorridos alguns dias, o barômetro principia a subir na Patagônia, com 
o refôrço conseqüente da massa Pm, e penetração de uma dorsal fria. Só 
então, vai-se produzir a FG na FPA, com njtida definição da baixa do Chaco. 
A pressão ai diminui, de modo rápido, e um kink se desenha nas isóbaras 
do centro de ação, separando a massa quente Te, de NW, da .mais fria Tm, 
provinda de NE. Esta "onda de calor" progride, então, lentamente, de NW 
para SE {10 de julho) . 

i 
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Se a dorsal na Patagônia fôr pouco intensa, a pressão logo declina, vol
tando a se caracterizar as baixas polares. Nessas condições, a FPA sofre FL, 
e o barômetro sobe outra vez no Prata, com novo resfriamento.Se, porém, a 
pressão continuar a crescer no sul, a baixa do Chaco e a FPA se intensificam, 
de modo nitido. 

Nesse periodo embora decrescente, no Brasil Sul, sob o dominio da baixa 
central, o barômetro se eleva na costa leste, dado o retôrno do centro de ação 
à sua posição normal. Duas hipóteses podem então verificar-se: ou o aumen
to da pressão se 'localiza sobretudo na "dorsal interior", e o agravamento do 
IT, na costa, intensifica as chuvas no Espírito Santo e Bahia; ou êle provém 
do próprio oceano, os ventos pa8sando a SE-NE, com limpeza, e terminação das 
precipitações. De qualquer modo, as isóbaras se ajustam sempre à posição 
da baixa (10 de julho) . · 

No Rio Grande do Sul, a queda da pressão cO!l.ncide, como dissemos, com 
"ondas de calor", provenientes de' NW; as variações barométricas, em paralelo 
com as do Prata, sofrem, porém, um atraso cada vez maior, para norte. 

Já na região setentrional, a pressão declina, com aquecimento e recuo 
das chuvàs da FIT para as Guianas, embora algumas precipitações retor
nem, por vêzes, à costa, coincidindo, então, com subidas locais do barômetro. O 
sistema depressionário vai-se assim estendendo pelo Pará, Maranhão, Piaui 
e Mato Grosso. até fundir-se com o do Chaco (25 de julho) . 

As únicas chuvas e trovoadas continentais, as do Alto Amazonas, são a 
principio arrastadas J!ara SE, com o deslocamento dos IT na direção• da bai
xa. A proporção, porém, que esta se intensifica, tais precipitações se redu
zem, cessando, por fim, quando o barômetro declina a menos de 1014 mb. De 
qualquer modo, elas não ultrapassam a latitude de 6° s. 

Partindo da depressão do Chaco, novos IT irão agora surgir, através de 
Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, nas regiões antes sob as dorsais do centro 
de ação. Produzem êles trovoadas sêcas, pràticamente sem chuvas, dada a 
estabilidade da alta superior, e que progridem de NW para SE, até o máximo de 
200 km. 

Passemos agora ao terceiro estágio, de avanço para FPA (25 e 30 de julho),· 
conduzindo a massa polar para N ou, mais freqüentemente, para NE. As fren
tes são, via-de-regra, rápidas, e ocasionam chuvas, contínuas ou em pancadas, 
com limpeza posterior. ·A pressão logó se eleva na Argentina, onde diminui a 
temperatura, enquanto os ventos passam ao quadrante S. As altas mais pos
santes tomam, geralmente, o rumo de Mato Grosso, e a seguir do Amazonas, en
quanto as mais fracas se estendem para o litoral do Brasil. O respectivo pro
gresso será pequeno, caso a pressão venha a se reduzir na Patagônia. Do con
trário, as frentes atingirão latitudes muito baixas. 

. O barômetro, no sul do Brasil, declina antes da FPA, sobretudo quando esta 
dá origem a um ciclone no Uruguai, ou Rio Grande. Os ventos tornam-se for
tes, de NW, com aquecimento, mas a referida queda não afeta, a princípio, a 
costa leste, em latitudes inferiores a 20°. 

Um sistema de nuvens, formado por Ac e Ci, se estende perto ·dé 1 000 km 
a norte da descontinuidade, anunciando a sua chegada. Assim, com a frente 
ainda no Rio Grande do Sul, tais Ci já aparecem no trópico. Além disso, nas 
perturbações do inverno, ventos em altitudes prefrontais, de SW, desde 2 até 
6 km, constituem a regra, e assim, importando ar frio superior, causam trovoa
das e chuvas, sempre "antes da descontinuidade"; aquelas são agravadas pelo 
aquecimento superficial, da advecção de NW, mas não ultrapassam o Rio Gran
de do Sul. 

Na própria massa polar, ainda ocorrem trovoadas "próximo à frente", sob 
a convergência oriunda de novas quedas da pressão, enquanto chuvas fracas, 
de Cb e Ns, caracterizam a massa Pm, e chu.viscos, seguidos de limpeza, a Pc 
(30 de julho) . 

A pressão mínima, que se produz, no sul, na própria passagem frontal, ocor
re muito antes em Mato Grosso, ainda na massa Te. Isto porque, com o 
avanço da FPA, termina o aprofundamento da baixa, e a pressão se eleva rà
pldamente naquele Estado, ainda sob ar tropical, com aquecimento. Na pas-
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sagem da frente, não se notará um novo mínimo, apenas violenta ascensão do 
barômetro, acompanhada, já agora, pelo resfriamento (5 e 15 de julho). 

O mesmo se pode dizer do Amazonas, onde a subida imediata da pressão, 
simultânea com o progresso da FPA nQ· sul, se caracteriza pelo estrangulamento 
da baixa, então novamente limitada ao Tapajós, e retômo do centro dos Açô
res ao Pará, trazendo, de volta ao litoral, as chuvas da FIT; ao mesmo tempo, 
recomeçam as precipitações da massa Ec, no Amazonas. · 

Vejamos finalmente o trajeto da massa polar: na estação do inverno, esta 
alcança latitudes muito baixas, e, via-de-regra, penetra a princípio por Mato 
Grosso e Goiás, onde pode atingir o paralelo 8º; com maior atraso, o ramo 
oriental da frente se propaga até o Espírito Santo e Bahia, chegando, no lito-
ral, à latitude 10°. . . 

No seu avanço em Mato Grosso, a FPA causa primeiramente "um recuo", 
para oeste, dos IT. No próprio ao Pc, após alguns dias de cobertura 10 de 
Se, St, resultantes da forte estabilidade, e pequena inclinação das descontinui
dades no equador, já por nós demonstrada em "Ondas de frio do Amazonas'', 
começam a se produzir à noite, pela radiação, as mínimas baixíssimas que de
ram ao fenômeno o nome de "fr.iagem'~. Contudo, a "permanência" da FPÀ 
em Mato Grosso faz novamente declinar a pressão no Amazonas, aí cessando, 
outra vez, as trovoadas. Estas se formam, já agora, .a sul da sua posição nor
mal, e ao longo de novos IT, caminhando para SE, à' proporção qpe a frente se 
aproxima do Acre. Só então; podem tais troughs chegar à zona norte de 
Goiás <29 de julho) . 

Com a entrada da própria· massa Pc no Acre, a ação de FL começa a Sle 
verificar: a pouca energia da frente não acentua a queda de pressão, as baixas 
ficando diminutas, e limitadas à zona frontal. O barômetro se eleva, assim, 
novamente a norte, o que permite o reinício das chuvas no Amazonas ocidental, 
tôdas pesadas,, e com trovoadas . 

No Acre, sob Pc, ocorrem nevoeiros, frio intenso (mínimas de 7°) , e chuvas 
escassas, mas sem manifestações elétricas, dada à estabilidade geral. Por fim, 
extensas formações de Cu assinalam a terminação do fenômeno. 

o dêclínio da pressão, que era simultâneo com o avanço da descontinuida
de no Brasil · sueste, custa muito, como já vimos, a se produzir na costa leste, 
dado o poderoso anticiclone atlântico . Só mais tarde, na chegada da FPA ao 
trópico, os ventos giram para NE, com limpeza e aquecimento. Os troughs, 
antes "paralelos" ao litoral, tornam.-se quase "perpendiculares", com a mudan
ça das correntes de S, para SE. Calmarias surgem em Minas e Goiás, onde é 
maior o aquecimento prefrontal (15 de julho). 

Se a KF estacionar no Espírito Santo, a pressão recomeça a subir, da Bahia 
ao Rio Grande do Norte; contudo, a temperatura não declina, uma vez que o ar 
polar não penetrou (20 de julho) ·. Mas as "ondas de leste" surgem novamente, 
assim caracterizadas: o barômetro sobe, a principio, sob a dorsal quente. A 
seguir, na passagem do trough, dá-se um mínimo, mais acentuado nàs lati
tudes 5 a 10°, e mais .fraco no sul da Bahia. Entra então a descontinuidade: 
a pressão se eleva, cai a temperatura, e ocorrem chuvas intensas, de Cu, Cb, 
e Ns. 

O progresso, para oeste, de tais ondas, é muito lento, e raramente ultrapas
sa 200 km. Como tôdas às formações tropicais, não têm elas individualidade 
própria, vivendo na dependência da frente polar. 

Rio Grande do Sul 

Encontra-se, normalmente, sob massa .Pm de retômo, em transformação 
para Tm, o centro de alta permanecendo no Paraná. Sopram, dêsse modo, 
correntes de NE no Rio Grande, de acentuada velocidade, o que impede os fre
qüentes nevoeiros pela manhã. De um modo geral, o céu fica limpo à tarde. 

o trough orográfico, estendido em latitude a sotavento da Serra do Mar, 
acarreta, mais tarde, direções de SE e E. 

Sob a FG na FPA, os ventos giram para N, dando-se uma Violenta queda 
na pressão, com limpeza e aquecimento. O nevoeiro desaparece, e a ma8.sa Te, 
sêca, fica separada por kinks. nas isóbaras de alta, da Tm, mais úmida, a 
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leste. Tais "ondas de calor", dirigidas pelas correntes de NW, a 3 km, cami
nham para a costa, e, aí chegando, encontram a superfície fria do oceano, ori
ginando-se, pelo acentuado gradiente térmico um trough no litoral, com 
"aparência" de WF. 

Logo que a FPA ondula, a formação cios IT, por vêzes em número de dois, 
e normais · à frente, acarreta trovoadas e Cb, com chuvas prefrontais, de setor 
quente, tanto mais intensas, quanto maior a queda da pressão. Tais precipi
tações podem originar nevoeiros no dia imediato, nas regiões ocupadas pela 
dorsal. A nebulosidade, constituída por um véu superior de Ac e Ci, aumenta 
fortemente nos troughs, que pouco se movem, só o fazendo, e na direção de 
SE, quando a FPA vai penetrar; o seu avanço pode ser previsto pela ocorrên
cia de fortes ventos N. 

A própria frente resulta em maior cobertura, de As, Ns ou Cb, com trovoa
das, correntes de SE, e nevoeiros "frontais". A temperatura declina cêrca 
de 100, subindo a pressão. Nas cartas, nota-se a nítida demarcação das iso
ietas em dois núcleos: o das precipitações de IT, e o das frontais, mais a sul. 

Na massa polar, por fim, a nebulosidade se reduz, o véu de As rompendo em 
Ac; a radiação noturna permite nevoeiros, com baixas mínimas, sobretudo na dor
sal de retôrno, sob ventos NE. Já os de SE originam, princfpalmente, Se. Se 
a pressão declinar agora, com uma renovação da FG na FPA, os núcleos negati
vos resultam, pela convergência, em trovoadas postfrontais, acompanhadas de 
Cu e Cb. 

As massas Pc rápidas, entram com frentes sucessivas, intensificadas a 
barlavento da Serra do Mar, e que geralmente não produzem, chuvas, nem ne
voeiro, apenas céu limpo. Os ventos giram para NW antes das oclusões, a 
umidade descendo, em média, a 45 % . 

Santa Catarina - Paraná 

Permanecem, comumente, sob dorsal de massa Tm; com nevoeiro e Se de 
manhã, mas céu claro à noite. As correntes sopram de SW, no litoral, onde 
o efeito frontogenético origina um trough, contra NE a NW, no interior. 

A FG no Prata acarreta queda de pressão, e a cforsal se alonga num sentido 
de N--S, os nevoeiros limitando-se à sua isóbara central. Sobe a temperatu
ra, a menos que a intensificação de uma frente antiga, em São Paulo, acarrete 
chuvas. Pode acontecer, dada a localização, a SW, da baixa do Chaco, que o 
barômetro decline no Rio Grande do Sul, enquanto o centro de ação penetra 
por Santa Catarina; nesse caso a pressão ·subirá, juntamente com .a tempe
ratura. 

Avançando a frente ao Rio Grande do Sul, a ·circulação se torna ciclônica, 
e os nevoeiros desaparecem, substituídos por. Cu, logo transformados, à tarde, 
em Cb, ao longo dos IT que separam as correntes de NW, na serra, das de 

·NE, na costa. Produzem êles trovoadas e chuvas fracas, a temperatura não 
declinando, porém. 

A passagem da frente resulta num aumento de pressão, com queda de tem
·peratura, e precipitações, localizando-se a desco:qtinuidade, em geral, no sen
tido N--S, na costa. No interior, forma-se, sobretudo, Se, e nevoeiros ocor
rem na massa Pm de retôrno, mais freqüentemente precedendo as novas fren
tes, que avançam para o Estac;Io . 

As oclusões são mais prováveis sob Pc, e coincidem com nebulosidade fra
ca, e nevoeiro. 

São Pau'Ao 

Permanece sob um trough semi-permanente, onde os ventos giram de 
NE para SE. Já explicamos sua origem, pela ação de frontogênese no litoral 
do Estado do Rio; prolonga êle o I.T. de Santa Catarina, e reflete fielmente 
os movimentos da FPA. · 

A FG nesta última causa, a principio, um aumento de pressão, com refôr
ço da massa Tm, e aquecimento. A seguir, o trough é atraido para o sul, 
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e por fim oosaparece, o mesmo sucedendo aos nevoeiros, enquanto o céu t.ica 
lúnpo, ou coberto por Cu. 

O avanço do ar Pm ao Rio Grande do Sul, origina, sobretudo no fim da 
estação, em agôsto,. uma bôlha de alta prefrontal, com fortes ventos secos de 
SW, que avançam até o Estado do Rio e Espírito Santo, formando-se um ct
clone na costa, pela característica frontogenética da região. Um a dois dias 
mais tarde, a chegada da própria FPA produz os fenômenos clássicos. Se, 
contudo, a baixa frontal se localizar em São Paulo, vem a resultar em vários 
l.'I'..., que avançàm sôbre Minas, com trovoadas e chuvas. 

Finalmente, na transformação para Tm, reaparecem os nevoeiros, e as cor-
rentes de NE. · 

Rio de Janeiro 

Fica situado, via-de-regra, sob uma dorsal de Tm, e alíseos de NE, com ne
voeiro pela manhã . 

A FG na FPA acarreta, como sabemos, um recuo para o sul do centro de 
ação, o qual resulta em ventos de SW frios, com Cu na costa leste, contra os de 
BE-E, acompanhados por nevoeiro, a oeste. 

O citado vento de sw sopra para um trough no litoral do Espírito Santo, · 
o qual se estende, em média, até 3 ou 4 km, produzindo chuvas, sempre agrava-
das com as quedas de pressão no Prata. 1 

M chegar a frente ao Rio Grande do Sul, o barômetro declina no Rio, sobe 
a temperatura, e os ventos giram para NE ou NW, o céu ficando quase limpo, 
com cu à tarde. Por outro lado, correntes de SW começam a surgir, acima 
de 3 km, fazendo prever a aproximação da descontinuidade. Em certos casos, 
uma intensificação do nevoeiro revela que esta se encontra muito próxima, no 
oceano. 

A invasão frontal acarreta chuvas, queda da temperatura, e direções de 
SE, oom céu de Ns a Se, já sem nevoeiro; Cb ocorrem nas massas provindas de 
BW. Por fim, a pressão se eleva, e surgem Se e Ac. 

Espírito Santo 

O declinio barométrico na FPA, conseqüente à FG, agrava, como dissemos, 
o I.T. semi-permanente no litoral, tôda vez que o aumento da pressão se pro
duzir "pelo interior". Os ventos intensificam, de SW, e os Cb produzem chu~ 
vas em pancadas, mais consideráveis no sUI da Bahia. Já no interior, a dor
sal forma correntes de NE, com nevoeiro nos limites de Minas. O trough 
possui, aliás, vários back-fronts, com um giro ciclônico das correntes, de SW 
para W e onde as chuvas ficam mais intensas. 

Se a subida barométrica provier do próprio oceano, as direções passam a 
SE, e o tempo melhora, com Se e nevoeiro, crescendo também a temperatura. 

A aproximação da frente produz uma modificação semelhante, acompanha
da, porém, de queda na pressão, e aquecimento médio de 3°, enquanto a maior 
nebulosidade, de Ac e Cu, impede os nevoeiros. 

No próprio ar Pm, os ventos sopram de SW, com aumento de pressão, e for
te declínio da temperatura, sob nuvens Cu e Se. 

Bahf.a 

O litoral se conserva, via-de-regra, sob o mesmo I. T . acima citado, esten
dido N-8, e que produz ventos de Se SW, com chuvas, Ns, Se; as direções pas
sam a SE no interior, onde os Cu predominam, a oeste da dorsal. J!': muito 
sêca a zona de correntes NE, no São Francisco. 

Dando-se FG na FPA, a pressão sobe na Bahia, levando as precipitações 
até o interior, na Chapada Diamantina, mas sempre limitadas à zona leste da 
dorsal. A temperatura declina, os ventos superiores mantendo-se de SE-S. 
A seguir, se a FG no sul se intensificar, o barômetro cai no litoral, reforçando 
o I.T., e as respectivas chuvas. 
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Com o avanço da descontinuidade no sul do Brasil, a pressão diminui na 
região em estudo. A nebulosidade se reduz então, de modo rápido, evolvendo 
na costa para Se, enquanto os ventos mudam para SE-E, e as chuvas termi
nam. Nevoeiros ocorrem ainda na dorsal onde, superiormente, se registam 
correntes E-NE. Esta queda barométrica, se acompanhada de resfriamento, 
significa, em regra, que a frente não irá alcançar a região, e nesse caso, após 
o minlmo, a pressão sobe, juntamente com a temperatura. Se, entretanto, os 
ventos se tornam prefrontais, de N-NW, e o termômetro se eleva de 2 a 5º, 
sob nuvens Cu, tudo indic~. para o dia imediato, a entrada do ar polar. Neste 
se verificarão .chuvas, aumento da pressão, e resfriamento até 5º. 

Alagoas - Rio Grande do Norte 

Domina esta região o alíseo de SE, constituído, como sabemos, por uma 
capa inferior úmida, e outra superior, muito sêca, ambas separadas por forte 
inversão de temperatura, o que torna a massa "convectivamente instável". No 
litoral, a convergência, proveniente da redução de velocídacI.e do vento, aliada 
à próprio descontinuidade superficial, e à ascensão orográfica, vem a resultar 
em chuvas contínuas, sob a forma de "ondas de leste" (EW) . 
. Já no interior, a acentuada convecção, que distribui o vapor em altitude, 
e a queda das isentrópicas, pelo aquecimento do solo, impedem as precipitações, 
ficando sêca tôda a região, a oeste do divisor de águas. 

A atividade frontal na Patagônia origina, primeiramehte, um declinio ba
rométrico no equador, atraindo o centro de ação para sul. A chuva fica logo 
limitada à costa, as EW sendo arrastadas para sudoeste, com novos troughs 
sôbre Pernambuco e Sergipe, onde pequenas dorsais de alta ficam sediadas. 

A seguir, a FG na FP A permite nova subida de pressão, acompanhada por 
ventos de SE, e chuvas escassas.· 

Como já foi dito, os avanços frontais no Sul custam a se refletir na costa 
leste, onde só mais tarde o barômetro decresce, atingindo o mínimo quando a 
FPA chega a São Paulo. As chuvas cessam, em conseqüência, no norte~ a EW 
se dissolvendo, e os ventos passam à direção NE, sob ligeiro declínio térmico. 

Na passagem da KF ao Estado do Rio, com estacionamento da massa po
lar, a pressão volta a subir na costa, de Alagoas ao Rio Grande do Norte. Sur
ge assim nova EW, que apresenta Cb, chuvas em pancadas, menor temperatu
ra, e ventos de E, no setor oriental, contra Se, maior aquecimento, e direções 
SE-8, no ramo ocidental. 

Após o trough, a pressão aumenta, e podem formar-se nevoeiros, nas pla
nicies de Alagoas: Raramente a perturbação atinge o Ceará, estaciOnando, via
de-regra, a barlavento da Borborema. 

Por último, o avanço do próprio ar polar até a Bahia, origina aquecimento 
e queda de pressão na costa leste, muito raramente atingida pela massa fria. 

Minas Gerais 

Permanece, no inverno, sob corrêntes de SE, e céu entre nublado e limpo. 
A descida, para sul, do centro de ação, acarreta aumento da pressão e 

· da nebulosidade, com recuo, ou enfraquecimento, das perturbações existentes. 
A FG na FPA provoca, em seguida, um declínio do barômetro, resultando 

em menor cobertura. Por fim, a formação dos I.T. prefrontais, quando a 
queda de pressão se ace~tua, acarreta aquecimento, e intensificação dos CU. 
Os referidos I. T. permanecem a oeste das isóbaras do centro de ação, e assim, 
caminham para leste, com a saída dêste último ao oceano, nunca ultrapassando, 
porém, a fronteira do Espírito Santo. 

O avanço frontal até São Paulo agrava aquelas formações, provocando tro:
voadas de ambos os lados dos 1. T., e chuvas fracas, também em dois núcleos. 
a nebulosidade média oscilando em tôrno a 6 partes de Cu, Cb, Ac. Os ven
tos superiores se conservam porém, de NE. 

Se a frente vai realmente penetrar em Minas, a nebulosidade se reduz, 
com giro das correntes superiores para NW, e forte intensificação dos nevoei
ros, no vale do São Francisco. 
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Por fim, a invasão polar chegà de SW, por São Paulo, e de NE, contornan
do a serra dos Aimorés; produz chuvas, nebulosidade de Ns-Sc, e aumento 
da pressão; mas somente os anticiclones muito possantes conseguem invadir 
o Estado diretamente de sul, através da Mantiqueira. 

A seguir, observam~se nevoeiros, e ·ventos de SE a SW, com minimas acen
tuadas, que permanecem, até nova transformação para massa Tm. 

Goiás 

Na zona sul, a evolução é análoga à de Minas; sob a FG na FPA, e o recuo, 
para leste, do centro de .ação, os 1. T, chegam de oeste, com Cb, Cu, e trovoa
das, o céu mantendo-se limpo, porém no dia imediato. 

A aproximação da FPA acarreta um aquecimento prefrontal, com evolu
ção das nuvens para Cu. A seguir, já na massa Pc, os ventos passam para SE, 
registando-se Cu e Ns. 

Na zona norte, as quedas de pressão, conseqüentes à FG no Prata, ou aos 
avanços frontais pela costa, acarretam um resfriamento até 4°, e a passagem 
dos ventos para NE. 

Quando, cessado o progresso da KF, o centro de ação retorna, o barômetro 
sobe, e a nebulosidade se reduz, sendo de 6º o aquecimento médio; a maior 
temperatura coincide, em geral, com os mínimos da pressão na Argentina. 

Mato Grosso 

A queda do barômetro, conseqüente à FG na FPA, produz elevação da tem
peratura, e arrasta para SE os IT, de base na baixa centràl, bem como as 
respectivas chuvas e trovoadas. Apresentam êles correntes N até 3 km, con
tra NW-W mais acima, e se deslocam numa média de 300 km/dia. Tais for
mações persistem, e se reforçam, quando a FPA caminha para norte. A ne
bulosidade aumenta, então, o mesmo sucedendo à temperatura. 

Se a frente se dirige para Mato ·Groso, a pressão cai no sul do Estado, onde 
o termômetro sobe perto de 4°, coincidindo tal fato com o giro de todos os ventos 
superiores para N, e desaparecimento das várias componentes de S. O céu 
limpa, então, ràpidamente. Depois, já na própria massa polar, nota-se au
mento bárico, queda de temperatura, e um teto 10 de Cu, Se, sob , ventos S, 
que alcançam em média 2 km. Ocorrem chuvas frontais, de trovoadas, mas a 
estrutura se assemelha; em regra, a uma WF, com 10 de Ns e As. Em seguida, 
a pequena taxa de vapor d'água, no ar Pc, e a limpeza do céu, produzem as 
acentuadas mínimas da friagem, acompanhadas, entretanto, por máximas ele
vadas, e nevoeiro pela manhã. 

Se, agora, nova FG ocorrer na FPA, no Prata, a pressão cai na massa Pc, 
e a nebulosidade se reduz a St e Se, o céu ficando limpo, com giro dos ventos 
para N. Gradualmente, voltam as condições normais, e o intenso aquecimen
t.o, no solo, resulta em poderosas formações de Cu. 

· Quando o avanço da FP se produz apenas no litoral a queda do barô
metro coloca o Estado sob a baixa central, com elevação da temperatura. 
Depois, verificada a FL no trópico, o centro de ação volta para o interior e, 
ao passo que na costa leste êle intensifica as chuvas, em Mato Grosso causa 
sõmente um declinio na temperatura. 

Ceará - Piauí 

Permanecem, em geral, sob o aliseo de SE, proveniente da dorsal do centro 
de ação, sendo depressionária a circulação no interior. 

Quando as frentes se aproximam do trópico, a queda de pressão atinge o 
Nordeste, resultando em aquecimento, e redução da nebulosidade. As correntes 
superiores passam à direção de E, e, no litoral, ocorrem chuvas leves, da FIT. 

Caso a KF tenha penetrado pela Bahia e Goiás, o aquecimento, na ~gião 
em estudo, ultrapassa 5º, a entrada posterior de ar polar produzindo nevoeiros, 
correntes de S, e declínio da temperatura. 
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Se a descontinuidade não atingir o Nordeste, a sua dissolução no Sul, permite 
o retôrno do centro de ação, com aumento da pressão, ligeira queda de tempe
ratura, e maior nebulosidade. Raramente penetra uma "onda de leste", caso 
em que surgem ventos de S até 1 000 m, e uma redução de 2° na temperatura. 

Pará - Maranhão 

Como já dissemos, a descida barométrica conseqüente ao arrastamento dos 
sistemas para sul, permite a volta da alta do Atlântico Norte, com maior nebu-
losidade de Cu, e as chuvas da FIT. · 

Logo depois
1 

a acentuação da queda, conseqüente à FG na FPA, agrava a 
baixa do Tapajos, e produz gradual limpeza no céu. 

Avançando a frente pelo sul do Brasil, a pressão volta a crescer no Pará, 
e o referido centro dos . Açôres agrava as precipitações da costa, onde o céu 
fica encoberto, com ventos de NE, e declínio na temperatura, tudo se acentuan
do, fortemente, se a alta fria caminhar para o Acre .-

Tais fenômenos se modificam com o estacionamento da frente no trópico, 
o qual volta a produzir queda da pressão e nebulosidade, terminando as chuvas. 
Nos casos em que o anticiclone do Atlântico Sul penetra até o Pará, o barô
metro sobe, juntamente çom a temperatura, enquanto os ventos passam a 
SE, e a cobertura se reduz. 

Amazonas (Leste) 

Em geral sob pequenos núcleos de aita pressão, e direções de NE a SE, a. 
nebulosidade média sendo 8 partes de Cu, Se, e Ac. Sopram de E as correntes 
superiores, e trovoadas ocorrem no setor ocidental, as chuvas intensas; ao longo 
dos I. T. que nascem nas baixas no sul. A FG na FP A produz uma queda na 
pressão, e a temperatura se eleva, ocorrendo então, as maiores máximas. As 
trovoadas são deslocadas para Mato Grosso, e a cobertura se reduz a 4-2 de 
Cu. Por fim, com a incorporação das várias depressões à baixa central, ces
sam as chuvas, e manifestações elétricas. 

o avanço frontal no sul permite novo aumento da pressão, e as precipitações 
de Ec retornam de oeste, com 8-10 de Ns, e aquecimento mantendo-se, contudo. 

Também a alta dos Açôres volta do norte, com aumento de temperatura, e 
chuvas fracas, que· provêm das Guianas, e se estendem na direção W-E. 

Aproximando-se a frente.por Mato Grosso, os :i:.T. podem avançar para o 
Amazonas, dando ventos de NW, trovoadas, e declínio termométrico, com um céu 
de Cb e Ns. 

o ar polar não penetra diretamente na região. Quando tôda a- atividade 
frontal termina, o centro do Atlântico reaparece, com uma subida do barôme
tro, que confina, outra vez, chuvas e trovoadas a oeste. 

Amazcmas (Oeste) 

Encontra-se, normalmente, sob um centro de alta, que origina ventos SW, 
do lado de leste e de NE, no Peru; nevoeiros ocorrem apenas no Acre. Aque
las correntes alcançam até 1 500 m, e assim, um I. T. se estabelece, separando 
as chuvas ocidentais, da região mais limpa, descrita no capítulo anterior. · A 
queda de pressão, conseqüente à FG na FPA, desloca o aludido trough para 
leste, as chuvas ocorrendo, agora, no setor SE, nas bordas da baixa central do 
Xingu. A seguir, com maior queda do barômetro, a instabilidade cessa, e os 
Ve'ntos giram para N, a nebulosidade limitando-se a Cu. As chuvas tornam-se 
quase nulas no mínimo de pressão, quando a temperatura, pelo contrário, se 
eleva bastante. 

Avançando a frente pelo sul do Brasil, o barômetro vem a subir no Ama
zonas, e as trovoadas recomeçam, · com chuvas leves. Logo porém, se a des
continuidade entrar por Mato Grosso, a pressão declina de novo, e o termô
metro se eleva até 6°, formando-se. nova baixa. 

A passagem da frente faz cair, em média, 5°, a temperatura no Acre, com 
àscensão do barômetro, e nebulosidade Sc-Ns. Ocorrem chuvas fracas, sem 
B.G. -2 
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trovoadas, dada a estabilidade da massa, e muito diferentes das intensas pre
cipitações de Ec . 

Seguem-se nevoeiros, pela manhã, os ventos soprando de SW até 2 km., 
com mínimas acentuadas, no máximo 'de pressão. Depois, dissolvida a massa 
fria, a respectiva convecção agrava, novamente, as chuvas. 

PRIMAVERA 

(Setembro - Outubro - Novembro) 

Com a passagem de frentes ocluf!:s. sucessivas, na Pat11.gônia, o barômetro 
declina lentamente, aprofundando-se; no fim da familia de ciclones, a grande 
baixa no mar de Weddell; os sistemas tropicais são, em conseqüência, atraídos 
para o pólo. A pressão cai simultâneamente no Prata, mas o mínimo irá ve
rificar-se no sul do continente, 1 a 2 dias antes da sua ocorrência no centro 
da Argentina (6 de outubro) . 

Sob tal situação, que pode durar vários dias, núcleos destacados de alta 
permanecem no Brasil, em Mato Grosso, Maranhão, Amazonas, Nordeste e Es
tados do Sul. O anticiclone do Atlântico fica limitado ao litoral, penetrando, 
porém, em parte no Nordeste, ao passo que outros centros. de baixa pressão, 
ocorrem no Guaporé e vale do São Francisco. 

Os I. T. for,mani-se, em geral no sul de Mato Grosso, e oeste do Amazonas, 
para não falar na própria FPR, quase sempre em São Paulo. Os ·primeiros se 
apresentam, no Amazonas, em linhas estendidas N--S, além do meridiano 62°, 
dando trovoadas á oeste, com 6-8 de Cu, Cb, As; já a leste, observ.am-se 2-4 de 
Cu . Produzem êles chuvas fortes; entre 10-20 mm/dia. 

Quanto à névoa sêca, característica da estação, ocupa sobretudo o vale do 
São Francisco, a partir das últimas lsóbaras do centro de ação, cobrindo tôda 
a baixa, e parte das altas de sotavento, mas se conserva afastada da costa, 
pelo menos 150 km. Pode, contudo, alcançar o litoral, no Estado do Rio. A 
umidade oscila entre 40-50%, os ventos se apresentam de E-NE, com céu lim
po. Já a sul da FP velha, no próprio ar Pm, não ocorre névoa . Esta evita, 
de um modo geral, os núcleos de alta . 

Uma vez carácterizado o eixo de dilatação da FPA, na Argentina, a sua 
FG resulta numa continua atração de ar localizado no Brasil. A FPR sofre 
FL, e o centro de ação vai retornando para o continente. Na zona por êle ocu
pada, cessam as trovoadas, deslocadas assim para oeste (1 de outubro). Por fim, 
vão-se delineando bem nítidas as baixas do São Francisco, e sobretudo a do 
Chaco, onde a alta superior, de 3 km, começa a se destacar, formando um 
trough com a do Atlântico, e que se estende até Goiás. 

Com o decorrer dos dias, a FG na FPA se acentua, e a pressão declina até 
12 mb, na baixa central. A seguir, penetra o ar Pm, sob a forma de anticiclo
ne frio na Patagônia, o qual se destaca, com um salto de temperatura maior de 
5°, da alta normal do Chile, de massa Tp. A FPA se intensifica -e, enquanto 
a pressão já se eleva no extremo sul, ainda cai no Prata até um mínimo, com 
elevação da temperatura, e giro dos ventos prefrontais, de NE para NW. As 
isóboras de alta do Atlântico tomam, aliás, um ponto de reversão, ao longo do 
trough que separa a massa mais quente Te, da mais fria Tm (13 de outubro). 
' Nessas condições, a pressão diminui consideràvelmente no sul do Brasil; 

Aniazonas e Mato Grosso. A principio, três baixas se definem, no Acre, Xin
gu, e Bolivia, com um aumento de 2 a 3° na• temperatura. Depois, tôdas se 
incorporam na grande depressão do Chaco (4 de outubro>. Na costa leste, con
tudo, o barômetro sobe, o centro de ação ai penetrando. A seguir, declin~ um 
i>ouco, cessando as chuvas litorâneas por completo, no mínimo da pressão. 

Sob tal ação da FG na FPA, as frentes ainda sediadas no sul do Brasil so
frem, como vimos, rápida FL, e se observa um aquecimento geral. 

As chuvas e trovoadas são agora atraídas para sul, no Acre, e depois refor
çadas, uma vez que, partindo da baixa do Chaco, começam a ·Surgir novos I. T., 
que caminham lentamente, de oeste· para leste, ocasionando trovoadas, desde 
o Rió Grande do Sul até o Amazonas, e trazendo fortes "ondas de calor" dos 
Estados do extremo sul (4 de outubro). 
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Aquelas trovoadas são mesmo mais intensas nas zonas ocupadas pela massa 
polar velha, a respectiva convecção, aliada ao aquecimento do solo, originan
do forte gradiente vertical, intensificado pela importação superior das corren
tes frias de SW, acima de 3 km, no Rio Grande do Sul. As chuvas são pesadas, 
de 20 a 40 mm/dia, e provêm de NW, como os I.T .. Por fim, extensos ti'oughs, 
com trovoadas, se alongam a. mais de 1000 km adiante da FPA, desde o Rio 
Grande do Sul até Minas, com precipitações de 60 mm/dia, e que diminuem para 
norte, onde é menor o aquecimento inferior (13 de outubro) .. 

Se, entretanto, a 'baixa do Chaco se tornar muito profunda, a sua alta 
superior se estende, causando estabilidade. As trovoadas escasseiam, e as chu
vas acabam por se anulai'., mesmo no Amazonas. 

Simultâneamente, a névoà sêca começa a se estender através de Minas, até 
o Rio Grande do. Sul e Uruguai, acompanhando o aprofundamento da baixa. 
Ela se forma nas zonas de fraco gradiente bárico, e ventos NE~ ocupa assim a 
região antes sob ar Pm, de retôrno, já aquecida . A névoa precede, portanto, 
1 a 2 dias, o novo avanço frontal. · 

Por fim, a FPA ondula, e a sua frente fria caminha para norte, com um 
progresso tanto mais reduzido, quanto menor a intensidade da alta polar . A 
temperatura decresce na Argentina, onde a pressão se eleva, o mesmo se verifi
cando, aliás, em tôda a região percorrida pela frente. Nessas condições, cessa
da a atração para a baixa do Chaco, o barômetro volta a subir em todo o Bra
sil, salvo junto à descontinuidade. As dorsais da massa Ec retornam, portanto, 
para sul, com aumento da pressão, e suas chuvas e trovoadas recoméçam, pro
vindas de NW (27 de outubro) . 

Após as precipitações frontais, a zona ocupada pela massa Pm, torna-se sêca 
e estável, sem manifestações elétricas. A névoa sêca desaparece, sob o ar po
lar, permanecendo, contudo, na região prefrontal, mas a norte. Na massa 
fria, a sul, ocorrem, entretanto nevoeiros de radiação sobretudo nos centros de 
alta (17 de outubro) . 

Dos vários ciclones da FP A, partem novos I. T., que mantêm as chuvas e 
trovoadas a norte, do Paraná a São Paulo, tôdas agravadas com as quedas da 
pressão . Estas fazem prever maior avanço da frente, o contrário significando 
as subidas prefrontais do barômetro que, em geral, dissolvem as descontinuidades 
antigas. 

Na primavera, a FP atinge, em regra, o Estado do Rio e São Paulo, até o pa
ralelo 18º. Pode mesmo alcançar menores latitudes, cêrca de 10°, em Mato 
Grosso, sendo, porém, mais raros tais avanços a _oeste. A massa polar não 
chega, dêsse modo, ao norte de Minas, e muito menos à Bahia ou ao Acre, como 
se verificava no inverno. 

Sob o avanço frontal, a pressão pode, a princípio, se elevar na costa leste, 
onde as chuvas recomeçam, totalizando cêrca de 10 mm/dia, ao passo que a 
névoa sêca retorna ao interior . Os troughs ficam, porém, obliquos ao lito
ral, e mais raros que no inverno, quando se apresentavam paralelos à costa, 
como "ondas de leste" típica$ . • 

Estudemos agora um novo fenômeno: a princípio, existiam apenas os ciclo
nes frontais, na FP A. Contudo, o refôrço das chuvas anteriores, de Ec, vai es
tabelecendo uma segunda descontinuidade térmica, muito a norte, entre aquela 
massa, e a do extremo setentrional do Brasil, não refrescada . Assim, com o de
saparecimento da baixa do Chaco, surgem, outra vez, as depressões isoladas do 
Xingu e São· Francisco, sempre como terminais dos I. T. que precedem o ar po
lar; elas se fUI1.dem, por fim, numa única grande baixa, já agora situada no Bra
sil Central, e que sofre aprofundamento, tornando-se, dêsse modo, sêca. Tudo 
isso origina uma "Frente Polar Reflexa" (FPR) , colocada a sul da nova baixa, 
e muito a norte da FPA verdadeira (22 de outubro) . 

. Forma-se, pois, uma massa Ec, fria, de componentes S, na qual, contrària
mente ao que sucede no ar polar Pm, a névoa pode ocorrer, salvo quando astro
voadas se reforçam. As chuvas continentais se estendem, agora, num grande 
sistema do Amazonas a Minas, alcançando mesmo a borda ocidental da baixa do 
São Francisco, que entretanto permanece sêca, sob névoa. 

Tais precipitações, que atingem até 80 mm/ dia, são agravadas com qual
quer intensificação da FPA, quando conseguem chegar até a costa sul da Ba-
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hia, onde podem ser previstas pelo trough superior, a 3 km. Neste caso, elas 
se reduzem a oeste; o mesmo acontece no Amazonas, quando a FPR surge no 
Acre. Como já foi dito, não chove sob ar Pm estável. 

o avanço da FPA até o trópico permite, só então, baixar a pressão na costa 
leste, a névoa sêca se estendendo assim, pelo Nordeste, até o litoral (22 de outubro). 

Rio Grande do Sul 

Permanece, geralmente, sob a massa Pm de retôrno, em transformação para 
Tm, constituindo-se uma. dorsal, de correntes SE, na costa, a NE, no interior. 
O céu, quase sempre limpo, é toldado por nevoeiros pela manhã e, no fim do 
período, por névoa sêca à tarde. 

Com a FG na FPA, a massa Tm vai sendo; ~os poucos, substituída· por Te. 
A pressão declina, e o forte aqueciment.o dá origem aos I.T. prefrontais .. Logo -
surgem Cs e As .da frente superior, enquanto, ao longo daqueles troughs, ocor
rem trovoadas, com Cb, Ns e Cu, desaparecendo a névoa sêca. Intensas ondas 
de calor, provenientes de NW, se propagam, então, para o litoral. 

O avanço da KF faz coincidir o mínimo de pressão com o máximo da t~
peratura, ambos seguidos de chuva frontal, sob 10 parte de As e Ns, que evol
vem, por fim, para Se. No próprio ar polar, a pressão se ele'Va, e o resfria
mento se intensifica, com a advecção de SW a s; cessam as trovoadas, decll
nando as máximas em média, de 12º. Sendo rápido o avanço frontal, logo ocorre 
llmpeaa, salvo na passagem de oclusões, quando são freqüentes os Cu e Cb. 

Com o maior progresso da FPA para Sá.lo Paulo, os ventos giram, no Rio 
Grande do Sul, para SE, dando-se nevoeiros no centro do anticiclone frio, uma 
vez que a nebulosidade já está limitada a cu e Ac. A região é, assim, percorri
da por frentes sucessivas, tôdas correspondendo a um mínimo barométrieo, 
com máximo de temperatura, sem trovoadas, contudo. 

Finalmente, retorna o estágio inicial, aquêle anticiclone, cujo centro ficou 
localizado a norte, produzindo correntes de NE, as quais originam, na região se
tentrional do Rio Grande, a sotavento da Serra do Mar, um trough orográfiéo, · 
de W-E. Contudo, enquanto a pressão se conservar elevada, o céu permanecerá 
limpo, sendo baixa a temperatura. 

Santa Catarina - Paraná 

Sob ar Pm velho, esta região permanece ocupada Por uma dorsal fria, que 
apresenta 10 de Cu e Se, trovoadas, ventos de NE, e nevoeiros pela manhã. 

Ocorrendo FG na FPA, a pressão vai baixando, e os nevoeiros se agravam, 
sob a maior advecçãó de NE, mas sempre localizados nas dorsais . A seguir, a 
massa se transforma em Tm, e começam a surgir trovoadas, de 1. T., com céll 
7 a 10 de Cu, Cb, Se, Ac. Cessam então os nevoeiros, e a. névoia sêca aparece, 
muito intensa, e proveniente do norte. 

Com o avanço frontal ao Rio Grande do Sul, a advecção de NW produz aque
cimento, e a nebulosidade se reduz. Contudo, se a frente ali estacionar, a prea
são poderá até crescer na · região anterior, sob forma de uma dorsal de Tm, o 
mesmo sucedendo à cobertura. 

A passagem da descontinuidade origina chuvas; já o próprio ar polar, quan
do proveniente de SW, 'é, em geral, sêco, apresentando fraca nebulosidade, até 
2 de Cu, e sempre acompanhado de aumento na pressão. A temperatura pou
co declina no litoral, onde se mantêm os Se, mas cal até 10°, no ln.tenor: 

Sob massas de SE, o resfriamento é menos acentuado, sendo maior, porém. 
a nebulosidade, com 10 partes de Ns, e sem trovoadas. O centro da alta perma
nece no oceano, mas geralmente se desdobra em outro, no continente,, ficando o 
Estado sob extensa dorsal, que origina correntes de SW na costa, e dle NE no 
interior . O efeito frontogenético na primeira região, ai acarreta chuvas, e 
céu coberto, de Ns e Se. 

As sucessivas passagens frontais são sempre precedidas dum sistema de C1 
e Ac, e se acompanham de trovoadas e aguaceiros; a pressão cai antes da frente, 
quando os ventos giram para NE, e a nebulosidade se reduz a 3-6 de Cu. 
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São Paulo 

Sob massa polar, a região fica ocupada por um anticiclone frio, a principio 
coberto por 10 partes de Ns, Se, As e correntes de SE, cuja umidade oscila em 
tôrno a 90%. Nevoeiros se registam após as noites limpas, com ventos fracos 
daquela mesma direção. 

Durante a FG na FPA, a pressão vai baixando, enquanto aumenta atempe
ratura. As correntes ainda se mantêm de SE, mas a nebulosidade diminui para 
4 a 6, persistindo os nevoeiros. A seguir, a massa Te se aproxima, e os ventos 
giram para NE a NW, este último soprando sobretudo no litoral; a temperatura 
se eleva muito, sob o fõhn na costa, a cobertura oscilando em 2-4 de Cu e Ac. 

Com a FPA já em S. Catarina, as direções passam a N - NE, e os I. T. ori
ginam 7-9 partes das massas nuvens, acompanhadas de aquecimento. Mesmo 
próximo à frente, o céu não chega a ficar llmpo, a entrada fria produzindo, 
finalmente, chuvas e trovoadas. 

Rio de Janeiro 

Sob massa Pm, a temperatura se conserva baixa, com ventos de SE, e 10 de 
Ns, Se, As. Se, porém, as correntes forem de SW, o céu se torna nublado por 
7-8 de Cu, Se, enquanto o maior progresso da frente para norte acarreta 10 de 
Se, e direções, em geral, de SW, na dorsal posterior. 

Com a FG na FPA, a queda de pressãO pode originar a FPR no trópico, da
das as condições frontogenéticas da região. Destaca-se uma dorsal de Tm no 
oceano, a qual produz chuvas fracas, mas a temperatura não declina, contrària
mente ao que sucedia sob massa Pm. A nebulosidade atinge, então, a 10 de 
Se e Ns, com ventos SE; ou de Cb, com os de SW, mas a frente não 11).trapassa 
o paralelo de 20º. 

Maior queda prefrontal do barômetro, sob avanço, no sul, da nova FPA, ori
gina por fim aquecimento, com nevoeiro intenso nos primeiros dias, 3-4 de 
Cu· à tarde, e uma gradual modificação para o ar tropical, de NE. 

Esgiírito Santo 

Sob a FG na FPA, os ventos se conservam de NE a N, ria massa Tm, e a 
pressão declina, enquanto se regista aumento de temperatura. 

Se, contudo, a FPA avançar até São Paulo, o centro de ação volta a pene
trar, o barômetro sobe, e um resfriamento se produz, com .a chegada do ar ma
rítimo. Por fim, quanco a KF já se encontra no Estado do Rio, os I. T. prefron
tais produzem no Espírito Santo, correntes de S - SW, as quais .alcançam até 4 
km de altitude, e são acompanhadas por 4 de Se, · queda de temperatura, e subi
da de pressão, ainda sob massa Tm. Chuvas ocorrem no trough estendido 
N-S ao longo da costa, e sempre agravadas com as elevações do barômetro; estas 
indicam, por sua vez, que a FPA não avançará até o Estado. Os totais se redu
zem, porem, com as quedas de pressão que prevêm um progresso ulterior da 
frente. A temperatura, neste_ caso, se eleva, surgem Ac, e a nebulosidade dimi
nui para 4-8 de Cu, sob ventos de N-NE. 

A entrada da própria massa Pm é sempre acompanhada por correntes de 
'SW, com declínio até de 7° na temperatura, e 10 partes de Ns, As, os Cb se for
mando na própria frente. A chuva, abundante na pa&aagem da descontinuidade, 
logo se torna escassa, no ar polar. 

Bahia (Litoral) 

Em geral sob massa Em, e aliseos de SE, com nebulosidade 8 de Cu e Se, sendo 
constantes as precipitações, enquanto nevoeiros· ocorrem na região nordeste, 
ou em Sergipe. · · 

A pressão diminui sob uma intensa FG na FflA, quando os ventos giram para 
NE, com gradual limpeza do céu, e agravamento. dos troughs. 

Avançando .aquela frente até o Rio Grande do Sul, o barômetro sobe nova
mente na Bahia, onde as chuvas se reforçam, voltando o aliseo de SE. Os I. T. 
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originam; então, direções de sw até' o nível de 5 km, mas as precipitações ocor
rem sem trovoadas, com céu de Se e Ns. Já as zonas a norte dos I.T. apresen
tam uma temperatura 2º mais elevada, nebulosidade 4-6 de Cu, e ventos de 
NE a E. 

Se a KF já estiver próxima, no Espírito Santo, a pressão declina gradual
mente, verificando-se aquecimento e limpeza. A própria descontinuidade, con- • 
tudo, não penetra nesta época. ' 

Bahia (Interior) 

Sob correntes, em geral, de NE, as quedas de pressão acarretam resfria
mento pela massa Ec, enquanto as subidas barométricas, traduzindo o retôrno 
do centro de ação, produzem um aumento da temperatura. 

Alagoas - Rio Grande do Norte 

Estando a FPR situada no Estado do Rio, a pressão sobe, e o I. T. corres
pondente, ao norte, produz uma "onda de leste" EW, no litoral em estudo. 
Tal formação é mais ou menos "f)Xa", e persiste cêrca de 2 dias na costa, dando 
chuvas na sua margem leste, provenientes de 7-10 de Cb, mas que não ultra
passam a Borbor~ma, a dorsal no interior, a oeste, ficando coberta por 6-8 de 
Se. Os ventos, a principio çie E-NE, tomam-se logo de SE, sinal da proximi
dade do trough. Este passa, voltando a direção para NE, e a temperatura 
caindo perto de 3°. Como já dissemos, o setor frio e úmido, é o de "leste", a 
onda sendo precedida por aquecimento, limpeza e divergência, a oeste. ·Indi
cam sua formação, a presença da FPR no Estado do Rio, o aumento da veloci
dade do vento superior, e uma queda "local" do barômetro. 

Sob a FG na FPA, e o declínio "geral" de pressão na costa, tais ondas ten
dem a mudar de rumo, suas chuvas progr~dindo um pouco para SW. Contudo, · 
logo sofrem FL, e desaparecem, com a intensificação da queda barométrica, a 
nebulosidade reduzindo-se então a 4-6 de Cu. 

o posterior avanço da :frente polar ao Espírito Santo, não mais permite a 
fOrmação das "ondas de leste". A pressão volta então a elevar-se e os ventos 
giram para E, quentes, acarretando o fato maior redução na nebulosidade. 

Minas Gerais 

Permanece, via-de-regra, sob massa Tm, e correntes de SE. A dorsal do 
centro de ação atinge até a Serra do Mar, dominando a seguir a baixa central, 
enquanto a cobertura, sempre acentuada a barlavento, torna-se quase nula a 
sotavento. Os sucessivos aumentos da pressão coincidem, em geral, com -um 
declínio de temperatura. 

Sob FG na FPA, o barômetro desce, e os ventos giram para NE com aqueci
mento e limpeza do céu, salvo no setor oeste, em que os I. T. já começam a sur
gir, trazendo chuvas, tanto mais intensas, quanto mais avançada a estação. 

Goiás (Sul) 

Em virtude da FG na FPA, a pressão declina, e a temperatura sobe; há uma 
redução da nebulosidade, conservando-se os ventos ae E. Tais fenomenos coin
cidem com a intensificação da baixa do Chaco, mas as trovoadas locais ainda 
podem ocorrer. 

Avançando a FPA para norte, os I.T. começam a surgir, e as chuvas vêm 
chegando de oeste, sob correntes de NW a SW, Cb e trovoadas, tudo produzindo 
declínio té.rmico, e subida do barômetro, 

Goiás (Norte) 

Durante a FG na FPA, a pressão se reduz, e a temperatura aumenta, alcan
çando máximas de 36°, com forte declínio da cobertura. 
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Avançando a FPA ao Estado do Rio a massa Ec retorna de NW, trazendo tro
voadas, 10 de Cu, Ns e chuvas, enquanto a pressão sobe, e se regista resfria
mento. Mantendo-se a FPA naquele Estado, o barômetro volta a descer, com 
.i.profundamento da baixa no Pará. A temperatura se eleva, então, cêrca de 
3°, reduzindo-se a nebulosidade para 4-6 de Cu, Se. 

Mato Grosso 

Com a agravação da FG na FPA, a pressão cai, e o Estado fica, dominado 
pela baixa central. Os ventos; a principio de SW, tornam-se logo de N-NW, 
secos, acarretando forte aquecimento; a cobertura, antes de Se, evolve, gra
dualmente, para 4-2 de Cu, na formação da massa Te. 

Sob o avanço frontal ao Rio Grande do Sul, a pressão se eleva em Mato 
Grosso, e os I.T. logo produzem rápida transformação para Ec: a nebulosidade 
aumenta, e a temperatura declina, observando chuvas e trov(ladas, de Se, Cb, 
Ns. Forma-se uma alta destacada, a qual .origina ventos de S (a leste), e de 
NE (a oeste); a seguir, vai surgindo, aos · poucos, a nova baixa a· norte, no 
Xingu, os I.T. se encaminhando, de modo lento, para Goiás. 

Enquanto persiste o aumento da pressão, não pode entrar a massa Pc, cujo 
avanço ulterior para norte é sempre indicado por uma queda do barômetro no 
sul de Mato Grosso, acompanhada de aquecimento. 

Finalmente, na chegada do ar polar, as chuvas cessam, e as direções giram 
para S, enquanto a pressão aumenta, decrescendo a · temperatura. O céu, a 
princípio de Se e St, fica ràpidamertte limpo, permitindo mínimas acentuadas. 

Ceará - Piauí 

A FG na FPA origina uma queda no barômetro, enquanto a nebulosidade 
diminui, permanecenpo em tôrno a 6 partes de Cu, no interior, porém mais ele
vada na costa. A -temperatura sobe cêrca de 2º. 

Com a entrada da frente no Rio Grande do Sul, a pressão se eleva nova
mente, o mesmo acontecendo à cobertura, que passa para 8 de Cu -e Se, sob cor
rentes ·de SE-E. Chove no litoral, provindo os I.T: de norte. 

A formação da baixa no Xingu acarreta nova queda no barômetro, reno
vando-se os fenômenos acima citados . 

• 
Pará - Maranhão 

A FG na FPA produz um declínio conjunto da pressão e nebulosidade, ces
sando as chuvas na costa. Dada a grande distância, tais fenômenos ainda per
sistem com o avanço da frente ao Rio Grande do Sul. 

. O progresso ulterior desta para São Paulo, faz porém subir o· barômetro no 
Pará, e as chuvas então recomeçam, vindas do oceano para o sul, mas limitadas 
ao extremo norte das baixas centrais. A cobertura aumenta até 10 de Sc-Ns 
no litoral, sendo, porém, de Cu e Cb no interior, sob correntes NE a N. 

Amazonas (Leste) 

Durante a FG na FPA, a pressão vai-se reduzindo, e as trovoadas cessam 
gradualmente. A temperatura sobe, e a umidade decresce, uma vez que as chu
vas, a principio deslocadas para sul, terminam de vez. A nebulosidade evolve 
então para Cu, sendo nula nas bordas da grande baixa, em virtude da alta su
perior, que estabiliza a situação. 

A entrada da frente no sul do pais, permite novo aumento da pressão no 
Amazonas, e as precipitações logo recomeçam, proVindas de NW, com Cb e Se. 

Amazonàs (Oeste) 

Durante• a FG na FPA, a pressão declina, e as chuvas emigram para sul; 
por fim se reduzem, nunca ocorrendo sob a grande baixa do Chaco. A tem-
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peratura sobe, e a umidade, antes de 80-90%, diminui ràpidamente para 60%, 
enquanto a nebulosidade se limita a 4 de Cu. 

Quando a frente polar já avançou SÔbre Mato Grosso, ou o trópico, o ba
rômetro volta a subir: as precipitações de Ec recomeçam, Sob a atividade dos I.T., 
e a temperatura decresce, ocorrendo trovoadas nas bordas das pequenas depres
sões interiores. Quanto à cobertura, de 8-10 de Cb nos I. T., passa a Sc-Ns nos 
centros das pequenas dorsais intermediárias. 

VERA O 

(Dezembro - Janeiro - Fevereiro) 

A contínua atividade ciclônica da FPP resulta na passagem, sôbre a Patagô
nia, de frentes sucessivas, em geral oclusas. Enquanto, porém, a pressão ai 
se mantiver balxa, também não virá a se elevar no eixo de dilatação da FPA, 
situado mais ao norte (18 de janeiro) . 

Logo que o barômetro principia a subir na Patagônia, o conseqüente acúmu
lo de massa Pm agrava a FG na FPA, aí resultando em declínio da pressão, au
mento de temperatura, e giro das correntes para N,. na Argentina Setentrional, 
com profunda intensificação da baixa do Chaco (4 de janeiro). 

No Brasil, as épocas de atividade frontal intensa e freqüente na FPA, acar- . 
retam, de inicio, uma "atração" violenta dos vários sistemas para sul: a massa 
Pm velha, da zona temperada do pais, logo destaca da Tm, do centro de ação, 
ficando ambas separadas para uma S.L. no trópico. Esta toma o aspecto de 
FPR, e logo se reforça, formando pequenas baixas'fechadas. A pressão ·sobe nos 
Estados sulinos, onde, por isso mesmo, as frentes velhas sofrem FL, e recuam; 
cal porém da Bahia ao Ceará, dado que o centro de ação emigrou para maiores 
latitudes, tornando-se os ventos assim, de E no equador . Regista-se então a 
entrada da F .I. T., a qual, impelida por uma invasão fria nas Antilhas, traz ao 
Nordeste trovoadas, Cb, e chuvas de doldrum. :t!:ste aspecto é contudo, mais 
freqüente no Outono. 

o trough equatorial _torna-se, então, nítido, produzindo correntes de N 
a W no seu setor setentrional, e de E, no meridional. Ao norte da F.I.T. a 
pressão se eleva, baixando, porém, a temperatura. 

Se a FG na FPA fôr contudo mais lenta (caso de frentes escassas), a pressão 
sobe, inicialmente no Amazonas e em Mato Grosso, por serem atraídas para sul 
as altas de massa Ec, com as respectivas chuvas. Enquanto isso, a FPR ainda se 
mantém ativa a leste, e avança até o Espírito Santo, produzindo precipitações. 
Sofre, porém, FL a oeste (27 de janeiro) . 

Decorridos um a dois dias, esta frente experimenta um aumento de pressão, 
e suas baixas desaparecem; então, dentro do grande anticiclone, a FL se acen
tua, dado que o barômetro passa a subir na costa leste, com ,a entrada do cen
tro de ação. As chuvas, que não mais se formavam na massa Pm "estável", a 
sul da FPR, vão agora recomeçar, pelo mecanismo dos I.T., adiante descrito: 

A baixa central da América do Sul continua, com efeito, a se aprofundar; e 
suas isóbaras dominam Mato Grosso, Amazonas e a zona temperada do Bra
sll, onde a pressão cal. Mas, a partir de tal baixa, que se mantém sêca, como 
fonte, que é, da massa Te, vários I. T. começam a surgir, orientados de SW para 
NE, e permitindo a convecção do ar Pm velho, agora aquecido no solo, pelas 
"ondas de calor". Estas, com a advecção de NW, provêm sucessivamente do 
Chaco, e acarretam máximas em tôrno a 38º. 

Dessa forma, vão-se produzindo aguaceiros e trovoadas, desde o Paraná até 
o Rio Grande do Sul, Estados que antes se encontravam secos, sob Pm, e apa
rece novo sistema de chuvas, deslocado para sul da posição anterior, que era a 
ocupadas pelas da . massa Ec, ·e estendendo-se por todo o pais. 

Em tais I. T. se concentra forte nebulosidade de Cb, com pancadas e, em 
conseqüência, menor temperatura a leste. Já no setor oeste surgem Cu, e 
maior aquecimento, sobretudo no Rio Grande do Sul, nas várias dorsais interme
diãrias, notando-se menor cobertura de Se e Ns, com chuvas escas.5as. Todos 
06 troughs apresentam, a. 3 km, um giro "ciclônico" dos ventos, as correntes 
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de NW trazendo ar "úmido" do interior para sueste, o que também contribui 
na formação das trovoadas. Os I. T. setentrionais podem mesmo atingir o 
Piaui, coincidindo tal fato com o último dia de estacionamento da FPA. En
quanto isso, a leste da baixa térmica do Ceará, permanece a única região de 
névoa sêca de verão, a qual se estende até a Borborema, mas não alcança a 
Bahia. 

A FL na FPR permitiu, como dissemos, a entrada do anticiclone Atlântico 
pelo interior, subindo a pressão na costa leste. As chuvas continentais ai vão 
cessando, portanto, e recuam para oeste, ficando secos os Estados de Minas e 
Bahia. Isto porque, com o aquecimento de ar Pm velho, no sul, desaparecem 
os "ventos térmicos" tropicais de W, e a circulação "normal" se restabelece, tra• 
zendo, de NE, a massa superior S, da alta maritima (18 de janeiro) . 

Contudo, no litoral, pode-se formar um novo I. T., com chuvas semelhantes 
às do "inverno" na Bahia, mas que não alcançam latitudes inferiores a 100; 
nestas, raramente se formam EW. 

Se, tal como sucede nos anos "secos", a queda de pressão fôr muito intensa 
na baixa central, a mesma não mais dará origem a I. T. ; cessam as trovoadas no 
sul, e se reduzem as chuvas da massa Ec, a qual, aos poucos, se transforma em Te. 

Por fim, .ao se iniciarem as ondulações da própria FPA, ocorre a pressão 
mínima no Prata, e aquela frente avança para norte, declinando a temperatura 
com a entrada do ar Pm. 

Logo após, a pressão sobe, e a massa fria constitui um anticiclone (de fra
ca intensidade, no verão), que progride para nordeste, apresentando KF um 
salto de temperatura variável, entre 3 a 6º. Sendo escassa a energia frontal, 
aquela descontinuidade, que vinha produzindo chuvas e trovoadas, estaciona 
no Rio Grande do Sul, estendida de WNW a ESE; em regra, um ciclone ai se 
aprofunda, fazendo cair a pressão antes da frente, o que constitui bom indicio 
do seu avanço ulterior. . 

O barômetro sobe, então, no Nordeste e na costa oriental, onde o centro de 
ação penetra, expulsando para oeste as baixas do Ceará e de Minas; as tro
voadas desaparecem e fica sêca tõda a região ·a leste de 45°, com a destruição 
final da antiga FPR no trópico. A pressão também aumenta no Amazonas e 
em Mato Grosso, onde as dorsais de massa Ec se deslocam para sul, trazendo 
chuvas . · 

Quando o barômetro não declina, entretanto, a norte da frente, isto signi
fica que a mesma não mais avançará. É o que sucede, em geral, nos casos 
de ventos post-frontais de SE, no solo, ou de W a 3 km. Tal fato poderá ser 
previsto quando a carta a 3 km apresenta a alta do Atlântico "sôbre" a própria 
baixa superficial em Minas, indica·ndo o respectivo recuo, e o avanço, para o 
continente, do centro de ação. · 

As frentes muito rápidas, vêm precedidas de· um P. T., e direções pre
frontais de SW a 2-3 km, que como tal se conservam a grande altura. Tais 
ventos formam um sistema de Cl e As, que precede cêrca de 500 km a desconti
nuidade no solo; contràriamente ao que se verificara no inverno, quando eram 
frios, possuem agora, aquelas correntes, uma temperatura semelhante à das 
massas setentrionais, e assim, trazendo ar mais "sêco", do sul, impedem as tro
voadas prefrontais. 

Se o ano fôr de intenso dominio do centro de ação, as frentes não ultra
passam o Rio Grande do Sul, . ai sofrendo FL. Assim, o Centro-Leste e o Nor-

. deste permanecem claros, as chuvas continentais só se verificando na região 
oeste. Contudo, µe um modo normal, as descontinuidades atingem Santa Ca
tarina é Paraná, produzindo precipitações e trovoadas na sua passagem, e 
finalmente estacionando no paralelo 25º. A alta "tropical" fica, pois, enfraque .. 
cida e substituída, no sul, pela "polar". 

Com o gradual aquecimento desta, vai diminuindo o salto de temperatura, 
mas permanece o giro ciclônico dos ventos, na S.L.. Convém lembrar que, 
após as chuvas da descontinuidade, a região nada mais recebe, pois a massa 
Pm. se torna estável, e sêca. 

Formam-se, já agora partindo da frente, novos I.T., que alcançam até o 
nível de 6 km, e dividem a alta superior "prefrontal" em várias dorsais. Tais 
I. T : começam en~ão a produzir trovoadas e chuvas, ao norte da FP, tôdas 
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agravadas a NW dos maciços, mas reduzidas a sotavento. A seguir, caso a fren
te ainda se mantenha. no sul, a "fusão" dos I. T. se processarã do seguinte modo 
(8 de janeiro) : 

Formam-se pequenas depressões, na extremidade setentrional dos troughs, 
sôbre o Guaporé, sul de Goiãs e de Minas, e que indicam, para o dia seguinte, a 
delimitação de nova FPR, muito a norte da FPA, a qual se conserva em Santa 
Catarina . A "primeira", verdadeiro S.L., só vem a se produzir com aumento 
"J>refrontal" da pressão na segunda, êste, por sua vez, oriundo dos seguintes 
fatôres: inatividade geral, resfriamento pelas chuvas de Ec, ou fusão dos I . T. 
na região "frontogénetica" de São Paulo . A orientação W-E· do litoral, no 
Estado do Rio, favorece na verdade tais condições de FG, pela presença de 
massas continentais, em Minas, e outras marítimas a sul, notando-se mesmo 
um salto de temperatura de 3º. · 

A princípio formam-se, na aludida FPR, trovoadas e chuvas, que serão inten
sas e contínuas, do tipo WF, se a alta fria .tomar posição no oceano. Depois, 
contràriamente ao que sucede com a FP A, agora em campo de alta pressão, sur
gem na "FPR" depressões interiores sêcas, das quais partem, por sua vez, novos 
I. T., que atingem em seguida o Amazonas, Goiás e Minas, produzindo igual
mente trovoadas e chuvas fortes, com Cb a leste e Cu a oeste. Ficam os 
troughs separados por dorsais de alta, "fontes" da massa Ec, e que · experi- · 
mentam menores chuvas, Se e Ns, mas sem trovoadas. 1l:stes I. T. progridem 
pouco, de 100 a 200 km para leste, e desaparecem logo que as depressões evol
vem. Intensificam-se pelo contrãrio, quando elas estacionam na FPR. 

Temos, em resumo, de N para S: altas de Ec, no Amazonas, Goiás Norte, 
Atlântico; baixas da FPR sóbre Mato Grosso, Goiás sul, Minas; altas de Tm 
em Mato Grosso, São Paulo, Paraná; FPA em Santa Catarina, e anticiclone de 
Pm no Uruguai e Argentina. · 

A "FPR" atinge o nivel de 3 km, onde ainda se nota um giro "ciclônico" do 
ar úmido, de NW, para o mais sêco, de NE. Uma vez formada, a frente passa 
a sofrer advecção fria de S, com a estabilidade conseqüente. Diminuem então 
as suas "antigas" chuvas de Ec, e formam-se dois núcleos de isoietas: um fraco, 
a sul da FPR, e outro intenso, dos novos I. T., a norte. 

Enquanto tal "frente" conserva baixa a pressão média, ela experimenta 
FG, e se mantém. Nova atividade na Argentina, a principio agravará as chu
vas de Ec. Pelo contrãrio, caso a pressão suba, os totais se reduzem. 

As precipitações dos I.T. se estendem, por fim, numa faixa de 1000 km a 
norte da "FPR", desde o Amazonas até Minas, com trovoadas nos vãrios giros 
"ciclônicos" dos troughs, de NW para NE. Não .chove, contudo, na alta do 
centro <ie ação, sôbre a Bahia, Nordeste e a costa leste. 

Os aguaceiros dos I. T. vêm, a seguir, progredindo de W para E, juntamente 
com o avanço, de SW para NF;, da FPA e assim chegam as trovoadas, sucessiva
mente sôbre Minas, Espírito Santo e Bahia; finalmente ao Estado do Rio, quan
do a frente recua. As precipitações atingem, por último, ao Nordeste, se a KF 
obtiver grande avanço, formando-se extenso I. T ., desde Goiás até a Serra de 
Ibiapaba, com isóbaras de alta no Piauí (8 de janeiro) . 

O referido progresso, para E, das chuvas continentais, é simples conseqüência 
do seguinte fato: o forte resfriamento, causado pela FP reflexa no trópico, in
tensifica o gradiente de temperatura norte-sul, dando um. vento "térmico" de 
W, entre 2-6 km, o qual importa ar "úmido" continental do interior, permitindo 
deslocar as condições de "instabilidade" cada vez mais para E, onde tais mas
sas vão substituindo o ar sêco, superior, do centrb de ação . Assim as trovoa
das desenvolvidas pelo aquecimento superficial alcançam até a Bahia. 

1 
Rio Grande do Sul 

Durante o processo de FG na FP A, a pressão declina, e o Estado sofre forte · 
aquecimento pelas "ondas de calor", provenientes de oeste; os ventos passam 
de NE para NW, sob céu limpo, a umidade oscilando em tômo a 60%. Depois 
aparecem os Ci e, caso não existam as correntes prefrontais de SW, a 3 km, 
formam-se trovoadas nos I.T., acompanhadas por 8 a 10 de Cb e .As, chuvas 
até 20 mm/dia, e direção qe NW. 
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Segue-se a entrada da KF, com minlmo da pressão, giro dos ventos para B, 
e chuvas de ascensão; o barômetro se eleva depois, caindo a temperatura. sob 
uma advecção de SW e céu pouco nublado, ou de SE, com o mesmo encoberto. 
As nuvens oscilam em 6-10 de Se e Ns, subindo a umidade para 95%. As pre
cipitações persistem quando o ciclone frontal se aprofunda, mas sem trovoadas. 

Logo que a KF segue para norte, a massa Pm origina ventos de SE: cessam 
as chuvas e o céu se apresenta com 6-8 de Se, Cu. 

Sob nova FG na FPA ocorre limpeza, e as correntes retomam para NE; o 
ciclo já descrito" principia outra vez . · 

Santa Catarina - Paraná 

Permanecem, geralmente, sob massas de transição Pm-Tm e, com a FG 
na FPA, a pressão cal, enquanto a temperatura se mantém estacionária . A 
seguir, começam a se formar os I.T. a oeste, mas sem ondas de calor, contrària
mente ao que sucede no Rio Grande do Sul. Surgem dorsais de alta, que acar
retam ventos de SW na costa, a NE no interior, sendo as trovoadas acompa
nhadas por. 10 de Cb e chuvas. 

Quando a frente avànça, via-de-regra estaciona no Rio Grande do Sul e, 
sendo pouco intensa, a pressão prefrontal volta a subir. Contudo, o ar Pm 
não entra, mantendo-se na regJão as chuvas dos troughs, cujos totais dimi
nuem com qualquer aumento dá. pressão. A temperaturà, que se elevara na 
advecção prefrontal, cai então cêrca de 2º. Se um ciclone se escavar no Rio 
Grande, a pressão baixa em Santa Catarina, e o termômetro sobe, agravando-se 
as chuvas e trovoadas dos I . T.. Em outros casos, sendo a frente muito intensa, 
e avançando sôbre a região, origina forte aquecimento interior, acompanhado 
de limpeza, evolvendo as nuvens, agora, de Cb para Cu, com ventos de N. 

Já na própria massa Pm a pressão se eleva e a temperatura declina, gi
rando os ventos para SW, com 10 de Sc-Ns, e úmidade 100%. As chuvas se 
concentram sobretudo no litoral, ' sem trovoadas. 

São Paulo 

Durante a FG na FPA o barômetro baixa, e os ventos se orientam para 
NE, tudo indicando FL na FPR. O calor aumenta e a nebulosidade se reduz 
a 0-2 de Cu, sob massa Te. Em seguida os I. T. produzem correntes de NW, 
com nuvens de Cu e Cb; por fim, quando a frente fria estaciona no sul, aquê
Ies troughs mudam de orientação, e reconstituem a FPR, o que origina, ventos 
de SE e chuvas; o termômetro decllna, sob a pressão e, com céu de Se, cessam as 
trovoadas; a seguir, . as precipitações terminam e o ciclo recomeça . 

Rto de Janeiro 

A FG na FPA· faz cair a pressão e aumentar a temperatura, passando os 
ventos a NE; a nebulosidade se reduz a Cu, ficando o ar sêco, sob massa Tm. 

O estacionamento da frente no sul produz I.T., que vão fundir-se na 
FPR; esta, cuja velocidade para norte é, em média 200 km/dia, não ultrapassa, 
contudo, a latitude 200. A temperatura cal então 2°, sob ventos de SW, e 10 
partes de Cu e Se. As chuvas podem manter-se intensas, por, vários dias, se 
a massa Pm estacionar no Atlântico. Via-de-regra, vão escasseando com a 
queda 1geral da pre8são e o giro dos ventos l?ara E ou NE. 

Espírtto Santo 

Estacionando a FPR no Estado do Rio, as respectivas depressões partem I .T., 
que trazem as trovoadas de massa Ec, com ventos de SW e chuvas; a temperatura 
cai cêrca de 4°, registrando-se 10 partes de Ns e Se. 

Quando a FG na FPA fôr muito forte, ela dissolve aquela "FPR" e os ventos 
giram para NE, ficando o céu nublado por 4 de Cu. Se o próprio centro de ação 
penetrar, a pressão se eleva, e cessam as chuvas. 
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Por fim, quando a KF avança até o Paraná, com forte intensidade, as cor
rentes se tornam de N-NW, acompanhadas por aquecimento, e declinio de 
barômetro, com uma reduzida nebulosidade de Cu. 

Bahia (Litoral) 

Quando, sob a FG na FPA, a antiga FPR se dissolve no Estado do Rio, o 
centro de ação penetra, e a pressão sobe, declinando a temperatura na costa, 
com os ventos de E ou SE. Notam-se chuvas do tipo "inverno", de I. T., com 
8-10 de Ns. · 

Entra depois a frente no Rio Grande do Sul; se a conseqüente FPR avan
çar até o Espirito Santo, sua atividade faz declinar a pressão, enquanto a tem
peratura se eleva na Bahia. As precipitações escasseiam no litoral, onde 
ventos de N ocorrem, com uma nebulosidade 6 de Cu, Ns ou Se. A seguir, 
podem voltar as chuvas continentais, de oeste. 

Vemo; dêsse modo, que existe um duplo regime, o qual funciona, para as 
precipitaçoes do interior, em oposição ao mecanismo do inverno. 

Bahia (Interior) 

Os aguaceiros da massa Ec acarretam 7 a 10 de Cu e Ns, ventos de W, e 
queda de 4° na temperatura, coincidindo sempre com o avanço das KF até o 
trópico. Já o retômo do centro de ação, sob a FG na FPA, produz aquecimen
to, correntes de NE, e subida do barômetro, ficando sêca tôda a região. 

Alagoas - Rio Grande do Norte 

Dando-se a FG na FPA, o centro do Atlântico se desloca para sul, e a pres
são cai no litoral. Os ventos se tomam de E, a temperatura declina e a nebu
losidade diminui para 5 de Cu e Cb, na costa, contra apenas Cu, no interior . 

Quando a FPR se constitui no trópico, a pressão diminui na Bahia, mas se 
eleva mais a norte, tudo acompanhado por aquecimento .e ventos de SE, salvo 
se a baixa de Minas fôr muito acentu::Lda, caso em que vem a soprar NE. A ne
bulosidade aumenta, predominando Cb, embora permaneçam os Se no interior. 
Quase não chove, contudo. 

Minas Gerais 

Permanece, em geral, ao norte da FPR, e assim ocupado por extensa baixa, 
esta cortada por dois a três I. T.. Os últimos acarretam chuvas e trovoadas de 
massa Ec, soprando ventos de NW a NE, nas dorsais de alta intermediárias. 
. Se a FG na FPA atrair o centro de ação para o interior, a pressão e tempe-: 
ratura se· elevam, com um giro das direções para SE; as chuvas recuam então 
para oeste e se regista forte redução da nebulosidade. · 

Quando a KF penetra no Rio Grande do Sul, as correntes retornam, em Mi
nas, para NE, e a cobertura se ·mantém entre 0-4 de Cu; os I. T. começam agora 
a se formar novamente, provindos de SW. 

Estabelec;ida, por fim, a FPR no trópico, as trovoadas e chuvas voltam de 
oeste, ao longo ·dos I. T., já agora oriundos daquela frente. 

Goiás 

Quando se produz FG na FPA, a pressão vai baixando, e o mesmo sucede à 
temperatura, enquanto os ventos provêm de SW, com 10 de Ns e Se: Logo que 
a FP estaciona no sul, o barômetro sobe, e se define um aquecimento. 

Localizada a FPR no trópico, a pressão diminui, a princípio, em Goiás, en
quanto a temperatura aumenta; com redução da nebulosidade. Tão cedo aque
la frente se atenua, o retômo da massa Ec provoca alta barométrica, queda de 
temperatura, e Tentos W, com chuvas, sob 10 partes de Cb, Se e Ns. 
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Mato Grosso 

Tendo inicio a FG na FP A, a pressão se eleva, e a temperatura declina, re
gistando-se maior nebulosidade de Ns-Sc, nas dorsais de massa Ec, deslocadas 
para o Chaco. 

Avançando a frente para o Rio Grande do Sul, a pressão atinge o máximo 
em Mato Grosso. Se, contudo, aquela prosseguir mais para norte, o barômetro. 
desce, e os ventos se tornam de NW, com forte aquecimento, tanto mais intenso, 
quanto mais próxima a baixa central. A massa .Te vem assim a dominar, e 
suas nuvens se reduzem a.í}-6 de Cu, com forte sêca rio sul, e gradual diminui-
ção das precipitações a norte. ' 

J!: quase impossível, no verão, o próprio ar Pc penetrar em Mato Grosso. 
Contudo, parte do Estado é freqüentemente dominada pela FPR, aí ocorrendo 
ventos de S, chuvas, trovoad~ e resfriamento acentuado. 

Ceará - Piauí 

Durante a FG na FPA a pressão se reduz, com aquecimento e ventos de 
SE, ocorrendo precipitações da F.I.T. na costa, onde a nebulosidade é, em' 
média, de 8 Sc-Ns, bem como alguma chuva nos I. T. provindos do Piauí; em 
geral, porém, a cobertura se reduz no interior. 

O avanço da FPA no Rio Grande do Sul .mantém a queda da pressão e dimi
nui a nebulosidade, que oscila em tôrno a 6 de Cu, no sertão. O barômetro 
sobe, contudo, quando se forma um ciclone frontal no Uruguai; os ventos pas
sam, então, a E-NE, e a nebulosidade aumenta para 8 de Se, no litoral, ou de ~ 
Cu, na região ·mais sêca. 

Pará - Maranhão 

Permanecem, em geral, sob os alíseos de NE. Quando ocorre FG na FPA, a 
pressão sobe, registando-se chuvas, e 10 de Cu, Ns, enquanto a temperatura cal 
·perto de 3°. Ao chegar a KF ao Rio . Grande do Sul, o barômetro declina, e a 
cobertura se reduz a 3 de Cu. Se aquela FPA estacionar, formando ciclone. 
a pressão volta a subir, e a nebulosidade aumenta para 8-10 de Cu, Cb. 

Quando, por fim, a FPR se estabelece no trópico, o barômetro desce nova
mente e o céu se torna nublado de Cu, com forte elevação da temperatura. 

Amazonas (Leste) 

Ao penetrar a frente no Rio Grande .do Sul, sobretudo formando ciclone, 
a. pressão se eleva, declina a temperatura e ocorrem precipitações, com céu 10 
de Se, Cb, .Ns. 

Já sob o avanço da FPR até o trópico, o barômetro desce, e a nebulosidade 
se reduz a 4 de Cu, soprando ventos de SE-E, acompanhados por aumento na 
temperatura. · 

Amazonas (Oeste) 

Quando a FP A chega ao Rio Grande do Sul, e ocorrem ciclones, a pressão 
l!Obe, o termômetro declina até 3° no Acre e, sob maior atividade, os I. T. produ-
zem chuvas, com nebulosidade 10 de Sc-Ns. · 

Com avanço da FPR até o Estado do Rio o barômetro desce, e a nebulosida-
de se reduz a 6-8 de Cu, havendo elevação da temperatura. · 

OUTONO . ,. 

(Março - Abril - Maio) 

A situação isobárica média, nesta época, pouco difere da que foi descrita 
no capítulo anterior: o centro de ação penetra cêrca de 300 km pelo continen
te. trazendo precipitações ao litoral da Bahia, enquanto uma bôlha destacada 
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de alta ocupa a região meridional do Brasil, cujos aguaceiros ocorrem sobre
tudo na costa. Baixas extensas são ainda , encontradas em Minas e Mato 
Grosso, ao passo que o anticiclone dos Açôres costeia o Nordeste, onde se desta
cam as. chuvas do doldr.um. As de massa Ec recuaram, agora, para o Acre, 
Amazonas e Pará (1 de abril). 

A circulação, até meados da estação, se caracteriza, em geral, por des
continuidades fracas, que acarretam condições semelhantes às do verão. Só 
óepois, intensas ondas de frio, anunciadoras do inverno, começam a surgir. 

Enquanto não ocorrer uma descida da FG na FP A, a pressão, tanto na 
Patagônia, como no Prata, pouco varia, e a ArgeritiM Central fica ocupada por 
frentes indecisas, de escassa atividade, as quais ondulam, no máximo, até o Rio 
Grande do Sul, dai recuando como WF. As massas Pc e Te se substituem conti
nuamente, a primeira formando pequenas dorsais, ao passo que a segunda não 
consegue · agravar a baixa do Chaco. Superiormente, dominam a Argentina 
correntes de W, indicativas de elevado "índice zonal", sem invasões polares 
para o equador. ·· 

Dêsse modo, a situação do tempo, no Brasil, fica constituída por massa 
Pm velha, na região a sul do trópico, onde uma alta mais fria e destacada do 
centro de ação, pode ser observada. Ela ainda permite a formação de I.T., com 
chuvas, trovoadas e ventos S, no litoral de Santa Catarina. Já nas regiões 
entre São Paulo e o Rio Grande ocorrem nevoeiros de radiação, sob gradiente 
fraco e direçã:es NE; aquêles raramente se registam na faixa de correntes SE, 
mas podem se formar np já citado I. T .. 

Mais a norte, o anticiclone do Atlântico beirà o litoral e nevoeiros se cons
tituem nas suas dorsais, em Bahia e Sergipe, sendo tanto mais intensos quanto 
menor a pressão. Contudo, ao passo que os ventos de NE avançam superiormente 
pelo pais, centro de alta permanece, no solo, separado por extensos troughs, 
das dorsais interiores de Ec, as quais se estendem de Goiás ao Amazonas. Nes
tas últimas ocorrem chuvas, com raras trovoadas; por ser baixa a pressão geral. 
Como de costume, as precipitações _se alongam numa direção NW-SE, sendo 
mais intensas nos I. T . e mais fracas nas dorsais. 

Pequenas modificações no quadro descrito, vêm a ocorrer quando a FPA so
fre FL na Argentina, onde a pressão volta a subir; reforça-se então, igualmente, 
a alta fria sôbre o Brasil meridional, e o barômetro se eleva, do Ceará ao Ama
zonas, a carta de 3 km indicando forte avanço do centro de ação pelo Nordeste. 

Não sendo aquela subida de pressão acompanhada por outra equivalente na 
região do trópico, ai são criadas baixas fechadas, que se estendem de Mato 
Grosso ao Estado do Rio e fazem prever a formação ulterior, na sua borda sul, 
da FPR (5 de abril) . Desta última partem, então, vários I. T., que se estendem 
para norte, sobre Minas e Goiás. 

Os nevoeiros são, agora, mais freqüentes na · zona sul das dorsais de Ec, 
com ventos fracos de NE, e também nas próprias baixas tropicais; surgem, 
igualmente, ao longo dos I. T. em Minas, sob correntes NW, na dorsal do Espi
rlto Santo e nos centros "fechados" de alta, entre o Maranhão e o · Ceará. Em 
todos os casos tais nevoeiros se agravam no mínimo da pressão, e desaparecem 
no máximo, substituídos, nesse caso, pelas chuvas. Como já acentuamos, aquêles 
fenômenos não se produzem ~as direções de SE, a sul da FPR, sôbre são Paulo 
e o Estado do Rio, mas sómente nas de NE, entre o Paraná e o Uruguai. 

Com o já citado aumento .da pressão no Norte, os aguareiros e manifesta- t 
ções elétricas se intensificam na massa Ec, ocorrendo os primeiros sobretudo, a J 
oeste dos I. T. ; não chove, pór~m. nas baixas fechadas do trópico, onde o barô- ! 
metro declinou. Dêsse modo, o quadro de verão fica mantido, as preci
pitações continentais atingindo Minas e Goiás, a norte da FPR. Enquanto isso, 
no. massa Pm velha, no sul do Brasil, começam a se anular as chuvas e trovoadas, 
dificultadas, como .sabemos, pelo resfriamento superficial dos ventos polares 
do S. Já na costa leste, a entrada· do centro de ação agrava as precipitações 
que atingem até a linha de cumiadas, na Bahia e Espírito Santo, e se originam 
no I. T. nascido da FPR, a sul. As trovoa.das se localizam então, no litoral, 
onde houver um giro ciclônico dos ventos. 

Ocorrendo, dias depois, fraca F'G na FPA, sem aprofundamento sensível da 
baixa do Chaco, a pressão cai a um mini.mo, t!Ulto no Prata, como no sul do 
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Brasil; os 'nevoeiros ainda se conservam, mas limitados ao próprio centro frio, 
agora alongado num sentido N-S, do Paraná ao Rio Grande. O aquecimento 
na Argentina produz, em seguida, pela componente térmica, ventos de SW adma 
de 1,5 km, os quais avançam até Santa Catarina, e por fim a Minas. :mies não 
permitem, tal como ocorria no · verão, a formação de trovoadas, por trazerem 
ar muito "sêco'', do Sul, e de temperatura análoga à da massa que substituem. 

AJ; chuvas vão, assim, desaparecendo no Brasil Meridional, com a lenta 
transformação de Pm para Te. Enquanto isso, o centro de ação penetra ainda 
mais pela costa leste, agravando a dorsal interior, e ô respectivo I. T., no Es
pírito Santo (5 de abril) . 

Como vimos, a queda de pressão não bastou para destruir a massa Pm velha, 
a sul da FPR, cuja alta fria apenas se enfraqueceu, embora seu centro se tenha 
localizado mais a sul. Consegue, entretanto, aprofundar a baixa do trópico 
em três sistemas, sediados sôbre Mato Grosso, planalto de Goiás, e Minas, nos 
quais os nevoeiros se poderão manter, enquanto existir a FPR, mas as trovoadas e 
chuvas ir-se-ão reduzindo, pela queda de pressão. · 

A atividade daquela frente leva-a, em seguida, a avançar para norte, até 
os paralelos de 15°, em Mato grosso, e 20°, no Estado do Rio, produzindo chuvas 
na sua passagem. A formação da baixa frontal acarreta, por outro lado, a 
de uma EW em Pernambuco, com intensas precipitações, que atingem a Borbo
rema. · 

Sobe depois a pressão no Amazonas, Goiás e Mato Grosso, resultando em 
' maiores chuvas e trovoadas. Tambéxp, coincidindo com a atração geral dos 

sistemas para sul, pela FG no Prata, a F. I. T. chega à costa setentrional, acom
panhada de um trough, que separa as altas interiores, de Ec, da dos Açôres, 
no oceano. As precipitações do doldrum varrem, assim, o litoral, desde o 
Pará até o Nordeste, com totais que alcançam 80 mm/dia. 

Por fim, dada a escassez de ar polar na Patagônia, a FPA sofre pequeno 
avanço até o Rio Grande do Sul, evolve para WF, permitindo leve aumento da 
pressão. Já agora, a mudança do vento térmico resulta no desaparecimento das 
componentes superiores de SW; a direção NE se restabelece, dêsse modo, em 
tôdas as camadas . Por outro lado, a F. I. T. recua ~ovamente até o Pará, dada 
a FL na Argentina. . 

Quando, finalmente, se produz uma intensa FG na FPA, indicativa de ulte
rior avanço desta para norte, a pressão aumenta; a principio, em todo o Brasil, 
partindo da costa oriental, enquanto, pelo contrario, declina 110 Chaco. 

A entrada do centro de ação logo estabiliza os Estados . de Minas e Bahia, 
de onde se retiram as chuvas e trovoadas de Ec, ficando sêcas as novas do;r;sais 
de Tm; as precipitações se agravam, porém, nos I.T. da costa; Dessa forma, 
as altas de Ec, agora repelidas para o Amazonas e Pará, a norte da grande bai
xa do Chaco, vão limitar os aguaceiros continentais àqueles Estados. 

A FPR no trópico vê, então, ràpidamente destruídas as suas depressões, 
aubstitUidas, como vimos, pelas dorsais de alta do Atlântico. Isto resulta em 
FL naquela descontinuidade, e respectivos I. T., os quais acabam por se dissolver, 
juntamente com o quadro de verão. Deixam de ocorrer, assim, os nevoeiros 
característicos das baixas tropicais, surgindo os mesmos, porém, ao longo das 
correntes Nl!:, em São Paulo e Estado do Rio, a sul da região antes ocupada pela 
extinta frente (11 de abril) . 

Como vimos, enquanto existiu a FPR, o Brasil Meridional não pôde ser 
invadido pelas chuvas de Ec. Estas retomam agora, sôbre novos I. T., com base 
na FPA do Prata. Em conseqüência, as trovoadas antes contidas em Minas, 
descem a São Paulo, e depois a Santa Catarina, em virtude do forte aquecimento 
superficial, que acaba com a massa Pm velha. ·A instabilidade domina, por fim, 
até o Rio Grande do Sul. 

Note-se que aquelas trovoadas sbmente se formam nas regiões· sob correntes 
superiores úmidas de NW, nunca se produzindo onde sopram, a 3 km, as mais 
sêcas, de NE. \ . 

Dias depois, com a forte intensificação da FG, os Ci começam a surgir no 
Rio Grande do Sul, e a pressão atinge o minimo na Argentj,pa, 'tnquanto os 

,llevoeiros se reforçam sôbre Santa Catarina e Paraná. As di~ superiores 
passam ao rumo de NW, e o barômetro declina em Mato Grosso e no Amazonas, 
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trazendo uma redução das respectivas chuvas, que se estende~. agora, em linha 
W-E . Aquelas regiões ficarão, mesmo, sêcas, se a pressão cair a menos de 
1 010 mb, devido ao dominio da alta superior. Contudo, em Mato Grosso, noTos· 
I. T., originados na baixa do Chaco, podem ocasionar trovoadas, com totais 
diários até 10 mm. · 

Como já foi dito, a FG na FPA àcarreta, para o litoral nordestino, um re
tôrno das precipitações do doldrum, ficando limpa a zona mais fria, a norte 
do equador. • 

Não será demais salientar a profunda mudança ocorrida com uma decisiva 
FG na FPA, e a conseqüente FL da FPR, no trópico. Esta última só se podia 
manter com fraca atividade frontal na Argentina, e assim atraia as chuvas de 
Ec para. Minas e Bahia, o centro de ação ficando limitado à costa, como no 'Ve
rão. Dêsse modo, se a destruição daquela "frente reflexa" permitiu o anti~ 
ciclone Atlântico avançar pelo interior até Goiás, onde fica separado, por um 
trough, das dorsais de alta, que confinam ao Pará e Amazonas, as trovoadas 
e precipitações de Ec. . 

Quando, por fim, a FPA vai avançar decididamente para norte .surge, como 
primeiro sinal, um Intenso agravamento dos Ci no Brasil. Segue-se o clássico 
aumento de pressão, com resfriamento no Prata. O barômetro declina "an
tes" da KF, no Rio Grande do Sul, subindo, pelo contrário, no Amazonas e Mato 
Grosso, onde acaba a advecção para o Chaco. Nenhuma alteração se nota a 
principio na costa leste, salvo o refôrço da EW em Pernambuco. Nevoeiros 
frontais ocorrem, então, no Rio Grande do Sul e Mato Grosso, cessando, mais 
tarde, sob ar polar postfrontal. :.@:les persistem, porém, na alta de Tm, região 
de corrente N, em Paraná e Santa Catarina (28 de abril) . 

A passagem da descontinuidade acarreta chuvas e trovoadas, enquanto o seu 
progresso para NE, originando ventos térmicos mais úmidos, de NW, na zona 
prefrontal, vai novamente propagando as precipitações de Ec, de oeste para. leste, 
desde Mato Grosso até Minas e o Estado do Rio; ao mesmo tempo, os I.T. 
produzem chuvas e trovoadas antes da descontinuidade, do Rio Grande do Sul 
até Paraná. · 
. o outono é, contudo, caracterizado por intensas ciclogêneses, dado o forte 

gradiente latitudtnal reinante. Assim, nos casos muito freqüentes, em que 
surge uma secundária atrás da FPA, ou a pressão baixa, novamente, na Pata
gônia, tudo faz prever uma queda na velocidade da frente. Tal hipótese será 
ainda confirmada pela elevação qo barômetro na costa leste, e conseqüente re.i 
fôrço das dorsais e nevoeiros, ou a permanência, no Ceará, das chuvas da F.I.T., 
que normalmente deveriam ter voltado ao Pará, com a subida geral da pressão, 

Verifica-se então que os Ci, precedendo a FPA cêrca de 800 km, continuani 
-estendidos de Santa catarina até o Estado do Rio, sem modificação notável, e~ 
quanto aquela frente evolve no Rio Grande do Sul. Se, no dia imediato, acom 
panhando a queda de pressão no Prata, um ciclone vier a se formar no Urugu 
e o barômetro "declinar" novamente, do Amazonas a Mato Grosso, nenhuma 
dúvida poderá existir sôbre o estacionamento e recuo da FPA. Isto porqutt 
foi "travado" o violento aumento de pressão no Brasil setentrional, característiclt 
dos fortes avanços frontais. A baixa do Chaco volta então a se desenhar, en
quanto no setor quente do ciclone não mais ocorrem nevoeiros, substituídos, à 

-tàrde, por trovoadas. 
Surgem, asstm, correntes de NW, muito intensas, no Rio Grande do Sul,~ 

a ondulação caminha depois, normalmente, para o oceano, enquanto as alt 
·de Ec, repelidas para o Amazonas pela baixa do Chaco, se estendem num senti 
W-E, com chuvas orientadas na mesma direção (23 de abril). 

A pressão sobe na costa leste, ficando mais nítido, a 3 km, o trough esten1 
d.ido N-S, normalmente à FPA e que, passando pelo centro do ciclone, sepanll 
a alta continental superior, do anticiclone Atlântico. . 

Enquanto a pressão declinar na Patagônia, nenhuma possibil1dade existia 
de grande avanço frontal: Note-se aliás que, em todos os casos, as secundári ' 
restringemftivldade da frente primária, e concentram as maiores precipit 
ções. A de uidade inicial alcança então, no máximo, o nível de 1 km, e 
a sua ma lar se transforma, enquanto os ventos prefrontals passa.JJI 
a NW. . · 
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A dissolução da FPA resulta, por fim, em novo aumento da pressão na costa 
1este, agora com restrição das chuvas; como sempre, os vários I.T., e respeeU-
vas trovoadas, são atraídos para a sul. · · 

se, dias depois, com forte subida do barômetro na Patagônia, a FPA concen
trar energia suficiente para o avanço até o trópico, uma alta fria se constitui, 
dominando a zona temperada do Brasil, onde a pressão se eleva acentuadamente, 
com declínio da temperatura. O trajeto frontal, caracterizado por chuvas e 
trovoadas, poderá ser previsto pela curva do barógrafo, a descontinuidade seguin
do justamente para as regiões onde se deu a queda mais intensa, em geral de 
Mato Grosso ao Paraná. Contudo, a massa polar só poderá, no máximo, alcan
çar as latitudes de 12º na Bolívia, ou 200 na costa leste, não afetando, dêsse 
modo, a Bahia. Os Ci, precedendo de 1000 km a FPA, são, ·contudo, registados 
naquele Estado, e em Goiás ( 18 de abril) . · 

Enquanto isso, os I. T. já aludidos avançam antes da KF, produzindo tro
voadas até uma distância de 600 km. Já no próprio ar polar, a estabilidade 
impede as chuvas. Estas recomeçam, porém, na massa Pm, se nova desconU
nuidade surgir no sul, dado o forte aquecimento que resulta, no solo, do giro das 
correntes para N. · · 

Ao mesmo tempo a pressão sobe na Amazônia e Nordeste, o doldrum re
tornando, assim, ao Pará. As isóbaras de alta se encaminham, então, para 
sul, ao encontro da FPA que avança por Mato Grosso, e assim, entre o anti
ciclone frio e a massa Ec se localizam as baixas frontais. Se, agora, a FPA se

. guir para o Acre, a pressão cairá novamente, no Amazonas, recuando para oeste 
as chuvas interiores. Na costa oriental o barômetro também sobe, salvo _próxi
mo à KF, onde os ventos passam na direção N. 

· Confirmando o que foi dito mais acima,· as precipitações de Ec são arr~stá
das, pela componente térmica, para leste, e se localizam nas várias dorsais, -a 
NW, do grande I. T.. Nunca chove, porém, nas regiões em que a s~bida de 
pressão resultou do próprio centro de ação. 

Nova FG na Argentina se traduzirá, no fim da invasão fria, por uma queda 
barométrica no Prata e sul do Brasil, sofrendo FL a KF no trópico. Os fenô
menos já citados se repetirão, a -seguir na mesma ordem. 

' Rio Grande do Sul 

Sob fraca atividade frontal na Argentina, o Estado em questão fica ocupado
por massa Pm velha, cujos ventos NE sopram de uma dorsal no Paraná, a ne-
bulosidade oscilando em 0-3 de Cu, sem chuvas. Aquelas correntes giram para-. 
N, em direção à WF, quando pequenas dorsais frias passam no Uruguai. A 
pressão sobe então, registando-se fraco aquecimento e cobertura 0-2 . 

Quando a FG se acentua decididamente no Prata, o barômetro declina, e 
os ventos de N·se acentuam, com aumento da temperatura. Contudo, os I.T. 
prefrontais logo acarretam chuvas, de 9-10 Cu, Cb, à tarde, tais nuvens se des
tacando sob um céu médio 4-6 de Ac e Ci . O termômetro baixa, novamente 
em conseqüência. ' 

A entrada da KFtp,ermite aumento da pressão, resfriamento e nevoeiros 
!frontais, os ventos passando ao quadrante SE, na massa polar, com um teto 10 
de As, Se, Ns. 

A formação de ciclones acarreta direções de N-NW .no setor quente. Se
guem-se chuvas de WF, na zona litorânea, e depois entra a KF, a onda evolvendo 
para o oceano; correntes polares frescas varrem então o Estado, com advecção 
de SW e nebulosidade Cu, Cb, o mínimo barométrico sempre ocorrendo nas 
passagens frontais. · 

Novos mínimos, precedidos de intenso aquecimento da massa Pc com redu
ção da cobertura, são registados na entrada das secundárias, que acârretam pe
sados aguaceiros. De um modo geral, a permanência da FPA sôbre o Rio Gran
de do Sul resulta num tempo variãvel, com precipitações constantes. 

Sob avanço final da KF para o trópico, a pressão se eleva, de modo acentua-
1 do, no anticiclone frio, mas as precipitações cessam no ar polar, de correntes 

8-SW, nas quais se observa antes céu limpo, ou pouco nublado de cu. 
B.G. -3 
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Nova FG, no Prata, provoca declínio do barômetro, com aquecimento, dire
ções N a NE, e rápida transformação para Te, surgindo outra vez chuvas e tro
voadas nos I.T .. Nevoeiros ainda ocorrem, a princípio, pela manhã. 

Santa Catarina - l'araná 

Permanecem, em geral sob um centro de alta pressão formado por massas 
Pm-Tm, os ventos soprando de SW, no litoral, a NE, no interior, com nebulosi-
dade 4 a 10 Se. . 

Na fase de frentes indecisas no Prata, o barômetro vai subindo e a FPR 
se, mantém no trópico. A cobertura inferior diminui, até surgirem os Ci e Ac, 
de nova FG na FPA. Caso esta se acentue, a pressão declina, correspondendo à 
formação da baixa central e a temperatura decresce, sob chuvas dos I. T. pre
frontais, a nebulosidade ·subindo, então, a 6-10 de Cu, Cb na serra, ou de Se, 
no litoral. 

Uma formação ciclônica no Rio Grande acarreta, .a principio aumento da 
pressão em Santa Catarina, sinal, como sabemos, de que a frente não alcançará 
imediatamente a região. Caso porém, o barômetro desça, a FPA avança para 
norte e as correntes passam a NW. A temperatura se eleva, então, e a cober
tura se reduz a 3-4 de Cu, sob os Ac e Ci superiores. O centro da alta quente 
recua, nestas condições, para o Paraná, enquanto nevoeiros ainda ocorrem em 
Santa Catarina. 

Após as chuvas frontais, acompanhadas, em média, por nevoeiros e 10 
~Ns, a entrada do ar polar, de SW, permite que a pressão aumente, caindo 
fortemente a temperatura; a nebulosidade oscila, agora em 10 de Cu, Cb na 
costa, e Se no interior. / 

Finalmente, a FL da KF no trópico, e a FG de nova FPA, no Chaco, acarre
tam grande aquecimento, ventos de NW, e redução da cobertura para 6-7 Se, 
por fim 2 Cu. 

São Paulo 

Formada a FPR no trópico, a pre.Ssão declina, o mesmo sucedendo à tempera
tura .As correntes, ante.s de NE, passam a SE e ocorrem ch'Uvas, de um céu co
berto de NS-Sc. 

Uma FG fraca, no Prata, permite a subida do barômetro em São Paulo, com 
leve aquecimento e gradual limpeza do céu até 0-2 de Cu, os ventos se mantendo, 
porém de SE. 

Já a invasão da FPA no Rio Grande do Sul acarreta, como sabemos, a 
destruição da FPR no trópico. A pressão cai, então, e as direções giram para 
N-NW. Logo, porém, surgem novos I. T., que produzem chuvas continentais 
e cobertura 8-10 de Cb, Ns, Ac. Caso um ciclone se forme no Rio Grande do 
Sul, o barômero volta a subir no Estado e os nevoeiros ressurgem, sob ventos 
de N, com céu 4-8 de Ci, Ac, emissários da perturbação. 

Por fim, avançando a KF pàra São Paulo, a pressão declina e se observam 
aquecimento e limpeza, substituida esta última, próximo à frente, por 6-8 de 
Ci, Ac, sob correntes NW. " 

No próprio ar polar os ventos passam a SE, a temperatura decresce, e a 
pressão sobe. A nebulosidade evolve para 10 de Sc-Ns acompanhados, a 
principio, por chuvas. 

Nova atividade frontal no sul acarreta, por fim, a destruição, pelo aque
cimento, da massa Pm na região, onde as direções voltam ao quadrante N. 

Rio de Janeiro 

Estando a FPR situada em São Paulo, caem sôbre o Rio chuvas continentais, 
de 10 NS-Cb, com ventos NE. A entrada daquela frente, nos seus curtos avan
ços para' nort.e, resulta na mudança das correntes para SE ou SW e a prlncipl~ 
um céu 10 de Ns, Cb; êste evolve para 4-6 de Cu, quando a FPR alcança a 
fronteira do Espírito Santo. Nevoeiros se formam, então, pela manhã. 
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A FG no sul permite, inicialmente, o retônío do centro de ação, e a nebulo
sidade se reduz a 6-7 de Se, Cu, com aumento de temperatura, e ventos NE. Já 
o avanço da própria FPA até Santa Catarina acarreta maior aquecimento no 
Estado do Rio, caindo a pressão muito antes da descontinuidade, sob um teto de 
Ci, Cs. Volta a subir, porém, com decllnio térmico, sob os ventos S de Pm, acom-
panhados por chuvas diárias. · 

A FL final resulta em aumento de temperatura, correntes NE, e céu 3-5 
Cu, Se. · 

Espírito Santo 

P,.o se formar a FPR, o barômetro baixa até o mínimo na região, onde o calor 
se acentua, os ventos Wlt'ando de E para N-NW; sob chuvas de 10 Ns--Cb. 

Uma vez firmada aquela frente no trópico, o I.T. semi-fixo do litoral pro
duz correntes de SW, e· uma temperatura estável, com 6-10 de Ns, Se e Cb. A 
pressão vai subindo, em virtude da lenta penetração do centro do Atlântico, que 
orig.ina uma dorsal ·no Espírito Santo. 

A FG na FPA perm.ite, inicialmente, uma queda de pressão, pela FL da 
FPR no Estado do Rio, os ventos mantendo-se, contudo, de SW, com 10 de Ns. 
t:stes evolvem para Se, acompanhados de aquecimento, logo que, sob o avanço 
da FPA ao Uruguai, o centro de ação possa penetrar.· 

A permanência das ondulações e ciclones frontais no Rio Grande do Sul, 
conserva o I.T. no Espírito Santo, com direções variáveis de SW a NW, agua
ceiros de Cb e resfriamento. . 

Já a presença da KF no Paraná pode modificar as correntes para NE, e a 
nebulosidade para 5-7 Se-Cu, Ac. Atingindo a FPA o Estado do Rio, o aqueci
mento se acentua, sob ventos de N, céu 2-6 de Cu, sem chuvas, e um notável 
declínio do barômetro. :&:ste volta a subir, pbrém, tão cedo a FPA sofra FL no 
trópico; por nova FG no Prata. O I. T. conseqüente permite, então, novas pre
cipitações, de 8 Cu. Cb e resfriamento. 

Bahia (Litoral) 

Com a formação da FPR no trópico, o barômetro decresce, e os aliseos so
pram de N-NE, acompanhados por Ns, Se.· 

Uma vez estabelecida aquela frente, o centro de ação é lentamente atraido 
para o interior, e a pressão se eleva, passando as correntes à direção E, com 
4-6 Cu, Se. Contudo, permanecendo o quadro no estio, não podem ocorrer as. 
chuvas típicas do "inverno", na costa. 

Quando, destruída a FPR, a FG agrava na Argentina, a pressão baixa na 
Bahia, onde a nebulosidade anterior se conserva .. 

O avanço da KF ao Rio Grande do Sul; e depois ao Paraná, permite um re
tôrno do centro de ação, já agora sem a FPR no trópico. Formam-se, então, 
I. T. com chuvas diárias, análogas .às do inverno, o céu oscilando em 8-10 de 
Ns, Cb, na costa, enquanto a temperatura declina. A pressão sobe, aparecendo 
uma dorsal destacada, de ventos continentais SE-E, contra os de SW nos 
troughs. . 

Formações ciclônicas no Rio Grande produzem uma queda do barômetro mas 
as chu.vas se mantêm, dado que a F1PA ainda está. muito longe. Depois, os 
I. T. sao arrastados para sul, no Espírito Santo, registando-se aquecimento. na 
Bahia, e nebulosidade 3-7 de Se, Ns. As direções passam a SE, com grande 
~.umento da temperatura e limpeza, se a ciclogênese se intensificar no sul. 

Bahia (Interior J 

Ainda na fase do verão, estando a FPR no trópico, a pressão se mantém 
elevada nas dorsais de Ec, sob baixa temperatura; as chuvas caem de um teto 
10 Ns, Se, as correntes variando de SW-W. 

Tão cedo a FG se intensifique na FPA, a destruição da FPR pernúte o re-
1 tôrno do centro de ação, acompanhado de aquecimento, limpeza, e ventos SE, 

com 3-5 de Ci, Ac, Cu. T 
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As precipitações terminam, de vez, ·logo que a circulação do inverno se esta
bel~e. Assim, 9s avanços frontais ao Rio Grande do Sul, apenas permitem ele
vaçoes da pressao provindas de leste, e portanto, desacompanhadas de chuvas, 
mas correspondendo a um resfriamento. 

Já a ciclogênese no sul, ou a intensificação da baixa do Chaco resultam num 
declínio do barômetro, com aquecimento e giro das correntes pàra E . 

Alagoas - Rio . Grande do Norte 

Com a formação da FPR no trópico, a pressão decresce e os ventos sopram de 
SE, causando uma nebulosidade 8 de Se, Cu, Cb, na costa, a qual se reduz a 4 no 
interior . A temperatura se mantém, contudo, elevada. " 

Constituída a FPR no Estado do Rio, as EW aparecem no litoral, resultando 
.em chuvas, declínio térmico de 2º, e giro das correntes NE para SE. A cober
·tura varia de 9 Cb a leste do trough, para 5 Cu-Se, a oeste . Em seguida, a 
]>ressão vai subindo pela entrada do centro de ação. Tais EW, com um per
,curso máximo de 100 km, mantêm estacionárias as precipitações, e se agravam 
sempre, por ocasião das passagens frontais ao Rio Grande do Sul ou Estado do 
.Rio. 

A FG ou a ciclogênese na FPA fazem declinar a pressão no litoral leste,. onde 
a nebulosidade se reduz a 5-7 Cu, Se, os ventos soprando âgora de E; com rf!s

friamento . 
Já nos súbitos avanços da KF para o tróp~co, o barômetro sobe na,região em 

estudo, registando-se 8-10 de Cu, Cb, Ns, com aquecimento, salvo, é claro, por 
ocasião das chuvas. · · 

Minas Gerais 

Com a FPR situada no trópico, a região fica cortada por diversos 1. T., que 
produzem chuvas e trovoadas de 6-10 Cb, Ns, os ventos soprando, variáveis, de 
SE a NE . 

A destruição daquela FPR acarreta maior limpeza a leste, com a chegada do 
centro de ação, e respectivas correntes de· SE. Logo, porém, novos 1. T. e tro
voadas f)odem se originar, a oeste, derivados da própria FPA, no Prata. 

O avanço desta frente ao Rio Grande do Sul permite, a princípio, um au
mento da pressão em Minas, dessa vez causado pelo anticiclone Atlântico. O 
céu fica limitado então, a 3-5 de Cu, Ci, com ventos SE. 

Se houver uma formação ciclônica no sul, a pressão volta a baixar, mas .as 
direções se mantêm de SE, com 2-4 Ac-Cu. O declínio se acentua caso a 
FPA avance fortemente para o trópico, quando o aquecimento se intensifica, 
em Minas, com 1-3. Cu,. e os mesmos ventos. · 1 

Dificilmente a màssa polar poderá penetrar na região. Assim, a ação final 
de FL permitirá novo aumento da pressão, a nebulosidade logo se elevando para 
4-6 de Cu- Ac. 

Goiás (Sul) 

Durante a FG na FPA o barômetro declina, e, na frente de verão, os ven
tos se mantêm de SE-NE, sob 10 . de Se, Ns e forte aquecimento. Logo em 
seguida, a formação da FPR acarreta um aumento da pressão, mas em amb0$ 
os casos ocorrem chuvas de ma8sa Ec. 

Com a destruição da FPR, sob intensa FG na FPA, o centro de ação começa, 
a dominar, cessando de · vez as precipitações continentais. · 

Logo que a KF avança para norte, o barômetro sobe, com aumento da tem· 
peratura -e direções de E-NE, provenientes do anticiclone Atlânt.ico. A nebul~1 
sidade se mantém em 8-10 Se, Cu, depois reduzidos a 5-7 de Ac, na proximlda~ 
da FPA. 

Já o estacion amento e ciclogênese no Rio Grande do Sul acarretam queda de 
pressão, correntes de E, e 3-5 de Cu, S&, ao longo dos I. T. . Se o ciclone fôr 
muito intenso, e se complicar com nova FG 'no Prata, o declínio bárico ainda. 
será mais acentuado, com ventos de SE, e céu claro, 0-3 de Cu . 
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Goiás (Norte) 

Permanecendo a FPR no · trópico, a região fica sujeita às chuvas continen
tais; a neblflosidade de 10 Ns,' Se, acompanhada por subida de pressão e res
friamento, com FL no Prata, logo se reduz a 4 Cu,, quando o barômetro declina. 
por nova FG na FPA. · 

Destruída . a "frente reflexa" o avanço do centro de ação acarretá sêca. 
A pressão baixa, com um aquecimento tanto mais intenso, quanto mais adian
tada ~ FG na Argentina. 

Quando a KF avança para norte, o barômetro sobe, a temperatura declina 
até 5°, e reaparecem· as chuvas dos I.T., sob 6-10 de Cu, Ns. · 

As ondulações frontais no Rio Grande do Sul provocam queda -de pressão, 
e o de acréscimo da nebulosidade para 2-6 de Cu, com ventos NE. Já a passagem 

• dos ciclones para o oceano, acarretando avanço na massa polar a oeste, no Cha
co, com aumento bárico, permite análoga subida em Goiás, e a conseqüente lim
peza, pelo centro de ação. 

Mato Grosso 

Na fase do estio a pressão se mantém elevada, ocorrendo aguaceiros nas 
zonas setentrionais do Estado, sob 10 Ns, e ventos N. Contudo, um declínio 
barométrico se regista com a intensificação da FPR no sul de Mato Grosso. 
Esta acarreta direções de SE, resfriamento e 0-2 de Cu, na região limítrofe do 
Paraguai, contra NE e aquecimento, na do Roncador, onde a nebulosidade logo 
se reduz a 4-6 Se. · 

Intensa FG no Prata redunda em aumento da temperatura, correntes NW 
e redução da cobertura para 0-2 Ac. Já o avanço frpntal ao Rio Grande do Sul 
permite subida do barômetro, ventos de N e novo resfriamento. Tais fenômenos 
são substituídos, na formação dos ciclones naquelà região por um declínio da 
pressão em Mato Grosso, sob correntes -<ie NE, aquecimento, e nebulosidade 4-6 
de Cu, Se, salvo nos I.T., onde esta se agrava para 8-10 Cu, Se. 

Finalmente, a penetração do próprio ar polar resulta em chuvas frontais 
e acentuada baixa termométrica, acompanhada por direções de S, 10 de Ns e 
Se, e grande subida de pressão. 

' . 
Ceará - Piauí 

Localizada uma FPR no trópico, a pressão cai sob a FG no Prata, o mesmo 
sucedendo à temperatura e à nebulosidade, cuja média atinge 8 Cu, Se. 

Com a FL nii. FPA o barômetro sobe e se regista aquecimento . Em ambos os 
casos, domina o alíseo de SE. 

Uma FG intensa, mas lenta, na FPA, acarreta queda de pressão e aumento 
termométrico, com recuo das chuvas para o Maranhão, a cobertura ·se reduzindo 
para 4-6 Se. Já os avanços frontais ao Rio Grande do Sul, seguidos de formação 
ciclônica, permitem a descida da F.I.T. ao Nordeste, trazendo as chuvas de 
.doldrum, um declínio térmico de 5°, e teto 8-10 Sc,~cb. Ventos de N, fracos. 
são anotados, sob o mais geral, de SE. O barômetro baixa um pouco, até a che
gada do trough, subindo depois, no ar frio do hemisfério norte. 

Finalmente, o trajeto da FPA até o trópico causa, a princípio, um retômo do 
centro de ação, com aquecimento, ventos de SE e céu 7 Se. 

Pará - Maranhão 

Esta região permanece dominada, no outono, pelos aguaceiros da F. I. T. 
A FG na Argentina acarreta queda de pressão e aumento da temperatura, a 

nebulosidade reduzindo-se a· 6 de Se, Cu, mas as precipitações se mantêm de 
'modo contínuo. 

Se aquela FG redundar em avanço frontal ao Rio Grande do Sul, depois 
completado até o trópico, o barômetro sobe e as chuvas se intensificam, provin-
das de 10 Cb, Ns, com ventos NE. · 
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Logo, porém, a formação ciclônica acarreta nova baixa da pressão, reduzin
do-se a cobertura a 6-8 Cu, Se, Cb. Uma vez os ciclones tendo evoluído para 
o oceano, o aumento bárico nó Chaco, pela invasão ~ria, permite um retômo da 
massa Ec, de norte, com a subida simultânea do bQrômetr.o, do Amazonas ao 
Ceará, agravando-se novamente a nebulosidade para 8-10 Cb, Ns, Se . .. . 

Amazonas (Leste) 

A FG na FPA resulta num declínio da pressão e aquecimento até 3°, os 
alíseos mantendo-se em SE-E. Enquanto isso, as dorsais de alta, de. massa 
Ec, estendidas W-E, produzem chuv!l.s, sob 6-10 Cb, Cu, Ns, sempre mais intensas 
nos I.T.. · 

Terminada a FG, seja por FL no Prata; seja pelo natural avanço 
da FPA para norte, o barômetro sobe no Amazonas, onde as dorsais dão lugar 
a pequenos anti~iclones, a cobertura agravando-se, agora, para 10 Ns, Cb, com 
uma queda de 1-2º .na temperatura e ventos SE, ou calmaria. 

Aquêle aumento da pressão será mais acentuado com uma invasão polar 
por Mato Grosso. Contudo, as chuvas de Ec caminham, neste caso, para sul, 
na direção do mesmo Estado, ficando o Amazona& sêco, em conseqüência: O 
mesmo se verifica, como já foi dito, na região do J:?ará, quando a atividade ciclô
nica é transferida ao oceano. 

Amazonas (Oeste) 

A formação da FPR acarreta um declínio barométrico, acompanhado por 
aquecimento. Contudo, os I.T. ainda permitem 10 de Ns, Se, correntes de SW. 
e chuvas intensas. · , 

Caracterizada . aquela frente, a pressão volta a subir já agora acompanha
da de resfriamento, e· uma extensão das dorsais no sentido N-S, a oeste dos 
I.T .. 

A FG.na FPA corresponde a nova queda do barômetro com aumento de tem
teratura, enquanto·o I.T. semi-permanente produz chuvas e direções SW-NW, 
mantendo-se a nebulosidade, a princípio, em 8-10 de Se, Cb, que evolvem, por 
fim, para 4-6 Se. . 

Já o avanço da FPA em Mato Grosso acarreta subida de pressão e resfria
mento, com forte cobertura de 10 Se, Ns. 

Pc - Massa Polar Continental 

Pm - Massa Polar Maritima 

Te - Massa Tropical Continental 

Tm - Massa Tropical Maritima 

Em - Massa Equatorial Mar1tlma 

Ec - MâBsa Equatorial Continental 

S - Massa Sêca Superior 

L - Baixa 

H - Alta 

Trovoada • <. 
Nevoeiro • = 
Névoa • 00 

Chuva - ~:;;,:.:: 

lllóbara --

CONVENÇOES 

FG - Frontogênese 

FL - Frontólise 

SL - Shear line 
IT - Induced Trough 
EW ~ Easterly Wave 
PT - Polar Trough 
WF ~ Frente Quente 
KF - Frente Fria 

o o o 

OF - Frente Oclusa 

F.PP - Frente Polar Pacifica 

FPA - Frente Polar Atlântica 

FPR - Frente Polár Reflexa 

FIT - Frent~ Inter Tropical 

o 
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A Colonização Alemã .no Espíri~o Santo 
Edição original alemã: . Die Deut 
schen Kolonisten im BrasilianiBchen 
8taate Espirito Banto - Berlag 
von J?.under & Lumblot - Mün-

chen und Lelp~lg, 1915. 

Ernst Wagemann 

PREFACIO 

o material para o presente trabalho foi colhido numa viagem de quatro 
meses através das regiões do Estado do Espírito Santo, onde se situam as colônias 
de alemães. Ter-me-la sido impossível, nesse pequeno espaço de tempo, apos
sar-me de tantos dados, se não tivesse encontrado, por tôda parte, a maior boa 
vontade. 

Só em poucos casos se pOdia lançar mão da literatura existente sôbre o 
Espírito Santo, pois ela, em sua maior parte, diz respeito às condições gerais 
do Estado, as quais esbocei no primeiro capítulo. Ela é constituída principal
mente de publicações oficiais, que me foi possível utilizar graças à gentileza do 
Sr. Presidente do Estado. Deve ser mencionada a obra Viagens através da 
América do Sul de Johann Jakob von Tschudi, diplomata e explorador suíço. O 
primeirõ capítulo do terceiro volume dessa obra constitui o documento mais 
importante sôbre a história da formação das colônias alemãs. Muita coisa de 
valor relativamente aos usos e costumes dos colonos, encontra-se no livro do 
pároco Wernicke, Os alemães evangélicos no Espírito Santo. O romance Canaã 

Nota do Tradutor - Surge, agora, pela primeira vez, a tradução em português da obra ) 
A Oolonizaçilo Alemã no Espirito Santo, de Ernst Wagemann, considerada clássica no seu gênero. 

A simples leitura do titulo de seus capltulos dá-nos Idéia de tOda a estrutura de um método 
de estudo regional, nos seus aspectos estatlsticos, demográficos, geo-econômlcos e sociais. · Percor
rendo-se as páginas desta obra, toma-se contacto com uma lição prática de aplicação de um método 
de estudos regionais, mesmo quando o pesquisador luta com grande . deficiência de dados e Infor
mações. l!:ste exemplo seria, possivelmente, útil aos nossos estudiosos que, embora dominem oa 
processos mais modernos de pesquisas geossoclals, não tiveram antes, ensejo de conhecer o original 
alemão. . 

Estamos diante de uma das maiores contribuições cientificas ao estudo do problema da 
adaptação dos europeus aos trópicos . São altamente surpreendentes e auspiciosos os dados 
estatlstlcos relativos A natalidade e A baixa mortalidade, que Wagemann conseguiu levantar no 
Esplrlto Santo, com referência As colônias de origem germânica. Superam, de multo, a vitalidade 
média dos europeus nas regiões mais saudáveis da Europa! E' desnecessário destacar a magna 
Importância dos resultados estatlstlco-demográflcos que Wagemann alcançou. Em 1938, visitou 
o Esplrlto Santo uma comissão de cientistas alemães, especialmente para verificar a exatidão 
dêsses resultados. Esta comissão, composta dos doutores Gustavo Glemsa e Ernst G. Nauck 
consubstanciou seus estudos na obra, Eine Studienreise nach Eapirito Santo, Hamburg, 1939, 
cuja tradução será publicada posteriormente, nas páginas dêste ~oletim, por deliberação do 
Conselho Nacional de Geografia. - ' 

Ao lado das demonstrações de Wagemann, na base de elementos estatlstlcos, deve-se levar 
em conta o repositório ãe dados dlsponlvels no seu trabalho, que poderão .ser utilizados tendo 
em vista outros objetivos clentlficos. 

• O trabalho vale . também, como um depoimento. ·A propósito convém transcrever o seguinte 
trecho: "Se os colonos ainda se sentem alemães, depois de haver três gerações que estão radica
dos em terra brasileira, não expressam, por Isso, nenhum.a saudaàe pela velha pátria, ou a 
consci<!ntlia de a ela pertencer culturalmente. Pelo contrário! Muitas vêzes ouvi dizer que se 
vive de maneira infinitamente mai8 agraàável e melhor no Espirita Santo, no Brasil, do que 
na Alemanha. 

Falando com franqueza, é, em grande parte, a indiferença do povo e do Estado que ot1 
acolheram, no tocante <l eàucaçilo, que pemlte aos colonos manterem-se fiéis A 11ua llngua e • 
sua fé". " 

Grifamos Intencionalmente algumas palavras do trecho citado. 
Nas apreciações que expande, Wagemann nem sempre consegue libertar-se de certos precon

ceitos europeus ou alemães. Nota-se, de vez em quando, em sua obra, certa Incompreensão du 
cousas brasileiras que se ret!ete em oplrtlões desacertadas a nosso respeito. 

Nesta tradução foram suprimidos alguns curtos trechos considerados desnecessários, em 
virtude de não apresentarem· dados ou informações que fôssem ·atualmente de interêsse aos que 
se. dedicam A análise das questões relacionadas com a colonização. 

Graças ao Conselho Nacional de Geografia, que, no momento, tanto se devota ao estudo doa 
probl.emas de colonização brasileiros, foi possivel a publicação dêste trabalho. 

Reginalào Bant' Ana 
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do brasileiro Graça Arànha, destaca-se pelas expressivas descrições que contém. 
Só foram impressos, a mais, alguns trabalhos menores: descrições de viagens ou 
publicações de conteúdo predominantemente religioso, das quais os arti
gos do pároco Grimm Chá tempos em Jequttlb!i> são, de modo particular, di§nos 
de menção. Trabalhos sôbre o aspecto geográfico, meteorológico, agronômico e 
médico podem ser considerados como inexistentes, e, assim, fui obrigado, no 
que se relaciona com êsses assuntos, a ultrapassar os limites da minha espe
cialidade. 

Os livros eclesiásticos constituem uma fonte inestimável. Vêm sendo es
criturados, quase desde o início da colonização, em tôdas ~s e;omunidades, com 
um cuidado digno de admiração. Serviram de fundamento às minhas pes
quisas estatistico-demográficas. 

Na maioria das vêzes dependi de observações . que fiz ou ouvi. Sou muito 
graLo ao pastor Zyllmann, de Jequitibá, que já há oito anos vive no pais. O 
quarto capitulo dêste livro ("Os métodos de produção dos colonos"); surgiu 
sobretudo à base de suas informações, e, além disso, pôs à minha disposição 
mu).to material de valor; o mapa II do apêndice foi desenhado por êle. Devo 
expressar aos párocos Fischer (Santa Leopoldina), Schmidt (Campinho), Schulz 
(Califórnia), Wrede (Santa Maria) os meus agradecimentos, especialmente ao 
primeiro, porque me cedeu gentilmente suas tabelas meteorológicas. Cabe-me 
lembrar aqui as suas senhoras, cujos desvelos transformaram a minha, per
manência no Espirito Santo num autêntico veraneio. Se bem me recordo, di
versas das suas observações revestiram-se de utilidade cientifica. 

se. quisesse prosseguir enumerando aquêles que, desta ou daquela maneira, 
cooperaram neste trabalho, resultaria simplesmente uma lista infindável. Por 
isso, mencionarei, ainda, somente o Sr. Arens, cônsul em Vitória, e o Sr. C. 
Müller, (da firma Franz, Müller & Comp.) de Pôrto do Cachoeiro, que me fo
ram multo prestimosos. 

Se me esforcei em desdobrar perante o leitor, tanto quanto possivel, o ma
terial cpnseguido por mim no Espírito Santo, algumas vêzes com sacrifício . de 
uma exposição corrrente e uma demonstração continua, - o fiz, por um lado, 
sentindo que, o colecionamento dos dados era bem mais difícil que trabalhar 
com êles, e, por outro lado, na suposição de que êste livro será possivelmente 
útil a outros objetivos científicos, além dáqueles que tive em mira. 

Maio, 1915. 

1 - INTRODUÇAO 

POSIÇÃO ATUAL DO PROBLEMA DA ACLIMATAÇÃO. , 

Conforme foi reconheçido nas reuniões de 1909, 1911 e 1912, respectivamente 
em Haia, Brunswick e Bruxelas, do Instituto Colonial Internacional, e no Con
gresso Colonial Alemão de 1910, ainda está muito longe de ser resolvido o pro
blema da aclimatação'. Nessas ocasiões, a divergência foi a ponto de atingir 
muitos aspectos da proposição do problema. 

Considerou-se necessária · a distinção clara entre aclimatação do indivíduo 
e aclimatação da raça. A Comissão nomeada pelo Instituto para tratar da 
matéria (membros: aubrecht, Dryepondt, conde Hutten-Czapski e Rathgen) 
definiu ambas as idéias assim: aclimatação de indivíduo é "la possibilité pour 
un indlvidu déterminé de s'adapter physiologiquement aux condltions du nou
veau mllleu, pour un terme détermlné qui peut même être Ia durée de son exis
tence". Aclimatação de raça, por sua vez, é "l'adaptation au climat de toute 
une population non seulement pour la durée de la vie des premlers arrlvants, 
mais aussi de leur progénlture, conservant de génération en génération Ies qua
lltés distinctives de Ieurs, ascendants, sans aucun mélange de sang indigêne" •. 

1 Não vem a propósito citar a blbllogratla abundante .sôbre o assunto; a respeito pode ser 
consultada a Biblioteca Geogrdfl.ca (Referência: Antropogeografla). 

• Inatltut Colonial Intematlonal, Compte Rendu de 1911, pâg. 348. 
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seirundo êsse conceito, só haverá perfeita acllmat~ão se a população trans
plantada para os trópicos e seus descendentes não experimentaram mudanças 
fisiológicas ou psicológicas em virtude das novas condições de vida. A observa
vação antropológica, principalmente, influiu no sentido de se adotar uma defi
nição menos rigorosa, a saber: aclimatação de raça é "l'adaptation à un cllmat 
équatorial. .. , de maniere à produire une race adaptée au nouveau mil1eu. 
modifiée peut-être quelque peu dans son organisme, mais conservant Ies qualités 
essentielles des ascendants, ~ qui soit en outre vivace et prollfique''". 

~sse ponto de vista moderado foi defendido também no Congresso Colonial 
Alemão de 1910; Nocht, ·por exemplo, conceitua, então, aclimatação racial a 
"adaptação sadia não só dos primeiros imigrantes, mas também dos seus descen
dentes, de modo que êstes se reproduzam de geração em geração sem mistura de 
sangue nativo"•. 

Outra questão é a de determinar até que ponto fazem parte dos caracteris-
t.fcos da aclimatação a capacidade e a possibUidade de esforços fisicos. A Co
missão conclui o seguinte: "Ou o clima é obstáculo à colonização e, então, êsse 
obstáculo é absoluto e não se limita aos trabalhos físicos, ou o clima não é ne
nhum obstáculo fundamental e, então, a possibilidade de povoar uma região 
com brancos acarreta, simultâneamente, a possibilidade de trabalho fisico dos 
que lá se fixarem".• Steudel vai mais longe: só considera aclimatado, o euro
peu quel nos trópicos, levar uma vida exatamente igual à de sua terra natal; o 
campones, por exemplo, deverá ser capaz de realizar, anos a fio, 10 a 12 horas 
de trabalho pesado •. 

Essa concepção foi combatida como ultrapassada por Nocht,1 Ziemann,8 
Dempfwolff • e outros, os quais a acharam em desacôrdo com as necessidades 
práticas. 

Se já reinavam diferenças de pontos de vista quanto à maneira de propor 
o problema, essas divergências se acentuavam ainda mais nas respostas às ques
tões suscitadas. 

Em geral, acordou-se em que era perfeitamente possível a aclimatação do 
individuo, ou que se. poderia pelo menos, favorecê-Ia com medidas higiênicas, ca
pazes de proteger os europeus durante o tempo que permanecessem nas colônias. 
Houve ~ivergência com relação a quase todos os pontos do problema de aclima
tação racial. A sua possibilidade nas terras altas tropicais foi admitida pela 
maioria; todavia, Steudel e outros, e parcialmente Daenhler, contestaram-na, 
aludindo à influência dos raios solares sôbré o sistema nervoso. 

Não se formulou nenhuma conclusão sôbre as perspectivas de aclimatação 
na planicie tropical. Levando-se em conta as experiências havidas, os parece
res apresentados eram predominantemente negativos. Mas uma série de obser
vacões parecia demonstrar a possib111dade de bons resultadOB, em certas cir
cunstâncias, como em clima insular (por exemplo, nas Antilhas, nas ilhas Mau
rício, Bourbon, etc.) . "' Os êxitos obtidos até hoje com o povoamento da parte . 
retentrional da Queenslândia, parecem demonstrar que é possível a aclimatação 
permanente dos europeus mesmo na planície tropical com clima continental u 

Não se chegou a determinar quais são própriamente os obstáculos à acli
matação. Até que ponto influem as causas econômicas e sociais ? Ou, só oa 
fatôres fisiológicos são decisivos? No corpo humano durante a permanência 
nos trópicos, ocorrem alterações de natureza apenas funciona\ ou também or
gânica, provocadas pelas propriedades físicas e químicas da atmosfera <umida
de, calor, eletricidade, etc.), ou pela intensidade dos raios solares, ou por certas 
doenças tropicais ? 22 

• Instltut Colonial Internat!onal, Compte Remiu de 1911, pág. 101. 
Anais do Congresso Colonial Alemão, pág. 279. 
Instituto Colonial Internat!onal, Compte Rendu de 1911, pág. 114. 
Anais do· Congresso Colonial Alemão, pág. 279. 

• Anais do Congresso Colonial Alemão, pág. 279. 
• Instltut Colonial Internatlonal,. Compte Rendu de 1912, pág. 107. 
• Instltut Colonial Internatlonal, Compte Rendu de 1911. pág. 115. 

10 Instltut Colonial Internatlonal, Cotnpte Rendu de 1911, pág. 102 e segs. 
11 Instltut Colonial Internatlonal, Compte Rendu de 1911, pág. 344 e segs. 
1.1 Instltut Colonial Internatlonal, Compte Rendu de 1911, pág. 349. 
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O aspecto econômico e social do problema não foi objeto de pormenorizado 
exame . o fisiolpgico, entretanto, foi analisado aprofundadamente, sem que 
fôssem conseguidos resultados satisfatórios . Duas correntes se entrechoca
vam: uma, constituída principalmente pelos médicos coloniais,. atribuía às epi
demias próprias das regiões tropicais o malôgro da colonização européia · nas 
terras baixas da zona tórrida; a outra, em que predominavam antropólogos, 
considerava os elementos climáticos, principalmente os raios solares, a causa 
predominante, e via nêles o obstáculo à colonização dêsses países por ·popula
ções brancas.18 Se a corrente dos médicos tem razão, existem para· a colonização 
boas perspectivas, uma vez que a medicina já tem feito grandes progressos no 
combate às doenças tropicais. O ponto de vista dos antropólogos representa a 
orientação pessimista, uma vez que é impossível modificar os fatôres climáticos. 

Mas considerando que as afirmações apresentadas não podem ser provadas 
por nenhum dos dois grupos antagônicos, deve-se deixar a questão em suspenso: 
"Nossos conhecimentos ainda são muito limitados. O que sabemos, indubitàvel
mente, é que a raça branca tem de lutar com dificuldades para se adaptar aos 
trópicos, mas não sabemos se estas dificuldades são insuperáveis ou relativas"". 

Em suma, devemos reconhecer que falta material para se formular um julga
mento definitivo. 

:8:ste trabalho, embora se ocupe menos do aspecto fisiológico que do econômi
co, pretende ser uma contribuição para o preenchimento dessa lacuna . As co
lônias de alemães no Espírito Santo .constituem interessante campo de pesquisa 
para a questão em foco. Abrangem uma população de cêrca de 18 000 colonos 
e representam, numericamente, o maior povoamento alemão nos trópicos. Além 
disso, oferece a . visá~ retrospectiva de uma história de 70 anos; assim é que já 
cresce lá a terceira geração de colonos. Na verdade, as colônias se situam dis-. 
tantes do equador, isto é, abaixo de 20º de latitude, por assim dizer, na borda 
da zona tórrida. Demais, as colônias estão, em regra, de 400 a 800 metros acima 
do nível do mar. Mas, ponderando-se que a temperatura anual média, lá, ul
trapassa, pelo menos até a altitude aproximada de 600 metros, vinte graus cen
tígrados, - pode-se classificar o clima como tropical, de acôrdo com a definição 
do Instituto Colonial Internacional: "Os países em que· a temperatura anual 
média não cai abaixo de vinte graus centígrados, estão na categoria dos tropi
cais".ª Levando-se em conta, entretanto, as fortes oscilações de temperatura, 
anuais e diárias, que caracterizam o clima dessa região, tende-se a considerá-la 
subtropical. Só pequena parte das colônias se situa em lugares de clima de 
planí~ie, acentuadamente tropical. · 

Primeira. parte 

A TERRA E A GENTE 

CAPíTULO I 

O ESP!RITO SANTO 
, 

1. A terra' 

O Espirlto Santo é um dos menores Estados brasileiros não só quanto à 
população, mas também quanto à superfície. Situado como· está entre os gran
des Estados de Bahia, Rio de Janeiro e Minas Gerais, parece dever a existência 
mais a um capricho da história do que ao imperativo de uma necessidade. 

Seu território tem ·400 quilômetros de comprimento e pouco mais de 100 
quilômetros de largura, formando uma faixa que se estende de 18º5' a 21º28' de 
latitude sul na borda oriental. do grande planalto brasileiro, passando pelas en-

18 Instltut Colonial Internatlonal, Compte Rendu de 1912, pág. 86. 
" )nstltut Colonial Internatlonal Compte Rendu de 1912, pág. 'n. 
u Compte Rendu de 1911, pág. 108. 

ll 
1 "Mapa Topográfico da Provincia do Esplrlto Santo" - Marques, pág. lí9 e segs. - Annuai re 9 

du Brtail, pig. 668 e sega. - Slevers, pág. 2ffl e sega. - Walle, pág. 1 e segs. . • 
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costas da Serra dos Aimorés e de suas ramificações meridionais, pelas das Serras 
do Espigão e da Chibata. 

É uma região predominantemente montanhosa, cortada por numerosos cur
sôs d'água, com florestas espêssas. Ao norte, vai declinando, com certa regula
ridade, em direção à costa; e ao sul, enruga-se em algumas serras que se alteiam 
até 1400 metros. Só a orla maritima apresenta características acentuadas de 
uma planície que, entretanto, pouco se distende. Mas, acima de 20°, a planura 
se expande, penetrando mais no interior, especialmente no curso inferior do 
rio Doce, onde se espraia, coberta de lagos e pântanos. 

O rio Doce se origina em Minas, irrompe, em cataratas, através da Serra 
dos Aimorés, corta o Espirito Santo mais ou menos ao meio, sendo o maior rio 
dêsse Estado. É navegável, embora com dificuldades, até as imediações da 
fronteira de Minas. São navegáveis, no curso inferior, por pequenas embarca
ções, o Santa Maria e o Itapemlrim, que fluem ao sul, em direção à costa. A 
hidrografia é, assim, pouco favorável ao transporte. 

A conformação da costa, ao contrário, favorece muito a navegação. O pôrto 
de Vitória, na baia do Espirito Santo, apesar da entrada um pouco dificll, é 
um dos melhores do Brasil. 

No que diz respeito às condições pedológicas, existem duas zonas principais 
de cultura: uma formada pelas terras baixas, com aspecto tropical; outra, pelas 
terras altas, onde predomina o aspecto ·subtropical. A zona baixa que, esten
dendo-se ao longo da costa, ora se alarga e ora se encurta, avançando pelos vales 
dos afluentes do rio Doce, _presta-se bem para o cultivo do algodão, da cana de 
açúcar e da maior parte dos produtos tropicais. Na região alta, podem ser culti
vados quase tódos os produtos subtropicais e muitos da zona temperada. Em 
geral, a terra 'é muito fértil. As florestas contêm grandes reservas de madeiras 
de lei. Especial menção merece a riqueza em jacarandá, uma espécie de palis
sandro, e em peroba, madeira excelente para a feit"µra de móveis. Tanto quanto 
se sabe até hoje, não possui o Espirito Santo riquezas minerais em quantidades 
apreciáveis. A respeito nada se pode citar além da areia monazitica da costa. 

Qualquer que seja a situação com referência às riquezas naturais do Estado, 
a extensão do território limita as perspectivas de desenvolvimento econômico. 
A superficie do Espirito Santo não vai além de 45 000 km•; é bem menor que a 
da Baviera e não muito maior que a de Hannover ou Silésia. 

É de se levar em conta, entretanto, o Estado vizinho de Minas Gerais, de sub
solo muito rico. Está sendo concluída a construção do pôrto de Vitória, por 
onde se escoará o minério, a ser trazido pela Estrada de Ferro Vitória-Dia-
mantina. ' 

2. o povoamento 

Os primeirós europeus que pisaram o Espirito Santo foram ºos "portuguêses, 
em 1535. Começaram a colonização fundando a cidadezinha de Espirito Santo 
- a atual Vila Velha. Só pouco mais tarde erigiram defronte, na ilha da baia 

1 do Espirito Santo, a atual capital do Estado, Vitória. • 
A colonização progrediu pouco;• era dificultada, principalmente, pela ani

mosidade dos incolas que, apesar de tôdas as represálias, irrompiam, destrui
dores, do::; esconderijos seguros das florestas, sôbre as colônias dos brancos. 
Graça ao zêlo evangelizador dos jesuitas, a civilização européia foi levada, pelo 
menos, a parte dos indios. Foram aldeados para a catequese," e punha-se em 
prática um regime semelhante ao do Estado Jesuita do Paraguai, mas sem o 
comunismo de lá. Os brancos eram, tanto quanto possivel, afastados das al
deias da Companhia de Jesus. Os índios foram amoldados ao sedentarismo, 
foram-lhes ensinados artes e oficios e agricultura. Os que se civilizavam, tor
navam-se aliados na luta contra as tribos do interior. Com a expulsão dos 
jesuítas em 1758, perderam-se todos êsses frutos. Os indios entregues a si 
mesmos, foram, em pouco, empurrados para as florestas, -exterminados ou ab
sorvidos pela população das colônias. Em 1750, contavam-se 40 000 indios ci
vilizados, em 1856, somente 6 000. 

• Handelmann, pág. 441. . 
ª Itapemlrlm, hoje a praça comercial mais Importante do sul, originou-se dêsse aldeamento. 
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A colonização lusitana, apesar do apoio nas aldeias jesuíticas, permaneceu, 
como se iniciara, na orla marítima, onde o terreno se prestava excelentemente 
ao cultivo da cana de açúcar e do algodão e onde era possível desenvolver-se a 
exploração agrícola baseada no trabalho escravo, como em Pernambuco. Já 
em 1662, chegavam ao Espírito Santo os primeiros negros.• Quanto às ativida
des açucareiras, as informações existentes permitem que se deduza ter havido 
76 engenhos grandes e 68 menores.• 

Conforme censo da época," o Espírito Santo possuía, em 1856, uma popula
çã de 49 000 almas, das quais 12 000 escravos e 37 000 livres. Todos os escravos 
eram, naturalmente, negros ou mestiços de negro. A população livre se dis-
tribuía, segundo a raça, como segue: • ' 

Brancos ..................................... . 
índios ...................................... . 
Mestiços· ..................................... . 
Pretos .... . ........... . .............. . ... ~· .. · 

14314 
6 051 

13 825 
2626 

36 816 

Na conformidade dêsses dados, 39% da população era branca; é provável, 
porém, que a por<:entagem fôsse menor,. uma vez que, de acôrdo com a experiência 
dos rooenseam~ntos, muitos mestiços procuram passar por brancos 

Das pessoas livres em atividade, eram: 

Fazendeiros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 759 
Comerciantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 
Artífices . . .. '. ....................... ; . . . . . . . . . . 889 
Funcionários públicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 
Sacerdotes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 

Quase não existia, portanto, a divisão profissional do trabalho Em 1854 e 
1855, havia, apenas, 226 emprêsas comerciais e industriais. Predominava, assim, 
uma estrutura econômica fechada,_ que produzia algo para exportação. 

Em 1859, Mandelmann escrevia: "O Espírito Santo, juntamente com a região 
meridional da Bahia, forma aquela faixa costeira que ficou mais atrasada, após 
300 anos de· colonização" .• Bem pouco se tinha alcançado até então. Mas, segun
do parece, pôs em risco êsse pouco, a libertação dos escravos, iniciada em 1831 
com a proibição do tráfico negreiro, e concluída em 1889. Lançou por terra a 
antiga organização do trabalho, muitas explorações agrícolas decaíram. Os li
bertos, em sua maioria, abandonaram as fazendas. espalh~ram-se pelas florestas 
e passaram a viver na forma mais rudimentar de economia fechada. 

Mas nova vida já ia despontando sôbre as ruínas do velho sistema. Os imi
grantes teutos que começaram a chegar na década dos 40, engrossando o número 
na dos 70, e os italiano1 que afluíram nos anos de 1877 a 1895," - lançaram-se, 
Vigorosamente, à colonização das florestas serranas. 

A população atual do Espírito Santo é, provàvelmente, de 300 000 almas.• 
Tôda a região ao norte do rio Doce, metade mais ou menos, do território do Estado, 
é escassamente povoada. Aí, onde ainda vagueiam selvagens - os aimorés ou 
botocudos - . há à margem do São Mateus, apenas, algumas povGações pequenas de 
aborígenes, hoje, na maioria, miscigenados. São poucos os negros ou índios, sem 
mestiçagem, que se encontram entre êles; e, pondo de lado os colonos alemães e 
italianos,'º é também muito reduzido o número de brancos puros. 

' Marques, pãg. 58. 
" Marques, pág. 83. 
• Marques, pág. 85. 
• Handelmann, pág. 441. . 
• Rlzzelto, pág. 86 . 
e Annuaire àu Bréaii, pãg. 667, dá 383 569. Não sabemos como foi possivel chegar-se a êsse 

nó.mero, sem o devido recenseamento. · 
'° O cônsul italiano em Vitória estimou em 35 a 45 mil o número de Italianos no Espirlto 

Santo, em 1903. Rizzelto; pág. 89. 
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A maior parte da população vive dispersa em unidades familiares ou aldeias 
minúsculas. Segundo dados oficiais, há no Espirito Santo mais de 200 localida
des, entre as quais 12 cidades .11 A maior delas, porém, a capital do Estado, Vi
tória, tem pouco mais de 25 000 habitantes. É a maior praça comercial do Esta
do e a sede de algumas casas de negócio importantes~ Está sendo modernizada;' 
foi dotada de luz elétrica e de bondes e, conforme mencionamos, grandes instala
ções portuárias estão em construção. Cachoeiro do Itapemirim, situada à mar
gem do Itapemirim, é a segunda cidade em importância. É o centro comercial 
do sul. A seguir, vem a cidade de Pôrto do Cachoeiro de Santa Leopoldina, com 
1 200 habitantes; é banhada pelo Santa Maria, que desemboca na baía do Espi
rito Santo. 

3. Produção e comércio 

Com a· supressão do tráfico' negreiro e da escravatura, a .cultura da cana de 
açúcar e a do algodão foram sendo suplantadas pela exploração cafeeira. 

Em 1863, o relatório do presidente Costa Pereira Júnior dá, sôbre o retros
pecto da produção açucareira, os seguintes números·:"' 

Exportação de açúcar 

1844 
1845 
1852 
1861 

324 000 arrôbas (15 quilos) 
226 000 " 
117 000 " 
22 000 " 

Mas a plantação de café fêz grandes progressos Aliás, essa cultura de.sen
volveu-se muito noutras regiões brasileiras, no decênio de 1840. Seguem, abáixo, 
dados sôbre a exportação cafeeira do Espirito Santo: 

1845 
1852 
1861 

32 000 arrôbas 
95 000 

224 000 
" 
" 

:a:sse fato parece confirmar a observação - assim se diz no. relatório citado 
- que mais de um viajante fêz na América, a de que a cultura do açúcar é, de 
todos os ramos da economia agricola, aquela que melhor se ajusta ao trabalho 
escravo. Sua decadência, a partir da década de 1B40, se explica, segundo o rela
tório, pela proibição, ·estabelecida anteriormente, do comércio de escravos, que, 
no momento, passara a ser reprimido com severa vigilância: São, também, apon
tados como causas a praga de lagarta, que os produtores de açúcar tiveram de. en
frentat, e os preços correntes. 

Com o povqamento da região alta pelos imigrantes alemães e italianos, a 
cultura do café passou a ter absoluto predomínio. Ficou demonstrado, nas ter
ras altas, ser o produto de exportação mais lucrativo. Foram exportadas, do Es
pírito Santo,13 em 1894, 1 milhão e 400 mil arrôbas de café, ou seja, 21 milhões de 
quilos; em 1912, 3 milhões de arrôbas, isto é, 45 milhões de quilos" (só de Vitória-, 
1 milhão e 900 mil arrôbas - 28 millhões de quilos) • Uma quantidade minúscula 
em face da produção total do Brasil de mais de 10 milhões de sacos (600 mi
lhões de quilos) 1 É de pouco valor a exportação espiritossantense de outros 
produtos; limita-se à madeira, areia monazítica, etc .. 

Desenvolveu-se, assim, a monocultura, perigosa para o Estado, os comercian
tes e os grandes produtores, mas não ·tanto para os colonos, como veremos 
adiante. 

11 Annuaire du Bré11U, pág. 667, 
u Pág. 43 e segs. 
:ia Mensagem, de 1895, do presidente Moniz Freire, pig. 8, 
" Segundo estimativa de fonte competent~. 
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Excetuados alguns reveses isolatios, o comércio progrediu muito. Durante 
o ano de 1863, quando o mil réis valia 27 pence, a situação era a seguinte: 

Exportação ....... . 
Importação ...... . 

Total ........ . 

Exterior 

87 000 
2 000 

Cabotagem Soma (mil réts) 

431000 
694 000 

518 000 
696 000 

1214 000 

A soma da exportação com a importação, levantadas pela estatistica, não al
cançava, ainda, 3 milhões de marcos; todo o movimento comercial montaria, di
ficilmente, a mais de 5 milhões. 

Segundo o levantamento estatístico de 1911,' quando o câmbio estava a 16 
pence, o intercâmbio com o exterior se apresentava assim: 

Exportação 
Importação 

24,7 milhões de mil réis 
4,8 " ,, " ,, 

. Se fôr acrescentada a exportação para os Estados vizinhos, a saída total de 
mercadorias ultrapassará 25 milhões de mil réis. Admitindo-se que a importação, 
em virtude de remessas de juros para o exterior etc .. oscile entre 20 e 25 milhões 
de mil réis, poderemos estimar o atual comércio exterior -em cêrca de 50 milhões 
de mil réis, ou seja 65 a 70 milhões de marcos, o que representa; para a popu
lação, 200 a 250 marcos per capita. · · 

Só no setor de exportação se observa a monocultura; ao lado da exploração 
cafeeira, há uma extensa produção para satiSfazer o consumo interno. Os pro
dutos mais importantes são: tubérculos, feijão, milho, carne, toucinho, queijo e 
manteiga. A bem ãizer, não possuem mercado interno. São produzidos domêsti
camente. São consumidos pela mesma comunidade minúscula que os produz. 

O Espirito Santo, portanto, ainda apresenta estrutura econômica idêntica 
à dos países novos; isto é, a produção doméstica se liga, estreitamente, àquela 
destinada à exportação, a economia familiar se entrelaça com a mundial. Ob.: 
serva-se a falta, quase absoluta, do estágio intermediário - a produção para o 
mercado local e, por conseguinte, do circuito econômico interno. 

É o que se revela nos meios de transportes. Uma navegação fluvial e costeira 
inexpressiva, os muares e os carros de boi são os meios de transporte dentro do 
Estado. Entretanto, o navio a vapor e a linha férrea põem-no em contacto com 
o tráfico internacional. Desde 1910, a cidade de Vitória está ligada, por estrada 
de ferro, a Niterói, e, por intermédio desta ao Rio de Janeiro. A viagem leva 21 
a 22 horas 16

• A estrada pertence a uma companhia inglêsa, a Leopoldina Railway 
Co. Há pouco tempo, concluindo-se a via férrea que vai de Vitória a Diamantina, 
vinculando-se, assim, a, capital com a rêde ferroviária de Minas. O Estado possui, ao 
todo, 550 quilômetros de trilhos. Os navios do Lóide Brasileiro, que navegam, 
regularmente, entre os portos brasileiros mais importantes, transportam passa
geiros de Vitória ao Rio, em 24 horas. Vitória, por sua vez, tem contacto direto 
com empórios ultramarinos. 

A organização do comércio corresponde a essas condições. Na capital exis
tem apenas algumas casas comerciais importantes, em cujas· mãos quase que se 
concentram exportação e importação; só os comerciantes qe Pôrto do Cachoeiro 
e de Itapemirim fazem-lhe concorrência. No interior encontram-se inúmeros 
pequenos comerciantes, os vendeiros, que obtêm os artigos das firmas importa
doras, para distribui-los à população, além disso, compram dos seus fregueses 
pequenas partidas de café, para entregá-las, posteriormente, a essas firmas. No
ta-se, ainda, um comércio ambulante, em decadência, oriundo de Minas, o qual 
provê o Estado, principalmente, de gado, artigos de montaria e fumo. 

:u; Partida pela manhã, de Vitória, s 10 h 15; chegada a Niterói na manhã seguinte, às 7 h 
25; ida e volta, três vêzes por semana. 
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O crédito desenvolveu-se pouco. Há em Vitória, uma filial do London and 
River Plate Bank, fundada em 1910. Seus depósitos elevaram-se a mais de 1 
milhão de mil réis. Os. juros cobrados oscilam entre 9 e 10%, em casos de risco 
maior, entre 13 e 14. Em 1911, surgiu o Banco Hipotecário e Agrícola Francês.18 

'Do seu capital, cujo valor nominal é de 10 milhões de francos, só foi coberta a 
décima parte, um milhão, apesar de o Estado se ter obrigado a uma garantia de 
juros de 5%. O Banêo colocou em França obrigações de 5%, tipo 81, por 40 mi
lhões de francos. Seus empréstimos se têm destinado, principalmente, a hipo
tecas e empreendimentos industriais.11 

Parece, porém, não ter chegado, ainda, o momento propício ao desenvolvi
mento industrial, que o Estado procura incentivar com isenção de impostos, doa
ção de terrenos, etc. Necessàriamente, uma indústria terá sempre de lutar 
contra os maiores obstáculos, numa economia como a do Espírito Santo, em que é 
quase nulo o mercado interno, seja de mercadorias ou de ttabalho. 

4. Política e finanças 

O Espírito Santo foi incorporado ao império colonial português como feudo, 
como capitania.18 

• Foi .vendido, várias vêzes, pelos respectivos donos, sendo, por 
fim, comprado pelo próprio rei, em 1718. :f:ste colocou o território sob a direção 

. de funcionários (capitães-mores), subordinados ao governador geral da Bahia. 
Em 1803, êsses funcionários foram substituídos por governadores que, de 1809 em 
diante, não mais se subordinavam à direção da Bahia, de modo que o Espírito 
Santo se tornou província autônoma. Com a reforma administrativa do Impé
rio, foi dotado de ampla autonomia administrativa. Após a queda da monarquia, 
em 1889, o Brasil, seguindo o modêlo estadunidense, transformou-se em federação. 
O Espírito Santo passou, assim, a ser um Estado. É representado, no Congresso 
Federal, por três senadores e quatro deputados. 

A organização do Estado é a seguinte: 18 A frente está o presidente, eleito 
por um periodo de 4 anos, por voto direto. Tem extensos poderes.. O direito de 
veto, embora não seja absoluto, é bastante amplo. Incumbe-lhe, exclusivamen
te, a nomeação de funcionários públicos, e pertence-lhe o direito de veto. O 
presidente pode prorrogar a lei orçamentária, quando o Congresso, por qualquer 
motivo, não se tenha pronunciado sôbre a matéria. O órgão legislativo é o Con
gresso, formado de uma só câmara; é constituído por 25 deputados; não há sena
do. O Estado é dividido em municípios, cujos negócios são geridos por uma câ
mara· municipal, presidida pelo prefeito eleito por escrutínio direto. 

No Espírito Santo, apesar de todos os princípios democráticos, governa-se 
oligàrquicamente, como é regra na América do Sul. No fim, apenas algumas fa
mílias dominam o Estado. É significativo que os três irmãos do ex-presidente do 
Estado, Jerônimo Monteiro, presidente atual do Congresso, exerçam as seguintes 
funções: um é bispo no Estado, outro, diretor fiscal do Banco Francês, e o ter
ceiro, senador federal no Rio. 

A vide. pública não se diferencia do padrão vigorante na América do Sul. A 
Justiça é influenciável e insegUra. Entretanto, se muitos crimes não se punem, 
uma das causas reside nas péssimas condições de transporte, que limitam, bas
tante, o poder das autoridades. 

'Não parece haver muito escrúpulo relativamente às finanças públicas. Lem
brarei, a propósito, um trecho do relatório do presidente Monteiro"", em que se 
acusa o antecessor de ter apresentado, ao passar o govêrno, como valor da dívida 
pública, 426 000 de mil réis, quando o montante real era de 1170 000 mil réis. É 
interessante o que se diz no relatório sôbre o hábito da gestão passada, de efetuar 
os pagamentos, com o máximo de impontualidade. Agora, acabou-se com êsse 
sistema odioso e execrando, de submeter funcionários e empreiteiros de obras 
públicas ao arbítrio de manda;ntes, que ora os forçavam a deduzir de seus recebi
mentos, quantias apreciáveis, a favor de intermediários e ora os faziam esperar, 

18 Annuaire du BrésiZ, pág. 672. 
11 Balanços do Banco. 
is Wappl1us, pág. 1711. 
"' "Co!U!tituição Politica do Estado do Espírito Santo, Vitória, 1913. 
"" :Monteiro, pág. 22. 
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indefinidamente, por pagamento, coagindo-os; assim, a se tomarem correllgioná.! 
rios políticos ou tirando vinganças abomináveis ... 

Quase tôda a receita do,Estado decorre da exportação de café, como se veri
fica da proposta orçamentária d~ 1913. 

Impôsto de expc:lrtação ...... . 3,2 milhões de mil réis 
Impôsto de sêlo ............. . 0,6 " ,, ,, " 

!l'ôda colheita malograda e tôda queda dos preços do café significam pr~uizd 
imediato para o fisco Quando o preço do café de 13 a 20 mil réis, em 1896, bai
xou a 6 a 10, em 1900, e 5 a 7, em 1904, as receitas do Estado dlminuiram d;a 
seguinte maneira:"" 

1896 
1900 
1904 

5,4 milhões de mil réis 
2,9 " ,, " ,, 
2,3 ,, ,, " ,, 

O TeSQuro que, em 1894, contraira dividas volumosas, ficou em aperturas. 
Estêve sob ameaça de bancarrota. O crédito do Estado evaporou-se. Todavia, 
um acôrdo com os credores complacentes evitou a catástrofe. A situação melho
rou 1e as receitas ordinárias elevaram-se, conforme o quadro abaixo: .. 
~ 

1908 
1909 
1910 
1911 
1912 

2,7 milhões de mil réis 
26 ,, " " ,, 
s:1 " " " '' •• 4,8 ,, 
5,3 " " " 

'As dividas não diminuíram. Em 23 de maio de 1912 importavam em 39,2 
mllhões de francos, distdbuindo-se da seguinte maneira .. 

( 

Dívida externa .... . ...... . 29,5 milhões de francos 
Divida interna ........... , . 
Dívida flutuante, etc. . .. . .. . 

9,4 " " " 
0,3 " " 

Total .............. . 39,2 " " " 

Além das rendas estaduais, devem ser levadas em conta as receitas munici
pais, que decorrem, principalmente, do lmpôsto de indústria . e profissões, cuja 
incidência mais importante é sôbre as casas comerciais 26

• Em 1911, receitas 
dos municípios de maior destaque eram: 

Vitória ........ . .................... . 
Cachoeiro do Itapemirim ............ . 
Santa Leopoldina ................... . 
Santa Teresa ....................... . 
Santa Isabel ......................... . 

5. Generalidades 

• 257 000 mil réis 
90 000 " 
47 000 " " 
28 000 " " 
21000 " " 

• 

As condições políticas e sociais do Espírito Santo parecem demonstrar, em 
seu conjunto, a ação debilitante do clima tropical. Observa-se, por certo, pu
jante desenvolvimento em muitos setores da vida econômica. A grande massa 
da população nativa vive, como dantes, indolentemente, em meio às condições 
mais rudimentares. 'Produz pouco para o mercado e contenta-se com um nível 

ri Monteiro, pág. 497. 
• Annuaire du Bréril, pág. 669 • 
.. Apud um relatório não publicado do Banco ~tecárlo e Agrfcola. 
.. Annuaire du Brllsil, pág. 672. 
20 Regulamento para a cobrança doa lmpostC!S municipais. Santa Isabel. Vitória. 
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de vida baixo; vegeta na anarquia quase completa, vitima da ignorância crassa, 
prisioneira de superstições infantis e afastada do circulo de influência das fôr
ças civilizadoras e, em particular, da autoridade política. Esta, dominada pela 
incúria e pór tôdas as formas imagináveis de corrupção, embora revestida da 
pomposa aparência republicana, leva uma existência fantasmagórica. e para-
sitária. · 

1!:ste triste estado de cousas prefigura o sombrio destino que aguarda os imi-· 
grantes alemães, fortes e operosos ? A exposição .que se segue pretende respon
der a pergunta . 

CAPÍTULO II 

AS COLÔNIAS . DE ALEMAES 

1. O território 1 

, O povoamento alemão cobre uma superficie de 5 000 km', mais ou menos, o 
que representa a nona parte de todo o território do Estado. 

Ao norte e a leste, toca a liRha férrea que une Vitória a Minas {atinge, as
sim, o rio Doce); a oeste, estende-se até a margem ocidental do Guandu, raian
do pela fronteira de Minas; ao sul, abarca,todo o vale do rio Jucu. 

A rêde dos afluentes meridionais do rio Doce - o Guandu, o Santa Joana e 
o Santa Maria - e a rêde hidrográfica tributária do curso superior do Jucu e do 
Santa Maria da Vitória, que fluem para o Atlântico, - banham o território 
onde se desenvolve, atualmente, a colonização teuta . Por muito tempo, os 
colonizadores ficarão contidos nessa área, pois grande. parte dela, ou não está 
cultivada, ou é, apenas superficialmente, trabalhada pela população nativa . 

A topografi!). é a tipica de todo o Estado. A altit).lde dessa região oscila, 
predominantemente, entre 300 e 1 ooo metros, sendo cheia de enrugamentos, cor
tados, ao fundo, por inumeráveis torrentes. Vai declinando na direção da orla 
maritima, ou quando se aproxima do rio Doce. ·os vales interiores do Santa 
Joana, do Guandu e do Santa Maria estão de 100 até 300 metros acima do nível 
do mar. Aí, dispõe a exploração agrícola de áreas amplas e sem acidentes. 
enquanto, na zona alta, escasseiam os vales que ultrapassam de muito a largura 
dos apertados leitos fluviais, de modo que é difícil dispor-se de uma área plana. 

A paisagem, de modo geral, assemelha-se à de uma região da Alemanha. 
medianamente montanhosa, com vegetação tropical. A flora, ai, quase nunca. 
atinge a magnificência gigantesca das florestas virgens da Amazônia, mas 0> 
sol empresta-lhe paradisiaca beleza. Graça Aranha, um dos mais destacados 
escritores brasileiros, no comêço do seu romance Canaã, que se desenrola n<ll 
Espírito Santo, descreve-a com as seguintes palavras: \ 

"Nessa região a terra exprime uma harmonia perfeita no conjunto das cor
sas: nem o rio é laz:.go e monstruoso pr~cipitando-se como espantosa torrente, 
nem a serra se compoe de grandes montanhas, dessas que enterram a cabeça nas 
nuvens e fascinam e atraem como inspiradoras de cultos tenebrosos, convidando 
à morte como um tentador abrigo. . . O · Santa Maria é um pequeno filho das 
alturas, ligeiro em seu comêço, depois embaraçado longo trecho por pedras que 
o encachoeiram, e das quais se livra num terrível esfôrço, mugindo de dor, para 
alcançar afinal a sua velocidade ardente e alegre. Escapa-se então por entre 
uma floresta sem grandeza, insinua-se no seio das colinas torneadas e brandas, 
que parece entregarem-se complacentes àquela risonha ,e úmida loucura . . . Elas 
por sua vez alteiam graciosas, vestidas de uma relva curva que suave lhes desce 
pelos flancos, como túnica fulva, envolvendo-as numa caricia quente e infinita." 

2. O clima da região alta 

A região povoada pelos imigrantes alemães é cortada p~la linha dos 20º de 
latitude, já estando, por conseguinte, situada na zona dos trópicos. As condições 
climáticas variam extraordinàriamente com as diferenças de altitude. 

1 Vide mapas . 

. G. -7 
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Infelizmente, são muito deficientes as informações disponíveis a respeito. 
Em 1912 e 1913, na sede da paróquia de Santa Leopoldina, a temperatura foi 
medida diàriamente• embora com instrumentos simples. ~sse lugar dista 2 
horas a cavalo do Pôrto do Cachoeiro, e sua altitude, segundo se teria verificado, 
é de 520 a 530 metros. Das tabelas que se encontram no apêndice, extraímos 
os dados abaixo: ' 

SANTA LEOPOLDINA 

• Ano de 1912 

Tem._'Deratura em graus centígrados tndice plu:. Número 
vioniétrico de dias 

Média Máxima Mínima mm chuvosos 

.Janeiro ............... 23 31 18 251 15 
Fevereiro ........... . . 24 30 17 
Março 

, 22 30 16 . ., .............. 33!l 12 ' 
279 20 

Abril .................. 21 28 16 103 13 
Maio ................. 20 26 14 85 10 
Junho .... . ........... 19 27 11 117 12 
Julho ........ ... .. .... 18 25 11 78 6 
Agôsto ... .. .......... 19 28 11 
Setembro ............. 18 28 8 l/2 

68 6 
128 12 

Outubro ........... .... 20 27 10 152 16 
Novembro ............. 24 32 18 96 10 
Dezembro ............. 23 32 15 214 19 

21 1· 910 151 

A diferença entré o máximo e o mínimo ~o ano foi de 23 %º. 

SANTA LEpPOLDINA 

Ano de 1913 

Tem;peratura em g,raus centígrados fndíce plu- Número 
viométrico de dias 

Média Máxima Mínima mm · chuvosos 

Janeiro .............. . 25 33 % 16 279 19 
Flevereiro ...... .. .. . . . 24 31 Y:i 15 397• 18 

25 32 15 5 3 
23 30 15 118ª 17 

Março . .......... . .. . . 
-Abril ... ......... ..... . 

Maio ................ . 20 28 12 22 8 14 
Junho . . ........... . . . 19 26 12 127 8 14 
Julho ............... . 19 26 12 51 8 
Agôsto ....... , .. .. : .. . 19 26 10 97 6 
Setembro ........... . . 21 31 14 105 18 

22 32 Y:i 10 150 14 
23 33 14 170 23 

Outubro ...... . ...... . 
Novembro . . .. .. ... . . . 
Dezembro ..... ..... . . 23 32 13 331 26 

22 1 852 8 180 

Entre o máximo é o mínimo houve uma diferença de 23 %º. 
• Pelo pastor Fischer, que gentilmente pôs seu material à minha disposição. Lia-se, três 

vêzes ao dia (6 a. m., 2 p . m. e s· p. m.), um .termômetro à sombra; os números apresentados 
são a média aritmética, os valores máximos e mínimos, verificados em cada mês através dessa 
observação cotidiana. · 

• Não houve completa medição pluviométrica. 
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Como vemos, a temperatura anual é em média de 21 a 22 graus centígrados. 
De acôrdo com as observações até agora feitas, não ultrapassa, em regra, de 33°. 
No período de 1910 a 1913 inclusive, só uma vez (em feveréiro de 1910) se verifi
cou 37º à sombra. A temperatura mínima ocorrida em 1912 e 1913 foi de 81/2º. 
Durante 4 anos, a saber, de 1910 a 1913, nunca se verificou menos de 8°. Mesmo 
no verão, as noites são, de ordinário, agradáveis. As seis horas da manhã, o ter
mômetro marcou mais de 20 graus: 

Novembro . . ............ . 
Dezembro· ............. . 
Janeiro ... ~ ...... . 
Fevereiro ............. . 
Março ................ . 

1912 

8 vêzes 
11 " 
20 
15 

4 

,, 
,, 

1913 

7 vêzes 
12 
17 '" 9 ,, 
2 " 

Raras vêzes, a temperatura matinal subiu acima de 22°, e, assim mesmo, ape-
nas em alguns dias de janeiro. · 

Só se experimentam noites realmente desagradáveis, opressivas, nos primei
ros dias da época principal das chuvas, que se inicia com trovoadas diárias, so
brevindo, em seguida, chuvas gerais. Chove de novembro a abril, meses de verão, 
interrompendo-se êsse período de quedas pluviais por uma estiagem quente e sêca." 
O calor, então, não molesta, Justamente por causa da secura do ar e porque do 
meio dia, vem do nordeste, uma viração marítima que, freqüentemente, sopra forte. 

No inverno - de maio a outubro - as quedas pluviais minguam de volume. 
Quando sucedem, tendem a durar dias inteiros, embora sejam mais éhuviscos·, 
As chuvas da estação fria distinguem-se das da sazão quente em que as primeiras 
sobrevêm após os ventos meridionais e as do verão, geralmente, seguem ao vento 
que sopra de leste . 

Segundo os números apresentados, o índice pluviométrico anual médio é de 
cêrca de 2 000 mm. 

Em California, sede paroquial, a temperatura mais baixa observada foi de 
6°, e a mais alta, 32°. Choveu em 172 dias, e em 63 dêles, a chuva foi inin
terrupta•. 

Em 1860, verificou-se no núcleo de Santa Isabel, segundo os cálculos do en
tão diretor da colônia, uma média anual de 18º R •; 

Pelo que fica exposto, o clima da região alta tem, em geral, uma temperatura. 
anual média que o situa como tropical; por outro lado as oscilações térmicas,. 
diárias e anuais, são bem marcantes, o que faz o clima nos parecer um tanto tem
perado. Mas para avaliarmos quão diverso é do da Alemanha, basta considerarmos; 
que a época mais fria dessa região corresponde ao fim da primavera teuta. 
quando não ao verão. 

3 . o clima da região bai;ra 

Na região baixa predomina o clima tropical, que se acentua, particularmente, 
no vale inferior do Santa Joana •. A temperatura, durante .o dia, não se eleva 
excessivamente; raramente sobe a 38° C ou mais, à sombra, às 2 horas da tarde. 
Quase não esfria às noites. Freqüentemente tem caído, à meia noite a 230 
e 29°, e, nessas ocasiões, não desce, pela madrugada, além de 26º. No ÍnvemQ 
prevalece uma atmosfera sêca, branda e suave, mas não são raros os dias aba
fados. Mesmo nessa sazão, porém, só raríssimas vêzes, a temperatura cai, pela 
madrugada, abaixo de .14° a 16. Em tempestades, diminui de 8º, mais ou me
nos, no breve espaço de 10 minutos, para se ~evar com igual rapidez . 

Enqua.nto na região alta há, com abundância, a linfa delicidsa das fontes 
a<wi só se encontra a água morna dos rios, que pouco refri~era. Em março dé 
1913, nunca se chegou a verificar, nas correntes fluviais, uma temperatura infe
rior a 28°. A água, nas cubas, refrescava, apenas, até 26º. 

• Segundo os apontamentos do Pastor Schüler (relativos a 1905?). 
G Tschudl, pág. 8. • · 
• As Informações a êsse respeito me foram fornecidas pelo Pastor Zylmann, que viveu 7 anos 

em Santa Joana. . 
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Quanto ao regj.ll'l.e pluvial, não chovisca lá como na região alta. As chuvas 
são torrenciais e acompanhadas de trovoadas, mesmo no inverno, quando, no 
planalto, quase nunca troveja. 

O regime de .chuvas durante o ano é o seguinte: nos meses de abril a se
tembro,. chove pouco, muito menos que na região alta. Em outubro, há um 
período de quedas pluviais, de 7 a 14 dias. Daí até Natal, as chuvas caem, algu
mas vêzes, curtast.. acompanhadas de trovões . . A época de chuvas, propriamente 
dita, estende-se do Natal até fins de janeiro ou meados de fevereiro. Antes de 
começar o tempo hibernal, relativamente sêco, há de 7 a 14 dias de chuvas nos 
meses de março a abril. 

De vez em quando, oc<>rrem estiagens, absolutamente sêcas, que podem tra
zer resultados econômicos funestos. Não houve nenhuma chuva, por exemplo, 
do 3.0 dia depois do Natal de 1910 a 5 de novembro de 1911, portant.o, durante 
mais de 10 meses. (?) Por fim, o gado faminto, só encontrava alimentos nas 
1lorestas, quase desnudas, a espaços. · 

No vale do Guandu reinam condições climáticas menos desfavoráveis, em
bora não seja muito maior a altitude das colônias de lá. Apresento, abaixo, 
os números que encontrei na direção do núcleo Afonso Pena (162 metros acima 

.do nível do mar) : 

NúCLEO AFONSO PENA 

Ano de 1911 

Temperatura em graus centígrados Umidade lndice Dias 
Média Máxima Mínima relntiva pluvio- chuva-

% métrico SOS 
mm. 

Janeiro .... 27,4 35 19,5 67 70 6 
Fevereiro .. 29 40,5 18,5 61 54 4 
Março ..... 28 35 18,5 67 . 99 8 
Abril ....... 20,1 31 19,7 72 o o 
Maio ..... .,. 24,9 31 16 76 12 2 
Junho ..... 24,0 30 11 64· o o 
Julho ...... 22,5 29 8 62 o o 
Agôsto . .... 23,0 30 14 64 o o 
Setembro · .. 24,8 33 15 63 23 5 
Outubro ... 25,0 34 19 61 22 5 
Novembro .. 29,3 32,6 22,3 63 89 3 
Dezembro .. 30,1 35 24,4 64 125 9 

25,7 65 491 42 

. ~úCLEO AFONSO PENA 

1912 

Temperatura em graus centígrados Umidade Barôme-
' Média Máxima Mínima relativa tro 

% mm. 

Janeiro ............. 27 33 22 78 754 
Fevereiro .. : ........ 27 32 22 72 754 
Março . . . .. . . . . . . . .. ' 27 . 31 23 75 755 
Abril .. ........ .. ... ? ? ? ? ? 
Maio ... .... ........ 24 29 18 79 756 
Junho· . .... . ........ 22 29 15,5 81 756 
Julho ...... ......... 20 27 13 77 758 
Agôsto .............. 21 27 16 76 758 
setembro 21 26 14 74 758 ........... 
Outubro ... ..... .... 20 29 17,5 85 756 
Novembro ........ ... 27 33 22 74 754 
Dezembro ........... 24 26 20 75 753 
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·Dessas tabelas inferimos que o índice pluviométrico de Afonso Pena é con
sideràvelmente menor que o de Santa Leopoldina. Enquanto nessa localidade se 
observaram, em todos os meses, precipitações pluviais, naquela, decorreu um 
trimestre sem chuvas. Em Afonso Pena, a temperatura anual média é alguns 
graus mais alta, e ·a diferença entre os extremos da temperatuta média, é de 32%0 • 

Não parece conveniente· tirar outras conclusões dos dados disponíveis, pois 
multo pouco se sabe dos instrumentos utilizados e da exatidão científica das ob
servações. 

A temperatura média anual de Vitória é, segundo informação genérica, 23º R. 

4. A fundação da colônia de Santa Isabel 

As colônias alemãs se espraiaram pelo território do Estado, partindo do rio 
Jucu e do Santa Maria da Vitória. .J · 

Primeiramente fundou-se, em 1847, à margem do rio Jucu, cêrca de :m quilõ-. 
metros distante da costa, a colônia de Santa Isabel (Isabel era o nome da her
deira presuntiva do trono). Os primeiros imigrantes que lá ch1::garam, em nú
mero de 163, formando 38 famílias, eram originários do Reno, das elevações do 
Hunsruck •. · Mais tarde, ajuntou-se-lhes um contingente do Hesse do Reno•. 

Foram, após a chegada no Rio, transportados, por via marítima, para Vitó
ria. Ficaram ai, algum tempo, e foram pagos para limpar e calçar a praça fron
teira ao palácio presidencial. Daí foram levados a Viana•, lugarejo. situado a 
meio caminho do local onde iriam se radicar. De 1813 a 1818, formara-se aí uma 
colônia de famílias açorianas, a qual, após dificuldades iniciais, progrediu muito 
e viria a ser, para os imigrantes alemães, o povoamento mais próximo 1º. 

Finalmente, de Viana, rumaram os teutos - os homens a pé, as mulheres e 
crianças em canoas pelo Braço do Sul - para o seu lugar de destino, onde con
fluem o Jucu e o Braço do Sul. "Lá encontraram, - narra o pastor Urban,11 

-

"algumas dúzias de botocudos, com mulheres, crianças e o inspetor que servia de 
intérprete. Os índios tinham feito um roçado na mata e construído choças ... 
Quando os alemães, trazendo, às costas, colchões, trem de cozinha, instrumentos 
de trabalho e vitualhas, quiseram tomar conta dos respectivos terrenos, foram sur
preendidos com a noticia de que só a metade dêles fôra demarcada e de que não 
havia nem caminho nem vereda que rompesse a espêssa mata que cobria os lo
tes. Na demarcação das terras sõmente os limites extremos foram assinalados 
por meio de uma picada. . . Os colonos tinham de abrir veredas através de suas 
terras, até alcançar um riacho, e, ao mesmo tempo, estabelecer ligação entre os 
lotes... Pela picada aberta, transportavam, às costas, para a nova moradia, 
vitualhas e instrumentos de trabalho. Mal começaram a tornar o lugar habitável, 
quando receberam ordem de Vitória, de voltarem para as cabanas de emergência, 
de Viana, onde se tinham abrigado antes. Os indios tinham fugido para a flo
resta, e o govêrno temia que atacassem os colonos . .. Os soldados da policia 
deviam, antes, aprisionar os índios e distribuí-los por diversos lugares... Os ale
mães ficaram, durante algum tempo, sob proteção armada. o~ selvagens perma
neceram nas proximidades das terrras dos colonos e, freqüentes vêzes, assusta
vam-nos; mas, pouco a pouco, foram-se retirando para o interior, deixando os 
alemães em paz". 

Os imigrantes eram naturais de região montanhosa e estavam acostumados, 
de casa, aos árduos trabalhos de lavrador e jornaleiro, o que os qualificava, ex
celentemente, para a tarefa colonizadora nas florestas virgens brasileiras. De
mais, o clima da terra não lhes era desfavorável. Contudo, no primeiro ano, 
foram acometidos de· graves doenças. A alimentação que lhes era estranha (em 
regra, não tinham outra coisa para comer além do feijão prêto e farinha <;l.e man
dioca, segundo fui informado) , as habitações precárias, a praga de insetos, em 
particular, que, antes da derrubada da mata, era muito 'grande, - tudo isso pôs 
de cama a maioria dos 163 imigrantes, e ceifou nove dêles, conforme verifiquei 

• Tschudi, pág. 7. 
• Urban, pág. 13. 
• Urban, pàg. 4. 
10 Handelmann, pàg. 443, Tschudi, pàg. 6. 
11 Vide pàgs. 5 e seguintes, evidentemente de acôrdo com as descrições dos antigos colonos. 
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nos assentamentos da igreja paroquial de Campinho. Tifo, malária e febre ama
rela são dados como causa mortis. :l!:sse pei:íodo de sofrimentos, porém, passou 
ràpidamente, em virtude da ação enérgica do Govêrno, que lhes proporcionou as
sistência médica, remédios e alimentos. 

No princípio, pelo menos, muito foi feito• pelo Estado, a favor dos colonos; 
dirigia, então, a Província, um presidente que os olhava com simpatia. Cada fa-. 
milia recebeu, no comêço, um lote de 120 000 braças quadradas 12

, ou seja mais 
de 50 ha. Vários receberam, "mediante pedidos, subterfúgios, heranças simula
das e outros recursos dessa espécie, 2 ou 3 lotes, dos quais, naturalmente, só parte 
muito reduzida podiam cultivar. Os sítios ficaram, assim, demasiadamente gran
des, o que, em face das condições de transportes, não era desejável 13

• 

Reconhecendo isso, o Govêrno ordenou que só se outorgassem, a futuros pre
tendentes, lotes de 62 500 braças quadradas (25 a 30 ha), ao preço de 93% mil 
réis, cada um. O imigrante não era, entretanto, obrigado a pagar essa quantia, 
imediatamente". · · 

Os colonos receberam, além de terras, ajuda financeira que, inicialmente, 
era demasiada,"desviando-os para a vagabundagem e para a dissipação, - razão 
por que seu valor foi diminuído, posteriormente, no fim do decênio de 1850.· En
tão, dava-se a cada família, conforme o número de pessoas, de 24 a 59 mil réis 
por mês. · 

Noa anos de 1846 a 1863, gastou o Govêrno, ao todo, com a colônia Santa 
Isabel, a importância de 261 000 mil réis"'. 

Apesar disso, os colonos sofreram fome, de vez em quando.. Os sérios obs
táculos que se antepunham às vendas e aos aprovisionamentos, explicam o fato, 
parcialmente. A população católica de . Viana, em virtude de inimizade con
fessional, ou por outro motivo, não queria vender aos colonos qualquer espécie 
de alimentos, nem comprar-lhes os · produtos. A administração inicial, bastante 
falha, era, também, muito culpada dessa situação de penúria. Os negócios da 
colônia foram confiados a um capuchinho austríaco que não estava à altura da 
missão e que, ao deixar o lugar, passou-o, com o consentimento do Govêrno, a um 
colono 1

.•, totalmente incapaz para o cargo. Talvez houvesse, no meio, preva-
ricações de funcionários. ·· 

As coisas só melhoraram, em 1858, quando Adalberto Jahn, ex-oficial prus
siano, assumiu o cargo de diretor da colônia; no exercício de suas funções, 
desenvolveu uma atividade muito fecunda. · · 

Em 1860, Tschudi achou os colonos numa situação remediada . Disse a 
respeito:11 "Os colonos antigos alcançaram um nível de vida confortável, em que 
se sentem livres de preocupações, e à maioria cabe o elogio de ativos e corretos. 
Formulou-se um julgamento' menos favorável relativamente a uma porção dos 
chegados mais tarde, entre os quais havia mui_tos preguiçosos e beberrões". 

No fim de 1860, a populaçã(), em virtude de imigração e crescimento natural, 
elevou-se a 628 pessoas:"' 

Alemães (entre os quais 174 prussianos) . . . . . . . . . 410 
Suíços . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Franceses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Sardos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·24 
Brasileiros (filhos dos colonos nascidos no Brasil) . . 184 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628 

No fim de 1862 existiam 801 pessoas, sendo 424 masculinas e 377 femininas. 10 

Em 1862, foram colhidas 10 000 arrôbas ( 150 000 kg) de café 18 • 

u Marques, pág. 209; 200 vêzes 600 braças . 
13 Tschudi, pág. 9. 
u Tschudi, pâgs. 9, 10.' / 
16 Relatório de 1863 dó presidente Costa Pereira Jr., pág. 33 . 
UI Tschudi, ·págs. 7 a 9 . 
11 Pág. 14. 
U1 Tschudi, pág. 11. 
u Marques, pág. 209. 
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Santa Isabel emancipou-se em 1865: deixou dé se subordinar a um diretor 
de colônia, ficando sob administração municipal. 20 

5. FundaÇão da colônia de· Santa Leopoldina 

Conforme os números, há pouco, apresentados, Santa Isabel era uma colônia 
quase inteiramente alemã. A margem do rio Santa Maria da Vitória, porém, 
estabeleceu-se uma colônia de nacionais de diversos países, à qual denomínaram 
Santa Leopoldina (Leopoldina era o nome da segunda' princesa imperial). 

A fundação efetuou-se na década de 1850, quando o Govêrno brasileiro, ardo
rosamente, começou a incentivar a colonização. Então, criaram-se numerosos 
núcleos de imigrantes, nas províncias meridionais do império. Ainda no Espí
rito Santo, surgiu outra colônia, à margem do rio NovQ. Era constituída de fami
lias suíças, não havendo alemães. A respeito, algumas palavras, de passagem: 
Foi·criada, em 1865, por uma sociedade privada, cujos atos fraudulentos levaram. o 
Govêrno a tomar conta da colônia, onde se instalara a desorganização. Mais 
tarde, prosperou .21 

• 

Santa Leopoldina foi fundada, exatamente um decênio depois que surgiu San
ta Isabel, isto é, em 1857. A direção se sediou em Pôrto do Cachoeiro, à margem do 
Santa Maria, apesar dêsse lugarejo estar na periféria da colônia. 

Em 1857, chegaram os primeiros colonizadores, 140 suíços e, no ano seguinte, 
222 pessoas de diversas nacionalidades. Em outubro de 1860, viviam, em Santa 
Leopoldina, 232 famílias de colonos, com 1 003 indivíduos. :t!::sse número, segundo 
a. procedência, se compunha como se vê abaixo: 

Prussianos ..... .. ..... . ...... .. . . 384 Holandeses .. .... .. .. . .. . . ... . . . . 
SaxQtlios .. · . .. ....... .. .•. . . .. .. 76, Suíços ....... . .. . ..... .. ..... . . . 
Hessienses ... . . ..... ..... ... ... . 61 Tiroleses . . .. . ..... .... ......... . 
Badenses ... . . . ............. ... . 27 Luxemburgueses ..... ... ...... . . 
Holsacianos ..... . . ... ... ... .. . . . 13 Belgas ....... .. ........ ... ..... . 
Nassauenses . ............ . ..... . 13 Franceses ....... . ........ ... ... . 
Alemães de outras regiões 19 Inglêses ................ . .. ... .. . 

593 

Filhos de colonos nascidos no Brasil: 24 . 

120 
104 
82 

,10 
8 
1 
1 

386 

Em 1866, a colônia contava 1016 habitantes dos quais 542 do sexo masculino 
e 574 do feminino; 320 eram católicos e 696 protestantes. 

Tschudi visitou a colônia, em 1860, encontrando-a em péssimas condições. 
A causa, segundo êle, estava, por um lado, no terreno ruim e estéril e, por ou
tro, na má gestão dos funcionários brasileiros. Transcrevemos, a seguir, algu
mas passagens marcantes do relatório de Tschudi, vivaz e objetivo. 

"O engenheiro que devia demarcar os lotes dos colonos, em vez de seguir as 
instruções precisas do Govêrno, delimitou as parcelas a ôlho; não obstante, em
b<>lsou as custas apreciáveis estabelecidas para medição regular. O sucessor de
via corrigir a fraude que prejudicou muitos colonos. Começou a trabalhar de 
acôrdo com as instruções, retirando de uns o terreno já cultivado para entre
gá-lo a outros, ficando aquêles com mata virgem, de modo que tinham de 
reiniciar a árdua tarefa de derrubada. Veio um terceiro, que se ama:ncebou com a 
filha de um colono prussiano e, por sua vez, passou a praticar bandalheiras em 
benefício de alguns favorecidos; reinavam arbítrio indiscutível e injustiça. Du
rante a minha permanência na colônia, três anos inteiros após a fundação, ne
nhum suíço chegou a possuir a parcela legal de 62 000 braças quadradas; cada 

"' Wappltus, pág. 1721. 
21 Tschudi, pág. 61 e seguintes; Marques, pág. 37. Faltam-me pormenores sôbre a situação 

atual dos colonos à margem do rio Novo; permaneceram protestantes, mas não· falAm mais ale
mão, tendo-se agregado a uma comunidade evangélica brasileira. 



922 BOLETIM GEOGRAFICO 
\ 

um.dêles ·dispunha de muito menos, havendo alguns com seis a oito mil braças 
quadradas, apenas, e, assim mesmo, terreno ruim •• ! " 

"A verdade é que nenhuma família teria podido viver, se, para a alimentação, 
contasse apenas com os produtos de seus sítios. Colonos que, havia 4 anos, se. 
tinham fixado lá, lavrando a terra, ativa e irrepreensivelmente, não eram ainda 
capazes de se sustentar e vestir com os resultados da colheita e teriam ficado em 
extrema penúria se não biscateassem em serviços do Govêmo, como o de cons
trução de estradas, ou não ganhassem como auxiliares dé agrimensores ou, fi
nalmente, não lhes fôssem proporcionados, pelo Estado, subsídios diretos (~á
rios) ....... 
. Desde a origem até o comêço de 1860, a direção da colônia era, a todos os 
respeitos, lamentável. O diretor provisório morava em Pôrto do Cachoeiro, onde 
fe>i construída uma hospedaria, um armazém e diversas moradias. Ai instalou
se um pessoal de raças diversas, na maioria brasileiros. Nesse meio cresceu, 
pouco a pouco, um paul de lascívia e de fraudes, que fazia a colônia submergir em 
desordem cada vez maior. Os subsidios oficiais quando não eram subtraídos 
pelos diretores, eram pagos a favoritos, mas sempre com a máxi:i:na impon
tualidade... Entrementa.s, aumentavam, na colônia, a fome e as doenças. 
Quando a fome entra pela porta, o pudor foge pela janela. Mulheres e filhas de 
colonos entregavam-se a brasileiros, por uma ou algumas patacas, com o fim 
de comprar alimentos, ari;astando, mais tarde, um corpo carcomido de sífilis. Pes
soas de bem, dignas de todo o crédito, relataram-me histórias de arrepiar cabe
lo, dêsse tempo da colônia. Mesmo os colonos trabalhadores e esmerados leva
vam penosa . existência, uma vez que só obtinham uma fração dos subsídios do 
Govêrno que lhes eram tão necessários, quando não acontecia, como era fre
qüente, levarem muitos meses sem nada receberem. Apenas aquêles que con-

. sumiam os restos do pequeno pecúlio trazido da Europa, conseguiam viver so-
frivelmente... . 

Tschudi não vai a ponto de desconhecer que os colonos, em muita cousa, 
também tinham sua parcela de culpa·. Diz com relação aos holandeses: 

"Em 1859 chegaram os holandeses que foram lançados às maiores privações, 
em parte por causa do próprio desmazêlo. Na maioria, eram degenerados, in
dolentes, submergidos na imundície. Alimentavam-se, quase que exclusivamente. 
de uma papa feita de farinha de mandioca, óleo de ricino e água. A falta de 
limpeza em muitas dessas familias era· tão grande que nem sequer se davam ao 
trabalho de lavar a panela em que tinham de preparar a comida; ao resto dá. 
refeição anterior juntavam a farinha, o ~leo e a água da que iam fazer, cozinhando 
tudo jtmto. É de se admirar que, com êsse nojento repasto, grande parte des-
sas famílias exibisse lamentável aspectO ? """ ' 

Como os holandeses, parece que os suíços não eram, embora Tschudi silen
ciasse nesse ponto, o material humano mais adequado à. colonização, segundo se 
afirmava da parte brasileira"". Tschudi não avaliou com exatidão a qualidade 
do terreno, que, mais tarde, se revelou melhor do que parecia inicialmente. Mas 
não se deve pôr em dúvida a fidedignidade do que Tschudi refere sôbre a situa
ção social e econômica dos colonos. 

As condições, entretanto, melhoraram ràpidamente. Já é diverso da 
descrição de Tschudi, o relatório do cônsul geral prussiano, Haupt, publicado em 
1867 "'. :E:ste confessa, numa observação acrescentada ao fim:"" "Não quero 
deixar de dizer que as informações mais recentes que recebi, relativas à colônia 
de Santa Leopoldina, são algo mais propícias que minha descrição acima. Ai 
reside, desde 1864, o pastor protestante Reuther, a cujo zêlo o lugar deve múitos 
melhoramentos." Parece que o botânico alemão, Dr. Rudio, concorreu, no 
exercício do cargo de diretor da colônia, para melhorar a situação. 

Fôrça é convir que os pomeran9s, chegados, às centenas,"" de 1870 a 1879, 
apesar do Rescrito de Heydt, incentivaram, co~ a sua energia colonizadora, o 

.. Pág. 22. 
"" Pág. 26, 7. 
"' Pág. 27, 8. 
"" Pág. 35, 6. 
"" Marques. pág. 211. 
"' Wappãus. pág. 1719. 
28 Pág. 38. 
"" Infelizmente, não pudemos lançar mão dos números exatos. 
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progresso posterior. ~ verdade que não estavam acostumados, de casa, a vencer 
as 411ficuldades de .regiões montanhosas, mas tinham sido jornaleiros de tarefas 
pesadas e distinguiam-se pela sobriedade, fôrça de vontade e capacidade de tra
balho. Constituem, hoje, a parte principal dos povoa.dores protestantes ale
mães do Espírito Santo. De Santa Leopoldina, expandiram-se para o sul e para 
o oeste e, recentemente, taml;>ém para o norte, penetrando em terreno acentua
damente baixo. 

Santa Leopoldina. emancipou-se em 1882 30
• Sede do município: Pôrto do 

Cachoeiro. · 

6. A expansão do povoamento: as formas de aquisição da terra 

Apesar de os colonos, nas últimas décadas, não terem recebido da Alema
nha, nenhuma quota humana digna de menção, - espalharam-se por extensões 
cada vez maiores, de um lado, por causa da proliferação natural, muito intensa, 
e, de outro, em virtude do esgotamento progressivo do solo nos lugares onde se 
fixaram inicialmente, do que ainda falaremos. 

l!:sse povoamento se distende irregularmenté; todavia, procura-se combater 
o apossamento das terras devolutas do Govêrno.31

• 

Freqüentemente o colono adquire, para se estabelecer, um terreno que já 
está ocupado por um nativo, naturalmente sem nenhum titulo jurídico. &te, 
para se tomar proprietário da terra, procede de modo muito simples. Escolhe 
um trato de terra que lhe parece melhor, finca ai algumas estacas para deter
minar o limite (com essa providência está certo de que será respeitado de todos 
os lados) . Levanta um telheiro de palmas, onde fica morando, no comêço; der
ruba e, depois, queima uma nesga da mata, onde passa a plantar tudo o que 
é possível: banana, café, tubérculos, feijão; cada coisa, evidentemente, na mais 
reduzida escala. Três a quatro meses depois quando a plantação está concluída, 
constrói, com paus brutos, roliços, uma choça que cobre com palmas e, em al
guns casos, com tábuas. Nessas condições vive alguns anos. As vêzes amplia 
a derrubada. e aumenta a plantação. Em regra, porém, continua com uma 
lavoura minúscula que pouco húmus suga da terra. 

Essa terra já desbravada, mas ainda plenamente explorável, é, para o co
lono alemão, um excelente ponto de partida para uma atividade agrícola maia 
intensa. O homem de côr a seu turno, se desfará, de bom grado, de sua pro
priedade, para penetrar mais a fundo na floresta e recomeçar tudo; só negocian
do pode satisfazer diversas das suas necessidades e, além disso, está habituado a 
um nível de vida muito primitivo. Vem a ser, portanto, o pioneiro da colonização 
teuta. Também costuma instalar-se sôbre os restos de um sitio alemão, formado 
de terras esgotadas e, por isso, abandonadas, desempenhando então o papel 
de retaguarda. l!:sse procedimento foi inamistosamente comparado com o dos 
urubus. · 

O preço que se paga pela terra depende da qualidade do terreno, da abun
dância de águas, da situação e, principalmente, da cotação do café, embora o 
objeto da compra seja, em última análise, apenas o trabalho realizado. O preço 
freqüente de tôda a propriedade oscila entre 70 e 80 mil réis, mas têm ocorrido 
compra de 100 a 300; mesmo 1000 a 2 000 mil réis já foram pagos. 

Depois de se apossar da ·terra, o colono alarga a derrubada e dedica-se à 
plantação. De inicio, não pode pensar em comodidade, alimentando-se e mo
rando em condições quase idênticas às do nativo. Também não providencia 
logo a medição, porque os recursos não bastam para tanto. De ordinário, só 
trata disso após o decurso de vários anos e, como acontece freqüentemente, em 
virtude de exigência oficial. Não existindo uma tabela de custas de medição, 
o colono é, muitas vêzes, lesado, quando paga êsse serviço. Além disso, incorre 
no perigo de lhe ser retirada, e substituída por um trato .não cultivado, uma 
parte da área onde wantou, em virtude de se fazer a demarcação segundo de
terminados princípios que, às vêzes, estão em desacôrdo com a escolha arbitrária 
do terreno. Um curso d'água, sempre que possível, é uma das divisas; duas 
perJlE!ndiculares a essa. corrente estabelecidas com a ajuda da bússola, constl-

30 Relatório da Diretoria Central de Terras. , pág . 8. 
a1 Monteiro, pág. 163. 
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tuem dois Óutros limites, que são marcados com veredas. A ligação dos seus 
pontos extremos forma a quarta linha demarcativa que, às vêzes, não se assinala 
com uma picada. · 

Assim que o colono paga as despesas de medição, recebe o título de proprie._ 
dade. O preço da compra, devido ao Fisco (êste era, até então, o proprietário 
legal do terreno), só é pago, em regra, muito mais tarde. 

Vão rareando as terras do Estado. As vistas dos colonos se voltam cada vez 
mais para a colonização em propriedades particulares. Um exemplo disso é 
o loteamento da Fazenda Palmeira, em Afonso Cláudio, à margem do Guandu 
superior. O fazendeiro não podia mais administrá-la, e pôs as terr~s à venda, 
exigindo 600 mil réis a um conto, por 25 ha de terreno coberto, inexplorado. Le
vantov uma capela e demarcou uma praça onde cada um poderia escolher, gra
tuitamente, uma área para construir a residência. Em· AfonsO' Cláudio e em 
outros lugares há alemães trabalhando como meeiros. A meação possibilita .aos 
desprovidos de meios a defesa contra a completa proletarização e, até, a alcan
çarem, com o emprêgo de muita energia, independência econômica. 

trltimamente voltou-se a uma colonização planejada e orientada oficialmen
te, com imigrantes alemães . Há vários anos, o Estado adquiriu de alguns fa
zendeiros grandes superfícies à margem do Guandu inferior, ai fundando a co
lônia Afonso Pena, que, em 1908, foi transferida ao Govêrno Federal. Ela está 
dividida em lotes de 50 ha, cadà. um com uma casinha modesta, sendo vendidos 
ao preço de 500 mil réis, sob certas condições, com obrigação de plantar, etc. 

Embora a colônia, segundo me conv.enci, esteja bem instalada e os imigran
tes que lá se fixaram, tenham sido assistidos com abundantes recursos, o em
preendimento teve pouco êxito ou não alcançou, por certo, o resultado que se 
pretendia. Talvez fôssem protegidos demais, como, anteriormente, os colonos 
de Santa Isabel. Mas houve, principalmente, êrro na escolha do material hu
mano. Conforme se verifica no número de 1.0 de abril de 1911 do jornal teuto-bra
sileiro Germânia, eram "trabalhadores de fábrica ou sem atividade fixa, os 
quais escolhiam o lote não tendo em vista a qualidade do solo, mas as casi
IPhiJ.s mais bonitas, astuciosamente construídas nos piores terrenos. . . Muitos 
lá desapareceram, abandonando o árduo trabalho". Contra determinações ex
pressas, os teutos das antigas áreas de colonização de Afonso Pena vieram tomar 
o lugar de imigrantes recentes, e aí se firmaram, e prosperaram, de modo que 
hoje florescem naquela região duas novas comunidades alemãs, a saber, Guandu 
e Criciuma . · · 

7. A formação das ·comunidades 

Já vimos que os imigrantes alemães eram, em parte, católicos e, em parte, 
protestantes. 

Logo de inicio, os católicos receberam assistência religiosa. Formaram-se 
as comunidades · de Santa Isabel, no município do mesmo nomr;!, e de Tirol, no 
município de ·santa Leopoldina. A sua frente estão os religiosos alemães, en
viados pela Missão de Steyl (Irmãos do Verbo Divino). Essas paróquias, 'cujo 
âmbito coincide; mais ou menos, com o território municipal que lhes correspon
de, abrange também os católicos que não falam alemão: Em regra, os filhos dos 
nativos e · os dos imigrantes freqüentam, juntos, as aulas, e põem-se à mar
gem as distinções de nacionalidade e de raça. Uma vez que os assentame~s 
eclesiásticos são feitos sem essas distinções, não é possível se formular uma esta.: 
tística dos católicos alemães. O seu número avalia-se em 5 000, cabendo cêrca 
da metade a cada uma das duas comunidades.· · 

No comêço, os protestantes foram vivamente hostilizados pela população 
católica; quando construíam ·a capela, por exemplo, foram-lhes criadas tôda 
sorte de dificuldades. Entretanto, graçíJ.S à tolerância do Govêrno 1'rasileiro 
que se opôs,"" energicamente, 'às contendas entre os dois g'l-upos, - as comuni
dades evangélicas puderam desenvolver-se sem obstáculos. 

Em' 1857, depois de já terem estabelecido, por si mesmos, certa organiz~o 
teligiosa, os Pl'.Otestantes alemães de Santa Isabel recéberam os primeiros 911ts-

82 Urban, pág. 13. 
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ESCALA APROXIMADA DE 1: 330~000 

2 cm.= 1 hora a e ava lo = 6,5 km. 

eanana/ 

do ESPIRITO SANTO, colonizadas 
alemães, em 1914 

Corrego 
da Ponte 

IGREJAS PAROQUIAIS 

6 CAPELA 

Ô IGREJAS SIMPLES 

ESTRADAS PRINCIPAIS 

,,,, .. ,.,,,, DELIMITAÇÃO APROXIMADA ENTRE A ZONA ALTA 
• E A BAIXA 

De zona ou região alta chamamos a parle meri
dional ·qµe está, geralmente, a 500 até 900 metros 
acima do nível do mar; a fim de simplificar, 
não se representou a configuração hipsoméfrica. 
De região baixa designamos a parte sefenfrio .. 
na/, onde, enfrefanfo, se erguem elevações im
portantes. 

A comunidade de Campinho pertencem as capelas: 
?oido. Sapucaia , Alto Jucu. 
A comunidade de Califórnia pertencem as capelas: 
Melgaço I e Melgaço Il. Ponto, Tij uca Preta. 
A comunidade de $1ª Leopoldina pertencem as capelas: 
Scltweiz, Hollan.d, Si ri ricas. 
À comunidade de Jequifibá pertence~ as capelas: 
Recreio, Rio Claro, Lamego West, Posmoser. 
Aaomuniâade de Sta Maria pertencem as 
capelas: Lamego Ost. Planfage, Jafiboca, Alto 

Si!! Joana. 
A comunidade s~ Joana pertencem as capelas: 
Tancredo 5ta Joana da Baioca, Laranjal. 

Parte ala toponlmia é consfduida por 
designa~ões dadas pelos colonos . 
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tôres do Consistório Evangélico... O nome da comunidade é Campinho, como 
se chama o local onde a igreja se ergue desde os sessenta do século passado, e 
onde surgiu uma pequf!na aldeia de alemães. 

Ambos os primeiros pastôres, enviados à comlillidade, morreram subita
m.ente, e a suspeita - provàvelmente sem base - de terem sido envenenados 
.pelos católicos dá-nos uma idéia de quão forte era a animosidade confessional, 
ainda pelos fins dos cinqüenta. 

Em 1864, por intermédio de Tschudi, Santa Leopoldina recebeu, da Casa 
Missionária da Basiléia, os primeiros religiosos ... Em 1873, formou-se a comu
nidade de California, com ex-membros da comunidade de Campinho e, princi
palmente, da de Santa Leopoldina (no caso influíram desavenças de qualquer 
natureza) . Constituíram-se, desligando-se, igualmente, -de uma matriz, as co
munidades de Santa Leopoldina II, também chamada Jequitibá, em 1879, de San
ta Joana, em 1903 e Santa Maria, em 1904. . 

:msse fracionamento se processa· mais' ou menos da seguinte maneira: A 
comunidade cresce tanto em número de fiéis e em extensão territorial que, por 
fim, a parte que fica longe demais da sede da paróquia, se desagrega para viver 
independente, o que nem sempre sucede sem violentas lutas internas. 

Atualmente, há, portanto, seis comunidades protestantes, das quais Cam
pinho, Santa Leopoldina, California e Jequitibá estão ligadas ao Consistório 
Evangélico, e as duas restantes são assistidas por religiosos da Obra Missionária 
Luterana*. 

Além das comunidades que possuem organização completa, com pastor pró
prio, há aquelas que, embora levem uma existência à parte, ainda não são ou 
deixaram de ser bastante fortes para subsistir sem apoio numa paróquia. Po
demos chamá-las de comunidades filiais. Está nessa categoria a de São João 
de Petrópolis, também chamada Santa Cruz ou Santa Maria, cujos membros 
moram no vale do Santa Maria do Rio Doce. Ela teve, outrora, organização 
própria e, depois, perdeu para Santa Joana, uma parte dos fiéis, ficando, por 
isso, incapaz de se manter às suas custas. Hoje, está ligada - Santa Leopoldina. 
Vinte e Cinco de Julho, Guandu, Criciuma e Afo'nso Pena se incluem, também en
tre as comunidades filiais; as três últimas estão-se formando, enquanto Vinte
Cinco se encontra em situação semelhante à de Santa Cruz. 

As comunidades evangélicas poderiam ser consideradas entidades que exer
cem império nas áreas por que se estendem. Em face da lei brasileira, são, na
turalmente, simples sociedades privadas, além disso na área de sua jurisdição, mo
ram muitos que não são seus fiéis; em Campinho e Santa Leopoldina encon
tram-se muitos católicos alemães. Mas os sítios ou colônias evangélicas que 
medram, a espaços, se ligam e se fecham, inteiramente, principalmente nas 
terras altas, como Jequitibá, onde êsse fenômeno mais se patenteia, e que, por 
isso, pode ser olhapa como o baluarte dos alemães evangélicos no Espírito San
to. É ainda mais significativo que a organiz'ação enlace e prenda os fiéis com 
extraordinária fôrça coercitiva. Quem está fora dela é taxado de "democrata'',' 
palavra que usam em sentido injurioso, e é tido como proscrito. 

:msse papel desempenhado pelas comunidades .decorre, pelo menos em parte, 
da fraqueza das autoridades estaduais e municipais. Já me referi à frustração 
completa da Justiça; descuram-se o policiamento das estradas e muitas outras 
cousas. Evidenciando o princípio de que o órgão que falta, ou perturbado em 
suas funções, é, em certa medida, substituído por outro, ~ a comunidade reli
gibsa se arrogou diversas tarefas próprias do Estado e do município, como, por 
4"fl:P.mplo, o ensino e, até, acrescente-se, a manutenção da ordem pública. 

33 Tschudi, pág. 13. 
"' Tschudl, pág. 35. 
* Nota do jlradutor: - Traduzimos por "Obra Missionária Luterana" a expressão "Luthe• 

riP.fher Gotteskasten" que designa uma sociedade destinada a assistir comunidades luteranu 
dispersas em melo a 'populações de outras seitas. Essa sociedade, aliás, tomou, depois de 1938, 
o nome de "Martin-· Luther - Bund", . 

' 
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8. A topografia das. áreas onde se situam as comunidades 811 

A superfície das comunidades oscila, em regra, entre 300 e 1 000 quilômetros 
quadrados"". Campinho. Califórnia e Jequitibá são as maiores; abstraindo as 
comunidades filiais, Santa Leopoldina é a menor. ~ 

·Infelizmente, as informações tela tivas à altitude são tão pouco precisas como 
as disponíveis sôbre a extensão territorial. Os povoados de Jequitibá se espa
lham pela área, predominantemente, de maior altitude; a sede paroquial evan
gélica já se encontra a cêrca de 700 metros acima do nível do mar. A sede de 
Califórnia está, aproximadamente, a 600 metros, e seus povoados a uma altitude 
de 500 a 800 metros . . A sede de Santa Leopoldina situa-se pouco acima de 500 
metros, e a de Campinho, a 450; a altitude dos povoados oscila, em regra, entre 
300 e 500 metros. Santa Joana e as comunidades filiais de Guandu, Criciuma, 
São João de Petrópolis e Vinte e Cinco se encontram, apenas, numa altitude de 
100 a 400 metros, portanto, em terra baixa. 

No que diz respeito à configuração do terreno, dificilmente se distinguirão, 
umas das outras, as áreas das comunidades da terra alta. São formadas de 
élevadas montanhas, muitas vêzes alcantiladas e íngremes, e de vales mais ou 
menos estreitos. A orografia é provàvelmente menos propícia a' Santa Leopol
d~a. onde a exploração agrícola só dispõe, em geral, de apertados desfiladeiros. 
Os vales por onde se estendem as povoações da planície, ao contrário, são bas
tante amplos e as encostas das montanhas decaem menos abruptas . 

Também a qualidade do solo é péssima em Santa Leopoldina e ótima na ter
ra baixa; segundo se afirma, o vale do Guandu, principalmente, é muito fecundo. 
Mas, sôbre essa matéria, faltam dados pormenorizados e exatos. 

Com relação a transportes, as velhas colônias estão melhor servidas. Cam
pinho, cuja sede paroquial evangélica dista cêrca de 30 quilômetros da costa, 
alcança-se de Vitória, pela via férrea que lhe toca a periferia. O rápido gasta, 
até a estação de Germânia, 1 hora e 45 minutos; o trem ordinário de passageiros, 
2 horas. 

Liga Santa Leopoldina a Vitória, o rio Santa Maria, navegável até Pôrto do 
Cachoeiro. A viagem rio abaixo dura 12 horas. Para a condução de pessoas 
dispõe-se aqui, ainda, de estrada de ferro que, embora não atinja Pôrto do 
Cachoeiro, corta o Santa Maria abaixo dessa cidadezinha . Todo o percurso. a 
cavalo e a trem, dura 5 horas. 

A via férrea só penetrou, a mais, na zona à margem do Guandu inferior; tô
das as outras partes do território das colônias alcançam-se, apenas, a cavalo . 

9. Lugarejos e sítios 

No Espírito Santo, a maioria dos alemães vive dispersa, em sítios, ou seja., 
em colônias-família; somente algumas centenas se concentram em localidades, 
de modo que, em todo o território, não se encontram mais de três delas. 

Em Santa Leopoldina há a cidadezinha de Pôrto do Cachoeiro, que, embo,ra 
já existisse antes da imigração teuta, só depois adquiriu algum.a importância . Aí, 
provê-se de mercadorias a maioria dos colonos alemães e muitos italianos. A 
cidadezinha é a sede de uma câmara municipal e ostenta uma igreja católica. 
(ainda não tem -uma protestante). A população pode ser estimada em 1200 
almas estando os alemães em minoria. Mas êles desempenham o papel domi
nante; o comércio e a indústria estão em suas mãos; quase todos são negociantes 
e artífices. Alguns dêles conseguiram, no comércio, apreciáveis recursos. 

Em Santa Isabel, território de colonização antiga, há duas localidades qem 
menore.i: Campinho e Santa Isabel. 

Em virtude da situação geográfica e de ser a sede da paróquia luterana, 
lá se erguendo a igreja protestante, Campinho tornou-se o centro comercial 
da comunidade do mesmo nome. Passa-lhe, próximo, a estrada de ferro, isto é, 
a menos de uma hora a cavalo. Tem 100 a 120 moradores, e 20 ·moradias. Em 
1913, além do pastor e de um professor de música, estavam lá domiciliados: 
· 6 negociantes (vendeiros), dos quais um era, também, padeiro, e outro, si-
multâneamente, hoteleiro; 

.. Vtde mapas no Apêndice . 
38 A1I marcas teutas tinham 100 a 700 km2. Sqpmoller, Grundriss, I , pág . 261. 



TRANSCRICõES 927 

6 artífices (dois seleiros, um sapateiro, um latoeiro, um marceneiro e pe
eiro, um ourives) ; 

2 hoteleiros, dos quais um era, ao mesmo tempo, agricultor e outro era umt 
rasileiro casado com uma alemã; 

1 estafeta que exercia, ainda, as funções de cobrador de impostos; 
1 jornaleiro (brasileiro) ; , 
1 agricultor, morando a alguns minutos da localidade. 

Ao contrário de Gampiilho, onde os habitantes, com umas duas exceções, 
- o protestantes, Santa Isabel tem uma população constituída apenas de cató
icos, ao todo, 200 a 300 alemães e brasileiros. li: a sede da câmara municipal,. 
a paróquia, aí se alçando a igreja matriz. A distribuição profissional nesse 
ugarejo é semelhante à de Campinho. Como lá, não vivem aí alemães agricul
ores, e a maioria absoluta dos residentes são artífices e negociantes. 

Não podemos classificá-las de aldeias, se adotarmos o conceito de Schmoller: 
aldeia é "a POvoação constituída de certo número de agricultores, peixeiros, jor,
naleiros rurais, etc., que, :no seu seio, tem, no máximo, alguns artífices e ·outros 
lementos (religiosos, professôres e vendeiros) ". 

Todos os imigrantes alemães que se dedicam a atividades agricolas se es
arzem em sítios, isto é, cada familia mora isoladamente em meio a seus pastos 
plantações. O vizinho mais próximo costuma morar a uma distância de um 

quarto de hora a cavalo, mais ou menos. 
Segundo Meitzen, o sistema de aldeias, e não a colonização por unidades 

familiares, corresponde ao caráter étnico germânico. Essa concepção, entre
tanto, nãD se harmoniza com os fatos, no Espírito Santo, os quais parecem mais 
concordar com a idéia antiga de constituírem as quintas isoladas a agrupamento 
originário e, por isso, sempre encontráveis onde não ocorram circunstâncias es-
eciais, como a necessidade de facilitar a defesa contra o inimigo externo, esta

belecendo moradias juntas umas das outras. A criação do gado e o nomadis
mo, quando constituem a base da economia, talvez provoquem uma estruturação 
social em aldeias, o que, aliás, não sucede entre os colonos. 

A regiãó montanhosa favorece, n'aturalmente, a colonização por familias 
isoladas. Mas nos territórios das comunidades da planície, não há nenhuma 
localidade. A praça de Afonso Pena, um empreendimento artificial, não é 
propriamente uma povoação, uma vez que dai saíram diversas famílias teutas, 
remanescendo, apenas algumas. Mas nessa região encontram-se diversos lu-
ga~jos não-alemães. · 

Menciono somente Patrimônio de São Francisco, com três vendeiros e seis 
agricultóres, e Figueira, com 170 a 200 habitantes, na maioria italianos, sendo 
10. a 12 vendeiros, 2 padeiros, 1 alfaiate, 1 ferreiro, 1 médico, 1 farmacêutico, e 
uma casa de beneficiar café. 

CAPfTULO nr 

N'{JMERO DE COLONOS; CRESCIMENTO DEMOGRAFICO 

1. Número de colonos alemães 

Até agora, no Espírito Santo, .não se realizou um levantamento estatí8lico 
geral do número dos colonos teutos, Em algumas comunidades . isoladas, veri
ficou-se, ocasionalmente, o número de pessoas; em 1913, em Santa Maria, con
taram-se 703 confirmados e 650 não-confirmados, ao todo 1353 pessoas, distri
buídas em 221 famílias. Cabem, por conseguinte, a cada familia, 6,01 cabe
ças . (Essa contagem não incluiu as co~unldades filiais) . 

Das outras paróquias protestantes só possuímos o número exato dos mem
bros, ou seja, o dos .chefes de familia e, portanto, o das famílias. Não erraremos 
muito, se multiplicarmos êsse número por seis e considerarmos o produto o 
número total de indivíduos da comunidade. Nas comunidades novas, das quais 
fazem parte muitos casais jovens, parece conveniente supor um menor número 
de membros de família; aí é aconselhável tomar 5 como fator. Nessa situação 
se enquadram Santa Joana e as comunidades filiais de Santa Cruz .e Vinte e Cinco; 
por outro lado, será maior a quantidade de familias numerosas nesta ou na
quela das comunidades principais, mais velhas. 
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Não são raras as famílias que têm, 10, 12 ou mais filhos; mas êstes, cedo, 
desprendem-se da casa paterna e fundam o próprio lar,' de modo que o 
número médio de pessoas por família permanece relativamente pequeno. 

Jequitibá ................. . 
Santa Maria ............ . 
Campinho ............... . 
Califórnia ............... . 
Santa Joana ............. . 
Santa Leopoldina . ....... . 
Santa Cruz .............. . 
Vinte e Cinco de Julho 

N.0 de 
membros 

450 X 6 = 
370 X 6 = 
319 X 6 = 

·318 X 6 
263 X 5 = 
150 X 6 = 
60 X 5 = 
5o·x 5 = 

1990 

N.O de 
cabeças 

2700 
2 200 
1914 
1908 
1315 

900 
300 
300 

11537 

. Acrescentem-se, ainda, 500 senão de 600 a 700 sabatistas (a maioria dêles 
habita à margem do Guandu) e . 5 000 católicos •. Os suiços e holandeses, em 
número de algumas centenas, computados na tabela acima, não devem ser ex
cluidos, porque se uniram estreitamente ao elemento alemão, fundindo-se par
cialmente com êle. · 

Inferimos, assim, que existem, atualmente, no Espírito Santo, de 17 a 18 mil 
alemães. Usando tôda a prudência, e com receio da estimativa dos católicos 
de lingua alemã ter sido ,alta demais, podemos dizer que há, no Espírito Santo, 
pelo menos, 16 000 alemães e que seu número dificilmente sobrepassa de 18 000. 
Grosso modo, o número de protestantes seria de 12 500 e o de católicos, 5 000 . 

. Vive, no Espírito Santo, uma população de origem alemã tão grande quanto a 
que habita tôdas as possessões teutas. 

2. N ascimen.tos e mortes; números absolutos 

Desperta mais interêsse que os próprios números, a sua origem . Com efeito, 
não me foi possível conseguir quaisquer informações sôbre o total de imigrantes. 
Mas, encontrei nos assentamentos das igr.ejas evangélicas, material precioso re
ferente ao número de nascimentos e mortes; os registros vêm sendo escritur~dos, 
'Com esmêro quase ininterrupto, constituindo, por isso, inestimável achado ~ra 
nossos desígnios . 

Vejamos, primeiro, o número absoluto de nascimentos (mais exatamente, de 
batizados, pois só êstes se assentam) : 

Nascimentos : • 
TABELA 

Cam· Santa Jequi· Cali· Santa Santa ANO Leopol-pinho dina tlbá fórnla Cruz Joana 
-----------~ --- ---

Até 1860 .... ' .... . ... ' . . .. ' ... 73 - - - -'- -
1861 a 1870 .. . .... .. ... .. .. ...... 218 309 - - - -
1871 a 1880 . . .............. .. .... 292 1 376 32 - - -
1881 a 1890 .... .................. 392 852 1 041 121 - -
1891 a,1900 ... . .. . . . . ... .. ....•... 459 758 1 497 489 116 -
1901a1910 ......... .. ........... 731 498 1 343 734 211 312 
1911. . . ... .. ,, ....... . . . .... . .. . . 82 42 115 81 19 87 
1912 •... ... . .. . ... . . ' . . . ... . . . ' .. 67 48 113 102 18 103 

Total. : ...... ... . . , .......... .. 2 314 3 897 4 141 1 527 364 502 

i Quanto à idade em que se casam, vide Cap. VIII, 6. 
2 Segundo informações dos sacerdotes católicos de Santa Isabel e Tirol. 
• Vide pormenores na Tabela V do Apêndice. 

Santa Vinte-
Cinco Maria de Julho 

------
- -
- -
- -- -
- -
450 -
95 -
94 -

639 250 



TRANSCRICõES 929 

Confrontemos êsses dados com o número de óbitos (mais exatamente: dos en
terros registados nas igrejas protestantes) : 

Mortes: 1 

TABELA 

. 
Santa Vinte· Cam· Jequl- Call· Santa Santa Santa 

ANO pinho Leopol· tibá lórnla Cruz Joana Maria Cinco 
dlila de Julho 

- ----- --·----------·--·- -·- ·-- --- - --- ---------
Até 1860 .... ... ......... . .... . 34 - - - - - -
1861 a 1870 ................. . . . .. 90 74 - - - - - -
1871 a 1880 . ... ......... . ..... .... 72 206 2 - - - - -
1881 a 1890 ..... . ................ 94 145 208 15 - - - -
1891 . a 1900 .. ....... .. ..... . ..•.. 102 191 251 74 - - - -
1901 a 1910 . ................. . ... 127 J 83 308 137 49 64 63 -
1911. .. ............ . ... .... ... . .. 9 5 25 ,5 4 23 16 -
1912 ... .. ......... . . .... ... .. . . .. 16 4 18 19 3 14 14 -

Total ..... , ...... .... . ........ 544 708 812 251 
1 

56 101 93 50 

Essas ·tabelas· nos permitem supervisionar a formação e o desenvolvimento 
de cada comunidade: 

A de Campinho cresceu de decênio em decênio. 
· Em Santa Leopoldina, vêm minguando os nascimentos, a partir da década 

de 1871 a 1880, em virtude de desmembramento e de emigração. O aumento de 
óbitos, durante os 90 do século passado, está ligado à epidemia de febre amarela 
que, então, grassara. 

Os números de Jequitibá só co~eçaram a diminuir na primeira década dêste 
século. 

Aumentam os números de Califórnia, o mesmo sucedendo com as comunidades 
novas, excetuada a de Santa Cruz, onde, nos últimos anos, se verificou uma 
retração. • 

Vejamos, agora, os números totais, ordenados segundo a grandeza: 

Jequitibá ....................... . 
Santa Leopoldina ......... . . . ... : 
Campinho .. ......... , ....... ... . 
Califórnia .... .... ... . .......... . 
·santa Maria ... .. ............ . .. . 

1 

Santa ·Joana ....•.......... : .... . 
Santa Cruz .................... . 
Vinte e Cinco de Julho . ~ ...... . 

Nascimentos 

4 141 
3 897 
2 314 " 
1 527 

639 
502 
364 
250 

13 634 

óbitos % de óbitos sôbre 
nascimentos 

812 20 
708 18 
544 24 
251 16 
93 15 

101 2Ó 
56 16 
50 20 

2 615 19 

É perfeitamente admissível que êsses assentamentos aqui utilizados, relativos 
ao número de nascimentos, correspondam à realidade, com forte aproximação. 
Contudo, far-se-á bem em elevar um pouco o total achado, pois é provável, que, 
na primeira fase de existência das colônias, nem todos os nascimentos tenham 
sido registados. Em todo caso, é seguramente aceitável que tenha havido cêrca 
de 14 000 nascimentos entre os alemães evangélicos, desde que êstes chegaram 
ao Espírito Santo. 

• Vide pormenores na Tabela VI do Apêndice . 
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No principio, os casos de morte foram, provàvelmente, registados com menos 
cuidado, de modo que parece mais próximo da verdade o número 3 000. Talvez 
que ainda deva ser elevado. . 

Desde que vive na nova pátria, a população protesta,nte aumentou de 16 000 a 
11500 cabeças. Presumindo-se que a população atual seja de , 12 a 13 mil indi
viduos, a imigração, donde proveio, teria sido de 1 500 a 2 000 pessoas. 

Aceitando-se as mesmas proporções numéricas para os 5 000 católicos, deduzi
remos que houve entre êles, mais ou menos, 5 500 nascimentos e 1 200 óbitos, e 
teriam imigrado 600 a 1 000. 

Relativamente a todos os al~mães do Espírito Sánto parecem razoáveis o,s 
seguintes números: 

Nascimentos . .... .. . ...... .. ... : . . . . . . . . . . . . . . 19 000 
óbitos ........ . .. ..... . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 000 

Au~ent~ da população· ....... ....... . ... .. ·.... 15 000 
Inugraçao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 500 · 

Soma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 500 

Considerando que parte dêsses número repousa em conjeturas, é desaconse
lhável extrair dêles conclusões amplas. Talvez que estejam mais próximas da 
verdade, os números seguintes: 

Nascimentos . ......... :. ... ... ..... . . .... . . ... . . 18 000 
Falecimentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 500 

' . .. 
Crescimento demográfico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 500 
Imigração ..... . . . .. ..... .. .. : . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 000 

Soma ..... . ............. . ............... ....... · 16 500 

Assim, a população, em 30 a 65 anos, ter-se-ia, .Por crescimento natural, mais 
do que quintuplicado Como quer .que seja, a configuração quantitativa de nasci
mentos e óbitos é extremamente favorável. 

3. Nascimentos e óbitos; números relativos 

Confrontemos a população . com o número de óbitos e nascimentos• : 

Nascimentos: 
TABELA 

MÉDIA ANUAL DE NASCIMENTOS 
COMUNIDADES Famílias Pessoas 1912 

De 1911 De 1908 De 1901
1 
De 1891 De 1881 

a 1912 a 1912 a 1910 a 1900 a 1890 
----~------- - - - - ----- - -- - - - - - - ---- - - ---. 
Campinho .. . . . . .. ... . . . .. .... : . . . 319 1 914 67 75 78 73 46 39 
Santa Leopoldina . . . .. .... ... . ... . . 150 900 48 45 43 50 76 85 
Jequitibá . .. . . . .... .. .. . . . : .. . . ... 450 2 700 113. 114 110 134 150 104 
Califórnia .... . .. . . . . . ....... ... . .. 318 1 908 102 92 83 73 49 15 
Santa Maria . .... . . . ... . . . .... . . .. 370 2'200 94 94 78 64 - -
Santa Cruz . .. . . .. .... . . . . . . ... . .. 60 300 18 18 (6) 18 21 rn -
Santa Joana .. . . . ...... . . . . . . . .. .. 263 1 315 103 95 70 35 - -

Total. ... .. . ... . . ... . . . . .... . .. 1 930 11 237 545 533 480 1 450 340 243 

• Não estão incluldos nos quadros abaixo, dados da comunidade f!lial de Vinte Cinco, os 
quais por sua natureza conjetural, não seriam de utilidade. 

• ' Não estando mais em meu poder os números correspondentes, substitui-os com os relativos 
ao biênio 1911-1912. ' 
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óbttos: 
·TABELA 

MÉDIA ANUAL DE ÓBITOS 

COMUNIDADES Familias Pessoas 1912 
De 1911 De 1908 Da 1901 De 1891 De 1881 
a 1912 a 1912 a 1910 a 1900· a 1890 

--------------------
Campinho . .. .. . .......... . ...... . 319 1 914 16 13 12 13 10 9 
Santa Leopoldina .......... .. .... .. 150 900 4 4 7 9 19 15 
Jequitibá ............. .... . ....... 450 2 700 18 22 26 31 25 21 
Califórnia ........ ...... . .......... 318 1 908 19 13 15 14 7 2 
Santa Maria . .. .. .. ... , ..... .. .. .. 370 2 200 14 15 14 11 - -
Santa Cruz .......... . ........ ... . 60 . 300 3 3 (6) 3 5 - -
Santa Joana ................. . .... 263 1 315 14 18 15 7 - -

Total .......... ...... .... .. ... 1 930 11 237 88 88 92 90 61 47 

Embora se trate de pequenos números absolutos, revelam êles bastante regu
laridade, mesmo quando se referem a, apenas, uma comunidade ou a determina
dos anos. Por isso, acreditamos que os totais de nascimentos e óbitos de 1912 
prestam-se para nossos cálculos, sem recearmos operar com quantidades pura
mente casuais. O número de habitantes, nesse ano, é conhecido mais exata
mente e, por isso, somos constrangidos a limitar-nos a êle, a fim de obterm06 
a porcentagem de nascimentos sôbre a população. 

Fato importante: em 1912, no Espírito Santo, entre mil alemães evangélic08, 
nasceram 48,5 e morreram 7,8 . Em cada 3.ª ou 4.ª familia ocorreu um nasci
mento e em cada 22.ª, um óbito. A proporção de nascimentos para mortes é 
de 6: 1 e a taxa de crescimento anual é de 4%. 

São números inauditos ! A gente tende a duvidar de sua exatidão; mas 
achamo-los confirmados, quando confrontamos o número de imigrantes, esti
mável eih 2 500 a 3 000 almas, com, a população teuta que ascende a 17 ou 18 · 
mil cabeças. Uma demonstração mais precisa, com uma operação aritmética: 
No meado da década dos oitenta, o núrilero de colonos foi avaliado em 5 a 6 
mil 7. · Com uma taxa de crescimento de 4%, em 30 anos, a população teria de 
se elevar a 16 217 e 19 460 almas, o que concorda com a minha avaliação". 
Não creio seja suscetível de acontecer, em muitos outros lugares da terra, cousa 
similar; pretende, até, admitir ser êsse o único caso autêntico de tão favoráveis 
cifras demográficas. 

Uma taxa de nascimentos de 50 por mil e mesmo superiores não constituem 
raridade nenhuma. Encontram-se, por exemplo, em Java, em muitas partes 
da Rússia e da índia; mas, em regra, são acompanhadas de alta mortalidade. 
o obituário reduz-se, normalmente, nos países de higiene publica e privada 
muito desenvolvida, como nos europeus ocidentais. segundo as estatísticas 
mais recentes, a mortaliâade é, presentemente, mais baixa, na Holanda. Ai, em 
1912, importou, ainda, em 12,3 por mil; na Alemanha, em 15,6 por mil. Nesses 
países, o número de nascimentos costuma fixar-se em 25 e 30 por mil. Em 
1912, na Alemanha, ascendeu a 28,3 por mil, de modo que se verificou um cresci
mento demográfico de 1,3 por mil. Uma taxa de crescimento de 2% já é para 
se considerar algo extraordinário. A gente tende a banir para o mundo das 
lendas uma taxa de 4%. E, no entanto, está fora de dúvida, repito, a exatidão 
do número. · 

A primeira vista parece razoável perguntar se êsse forte crescimento não é 
apenas conseqüência de uma peculiar composição de idades, se não decorre, 
simplesmente, . de faltarem grupos de idade mais avançada entre os imigrantes. 

• • Bolle Kolonialzeitung, 3.• vol., pág. 626. 
• Aos que acharem pequena a média de pessoas por familia, basta lembrar que os casamentos 

se realizam mui.to cedo e. por isso, o número de casais jovens é bem grande. 

B .G . -8 
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1: o que absolutamente não. ocorre; há bem mais razão para supor que a estru
turação por idades, 30 a 70 anos após a chegada dos colonos, não se distingue 
substancialmente daquela das populações secularmente radicadas. Se fôsse 
atribuída àquele fator a configuração favorável dos números demográficos, a 
mortalidade deveria tornar-se maior no decurso dos anos. Sucede, porém, o 
contrário. A estatística, pelo menos, mostra-nos que, enquanto o número de 
nascimentos, desde os oitenta, ascendeu a mais do dôbro, o de falecimentos, no 
mesmo período, não chegou a duplicar, embora as anotações no registo de óbitos 
provàvelmente não fôssem rigorosamente completas. Verifica-se, também, que 
a mortalidade .nas comunidades antigas, em Campinho. e Santa Leopoldina, 
é proporcionalmente pequena. 

No decênio 1901/ 10, para cem nascimentos houve em: 

Campinho .. .. . : . . ... . . . ... .. .... . . . , .... . 
Santa Leopoldina ......... .' ... . . : . , .. . .. . 
Jequitibá . . ............... . ... . ....... . .. . 
Califórnia ... , .. . .. ........ . ..... ... .. . .. .. . 
Santa Maria . . .. .. ...... .. ...... . ...... . . 
Santa Cruz ... . .. .. ............ ..... . .. .. . 
Santa Joana .. ... .... . .. ... .... ..... .... . 

Média ... . ...... . ... . . ...... ... ... ... . 

17 óbitos 
17 ,, 
23 
19 
14 
23 
21 

20 

,, 
" 

O número de nascimentos e o de óbitos por mil pessoas, tomando-se por 
base a população de 1912 e a média anual de nascimentos e mortes nos anos 
1911 e 1912; são os seguintes: 

Campinho . ... . . .. . . .. .. .. .. . . .. .. . . 
Santa Leopoldina ................ , .. 
Jequitibá . . . ... .. . ... .. ... · ..... , .. . . 
Califórnia ... .. .. ... .. ... ... ... .. . . . 
Santa Maria .. . ... . .' .... . . . . . ..... . . 
Santa Cruz . . . ..... . . . .... . . . . . .. . . 
Santa J'oana ....................... . 

Por mil 
Nascimentos óbitos 

39 
50 
42 
48 
43 
60 (50) 
72 (60) 

7 
4,5 
8 
7 
7 

10 (8) 
14 (11) 

Parece-me demasiadamente audacioso utilizar êsses números sem reservas. 
Uma conclusão, porém, se evidencia: as comunidades da região· baixa, Santa 
Joana e Santa Cruz, ostentam os números mais altos, mesmo quando conside
ramos a população o produto da multiplicação do número de famílias por 6 
(nesse caso, a taxa de natalidade e a de mortalidade estão acrescentadas, acima, 
entre parênteses) em lugar de por 5. O número excessivo de nascimentos se 
explica, em ambos os casos, por se tratar de comunidades novas, cujos mem
bros, só há pouco tempo, estão casados . A mais elevada t axa de mortalidade 
decorre, principalmente, de o clima ser mais desfavorável e de haver menor pro
babilidade de vida no primeiro periodo da existência. Adiante voltaremos ao · 
assunto. 

(Continuará a publicação dêste. tr abalho no próximo número> . 

( 



TEMPERATURA EM 1912 - em ºC - (Santa Leopoldina) (continua) 

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO ' JUNHO 
DATA 

2 p.m.16 p.m. 6 a.m.- 2 p.m. 6 p.m. 6 a.m. 2 p.m. 6 p.m. 6 a.m. 6 a.m. 2 p.m. 6 p.m. 6 a.m. 2 p.m. 6 p.m. 6 a.m. 2 p.m. 6 p.m. 
-----

1 23 24 23 22 25 29 21 30 26 20 27 24 ü 25 22 11 18 16. 
2 23 25 24 21 25 27 20 27 26 19 28 ~4 16 72 22 21 12 18 17 
3 24 25 24 22 28 26 21 24 21 20 28 24 17 22 22 15 20 17 
4 23 24 23 21 26 26 19 25 22 20 26 24 16 72 23 21 15 20 18 
5 24 24 23 21 30 25 20 23 21 20 27 24 19 23 21 · 14 22 19 
6 22 22 22 20 29 26 19 23 22 20 24 22 16 23 21 12 22 17 
7 19 21 21 19 28 25 20 25 22 20 22 21 17 23 :n 15 25 20 
8 20 22 21 18 29 26 20 25 22 18 24 22 14 23 20 15 21 18 
9 19 22 22 . 18 29 26 20 25 22 17 26 23 17 21 20 17 21 18 

~ 10 18 26 23 18 28 27 19 22 21 18 26 22 17 22 19" 15 23 ·20 
11 21 23 22 21 29 27 20 26 24 18 24 22 16 22 20 16 26 22 
12 22 22 22 20 28 23 22 2f. 23 l~ 23 22 16 23 21 16 24 21 
13 21 22 22 20 28 25 19 27 23 19 23 22 lb 26 21 16 24 20 
14 21 23 24 21 29 24 . 16 29 23 17 24 22 16 22 21 17 ' 26 :;o 
15 19 21 21 22 2b 23 19 25 23 22 26 23 • lQ 22 19 18 26 20 
16 19 22 22 22 24 22 16 28 24 17 26 21 16 26 21 17 27 21 
17 18 26 23 21 22 ?2 19 28 23 16 24 21 16 26 21 19 24 22 
18 21 22 22 21 21 21 20 29 25 19 26 23 16 25 20 18 24 21 
19 22 24 21 20 24 22 19 26 23 20 25 23 16 26 21 19 22 18 
20 21 22 21 21 25 23 21 26 23 18 24 21 16 26 21 18 19 16 
21 22 24 24 21 26 24 20 24 22 17 23 21 16 25 21 16 20 18 

·22 22 24 23 20 28 25 20 24 21 16 25 22 16 25 21 - 14 21 18 
23 22 24 23 21 28 26 19 24 23 IS 25 22 16 24 20 15 20 18 
24 25 28 24 21 29 26º 19 24 20 19 24 ,21 19 26 21 16 20 18 
25 25 28 26 18 29 26 17 26 23 19 21 20 18 26 21 17 20 17 
26 21 29 27 17 27 25 19 26 24 18 23 21 16 24 20 16 19 17 
27 20 30 26 18 21 19 18 27 25 18 20 19 18 24 19 15 20 17 
28 21 31 27 19 28 25 20 27 24 17 21 19 16 20 18 14 21 19 
29 19 30 27 18 28 24 20 27 24 17 22 21 15 21 18 16 24 17 
30 20 30 27 - - - 20 27 24 19 24 !!2 18 19 17 ... 16 24 19 
31 20 28 25 - - - - 20 28 25 - - - 18 1'1 17 - - -

Mtdla 21 . 25 23 20 27 25 19 25 23 18 24 22 17 23 20 16 22 19 

sergioassis
Nota



TABELA J 

TEMPERATURA EM 1912 - em ºC - (Santa Leopoldina) (conclusão> 

JULHO AGÕSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

DATA 
6 a.m. 2 p.m. 6 p.m. 6 a.m. 2 p.m. 6 p.m. 6 a.m. 2 p.m. 6 p.m. 6 a.m. 2 p.m. 6 p.m. 6 a.m. 2 p.m. 6 p.m. 6 a.m. 2 p.m. 6 p.m. 

------~ ---- - - ----- - - - ------------

1 16 23 20 15 17. 15 16 21 20 15 19 18 11} 27 21 21 ?2 20 

2 16 24 21 14 16 15 17 23 20 17 % 25 21 lf' 29 24 19 20 72 18 

3 17 19 16 15 18 17 15 22 17 19 - - 18 29 23 16 19 18 

4 15 17 16 15 18 17 872 21 16 - - 15 18 • 29 23 18 20 20 

5 13 21 19 17 23 21 14 21 17 14 19 . 15 19 31 25 15 25 22 

6 17 22 18 14 21 17 12 % 22 72 19 13 18 15 22 30 :<3 20 27 26 

7 17 . 24 19 11 21 17 17 22 18 10 .18 15 20 31 27 21 30 27 
, 8 14 24 19 15 22 17 15 23 19 13 19 12 18 30 26 22 29 24 

9 17 19 16 17 22 19 14 25 20 18 22 19 20 31 72 24 19 25 22 

10 14 21 17 18 24 18 15 21 19 18 20, 19 21 - 24 19 24 21 

11 11 21 17 13 26 20 17 19 18 17 ~2 20 21 27 72 23 19 24 21 

- 12 11 22 18 14 27 22 -17 20 17 lF 25 24 . 22 28 23 18 23 21 

13 11 21 17 17 23 19 17 19 19 19 27 23 20 27 24 16 28 23 

14 13 22 17 13 22 19 16 20 17 19 ~ ~5 21 21 29 25 17 72 '}7. 23 

15 13 22 19 11 23 19 15 18 16 20 23 22 18 30 26 20 27 24 

16 11 22 19 15 23 19 15 19 16 20 23 20 18 30 25 19 27 .24 

17 12 23 19 17 25 20 15 23 19 18 18 17 19 32 26 17 72 30 27 

1~ 13 24 19 15 26 20 15 24 21 16 19 18 20 31 26 18 29 24 

19 15 23 20 16 25 21 15 25 21 17 22 20 21 32 2u 21 27 24 

20 15 17 16 15 28 22 18 26 22 16 24 20 20 32 . 27 21 30 27 

21 f1 20 17 15 21 19 19 28 23 18 26 22 ?O 32 ?7 21 25 23 

22 13 16 15 16 24 20 19 24 16 18 27 22 20 31 27 20 23 21 

23 12 20 17 14 25 21 14 17 15 20 21 22 18 30 25 20 23 22 

24 15 21 18 ·19 24 18 10 20 . 15 21 25 23 19 29 24 19 27 24 . 
25 15 23 18 16 23 20 9 21 17 22 26 21 21 28 25 19 29 25 

26 15 25 19 15 26 21 10 23 17 18 23 20 21 26 23 21 30 25 

27 16 25 20 14 25 20 11 26 20 15 26 20 20 • 24 22 21 30 22 

28 17 21 18 16 25 20 15 26 21 18 24 20 18 24 21 21 29 24 

29 .17 21 19 16 26 20 18 25 21 18 25 21 19 22 23 20 30 72 27 

30 17 20 18 18 18 16 l'f 18 16 19 25 21 21 28 26 22 32 28 

31 17 17 15 15 18 16 - - - 19 23 21 - - - 22 32 29 , . 

Média 14 21 18 15 23 19 15 22 18 18 23 20 20 29 24 19 27 23 



TEMPERATURA EM 1913 - em ºC - (Santa Leopoldina) (continua) 

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO 

DATA 
6 a.m. 2 p.m. 6 p.m. 6 a.m. 2 p.m. 6 p.m. 6 a.m. 2 p.m. 6 p.m. 6 a.m. 2 p.m. 6 p.m. 6 a.m. 2 p.m. 6 p.m. 6 a.m. 2 p.m. 6 p.m. 
---------------- - - - - ----------------

1 23 26 23 23 % 27 23 19 31 25 21 25 25 20 22 20 13 23 20 
2 19 21 20 19 27 22 . 19 30 26 20 29 25 20 23 22 1:4 25 22 
3 16 21 20 15 25 22 19 31 25 22 30 26 17 :t6 23 17 22 21 
4 19 25 23 16 26 22 20 31 % 25 22 24 22 17 27 22 20 22 21 
5 19 29 23 16 27 23 20 32 26 19 21 20 15 28 20 18 25 21 
6 20 28 25 21 28 24 19 32 26 19 21 19 15 28 . 21 15 25 22 
7 21 30 27 21 27 25 22 31 25 20 22 21 15 ·28 23 17 24 21 
8 21 32 27 21 26 24 19 31 25 19 26 23 18 26 23 18 20 18 
9 23 27 24 18 26 24 20 31 26 17 27 24 17 28 22 15 20 18 

10 22 27 23 18 30 24 18 31 26 18 29 24 18 28 23 16 19 17 
lÍ 22 28 26 20 29 24 19 31 25 19 29 25 18 24 22 15 . . 20 16 
12 22 29 27 18 28 23 20 31 25 19 29 25 19 26 22 12 19 17 
13 21 30 27 19 27 22 21 31 % 26 19 29 25 15 25 21 15 19 16 
14 . 21 28 24 21 28 21 20 31 26 19 28 24 15 25 21 13 20 17 
15 21 31 26 .20 23 22 19 31 26 19 28 24 16 26 21 13 19 16 
16 19 31 27 22 22 23 19 30 26 20 30 25 17 23 21 13 ~l 18 
17 20 31 26 22 26 23 19 30 25 20 27 23 12 ~ 24 19 16 24 19 
18 18 31 26 19 28 23 19 31 26 20 23 19 12 23 19 15 26 20 
19 17 % 31 27 20 27 23 19 31 26 16 22 19 14 !!2 19 17 23 19 
20 19 32 28 21 26 24 18 30 26 16 22 22 16 23 18 18 25 22 
21 19 32 28 19 28 25 18 30 25 17 24 21 18 22 20 20 26 21 
22 23 31 28 19 30 25 18 27 25 19 24 22 18 22 20 18 19 18 
23 .21 31 28· 18 30 25 18 30 25 18 28 23 15 22 18 16 20 17 
24 22 33 % 27 20 31 27 20 31 27 19 28 23 16 22 19 l:f" 21 17 
25 21 26 22 20 30 26 20 28 22 21 25 23 18 18 18 _13 21 19 
26 20 24 22 20 31 27 20 26 23 21 27 24 17 18 ' 19 13 21 19 
27 20 25 22 21 31 ~ 25 18 26 22 19 27 22 17 23 21 16 - -
28 21 29 24 20 30 26 15 ·26 22 17 27 22 15 25 20 17 20 18 
29 20 23 22 - - - 15 26 23 15 26 22 15 23 20 15 22 20 
30 22 29 25 - - - 17 27 24 16 21\ 21 14 22 20 17 22 20 
31 22 ~ 28 24 - - - 20 30 26 - - - 17 23 20 - - -

' . 
Midla 21 28 25 19 28 24 19 30 25 19 26 23 16 24 21 16 22 19 



TABELA II . . 
TEMPERATURA EM 1913 - em ºC - . (Santa Leopoldina) (conclusão) . 

- JULHO AGÔSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 
DATA 

6 a.m. 2 p.m. 6 p.m. 6 a.m. 2 p.m. 6 p.m. 6 a.m. 2 p.m. 6 p.m. 6 a.m. 2 p.m. 6 p.m. 6 a.m. 2 p.m. 6 p.m. 6 a.m. 2 p.m. 6 p.m. 
--------------------------------------------

.1 15 22 17 12 24 19 16 26 20 19 28 22 18 ' 28 23 16 26 19 
2 12 - 18 15 25 200 14 25 20 19 28 22 % 20 28 ?2 18 24 19 
3 . 13 21 16 16 23 19 17 25 20 18 26 22 21 25 20 13 21 17 
4 12 21 18 12 22 18 14 25 20 18 27 22 18 22 19 16 24 19 
5 12 21 19 15 23 19 17 22 20 20 22 20 18 23 21 17 23 20 
6 15 23 20 13 24 19 17 19 17 18 25 20 20 26 23 20 27 22 
7 13 22 18 ~5 23 . 17 15 19 18 19 27 % 23 21 24 20 19 30 22 
8 12 22 17 13 25 17 16 19 16 20 26 21 17 23 18 18 28 22 
9 14 25 ' 19 17 24 19 15 24 19 19 26 20 72 14 26 21 15 28 23 

10 15 24 19 16 26 21 17 26 21 19 27 22 72 15 27 21 18 30 26 
11 15 23 20 17 19 16 15 26 19 20 % 29 23 15 26 21 20 32 23 
12 15 26 21 11 21 18 14 24 20 20 31 26 17 26 21 21 ' 24 23 
13 17 21 19 13 22 19 16 25 20 20 31 24 19 25 23 20 28 23 

' 14 17 20 \ 18 12 24 19 17 26 23 21 31 % 25 19 32 26 22 25 23 
15 16 % 23 18 12 23 16 20 28 22 22 % 31 26 19 32 26 21 30 25 
16 14 24 20 13 21 19 19 28 23 22 Yz 31 % 26 20 31 25 ·23 29 23 
17 12 25 20 17 19 19 20 72 27 22 22 22 20 17· Yz 32 26 20 30 26 
18 . 14 2& 21 18 23 19 20 27 23 19 23 18 21 32 27 24 31 24 
19 . 14 25 19 16 23 20 18 27 22 16 % 19 15 20 33 28 22 27 23 
20 13 24 19 18 26 . 21 19 22 18 15 20 17 22 32 25 20 24 21 
21 15 22 19 17 26 21 . 16 22 18 10 22 16 18 23 19 20 27 21 
22 16 23 20 19 26 21 17 22 20 11 22 17 16 23 19 21 27 24 
23 16 23 20 18 26 21 17 25 20 11 27 20 17 28 22 22 30 25 
24 16 25 21 ·19 26 21 16 ~5 22 16 29' 20 20 30 24 21 31 25 
25 14 23 21 18 19 15 18 23 20 16 30 24 21 31 26 21 26 22 
2b 17 24 21 14 18 17 19 30 23 17 Yz 32 % 24 22 30 25 21 29 24 
27 18 23 17 . 15 23 18 17 31 24 19 32 Yz 26 22 28 22 21 28 21 
2P 19 23 20 15 24 20 20 Yz 25 21 19 27 '*" 23 20 :i6 22 20 24 20 
29 19 21 20 16 20 16 20 21 18 22 19 20 19 24 22 19 27 23 
30 14 24 19 13 23 17 19 23 20 19 - 19 20 27 21 20 28 . 24 
31 15 24 19 10 25 18 - - - 18 24 21 - - -- 19 30 25 

.M6dia 15 23 19 15 23 19 17 25 20 18 27 21 19 27 23 20 27 23 

. 
m continua) 



NASCIMENTOS 
ANO 

Campinho Santa Leopoldina Jequltibá Califórnia Santa Cruz Santa Joana Santa Maria Vinte Cinco de Iulho 
- - - --

Até 1860 . .... ........... 73 

1861 ................ 18 
1862 ... ...... .. ... .. 14 
1863 . . .... ......... . 38 
1864 . .... ... .. .. . . .. 18 31 
1865 . . ..... . . ....... · 11 33 
1866 ... .. ... . . ....... 14 41 
1867 ... . .. .... ... ... 'l7 35 
1868 . .. . ... ... . . . ... 22 54 
1869 . .. . ... ......... 29 51 
1870 .. . ..... . ....... 21 64 ~ 

lO 
Total ... ..... .. . . 218 309 ;i.. 

1871. ..... .. .... . . .. 24 65 
~ 
Ol 

1872 ........ . ... .. .. 31 77 o 
1873 .... . .. . .. .. .. . . ll8 127 lO 
1874 . ... .... . . .... . . 27 148 ... 
1875 ... . ...... . .. . .. · 29 . 152 ô 

() 
1876 .. .. . , .. . ... .... 26 165 " 1877 .. ..... .. ....... 31 152 Ol 

1878 .... ... ......... 39 162 
1879 .. . . . . .. . .... .. . 26 157 
1880 . ........ ... .... 31 171 ... 

Total .. .. ... ..... 292 1 376 32 

1881 . . . . ... . . ....... 42 125 
1882. : . ... ... .... ... 38 123 
1883 .. .. .. ..... .. ... 62 61 12 
1884 . ....... .... ... 41 81 7 
1885 ............. . .. 35 84 14 
1886 . . . . . ... .. . . ... . 32 68 13 
1887 . .... ..... . .... . 35 81 14 
1888 .. . . .. .. .. . .. .. . 31 88 19 
1889 ... . . •. . ..... . .. 33 74 17 
1890 ........ .... "' ... 43 87 25 

Total ... .... . .... 392 852 1 041 121 . -, 
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T !BELA IIl (conoludol 
-

ÕBITOS ; 
ANO 

Jeq
0

ultlbá Camplnho Santa Leopoldina Callf6rnla Santa Cruz Santa Joana Santa Maria Vinte Cinco de julho 
I 

' -
1891. •.. ...... .•. . .. 39 51 131 26 
1892 . ... . ........... 29 R5 128 29 
1893 ........... . .... 55 85 104 38 
1894 . ...... . ... . ... . 48 78 163 49 
1895 ............... . 46 ' 60 164 60 

. -
1!!96 . ..... . . . ....... 51 81 140 60 - til 
1897 .. .... .......... 47 92 156 50 - o - t" 
1898 ... .. . . . . ...... . 44 97 157 63 - l>,I 

1899 .. .......... ... . 44 73 154 53 - >i 

1900 ......... .... . ~· 56 56 200 61 
... - li:: 

Total.:: ... . .. .... . . . 459 758 1 497 489 H6 o 
. l>,I 

1901 .. . •. ... . ..... . . 59 51 169 71 - o 
o 

1902 .. . .. ' . .. ....... 71 54 183 66 ·- 35 :a 
1903 ....... . . . .... . . 72 51 157 63 - 17 

,.. 
1904 .. ..... . ... . . .. . 62 57 123 69 11 . 37 

'>J - ... 
1905 .. . .. . .. . ...... . 72 42 139 75 - 28 68 o 
1906 ... ... . . ..... . .. 

o 
72 69 127 81 - 25 65 

1907.' ... . . .. . .... . . 82 49 125 7g - 37 82 
1908 .. .... . ......... 88 51 119 69 - 48 64 
1909 .. .. ......... . .. 87 30 94 ' 79 - 51 67 
1910 . . ; .. .. .. . . ..... 66 44 107 83 - 60 67 

Total. .. ......... 731 498 1 343 734 211 312 450 

1911 ......... . . . ... . 82 42 115 
. 

81 19 87 95 
1912 . .... ... .... .... 67 48 113 102 18 103 94 ' Total.. .... .. . .. . 2 314 3 897 (1) 4 141 1 527 364 502 639 250 (2) 

1 ~ t 
- TKBELA V l'iiôiitTnual 



TAJmli 1v (continua) 

. Ô BITOS 
ANO 

Camplnho Santa Leopoldina Jequltlbá Califórnia Santa Cruz Santa Joana Santa Maria Vinte Cinco de Julho 

1861. .. .. .. . ........ 14 
1862 . ... ........ .. .. 10 
1863 . . ... .. ... . ..... 3 . 
1864 . ... ... . ........ 6 6 
1865 ..... •. ... . ..... 6 6 
1866 .....•.......... 13 13 
1867 ..... : ...... .... 10 13 
1868 .. .. ........ ... . 5 4 
1869 ...... ... ....... 7 13 
1870 ... . ............ 16 19 

~ 

Total .... . . ... ... 90 74 to 
:-. 

1871. ...... . ........ 8 11 ~ 

1872 .......• • .... . .. 9 30 llt 

1873 ........ ..• .. ". 11 29 o 
1874 .. ... ....... : ... 6 27 

Ili ... 
1875. ······ ··· ····· 13 35 ô 
1876 ....•........... 6 16 o 
1877 ... ... .... : ....• 7 . 17 l'f 

1878 ........ . ...... . 5 9 
Dl 

1879 ... . ......... . . . 4 12 
1880 .... ....... ..... 3 20 

Total ........... . 72 206 2 

1881. ............. .. 7 19 
1882 . ............... 10 6 44 3 
1883 ......... . ... .. . 6 10 4 
1884 ... . . . ... . ..... . 12 13 
1885 .. . . . ........... 6 16 18 
1886 ..... . ..... .• .. 10 5 17 2 • 
1887 .... . .. .... ..... 8 15 20 5 
1888 . ...... . ........ 20 23 37 
11!89 ..... •... .. ..... 10 20 43 
1890 .. ,., •..... ...... 5 18 27 

1 
Total .• ,. ........ 94 145 208 15 

' ,. -"' ~·· 
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h 

TABELA IV (concl1181ol 
co 

ÕBITOS 
!; 

ANO 
Campinho Santa Leopoldina Jequitlbá Califórnia Santa Cruz Santa Joan2 Santa Maria Vinte Cinco de Julho 

-

1891. ... . ........... 14 11 15 4 
1892_ ............... 10 20 28 6 
1893 ... .........•... 18 13 21 9 ..... 
1894 . ......... ...... 9 14 24 10 
1895 .......... . ..... 12 17 24 7 
1896 ..... . .......... 8 32 21 8 td 

1897 ... . ......... "'. 11 19 26 6 
o 
t' 

1898 .. . . .... . ....... 7 35 26 8 ~ 

1899 . ..... ... . .. . . .. 4 16 37 5 - 1-3 
..... 

1900 ............ : ... 9 14 29 11 ·- Is: 

Total. ....... .' ... 102 191 251 74 
!;') 

~ 
o 

1901 ................ 7 4 30 13 - '4'l 
1902 ................ 21 9 39 9 - 3 ~ 

1903 ..... .. ......... 12 8 34 13 3 
;i.. - '-':l 

1904 . . .............. 14 15 36 12 - 1 ..... 

1905 ......... . ...... 9 5 
(') 

21 13 - 2 4 o 
1906 ... . ............ 11 9 27 18 - . 6 7 
1907 . ...... ... ... . .. 17 7 34 11 - 10 12 
1908 .. .. .. . .. ..... .. 15 9 28 12 - 6 7 
1909 ........ .... .. .. 12 8 31 15 - 12 14 
1910 . . . ............. 9 9 28 21 - 21 19 -

Total .......... ,. 127 83 308 137 49 64 63 

1911. ..... . ...... : .. 9 5 25 6 4 23 16 
1912 ................ - 16 4 18 19 .3 14 14 

Total. ........... 5~4 708 812 251 56 101 93 50 (3) . ,,..• ·1 
- - - - - - -



Resenha e Opiniões 

· Da ocorrência de restos, de mamíferos 
fósseis no interior dos Estados 

de Pernambuco e Alagoas 

As observações seguintes, sôbre 
uma região cuja geologia é ainda pou
co conhecida, foram feitas durante 
uma excursão ao Pão de Açúcar, sô
bre o Baixo São Franc~sco, no Estado 
de Alagoas, a Aguas Belas, no Estado 
de Pernambuco. Por muito tempo es
perei que estas notas pudessem ser 
ampliadas no campo e que fôsse pos
sível estudar as coleções de mamífe
ros do Pleistoceno conservadas no 
Museu Nacional do Rio de Janeiro; ago
ra porém, creio improvável, em i>e
ríÓdo próximo, a realização quer duma 
quer doutra emprêsa. ~ste fragmento 
é, pois, publicado no. intuito de cha
mar a atenção e de despertar o inte
rêsse sôbre o assunto. 

O rio São Francisco, entre a ca
choeira de Paulo Afonso 1e Pão de 
Açúcar, corre através dum. estreito ca
•nal cavado numa planície de. rochas 
cristalinas, composta de chisto, gnaisse 
e granito. Esta planície é ondulada, 
elevando-se a uma altura de cinqüen
ta a sessenta metros acima do rio, 
aparentemente o seu primitivo nível; 
rio acima a mesma planície se dilata 
até e além de Piranhas, término da 
navegação do Baixo São Fra:ncisco. 

As rochas das adjacências ao Pão 
de Açúcar são tõdas cristalinas e pro
và velmente da idade Arcaica; o pico 
alcantilado situado junto ao rio e pró
ximo à cidade, à qual deu o nome, pa
rece ser constituído de rochas estrati
ficadas verticalmente. No lado meri"' 
dional do rio existe uma série de co
linas semelhantes acompanhando a 
direção das jazidas; as rochas, toda
via, não são constituídas por depósitos 
sedimentares, mas sim micachistos es
curos alternados com gnaisse porfirí
tico avermelhado; as jazidas seguem 
o rumo de sueste para noroeste. Dois 
ou três quilômetros rio acima afloram 
nas margens maciços de granito. 

• Traduzido do American Journal of Scien
ce, vol. XIII, (Fevereiro de 1902), págs. 133-37, 
por ALFREDO CARVALHO. 

O caminho do Pão de Açúcar a 
Aguas Belas passa através das po
voações de Meirus ou Campo Belo (três 
léguas distante do Pão de Açúcar) e 
Santana. O terreno entre o rio São 
Francisco, em Pão de Açúcar, e Aguas 
Belas, no Estado· de Pernambuco, e 
dali até Pedra Pintada, (dez léguas 
ao nordeste de Aguas Belas), é todo 
de rochas cristalinas, principalmente 
de granito, gnaisse e chisto, com al
gumas ocorrências de .mármore.** 

Na superficie destas rochas obser
vam-se, aqui e ali, trechos cobertos 
duma delgada camada de seixos ro
lados de vários tamanhos e na maio
ria de quartzo. Os seixos rolados não 
se acham limitados ·aos leitos dos 
riachos ou ao fundo dos vales, mas 
espalham-se igualmente pelos terre
nos baixos e elevados. 

Oito léguas a leste de Aguas Be
las, numa fazenda de gado chamada 
Lagoa da Lájea, foi encontrada, pelos 
anos de 1873, uma considerável quan
tidade de ossos fósseis; as rochas da 
imediata vizi'nhança são tôdas de gra
nito e de gnaisse, e a sua superfície 
decompôs-se desigualmente de modo 
que em alguns lugares a camada de 
terra sobrejacente é muito delgada 
ou falta de todo. 

Em uma das cavidades rochosas 
assim constituídas, a terra, o barro 
e os seixos rolados acumularam-se 
na altura de mais dum metro, acervo 
que os habitantes do lugar remove
ram para estabelecer um reservatório 
d'água artificial; no decurso desta ~e
moção de terra foi encontrada pro
fusão de grandes ossos fósseis. O tan
que ou reservatório d'água, por ocasião 
da minha visita, tinha cêrca de 30 
metros de comprido sôbre perto de 20 

•• A ocorrência de mármore .nesta região 
de graR!to, gnaisse e chisto é digna de nota. 
Um dos afloramentos se encontra na Ribeira 
de Baixo, duas ou três léguas ao sul de Aguas 
Belas e a oeste do caminho que conduz a San
tana. O mármore é branco, de granulação ora 
fina ora grossa, e usado no fabrico de cal. 
Outra jazida ocorre entre Dois Riachos e a 
Serra· do Menino, no Caldeirão do Chão, cêrca 
de cinco léguas de Aguas Belas, e ainda outra 
na Fazenda dos Meninos, proximamente três lé
guas distante de Aguas Belas, num lugar cha-
mado Serrote de Cal. • 
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de largo e pouco mais dum metro de 
profundidade. 

Do cálculo aproximado que me 
foi possível fazer, considerando as 
informações da pessoa que executou 
a escavação e os fragmentos que ain
da existiam> nas imediações, resulta 
que desta cavidade ou poço foi ex
traída cêrca duma tonelada de ossos 
e de dentes fósseis. Os espécimes mais 
bem conservados e mais curiosos fo
ram logo carregados pêlos vizinhos e 
visitantes e constava que alguns ha
viam sido enviados, pelo proprietário 
da fazenda, para a Bahia; não con
segui, porém, saber a quem ou a qual 
instituição. Muitas vértebras e ou
tros ossos maiçires tinham sido em
pregados, junto com pedras, ná. cons
trução dum muro em' redor do tan
que, enquanto fragmentos menores ja-· 
ziam perto, aos montões. 

Dêstes montões recolhi espécimes 
suficientes para carregar três cavalos, 
os quais espécimes foram remetidos à 
Comissão Geológica no Rio de Janeiro; 
depois da suspensão dos trabalhos da 
Comissão, pouco mais tarde êste mate
rial foi entregue ao Museu Nacional do 
Rio de Janeiro, onde provàvelmente 
ainda é conservado. Entre os espécimes 
recolhidos havia dois pares de prêsas, 
diversas vértebras e vários dentes fratu
rados de mastodonte, a maxila e dentes 
duma outra espécie de mamífero, além 
de pedaços de ossos e dentes de ainda 

. outros animais. 
Muitos, mas não todos, êstes ossos 

estavam mais ou menos gastos como 
se houvessem sido calcados sob os pés 
de grapdes animais; que êste estrago 
ocorreu antes de serem desenterrados, 
demonstrava-o o fato de, em alguns 
casos, os ossos gastos e quebrados 
acharem-se embutidos num conglome
rado de areia ou cascalho e permane
cerem ainda como massas duras e só
lidas mesmo depois de anos de expo
sição ao tempo. 

Dentre o entulho . retirado da ca
vidade se achou uma tôsca mão de pi
lão de pedra lascada, feita do mármore 
de grão fino das imediações; tinha cêr -
ca de 18 centímetros de comprimento 
e nove ou dez de diâmetro; é impossí
vel afirmar se esta mão de pilão ou 
malho estêve misturado com os ossos 
ou se proveio da camada de terra que os 
cobria; a pessoa que fêz a escavação 
não se recordava da situação precisa 
em que fôra encontrado, podendo ape
nas garantir ter sido extraído, junto 

com os ossos e demais entulhos, da 
cavidade. 

Não me foi possível dedicar mais 
de dois dias ao exame dêste local, não 
obsta"dte ser de esperar que, aprofun
dando a escavação, se encontrassem 
ainda outros espécimes; a dificuldade, 
porém, de obter trabalhadores e a de
mora c11usada pela falta de ferramenta 
apropriada, tornou então impossivel a 
emprêsa. 

O primitivo tanque foi feito ras
pando a terra com enxadas para cima 

, de couros de bois que eram em seguida 
arrastados para fora por uma junta 
de touros semi-selvagens. A ocorrência 
de ossos fósseis de grandes mamíferos 
na Lagoa, no Estado de Pernambuco, 
é típica para o Nordeste do Brasil. Há 
menção de muitos casos de descoberta 
de fósseis em circunstâncias semelhan
tes nos Estadçis de Alagoas, Paraiba, 
Rio Grande do Norte e Ceará, e parece 
provável serem encontrados por tôda 
a superfície do Brasil sujeita a sêcas. 
A distância de três léguas da Lagoa da 
Lájea, no caminho para Pedra Pinta
da, há um lugar, conhecido por Lajei
ro, onde numa cavidade de rocha, foi 
feita uma escavação muito semelhante 
e para fins.idênticos; ali novamente fo
ram achados pedaços de ossos de mas
todonte e de outros mamíferos, alguns 
de proporções enormes e outros meno
res do que os mastodontes . No caminho 
que de Aguas Belas vai à Lagoa da Lá
jea, num lugar conhecido por Lagoa 
Cavada, há .uma outra escavação da 
qual constava terem sido retirados mui-
1;os ossos fósseis; no exame do entulho 
qela retirado não logrei, entretanto, 
descobrir um só fóssil. 

Igualmente era voz que grandes 
ossos fósseis haviam sido encontrados 
em Meirús, pequeno povoado três lé
guas ao nordeste de Pão de Açúcar; não 
examinei nem a escavação . praticada 
neste sítio nem os fósseis dela retira
dos; todavia fui informado por pessoas 

· de consideração de que, ao proceder-se 
a remoção do entulho, anos antes, a 
fim de fazer-se um bebedouro para o 
gado, ali foram encontrados enterrados 
ossos muitas vêzes maiores do que os 
dum boi; referiram-se igualmente que, 
ao ter Q govêrno conhecimento dêste 
fato enviou pessoas encarregadas de 
recolher os fósseis e que os melhores 
espécimes foram dali levados: aonde, 
não me foi possível saber. 

Em todos os casos, chegados ao 
meu conhecimento, os fósseis foram to-

I 

i: 
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dos em geral retirados de primitivos 
tanques, poços ou lagoas, posteriormen
te seco~ e descobertos por ocasião da 
escavaçao .de bebedouros artificiais. 

A região, em q~e êstes grandes fóS
seis ocorrem em tal abundâncilt, é 
atualmente sujeita a prolongadas sê
cas e sou inclinado a supor que as cir
cunstâncias nas quais êstes fósseis são 
encontrados sugerem, pelo menos, que 
os animais morreram de sêde. 

A qualquer pess0a que visitar as 
regiões áridas do Brasil, nos meses de 
agôsto a janeiro, esta explicação pare
cerá assaz natural. Todo o território 
acha-se então completamente requei
mado, salvo as estreitas faixas de ve
getação que, ao longo dos cursos d'á
gua, por sua vez não tardam a desapa
recer; a região é tênuemente povoada 
e a principal indústria consiste na 
criação de gado; além dêstes cintos de 
verdura se pode viajar durante muitas 
léguas sem encontrar um indício d'á
gua . Quando, como é ,freqüente acon
tecer, a estação sêca se prolonga além 
do seu prazo normal, os sofrllhentos do 
gado são extraordinários; são forçados 
a comer a polpa dos cactos que crescem 
em tôda essa região e os vaqueiros só 
conseguem obter água para desalterá
lo cavando poços na areia do leito dos 
riachos secos. Nas Sêcas prolongadas, 
máxime quando duram por todo um 
ano ou mesmo por diversos, até êste 
fornecimento d'água falha e o gado tem 
de ser tangido para a zona costeira, 
onde pode ser encontrada água, ou 
abandonado a morrer de sêde. 

Sob a proteção do homem o gado . 
pode presentemente sobreviver às mais · 
prolongadas sêcas; entregue, porém, a 
si próprio é duvidoso pudesse resistir 
às que ocasionalmente ocorrem no nor
deste do Brasil. Fui levado a esta con
clusão quando pela primeira vez visi
tei o interior de ·Alagoas e Pernambuco 
em 1876; do livro do Dr. J. W. Grego
ry, intitulado The Oreat Rift Valley, 
cito o seguinte trecho confirmando que, 
na Africa, grandes animais morrem 
pela forma que sugeri . 

"Aqui e ali, em tôrno dum poço 
sêco, encontramos jeiras de terreno al
vejando com ossos de rinocerontes e 
zebras, gazelas e antílopes, chacais e 
ienas, e entre êles uma vez achamos os 
restos dum leão; topos os ossos dos es
queletos jaziam juntos e estavam in
tactos não mostrando sinais de have
rem sido roidos. A expllcação é simples. 
No ano anterior ocorrera uma sêca que 

purgara o distrito tanto de habitantes 
como de animais; os que não emigra
ram aglomeraram-se junto aos pdços 
evanescentes lutando pela última gôta, 
d'água; estas acumulações de ossos 
eram, portanto, devidas a uma sêca e 
não a um dilúvio". 

É sobremodo para desejar que os 
mamíferos fósseis do Pleistoceno no 
Brasil sejam sistemàticamente estuda
dos; a obra de Lund sôbre a fauna das 
cavernas de Minas Gerais é clássica; 
nenhuma tente.tiva, porém, foi ainda 
feita para reunir materiais dos antigos 
bebedouros do nordeste ·do Brasil, ao 
passo que as coleções fragmentártaa 
existentes no Museu Nacional e eJJl po
der doutras instituições cientificas ou 
de particulares, conservam-se ignora
das e sem ser descritas. A única pu
blicação sôbre o assunto consiste num 
artigo do Dr. F.L.C. Burlamáqui dado 
à luz no Rio de Janeiro, em 1855, nos 
Trabalhos dq Sociedade Velosiana, : sob 
o titulo de "Memórla acêrca dos ani
mais de raças extintas descobertos em 
vários pontos do Brasil". 

Universidade de Standfor.d, Cali
fórnia, 10 de dezembro de 1901 . 

John C. Branner 

Considerações gerais Sabre a vegetação 
do Estado de Mato Grosso 

II - Notas preliminares sôbre o pan
tanal e zonas de transição • 

Dando prosseguimento à série de 
contribuições do Prof. Henrique P. Ve
loso, sob o tema "Considerações ger~ 
sôbre a vegetação do Estado de Mato 
Grosso", estudo êsse resultante de uma. 
viagem de pesquisas àquela região, a 
serviço do Instituto Osvaldo Cruz, di
vulga êste número a segunda parte do 
trabalho realizado naquele Estado, pu
blicado originàriamente no tomo 45, 

. fase. 1 - Ano 1947 - de Memórias do 
Instituto Osvaldo Cruz : 

Itinerário - Partimos do Rio de 
Janeiro no noturno do dia 1 de novem
bro. Amanhecemos na cidade de São 
Paulo, onde permanecemos dois dias, e 
às 12 horas do dia 4 saimos em direção 
de Bauru onde chegamos à noite do 
mesmo dia. No dia seguinte embar-

• A primeira parte do trabalho acima 
fol publicada no nómero li5 dêste mensário. · 
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camos, pelo trem da Noroeste, para 
P(lrto Esperança onde desembarcamos 
às 19,30 horas do dia 8; no mesmo dia 
seguimos, pelo vapor "Fernandes Viei
ra'', para Co).'.umbá, onde amannecemos. 
Em Corumbá procuramos embarcação 
para subirmos o rio Paraguai até Cá
ceres e, somente, no dia 11 conseguimos 
sair do pôrto desta cidade, às 21 horas, 
pela lancha "Filosofina", desembarcan
do em Cáceres, depois de 7 .dias de via
gem, à noite do dia 19, De Cáceres par
timos para Pôrto Esperidião e daí fo
mos até Vila Bela de Mato Grosso. Em 
nossa volta de Vila Bela, paramos nas 
matas do Guaporé e penetramos até a 
região da Cephaelis ipecacuanha ("Po
aia") ainda inexplorada, daí partimos 
para Cáceres e no dia 5 de dezembro 
seguimos para Cuiabá. Nesta cidade 
permanecemos viajando pelos seus ar
redores até o dia 15, quando, por via 
aérea, regressamos ao Rio de Janeiro. 

A vegetação do Pantanal. - A re
gião do Pantanal fica situada entre as 
elevações do oeste brasileiro e as rami
ficações dos Andes bolivianos; ela é 
conseqüência do al'argamento diêsse 
"imenso vale" Pelas águas do rio Para
guai e seus afluentes que, na época das 
chuvas, se espraiam 'nessa baixada, por 
causa da barragem natural que, pelo pe
queno desnível existente na região, im
pede a drenagem perfeita das águas. 

A fitofisionomia do Pantanal se re
sume a pequenos cílios de matas ao lon
go dos rios e a grandes planícies, ge
ralmente alagadas ou encharcadas e 
cobertas por uma vegetação herbácea; 
êste panorama é interrompido, de vez 
em quando, por pequenas colinas iso
ladas ou pertencentes a ramificações da 
Chapada do oeste brasileiro que, em 
geral são cobertas pela vegetação do 
tipo cerrado. Estas colinas com vegeta
ção de cerrado intercaladas no Panta
nal, provàvelmente, irão constituir, 
mais tarde pequenas manchas de Cer
rado iguais às que, atualmente, vemos 
no interior das matas pluviais amazô
nicas. Isto vem trazer, para nosso ponto 
de vista, mais um comprovante do que 
dissemos na primenra: nota . sôbre a 
vegetação do Estado de Mato Grosso, 
Isto é, "as manchas de Cerrado exis
tentes no seio da Amazônia não são 
mais do que relíquias de um clima mais 
xerotérmico (postclímax) ". 

O voiume de detritos depositados 
pelas cheias dos rios n,as partes mais 
baixas possibilitou o pronto estabele
cimento de uma vegetação mesófila no 

vale do Amazonas e, na nossa opinião, 
possil;lilitará para o futuro, no vale do 
Paraguai, o estabelecimento de "uma· 
Flora idêntica, isto é, de valor ecológi
co semelhante, embora suas caracterís
ticas possam vir a ser algo diferentes. 
O fato geológico que se passou na Ama
zônia é, em tudo, semelhante ao que 

. se está passando no Paraguai, pois, em
bora mais lentamente, a erosão provo
cada nos Andes e serras circunvizinhas 
do Pantanal acabará por provocar um 
levantamento da baixada, possibilitan
do assim a drenagem perfeita das 
águas e, logicamente, um leito definiti
vo para o rio Paraguai e seus principais 
afluentes. 

O estudo das associações mais ca
racterísticas da. vegetação exi~tente 
atualmente no Pantanal matogrossense 
permite não só prever um clímax futuro 
a se instalar na região (dentro do fator 
"tempo no espaço") , mas também fazer 
uma perfeita idéia do dinamismo dos 
agrupamentos, constituídos, em sua 
maioria, de espécies hidrófilas e higró
filas, ainda na fase pioneira da hidrose
ra e higrosera . · 

Depois de estudarmos o rio Para
guai, partindo de Pôrto Esperança até 
Cáceres e e;m seguida Barra dos Bugres 
e Pôrto Esperidião, nos foi possível le
vantar a seguinte hipótese: a vegeta
ção achada para o Pantanal pertence 
ao tipo pioneiro da hidrosera e às asso
ciações subcl~max de um clímax pluvial 
do tipo amazônico. Nossa hipótese ba
seia-se em fatos fitossociológicos bem 
evidentes, pois o que aCima dissemos é 
o resultado das análises preliminares 
dos levantamentos feitos nas várias as-

. sociações estudadas na região. Assim, 
em linhas gerais, podemos dar uma 
idéia do dinamismo das associações (su
cessão das espécies dominantes de cada 
agrupamento) em várias direções cli
máxicas, pois cada grupo de espécies 
caminha no sentido . de seu ótimo eco
lógico (.vide quadro da sucessão das 
associações do Pantanal) . 

Para que se tenha uma noção mais 
perfeita da vegetação do Pantanal e 
para melhor compreender a nossa hipó
tese é necessário o conhecimento das 
atuais zonações da Flora da região. o · . 
perfil acima mostra as zonações com 
as suas várias zonas, porque cada zona
ção, em geral, compreende um tipo bio
lógico diferente; a,ssim sendo, temos: 
as zonações hidrófila, higrófila e, em
bora em estado fragmentário, as zonas 
das associações com certo caráter me
sófilo e xerófilo . 
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A zonação aquática ou hidrófila é 
conseqüência do alagamento do solo, 
sendo que, para êste tipo biológico, só
mente assinalamos três zonas. A pri
meira, constituída por espécies q11e vi-

• 

vem na água corrente (natantes), como 
por exemplo: Eichhornia crassipes, Hy
dJromystria stolonifera, Azola spp., Pis
tia spp., Elodea spp., etc. A segunda, 
formada pelas espécies Eichhornia sub-

Esquema 1 - Perfil ideal das zonações do Pantanal 

vata, Eichhornia azurea, Pistia spp., 
Marsilia sp., Salvia sp., Ceratopteris sp., 
etc ., que fazem parte da zona das águas 
paradas. Finalmente, a terceira zona, 
composta de associações de espécies fi
xas no fundo e vivendo em águas pou
co profundas, como por exemplo: He ... 
teranthera limosa, Victoria regia, Pon
tederia spp., Salvinia sp., Echinod:orus 
sp., Lophotocarpus sp., Sagittarici spp., 
Alisma spp., Nymphaea spp., Cabomba 
sp., Hydrocleis spp., Limnocharis sp., 
etc. 

A zonação higrófila é função do 
alagamento peri6dico ou do encharca
mento permanente do solo e suas várias 
zonas constituem a maior parte das 
associações do Pantanal. Várias foram 
as zonas que verificamos, e, embora 
aqui somente as mais importantes pos
sam ser assinaladas (porque o tempo 
que levamos trabalhando na região não 
permitiu o estudo fitossociológico com
pleto de tôdas as associações), preten
demos em notas posteriores dar uma 
idéia mais perfeita dos agrupamentos 
dêste tipo _biológico. Esta zonação com
preende duas grandes zonas: a primei
ra, constituída por associações situadas 
em solo alagado durante a épqca das 
cheias e que não secam completamente 
durante os meses da vazante (pioneiras 
da higrosera) e, a segunda, compre
endendo as associações situad,as nas 
terras que são periàdicamente inunda
das· (serclímax) . 

Na primeira zona verificamos as 
seguintes associações, citadas em or
dem de sucessão: "Thalietum (Thalia· 
geniculataJ ocupando os locais mais 
baixos (água relativamente profunda); 
Cflperacietum (associação constituída 
por Cyperaceae do grupo "Pripiri" si
tuada em solos alagados, porém com 
pouca água; Ipomoeaetum (!pomoea 
ftstulosa), Jussieuaetum ( Jussieua spp.) 

e Polygonietum (Polygonum acre, Po
lygonum acuminatum e Polygonum sp.) 
que constituem associações do mesmo 
nível evolutivo; isto é, vivem em solos 
periodicamente inundados, mas não 
permanentemente encharcados; e final
mente o H!3liconieturri (Heliconia sp.) 
conhecida popularmente por "Pacova'' 
que forma a última associação pioneira 
da higrosera e ocupa os terreifos perma
nentemente úmidos de formação tur
fosa. 

A segunda zona é formada por 
agrupamentos situados ao longo dos rios 
(nos lugares mais altos) constituindo o 
chamado serclimax, isto é, associações 
que, chegando a um certo grau de evo
lução (máximo ecológico provisório), se 
estabelecem até que haja uma mudança 
geológica (súbita ou lenta) capaz de 
alterar a situação topográfica local. 
Do Heliconietum, situado em solo tur
foso, surge o -Bactrietum (Bactris sp.) 
ainda em terra muito humosa; em se
guida aparece o Cecropietum (Cecropia 
sp.) j(L estabelecido em terreno firme. 
Daí surgem: 1.0) quando as margens 
dos rios são altas, o agrupamento In
gaetum (lnga sp.) que dá lugar ao ser
climax Ficusetum (Ficus sp.) e 2.0 ) 

quando as margens dos rios elevando-se 
por deposição da matéria orgânica, per
mitem o estabelecimento das associa
ções que darão o outro tipo de sercli
max. Assim, do Cecropietum surge o 
Triplarietum (Triplaris formicosa) que 
por sua vez prepara o solo para a pri
meira associação arbórea - Vochyste
tum (Vochysia sp.) ; sendo esta espé
cie provida de raízes especializadas 
(exorizas) retêm fàcilmente os detritos 
trazidos pelas águas na época das chu
vas, provocando uma elevação mais rá
pida do terreno, possibilitando assim, 
a instalação ·de dois agrupamentos de 
igual valor, isto é, situados em solo já 
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completamente sêco durante a maior 
parte do ano - Spondíetum (Spondías 
lutea) e Cassietum (Cassia sp.) . Fi
nalmente, estando o solo em condições 
de receber as sementes. das espécies 
próprias do equilibrlo biológico provi
sório, isto é, uma associação que ex
presse o complexo climas-solo, surge 
um agrupamento que povoa grande 
parte do Pantanal - Vochysíetum (Vo
chysta sp.) . -

Além dessa sucessão normal da 
serra do serclimax, encontramos outras 
associações que, também pioneiras da 
hidrosera, evolveram para um sentido 
diferente, pois na época da sêca o agru
pamento de Etchhornta subvata (Etch
hornietum>, depois de sofrer várias 
transformações, pôde chegar a um tipo 
de disclimax (Paratheríetum), formado 
pela espécie Paratherta prostrata ("Ca
pim mimoso") que, pisoteada pelo gado 
e inundada periodicamente, permanece 
indefinidamente neste estado evolutivo. 

Nos terrenos mais altos de forma
ção aluvial verificamos uma zonação 
formada por indivíduos com certo ca
ráter mesófllo, porque as associações 
desta zonação, não sofrendo a ação di
reta das águas do Pantanal (inunda
ções) , são constituídas por espécies 
adaptadas ao meio intermediário. As
sim sendo, esta zonação se compõe de 
vários agrupamentos, situados em zo
nas distintas, mas formando uma gama 
evolutiva da sera normal do clímax, 
embora a vegetação do Pantanal ainda 
não tenha atingido o climax, isto é, a 
expressão do clima regional atual. 

Vimos que do Helíconietum (última 
fase pioneira da higrosera) partem ra
mos que vão constituir os agrupamen
tos higrófilos e, em seguida, iremos ver 
as associações que, na sucessão normal 
da sera do clímax, irão formar o tipo 
biológico me~fllo. O primeiro agrupa
mento com certo caráter mesófllo que 

· aparece- na região é o Astrocaryetum 
( Astrocaryum sp.) , que é por sua vez 
substituído pela associação Cecropte
tum (Cecropía adenopus e Cecropta 
leucocomía?) já com porte subarbóreo 
e gregário, indo constituir, por causa 
das fôlhas prateadas, o mais belo grupo 
vegetal do Pantanal. .Depois surge o 
Bulnestetum (Bulnesía Sarmíenti) que 
dá lugar ao Alchorntetum <Alchornía 
sp.) ; êstes agrupamentos, geralmente 
situados em lugares baixos e relativa
mente secos, são substituídos pelas as
sociações Guareaetum <Guarea sp .) , 
Schinopsetum <Schinopsís sp.) e Pi
thecolobíetum (Pithecolobium sp :> de 

valor ecológico semelhante, pois tô
das estão situadas em zonas idênti
cas, mas em habttats diferentes. Em 
seguida aparecem duas associações 
estabelecidas em lugares mais alt03 
e secos - o Cobraleaetum (Cabra
Zea sp.) e o Chlorophortetum (Chloro
phora tínctoria) que, aparentemente, 
se misturam com duas espécies de Lau
raceae (Ocotea sp. e Nectandra sp.), 
mas, na realidade, estas últimas, vão 
constituir agrupamentos mais evoluídos, 
pois sua vitalidade máxima somente 
foi verificada em solos cuja umidade é 
provocada pelas chuva~. enquanto as 
outras associações estão estabelecidas 
em habitats com umidade por infiltra
ção e águas das chuvas. Logo: o Oco
tetetum e o Nectandrietum formam as 
fases mais evoluídas da sucessão vege
tativa do Pantanal. 

Nas colinas com vegetação de Cer
rado, intercala.das na região, verifica
mos, por meio de levant;mentos fitosso
ciológlcos a existência de associações 
que caminhavam para o tipo mais ni
grófilo. Nestas colinas fizemos os le
vantamentos a partir do centro parf a 
periferia e achamos: nas partes mais 
altas e sêca.s o Vochysietum (subclímax 
do Cerrado), mais abaixo, em condições 
semelhantes, mas não idênticas, verifi
camos o Guazumíetum (subclímax do 
Cerrado) e, em seguida, na linha má
xima de inundação das águas das chei
as, analisamos um agrupamento já em 
decadência (Stephnodendri'etum), que 
está sendo invadido pelo Ceibaetum 
com tendência ao higrofitismo. Além· 
dêstes agrupamentos, encontramos, nas 
praias e ao redor das ilhas, uma vege

. tação do tipo xerófilo modificando-se 
para a higrofilia . Esta sera, em estado 
fragmentário, parece ter uma parte de 
sua origem nas associações do Cerrado 
e a outra parte, parece ser conseqüên
cia da areia depositada pelos rios em 
trechos do Pantanal. Disto, deduzimos 
que os agrupamentos vegetais do tipo 
cerrado, embora atualmente constituam 
associações numerosas e ainda possam 
permanecer por muitos anos neste esta
do, vão futuramente formar manchas 
menores e pouco numerosas de um tipo 
remanescente do clima passado que 
existiu na região. 

Conclusões. - Do exposto conclui
mos que, na evolução normal da sera do 
climax, isto é, quando deixam de existir 
os fatôres inibidores da sucessão das es
pécies nas associações (neste · caso a 
água) , os agrupamentos vegetais do 
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Pantanal caminham para um tipo bio
lógico mesófilo, pois à proporção cwe o 
terreno seca, pela drenagem ou por ou

. tro qualquer fenômeno físico, começam 
a aparecer espécies, menos higrófilas .e 
com certo caráter mesófilo. Isto, .embo
ra prematuramente, nos fêz supor da 
existência de um clímax pluvial mesó
filo para a região; porém com a conti
nuidade dos trabalhos verificamos que, 
aparentemente, a vegetação do Panta
nal ainda está em fases de evolução, 
pois as associações encontradas e ana
lisadas provaram ser a "Flora do Pan
tanal" constituída por agrupamentos 
pertencentes a tipos ainda pioneiros da 
hidrosera e associações subclímax, dis
clímax de um clima t>riginalmente xe
rotérmico e atualmente higrotérmico, 
razão de termos encontrado grupos ve
getais do tipo postclímax e de não ter
mos verificado associações que expres
sassem o clima atual da região, isto é, 
um clímax pluvial do tipo amazônico. 

Zonas de transição (Ecotones) -
Nos estudos que realizamos no Es
tado de Mato Grosso, vimos dois tipos 
de;. 'Vegetação que expressam condições 
climáticas próprias - a do Cerrado e 
a das M~tas Pluviais. Além disto, en
contramos um tipo de vegetação em 
evolução para o tipo pluvial - o Panta
nal. Entre êstes tipos vegetativos di
vergentes achamos associações , que 
ocupam ·regiões intermediárias, consti
tuindo agrupamentos que caracterizam, 
I 

aparentemente, um conjunto de fatôres 
climáticos médios. Assim, verificamos 
duas regiões climáticas intermediárias 
que originavam os dois ecotones estu-
dados. · 

A primeira zona de transição en
contrada está situada nas proximidades 
de Pôrto Esperança em região plana e 
alagada na época das chuvas. Esta zona ' 
é ocupada pela espécie Copernicia aus
tralts, vicariante da Copernicia cerifera 
do norte brasileiro. Esta espécie gre
gária constitui um agrupamento rco-
11ernicietum) estabelecido numa faixa 
entre o Pantanal e o Cerrado, forman
do o ecotone dos dois tipos vegetativos 
citados. Em situação topográfica idên
tica à do Copernicietum, mas situado 
em pontos mais próximos do Cerrado, 
verificamos o Tecomaetum que consti
tui uma associação disclimax, por cau
sa da água que, represada, se torna ex
cessiva e possível fator inibidor da su
cessão. Em situação topográfica diversa, 
isto é, num agrupamento estabelecido 
nas fraldas das montanhas achamos o 
Piptadenietum (quasiclímax do Cerra
do) . Finalmente, em linha direta para 
a sucessão tlo clímax do Cerrado, en
contramos, partindo das associações 
mais higrófilas (proximidades do Pan
tanal) para as mais mesófilas (clímax. 
do Cerrado), os agrupamentos: Ceibae
tum, Stephnodenàrietum, Guazumae
tum •. Vochysietum e Qualietum. 

Cerl'ado 

Panlanal 
Zona J. i ransição 

' Fig. ll - Perfil iàeal àa regi/lo àe transiç4o entre 'o Cerrado e o Pantanal 

A segunda zon,a de transição foi 
verificada na Serra de Santa Bárbara 
e ocupa uma região compreendida en
tre o Cerrado e as Matas Pluviais Ama
zônicas. Esta zona estreita, porém mul
to extensa, constitui o ecotone Orbig
nyaetum (Orbignya speciosa), associa
ção gregária que forma uma gradação 
B .G. -9 

sucessional em ambos os sentidos; para 
o Cerrado· uma série de agrupamentos 
diferentes dos assinalados para as ma- · 
tas amazônicas e em direção ao clímax 
pluvial, somente podemos dizer que o 
primeiro agrupamento achado· é o Pip
tadenietum e daí em diante todos os 
outros são diferentes dos encontrados 



• 

948 BOLETIM GEOGRAFICO 

para o Cerrado. Assim temos, partindo 
de Pôrto Esperidião para a. Serra de 
Santa Bárbara, os seguintes agrupa
mentos vegetajs:Vochysietum, Guazu
maetum, Stephnodendrietum, Ceibae
'tum, Piptadenietum e Orbignyaetum 
<ecotone) . Esta sucessão se processa 

Zona J. Transição 

11Ia Pluvtal 

de modo diverso quando as associações 
sofrem influência direta das águas do 
clima pluvial; .assim: partindo do Cer
rado temos o Curatellaetum que, depois 
de sofrer uma série de transformações, 
origina o Piptadenietum, que dá dire
tamente o Orbignyaetum (ecotone). 

e ·e r r a d o 

Esquema S - Perfil ideal da regU!.o àe transição entre o Cerrado e as Matas PZuuiaiB Amaz6ntcas 

Conclusões. - Do que vimos e es
tudamos no Estado de Mato Grosso, isto 
é, nas, associações estabelecidas em re
giões de clima intermediário, podemos 
concluir: 

1.0) As associações entre duas ve-
. getações climáxicas divergentes, eram 
constituídas por agrupamentos de es
pécies próprias e características das as
sociações de clima em transição (eco
tone). 

2.0) Dos ecotones estudados: o pri
meiro (Copernicietum), forma um agru
pamento que indica o ecotone da ve
getação hidrófila do Pantanal para a 
mesóflla do Çerrado ou, então, a transi
ção entre um clima superúmido e um 
sêco; o segundo (Orbignyaetum), çons
titui o agrupamento indicador do eco
tone existente entre a vegetação mesó
fila do Cerrado e a mesófila dias Matas 
Pluviais Amazônicas ou, melhor, ex
pressa a transição do clima pluvial para 
o sêco (com periodicidade nas precipi
tações) . 

Prof. Henrique P. Veloso 
-iC 

As regiões de ocorrência normal 
' da Araucária 

A Araucária brasileira, espécie ve.. . 
getal primàriamente descrita e estuda
da do ponto de vista botânico, ocorre 
em formações maciças e rarefeitas por 
qutJ,Se todo 6 Planalto Meridional Bra
sileiro e em exposições rarefeitas pelo 
planalto formado pela Serra da Manti
queira. Abrange, portanto, grandes ou 
pequenas porções tei.;ritoriais dos Es-

tados do Rio Grande do Sul, Santa Ca..; 
tarina, Paraná, São Paulo e Minas Ge
rais. 

Em relação ao espaço, isto é, às 
áreas de ocorrência natural, só os três 
Estados do sul do país podem ser con
siderados grandes. 

••• 
Não obstante a copiosa literatura 

existente np país sôbre a Araucária, até 
hoje ainda não se tentou fazer um es
tudo mais profundo a respeito da eco
logia dessa preciosa essência. 

Faltavam elementos, como aconte
ce ainda hoje. Observações det campo, 
dados climáticos e pedológicos, traba
lhos de laboratório e outros requisitos 
essenciais para a formação de um con
ceito mais positivo a respeito do am
biente em que viceja espontâneamente 
o pinheiro nacional. 

:t!:sses elementos de pesquisa, tão 
necessários à interpretação ecológica da 
Araucaria angustifolia estão, no mo
mento, merecendo a atenção da presi
dência da autarquia madeireira, e seus 
técnicos estão sendo solicitados a traba
lhos dessa natureza. 

••• 
Até agora os nossos conhecimen

tos sôbre a Araucária são muito limi
tados. Como assinalamos linhas acima, 
as regiões de ocorrência normal da es
pécie se observam a começar do planal
to formado pela Serra da Mantiqueira, 
ao sul do Estado de Minas Gerais, até 
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a extremidade do Planalto Meridional 
Brasileiro, no Rio Grande do Sul, espa
ço geográfico compreendido entre os 
paralelos 21° e 30º de latitude sul. Se
gundo os meridianos estas regiões po
dem ser situadas entre os de 44° a 54º 
a W Gw. 

A delimitação do espaço na confor
midade dos paralelos e meridianos, 
convém frisar, serve, tão sômente, para 
dar ao leitor a posição em relação ao 
conjunto continental. Quanto ao as
pecto geográfico regional, tem um va
lor muito relativo. E isto se considerar
mos as particularidades do meio fisico, 
sua estrutura geológica, sua climatolo
gia, sua morfologia, sua hidrografia e a 
natureza de seus solos, ·pois, como se 
sabe, da Mantiqueira à extremidade do 
Planalto Meridional Brasileiro, há 
condições fisiográficas diversificadas, 
que quebram a unidade da paisagem~ 

Há, portanto, no espaço em aprêço, 
várias unidades de paisagem, várias zo
nas e subzonas, com suas diferenças 
climáticas, que, por sua vez, interferem 
na distribuição do revestimento vegetal. 

Assim, por exemplo, se na Manti
queira, em altitudes que ultrapassam 
800 metros, vamos encontrar pinhei
ros, mais ao sul, no Estado de São Pau
lo, na zona de Piraju, ou nas barrancas 
do Paraná, em altitudes inferiores a 
500 metros já não os encontraremos. 

O clima é determinante da vida ve
getal e, nestas condições, o pinheiro não 
pode fugir aos imperativos da sua eco
logia. Se dentro dos limites estabele
cidos pelos paralelos acima há pinheiros 
na zona A ao norte, e não os há na zona 
B ao sul, encontraremos como causa 
principal: - a zona B está em altitu
des inferiores de 600 metros da zona A, 
portanto ... a altitude corrige a lati
tude. 

Há outros fatôres, além do clima, 
que interferem secundàriamente na 
-vida ou no desenvolvimento dos pinhei
ros e entre êstes podemos mencionar o 
fator solo. Vejamos: - no Paraná, em 
Ponta Grossa e arredores, os pinheiros 
são muito esparsos ou desaparecem to
talmente nos campos; em Curitiba e 
arredores, em altitudes idênticas, os 
pinheiros se distribuem em prof·usão. 
A explicação dêsse fenômeno está na 
natureza físico-química do solo que por 
sua vez decorre da constituição geológi
ca, isto é, das características da r.ocha 
matriz do solo. 

Em Curitiba e arredores os solos 
são argilosos - a) residuais quando 

decompostos das rochas arqueanas; b) 
de Diluvium, isto é, quando formados 
pelos sedimentos recentes que ali foram 
depositados no pleistocênio ou no fim 
do terciário. 

Em Ponta Grossa e arredores há 
locais em que não há propriamente re
golito em virtude de se acharem os are
nitos devonianos e carboniferos expos
tos à erosão, sem decomposição, dando 
origem a uma formação· vegetal de 
oampo bem tipica, os famosos Campos 
Gerais. · 

Assim, a presença ou ausência: da 
Araucária no seu ambiente natural 
está também condicionada a fatôres de 
ordem geológica e pedológica que só 
posteriormente poderão ser interpreta
dos com o rigor cientifico a . que se aS
pira. 

Tentaremos agora, estudar, em li
nhas gerais, as regiões de ocorrência 
normal da Araucária, segundo o clima, 
a geologia, a geomorfologia e o revesti
mento vegetal. 

CLIMATOLOGIA 

Pelas observações que foram ex
:gostas acima e pela localização tam
bém já assinalada no espaço continen
tal podemos àliSeverar que o pinheiro 
brasileiro · ocorre em zonas de clima 
francamente mesotermal, dentro do es
quema tipo e segundo a classificação 
de Kõppen, e das combinações BB'r e· 
BB'w segundo a classificação de: 
Thornthwaite. 

De um modo geral o esquema pec« 
sempre pela rigidez na delimitação dos 
fenômenos naturais. que, por sua vez, 
se diversificam no terreno de uma ma
neira impressionante, de vez que so
frem a influência da combinação de ou
tros fatôres fisiográficos. 

Senão, vejamos. Tomemos a clas
sificação de Kõppen e apliquemo-Ia ao 
sul do Brasil, naturalmente dentro do 
esquema tipo e. ll:sse esquema dispõe
se da seguinte forma: clima e - me
sotermal úmido, médias de 18º centi
grados a - 3 graus. Pode ser Cf. sem 
estação caracteristicamente sêca: Cs 
com verão sêco e inverno chuvoso e 
Cw com o inverno transformado em es
tação sêca. 

Adotando-se o Cf para o sul do 
Brasil, em vista das chuvas serem bem 
distribuídas por todos os meses do ano,. 
partindo-se, para tanto, do paralelo 25º,. 
iremos encontrar algumas dificuldades. 
se quisermos insistir na dita classifi-
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cação para distinguir ou explicar a pai
sagem vegetal da nossa região me
ridional. 

Faremos uma demonstração: - O 
litoral do norte catarinense apresenta 
no inverno, médias abaixo de 18º: no 
planalto o mesmo fenômeno se verifi
ca, apenas, como é natural, com mé
dias inferiores às que se registam nas 
terras baixas. Ora, como se sabe, a fá
éies vegetal do litoral é nitidamente 
atlântica, ao passo que o revestimento 
florístico do planalto difere do do lito
ral pela presença de campos ou pela 
floresta Araucária que se completa com 
:as inúmeras aquifolláceas da espécie 
Ilex ou com as lauráceas, principal
mente da espécie Phoebe porosa. 

Entretanto, completando a dita 
dasslficação de Kõppen tomaremos, 
apenas, os índices a e b; o a aplicado 
às localidades em que a média do mês 
mais quente se mantém acima de 22º 
C, e b quando a média do mês mais 
quente fica abaixo de 22° c. Dentro 
dêste grupo teremos para a planície li
torânea do Paraná-Santa Catarina Cfa 
e para o planalto Cfb. A situação me
lhora muito, como se vê. , 

Todavia, nas margens do Paraná 
temos Cfa, no litoral, idem. A vegeta
ção embora semelhante difere um tanto. 

Donde se infere que o esquema é 
demasiadamente amplo e que, em par
te não serve para configurar, com rigor, 
a paisagem vegetal; a questão em aprê
ço requer estudos particularizados de 
mlcroclimas, atendendo-se com o maior 
cuidado às particularid~des do relêvo 
regional como sejam os pormenores 
hipsométricos ao lado do dissecamento 
dos vales e ravinas, bem como os aspec
tos dos solos. 

Uma visão global das condições cli
máticas em tôrno das regiões de ocor
rência normal da Araucária já nos per
mite, grosso mOdo, estabelecer para a 
mencionada espécie as seguintes nor
mais: - médias térmicas, 20º a 21º no 
verão e 10º e 11º no inverno, regiões da 
M;antiqueira e do Planalto Meridional 
do Brasil (Paraná, Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul) em altitudes acima 
de 900 para a primeira e 600 a 700 me
tros para a segunda .. 

Quanto à precipitação,· parece não 
haver muita exigência: nos Estados do 
Sul há farta distribuição pluviométrica 
em todos os meses do ano e a altura 
anual, anda, segundo certas zonas, de 
1500 a 2 290 milímetros de chuvas. 

Na Mantiqueira os invernos são 
secos e o mês mais chuvoso do verão 
apresenta mais de 15 vêzes tanta chu- • 
va. quanto o mês mais sêeo do inverno, 
6 que muito bem se inclui no clima Cwb 
de Kõppen. 

Todavia, o tipo Cwb, ainda que isto 
dependa de observação, parece oca-· 

. sionar algum retardamento no desen
volvimento do pinheiro. 

Os cllchês anexos dão uma idéia 
mais nítida dos fenômenos climáticos 
nas regiões em estudo. 

GEOLOGIA 

Apresentam apreciável diversifica
ção as provincias geológicas em que se 
situam as regiões de ocorrência normal 
da Araucária. 

Começaremos do norte para o sul, 
pelo Estado de Minas Gerais e nordeste 
de-São Paulo, ou seja pela Mantiqueira, 
que constitui as terras mais altas, alti
tudes acima de 800 metros em latitu
des menos avançadas para o desenvol
vimento da famosa espécie. 

A Mantiqueira, como já se sabe, é 
formada por um embasamento de ro
chas cristalinas pertencentes ao ar
queano. ~sse arqueano, como todo o 
complexo brasileiro, submetido 1que foi 
a vários diastrofismos, congloba uma in
finidade de rochas metamórfic~s grani
tizadas como costumam ser os gnais
ses de textura e . composição variadas. 
Apresenta da mesma maneira veios, 
apófises ou injeções de rochas aplíticas. 

Há, também, na província da Man
tiqueira testemunhos algonquianos da 
série de Minas, extrusões de magna bá
sico com derrames de diabásio, espilitos, 
etc., e, em maior escala, intrusões de 
magma nefelínico, geralmente atribuí
das ao jurássico. São as .exposições de 
foiaito já bem conhecidas e estudadas 
nas áreas de Itatiaia, Itamonte, Ita
nhandu, Poços de Caldas e assim· por 
diante. 

Como se vê, a Mantiqueira é um 
verdadeiro complexo geológico cujos 
estudos dinâmicos, estruturais e petro
gráficos, como também geomorfológi
cos, ainda estão solicitando novas con
tribuições pelos tempos em fora ... 

Deixando a Mantiqueira para a 
antiga gleossinclinal, ;vamos encontrar 
vetustíssimos e multimilenares teste
munhos cristalinos a nordeste dé São 
Paulo, como a Cantareira, J.uqueri, Ser
ra Negra, com altitudes superiores a 
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800 metros e onde aparecem esparsa
mente exemplares de Araucária. 

Deixando-se a bacia terciária da 
capital paulista, prossegue o embasa
mento de rochas cristalofillanas- per
tencentes à série de São Roque, que 
forma a Paranapiacaba. Repousando 
sôbre estas formações metamorfizadas, 
que são cortadas freqüentemente por 

8Chwa.1 eon6f(lf1/'6 

' 
No município de Itapeva aparece 

o devonianQ em exposições de arenito 
Furnas, de fácies litorânea. Para leste, 
na direção de Ribeirão Branco e Apiaí 
prossegue a Paranapiacaba com suas 
variadas linhas de crista e com ativo 
escavamento de seus vales, orientados 
para o vale principal do rio da Ribeira. 

Penetrando no Estado do Paraná, 
a Paranapiacaba se estende em ramifi
cações que constituem o relêvo monta
nhoso e dobrado da série Açungui que 
não é outra coisa senão o prolongamen
to da série São Roque. Trata-se, con
forme já Vimos, de um conjunto de ro
chas metamorfizadas constituídas de 
fllitos, quartzitos e calcáreos dolomíti
cos. Essa formação ostensivamente per-

magmas graníticos, dispõe-se em discor
dância os sedimentos glaciais da série 
Itararé atribuídos ao carbonifero su
perior. Essas áreas são marcadas por 
altitudes superiores a 7()0 metros, onde 
aparecem pinheiros com freqüência ir
regular em meio aos campos cerrados. 
Trata-se da zona de ltapetininga, Burl. 
Capão Bonito. 

turbada e dobrada apresenta-se, como 
a de São Roque, cortada, em vários 
pontos, por magmas graníticos geral
mente porfiríticos. Por vêzes, a forma
ção é também atravessada por intru
são de rochas básicas. 

Tôda essa área tão movimentada 
mostra, atualmente, pelo profundo dis
secamento dos vales, grandes irregu
laridades no relêvo, chegando-se, por 
exemplo, de 200 metros de altitude na 
ponta do rio da Ribeira a 900, em tôrno 
de Apiaí, no Estado de São Paulo e a 
mais de 1 000 metros, nas linhas de 
crista diVisoras dos vales Ribeira-Igua
çu, no Estado do Paraná. Essa circuns
tância, conforme tão fàcilmente se 
percebe, cria condições especiais ln-
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fluentes na distribuição dos vegetais; 
no fundo dos vales, em altitudes infe
riores a 600 metros, os pinheiros de
saparecem e a vegetação é exuberante
mente do tipo atlântico subtropical. 
Temos, então, que observar os pinheiros, 
nesta zona, em tôrno de altitudes que 
ultrapassam de 600 metros. 

f r 

Tentaremos, agora, resumir, em 
linhas gerais, a geologia do Planalto 
Meridional Brasileiro (Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul) , que 
por seu turno completa a geologia do 
planalto paulista, pois só o desligamos 
dêste último, em função da distribui
ção dos pinheiros. É que, em São Pau-
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lo, as áreas normais da Araucária se 
verificam, como já vimos, em tôrno da 
formação da série Itararé do carboni
fero superior, do devoniano de Itapeva, 
e da série São Roque que embasa a 
Paranapiacaba. 

Trata-se de uma espécie de corredor 
que parte de Itararé na direção da ca
pital paulista, passando por Itapeva, 
Buri, Itapetlninga, Sorocaba, e de Curi
tiba pela estrada de rodagem por Apiaí, 
Capão .Bonito, São Miguel Arcanjo, Pi
lar do Sul e Cotia. 

No Paraná, o limite oriental da 
zona dos pinheiros é çiado pela serra do 
Mar, que aí forma um estreito e antigo 
terraço peneplanado. As rochas domi
nantes pertencem ao arqueano, consti
tuindo-se de rochas gnáissicas, . geral
mente gnaisse• e biotita, cortadas fre
qüentemente por pegmatitos, paisani-

I' 0'11ANÓPOL1$ 

tos e também por intrusões de rochas 
básicas. Em tôrno de Curitiba há uma 
pequena bacia constituída de sedimen
tos argilosos atribuidos ao fim do ter-: 
ciário ou, segundo Paulino F. de Car
valho, ao quartenário (pleistocênio). 

Capeando o arqueano aparecem, ao 
norte, a noroeste e a oeste e até a meia 
encosta do Purunã, as exposições de 
série Açungui de que já falamos, cons
tituindo o relêvo dobrado e montanho
so do vale da Ribeira. 

Sobrepostas as formações predevo
nianas, estende-se, no segundo terra
ço, o planalto sedimentar, com exposi
ções de sedimentos devonianos areno
sos e argilosos (arenito de Furnas, fo
lheados de Ponta Grossa e arenito Ti
baji). Em concordância com êsses se
dimentos sobrepõem-se os gonduânico$ 
do sistema Santa Catarina, com as for-
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mações glaciais da série Itararé, cons
tantes de arenitos, tilitos, varvitos, fo
lhelhos, etc., bem como as da · série Tu.
barão, ambas atribuídas ao carbonífero 
superior; - com as formações tipica
mente permianas das séries Passá Dois 
e Estrada Nova (folhelhos betuminosos, 
arenitos, concreções silicosas, madeiras 
silicificadas) , e ainda com as formações 
triássicas dps folhelhos Teresina, are
nitos do rio do Rasto e de Botucatu. 

Tôda essa vasta área, constituída 
de sedimentos de idades diferentes, for
mam o chamado segundo planalto pa
ranaense, que, por sua vez, oferece ao 
observador aspectos variados, em rela
ção à distribuição vegetal. Por exem
plo, a zona dos Campos Gerais é geral
mente assinalada pelos sedimentos de
vonianos e pelos arenitos do carbonífe
ro superior. A zona onde se observa 
maior densidade da Araucária perten
ce ao permiano, com seus sedimentos 
predominantemente silico-argilosos. 

No Gonduana, principalmente nos 
andares Tubarão, Irati e Estrada Nova, 
é comum intercalarem-se nos folhelhos 
exposições silicificadas, geralmente cal-. 
cáreos que sofreram metassomose por 
emissões aquosas ricas em Si02

, que 
emigraram do magma em virtude de 
não se terem cristalizado, quando por 
ocasião do grande derrame triássico. 
li:sse fenômeno magmático, como se 
sabe, não sofreu diferenciação intensa, 
daí, como bem explica Viktor Leinz, te
rem água e sílica sido distilados do 
magma, e atravessado, a grandes dis
tâncias, as fendas e juntas dos pacotes 
de sedimentos que nas zonas carbona
tadas sofreram a silicificação. 

Assim, aparecem, algumas vêzes, 
intercalados nas formações de Gondua
na concreções silicosas, geralmente cal
cedônia, vei'mículas e outras exposições 
francamente oolíticas, denotando cal
cáreos alterados pela silica juvenil. . . 

Cortando os sedimentos gonduâni
cos surgem, também, em diferentes 
pontos do planalto, ocorrências do der
rame básico, em forma de stlls, diques, 
etc .. 

Por fim, o terceiro planalto para
naense que se formou pelo favor do ci
clópico vulcanismo triássico e que em 
sucessivos derrames, estruturou a gran
de província basáltica do Brasil Meri
dional. 

No Paraná, a área dessa província 
magmática se estende por todo o oeste, 
t.endo por limite as cuestas de Apuca-. , 

rana e Boa Esperança a leste, e o rio 
Paraná, a oeste. 

· Do lado oriental do planalto apa
recem freqüentemente exposições de 
arenito do Botucatu, muitas vêzes, in-. 
tercaladas com lençóis de lava que aca
baram endurecendo êsses sedimentos 
por metamorfismo de contacto. 

Por todo o planalto surgem rochas 
escuras como basaltitos, diabásios, to
Ieitos e basaltos amlgdalóides (meláfi
ros). Apresentam êstes últimos amig
dalas e drusas ou geodos com ágata, 
calcedônia, estilbita, cobre nativo e ou
tros minerais secundários. 

Em Santa Catarina os pinheirais se 
distribuem ao norte pelo planalto de 
Canoinhas, constituído de rochas sedi
mentares do sistema Santa Catarina, 
rochas similares às que já assinalamos 
no Paraná. 

O planálto basáltico forma em ter
ritório catarinense a escarpa da Serra 
Geral, que outra coisa não é senão o 
prolongamento da escarpa basáltica do 
Paraná e que, por sua vez, se difunde 
por tôda a zona norte do Estado do Rio 
Grande do Sul, também conhecida como 
a "Zona da Serra". 

As rochas apresentam o mesmo as
pecto litológico das do Paraná, vendo
se da mesma forma basaltitos, diabá"" 
sios, toleítos e basaltos amigdalóides. 

Por tôda essa região se estendem 
os pinheiros em maior ou menor densi
dade; aí, por vêzes, também se proje
tam áreas de campo. · 

GEOMORFOLOGIA 

Do ponto de vista geomorfológico 
cabem algumas considerações de ordem 
ger.al, pois um estudo minucioso fugiria 
aos limites de um ligeiro trabalho de 
espaço limitado, como o nosso, e com
portaria livros. 

Feito êsse reparo, diremos que é 
de sunia importância o aspecto da evo
lução do relêvo, pois êsse fator é pre
ponderante, conforme já vimos, na dis
tribuição .da vida vegetal. 

~o estudo geomorfológico da Arau..: 
carilândia temos que considerar os. ele
mentos decisivos, que pocj.em assim ser 
resumidos: - os de origem dinâmica 
e os que obedecem. aos princípios da 
erosão normal. Os de ordem dinâmica 
referem-se aos movimentos diastróflcos 
responsáveis por levantamentos ou 
abaixamentos da crosta terrestre, como 
sejam os de caráter orogênico (local) 
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e eplrogênico (continental), e ainda por 
deformações que ocasionam desloca
mentos de massa, como sejam as falhas 
ou fraturas, enrugamentos, etc .. 

·Os agentes dinâmicos levantaram 
assim, em variadas idades geológicas, 
as terras altas da Araucária, que, por 
sua vez sofreram concomitantemente a 
ação transformadora dos agentes ex
ternos da erosão. Atestam a atividade 
.dinâmica a que estêve submetido o or
ganismo terrestre a natureza das ro
chas cristalinas, a maioria delas, forma
das nas grandes profundidades do ín
terior da terra, as metamorfizadas e al
gumas sedimentares no fundo de anti
gas geossinclínais, a estrutura dobrada 
de algumas formações como as algon
quianas, o caráter dos sedimentos, com
provadamente marinhos, mostrando os 
movimentos transgressivos e regressi
vos do mar, os fósseis esculpidos nos 
sedimentos e assim por diante. 

Ora, tôda a Araucarilândia contém 
uma verdadeira gama, segunda. a na
tureza de cada idade geológica, de tôda 
essa variedade de fenômenos, decor
rentes de alterações na fisionomia da 
crosta terrestre. 

Bastava que estudássemos, com 
mais minucia, tôdas as formações geo
lógicas acima descritas, para que ficas
se bem clara a natureza das nossas as
serções. Não o podemos fazer, pois, no 
caso, teríamos que entrar no campo 
da petrografia e da petrologia, da pa
leontologia ou mesmo da paleogeogra
fia, o que escapa, conforme já dissemos, 
à natureza dêste estudo. 

Quanto ao aspecto da erosão, dire
mos que as terras altas da Araucária so
freram, no decurso das eras geoltf>gicas, 
as mais sensíveis transformações cli
máticas que marcaram ipso facto mo
dificações na paisagem. Na era atual 
persiste a ação exógena dos fenômenos 
clim\iticos, agindo do mesmo mo~ no 
relêvo e de maneira diferente, conf rme 
a espécie do clima local e segun o a 
natureza de cada rocha, pois as r has 
apresentam comportamentos distintos, 
umas são mais fracas outras mais re
sistentes à erosão e assim por diante. 
Por sua vez, a ação ·erosiva ora se faz 
por decomposição, ora por desintegra
ção ou por solubilização, como acontece 
com as rochas calcáreas, sensíveis ao 
·ataque dÇ> dióxido de carbono contido 
na água. 

Assim, cada paisagem tem o seu 
modelado típico, consoante a natureza 

da sua constituição e estrutura geológi
cas, e a natureza das condições exter
nas <clima, vegetação), etc .. 

Conforme já vimos acima, as re
giões de ocorrência normal da Araucá
ria são constituídas de terras altas, ter
ras de planalto. · 

No sul do Estado de Minas Gerais 
. com São Paulo, o relêvo é montanhoso 

e dissecado por uma infinidade de rios 
que vão formar o Paraná. Os pinheiros, 
embora esparsamente, se distribuem 
quase sempre nos divisores dos peque
nos rios, em altitudes superiores a 800 
metrps. · 

Nos arredores da capital paulista, 
onde aparecem depósitos terciários, e 
na direção nordeste da mesma até a 
Mantiquéira, há uma ãrea outrora pe
neplanada, onde surgem antigos mo
nadnocks como, por exemplo, as ser
ras da Cantareira, Juqueri, Serra Ne
gra. O planalto nessa altura é drenado 
pelo rio Tietê, e na sua parte superior, 
pelos formadores do rio Piracicaba. 

Na zona de Itapetinga, Capão Bo
nito, em pleno carbonífero, vê-se um 
relêvo de ondulações suaves em declive 
para oeste. O planalto, que é constituí
do de sedimentos argilosos, é ali disse
cado por pequenos rios que formam o 
Paranapanema. Para o sul e sueste 
estendem-se as formações da série 
São Roque, em cujo relêvo dobrado 
já se encontra a zona de Apiaí. O vale 
da Ribeira, cujo nível de base é o Atlân
tico, comanda o desnivelamento local 
com a presença de rios subseqüentes, 
seguindo os primeiros as linhas de me
nor resistência das camadas da refe
rida formação geológica. 

Do lado paranaense, o relêvo se 
torna mais áspero, formando os quart
zitos, pela sua maior resistência à ero
são, várias linhas de crista . Como ro
chas mais tenras, os filitos aparecem 
geralmente formando as encostas dos 
vales ou das montanhas, bem como os 
calcáreos dolomíticos que, solubilizados, 
apresentam em diferentes pontos fenô
menos de relêvo cárstico. Suscetíveis à 
decomposição química, os granitos por
firóides também apresentam espêssas 
camadas de argila, que propiciam, como , 
os filitos, os grandes desmoronamentos 
e o aplainamento do relêvo rejuve
nescido. 

Interessante é notar-se que, em vir
tude do intenso escavamento impôsto à 
paisagem pelo Ribeira e seus tributários, 
pelo favor .da erosão regressiva, é de 
prever-se para o futuro, embora longín-
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quo, fenômenos de captura à custa dos 
. vales superiores dos rios Iguaçu e 
Tibaji. . -

Conforme já assinalam~s cima, 
a zona de Curitiba é formada or um 
antigo terraço de ·rochas stalinas. 
Sobrepostos ao arqueano, destacam-se 
os sedimentos argilosos, . terciários ou · 
quartenários. Formam um relêvo suave 
com ligeiras ondulações. Compreendem 
a zona das nascentes do Iguaçu e a 
do seu principal afluente da margem es
querda, o rio Negro, já em território ca
tarinense. Mostrando uma certa mono
tonia, êsse planalto quase chega a con
fundir-se com o segundo planalto tipi
camente sedimentar. Apenas o obser
vador sabe que o terraço cristalino já 
terminou quando se lhe deparam as 
clássicas "cuestinhas" de arenitos per
tencentes, ao devoniano, ao norte, e 
ao carbonífero, mais ao sul, nas imedia
ções da Serrinha. 

Na cuesta do Purunã há uma bela 
coluna estratigráfica onde se vêm os 
arenitos Vila Velha, no tôpo, Furnas, 
assentando sôbre as metamórficas da 
série Açungui que, por sua vez, se às
sentam em discordância sôbre o ar
queano do terraço de Curitiba, nas 
imediações de Campo Largo. 

O vale do Tibaji· é, em sua maior 
p·arte, constituído de campos onde pre
dominam os sedimentos devonianos 
(arenito Furnas, folhelhos de Ponta 
Grossa, arenitos Tibaji) e carboníferos 
<arenitos Vila Velha, tilitos, varvitos, . 
etc.) . As cuestas de Conceição, Itaia
coca e Furnas, bem como a do Purunã, 
ao sul, assinalam os degraus do segundo 
planalto paranaense. 

A natureza dos sedimentos, em de
clive muito suave para oeste, e de acôr
do com a climatologia local, ligado tudo 
isso à distância do nível de base do rio 
Paraná, explica a evolução do relêvo. 
Geralmente os arenitos Furnas e Vila 
Velha, mais resistentes à desintegração 
que as rochas argilosas, formam autên
ticos canions Jlor onde se interpõem 

. pequenos rios como o Papagaios, o Gua
raúna, o Pitangui, o Iapó, o Itararé, etc. 
A natureza arenosa das rochas, pela 
sua permeabilidade e capacidade de in
filtração de lençóis d'água subterrâ
neos, têm formado, na zona, como acon
tece com as rochas calcáreas, algumas 
feições cársticas, como as dolinas exis
tentes nas proximidades da Lagoa Dou
rada, no município . de Ponta Grossa. 

Em suma, os arenitos dos Campos 
Gerais oferecem uma paisagem inte-

ressante com as suas "cuestinhas" e 
formas bizarras de erosão, das quais a 
Vila Velha é uma das mais típicas do 
Brasil. 

Grande monotonia é dada ao pla
nalto pelas formações argilosas do 
Gonduana, que se estendem pela zona 
de Tomasina, Reserva, Ipiranga, Pru
dentópolis, Irati, Rebouças, Malet, 
São Mateus e pelo norte catarinense 
(Mafra, Canoinhas, Pôrto União) , onde 
são vistas ondulações continuas cober
tas com densas matas de pinheiros. Os 
vales, nesta ampla faixa, são geralmen
te largos e bem poucos são os acidentes 
que se destacam na paisagem. A maio
ria dêles constituem elevações quase· 
sempre influenciadas por sills de 
eruptivas básicas ou por resistência de 
camadas contendo sílex. 

Finalmente, no Paraná, em Santa 
Catarina e no Rio Grande do Sul, su
perpondo-se aos elementos gonduânicos, 
expõem-se os gigantescos lençóis de 
eruptivas, cuja extensão e espessura fo
ram magistralmente estudados na 
"Provínqia Magmática do Brasil Meri
dional" por Djalma Guimarães. 

· No Paraná, o grande derrame ba
sáltico forma o terceiro planalto; em 
Santa Catarina, todo o planalto de La
jes e seu prolongamento pela zona de 
Curitibanos, Caçador, Joaçaba, Xapecó; 
no Rio Grande do Sul tôdà a chamada 
zona da Serra . Comumente nas escar
pas (Apucarana, Esperança) , no Para
ná; (Geral) em Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul, aparecem freqüente
mente exposições de arenitos eólios 
de Botucatu, quase sempre cozidos pelo 
contacto da lava. 

Tôda a região basáltica do Brasil 
Meridional oferece um relêvo bem ca
racterístico, inconfundível, com eleva
ções alongadas e achatadas, em forma 
de mesas (mesetas, no Paraná, morros 

· de sino em São Paulo, cerras no Rio 
Grande do Sul) . 

No Paraná, bem como no oeste ca
tarinense e ao norte do Rio Grande do 
Sul, o planalto acha-se em estado de 
forte dissecamento; a influência do ni
vel de base dos rios Paraná e Uruguai; e 
diretamente do Atlântico, na parte 
mais oriental da escarpa do Rio Grande 
do Sul, sincronizando com um elevado 
e bem distribuído coeficiente pluviomé
trico, tem cavado nas rochas vales pro
fundos, com divisores bem acentuados .. 
Por sua . vez, a erosão tem modelado o 
relêvo, aproveitando-se das circunstân
cias estruturais decorrentes dos sucessi-
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vos derrames. de lava, que se consolida
ram em variados espaços de tempo. 
Sendo as rochas básicas como os basal
titos, os diabásios ou os meláfiros ex
tremamente sensíveis à decomposição 
química, fornecem estas rochas à pai
sagem, não raro, espêssas camadas de 
argila que, por sua vez, sofrem as in
fluências da erosão pluvial, que acaba 
desnudando as encostas das elevações. 
Essas formações básicas formam quase 
sempre rios encachoeirados, sendo mes
mo os saltos e as cachoeiras um dos 
traços marcantes dó relêvo basáltico 

•do sul do Brasil . . ' 
Os pinheirais se estendem por tôda 

essa área do sul do Brasil, ora em for
mações maciças, ora em formações de 
campos, ora em formações mistas,. de 
acôrdo com as altitudes, sofrendo por 
sua vez, diretamente as mfluências 
térmicas. 

OBSERVAÇÕES PEDOLÓGICAS 

Sendo, conforme já vimos, tão di.: 
versificados os componentes físicos das 
regiões de ocorrência normal da Arau
cária, diversüicam-se por sua vez,· e 
com maior propriedade os solos regio
nais . Os solos são formados pela ação 
do clima que decompõe quimicamente 
as rochas ou as desintegra mecânica
mente. Mas, para que haja solo verda
deiro é indispensável a contribuição de 
fenômenos biológicos, fato que levou os 
modernos tratadistas a definirem o solo 
como um fenômeno bioquímico. Assim, 
na natureza, o solo não constitui ma- . 
téria inerte, mas algo que tem atividade 
dinâmica, geradora ou transformadora, 
pelo favor dos microrganismos ou das 
ações e reações orgânicas e inorgânicas. 

Cada tipo de solo .tem suas carac
terísticas peculiares, suas propriedades 
ftsiooquimicas, refletindo, muitas vê
Zes, as condições naturais do meio am
biente. 

J;sto pôsto, pode o leitor inteirar-se, 
a priort do quanto é complexa a ques
tão do 'solo em regiões desuniformes, 
sob a influência de tantos fatôres dife
renciados, atendendo-se ainda ao fato 
de que não há apenas solos residuais, 
mas que também os há coluviais e alu
vionares. 

Do ponto de vista da sua evolução, 
os solos residuais são os que melhor se 
prestam para o estudo genético, levan
do-se em: conta que êles são direta e 
inorgânicamente relacionados com a 
rocha matriz que os formou. 

Assim, num perfil, com a contri
buição da rocha matriz ou da natureza 
geológica do terreno, pode o pedólogo 
estabelecer, a priori, certas proprieda
des físicas e químicas dos mesmos. 

Sendo, ainda, recentes as pêsquisas 
pedológicas, em nosso país, não se en
contram ainda classificados rigorosa
mente os solos das regiões que ora es
tudamos. Atualmente se processam 
pesqúisas de campo e laboratório em 
São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, 
sendo que o pedólogo Dr. José Setzer 
já fêz uma classificação dos solos do 
Estado de São Paulo.. . 

Com os elementos que temos eni 
mão, isto é, com os subsídios que a 
geologia e a climatologia nos fornecem, 
podemos assegurar que os solos das re
giões de ocorrência normal da Araucá
ria são principalmente argilosos e sil
ticos. Nos solos arenosos os pinheiros 
têm um desenvolvimento raquítico e 
anti-econômico, vicejando bem, toda
via, nos arena-argilosos. 

Em têrmos de acidez e alcalinidade 
podemos asseverar, com as observações 
que possuímos, que os pinheiros prefe
rem solos excessivamente ácidos com 
pH geralmente abaixo de 6. Essa ci:
cunstância encontra perfeita adequaçao 
na natureza das rochas abundantes em 
sro• predominantes nas regiões que 
estudamos, e portanto altamente áci
das. 

Excluem-se das chamadas rochas 
ácidas as melanocráticas do planalto 
triássico do Brasil Meridional; todavia, 
como a região tôda é submetida a in
tensa pluviosidade, os elementos cál
cicos fornecidos pelos plagioclásios (an
desina, labrador e bitonita), são lixivia
dos tornando os solos muito fracos, da
da~ tendência acentuada para a lateri
zação, tendo-se, também, em vista a 
dessilificação, isto é, a evasão da sílica 
e a intensa concentração dos sesquió
xidos de ferro e alumínio. 

Na zona da Mantiqueira, nos mu
nicípios de Itanhandu e Passa Quatro, 
fizemos no ano de 1947 um reconhê
cimento pedológíco em solos residuais 
provenientes da decomposição de ro
chas arqueanas e de eruptivas nefeli
nicas. Nos solos fornecidos por estas 
últimas achamos pH em água acima 
de 5 em todos os horizontes dos perfis, 
e na análise física parcial, mui insig
nificante porcentagem de areia fina e 
grossa e alta concentração de argila 
e silt. Essa circunstância é explicada 
pela natureza da rocha matri~. sem, 
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quartzo e constituída de feldspatos, 
anfibólios e elementos feldspatóides. 
Pensamos ser desnecessário assinalar 
a natureza compacta dêstes solos de 
alta e baixa permeabilidade. Nos solos 
de Passa Quatro, oriundos de gnaisses 
e biotita, encontramos pH pouco acima 
de 4, com solos argilosos menos com
pactos e com boa capacidade de re
tenção d'água. . 

Em ltanhandu os pinheiros são 
bem raros e bastante mirrados, ao pas
so que em Passa Quatro as formações 
são ·mais pujantes. 

Em relação ao aspecto pedológico, 
cumpre determinar e intensificar no
vas pesquisas a fim de chegarmos a re
sultados práticos no que concerne ao 
estabelecimento de rumos definitivos 
da ecologia do pinheiro, seu comporta
mento em relação ao crescimento e à 
própria qualidade da madeira. 

• • • 

REFERtNCIAS FITOGEOGRAFICAS 

O pinho brasileiro, conforme já as
sinalamos repetidas vêzes, distribui-se 
da Mantiqueira ao Rio Grande do Sul. 
Inclui-se em variados tipos floristicos, 
sejam de matas ou de campos. Há zonas 
em que, de acôrdo com as condições do 
melo, os pinheiros são preponderantes 
em relação às diferentes espécies. Ou
tras zonas há, em que rarefazem, cons
tituindo papel secundário na paisagem. 
E ainda, novas áreas em que a vegeta
ção é herbácea ou graminácea e na 
qual o pinheiro, com outras arbóreas, 
surge em capões ou geralmente acom
panhando um curso 'd'água qualquer. 

Levando em consideração os aci
dentes do relêvo e outras condições fi
siográficas, organizamos,. em compa
nhia do nosso distinto amigo Dr. Axel 
Loefgren, na DiVisão de Geologia e Mi
neralogia do Ministério da Agricultura, 
um mapa das regiões de ocorrência nor
mal da Araucária em que tão bem se 
observam as divisões das áreas flo
restais. 

Assim, como pinheirais ficaram 
compreendidas as zonas em que os pi
nheiros são proeminentes na paisagem, 
embora que, nas zonas em aprêço,' não 
faltam muitas vêzes pequenas áreas de 
campo. Nessas zonas, apenas obser
vadas no Paraná, Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul, ocorrem, algumas 
vêzes, além dos pinheiros, várias espé-

eles de aquifolláceas, lauráceas, mellá-
ceas, rosáceas, etc., . 

Nas "mistas" ficaram as zonas em 
que os pinheiros cedem sua primazia às 
outras espécies, principalmente apocl
náceas, lauráceas, moráceas, rutáceaa,. 
anonáceas, meliáceas, melastomáceaa, 
etc., seja por influência do relêvo rela.. 
clonado com o clima, como acontece no 
sul, seja por aproximação com o equa
dor, como acontece na Mantiqueira. 

Nos campos, como é fàcilmente per
cebível, a vegetação é francamente her.:. 
bácea e graminácea, surgindo, aqui e 
ali, tufos de vegetação arbórea tam
bém vulgarmente conhecidos por ca
pões, que por sua vez se distribuem nas 
depressões mais fortes ou ao longo dos 
cursos d'água em forma de vegetação 
ciliar. No melo dêsses cap,Pes aparecem 
freqüentemente pinheiros, ao lado .de 
mirtáceas, anacardiáceas, rosáceas, etc. 

Na zona dos campos aparecem tam
bém os campos cerrados, como aconte
ce na zona de Itapetininga, no Estado 
de São Paulo ou, em alguns pontos das 
zonas de Castro, Imbituva e Palmeira, 
no Paraná. 

••• 

CONCLUSÕES 

Algumas conclusões podem ser pos
tas em realce como decorrência do que 
ficou escrito acima: 

a) Em relação ao clima, o pinhei
ro exige o tipo mesotermal . Predomina, 
principalmente, nos locais em que as 
médias térmicas são de 20° a 21º no 
verão e 100 a 11° no inverno. :esses lo
cais são terras altas do Planalto Meri
dional do Brasil. Parece desenvolver-se 
melhor nas regiões em que as chuvas 
são bem distribuídas por todo o ano. 
Todavia, aparece, também, na Manti
queira, em que o clima é bem caracte
ristico do tipo Cwb de Kõppen. 

b) . A evolução do relêvo é impor
tantíssima para a solução do esclareci
mento ecológico do pinheiro, levando-se 
em conta que os vales e os divisores re
fletem localmente ccmdições climáticas 
próprias e com isto atuando na sua dis
tribuição. 

c) A geologia é basilar, não só 
para a compreensão dos fenômenos geo_ 
morfológicos, como também para a ex
plicação da formação · dos solos e, em 
alguns casos, para a explicação da pró-
nria fisionomia vegetal. · 
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d) As regiões de ocorrência nor- nheiro·é sobremodo sensivel à saturação 
mal da Araucária estão bem represen- do ar carregado de salinidade. 
ta.das geologicamente. Na Mantiqueira A ausência ou a extrema escassez 
aparecem rochas arqueanas, algon-
quianas e nefelinicas, provàvelmente da Araucária na serra dos órgãos. e na 
jurássicas. No planalto paulista surgem Bocaina, em latitudes e altitudes que 
também rochas cristalinas e metamór- reproduzem condições fisiográficas mais 
ficas ao lado de formações permocarbo- ou menos semelhantes às que se regis
nfferas. No Paraná há 0 arqueano e a.1- tam nas regiões de sua ocorrência nor
gonquiano na parte oriental do planai- mal, parecem comprovar as nossas as
to; na parte central predominam as ro- serções. Observe-se, ainda, que tanto a 
chas gonduânicas que se estendem por Bocaina como a serra dos órgãos, em 
São Paulo, ao norte, e Santa catarina, virtude da sua condição em relação ao 
ao sul; na parte ocidental, 0 planalto litoral, ficam francamente expostas aos 
é triássico constituído de eruptivas bá~ ventos marinhos dos quadrantes SE e 
sicas, que por sua vez cobrem todo 0 SW. São observações, conforme já as-
la lt 1 1 d sinalamos, que dependem de compro-

P na 0 su r ogran ense. vação. Nada impede, todavia, que elas 
e) As observações pedológicas fel- fiquem lançadas aqui, como uma con

tas até agora demonstram que o pinhei- tribuição para o futuro. 
ro prefere os solos de acentuada acidez, -
geralmente de pH aba~o de 6. Os ar- Beneval de Oliveira 
gilosos silticos são os que reúnem me-
lhores condições para o seu desenvolvi
mento. Precisam, ainda, os pinheiros, 
de solos mais ou menos porosos e de 
boa higroscopieidade . 

f) A porcentagem de SiOº no solo 
é, portanto; de suma importância para 
o pinheiro; - há, no planalto basálti
co do Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul, certos aspectos de re
vestimento vegetal que precisam de ser 
esclarecidos, pois permanecem, ainda, 
nas brumas do mistério. Referimo-nos 
a certas manchas de campos em meio 
a êsse imenso planalto, cob'erto, em 
muitas áreas, de densas florestas. 

1 . 
Quer-nos parecer que a ocorrência 

de tantas áreas de campos em plena re
gião do trapp, quase sempre ocupan
do os divisores d'água, sejam motiva
dos por fenômenos de desbasificação e 
dessilicificação dos solôs em processo 
~ laterização, e que êsses solos, ocu
pando os lugares mais altos do platô, 
sejam, portanto, mais compactos e me
nos úmidos. São fenômenos que evi
dentemente carecem de confirmação, 
recomendando-se, para tanto, a feitura 
de grande número de perfis, para estu
dos comparados nos laboratórios. ts
ses estudos devem logicamente abran
ger a petrografia das rochas, sejam 
elas basaltitos, meláfiros ou diabásios, 
ou ainda arenitos de Botucatu, muitas 
vêzes empacotados entre os lençóis de 
lava. 

g) Outra observação que carece 
de confirmação, mas que pode ser per
feitamente focalizada, é a de que o pi-

LITERATURA COMPULSADA 

BLAIR - Thomas A. ~ Climatology -
General and Regional. New-York 
-:- 1942 - Frentice Hall, Inc. 

CARVALHO, Paulino f. de - Geologia 
do município de Curitiba. Bqletim 
82 do Serviço Geológico e Mineraló
gico do Ministério da Agricultura. 

G~AES, Djalma - Província 
Magmática do Brasil Meridional . 
Boletim 64 do Serviço Geológico e 
Mineralógico . 

LEINZ, Viktor - A silificação dos se
dill).entos gonduânicos no sul do 
Brasil e sua origem . Publ. esp. 
do D.N.P.M .. 

MORAIS RtGO, Luis Flores de - A 
geomorfologia do Estado de São 
Paulo e sua gênese. 

MORAIS R,tGO, .Luis Flores de e SOU
SA SANTOS, Tarcísio - Contribui
ção para o estudo dos granitos da 
serra da Canta.reira. Boletim n.º 
18 do· Instituto Tecnológico de São 
Paulo. 

OLIVEIRA, Beneval de - Aspectos físi
cos e humanos dos Campos Gerais 
do Paraná, in Observador Econô
mico e Financeiro, dezembro de 
1946. 

SETZER, José - Classificação dos solos 
do Estado de São Paulo. 

Normais Climatológicas - Publicação 
especial do Serviço de Meteorologia 
do Ministério da Agricultura. 



RESENHA E OPINIOES 

Origem e evolução do Brasil 
fitogeográfico • 

Segundo as primeiras concepções 
de geografia botânica quando eram le
vadas em consideração apenas as in
fluências termais••, e quando o globo 
terrestre foi dividido em oito zonas, o 
Brasil ficou incluído nas quatro pri
meiras: 

I - Zona Equatorial ou Zona 
das Palmeiras e Bananei
ras, notabilizada pelos 
cipós e orquídeas epifi
tas na mata virgem. 

II - Zona Tropical ou Zona das· 
Pteridó fttas. 

III - zona Subtropical, caracte
rizada pelas Mirtáceas e 
Laurãceas. 

IV - Zona Temperada ou zona 
das árvores de fôlhas 
verdes e imarcessiveis. 

"Embora. o domínio floral brasilei
ro não apresente constituição uniforme, 
que lhe permita conferir unidade geo
gráfica numa classificação das diversas 
zonas fitogeográficas da América tro
p)cal, de um modo geral é ainda a clas
sificação de Martius que tem servido de 
apoio às diversas concepções em tôrno 
da geografia botânica do Brasil, em
bora elas representem apenas forma
ções vegetativas diversamente distri
buídas por todo o território e somente 
predominantes uma sôbre as outras em 
determinadas regiões" 1 • 

• Artigo, orlglnàriamente, publicado em 
Tribuna Fannacl!uttca - Vol. XV (1947) -
N .9 10. 

•• Dada a grande importância da distri
buição do calor na superficie do globo sõbre a 
fisionomia da flora, distinguem-se três tipos 
de vegetação: Flora doa trópicos, flora das zo
nas temperadas e flora 4rtica. 

Engler, estudando a flora das regiões tro
picais, dividiu a vegetação em seis grandes 
classes: halófilas, hidrófilas, higrófilas mega
termaiB e higrófilaa meaotermais subxerófilas 
e xerófilas. . . 

F. e. Hoehne, em seu estudo sõbre a "Fi
sionomia da Flora dO' Brasil" (citação de W. 
Potsch). aceitou· as seis grandes classes do 
sistema criado por Engler, estudando cada uma 
delas dentro do Brasil. 

A. P. De Candolle, segundo as exigências 
do calor, havia dividido as plantas em quatro 
grupos: megatermais, as que exigem tempera
tura constantemente superior a 2()o C; meaoter
mai8 as que se desenvolvem na temperatura 
aproximada de 15° e ; microtermai8 as que 
vegetam a partir de 0° e finalmente hequiato
termaia as que vegetam em temperatura abaixo 
de 0°. 

1 Olimplo da Fonseca - "A Flora", ln 
Dfciondrio Histórico, Geogr4fko e Btnogr4fico, 
edição comemorativa do centenário da Inde
pendência, 1922. 

Com efeito coube a. Martius a glória 
de ter estudado com todo o entusiasmo 
a chamada "fitofisionomia do reino ve
getal no Brasil", dividindo posterior
mente a flora brasileira em cinco pro
víncias, cada qual com o nome de uma 
ninfa mitológica:• 

I. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

NQJ>éias: ninfas protetoras de 
vales e prados . lt a região dos 
vales extra-tropicais. 
Dríades: ninfas protetoras dos 
bosques. lt a região montano
-florestal. 
Oréades: ninfas companheiraa 
de Diana, deusa da caça. São 
as regiões . montano-campes
tres intertropicais. 
H amadríades: ninfas proteto
ras das árvores. São as zonas 
sêcas, as caatingas, com três 
subdivisões: · 
1.e. Dríades-Oréades: caatin
gas, rios secos e lugares are
nosos. 
~,a Oré,ades- Hamadríades: 
campos áridos (?). 
3.e. Dríades ~ Hamadria:desJ: 
montes áridos (?). 
N áiades: ninfas das águas. 
Região cálldo-úmida. 

Caminhoá, opinando que se deve 
prescindir da Mitologia e basear-se 
mais na Geografia e no estudo compa
rativo da flora do país no estudo geo
gráfico-botânico, estabeleceu o seu pró
prio sistema, dividindo o Brasil em três 
regiões·:• 

I. Região das Florestas: 

1. Florestas de lugares mon
tanhosos e secos: 
a) Tropicais 
b) Subtropicais. 

2 . Florestas de lugares úmt
dos: 
a) Tropicais 
b) Subtropicais. 

II. Região dos Campos:· 

1. Campos Gerais 
2. Tabuleiros cobertos, cer

rados ou carrascos, cha
padas, etc. 

3. Campos baixos, prados, 
etc .. 

• Arvaro Astolfo da Silveira - Narrati!HJIJ 
e Memória8, Vol. I, 1924. 

• .J. M . Camlnhoâ - Botdnica Geai e M~
àka, 1884. 
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m. Região das Aguas: 

. 

1. Zonas fluviais 
2. Lacustres 
3. Das margens alagadiças 

dos rios, ribeir<JB, etc . 
4. Dos pântanos, éharcos, 

brejos, turfeiras. 
5. Marinhas ou no seio dos 

mares. 
6. Marítimas ou das costas 

do mar e em particular 
as banhadas · por suas 
águas, tanto do conti
nente, comq nas ilhas, 
margens, restingas', du
nas, etc .. 

Barbosa Rodrigues, sistematizando 
mais o assunto, dividiu a flora brasi
leira igualmente em três zonas: 

I. Amazontna: 

1. Região litoral 
2. Região plana 
3. Região das cataratas ou 

terra firme . 

Il. Zona Montano-Campesina: 

1. Região cálida 
2. Região frigida . 

m. Região Marina: 

1 . Região tropical 
·2. Região subtropical. 

Esta divisão de Barbosa Rodrigues 
S<>freu uma simplificação maior, fican
do a divisão primária da flora brasilei
ra, segundo os sistemas de Engler e Rik
ki reduzida a duas1 únicas províncias, 
constituindo ·dois tipos ecológicos fun
damentais: 

1.º - o tipo hidrófüo-megatérmico 
da flora amazônica; 

2.º - o tipo subxerófilo, desconti
nuo, da zona extra-ama
zônica, atual, outrora com 
predominância do tipo hi
grófilo (florestas: quase 
60% hoje reduzidas, A. J; 
de Sampaio) . 

Aproveitada em 1807 por Humboldt 
e Bonpland a "idéia de uma geografia 
dos vegetais", lembrada antes por Wil
denow, ela foi contudo efetivada por 

Engler, em ·cujo sistema o Brasil se acha 
enquadrado na "região tropical do 
Novo Mundo (Reino vegetal neo-trópi
co) ; compreendendo a principio a Pro
víncia Norte-Brasílica e a Provincta do 
Rio Amazonas ou Hylaeia e a Província 
Sul Brasileira * . 

Se a Engler são conferidas as hon
ras de ter dado à flora do Brasil uma 
distribuição geográfica, estabelecendo 
em linhas gerais duas grandes provín
cias, nem por isso deixam de ser valio
síssimas e aceitáveis as contribuições de 
A. J. Sampaio, quem entre nós mais e 
melhor se tem preocupado com o pro
blema da fitogeografia, apresentando 
uma ligeira mas sensível modificação 
a:o sistema geo-botânico de Engler na 
parte· que diz respeito ao Brasil•,•. 

No ·sistema de Engler a Provincia 
Sul-Brasileira divide-se em quatro re
giões ou subprovíncias: a Região das 
Florestas Tropicais do Brasil Oriental 
(Driades de Martius) ;. a Região das 
Caatingas do Nordeste ou do Sertão 
(caatinga de Drude; Hamadriades de 
Martius) ; a Região dos Campos, in
cluindo os campos do interior do pais, 
sem distinção de categorias (Oréades 
de Martius e por fim a Região Sul-Bra
sileira das Araucárias (Napéias de Mar
tins) e como simples apenso à série 
de zonas a ilha da Trindade do Sul. 

A. J. de Sampaio justifica a ne
cessidade de ser substituída a expressão 
sul-brasileira do sistema de Engler, por 
extra-amazônica, pois os "campos ge
rais" da Amazônia são hoje mais bem 
conhecidos não ·podendo, portanto, a 
chamada Província Sul-Brasileira co
meçar apenas no Maranhão, onde ter
mina a leste a flora amazônica; além 
de não se poder aceitar a designação 
,,.sul-brasileira" para uma região ou 
próvincia que comece no Maranhão e 
que estaria muito bem lembrada para 
a zona da Araucária, característica do 
Brasil Meridional. 

Nestas condições a flora do Brasil 
divide-se em duas grandes províncias, 
predominando na primeira uma vege
tação luxuriante, sob influência alu
vial-pluviométrica do rio Amazonas, 
constituindo a Província Amazônica, 
Flora Amazônica ou Hiléia Brasileira; e 
a segunda, ocupando a maior parte do 
território brasileiro, sem gozar da in-.. 

• Engler-Diels - Syllabus àeT P{úmllenfa
mmen, 1935. 

• A. J. Sampaio - "Fltogeografia do Bra
sil". Boletim do Museu Nacional, Vol. VII 19'30. 

• A. J .· Sampaio - "Fitogeograt a do 
Br_asll". OoleQ4o Brasiliana, 1934. 
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I 
fluência aluvial-pluviométrica do rio
-mar a Província Extra-Amazônica ou 
FZorà Geral, com repercussões na pró
pria Hiléia, em campos ali inclusos. 

' Se a Flora Amazónica apenas com
preende duàs zonas: a do Baixo Ama- . 
zonas e a do Alto Amazonas, desde que 
assim já é vulgarmente dividida a Ama
zônia,• já a Flora Extra-Amazônica ou 
Flora Geral e que é essencialmente 
campestre (sic) divide-se em seis 
zonas: 

1.ª - Zona dos cocais , 
2.a - Zona das Caatingas 
3.ª - Zona das Florestas Orientais 

. (ou das matas costeiras). 
4.ª - Zona Sul-:Brasiletra da Arau-
. cária (ou dos Pinhais) . 
5.ª - Zona dos Campos 
6.ª - zona Marítima, compreen

dendo: 
a) vegetação halófila do 

litoral, desde o cabo 
Orange no Pará até o 
arroio Xui no Rio 
Grande do Sul. 

b) a flora insular: 
i. das ilhas afastadas: 

Fernando de Noro
nha, Trindade e ro
chedos de São Pedro 

2 . das llhas costeiras. 
· c) o fitoplânton ou Flora 

Oceânica flutuante. 

Aliás Lindman já anteriormente 
havia lembrado a subdivisão da provin
cia sul-brasileira em dois distritos: um 
ao Norte, de vegetação tropical, ou alto
-brasileira e outra ao Sul, de vegetação 
mista de elementos tropicais e subtro
picais ou temperados: a vegetação sul- · 
-brasileira no sentido estrito, apoiado 
possivelmente em Wappãus. 

Realmente o antigo professor da 
Universidade de Goettingen, assinalan
do a flora brasileira como extraordinà
riamente rica e que na fisionomia ge
ral da vegetação se apresentam con-

. trastes bem significativos, causados pe
la natureza orográfica e climática do 
país, dividi.u o Brasil em três regiões 
fitog~ogrãficas: 

l.ª - a Zona Equatorial ou Hiléia 
Amazônica de Humboldtt. 

• Serebrenik apresenta ainda a 3.• -
do e8tudno, que estende do rio Xingu à costa, 
e distingue-se do "Baixo AmazonB.B" por apre
sentar a flora mais vigorosa, graças ao melhor 
regime pluviométrico. 8. 

2.ª - a Zona Costeira Atlântica. 
3.ª - a Zona do Interior, on,de pre

dominam os campos, com 
duas subdivisões: 

. a) uma maior setentrional 
(tropical) 

b) uma menor meridional 
(subtropical) . 

Não deixa de ser .interessante a di
visão do Brasil em "regiões naturais" 
lembrada pelo P. Geraldo José Pau
wels S. J., ao desenvolver o seu impor
tante trabalho "O conceito da: régião 
natural e uma tentativa para estabele
cer as regiões naturais do Brasil"ª· 

I. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

Amazônia: Planicie e Planal
to; temperatura média eleva
da, de amplitude minima; 
grande abundância de chuva 
e água corrente; imensa vege
tação florestal; indústria ex
trativa de borracha; criação 
de gado e agricultura insigni
ficante; o homem ainda d~ 
minado pela natureza. 
Região das C(latingas: planal
to; temperatura média eleva
da, com amplitude peque
na; precipitações medíocres, 
distribuídas por poucos me
ses, ·sumamente irregularea, 
donde provém o flagelo daa 
sêcas; rios intermitentes; flo .. 
ra xerófila de caatingas e cer
radões; agricultura e pasto
reio. 
Planaltó Meridional: planal
to; temperatura média Illenos 
alta, amplitude Illaior (dife
rença entre verão e inverno); 
precipitações regulares atê 
abundantes; vegetação flores
tal e, principalmente, cam
pestre: riquezas minerais, so
bretudo de ferro; criação de 
gado, agricultura e indústria 
extrativa de erva-mate. 
Litoral: planície e serras; tem
peratura elevada, com ampli
tude regular; chuva abun
dante; rios perenes, vegeta
ção florestal; agricultura. 
Região Uruguaio-Brasileira: 
planicle e planalto; telllpera
tura média menos alta, com 
amplitude bastante grande, 
dai diferença notável entre 

s Ret>(sta do Imtitu to Hiatóiico e Geo
grdfico do Rio Grande do Bul, P6rto Alegre, 
1926, I •e II trimestres. Ano VI. 
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verão e inverno; chuva abun
dante durante todo o ano; ve
getação campestre, com espé
cies estrangeiJ;"as; criação de 
gado. 

VI. Planície do Alto Paraguai : 
planície pantanosa; tempera
tura média e umidade relativa 
elevada; chuvas regulares, re
partida por alguns meses; 
rios P!lrenes e sujeitos a gran
des diferenças de nivel; ve
getação campestre e florestal, 
espécies ~trangeiras; . criação 
de gado. 

Ainda sôbre o mesmo tema, Ovldio 
da Cunha," preferindo a expressão "si-

necologia vegetal", para o estudo dos 
aspectos fisionômicos de várias forma
ções botânicas" e dentro de um quadro 
climato-botânico, diz ainda que o que 
determina a identidade da fisionomia 
botânica de duas regiões, muita vez 
longínquas uma de outra, é o clima se
melhante, porque uma planta não pode 
aclimatar-se senão onde encontra con
dições ecológicas vizinhas das da zona 
de origém, conforme ensina Flanault. 
Considera que as regiões botânicas do 
Brasil estão divididas quase pelas li
nhas dos isotermos, designando-se hoje 
os climas do Brasil pelas próprias zo
nas de vegetação. 

Apresentou o seguinte quadro si
nótico, que traduz às idéias mais mo
dernas acêrca da fitogeografia do Bra
sil: . 

Formação Amazonina . 

ou Hiléta Amazônica 
{

matas de terra firme 
pestanas 

Flora Amazônica .....• várzeas 

Formações Campestres 
{

campinas 
caatingas do rio Negro 

(bamburrais, de 
Spruce). 

Savanas 
Flora Extra-Amazônica l Matas Costeiras {

caatingas 
cocais 
pinhais 

Flora Marítima 

{ 

Tropical 

Litorân~~ 

Não menos interessante é a divisão 
do Brasil em três regiões fqndamentais 
em forma de faixas paralelas, de dire
ção SW-NE e de largurâ decrescente 
de oe:;te para leste, lembrada por Salo
mão Serebrenick 'º: I. Regiãó Equatorial 
ou Amazônica, II. Região Sertaneja ou 
do Sertão, III. Região do Litoral e emol
du.rando, do lado do mar, essas três 
regiões fundamentais, estende-se a es
treita Faixa Marítima. 

O autor sa'lienta a notável correspon
dlncia entre essa divisão, fitogeográfica · 

• "Introdução à antropogeografia sertane
ja" - Bolettm do Ministério do Trabalho, In
dt\atrla e Comércio, n. • 21, maio (1936) . 

10 Aspect03 Geográficos · do Brasi l (0 cli
ma, a terra e o homem). 1942 - Servlco de 
Informação Agrfcola, Rlo de .Janeiro . 

j coqueiros 
(mangais 

{
dunas 
fitoplânton 
zooplânton 

e a divisão do país em zonas de umida
de: a Região Amazônica estende-se na 
área de umidade compreendida entre 
80% e 95%; o Sertão ocupa o vale hígt.:. 
do do país, umidade inferior a 80% e a 
Região Litordnea abrange a costa, de 
umidadle compreendida: entre 80% e 
85%. 

A Região Equatorial compreende as 
seguintes subdivisões: a) zona do alto 
Amazonas; b) do baixo Amazonas; c) 
zona do Estuário (incluída a faixa ma
rítima, com suas divisões) . 

A Região do Sertão: a) zona dos 
cocais (incluída a faixa marítima); b) 
zona das caatingas; c) zona dos cam
pos; d) zona dos pinhais e e) zona das 
campinas e seus tipos de vegetação. 
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· A Região do Litoral: a) zona das 
florestas orientais ou das matas costei
ras; b) faixa maritima, e suas respecti-
vas divisões. · 

Entrando em considerações em tôr
no do "aspecto geral da vegetação do 
Brasil", o Prof. Lindalvo Bezerra dos 
Santos :u diz que o Brasil não apresenta 
uma unidade de clima, nem de relêvo, 
variando os solos, pelo que a paisagem 
brasileira se diversifica em grandes 
.quadros tipicos, tanto pelo aspecto da 
vegetação quanto pela composição da 
flora. E julgando que êsses grandes 
quadros podem ser denominados zonas 
ou regiões fltogeográflcas, apresenta 
para o Brasil oito grandes aspectos ge
rais principais: 

I. Florestas Tropicais (compreen
dendo a floresta propriamente 
da região equatorial, floresta 
da encosta atlântica e floresta 
do vale do rio Paraná) . 

II. Pinhais de Araucaria Angustt-
folia, cuja área geográfica 
principal é o planalto meridio
nal do Brasil, apresentando 
maior concentração nos Estados 
do Paraná e Santa Catarina, 
aparecendo também em boa 
quantidade no planalto rio
grandense do sul. 

III. Cerrados, semelhantes às sa
vanas tropicais, que são cam
pos arborizados (árvores espar
sas, tipo predominante do pla
nalto, sendo a vegetação mais 
comum em Mato Grosso, 
Goiás e grande parte de Mi
nas Gerais) . 

IV. C'ampinas, além de aparece
rem em zonas com climas dos 
cerrados, alternando muitas 
vêzes com êstes, elas se apre
sentam mais extensas nas 
regiões de clima su,btropical, 
semiúmido com chuVJas uni
formeménte distribuídas. 

11 Boletim Geogrdfico, ano I, n .• 6, agôsto 
de 1943. 

Apresentam estas zonas, duas 
ocorrências que dão à paisagem 
um cunho muito especial: as 
florestas beira-rio (ciliares ou 
em galeria) e os capões. 

V. Caatingas tipicamente xerófl
las, cuja superficie de ocorrên
cia é o bloco norte-oriental do 
grande planalto brasileiro, ln-

. teressando os sertões dos Es
tados nordestinos, onde, apesar 
de não ser exclusiva, assume 
um caráter de dominância. 

VI. Babaçuais: representada pela 
superfície de ocorrência predo.. 
minante da palmeira babaçu. 
as formações hidrófilas e coin
cidem com uma região de rios 
perenes. 

VII. Vegetação Litorânea compreen
dendo a estreita faixa de ve
getação beira-oceano, de cará
ter halófilo, oferecendo os se
guintes aspectos principais: 
1. Coqueirais, formações den

sas e mais freqüentes desde 
o Ceará até o sul do litoral 
baiano. No nordeste, acom
panhando o coqueiro, apa
rece o cajueiro. 

Z. Vegetação das Restinga. 
nas elevações arenosas já 
consolidadas. 

3. Mangues, vegetação de cos
ta baixa tropical, inundá
vel por ocasião das marés. 

VIII. Complexo de pantanais cuja 
superfície é a baixada mato
grossense, entre a borda oci
dental do grande planalto e O · 
sulco do rio Paraguai. 

O pantanal é um complexo 
com ocorrências de florestas 
tipo amazônico, matás de en
costas, palmeiras, cerrados. 
campinas, matas beira-rio, ve
getação dos alagados, vegeta
ção aquática etc., não consti
tuindo um brejo ou alagado 
permanente. 

Carlos SteUfelã 

--

&1te "Boletim", a "Revista Brasileira de Geografia" e as obru da "Biblioteca GeogrAtlea 
Brasileira" encontram-se à venda nas principais livrarias do pais e na Secretaria Geral 

do Conselho Nacional de Geografia - Praça Mahatma Gandhl, 14 - Edlflclo Francisco Sern4or. 
6.0 andar - Blo de Janeiro, D. F. 

B.G. -10 



f'lmtribuição ao ensino 

Divisão Regional .do Brasil 
Prof, Fábio de Macedo Soares Guimarães 

Diretor da Divisão de Geografia do S.G.C. 

No estudo geográfico de uma pais, observa-se que êle pode ser dividido em 
J)artes distintas, cada uma delas caracterizada por uma. certa homogeneidade 
geral. Tais partes são as chamadas "regiões". Cada região pode ser fàcilmente 
definida pelos específicos geográficos que a caracterizam, distinguindo-a nitida
mente das regiões vizinhas. 

A homogeneidade que se observa numa região, não é absoluta, pois há 
sempre algumas diferenças entre quaisquer dos seus trechos. Abstraindo-se, 
porém, das diferenças secundárias, é possível considerar-se regiões relativamente 
extensas, definindo-se cada unia delas por alguns aspectos gerais de maior im
portância. 

Estudando-se pormenorizadamente uma região, pode-se fazer uma subdi
visão em segundo grau, em "sub-regiões" caracterizadas por aspect.os secun
dários. Cada sub-região pode, por sua vez, ser subdividida em áreas menores, 
num estudo cada vez mais minucioso. Chega-se, assim, a um parçelamento do 
país, em graus sucessivos, constituindo-se uma verdadeira hierarquia de subdi-
visões regionais. · 

Segundo a divisão regional estabelecida pelo Conselho Nacional de Geogra
fia, o Brasil está dividido, sucessivamente, em cinco (5) Grandes Regiões, trinta 
(30) Regiões, oitenta e três (83) Sub-Regiões, e cento e noventa e oito (198) 
Zonas ·Geográficas. Tal divisão foi aprovada pela Resolução n.0 143 de 13 
<de julho de 1945, da Assembléia Geral do Conselho. Aprovada ainda pela As
~mbléia Geral do Conselho Nacional de Estàtístici;t, serve a mesma de base 
para o agrupamento regional dos dados es.tatisticos sôbre o Brasil. · 

Cada "Grande Região" é na realidade um grupo de regiões distintas, ligadas, 
•ntretanto, por relações .de interdependência, tendo-se em vista as suas relàções 
reciprocas. Assim, por exemplo, na Grande Região Nordeste, há, pelo menos, 
duas partes bem diversas: o "sertão" semi-árido, de economia baseada na pe
cuária e a chamada "mata", longa faixa adjacente à costa oriental, com chuvas 
abundantes e com importante agricultura, em que predomina a cana de açúcar. 
Apesar de contrastantes, essas duas partes se completam e devem ser consideradas 
ee>njuntamente, num grande agrupamento regional. . considerações análogas 

Eem ser feitas em relação às outras Grandes Regiões. As cinco Grandes 
Iões correspondem à divisão tradicional do território brasileiro em cinco 

rtes: Norte, Nordeste, Leste. Sul e <'.'.entro-Oeste. 
Çada uma das trinta "Regiões" caracteriza-se por uma certa homogeneidade 

Q\18.nto a grandes aspectos estudados pela Geografia Fisica: geologia, relêvo, cli
ma, "eget~ão, etc. Tais aspectos não apresentam igual importância na ca
racterização de tôdas as Regiões . . Para cada uma delas há um aspecto que lhe 
dá .;a.. sua "nota característica", isto é, assume importância predominante na sua 
lndi'Vidualização: ora é o relêvo, ora é a vegetação, ora é o clima, etc. Cada 
Região, por conseguinte, se apresenta homogeneidade em relação a um ou dois 
aspectos físicos, pode comportar certa -heterogeneidade em relação a outros 
aspectos. 

l<ias "Sub-Regiões" chega-se a um maior grau de homogeneidade, em cada 
uma delas," considerando-se um conjunto de caracteres físicos importantes. 
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Tanto as Regiões quanto as Sub-Regiões são individualizadas segundo os as
pectos estudados pela Geografia Física, isto é, nelas não ae consideram as dife
renciaçõe$ introduzidas pelo Homem, os fatos da Geografia Humana. Perten
cem. por isso, ao tipo de regiões denominadas, pelos geógrafos, "regiões naturais". 

No quarto grau de subdivisão, apresentam-se as "Zonas Geográficas". Cada 
uma destas é bastante homogênea, quer quanto à Geografia Física, quer quanto. 
à Geografia Humana. Pertencem, por conseguint~. ao tipo de regiões chama..
das "regiões geográficas", pois que nelas se considera o conjunto de todos os 
aspectos geográficos. Segundo tais zonas são feitos os agrupamentos de dados 
estatísticos, nos diversos Estados e Territórios brasileiros. Constituem elas as 
bases territoriais para os estudos geoeconômicos. 

A delimitação das regiões, nos' diversos graus de subdivisão, não se subo! 
naria, a rigor, a quaisqµer limites de circunscrições político-administrativ 
Atendendo, entretanto, às necessidades da administração e sobretudo ao f 
de que os dados estatísticos são apresentados por tais circunscrições, toma 
forçoso adaptar a delimitação das regiões às divisas político-administratl"'
mesmo com o risco de fugir-se a uma divisão regional puramente geogrâfió$:l 

Num primeiro grau de aproximação, em que se consideráram os Estados e 
· Territórios ·como unidades territoriais indivisíveis, foi estabelecida uma divisãa 

regional do Brasil, apenas segundo as cinco Grandes Regiões, cada uma delas 
correspondendo a detetminado grupo de Estados e Territórfos. Tal foi a di
visão regional, aprovada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 
1941 (Resoluções ns. 272 e 225 das Assembléias Gerais, respectivamente, dos 
Conselhos Nacionais de Geografia e de Estatística) e recomendada aos diversos 
·Ministérios pela circular n.O 1, de 31 de janeiro de 1942, da Presidência da. 
República. É óbvio que tal divisão não pode ser rigorosa, pois há Estados · que 
compreendem trechos pertencentes a diversas Grandes Regiões . A Bahia, por 
exemplo, classificada na Grande Região Leste, abrange uma grande área, ao norte, 
com cara,cterísticas essencialmente nordestinas (clima semi-árido, vegetação de 
caatingas, economia baseada na pecuária, etc.) ; outra área, a oeste, filia-se ni
tidamente ao chamado Centro-Oeste. A necessidade de manter os Estados. 
indivisos, impede uma divisão regional estritamente geográficà.. 

o segundo grau de aproximação foi atingido com a divisão aprovada pelo. 
J.B.G.E. em 1945, com a subdivisão do Brasil sucessivamente em Grandes Re
giões, Regiões, Sub-Regiões e Zonas Geográficas, conforme foi acima expostfJ1 
Em tal divisão não foram considerados às limites dos Estados e dos Territór~oC 
mas apenas os dos municípios. Foi indispensável manter indivisos os municípiOli 
pelo fato importante de que os dados estatísticos são apresentados segundo tais 
circunscrições . . 

Esta divisão regional aproxima-se já bastante da que seria feita por consi
derações exclusivamente geográficas. Somente nos trechos em que os muni
cípios são demasiado extensos é que os limites regionais tiveram de ser ainda 
sensivelmente deslocados. Com a criação .de novos municípios, resultantes de 
desmembramentos dos atuais, a divisão regional ir-se-á ajustando progressiva
mente à realidade geográfica. 

Quando, futuramente, os dados estatísticos forem apresentados segundo os 
distritos, será então possível' chegar-se a um terceiro grau de aproximação, no 
estabelecimento de uma divisão regional mais rigorosa. 

Observemos ainda que uma divisão regional representa o coroamento dos 
estudos geográficos e será tanto mais perfeita quanto maior fôr o conhecimento 
geográfico do pais. Os trabalhos de campo, que o Conselho Nacional de Geognr,. 
fia vem empreendendo, bem como estudos realizados por outras instituições e. 
mesmo por particulares, já revelam muitas correções a fazer na atual divisáQ 
regional. A mencionada resolução n.O 143 de Assembléia Geral do Conselho 
prevê, aliás, a revisão periódica dêsse trabalho. · A próxima revisão será reall
zada em 1949, aproveitando-se a oportunidade de adaptar-se a divisão regional à 
nova divisão territorial (segundo comarcas, têrmos, municípios e distritos) do 
país. · 

Uma divisão regional nunca se poderá considerar definitiva, comportando 
,empre aperfeiçoamentos, paralelos às novas aquisições que se fizerem . no co
llbecimento cada vez mais perfeito das realidades geográficas de um país. 



Cadastro de Proiessôres de Geografia 
Organizado pela Secção Cultural do C. N. G. 

COLÉGIOS E GINASIOS • 

PARANA 

Curitiba - Colégio Belmiro César - Artur Borges de Macedo Jú.nior; Maria Ca
rolina de Paula . 

1 

Curitiba - Colégio Partenon - Rômulo Barbosa dos Santos; Nelson Eduardo 
Mendes; Arí Luís Bittencourt Fontoura; Colombo de Sousa. 

PERNAMBUCO 

Recife - Colégio Conceição - José Ferraz; Joaquim Oliveira; José Fenelon 
Araújo Ag~iar. 

RIO DE JANEIRO ·. 
Nova Iguaçu - Ginásio Leopoldo - Benedito J. S. Leite; Leopoldo M. Barbosa; 

Newton G. Barros; Rui Las Casas Brito. 

Três Rios - Ginásio Entre Rios - Carlos Henrique Reis Monnerat; Clodoaldo 
de Carvalho . 

RIO GRANDE DO SUL 

Pôrto Alegre- Colégjo N . S. das Dores - Martin Weber; João S. Pajés. 

Colégio Sevigné - Lígia Dias; M. Anunciação Bina Machado; Filipe M. Carrlon; 
Otelo S. Laurent; Taís Silva Antunes; Lina Leite da Cunha; Maria Catarina 
Parmagnani. · 

SANTA CATARINA 

Florianópolis - Ginásio Goração de Jesus - Alzira M . de Sousa; Rita de Cãssia 
Nunes Pires; Mar~a Júlia Medeiros; Constança Franciscani. 

SAO PAULO 

Ituverava - Ginásio Municipal de Ituverava - Cícero Barbosa Lima; Maria 
Barbosa Lima. 

SERGIPE 

Aracaju - Ginásio N. S. Auxiliadora - Carlos Figueiredo da Silva CPe.) ; Al
fredo Tenório dos Santos {Pe.); Osvaldo José de Carvalho (Pe.); Tennyson 
Ribeiro. 

• Respostas recebidas durante o mês de outubro findo. 
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Recife - Escola Técnica de Comércio Damas da Instrução Cristã - Dalka Pi
tanga de Mesquita; Aurea Costa Carvalho; Maria do Carmo Pereira de Lu
cena; Ana Maria de Vasconcelos .Beltrão; Lindaura de Mota Silveira. 

RIO DE JANEIRO 

Petrópolis - Escola Técnica de Comércio Princesa Isabel - Maria José Geoffroy. . . 

SAO PAULO 

São Paulo - Escola Comercial Joaquim Nabuco - Ricardo Sérgio Mayony; Paulo 
Sant'Ana; Adriano Genovesi. 

Campinas - Escola Técnica d'e Comércio Campineira - Antônio Marques da 
Tôrres; Henrique Estrada; João Skupien. • 

Pinhal - Escola Técnica de Comércio Espírito Santo do Pinhal - Valdomiro 
Carvalho da Mota; Armando Del Gfüdice. 

SERGIPE 

Aracaju - Ginásio N. S. de Lourdes - João de Araújo Monteiro; Tenriísson Ri
beiro; Ana do Espírito Santo (Ir.); Maria de Assis (Ir.); Normélia Melo 
de Araójo. 

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

.... A fotografia é um excelente documento geográfico, desde que se saiba exatamente o loeal 
fotografado. Envie ao Conselho Nacional de Geografia as fotografias panor&mlcaa que 

poHuir, devidamente legendadas. 
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Capital 

CAMABA DOS DEPUTAl>OS 

PROJETO DE LEI AUTORIZANDO 
..lBERTURA DE CRll:DITO ESPECIAL PARA 
.ATENDER AS DESPESAS COM AS COMEMO
RACõES DO CENTENARIO DE JOAQUIM 
NABUCO - Devidamente justificado o depu
tado Gilberto Freire apresentou à Câmara 
Federal dos Deputados o eeguínte projeto de 
lei dlspando sôbre a abert11ra e aplicação de 
crédito especial destinado às comemorações do 
centenário de Joaquim Nabuco: 

"Art. 1.0 - Fica o Poder Executivo autoriza
do a abrir o crédito especial de Crt 2 000 000,00 
i>ara atender às despesas das comemorações do • 
eentenárlo do nascimento do grande brasileiro 
,Joaquim Nabuco, que ocorre no próximo ano 
ode 1949. . ' 

f 1.º - Cr$ 150 000,00 serão destinados, 
como prêmio, aos três melhores ensaios origi
nais sôbre a personalidade, a vida e a obra 
de Joaquim Nabuco que forem submetidos a 
uma comissão de competentes e por ela jul
gados, ficando a constituição desta com!l!'são 
e organização das bases do concurso a cargo 
do Ministério da Educação e Sa11dc. 

f 2.0 - Cr$ 350 000,00 serão destinados à 
JIUbllcacão, em edição papular, de uma seleção 
'11011 discursos e escritos de Joaquim Nabuco, 
que forem considerados de maior lnterêsse 
«>elal e popular por outra comissão de compe
tentes a ser escolhida pelo Senhor Ministro da 
l!:ducação e Saúde. 

Art. 2.0 - Fica criado na cidade de Recife, 
onde nasceu Joaquim Nàbuco, um Instituto de
dicado ao estudo sociológico das condlçlíes de 
vida do trabalhador brasileiro da região ugrá
ria do Nordeste e do pequeno lavrador da mes
ma reg.lão, visando o melhoramento dessas 
condições, problema que foi a preocupação má
xima ·do grande brasileiro. 

Parágrafo 11nico _:__ Do crédito referido no 
artigo primeiro serão destinados Cr$ 1 000 000,00 
para criação e inicio do funcionamento do Ins
tituto Joaquim Nabuco. 

Art. · S. o Revogam-se as dlsposlcões em 
«>ntr6rlo." 

iC 

PBESID:l:NCIA DA REPllBLICA 
' 

INSTITUTO BBASILEIBO DE dEOGBAFIA 
E ESTATfSTICA 

Conselho Nacional de Geografia 

Diretório Central 

AUMENTO DE VENCIMENTOS DO FUNCIO
NALISMO - FJ!:RIAS COLETIVAS DOS SER
VIDORES DE CAMPO - REGIMENTO DO 
CO:NSELHO - Sob a presidência do major-

. brigadeiro Antônio Appel Netto, representante 
do Ministério da Aeronáutica, realizou-se a 
.2S de novembro uma reunião extraordinária 
do Diretório Central do Conselho Nacional 

Federal 

de Geografia, presente a maioria de seus, 
membros. 

Lida e aprovada a ata da sessão anterior, 
o Prof. Jorge Zarur, secretário-geral interino, 
assinalou a presenca do comandante Ribeiro 
Esplndola, representando, por delegação espe
cial, o Conselho Nacional de Estatistlca. 

Por proposta do Comte . Esplndola passou
se, de imediato, à ordem do dia, tendo sido 
aprovado o projeto, dlspando sôbre () aumento 
de vencimentos do pessoal do Conselho, em 
face da lei n .º 488, de 15 de novembro de 
1948, que foi transformado na resolução 319. 

Ainda na ordem do dia foi autorizada a 
Secretaria-Geral do Conselho a conceder, neste 
ano, férias coletivas aos servidores de campo, 
de acôrdo com as necessidades do s erviço. A 
seguir, foi eleito membro da Comissão encar
regada de elaborar o ante-projeto do Regimen
to do Conselhe o Cel. Renato Barbosa Rodri
gues Pereira, representante do Ministério d!IS 
Relações Exteriores, em substituição ao Ce1. 
Gastão da Cunha, afastado, a pedido, daquela 
Comissão. 

Procedida, por fim a leitura do expediente 
e do "Diário do Conselho, foram aprovados os 
seguintes votos, por proposta do secretàrlo
geral Interino: de congratulações: ao Sr. go
vernador Cel. Edmundo Macedo Soares e Silva, 
pela sua sanção à lei n.o 249, que aprova o Con
vênio entre o Conselho Nacional de Geografia 
e o Govêrno Fluminense; ao Dr. Rafael Xavier, 
secretário-geral do Instituto Brasileiro de Geo.
grafia e Estatlstica pela sua eleição para mem
bro da Comissão Executiva da Associação Bra
sileira de Planejamento; ao Cel. Francisco 
Jaguaribe Gomes de Matos pela sanção da lei 
431 que abre o crédito para a conclusão da 
carta de Mato Grosso ; ao Eng. Christovam Lei
te de Castro pe la sua nomeação para membro da 
Fundação Brasil-Central; ao Instituto Histórico 
e Geográfico Brasileiro do Amazonas pela con
cessão do auxilio financeiro que lhe foi feita 
pelo Govêrno Federal; ao Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro e ao Serviço Geográfico 
do Exército pelo transcurso de suas datas de 
aniversário; d e regozijo, ao general Djalma 
Poli Coelho, pela sua nomeação para dirigir 
o Departamento Técnico e de Produção do 
Exército; de êxito, à Associação dos Geógrafos 
Brasileiros, pela realização da III Assembléia 
Geral em Goiânia, e de felicitações pela Insta
lação solene da Associação Brasileira de Plane
jamento. 

MINISTBBIO DA EDUCACAO E SAllDE 

CENTENARIO DE JOAQUIM NABUCO -
O ministro da Educação e Saúde está cogitan
do das comemorações do centenário de nasci
mento de Joaquim Nabuco, que transcorrerá 
em 1949 . 

Para asseptar, desde já, as medidas neces
sárias à celebração do Importante aconteci
mento, o titular daquela pasta, Sr. Clemente 
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Marlani, providenciou a constituição de uma 
comissão, tendo solicitado do seu colega das 
'Relações Exteriores a designação de um ou 
mais representantes do Itamaratl, sugerindo 
que· para colaborar nos trabalhos da mesma 
comissão sejam convidados os deputados Gil
berto Freire e Luls Viana Filho, como repre
sentantes respectivamente dos Estados em que 
nasceu o eminente diplomata e de onde pro
veio a sua ilustre t:amUia. 

* EXPOSIÇÃO COMEMORATIVA DO VI 
CENTENARIO DE FUNDAÇÃO DA BAHIA -
Com a preeença do ministro Clemente Marianl 
e de outras autoridades, inaugurou-se a 24 de 
outubro no Ministério da Educação, a soleni
dade de inauguração da exposição de fotogra
fias em cores de B. Neil!, em comemoração do 
IV centenário de fundação da cidade do Sal
vador. 

ic 
MINIST:li:RIO DA GUERRA 

Instituto de Geografia e História Militar 
do Brasil 

CENTENARIO DE NASCIMENTO DO GE
NERAL SILVA TELES - O Instituto de Geo
grafia e História Militar do Brasil e o Clube 
Militar, associando-se às homenagens que fo
ram tributadas à memória do general Carlos 
Maria da Silva Teles, por motivo do transcurso 
do centenário do seu nascimento, promoveram 

• 
a 6 do corrente, na sede da última daquelas. 
Instituições, uma sessão magna comemorativa 
do aconteclmei;i.to, durante a qual falaram sõ
bre a personalidade do eminente mllltar o 
coronel Henrique Cunha e o major Olocléclo 
de Paranhos Antunes, consultor técnico do 
Conselho Nacional de Geografia. 

ic 

UNIVERSIDADE DO BRASIL 

Faculdade Nacional de Filosofia 

S:li:RIE DE PALESTRAS SôBRE GEO
GRAFIA DO BRASIL - A cadeira de Geogra
fia do Brasil da Faculdade Nacional de Filoso
fia, promoveu recentemente uma série de pales
tras sôbre Geografia do Brasil que teve curso 
no perlodo compreendido entre 27 de outubro 
e 11 de novembro corrente, obedecendo ao 
seguinte programa : 

· Dia 27 - "Aspecto biogeográfico geral ·do 
Brasil; sua divisão em regiões naturais, pekt 
professor Melo Leitão, dia 28 - "Provlnciú 
Amazônica e Guarani", pelo professor Melo 
Leitão; dia 3 de novembro - "Provlnclas Tupi 
e Guarani", pelo professor Melo Leitão; dia 
4 de novembro - "Influência do relêvo da 
América do Sul sôbre o clima do Brasil", pelo 
professor Junqueira Schmldt; dia 10 de no
vembro - "Influência dos oceanos Atlântico 
e Pacifico sôbre o clima do Brasil", pelo pro
fessor Junqueir4 Schmldt, dia 11 de novembro 
- "0 problema da previsão do tempo a curto 
e a longo prazo no Brasil", pelo professor 
Junqueira Schmldt. 

ic 

Instituições particulares 
CLUBE DE ENGENHARIA 

CONFER:G:NCIA SôBRE A BORRACHA -
Sôbre o tema: "Panorama atual e futuro da 
borracha no Brasil" o engenheiro Firmo Dutra 
pronunciou a 29 de outubro no Clube de Enge
nharia uma conferência em que teceu longas 
considerações sôbre o problema do aproveita
mento da borracha como fator de primordial 
importânc!.a econômica do pais. 

Fazendo o hlstórlço da borracha no Brasil 
desde o inicio da sua exploração, demonstrou 
o conferencista, à luz das cifras, a "Ontinua 
elevação do consumo nacional do produto em 
contraste com a baixa das exportações para os 
Estados .Unidos concluindo por afhmar que 
atender somente à borracha é em parte salvar 
a Amazônia quando a solução ideal está no 
desenvolvimento de tôdas as fontes de riquezas 
existentes naquela vasta região. · 

iC 

INSTITUTO HISTóRICO E GEOGRAFICO 
BRASILEIRO 

COMEMORACõES DO 110. o ANIVERSARIO 
DE FUNDAÇÃO DO SODALtCIO - Sob a 
,Presidênola do embaixador Macedo Soares, 
reuniu-se a 21 do mês passado em sessão 
magna comemorativa do seu 110.º aniversário 
de fundação, o Instituto · Histórico e Geográfico 
Brasileiro. 

Declarando aberta a sessão usou da pala
vra, por designação do presidente, o 1.0 secre
tãrio que em nome do Instituto se congratulou 
com o Prof. Pedro Calmon pela sua Investidura 
nas funções de Reitor da Universidade do 
Brasil, sendo na tribuna, substituido por êste 
que na qualidade de orador oficial fêz o ne-

crológlo dos sócios falecidos durante o ano 
social, e que foram os seguintes: ministro Je
rônimo de Avelar Siqueira de Melo, Prof. Luf;I 
Gastão de Escragnole Dórla, senador Robert41 
Simonsen, Dr. Lu!s Antônio Vieira da Sil~ 
Prof. Otelo Reis e padre Leonel Franca. 

ic 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE GEOGRAFIÁ 

INAUGURAÇÃO DO RETRATO DO CO
MANDANTE . BRAS DIAS DE AGUIAR -
ADMISSÃO DE NOVOS SóCIOS - ENALTE
CIMENTO DA PERSONALIDADE DE MAX 
FLEIUSS - A Sociedade Brasileira de Geo
grafia realizou a 27 de outubro último a sua 
nona sessão ordinária do corrente ano, presi
dindo os trabalhos o embaixador J. c. de 
Macedo Soares. . 

Proçedlda a leitura da ata da sessão ante
rior e do expediente, foram submetidas à con
sideração da Casa, pelo presidente, as propos
tas de elevação à categoria de sócios titulares 
dos nomes dos Srs. general Estêves Leitão de 
Carvalho e capitão-aviador Válter Fellú, o que 
posto em votação. após manifestar-se favorà
velmente, entre outros, o presidente da Comis
são de Admissão e Exclusão de Sócios, minis
tro Fonseca Hermes, foi unAnimemente apro
vado. 

Em seguida o comandante Oliveira Belo 
ofereceu à sociedade um retrato do comandan
te Brás Dias de Aguiar, sôbre cuja personali
dade teceu considerações, evocando numerosoa 
episódios da vida profissional e privada do 
eminente geógrafo. Na qualidade de presidente 
da Sociedade o embaixador Macedo Soares 
agradeceu a oferta, seguindo-se na tribuna o 
professor Llndolfo Xavier, que além de prestar 
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homenagem à memória de Brás Dias de Agul11.r, 
elogiou o último número da Retiiata da Socie
dade, dedicada à comemoração do primeiro 
centenário de nascimento do barão do Rio 
Branco. 

Por convite do Sr. presidente, o Sr. minis
tro Fonseca Hermes agradeceu as duas meda
lhas oferecidas à Sociedade, a primeira, criada 
e mandada cunhar pelo Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro, em homenagem à memó
ria do seu secretário perpétuo, Max Fleluss, 
e cujo caráter será o de prêmio a trabalhos 
histórico-geográficos, e a segunda, comemo
ra~l1'a da Exposição Internacional de Paris -
1899 -, reproduzindo o pavilhão brasileiro, 
oferta do professor Vitor de Argolo Ferrão. 
O Sr. Fonseca Hermes enalteceu a persnnali
dade de Max Fleiuss, que foi, durante longos 
anos, o decano da Sociedade de Geografia . Ao 
referir-se à dádiva do professor Argolo Ferrão, 
o orador salientou o valor histórico e senti
mental dessa oferta, porquanto a medalha que 
fem enriquecer o patrimônio da Sociedade 
~enceu ao eminente genltor do ofertante, 
~ foi delegado do Brasil àquela Exposição. 

Prosseguindo, o Sr. Fonseca Hermes re
cordou que, sendo chefe do Serviço de Limites 
e Atos Internacionais e o Sr. embaixador José 
Carlos de Macedo Soares ministro das Relações 
Exteriores, o comandante Brás Dias de Aguiar 
fôra convidado a realizar, no Itamarati, uma 
conferência sôbre serviços de demarcação. O 
objetivo visado era enaltecer e prestigiar a 
ingente e patriótica obra dos demarcadores, 
cujos serviços e sacrificios, devidamente apre
ciados dentro do Ministério, como testemu
nha a designação de um dos maiores salões 
do Itamaratl com o nome da "Sala dos De
marcadores" eram ignorqdos do grande público. 
Lembrou, ainda, o oradbr, o estado de fadiga 
em que se encontrava o comandante Brás Dias 
de Aguiar, depois das longas e penosas campa
nhas de demarcação das fronteiras com as 
Guianas Britânica e Neerlandesa e a sua relu· 
Uncla em tomar férias para gozar merecido 
descanso. As cartas da fronteira do Brasil 
com a Guiana Britânica deviam ser Impressas 
em Londres e êsse trabalho não podia deixar 
de ser fiscalizado por técnicos brasileiros. 
.Al!sim foi que o comandante Brás Dias de 
Aguiar e o seu dedicado e proficiente ajudante 
técnico, comandante Pojucã Cavalcantl, rece-

beram o encargo de acompanhar a impressão 
dessas cartas e foram forçados a relativo 
repouso. 

Em nome da fam!lla Brás Dias de Aguiar, 
o comandante Rubens Neiva recordou a empol
gante solenidade organizada pela Sociedade 
Brasileira de Geogra!la e realizada a 8 de 
outubro, no Palácio Itamarati, com o apolo 
e a solidariedade dos Mlnestérios das Relações 
Exteriores e da Marinha, do Serviço Geográfico 
do Exército e do Conselho Nacional de Geogra
fia, e agradeceu mais esta carinhosa homena
gem que, no recesso da intimidade, a Socie
dade Brasileira de Geografia prestou à memó
ria do nu.stre geógrafo. 

. O Dr. Canabarro Reichardt comunicou' à 
Casa que, encontrando-se em Lisboa com o 
consócio . coronel Jônatas Correia, visitaram, 
ambos, a Sociedade de Geografia de Lisboa, 
onde foram carinhosamente acolhidos. Por essa 
ocasião, teve a oportunidade de apreciar as 
magnificas instalações daquela veneranda Ins
tituição, os seus museus, biblioteca e mapote
ca, colhendo as melhores impressões . Comuni
cou ao Conselho-Diretor as lisonjeiras referên· 
cias que ouvira da parte do presidente e do 
secretário perpétuo da Sociedade de Lisboa à 
nossa Sociedade. O Dr. Canabarro Reichardt 
fêz entrega à Mesa de um jornal lisboeta em 
que fôra noticiada essa visita. 

DEVASTAÇÃO DE FLORESTAS - FOR· 
MAÇÃO DE DESERTOS - No salão de con
ferências da Sociedade Brasileira de Geografia, 
o membro efetivo desta entidade, major Jôna
tas Salatiel Dias da Rocha, realizou a 15 do 
mês passado uma conferência sôbre o tema: 
"Devastação de floresta, formação de desertos". 

Perante um auditório em que se contavam 
presentes além de vários membros da Socieda
de, grande número de pessoas especialmente 
convidadas ou que para ali acorreram atraidas 
pela Importância do assunto, o conferencista 
expôs os seus argumentos a respeito dos males 
decorrentes da derrubada das matas, concluin
do por se confessar confiante nas providências 
das autoridades a quem cabe defender, com 
adoção de medidas adequadas_ à preservação do 
nosso patrimônio florestal. 

-+e 

Certames 
CONFEBl.:NCIA INTERNACIONAL DE RE

CURSOS NATURAIS RENOVAVEIS 

SUA RECENTE REALIZAÇÃO NA CIDA
DE DE DENVER, NOS EE . UU. - AÇÃO 
DOS DELEGADOS BRASILEIROS - Reall· 
zou-se em Denver, Estado de Colorado, nos 
Estados Unidos, entre os dias 5 e 20 de setem
bro ú.ltlmo, a Conferência Internacional de 
Recursos Naturais Renováveis, na qual foi 
bastante destacada a participação do Brasil 
cuja delegação contou com a colaboração dos 
Srs. Dario Brossard, professor de ·economia 
agrlcola; da Escola de · Agronomia de Pôrto 
Alegre, e Guido Rándo, que então se encon
trava naquele pais fazendo um curso sôbre 
conservação do solo. 

No dia 10 de setembro a conferência rece
beu a visita do Sr. embaixador Maurlclo Na
buco, que fêz uma exposição sôbre os proble
mas de 'Conservação em função das relações 
internacionais. 

O agrônomo silvicultor Paulo de Sousa, do 
Klnlstérlo da Awlcultura, apresentou um tra-

balho sôbre parques nacionais do Brasil, e o 
Sr. Brossard um estudo sôbre problemas da 
economia agrlcola em duas regiões do Rio 
Grande do Sul (Fronteira e Serra), tomando o 
Sr. Guido Rando pàrte na discussão de vários 
temas técnicos nas diversas comissões. 

O engenheiro agrônomo Alvaro Barcelos 
Fagundes, diretor do S.N.P.A., foi eleito 
membro do Conselho de Resoluções. 

Os delegados à conferência fizeram duas 
excursões. Visitaram as obras de engenharia 
hidráulica do "Cherry ·creek Dam'', destinado 
à -proteção de Denver contra as inundações 
assim como as do "Blg Thompson Project", 
destinado a captar as águas do rio Colorado. 
Os delegados assistiram em uma fazenda de 
Denver, a uma demonstração de práticas de 
agricultura conservaclonlsta. Em um dia de tra
balho, com o concurso de perto de 50 tratores 
e de um número proporcional de máquinas 
agrlcolas, foram construidos terraços, abertas · 
valas, construidos canais adutores para irriga
ção, revestidos de cimento, abertos poços tu
bulares, levantadas cêrcas, plantadas mudas 
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de essênclu florestais, semeado trl&'O e reali
zada uma série de outras operacões em uma 
irea de perto de 400 hectares. 

Além dos delegados, presenciaram a de
monstração perto de 15 000 pessoas que foram 
conduzidas por seis mil automóveis . O espe- . 
táculo se fazia de modo harmonioso, observado 
um plano preestabelecido . E, no fim do dia, 
quando baixou a poeira que havia sido levan
tada pelo trabalho das mti.qulnas apareceu um 
novo farm com todos os requisitos para a 
prti.tlca da agricultura racional e conserva
clonlsta" 

A convite das estações K.O.A. e W.L.Z., 
o Sr. Alvaro Barcelos Fagundes tomou parte 
em três progt'llmas sôbre assuntos da confe
rência e que foram Irradiadas para os Estados 
Unidos e o Canadti. . 

Os diversos delegados latino-ameri~os, 
desejando prestar uma homenagmn ao Brasll, 
escolheram o Sr. Barcelos Fagundes para ez
pressar seu pensamento na sessão solene de 
encerramento, durante a qual também falaram 
o secretti.rio da Agricultura e o Sr. presidente 
Harry Truman . 

iC 

Unidades Federadas 
BIO GRANDE DO SUL 

Sociedade de Geografia 

CONFER:S:NCIA DO CIENTISTA FRAN
~S PROF. PIERRE GOUROU - Durante a 
recente visita que fêz a Pôrto Alegre, o cien
tista francês professor Pierre Gourou, do Co
légio de Franca atualmente orientando um 
curso de geogra!la na Faculdade de Ciências e 
Letras da Universidade de São Paulo, realizou 
uma conferência sôbre o tema: "Grandeza e 
fraqueza do mundo tropical", 

O professor Pierre Gourou que é especia
lista ehl geografia das regiões tropicais jti. teve 
oportunidade de r ealizar na capital do pais 
sob os ausplclos do Conselho Nacional de Geo
grafia uma série de palestras sôbre o assunto. 

iC 

RIO ' DE JANEIRO 

SANCIONADA A LEI QUE APROVA O 
CONV:S:NIO FIRMADO ENTRE O ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO E O CONSELHO NA
CIONAL DE GEOGRAFIA - O governador do 
Estado do Rio de Janeiro sancionou a 22 de 
outubro fütimo a lei legislativa n.º 249, que 
aprova o convênio firmado entre aquela unida
de federada e o Conselho Nacional de Geogra- • 
fia a 9 de agôsto do corrente ano, no sentido 
da elaboração de uma nova carta geográfica 
daquele Estado . 

* 
AHembléla Le'clalatlva do Estado 

OS MUNICfPIOS FLUMINENSES E ..A 
RENDA TRIBUTARIA - Dispondo sôbre a 
renda tributária dos muntclplos e sua apllca
o;:ão foram apresentadas à mesa da Assembléia 
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, assi
nados pelos senhores Jorge Machado Amllcar 
Perllngelro e Alberto Tôrres, os seguintes pro
jetos e respectivas justi!lcatlvas: 

Art. i.o - O Estado entregara ao munlcl
plo, em cujo território efetuar-se o recebimen
to, 40% do produto dos tributos arrecadados 
com ~undamento no art. 21 da Constituição 
Feder 1. 

P ré.grafo único - O chefe da r epartição 
que a recadar os t r ibutos Jl que se refere o 
artigo supra ficara obrigado a r ecolher aos 
cofres do munlclplo a parcela a que êste tem 
dlrelt , dentro de 48 horas, a contar do rece
bimento, sob pena de ficar solldàrlamente res
ponsti.vel pelo pagamento. 

Art. 2. o - Ficam revogadas as disposições 
em contrario . 

Justlflcacão - O projeto visa a proteção 
dos lnterêsses dos municlp1os na parcela dos 

Impostos cobrados pelo Estado, alguns jti. ante
r iores à nova Constltulcão, mas em cujo pro
duto os municípios têm direito a 40% por fôrca 
do art. 21 da Lei M~na, que permite ao Esta• 
do a arrecadacão de tributo que não seja da 
sua preclpua competência, entregando parte 
dêle ao munlclplo. 

A discriminação de rendas da Constitulclo 
entrou em vigor em l.º de janeiro do corrente 
ano (art. 13 do A.D.C.T.). mas nessa J>Rrte 
Indicada ainda não estti. selt)do aplicada nq 
Estado do Rio . 

Há certa tendência, em parte compreensf
vel, das autoridades estaduais, de um modo 
geral, procurarem lesar o fisco municipal em 
beneficio do estadual, t endência esse. que, no 
Estado Novo, na provlncla fluminense, atingiu 
grau exageradfssimo. Basta que lembremos que 
despoja os munlclpios fluminenses o Estado de 
8% das suas arrecadações, cobrando legalmen
te "contribuições" para assistência e saúde 
pública, para o Departamento das Municipali
dades, e até, par lncrlvel que pareca, para o 
custeio do Serviço Policial Estadual, cobrancu 
essas allti.s que ainda no corrente exerclclo 
financeiro figuram como autorizadas no area
mento estadual. 

. "Contribuição" é simples eufemismo de 
que lançou mão o Estado para surrupiar u 
rendas municipais . Ontem, como hoje (Conat. 
Federal, art. 31, n.º 6, letra. "a") vigora a prol• 
blção do Estado tributar renda.e dos munlcl
plos. E "não existe nenhuma razão substanciai 
para distinguir entre taxas e contrlbutcões" 
(Francisco Campos, comentando dispaslclo 
idêntica da Const. de 34, ln Parecer83, 2.• série, 
pãg. 152). 

Os munlclplos de tudo necessitam: hospi
tais, escolas, estradas, pontes. ãgua, esgotos, 
calçamento, etc., porque não dispõem de ren
das suficientes. E o Estado ainda lhe11 toma 
parte dessas rendas qu& passam a servir à ma
nutenção de vasta burocracia, que entrava • 
torna dispendiosos servtcos que, de maneU. 
mais pronta eficaz e .. econômlca, seriam reall• 
zados pelos munlctplos . • 

Ninguém duvida de que uma das causas 
mais sérias que tem entravado o progresso do 
Brasil tem sido a mti. distribuição das rendas, 
em que os munlc!plos têm sido pêsslmamente 
aquinhoados . O quadro abaixo, de comparação 
das rendas entre unidades brasileiras, canaden
ses e norte-americanas, bem evidencia a dispa
ridade de arrecadação entre uma e outras . Oll 
cti.lculos foram feitos tomando-se a soma de 
todos os Impostos federais, estaduais e muni
cipais), como 1gual a 100%, por P. Hugon . 

Brasil: - União, 68% - Estados, 33% -
Munlclpios 9%. 

Canadá: - Domlnlo, 61 % - Provlnclas, 
15% - Municipalidades, 24% . 
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Elstados Unidos: - União, 40% - Estados, 
27% - Localldad~. 33%. 

Com a nova distribuição das rendas, deve 
alterar-se um pouco essa situação. Mas, Isso, 
se resguardamos os munlciplos da tendência 
por parte do Estado de, Infringindo a Consti
tuição, drenar para os seus cofres parte das 
rendas municipais. 

O Estado que /e.ça o que puder com as 
rendas a que tem direito. E deixe ao munlclplo 
a possibilidade de progredir aplicando as suas." 

(Fomenta as ativldadea rurais). 
. Art. 1.0 - O Estado empregará em cada 

munlclplo quantia Igual a 50% da do lmpôsto 
territorial, que houver sido arrecadado no mu-
11lclplo no ano anterior ao da votação do orça
'mento, na distribuição gratuita; ou abaixo do 
custo, de vacinas. sementes, fertilizantes, ma
quinaria e material agricola e de combate à 
formiga, e na execução de serviços de prepa
ração de terras de que careçam as pessoas na
turais e jurldlcas que se dediquem J7roflssio
nalmente às atividades rurais, como tais defi
nidas pelo decreto-lei federal n.o 8127, de 24 
de outubro de 1945. · 

Art. 2.0 - A distribuição e a execução de 
serviços se farão, mediante cautelas que serão 
previstas em regulamento, por Intermédio das 
associações rurais, criadas de acôrdo com o 
decreto-lei n.º 8 127, ou das Prefeituras, ou 
das repartições, já existentes, da Secretaria de 
Agricultura, Indústria e Comércio, ou de 
postos, se Indispensáveis, Instalados nos muni
clplos, evitando-se, tanto quanto posslvel, que 
a burocracia retarde a execução das medidas 
solicitadas pelos interessados, e, também, a 
criação de novos órgãos e repartições, que 
venham. agravar com despesa de pessoal os 
orçamentos estaduais. · 

Art. 3. o - Quantia Igual a 5% do lmpôsto 
territorial caberá, no respectivo munlclplo, a 
titulo de subvenção, à associação rural cria
da, ou que venha a ser fundada, na conformi
dade ao decreto-lei n. • 8 127. 

Art. 4.º - Os orçamentos estaduais consig
narão as verbas que serão empregadas, no ano 
.seguinte, em cada municlplo, e na subvenção 
de cada associação rural, sendo dispensável a 
exigência feita neste artigo para que esta lei 
entre em execução no próximo ano. 

Art. 5. o - A presente lei será regulamen
tada dentro de 90 dias. 

Art. 6. o - Revogam-se as disposições em 
contrário . 

.Justificação - 1 . Situação que se agrava 
dia a dia, e que é por todos conhecida, é a 
da queda assustadora ·e alarmante da produção 
rura:l do Pais, Inclusive nesta unidade federa
tiva, a'c&rretando grave desequlllbrlo econõmi
có ao povo e à nação, que se tem visto na 
contingência de Importar gêneros alimenticios, 
que aqui poderiam ser produzidos em abun
dância, necessários à alimentação dos brasllel
res, e mesmo em excesso úteis à exportação. 

2. O desânimo; a miséria, a tome, domi
nam os trabalhadores rurais, semi-Invalidados 
pela desnutrição, pelo trabalho rude, e pelo 
álcool em que afogam as suas des.Uusões. 
• 3. Os proprletárloJ! rurais salvo os que 

enriqueceram jogando fia valorização dos bens 
pela . Inflação empobrecem-se na exploração 
das suas terras, quando não as abandonam em 
busca de outras atividades mais lucratlvA.S. 

4. São conhecidos os fatores que condu
~em a nação a essa angustiosa conjuntura: 
falta de crédito a juros baixos e prazos lon
gos, métodos rotineiros e antiquados ele explo
ração, deficiência e d1µK>rg&nlzação dos trans
portes, ausência de assistência · dos poderes 

públicos aos proprietários e aos trabalhadores, 
etc. etc. 

5. Tais fatôres lmposslbllitam a obtencão 
de lucros compensadores e o pagamento de 
salários elevados, causa principal do êxodo dos 
trabalhadores dos centros rurais para as cidn

' des, acrescendo que ali os trabalhos são me
nos penosos, a alimentação menos dispendiosa, 
e existem hospitais, escolas para os filhos, ga
rantia das leis trabalhistas fàcllmente invocá
veis perante o .Julzo especial que as aplica. 

6. Não é posstvel esquecer e deixar de 
combater outro fator de indlscutlvvel Impor
tância no decréscimo da produção rural: o 
agravamento dos tributos fiscais. 

7. E' elementar preceito de finanças e de 
bom senso que o Estado pode estimular ou 
desencorajar as atividades pela extinção, di
minuição, ou agravamento dos tributos. 

8. E os últimos ·governos fluminenses, com 
exceção do atual, pela elevação constante dos 
tributos que recaem sôbre as propriedades ru
rais, ou sôbre a produção, ou conjuntamente 
sôbre ambas, tem agido no sentido de desesti
mular a produção rural, Impondo-se mudanças 
da orientação tributária no sentido do Incen
tivo à produção, pela extinção dos impostos, 
ou fazendo revertê-los em beneficio do fomento 
rural, como ora pretendemos, pela presente 
proposição . 

9. Dlflcll seria a realização dessa polltlca 
em ocasião em que o erário apenas contasse 
com os recursos normais para fazer face às 
despesas põbllcas. 

10. No corrente exerclcio tributos foram, 
porém, grandemente elevados, (vendas e con
signações , e de transmissão causa-mortis, ·e 
lmpôsto do sêlo). E transita pela Assembléia 
projeto de lei de autorização para vultoso 
empréstimo, que também tem por finalidade 
expressa o fomento rural. Se aprovado, terá 
a administração os recursos necessários para 
cobrir o claro que a nova aplicação de 55% 
da renda do lmpôsto trará no orçamento da 
receita. 

11. O estimulo à produção representa au
mento de bem-estar para todos, Inclusive para 
quem reside · nos centros populosos, que terá 
alimentação de melhor qualidade, em maior 
quantidade e por preços mais razoáveis . Trarà 
a prosperidade ao comércio, pelo maior volume 
das transações, e à indústria pela maior facili
dade na olitenção de matérias primas. E o 
resultado -final, ·sob o prisma fiscal serão me
lhores rendas para o erário .. 

12. Dando nova aplicação à parcela de 
55% ·do referido tributo estaremos contribuindo 
para o progresso do Estado, para o bem-estar 
e felicidade dos f luminenses, e para maior 
estabilidade do regime democrático a que re
tornamos em 1'946. Vale r ecordar que "a expe
riência nos ensina de maneira constante com 
absoluta i!lareza dos destinos do Império ro
mano, qu<! sem uma classe agrária forte e en
raizada, sã, econômica e socialmente, não. podé 
durar a vitalidade !le nenhum povo" (Bernar-
dino Roz:ne, Po!itica Agrdria). · 

SllO PAULO 

IV CENTENÁRIO DE FUNDACÃO DA 
. CAPITAL BANDEIRANTE - Processa-se em 
São Paulo amplo movimento no· sentido de 
que seja brilhante e condignamente comemo

. rado o IV centenário • de fundação da capital 
bandeirante, cujo transcurso se verificará em 
janeiro de 1954. Vivamente interessado pelo 
assunto, o govêrno municipal vem tomando 



NOTtCIARIO 973 

várias e Importante providências, jt\ tendo 
mesmo com êste fim designado uma comissão 
que se encarregara de planejar as solenidades 

que marcarão o grande acontecimento. 
Integram esta comissão figuras representa

tivas da cultura, economia e sociedade paulista. 

Municípios 
PRESIDENTE VABGAS (Minas Gerais) 

CENTENARIO DA SUA ELEVAÇÃO A 
CATEGORIA DE CIDADE - O V'.ALOR DA 
SUA PRODUCAO AGR!COLA E INDUSTRIAL 
- Comemoran!lo a passagem do centenário da 
elevação de Presidente Vargas ·à categoria de 
.cidade ocorrido a 9 de outubro próximo passa
do, o Departamento Estadual de Estatistlca, de 
Minas Gerais, organizou com a colaboração dos 
órgãos do sistema estatistlco r~gional velncula
do ao Instituto Brasileiro de Geografia e Esta
tlstlca, interessante sinopse, na qual, a par de 
alguns dados estatistlcos mais Importantes, 
apresenta a súmula da evolução polltlca e social 
daquele munlciplo que como tantas outras loca
lidades brasileiras hoje em franco progresso 
e desenvolvimento, teve origem na exploração 
aur1tera que levou ao território os primeiros 
colonos. 

Encerrando o ciclo da exploração do ouro, 
voltaram-se os seus habitantes para outras 
atividades, menos fascinantes, é certo, mas ca-
1>azes de assegurar resultados compensadores 
a todos os que a elas se dedicaram e ainda hoje 
áe dedicam. O Inicio da exploração da estu
penda riqueza representada pelos depósitos d~ 
ferro de Cauê teve Inicio no século XIX, quan
do o famoso major Paulo instalou uma fábrica 
de ferro no lugar denominado .Jlrau. O ferro, 
com efeito, viria a constituir-se, com o tempo, 
a riqueza que maiores perspectivas oferece a 
ltablra .. . 

Estimativa realizada pelo Departamento Es
tadual de Estat!stlca, em 1946, dava para o 
munic!plo a população de 23 462 habitantes, que 
se distrlbuiam através da superticie de 1 328 
quilômetros quadrados . 

De acôrdo com as apurações do Registro 
Civil, registraram-se, nesse ano, 283 casamen
tos, 1 367 nascimentos (1 816 nascidos vivos e 
61 nascidos mortos) e 690 óbitos, dos quais 105 
menores de um ano . 

A área cultivada do munlc!plo, em 1948, 
totalizava 3 471 hectares, dos quais 3 099 ocupa
dos com culturas temporárias, e os · restantes 
com culturas permanentes. Entre as primeiras, 
figuravam o abacaxi, amendoim, arroz, cana 
de açúcar, cana forrageira, cebola, feijão, ma
mona, mandioca e milho. O feijão aparece com 
o total de 804 toneladas, no valor de , •.•••.. 
1 384 000,00 cruzeiros; o milho, com o de 
1 608 toneladas, correspondentes a 1 600 000,00 
cruzeiros, seguindo-se, imediatamente abaixo, 
a mandioca, com o volume e valor respectivos 
de 3 150 toneladas e 1103 000,00 cruzeiros. 

No tocante às culturas permanentes, obeer-
• va-se, como de maior Importância, a da banana, 
com o valor de 1162 500,00 cruzeiros, acompa
nhada à distância pela do café, cuja produção 
rendeu 630 000,00 cruzeiros. ,Além destas, são 

ainda encontradas no municipio as da laranja, 
abacate, manga, uva, etc. 

Entre os produtos transformados, é a rapa
dura que reveste maior expressão econômica, 
figurando oom o valor de 1 600 000:00 cruzeiros. 
Oferecem, também, relativa Importância, a pro
dução de aguardente, farinha de mandioca, fa
rinha de milho, polvilho e vinho de uva. 

A população pecuâria do munlclnlo consta
va de 9 500 bovinos, 4 300 eqüinos, 110 aslnlnos, 
6 000 muares, 2 300 sulnos, 60 ovinos, ll 60 000 
aves domésticas. Ainda nesse ano, o valor da 
produção pecué.ria elevou-se a 5 387 756,00 cru
zeiros . 

Confrontando-se os dados da produção agrl
cola com os da Industrial, verifica-se a superio
ridade desta sôbre aquela. Assim, enquanto 
a primeira figurava, em 1946, com o valor total 
de 10 209 850,00 cruzeiros, a esta· <iltlma se 
atribula o valor de 14 507 765,00 cruzeiros. Os 
itens mais Importantes são: minério de ferro, 
cujo valor montou a 4 532 420,00 cruzeiros; fia
ção e tecelagem, a que correspondeu o valor 
de 4 885 542,00 cruzeiros, e lenha. cuja produção 
se elevou a 3 520,00 cruzeiros . Oferecem ainda 
certa lmpartâncla as lndóstrlas de carvão vege
tal, madeiras, areia e pedras para construção, 
telhas e tijolos, metalurgia, latlclntos, bebidas 
e . vinagre, e outras . 

SABARA (Minas Gerais) 

Museu do Oul.'o 

S:l!:RIE DE CONFER"l!:NCIAS SOBRE O CI
CLO DO OURO EM MINAS GERAIS - Em 
solenidade presidida pelo Reitor da Universi
dade de Minas Gt!"als, professor Pires de Albu
querque, foi inaugurada a 16 do mês passado, 
no Museu do Ouro, em Sabará, a série de 
conferências eôbre o ciclo do ouro em Minas 
Gerais, promovida por aquêle Museu com o 
apolo de várias entidades culturais. 

Conforme estava .programado coube ao es
critor Domicio Murta pronunciar então a pri
meira palestra a que deu o titulo de "Eschweg .. 
e o ciclo do ouro em Minas". 

Focalizando a figura do genial geólogo e 
mineralogista alemão que conosco conviveu nos 
primeiros decênios do século XIX, ressaltou 
o conferencista a Importância da obra ele 
Eschwege para Minas e para o Brasil, fixando 
o ambiente social e econômico que o notAvel 
cientista veto encontrar em Minas, justa'llente 
ao tempo em que para aqui se transportou 
D . .João VI e sua côrte. 

O conferencista foi apresentado pelo dire
tor do. Mliseu do Ouro, Sr. Antônio Jcaqulm 
de Almeida. 

it 

Exterior 
GEORGETOWN (Guiana Briti.nlca) 

DESCOBERTA DE UM NQVO RIO - No
ticias procedentes de Gec,~getown Informam 
que um ex-oficial da RAF anunciou ter desco-

berto, no curso de uma viagem aérea, um novo 
rio na Guiana Britânica. De acôrdo com aquêle 
ex-mllltar, o rio em aprêço estA a 650 metros 
acima do nlvel do mar e fica nas proximidades 
dos rios Kowaruk e Arno, afluentes do Potaro. 
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Relatórios dos Representantes Estaduais, 
à VIII Sessão Ordinária da Assembléia 

Geral do C. N. G. 
GOIAS 

Pelo Sr. Benjamim Segismundo de J. Ror!z, 
delegado de Goiás à VIII Sessão Ordinária. da 
Assembléia Geral do C.N .G., foi apresentado 
o seguinte relatório das atividades geográficas 
levadas a efeito naquela unidade federada no 
perlodo de julho de 1947 a junho de 1948: 

Já se tornou moda. nesta casa o emprêgo 
da expressão mãos vazias, para. sintetizar o 
pouco que foi feito em alguns Diretórios Regio
nais, no tocante às suas atribuições especlflca.s. 
Entretanto, cada um dos representantes esta
duais enumera, depois, uma série de realizações 
que, por si só, justlfica.m a existência do Di
retório. Comigo não acontece o mesmo. Caso 
fõsse posslvel, eu diria . que vim com as mãos 
ma.is vazias ainda que todos os outros delega
dos, para afirmar que em Goiás nem Diretório 
existia mais. :alie se esfacelou por completo, 
depois de 1946. Nunca mais se reuniu. Igno
ram-se os seus componentes. 

Goiás sofreu, a meu ver, mais que qualquer 
outro Estado da Federação, as conseqüências 
da transformação polltlca verifica.da no pa.is. 
Isto porque lá a mudança foi geral. E não 
houve certa dose de boa vontade e esplrlto 
público dos que deixavam o poder, no sentido 
de colaborar com os que a êle ascendiam pela 
vontade do povo .. 

O Diretório Regional do Conselho Nacional 
de Geografia, por não constar como repartição 
na organização administrativa, ficou acéfalo. 
De direito, lá estavam seus componentes, por
que eram as autoridades discriminadas na lei. 
De fato, ninguém exercia as atividades legais, 
porque eram Ignoradas as atribuições de cada 
um. 

Tamanho era o caos neste setor em meu 
Estado, que o Govêrno não la mandar repre
•entante à Assembléia do corrente ano, só o 
fazendo por Insistência pessoal do Sr. Leite 
de Castro, junto ao governador Coimbra Bueno. 

De S. Ex.a. recebi a Incumbência., à última. 
hora, de aqui comparecer e, com slncerlda.de, 
dizer o que se passava e, mais ainda, observar 
e pedir Instruções para Instalar e fazer fun
cionar, Imediatamente, o Diretório Regional 
de Geografia, que receberá todo o a.polo gover
na.mental no sentido de preen'cher suas alta,s 
finalidades. 

Devo acrescentar, também, que não trouxe 
de Goiás o relatório que aqui deverta a.presen
tar, julgando que dêle devessem constar sô
mente as atividades do Diretório. Entretanto, 
a leitura dos bem organizados relatos dos ou
troa Estados, levou-me à conclusão que deve-

ria dizer algo do que, no setor geográfico, tem 
sido feito em Goiás pelos . Governos federal e 
estadual. 

Quanto ao primeiro, devo salientar os estu
dos da comissão de técnicos nomeada para 
estudar a loca.llzação da nova capital do pais 
no Planalto Central Brasileiro, em obediência 
ao parágrafo 1.0 do art. 4.0 do Ato das Disposi
ções Constitucionais Transitórias baixadas jun
to com a Constituição Federal de 18 de setem
bro de 1946. 

Essa comissão, chefiada pelo grande brasi
leiro, general Poli Coelho, uma das mais ilus
tres personalidades de nossas fôrças armadas, 
percorreu quase tôda a região citada, estando 
em vias de concluir seus trabalhos, para enviar 
seu parecer ao Congresso Nacional, que deci
dirá em definitivo. 

· E' de se acrescentar que a Interiorização 
da Capital Federal, velho sonho de quase tôda.s 
as gerações brasileiras, resolverá além da estra
tégia militar, Imensos problema.s de ordem 
polltlca., administrativa e financeira para o 
Brasil inteiro •. Será o descongestionamento do 
Rio de Janeiro, será a Imediata ligação norte" 
sul do pais por rodovias, ferrovias e navegação 
fluvial. Será a solução do problema financeiro 
do Pará que verá Belém surgir como o pôrto 
do Distrito Federal, ao qual se ligará Imedia
tamente com a navegação Intensiva do rio To
cantins. Será o abastecimento do Brasil Inteiro, 
em caso de nova guerra, sem os perigos da 
navegação por tôda nossa. Imensa. costa. 

Cumpre-me lembrar aqui, que não foram 
desprezados os. trabalhos da Comissão Cruls, 
cujo valor mais se salienta, quando os compa
ra.mos com os agora realizados, com emprêgo 

· de todos os meios proporcionados pela t écnica. 
moderna, e verifica.mos a perfeita Identidade 
entre êles . Isto mostra o zêlo e a dedicação 
então postos em prática.. 

Relativa.mente ao âmbito regional, foi pro
mulgada, a 20 de julho de 1947, a. Constituição 
do Estado. Dentre outras medidas por ela 
preconizadas, destaco as que se seguem. 

1 - Foram restabelecidos os simbolos e a 
bandeira existentes em 1937. 

2 - Foi ·a.trlbufdo aos munlcfplos o direito 
de conservar e explorar portos fiuvlals 
em seu território. 

3 - Estabeleceram-se normas para a cria
ção de munlclplos e distritos, caracte
rizando os elementos essenciais a êsse 
fim, de ac'l':do com a situação da loca
lidade nas zonas norte ou sul. 

4 - O Esta.do ficou incumbido de promover 
a extinção progressiva dos latlf(lndlos, 
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por meio de impostos gradativos ou 
desapropriação. 

6 - Foi tornada obrigatória a doação de 
terrenos devolutos do Estado, até urna 
área de cem hectar~. a todo aquêle 
que, não sendo proprietário; os ocupar 
por dez anos ininterruptos. 

Prescreve ainda a Carta Estadual a criação 
de estabelecimentos de crédito agropecuário, o 
eeUrnulo à eletrificação, assistência técnica à 
lavoura e à pecuária, melhoria das vias de 
comunicação e ensino profissional agrlcola. 

Essas determinações constitucionais, dentro 
das possibilidades econômico-financeiras do Es
tado, estão sendo concretizadas pelo governador 
Coimbra Bueno e pela Assembléia Legislativa. 
Dentre elas, por se relacionarem, direta ou 
Indiretamente com a Geografia, "ciência mo
derna a serviço do homem", devo salientar as 
seguintes: 

1 - reforma do Código Tributário do Esta
do no qual foi modificada a forma da 
cobrança do irnpôsto territorial para 
ad valorem, de maneira a Iniciar a 
extinção gradativa dos latifúndios. 

2 - Aquisição de 10 000 . touros de raça, 
que estão sendo introduzidos na zona 
norte do Estado melhorando-lhe a qua
lidade do rebanho bovino, sabido que 
a pecuária é, atualmente, a maior 
fonte de riqueza da região. 

3 - Inicio da concretização do plano de 
colonização estadual, com a ida, pes
soalmente, do diretor do Departamen
to de Terras e Colonização para o 
campo, onde, em mesa redonda, dis
tribui os colonos pelas diversas glebas 
divididas e com documentos legaliza
dos, dando-lhes, delas, posse e titulo 
e acabando com enorme fonte de renda 
de exploradores sem escrúpulos que 
extorquiam os pobres roceiros ou os 
expulsavam de terras que habitavam 
há muitos anos. 

4 - Prolongamento da estrada de rodagelóll 
da Colônia Agrlcola Nacional, no sen
tido de alcançar o primeiro pôrto do 
Tocantins corno etapa Inicial da con
cretização do plano Sales Machado, 
lnclu1do na valorização econômica da 
Amazônia e visando ligar Anápolis a 
Belém do Pará. 

5 - A criação, já neste ano, da Universida
de do Brasil Central. 

·Divisllo Administrativa 

A pedido da Secretaria-Geral do Conselho 
Nacional de Geografia, foram lncluidas na 
Constituição Estadual, as linhas mestras das 
dlspos~ões da legislação federal existente, sô
bre a divisão administrativa, territorial e judi· 
~ria do Estado. 

Nesse sentido, a Carta Polltlca Estadual 
em seu art. 86, prescreve que a divisão admi
nistrativa será fixada em lei qülnqüenal, bai
xada nos anos de milésimo três e oito, para 
vigorar a partir de 1. o de janeiro do ano 
seguiµ te". Parágrafo único: ·o quadro territo
rial do Estado obedecerá às normas orgânicas 
estabelecidas na Convenção Nacional de Esta
tlstica". O art. 87 acrescenta "São mantidos 
os atuais municlpips, e sõmente por lei pf)derão 
ser criados novos, modificados ou extintos os 
demais". Ainda dos arts. 88 a 92 constam dis
posições sôbre os elementos mlnlmos para -a 
criação de munlcipios ou sua supressão, ane
xação e desmembramento, cuja aprovação é 
da competência da Assembléia Legislativa. 

Entretanto, êsses dispositivos foram infrin
gidos pelo Ato das Disposições Constltulclonala 
Transitórias, baixado com a Constituição de 
20 de julho de 1947, que, dentre outras medi
das, criou o municlpio de Santa. Cruz de Goláll, 
(ex-Corumballna, distrito de Pires do Rio), 
restaurou o de Chapéu, alterou e fixou as 
divisas entre Mineiros e Burlti Alegre retifi
cou as de Goiatuba com Morrlnhos, reÍstabele
ceu o nome de Palmeiras, com acréscimo da 
expressão: "de Goiás" (Palmeiras de Golá8) 
para o municipio de Mataúna, criou 17 novas 
comarcas, elevando outras de entrância. 

As normas gel'ais, porém, foram obedecidas 
e estão sendo respeitadas . Para exame dos 
pedidos de distritos que desejem ser elevado• 
a municiplos, foi constltulda uma comissão 
parlamentar interpartidária, que examina '" 
loco as condições da localidade e dá seu pa
recer dentro do critério estabelecido na Cons
tituicão. Entretanto, qualquer municlplo cria
do, fora da ocasião própria, só será instalado 
no. inicio da vigência do qüinqüênio seguinte. 
Abás, cumpre-me salientar que já tol criado 
o munlcipio de Cumari, com o território do 
distrito de igual nome e pertencente ao munl
ciplo de Goiandira. Essa nova comunJti.no en
tanto, só será Instalada a 1.0 de janeir~e 1949. 

Devo também esclarecer que a Lei OrgAnlca 
dos Municlplos, já em vigor, exige a realização 
de plebiscito para a elevação de distritos a 
munlclplos com o desmembramento de partes 
d~ outro munlclpio o~ distrito . São dispos!~ 
çoes que visam Impedir a variação dos terri
tórios municipais com as continuas variações 
da polltlca partidária. 

Sr. presidente: Foram de fato, nulas as 
atividades do D.R.G. de Goiás, em 1946-1947. 
Entretanto, as atividades geográficas do Estado 
não foram relegadas a segundo plano. Con
tudo, quero afirmar aqui que, no próximo 
ano, contando com o apoio e boa vontade do 
governador de Goiás, com auxilio e orientação 
do C. N. G. 'o delegado de meu Estado à 
Assembléia Geral levará à cidade do Salvador 
um relatório que comprovará não ter sido ln: 
frutlfera a· vinda do representante de Goiás a 
esta Assembléia. 

O contacto direto com o pessoal do Conse
lho, com os representantes estaduais e com os 
delegados federais, encheu-me de entusiasmo. 
E eu estou certo que poderei, em colaboração · 
com o Dr. Oscar Campos Júnior, diretor da 
Divisão de Terras e Colonização, homem de 
extraordinária capacidade de trabalho, de 
patriotismo invulgar e extremamente dedicado 
à causa pública, realizar algo de útil em 
proveito da geografia. em minha terra. 

Espero que a Secretaria-Geral e a Assem
bléia compreendam o que se passou conosco 
desculpando-nos pelas faltas e nos dêem estl: 
mulo e cooperação para realizarmos um pouco, 
ao menos, em prol da Geografia brasileira, 
contribuindo com nossa parcela. para a gran
deza do Brasil. 

MARANHÃO 

Pelo Sr. Clodoaldo Cardoso, delegado do 
Estado do 'Maranhão à VIII Sessão Ordinária 
da Asse{Ilbléia Geral do C. N. G., foi apresen
tado o seguinte relatório das atividades geográ
ficas levadas a efeito naquela unidade federa
da, no perlodo de julho de 1947 a junho de 1948: 

Ao ensejo de participarmos da Assembléia 
Geral do Conselho Nacional de Geografia, te
mos o prazer de apresentar um sucinto rela
tório das atividades do Diretório Regional do 
Maranhão. 
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Reorganizado pela decreto-lei n.o 1209, de 
11 de maio de 1946, foi solenemente Instalado 
no govêrno do Sr. Saturnlno Belo, então Inter
ventor feQ.eral do Estado, passando a funcionar 
no Departamento Estadual de Estatlstica em 
dependências próprias, tendo como diretor da 
secretaria o bacharel Clodoaldo Cardoso, estan
do-lhe diretamente subordinadas duas funcio
nãrlas e um cartógrafo. 

Seu primeiro presidente em virtude do 
cargo de secretário-geral do Estado que então 
ocupava to! o desembargador Ellsabeto Barbo
sa de Carvalho, que exerceu o mandato de 
maneira mui pro!lcua o que assegurou ao órgão 
pleno desenvolvimento. Embora afastado, ao 
retirar-se para a capital da República, como 
deputado federal, continua colaborando cones
co como um dos nossos mais devotados consul
tores-técnicos. 

A presidência foi então ocupada, em vir
tude de ter assumido o cargo de secretãrlo de 
Estado dos Negócios do Interior, J'ustlça e · 
Segurança, pelo Df. Alfredo Sal!m Dua!Ube, 
figura que jã fazia parte do nosso quadro de 
diretores. 

Além dessa substituição sofreu o noBBO 
órgão a perda do diretor da secretaria, Dr. 
Clodoaldo Cardoso, que em virtude dos eleva
dos conhecimentos em assuntos fazendãrlos tor
nou-se !mprescindlvel à administração estadual 
onde exerce a função de secretãr!o de Estado 
dos Negócios da Fazenda e Produção. Apesar 
de ter sido substltuldo pela funcionãria Ma.ria 
J'o11é Sampaio Freitas, não deixou de nos em
prestar o apolo do seu esplrito esclarecido, 
continuando entre nós, como diretor. 

Atualmente é a seguinte a nossa Diretoria: 
Dr. Alfredo Salim Dua!l!be, presidente -

Secretãr!o de Estado dos Negócios do Interior 
Justiça e Segurança. 

Dr. Antônio de Alexandre Balma, secretá
rio - Engenheiro do Estado. 

Dr. Alm!r Marques, engenheiro da Pre
feitura. 

Dr. Clodoaldo Cardoso, diretor efetivo da 
Secretaria do Diretório. 

Des. Leopoldino Rêgo Lisboa, técnico em 
assuntos geogrif!cos. 

Pe. Newton P·ere!ra, diretor, do Colégio 
Estadual. 

Sr. Cásslo Reis Costa, diretor do Departa
mento Estadual de Estatlstica. 

De acordo com o regulamento do Conselho 
Nacional de Geografia toram nomeados, con
forme resoluções baixadas em sessões e con
firmadas pelo Diretório Central, um corpo de 
consultores-técnicos escolhidos entre pessoas 
de reconhecida capacidade geográfica, estando 
hoje nomeados e empossados os segulmtes 
membros: 

Consultores técnicos: 
Dr. Antônio Lopes da CUnha 
Sr. J'oaqulm Vieira da Luz 
Prof. Luls Roland 
Sr. Arnaldo de J'esus Ferreira 
Prof.a Odila dos Santos Pinho 
Prof. J'osé Silvestre Fernandes 
Prof J'osé Nascimento Morais 
Prof.a Maria de J'esus Carvalho 

/ 

, 
Dr. J'oão Braullno de Carvalho 
Prof.a Guiomar Franco de Sá 
Dr. Cândido Pereira de Sousa Bispo 
Dr. Ollmplo Ribeiro Fialho 
Sr. Mário Martins Meireles 
Prof.a Maria Lulsa LObo 
Sr. Artur Dias Paiva 
Dr. Omar Carvalho 
Cel. J'osé Luso TOrres 
Major Tasso de Morais Rêgo Serra 

Sr. Domingos Vieira Filho 
·Dr, Fernando dos Reis Perdigão 
Des. Ellsabeto Barbosa de Carvalho. 
Se bem que, como sempre só! acontecer, 

não esteja o nosso órgão preenchendo as nos
sas completas aspirações, pois em futuro bem 
próximo pretendemos que com o amparo deci
dido e constante que nos tem da.do S. Exc!a., 
o governador do Estado, Cel. Sebastião Archer 
da Silva, e do Conselho Nacional de Geografia 
possamos contar com quadro próprio contendo 
maior número de funclonãrios para melhor 
atender ao número sempre crescente dos que 
nos têm consultado sôbre as dúvidas susc!tadaa 
entre os diversos aspectos do nosso Estado, 
vem êste Diretório envidando todos os seus 
esforços para preencher o fim .a que se desti
na, Isto é, maior conhecimento não só do torrão 
maranhense, como de tôdas as leis, decretos 
e decretos-leis, que desde sua criação vêm 
sendo baixados pelos poderes públicos. 

Neste sentido estã sua Secretaria empenha
da em coletar todos os atos desde 1835, jà 
tendo colhido farto material legislativo e 
executivo. -

A fim de melhor facilitar qualquer consulta 
que possamos receber, organizamos o serviço 
em fichas, processo mais ripldo e mais eficien
te do que nos antiquados livros de registros. 

Os processos e pendências encaminhados 
ao Diretório são apresentados e!ll Mesa, em 
sessões, ordlnàrlamente semanais e depois de 
resolvidos, conforme votação da maioria de seua 
membros, retornam à Secretaria para o neces
sãrlo encaminhamento. 

Dos assuntos submeijdos à consideração da 
Casa, nas 52 sessões realizadas, 32 tiveram 
deliberação final sendo suas decisões fixadas 
em resoluções que tiveram a seguinte ementa. 

RESOLUÇÃO N.o l , de 6 de junho de 
1946 - Indica ao chefe do govêrno estadual 
vários nomes de professores e personallda
des especializados em estudos geográtlcos, 

. para os cargos de consultores técnicos do 
Diretório Regionál de Geografia . 

RESOLUÇÃO N.º 2, de 23 de agôsto de 
1946 - Ellclarece que o povoado São Do
mingos pertence ao mun!clplo de Colinas 
e não ao de Curador. · 

RESOLUÇÃO N.o 3, de .23 de agôsto de 
1946 - Sugere ao govêrno do Estado o 
nome do Dr. J'oão Braullno de Carvalho, 
para o cargo de .consultor-técnico. 

. RESOLUÇÃO. N.º 4, de 23 de agôsto de·· 
1946 - Esclarece que o povoado Leite 
pertence ao municip!o de Vargem Grande 
e não ao de Itapecuru-M!r!m. 

RESOLUÇÃO N.º 5, de 29 de agôsto de 
1946 - Sugere · ao govêrno do Estado a 
conven!êrl'cla de mandar fazer uma tiragem 
de 2 000 exemplares do mapa do Estado do 
Maranhão organizado pelo Serviço de Re
censeamento. 

RESOLUÇÃO N.º 6, de 29 de agôsto -de 
1946 - Indicá ao chefe do govêrno o nome 
da professora Guiomar Franco de Sá para 
o cargo de consultor técnico do Diretório 
Regional de Geografia. 

RESOLUÇÃO N.o 7, de 19 de setembro 
de 1946 - Indica ao chefe do govêrno os 
nomes dos Drs. Cândido Pereira de Sousa 
Bispo e Ollmplo Ribeiro Fialho, para os 
cargos de consultores técnicos do Diretório 
Regional de _Geó~rafla. · 

RESOLUCÃO N.o 8, de 26 de setembro 
de 1946· - Indica ao chefe do govêrno os 
nomes do Sr. Mário Martins Me!relee e 
Prof.a Maria ·Lufsa LObo, para os cargos- , 
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de consultores técnicos do Diretório Regio
nal de Geografia. 

RESOLUÇÃO N.º 9, de 3 de outubro 
de 1946 - Indica ao · chefe do govêrno o 
nome do Sr .. Artur Dias Paiva, para o 
cargo de ·consultor técnico do Diretório 
Regional de Geografia. 

RESOLUÇÃO N. 10, de 17 de outubro 
de 1946 - Indica ao chefe do govêrno o 
nome do Dr. Omar Carvalho para o cargo 
de consultor técnico do Diretório Regional 
de Geografia. 

RESOLUÇÃO N.o 11, de 25 de outubro 
de 1946 - Indica ao chefe do govêrno os 
nomes do Cel. José Luso Tôrres e major 
Tasso de Morais Rêgo Serra para o cargo 
de consultores-técnicos do Diretório Regio
nal de Geografia. 

RESOLUÇÃO N.º 12, de 28 de novembro 
de 1946 - Sugere ao chefe do govêrno a 
conveniência da mudança da sede do mu
niciplo de Santa Helena para o local prê
viamente escolhido por uma comissão de 
técnicos. 

RESOLUÇÃO N.º 13, de 16 de janeiro 
de 1946 - Sugere ao chefe do govêrno a 
conveniência da mudança da sede do mu
niclplo de Matões para o local prevlàmente 
escolhido, à margem do rio Parnaíba. 

RESOLUÇÃO N.º 14, de 6 de fevereiro 
de 1946 - Indica ao chefe do govêrno os 

·nomes do Dr. Fernando dos Reis Perdigão 
e Sr. Domingos Vieira Filho para o cargo 
de consultores-técnicos do Diretório Regio
nal de Geografia. 

RESOLUÇÃO N.o 15, de 'J:1 de fevereiro 
de 1946 - Indica ao chefe do govêrno o 
nome do estatlstico-auxiliar Padrão E, Ma
ria José Sampaio Freitas, para responder 
pefo expediente da Secretaria do D.R.G. 

RESOLUÇÃO N.O 16, de 8 de abril de 
1946 - Faz ao chefe do govêrno recomen
dações acêrca da denominação dos logra
douros públicos. 

RESOLUÇÃO N.o 17, de 8 de abril de 
1946 - Indica ao chefe do govêrno o nome 
do desembargador Elisabeto Barbosa de 
Carvalho para o cargo de consultor-técnico 
do Diretório Regional de Geografia. 

RESOLUÇÃO N.º 18, de 5 de abril de 
1946 - Encaminha ao chefe do govêrno uma 
proposta .para um álbum do ll(aranhão 
antigo. 

RESOLUÇÃO N.o 19, de 20 de outubro 
de 1947 - Sugere ao ·chefe do govêrno o 
nome do Dr. João Guilherme de Abreu 
para o cargo de correspondente da Rev'8ta 
da Geografia e H'8t6ria. 

RESOLUÇÃO N.º 20, de 80 de outubro 
de 1947 - Considera improcedente qualquer 
modificação, no momento, no topônlmo da 
11ede de Morros. 

RESOLUÇÃO N.º 21, de 30 de outubro 
de 1947 - Determina para o municipio de 
Primeira Cruz os mesmos limites do antigo 
distrito. 

RESOLUÇÃO N.o 22, de 26 de fevereiro 
de 1948 - Nomeia o Sr. Raimundo Marce
lino Ferreira para compor o Diretório Mu
nicipal de Pinheiro. 

RESOLUÇÃO N.º 23, de 26 de fevereiro 
de 1948 - Nomeia os Srs. Fernando 
Melosolli, Mariano Augusto Serrão Chagas, 
José Ribamar de Araújo e Sousa, Elisio 
Luis Gonzaga de Morais, João Batista Pi
nheiro e a Sta. Zirza Fernandes Jlnkins, 
para compor o corpo de informantes do 
Diretório Municipal de Pinheiro. 

RESOLUÇÃO N.º 24, de 11 de março 
de 1948 - Consigna um voto de reconheci
mento a Fran Paxeco. 

RESOLUÇÃO N.º 25, de 23 de junho de 
1948 - Nomeia os Srs. Augusto de Sousa 
Ramos, Agripino Silvério Galvão, Valentln 
de Sousa Ramos, para compor o corpo de 
informantes do Diretório Municipal de Ba
rão de Grajaú. 

RESOLUÇÃO N.o 26, de 23 de junho de 
1948 - Nomeia os Srs. Francisco Alves de 
Sousa, Aristeu Braulino Muniz, João Lopes 
Rodrigues e cônego Carlos do Bonfim Couto 
Bacelar, para com)tor o corpo de informan
tes do Diretório Municipal de Morros. 

RESOLUÇÃO N.º 'J:T, de 23 de junho de 
1948 - Nomeia os Srs. José Antônio de 
Araújo, José Gervásio de Araújo, Luis Ro
drigues de Aguiar, Alcebiades Rodrigues 
de Sousa, Antônio Gregório Pestana e Rai
mundo Mauriclo Martins, para compor o 
corpo de informantes do Diretório Munici
pal de Urbano Santos. 

RESOLUÇÃO N.o 28, de 23 de junho 
de 1948 - Nomeia os Srs. Heráclides Jansen· 
Pereira, Manuel da Cunha Marques, Leode
gário Jansen Pereira, Mário Gomes de Ãl
melda, Manuel Pedrosa Calsas, Venâncio 
Jansen Pereira, Francisco Martins dos San
tos e Alvaro Ribeiro, para compor o corpo 
de informantes do Diretório Municipal de 
Coroatá. 

RESOLUÇÃO N.º 29, de 23 de junho 
de 1948 - Nomeia os Srs. Otávio Drumond, 
Paulo Rodrigues e Antônio Barbosa Be
zerra, para compor o corpo de informantes 
do Diretório Municipal de Itapecuru-Mirim. 

RESOLUÇÃO N.o 30, de 23 de junho 
de 1948 - Nomeia os Srs. Alderico de 
Novais Machado, Francisco Raimundo Vila
nova, Teodomiro Matos dos Santos, Agur 
Vilhena de Azevedo e Luis Almeida e Silva, 
para compor o corpo de informantes do 
Diretório Municipal "de Caxias. 

RESOLUÇÃO N.º 31, de 23 de junho 
de 1948 - Nomeia os Srs. Severino Nunes 
de Pinho, Elias de Araújo Machado, Valen
tim Antônio de Sousa, . José Francisco de 
Figueiredo e Antônio Américo Machado 
Bacelar, para compor o corpo de informan
tes do Diretório Municipal de Coelho Neto. 

RESOLUÇÃO N.º 32, de 23 de junho 
de 1948 - Des'lgna o Dr. Clodoaldo Cardoso, 
diretor efetivo da Secretaria do D.R.G. 
para representar o Dr. Alfredo Salim Duai
libe, presidente dêste órgão na Assembléia 
Geral do Conselho Nai;:ional de Geografia. 

Durante o perlodo em relato a Secretaria 
recebe11 e encaminhou o seg1)inte expediente: 

Oficios: expedidos, 139; recebidos, 133. 
Telegramas: expedidos, 303; recebidos, 163. 

Além dêsse movimento tivemos ocasião de 
prestar várias informações de natureza geogri
fica e emitir sugestões interessantes sôbre oa 
vários assuntos que nos foram consultados. 

Apesar · de possuir esta Secretaria mapas 
de todos os municipios maranhenses que foram 
recentemente restaurados, o serviço de carto
grafia ainda não está preenchendo as necessi
dades do Estado, pois possuimos apenas um 
desenhista e temos de lutar com embaraços que 
nos surgem de todos os lados. 

O governador do Estado Cel. Sebastião 
Archer da Silva, procurando preencher esta 
lacuna e não poupando esforços em bem servir 
o Maranhão acaba de entender-se com o Con
selho Nacional de Geografia no sentido de ser 
pôsto à disposição dêste órgão o assistente 
coordenador em levantamento cartográfico da· 
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quele Instituto, Dr. Pedro Grande, a fim de 
orientar o servlco de uma comlsaão de direto
res e consultores-técnicos dêste órgão encarre
gada de elaborar a carta geográfica do Esta~o 
com a divisão territorial que deverá vigorar 
no qUlnqüênlo de 1949-1953. 

Entre as publlcacões dêste órgão registra
mos com prazer o aparecimento da Revtata de 
Geografia e H'8tória, dada A luz a Z7 de março 
de 1947. Referida publlcacão consta de uma 
parte de colaboracão nova de matéria geográ
fica ou histórica e de uma sep.arata, da Poran
dflba obra que nos dá noticia dos principais 
acontecimentos da provlncla do ·Maranhão des
de seu descobrimento até 1820. 

Em sessão de 4 de abril de 1947, foi-nos 
apresentada pela Secretaria a monografia de 
Pastos Bons de autoria do diretor Dr. Clodoal
do Cardoso . A obra que tem merecido franca 
aceltacão dos meios culturais contém dados 
estatlstlcos recentes e uma transcrlcão de ele-

mentos antigos sõbre o que já se tem escrito 
daquela. secular provlncla. do Esta.do. • 

Nossa publicação ma.Is recente é o 2.0 nó.
mero da Revista de Geografia e História que 
como o primeiro número é composto de uma 
parte de colaboração nova e de uma separata 
que neste número é constltuldo pelo dicionário 
da Poranàuba. 

Queremos agradecer, nessa oportunidade 
aos órgãos que nos distinguiram com a gentl• 
leza. da oferta de ·suas publlcacões, destacando
se de modo especla.I o Conselho Nacional de 
Geografia e Instituto Histórico do Serviço de 
Patrimônio. 

Registrando aqui as principais atividades 
dêste órgão queremos hipotecar a V. Excia.. o 
desejo de que todos nós estamos animados de 
continuar tudo fazendo para um maior e me
lhor conhecimento da geografia. do Maranhão 
partlcula Integrante da nossa pátria comum -
o BRASIL. 

~ Concorra para que o Brasil seja cario&ràficamente bem repre1en$ado, enviando ao Con
..... selho Nacional de Geosrafla informacõe1 e mapas que poHam ser de ntilldade à nova edith 
da Carta Geosriflca do Bra11l ao Mllionéalmo que o Conselho e1tá elaborando. 
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Registos e 
comentários bibliográficos 

Livros · 
EURICO MACEDO - O Maranhão e 

suas riqueza,s · - 1.a. Edição 
Bahia, 1947. 
o Maranhão e suas riquezas de 

autoria do Eng. Eurico de Macedo é, 
um dos livros mais interessantes e sin
ceros que têm sido publicados sôbre o 
grande Estado nordestino. 

O autor revela profundo conheci
mento do Maranhão, pois, servi'ndo 
como engenheiro na construção da Es
trada de Ferro São Luís-Teresina teve 
ensejo de observá-lo de perto e intei
rar-se de seus múltiplos problemas. 

Compõem-se a obra de três partes, 
compreendendo a primeira assuntos 
relativos à gente~ à história, às ativi
dades agrícolas, comerciais e indus
triais, meios de transporte e comunica
ções. 

· A segunda focaliza os acidentes 
geográficos e a produção em seus vá
rios aspectos: caça e pesca, lavoura e 
pecuári~. 

A terceira contém diretrizes e nor
mas para o bom aproveitamento dos 
produtos do solo maranhense. 

Embora admirador entusiasta do 
Maranhão o autor afigura-se-nos do.:. 
tado de aito senso crítico, não deixan
do escapar as imperfeições e desacer
tos que por ventura se lhe foram depa
rando durante sua longa permanência 
naquela unidade federativa. 

Censura acerbameiite o espírito re
trógrado de certos administradores que, 
apegados à rotli:ia.. {3e descuraram do 
progresso e P,esenvolvimenj;o da "Ter
ra das Palmeiras". 

No capítulo referente à influência 
francesa afirma ter esta contribuído 
de modo preponderante na formação 
daquele Estado, fazendo-se "sentir. ain-

da mais decisivamente na arquitetura 
que presidiu a edificação da capital e 
nos costumes delicados ainda hoje no
tados, até mesmo nas classes menos 
educadas". 

De fato, importantes obras de arte 
como a rêde de aquedutos subterrâneos 
i'nexistente em outra cidade brasileira, 
e a muralha de granito que protege 
São Luís das marés do equinócio são 
atribuídas .aos gauleses, primeiros po
voadores europeus que se estabelece
ram no Maranhão. 

Daniel de La Touche, Senhor de La 
Ravardlere, fundador da capital ma
ranhense ordenou-lhe o traçado em 
xadrez e a construção de seus mais 
antigos edifícios. 

.A avenida Maranhense, praça do 
tempo dos franceses, oste>nta bem no 
centro a "Pirâmide de La Ravardiere", 
marco comemorativo da fundação da. 
cidade em honra do infante Luís XIII, 
rei de França e sob a evocação do san
to de igual nome. 

São Luís - diz Ferdinand Denis 
- "é uma cidade de origem absoluta
mente francesa ... " 
. Ao tratar do "Mara~ão Heróico" 

relembra as lutas entre franceses e 
portuguêses e as dêstes últimos, alia
dos aos índios, contra o invasor ho
landês. 

Detém:..se especialmente diante da 
figura intimorata do Bequimão, a pri
meira voz que no Brasil se ergueu para 
.contrapor-se ao monopólio do comércio, 
então praticado pelos jesuítas. 

Narra a epopéia, da chamada ade
são do Maranhão à independência do 
Bra$11, onde destaca a personalidade 
de Fidlé, organizador da resistência 
lusa, que culminou com o cêrco de Ca
xias ·em 1823. 



980 BOLETIM GEOGRAFICO 

Após a expulsão dos franceses, foi 
criado por carta régia de 13 de junho 
dti' 1621, o Estado do Maranhão, inde
pendente do Brasil e subordinado dire
tamente a Portugal. · 

Assim, a terra de Gonçalves Dias 
foi sucessivamente francesa, portuguê-
sa e brasileira. -

Divergem os historiadores sôbre a 
data exata da incorporação do :M:ara
nhão ao Brasil, tudo leva'ndo a crer se 
tivesse a mesma verificado no ano se
guinte ao da nossa emancipação polí
tica. 

O Brasil, ao sacudir o jugo da mé
trópole, apoderou-se do :M:aranhão, ar
rebatando-o do domínio lusitano. 

Os maranhenses prestaràm todo o 
apoio às tropas nordestinas, conser
vando-se fiéis ao sentimento de brasi
lidade. Concorreram destarte, para que, 
se não quebrasse a continuidade terri
torial de nossa Pátria. 

O :M:aranhão, através de seu pas
sado épico, constitui com Pernambuco, 
um dos esteios da nacionalidade brasi
leira. 

Infelizmente omite o autor o epi
sódio sangrento da Balaiada em que o 
vulto valoroso de Luís Alves de Lima e 
Silva se cobre de glória, libertando a 
"rainha do sertão maranhense" das 
mãos dos balaios. Por êsse feito foi o 
grande soldado agraciado com o titulo 
de barão de Caxias. 

No capítulo "Colônia Síria" mostra 
quanto a cooperação dos sírios, sobre
tudo libaneses, tem concorrido para a 
prosperidade do :M:aranhão. 

Recorda ainda o surto industrial 
que se manifestou nesse Estado nos 
fins do século passado e começos dêste 
e lamenta o desaparecimento de fábri
cas e usinas como a "Tôrre de Chum
bo" e o bem aparelhado "Engenho 
Central", cuja maquinaria foi vendida 
aos usineiros pernambucanos. 

Em matéria de ensino aprecia a 
inclinação nata do maranhense para a 
instrução, ministrada por competentes 
e abnegados professôres públicos e par
ticulares, além da boa educação do
méstica das crianças da "Atenas Bra-
sileira". · 

Finaliza o autor apresentando ju
diciosas sugestões para o eficiente em
prêgo da enorme riqueza em potencial 
da terra, tendo em vista particular
mente a reforma agrária, a proteção à 
pequena propriedade, e o culto às glo
riosas tradições do Maranhão. . . 

Antônio Caldeira 

DOC~NTOS HISTÓRICOS - Livro 
1., de regimentos - 1684-1725 -
Registos de provisões da Casa da 
Moeda da Bahia. 1775 - Vol. LXXX: 
e idem 1653-1684 - Vol. LXXIX -
Ministério da Educação e Saúde 
1948. , 
Mais dois volumes da coleção de do-

cumentos históricos brasileiros, organi
za<:!os pelo :M:inistério da Educação e 
Saude, compreendendo provisões ofi- · 
ciais coligidas referentes às datas aci
ma assinaladas. 

MARIA MERCEDES LOPES DE SOUSA 
:__ Um estadista quase desconhe
cido - Imprensa Oficial da Bahia 
- Salvador, 1948. 
Trata-se da biografia daquele dis

tinguido homem público baiano, evoca
do caril'.\hosamente por sua própria fi
lha, D. Maria Mercedes Lopes de Sousa. 
Entretanto, não se trata, como seria de 
suspeitar, de mera crônica de exaltação 
bafejada pela veneração filial. Manda 
a verdade se diga que, embora ins
pirada pela mui louvável afeição de fi
lha, a autora conseguiu traçar o perfil 
do seu ilustre progenitor, com a maior 
preocupação de objetividade possível, 
tanto que o seu trabalho mais se apro
xima, como ela própria reconhece, de 
um documentário dos atos administra
tivos, políticos e sociais do biografado 
que de uma biografia, rigorosamente 
falando. , J. M. C. L. 

BOLETtN DE LA SOCIEDAD DE GEO-
GRAFíA DE "SUCRE" - Tomo 
XLIII - N°s. 427 y 428 - Sucre 
<Bolivia) septiembre de 1948. 
No sumário do presente número 

dessa publicação geográfica boliviana 
inscreve-se o seguinte trabalho que im
porta assinalar, por oferecer interêsse 
para Q geógrafo. "Cultura del indio 
Quechua" de Juan C. Serrudo. 

J.M.C.L. 

CONSEILS AUX CHERCHEURS - Ins
titut Français d' A/Tique Notre - ' 
Dakar - MC:M:XLVIII. 
Trata-se de uma brochura contendo 

indicações bibliográficas destinadas a 
orientar os pesquisadores dos problemas 
africanistas, abrangendo os aspectos 
geográficos, etnológicos, etc. Aprese·nta 
em apêndices algumas notas acêrca dos 
assuntos que merecem a atenção dos 
estudiosos bem como algumas instru
ções sôbre o método que se deve obser
var no trabalho científico. 

J.M.C.L. 
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CLóVIS LIMA - Episódios e Aspectos 
do .(>omínio Colonial Holandês na . 
Paraíba - João Pessoa (Paraíba) , 
1948. 
Estuda nessa monografia o presi,. · 

dente do Instituto IIlstórico e Geográ
fico Paraibano, capítulos da história. 
paraibana referentes ao período de do
minação holandesa. O trabalho que foi 
objeto de uma conferência pronunciada 
pelo autor na Faculdade de Engenha
ria de Pernambuco em 15 de abril de 
1948, baseia-se em consulta a documen
tos históricos que refletem os aconte
cimentos de maior importância das 
peripécias da época: da conquista e da 
luta pela libertação, ressaltando as fi
guras marcantes do~ heróis da causa 
comum em que se U'manaram parai
banos e pernambucanos. 

J.M.C.L. 

CONJUNTURA ECONôMICA - Ano II 
- N.O 10 - Rio de Janeiro, outu
bro, 1948. 
conjuntura econômica oferece em 

suas páginas, em breves comentá.rios, 
alguns aspectos do panorama economi-. 
co nacional e internacional. Além de vá
rios tópicos sôbre a indústria, finanças, 
transportes e condições fina_!lceiras i~
ternacionais publica "Algodao em Sao 
Paulo" e ''Lucros e perdas nas indús
trias· de São Paulo e no Distrito Fede
ral", com gráficos. 

I 

ANtsIO JOBIN - ltaquatiara (Estudo 
social, politico, geográfico e descri
tivo) Manaus, 1948. 

o autor da presente monografia 
exerceu durante cinco anos o cargo de 
juiz no município de que trata na pre
sente monografia. Durante êsse períoclo 
interessou-se em estudar os aspectós 
sócio-geográficos daquela área de que 
ora nos apresenta um panorama em 
que ressaltam as feições históricas, de.!i
crições geográficas, etnologia, di'Visã? 
administrativa, economia, como se ve 

, do sumário seguinte: Itaquatiara. Fun
dação. Elevação à Categoria de Vila e 
Cidade. O Pôrto. Inscrições Rupestres. O 
Município. Extensão. Limites; Aspectos 
da Paisagem; Aguas Correntes; Clima; 
Necrópole Indígena de Miracanguera. 
Missão dos Aroaquis. Primeiros Troncos 
l!:tnlcos da População de Itaquatiara; 
Serpa nos Idos Coloniais; A Cabana
gem; Invasão da Vila por um ?rupo 
de Desordeiros. Desfalque na Camara 
Municipal; A Cidade de Itaquatiara; O 
Têrmo e a ·comarca; "A Batalha Naval 
de Itaquatiara; Comércio. Indústria. 
Agricultura; Apêndice. 

O autor inclui o presente trabalho 
na série de contribuições regionais que 
vem apresentando sob a denominação 
de "Panoramas Amazônicos". 

J.M.C.L. 

~ AOS EDITORES: itste "Boletim" nio ht: publlclàacle remunerada, entretanto registará •• 
__.. comentará u contribulçõea s6bre ceo&'l'•tia ou de lnierêHe ceocráfico que seJam enviaclae 
.. Con•elho Nacional de Geografia, concorrendo dlHe mode para mala &IQpla dlfu•io da bibU.
crafla referente . à ecografia brasileira. 



Contribuição 

bibliográfica especializada 

Boletim do Serviço Geológico e Mineralógico 
do Brasil* 

lndice e súmula dos assuntos consti.Íutivos dos Boletins 1a99 (Ns. 5a 10) 

BOLETIM 5. - NOTAS PRELIMINA
RES SOBRE PROCESSOS MOOER
NOS PARA A FIXAÇAO DO AZO
TO. - Theophilus H. Lee. 1923, 50 
páginas, 6 gravuras de aparelhos. 

Histórico do desenvolvimento cio 
"problema do azôto", a "fixação do azô
to"; os métodos elétricos e teações bá
sicas; descrição dos três principais apa
relhos industriais: Birkeland-Eyde, 
Paullng e Schõnherr. Exposição do: 
a) processo e aparelhamento de ob
tenção da amónia sintética; processo . 
Haber com aperfeiçoamento de Clau
de; b) processo e forno para a fabri-. 
cação de -azotitos empregados pela 
"Société Generale des Nitrures", de 
Lav<>y; c) métodos e processos para a 
fabricação de cianamidos e cianetos, 
baseados na absorção do azôto pelo 
carbureto do azôto e o consumo de 
energia. Combustão da amônia; evolu
ção histórica das pesquisas; as duas 
pequenas instalações de Ostwald e su
cessivo aperfeiçoamento dos aparelhos 
de combustão, sobretudo com relação 
ao catalisador e à temperatura; aper
feiçoamento de Kaiser, Franc e Caro, 
Landis, Partington; descrição do pro
cesso de Claude. Discussão das vanta
gens e desvantagens, dos diversos pro- · 
cessos; a) processo do arco; b) pro
cesso Haber ou Claude; c) processo de 
cianamido; descrição dos diferentes 
processos e crítica de sua aplicação ao 
caso brasileiro; outras vantagens do 
processo de Claude. 

N. R. - A presente bibliografia foi 
organizada pelo Eng. de Minas Jpsé 

. Menescal de Campos, atual diretor do 
~erviço Gepgráfico e Geológico de São 
Paulo. 

BOLETIM 6. - CONTRIBUIÇAO A PE
TROGRAFIA DO BRASll... - Djal
·ma Guimarães - 1924, 47 páginas. 

Estudo petrográfico de rochas Í!Jr-
'ineas, sedimentárias e metamórficas; 
descrições macro e microscópicas e 
grande número de análises para a clas
sificação segundo o sistema america
no, de: -a) sondagem n.0 1 de Cururupe, 
Ilhéus, Bahia; conclusão com um estu
do petrogenético da região; b) 3 rochas_ 
eruptivas da cidade do Salvador, Bahia; 
e) 1 rocha eruptiva de Santa Rita de 
Jacutinga, Rio Prêto, Minas Gerais; 
d) 2 rochas eruptivas de Poços de Cal
das, com uma nota sôbre a composição 
dos fenocristais e feldspato; e) 21 ro
chas do Estado de Goiás. 

BOLETIM 7. - FRIMEIRO CONGRES
SO BRASILEIRO DE CARVAO E 
OUTROS COMBUSTtVEIS NACIO
NAIS. - Contribuições do Serviço 
Geológico e Mineralógico - 1924 -
100 págfuas. 

1 - Linhito do Amazonas e do 
Pará, por A. Rodrigues Vieira Júnior, 
Amazonas - Ocorrência do linhito no 
alto Solimões, Javari, Içá., Japurá., Co
ruçá, Quixito; área; potência; rochas 
encaixotantes; fósseis; análises; qua
lidade do linhito. Pará - as várias 
ocorrências em Monte Alegre, Cajari, 
C'umucuri e alto rio Calçoene. 

2 - Carvão no Amazonas, pelo Dr. 
Gonzaga de Campos. - Considerações 
sôbre a ocorrência de fósseis marinhos 
nos depósitos hulheiros mundiais; am
biente gerador e de deposição durante 
o carbonífero e o permiano; oscilações 
de nível nestes períodos; razões que 
aconselham a pesquisar camadas pro
dutivas na bacia do Amazonas; meios 
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de conhecer a estrutura geológica desta 
bacia. · 

3 - Sôbre a possibilidade da exis
tência de combustíveis no vale do 
Amazonas, por Matias Gonsalves de 
Oliveira Roxo. - Considerações sôbre 
o mediterrâneo amazônico, as forma
ções nêle depositadas, os seus fós.seis e 
o exondamento do sinclinal do vale; 
constituição litológica das formações 
comentário especial sôbre as formações 
carboníferas e seus fósseis, sua exten
são, sua potência; sua correlação às do 
Peru, Bolívia, Rússia e EE. UU. ; da for
ma, profundidade e extensão do mar 
amazônico; o terciário e seus fósseis; 
da possibilidade de petróleo na região. 

4 - Possibilidade de se encontrar 
carvão de pedra no norte do B.rastl, 
por Paulino Franco de Carvalho. . -
Histórico; apanhado sôbre os visitantes 
e estudos por êles realizados na bacia 
amazônica; a gênese do vale; conside
rações gerais sôbre o mar amazônico, 
a disposição de suas formações e o tra
balho de desnudação até sua geomor
fologia atual; limite da bacia carboní
fera; distribuição das faixas carbonífe
ras ao norte e ao sul do vale em face 
dos trabalhos de campo realizados pe
los visitantes da região amazônica; 
possibilidade da existência do carvão; 
perspectiva da existência de combustí
veis minerais em face da correlação 
geológica com regiões huJheiras; as 
sondagens, na região carbonífera do 
~azonas . . 

5 - Turfa de -Vila Nova, por Ger
son de Faria Alvim e Eugênio Bourdot 
Dutra. - Situação; descobrimento da 
jazida; estudo da bacia; as rochas 
aflorantes; suas altitudes, considera
ções gerais sôbre a fisiografia, geologia, 
estrutura e flora do Estado de Sergipe; 
estudo fisiográfico, geológico, litológico 
e estrutural pormenorizado da região 
em aprêço; os calcáreos e análises; na
vegabilidade do S. Francisco; área, 
sondagens e cubação da bacia turfei·
ra; estudo geológico entre Propriá e 
Aracaju; fósseis e calcáreos em Lastro; 
distribuição da região cretácea; as 
ocorrências de terciário e geologia da 
região de Estância. 

6 - Estudos da bacia de Maraú, 
· por Eusébio Paulo de Oliveira. - Si
tuação; estudos anteriores; estudo es
tratigráfico, paleontológico e genético 
segundo Gonzaga de Campos; a forma
ção das Barreiras, suas rochas e inte
rêsse econômico; a marauíta, caracte
res, análises, variedades, fósseis, cubo, 

ocorrência de asfalto; possibilidades 
petrolíferas e sondagens. 

7 - Folhelhos betuminosos da 
costa do Brasil, por Eusébio Paulo de 
Oliveira. - Ocorrência de Riacho 
Doce; seu:;1 afloramentos; rochas asso
ciadas; estrutura; fósseis; idade; as
falto; análise dos folhelhos e do as
falto destilado e seu tratamento; 
ocorrência da Bica de Pedra; sua aná
lise; ocorrências de. Camarajibe, Cama
cho, baia de S. Salvador, rio Almada e 
de Cururupi; suas análises; sondagens. 

8 - A gênese do linhito do norte 
de S. Paulo, por Alberto Betim Pais 
Leme. - Estudo da gênese da jazida 
de llnhito de Caçapava; perfil estrati
gráfico; teores do material carboná
ceo; caracteres estruturais; extensão; 
considerações sôbre a sua idade e o 
mecanismo de formação da bacia; 
transformações físicas e químicas do 
vegetal em combustível; a ação meta
mórfica de pressão, tectônica e o tra
balho da erosão, resultando na situa
ção atual da jazida. 

9 - Sôbre a possibilidade da exis
tência de petróleo na baixada flumi
nense, por Matias Gonsalves de Olivei
ra Roxo. - O litoral fluminense, a 
Serra do Mar e a baixada fluminen
se; o mar na costa campina; conside
rações sôbre a· Lagoa Feia, a foz do Pa
raíba e as observações litológica e pa
leontológica em sondagens na região de 
Campos; possível existência de um sin
clinal no litoral de Campos em que se 
depositaram "enormes massas de de
tritos orgânicos de animais mari
nhos"; possibilidades de depósitos de 
petróleo. 

10 - Folhelhos betuminosos de 
Jr.ati, por Eusébio Paulo de Oliveira. -
As rochas constitutivas d<;> grupo Iratt; 
os fósseis e sua distribuição; distribui
ção das ocorrências dos afloramentos 
do Irati; aproveitamento industrial do 
folhelho do Irati e seu teor em petró
leo bruto. 

11 - Idade do carvão do sul, por 
Eusébio Paulo de Oliveira. - Vegetais 
e animais fósseis das camadas carbO
níferas e sua distribuição em várias lo
calidades do sul; idades dêstes fósseis 
e dos do Irati determinando os limites 
superior e inferior da idade do carvão 
do sul do país. 

12 - Origem do carvão do sul do 
Brasil e sua for;nação, por Eusébio de 
Oliveira. - . Considerações gerais sôbre 

. a formação do carvão; os · e)ementos 
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constitutivos do carvão de S. Jerôni
mo e proveniência dêstes elementos; 
observações de David White sôbre a 
constituição do carvão do sul; análise 
das ocorrências vegetais e condições 
climáticas e mecanismo da formação 
do carvão. 

13 - As piritas do carvão do sul, 
por Djalma Guimarães. - Natureza da 
pirita do carvão brasileiro; forma e 
disposição das inclusões de pirita; 
idéias gerais sôbre a sua gênese por 
processo metassomático de águas circu
lantes e à custa do enxôfre proteico. 

14 - Ensaio sôbre a origem, com
posição e classificação do carvão na
cional, por Djalma Guimarães e L. F . 
Morais Rêgo. - Considerações sôbre o 
regime hidrológico e glacial e o am
biente de desenvolvimento vegetal; ob
servações comprovadoras da formação 
in situ; quadro da classificação de de
posição do material formador do car
vão, segundo M. c. Stopes e R. V. 
Wheeler; o carvão brasileiro de acôrdo 
com esta classificação. Natureza do 
carvão; umidade; estudo da parte or~ 
gânica do carvão pelo tratamento por 
solventes; análises dos solutos; estudo 
da matéria mineral do carvão; quadro 
de análises do carvão e das cinzas; 
considerações sôbre a origem dos ele
mentos minerais, do fósforo e enxôfre; 
porcentagem da matéria mineral; ob
servações microscópicas dos carvões; 
quadro da classificação dos carvões, 
segundo Campbell; posição do carvão 
brasileiro neste quadro. 

15 - Probabilidades da existência 
do petróleo no Brasil, de acôrdo com as 
teortas sôbre sua origem, por Eusébio 
Paulo de Oliveira. - Considerações sô
bre a composição do petróleo em geral 
e dos petróleos de vários países; pro
priedades físicas e importância destas · 
propriedades na sua indústria e apli
cação; as teorias de sua origem; me
canismo da formação e acumulação do 
petróleo segundo a teoria orgânica; a · 
ação da capilaridade na acumulação 
do petróleo nos anticlinais; as rochas 
mais favoráveis ao armazenamento do 
petróleo; economia do petróleo; distri
buição geológica do petróleo, pela or
dem de produção; distribuição da ocor
rência do petróleo segundo a idade das 
formações portadoras; .estudo e distri
buição dos indícios e petróleo ocorren
tes nas formações geológicas do Brasil; 
referência às pesquisas por sondagens 
realizadas 'no país e os resulta.dos con
seguidos nestes trabalhos. 

BOLE1'IM 8. - OURO NO AMAPA E 
LINHITO NO ALTO SOLIMÕES. -
Vários autores. - 1924, 76 páginas, 
2 mapas geográficos dos rios, 1 
perfil geológico, 2 figuras desenhos, 
18 fotos. 

1 - Reconhecimento geoU5gico no 
antigo Contestado Franco-Brasileiro, 
por Antônio Rodrigues Vieira Júnior. 
- Generalidades e bibliografia sôbre a 
região. a) História ; habitantes em 
1609; a interpretação do tratado de 
Utrecht e a questão das fronteiras; 
desenvolvimento histórico do descobri
mento e exploração do oU:ro; o laudo 
suíço e a anexação de 260 009 km" e 
150 km de costa ao Brasil; história da 
República do Cunani; Colônia militar 
do Oiapoque e a comissão do povoa
mento; depósitos minerais do antigo 
núcleo Lourenço, situação, estado atual 
e topografia da região; restos de ma
teriais do que foi a "Societé Française 
de l'Amérique Equatoriale". b) Produ
ção; descobrimento do ouro na Guiana 
Francesa.; estatística de seu desenvol
vimento comercial; considerações esta
tísticas sôbre a produção de ouro. Vias 
de comunicação; tempo; portos, linhas 
e distâncias de viagem de Belém a 
Oiapoque; itinerário para alcançar os 
depósitos auríferos. d) Aspecto geral 
da região. F~iografia, regime hidroló-' 
gico e relêvo da costa; as "savanas" e 
o mar litorâneo. Rio Amapá; situação; 
o Amapàzinho; vila Amapá; vegetação; 
a pororoca ; as marés e a navegação; o 
curso do rio; cachoeiras, campos, vár
zeas, clima, salubridade, habitantes e 
atividades. Rio Calçoene; curso, ca
choeiras, clima, salubridade, fauna pal
mipede, navegabilidade; a vila de Cal
çoene, habitantes, vestígios de antigas 
explorações. Rio Cumani; as suas 
águas; vila de Cumani, seu estado 
atual; cachoeira Rasa, limite do tre
cho habitado; habitantes, atividades, 
recursos Q.e alimentação, clima e salu
bridade da foz à vila Cumani; topo
grafia acima de Cumani. Rio Oiapoque; 
sua foz; a vila Oiapoque, topografia 
e população; o põsto de Santo An
tônio do Oiapoque; o curso do rio; 
fisiografia; cachoeiras e suas rochas; 
•navegabilidade; florestas; clima, po
voamento; indústria do pau-rosa e da 
balata; Rios Pontanarcy. Aricon e 
Anotaei, afluentes do Oiapoque; cursos 
e cachoeiras. Épocas das cheias. Oro
grafia geral; estudo de três sistemas do 
relêvo ao norte, centro e sul da região; 
referências à zona costeira. Climas e 
estações; rêde hidrográfica, topografia, 



BIBLJOGRAFIA 

vegetação, temperatura, ventos, salu
bridade, higrometrfa e estações chuvo
sa e sêca. Declinação magnética; qua
dro dos valores em várias localidades. 
Relação das coordenadas; seus valores 
em vários lugares. Relação das exten
sões dos levantamentos feitos nos vá
rios rios. e) Depósitos de aluviões exis
tentes e sua riqueza; distribuição dos 
depósitos de ouro; área de exploração; 
origem do ouro aluvial; posição; espes
sura, disposição e constituição mineral 
das aluviões; o "Filon", o "bed-rock" 
das aluviões; a camada de terra vege
tal; considerações sôbre o teor antigo 
e atual das aluviões; processo da esti
ma.tiva do teor e terminologia local 
para a riqueza da aluvião; quadro da 
terminologia e do teor. Aparelhos em
pregados na região; "long-tom"; des
crição do aparelho, seu funcionamento 
e capacidade; "changuée"; descrição, 
instalação e marcha da operação. Os 
montes Tumucumaque, fonte do mate
rial aurífero aluvionar; camada alu
vionar de quartzo; constituição, situa
ção, profundidade e capa desta cama
da; "la couche"; erosão, formação e 
idades desta camada; a lapa, "bed
rock". Constituição do solo do Petit 
Degrad ao Lourenço; descrição da flo
resta, solo, rocha à "ravet" e rochas 
da Série de Minas (?) ; constituição e 
caracteres da rocha a "ravet"; sua de
posição; pesquisa e gênese do ouro na 
rocha. à "ravet". f) Geologia; conside
rações sôbre as correntes oceânicas no 
norte do Brasil, transporte e depósito 
dos sedimentos fluviais com formação 
do litoral e plataforma continental na 
costa paraense; pântanos e sua vege
tação e os depósitos da vaza do Amazo
nas; zona granítica, suas rochas, ca
choeiras; intrusões; sua rêde hidrográ
fica; noções geomorfológicas da re
gião; constituição litológica, decompo
sição e lateritização das rochas nas 
fraldas do Tumucumaque; a rocha ~à 
"ravet"; aluviões; idade geológica. g) 
Probabilidade de encontrar jazidas pri
márias. Considerações sôbre as alu
viões, a possibilidade de ocorrência de 
ouro em filões de quartzo e quartzitos, 
tipo de jazida e trabalhos a realizar 
para avaliação das prováveis jazidas 
primárias; costa geológica e conclusões 
geológicas. h) Linhito; a faixa terciá
ria · da Guiana Brasileira; suas rochas; 
ocorrência e. modo de jazimento do 
combustível. Estudo petrográfico de 
algumas rochas do Amapá, por Djalma 
Guimarães; descrição petrográfica mi
nuciosa de 21 amostras de rochas erup
tivas da região. 

2 - Ltnhito no Alto Solimões. Es
tudos geológicos na frontetra com o 
Peru, por Avelino' I. de Oliveira e Pau
lino F. de Carvalho. - Notícias gera1a 
sôbre os trabalhos geológicos realizados 
no terciário amazônico e peruano, as 
coletas de fósseis e secções geológicas 
em Pebas; generalidades sôbre as ob
servações geológicas ao Alto Solimões, 
Java.ri e Içá. Alto Solimões até Taba.
tinga; descrição das rochas ocorrentes 
neste trecho, referências a madeira.B 
petrificadas e camadas de fôlhas car
bonizadas nêle encontrados e perfis 
dos barrancos; Tabatinga; ocorrência 
do linhito na foz do igarapé Santo 
Antônio; potência. da camada; traba
lhos de pesquisas e análises. Rio Ja
va.ri: povoamento; navegabilldade; 
descrição· dos afloramentos de rocha: 
perfis geológicos do barranco; linhito 
das corredeiras do Queirós e de Terra 
Firme do Repouso; relação dos fósseis 
colhidos em Três Unidos na margem 
peruana. Rio Curuçá; movimentação 
das camadas acima de Cajueiro; ro
chas do seu curso; perfis dos barran
cos; possível ocorrência de llnhito em 
Bacabal e Tambaqui e de madeiras pe-

. trificadas em S. Bento. Rio Quixito; o 
curso; as rochas; afloramentos. de ll
nhito de Pau Deitado e de Tracoá; per
fis dos barrancos e relação de fósseis 
colhidos no igarapé da Extrema de 
Manuel Honorato. Rio Içá; o curso; ro
chas afloramentos; camadas de 11nhito 
de Santo Antônio de Mamorlá e 'do 
igarapé da Onça; perfis geológicos dos 
barrancos. Considerações gerais sôbre · 
a salubridade, recursos locais e regime 
dos rios da região visitada. Considera
ções finais, exame dos perfis geológi
cos; idéias de Hartt sôbre a idade das 
argilas do Alto Solimões e as do Baixo 
Amazonas do aproveitamento do ll
nhito. 

BOLETIM 9. - CONTRIBUIÇõES A 
GEOLOGIA ECONOMICA. - Vá
rios autores. - 1925, 98 páginas, 1 
diagrama de classificação da mica, 
bibliografia de 4 obras. 

1 - Aspectos economicos da mica, 
por Djalma Guimarães. - a) Varieda
des de mica exploradas industrial
mente; composição química, côres, ro
chas portadoras; propriedades físicas 
e emprêgo de acôrdo com estas pro
priedades; clivagem; dureza .e escala 
de dureza das micas; côr, classificação 
de acôrdo com a côr; manchas, classi
ficação de acôrdo com as manchas. b> 
Gênese, geologia e distribuição geo-
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gráfica das jazidas de mica; rochas 
portadoras e condições e · ambiente da 
formação das micas; condições econô
micas da jazida; idade das ja~idas; 
distribuição das jazidas de mica no 
Brasil; notícia da jazida de Sta. Luzia 
pelo Dr. Kilburn Scott. c) Estado atual 
do mercado mundial da mica. Classi
ficação; classificação de extração; clas
sificação americana; classificação ca
nadense; classificação indiana; · dia
grama de classificação;' especificação; 
caracteres e qualidades de acôrdo 
com o seu emprêgo; usos; condições 
que devem ·apresentar as micas con
forme os seus diferentes empregos; 
uso das micas esgarçadas; uso dos 
resíduos de mica; quadro da distri
buição nos Estados Unidos do con
sumo da mica triturada pelas suas 
diferentes aplicações; centros consu
midores; relação dos principais cen
tros consumidores de mica e o con
sumo mundial, antes da guerra; cen
tros produtores; produção nos Esta
dos Unidos, na índia e no Canadá; . 
valor da mica e situação atual do mer
cado; considerações sôbre a variação 
do valor da mica; preços; qualidade e 
tamanho, fatôres do preço, preços da 
mica fragmentada e da triturada; a 
questão do tratamento industrial. 
Substitutos da mica; os vários tipos; 
produtos de papel comprimido e ba
quelita. d) Os processos de lavra; al
gumas palavras sôbre o processo in
diano; a exploração no Brasil; descri
ção e análise dos vários métodos de 
exploração; céu aberto, trincheira 
li'berta, galerias cruzadas, poços; per
furação e tiros de minas. e) Conside
rações sôbre a indústria extrativa de 
mica no Brasil; queda da exportação da 
mica brasileira; causas técnicas e ad
ministrativa desta queda; desequilíbrio 
entre impostos e o preço da mica; a 
questão de transporte; quadro da ex
portação de mica de 1900 a 1921. 

2 - Jazidas de ouro no município 
de Mariana, Estado de Minas Gerais, 
por Luís Flores de Morais Rego. - Si
tuação das jazidas; aspecto geral da re
gião; caracteres fisiográficos da região; 
geologia; as formações aflorantes; ar
queano e algonquiano; a divisão da Sé
rie de Minas e constituição litológica 
dos ·seus andares; a tectônica da Série 
de Minas; as intrusões graníticas e bá
sicas, conforme Hussak e Derby; a Sé
rie de Lavras e distribuição em Minas 
Gerais; formações terciárias e recen
tes; a Série de Mmas ao longo do ra
mal de Ouro Prêto; car.acteres fisio-

gráficos, geológicos, litológicos e estru
turais dêste ramal. Descrição das ja
zidas; dois tipos de jazidas; modo, ri
queza e caracteres da impregnação do 
primeiro tipo; relação das lavras da fa
zenda do Jambeiro; posição estratigrá
fica das lavras; outras ocorrências; 
minerais associados ao minério · auri
fero nas lavras do Jambeiro, Cavalo 
Branco e Tinoco; ocorrências, modo de 
enchimento; constituição da massa de 
enchimento; o mecanismo de metaliza
ção; estudo técnico das impregnações; 
a marcha dos .trabalhos de estudo das 
jazidas; os ensaios e quadro das espes
suras dos veios e dos teores do mi'né
rio; quadro das espessuras lavráveis e 
dos teores em ouro; do cubo' de miné
rio. Lavra das jazidas; indicações sõ
bre os processos de lavra das jazidas. 
Tratamento do minério e tratamento 
para extração do ouro. 

3 - Carvão da Rocinhá no Esta
do de Santa . Catarina, por José Fiúsa 
da Rocha. - Situação dos afloramen

·tos; perfil estratigráfico e espessura 
dos estratos em 5 galerias ao longo do 
rio Passa Dois; perfil padrão da cama
da "Barro Branco" na localidade "Ro
cinha"; considerações gerais sõbre: a) 
a situação da jazida e meios de trans
porte para o dese'nvolvimento da ex
ploração; b) estudo da camada de car
vão; divisão da camada em três par
tes; análise e estudo de cada uma des
tas partes; potência total de carvão 
aproveitável; c) · área aproximada da 
jazida carbonífera; considerações sô
bre a área de carvão, seu volume e to
nelagem aproveitáveis; d) qualidade 
do carvão; estrutura semelhante aos 
demais carvões do sul; a pirita e o fo
lhelho intercalados no carvão; o bene
ficiamento; a questão do beneficia
mento e do transporte; quadro de aná
lises de amostras de carvão de pedra 
de Rocinha e de calcáreos da sonda
gem. 

4 - Notas preliminares sôbre as 
águas mineraes de Araxá, Antas e Sa
litre, por José Ferreira de Andrade Jú
nior. - Descrição geológica e litológica 
da excursão realizada pela região; ser
ra da Parida e sua geologia, litologia e 
tectônica; relêvo regional; calcáreo de 
Antas e sua análise; ocorrências de 
fontes minerais; calcáreo de Barreiro, 
sua análise; baritina do Barreiro; sua 
deposição com urânio; outras ocorrên
cias de baritina em maior altitude; 
possíveis fontes nestas altitudes imi
gradas posteriormente para menor al
titude por obstrução dos canais; depó-
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sitos de sais em cotas mais elevadas 
que a do Barreiro; geologia e litologia 
dos percursos para Patrocinio e Serra 
Negra; as águas da Serra Negra.' Con
siderações sôbre a posição dos pontos 
de ocorrências de águas minerais; ro
chas relacionadas com as fontes mine
rais e sua ligação ao magma nefelinico; 
idade provável das eruptivas; da gê
nese das águas minerais; relação das 
fontes minerais com uma fratura geo
lógica profunda oculta; conceito de De 
Lau:nay sôbre o surgimento das fontes 
termais e sua observação na zona es
tudada. 

5 - Estudo de algumas rochas re
lacionadas com as fontes mtnerats de 
Araxá e outras, por Djalma Guimarães. 
- Descrição petrográfica minuciosa de 
uma série de amostras de eruptivas de 
Araxá, Anta e Salitre; considerações de 

ordem petrogenética e de alcalinidade 
das fontes minerais da região mineira. 

BOLETIM 10. - ANALISES DE CAL
CAREOS. - Serviço Geológico e 
Mineralógico do Brasil. 1925, 45 
páginas. · 

o calcáreo; seu emprêgo e condi
ções exigidas; variedades; o mármore; 
variedades; distribuição do mármore 
no Brasil; o cimento; fabricação; ci
mento Portland; sua fórmula; calcáreo 
para cimento no Brasil; o dolomito; 
composição para emprêgo na metalur
gia; cal; fabricação; carbureto de cál
cio, sua fabricação no Brasil; usos da 
cal; transcrição de 152 análises de cal
cáreo dos diferentes Estados do Brasil 
e dos seguintés terrenos; arqueano, al
gonquiano, siluriano, permiano, cretá
cio, terciário e .quaternário. 

-- Se lhe interessa adquirir as publlcacõM do Conselho Nacional de Geografia, escreva à 
sua Secretaria <Praça Mahatma Gandhl, 14 - Edifício. Francisco Serrador,· 11.• andar - m. 

de Janeiro) que lhe atenderá pronta e satl•fatõrlamente. 



Leis e Resoluções 

Legislação federal 

Ementário das leis e decretos publicados no período de 1 a 31 
. - de maio de 1948 

Leis 

Lei n. • 2'16, de 5 de mato de 1948 - "Modifica 
a redação do Decreto-lei n.o 8 564, de 4 de 
janeiro de 1946". 

"Diârio Oficial" de 7-5-48. 

Lei n.• 2'1'1, ele 8 de maio de 1948 - "Concede 
auxmo à Cruz Vermelha Brasileira". 
"Diário Oficial" de 18-5-48. r 

Lei n.• 2'18, de 15 de março de 1948 - "Autoriza 
o poder Executivo a abrir, no Ministério 
da Educa!:ão e Saúde, crédito especial para 
atender às despesas feitas pela Comissão 
Organizadora da Primeira Conferência Pan
Americana de Criminologia". 
"Dié.rio Oficial" de 20-5-48. 

Lei n.o 2'19, de 15 de março de 1948 - "Autoriza 
o Poder Executivo a abrir, no Ministério 
ciário crédito especial para pagamento de 
gratificações de representações". 
"Diário Oficial" de 20-5-48. 

Lei n.0 280, de 24 de maio de 1948 - "Autoriza 
o Poder Executivo a abrir pelo Ministério 
da Fazenda, crédito especial para atender 
ao primeiro e segundo pagamento dos atos 
firmados entre o Govêrno do Brasil e o 
dos Estados Unidos da América do Norte, 
relativos à aquisição de bens excedentes de 
guerra". 

"Dlârio Oficial" de 28-5-48 . 

Decretos 

Deareto n. • 24 211, de 1'1 de deitembro de 194'1 
- "Renova o Decreto n.o 19 459, de 17 de 
agõsto de 1946". 

"Dié.rio Oficial" de 14·5-48. 

Deereto n. o 24 3'19, de 2'1 de abril de 1948 -
"Aprova tabelas de Mensalistas do Depar

, tamento Nacional de Estradas de Rodagem". 

"Diârio Oficial" de 3-5-48. 

Deereto n. • M 464, de 4 de fevereiro de 1948 
- "Autoriza o Govêrno do Estado do Rio 
Grande do Sul a pesquisar carvão mineral 
no municipio de São .Jerônimo. Estado do 
Rio Grande do Sul". 

"Dié.rio Oficial" de 31-5-48. 

Deereto •·º 24 465, de 4 de fevereiro de 1948 
- "Autoriza o Govêmo do Estado do Rio 
Grande do Sul a pesquisar carvlo mineral 
no municipio de São Gabriel, Estado do 
Rio Grande do Sul". 

"Diârio Oficial" de 31-5-48. 

Decreto n.0 24 4'19, de 5 de fevereiro de 1948 
- "Autoriza o Govêmo do Estado do Rio 
Grande do Sul a pesquisar car\.ão mineral 
no municipio de São .Jerônimo, Estado do 
Rio Grande do Sul. 
"Dié.rio Oficial" de 31-5-48. 

Decreio n.o 24 481, de 5 de fevereiro de 19'8 
T "Autoriza o Govêrno do Estado do Rio 
Grande do Sul a pesquisar carvão· mineral 
no municipio de São .Jerônimo, Estado do 
Rio Grande do Sul". 
"Diârio Oficial" de 31-5-48. 

Decreto n.0 24 620, de S de março de 1948 -
"Declara de utll1dade pública diversas áreas 
de terra situadas no lugar denominado 
Voçoroca municlplo de São .José dos Pi
nhais, Estado do Paraná, necessárias à 
construção de uma barragem para acumu
lação razoâvel a ser utilizada. na usina de 
Chaminé, cuja autorização foi outorgada 
pelo Decreto n.º 22 7-65, de 19 de marco de 
1947, e autoriza a mesma Companhia a 
desapropriâ-la.s". 

"Diário Oficial" de 8-5-48 . 

DeCll'eto :a.• 24 63'1, de 9 de marçe de 1948 
"Aprova alterações introduzidas nos esta
tutos da Companhia de Seguros Marittmos 
e Terrestres Fênix de POrto Alegre". 

"Diârio Oficial" de 25-5-48. 

Deereto n.• 24 641, de 9 de marco de 1948 -
"Abre ao Ministério da Viação e Obras 
Públicas o crédito especial de Cr$ 9 504,60 
para pagamento de gratificações. 
"Dlârio Oficlaltt de 15-M8. 

1 

Jl 
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Decreto n.• U 708, de %9 de marco de 1948 -
"Concede à Emprê1111 de Mlneracão Tepe
quem Ltda, autorização para funcionar 
como emprê11& de mlnera!lão". 

"DIArlo Oficial'' de 17-6-48. 

Decreto n. • U 7SS, de 3,0 de março de 1948 -
"Autoriza estrangeiros a adquirir o doml
nlo dttl do terreno de marinha que men
ciona, situado nesta capital". 

"DIArio Oficial" de 21-6-48 . 

Decireto n. o 24 794, de SO de marco de 11K8 -
"Autoriza estrangeiro a adquirir o domfnlo 
dUl do terreno de marinha situado nesta 
capital". 
"DIArlo Oficial" de 21-6-48 . 

Decreto n.• 24 748, de 5 de abril de UM8 -
"Aprova o Regulamento da Escola de Co
mando e Estado Maior da AeronAutlca". 

"Dlário Oficial" de 4-5-48. 

Decreto n.0 24 770, de 6 de abril de 11148 -
"Autorllll' o funcionamento do curso de 
engenharia Industrial, modalidade mec&nl
ca da Faculdade de Engenharia Industrial 
da Universidade Católica de São Paulo". 

"DIArlo Oficial" de 4-5-48. 

Decreto n. o 24 772, de 7 de abril de 11148 -
"Concede reconhecimento sob regime de 
inspeção permanente ao GlnAslo de Nossa 
Senhora do Slon, de Curitiba". 
"Dlárlo Oficial" de 19-5-48. 

Deereto n .• 24 774, de 7 de abril de 1948 -
"Outorga à Companhia Paulista de Eletri
cidade concessão para o aproveitamento da 
energia hidráulica de um desnlvel existente 
no rio Jacaré-Guaçu, na divisa dos munl
clplos de João Carlos e Ribeirão Bonito, 
Estado de São Paulo". 
"DIArlo Oficial" de 13-5-48. 

Decr,to n.• 24 778, de 8 de abril de 11148 -
"Concede à "The Caloric Company" au
torização para continuar a funtionar na 
:Repdbllca". 
"Diário Oficial" de 7-5-48. 

Decreto n . o 24 801, de lS de abril de 1948 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Alfredo Sil
vestre Maciel a pesquisar talco e associa
dos no municlpio de Cananéla, Estado de 
São Paulo". 
"DiArio Oficial" de 10-5-48. 

Decreto n.0 24 802, de 13 de abril de 1948 -
"Autoriza o cidadão brasllelro Abelardo 
Coimbra Bueno a pesquisar areia quartzoaa 
no -munlcipio de Majé, Estado do Rio de 
.Janeiro". 
"DIArlo Oficial" de 10-5-48. 

Decreto n.• 24 SOS, de 13 de abril de 1948 -
·"Autoriza o cldaqão brasllelro Llndolfo 
calvino · Zlmmermann a pesquisar grafita 
e associados no munlciplo de São .José dos 
Campos, Estado de São Paulo". 
"Diário Oficial" de 10-5-48. 

Decreto n.0 24 804, de 13 de abril de 1948 -
"Autoriza o cidadão brasileiro .José Erinl
nto de Morais a •pesquisar ba1D<lta e asso
ciados no munlclplo de Mojl das Cruzes do 
Estado de São Paulo". 
"Diário Oficial" de 10-5-48. 

Decreto n . 0 24 80ll, ele lS de abril de. 1948 -. 
"Autoriza os cidadãos brasllelro11 Antônio 
Graçano e Braslllno dos Reis Melo a lavrar 
calcAreo e associados no munlcfplo de Pra
dos, Estado de Minas Gerais". 

"Diário Oficial" de 5-5-48 . 

Declreto n. o· 24 808, de U de abril de UMS -
"Renova o Decreto n .o 19 341, de 3 de agõa
to de 1945". 

"Diário Oficial" de 5-5-48. 

Decreto n.• 24 814, de '1 de abril de 1918 
"Concede à firma "Lisboa Teixeira & Cta. ", 
autorl%ac;:ão para funcionar como emprêsa 
de navegação de cabotagem, de acOrdo com 
o que prescreve o Decreto-lei n.0 2 784, de 
20 de novembro de 1940". 

"DIArio Oficial" de 13-5-48. 

Decreto n.• 24 836, de 20 de abril de 1948 -
"Dispõe sõbre a transferência da conceBlllo 
outorgada à Companhia Fôrça e Luz Uber
IAndia, pelo Decreto n .o 7 622, de 13 de 
agõsto de 1941, para a Companhia Prado de 
Eletricidade". 

"Diário Oficial" 7-5-48 . 
1 

Deueto n.0 24 842, de 20 de abril de 1948 -
"Concede autorização para funcionar como 
emprêsa de energia elétrica à Sociedade 
Anônima Rio Bonito Fôrça e Luz". 
"Diário Oficial" de 5-5-48. 

Decreto n.0 24 860, de 23 de abril de 1948 
"Autpriza estrangeiro a "dqulrir o domlnio 
tltll do terreno de marlliha que menciona 
situado nesta capital". 
"Diário Oficial" de 29-5-48. 

Decreto n.0 24 878, de 26 de abril de 1948 -
"Declara de utilidade pública três Areas de 
terra necessArlas ao estabelecimento pela 
Companhia Elétrica Caluá da nova 11ubelt
tação transformadora de energia elétrica e 
usina Diesel elétrica na cidade d e Presi
dente Prudente, Estado de São Paulo, e 
autoriza a referida Companhia a desapro
priá-las". 
" D!Arlo Oficial" de 21-5-48. 

Decreto n.0 24 874, de 26 de abril de 1948 -
"Declara de utilidade pdbllca diversas Areas 
de terraa neceBBArlas à construção da linha 
de transmissão entre a usina de Gavião 
Peixoto e a subestação de Piracicaba no 
Estado de São Paulo em favor da compa
nhia Paulista de Fôrça e Luz e autoriza a 
desaproprlA-las". 
"Diário Oficial" de 21-5-48. 

Decreto n.0 24 876, de 26 de abril de 19'8 -
"Altera Tabelas Numérleas Suplementarell 
de Extranumerárlo-Mensallsta de reparti
ções do Ministério da Educação e Saiide e 
dA outras providências". 
"Diário Oficial" de 5-5-48 . 

Decreto n . o 24 891, de 28 de abril de lMS -
"Concede à Sociedade .Jacuplranga de Kl· 
nera!)ão Ltda. autorlza!lão para funcionar 
como emprêsa de mineração". 
"DIArio Oficial" de 17-5-48. 

Decreto n.• %4 892, de 28 de abril de UMS -
"Concede a Aguas Alcalinas Sarandi Socie
dade Limitada autorlzacão para funcloJl&f' 
como . emprêsa de mlneracão". 
"DIArlo Oficial" de 12-5-48. 
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Jleereto a.• U 898, de 29 de abril de 1948 -
"Altera com reducão de despesa\ Tabela 
Numérica de Extranumerário Mensalista, da 
Fábrica do Galeão do :Ministério da Aero
nãutlca". 

"Dlârlo Oficial" de 6-5-4S. 

Deereto a.0 24 899, de 29 de abril de 1948 
"Altera com redução de despesa, a Tabela 
Ordlnâria de Extranumerárlo Mensalista 
do Depósito de Aeronáutica do Rio de 
Janeiro, do Ministério da Aeronáutica". 

"Dlãrlo Oficial" de 4-6-48. 

l>eereto n.0 24 900, de 29 de abril de 1948 
"Extingue cargo excedente". 

Diário Oficial" de 3-6-48 . 

Deereto n.0 24 902, de 29 de abril de 1948 -
"Extingue ca:go excedente". 

Diário Oficial'' de 3-5-48. 

Decreto a. o 24 908, de 29 de abril de 1948 -
"Extingue cargo excedente". 

Diário Otlcial" de -3-6-48 . 

Decreto a.0 24 904, de 29 de abril de 1948 ..
"Extingue cargos excedentes". 

Diário Oficial" de 3-5-48 . 

Deereto n.0 24 905, de 29 de abril de 1948 
"Extingue cargos -excedentes". 

Dlãrto Oficial" de 3-6-48. 

Decreto n. 0 24 907, de SO de abril de 1948 -
"Abre ao Ministério da Justiça e Negócios 
Interiores crédito especial para atender ao 
pagamento de despesas com Internação de 
menores". 

"Diário Otlclal" de 4-6-48. 

Decreto n.0 24 908, de 30 de abril de 1948 -
"Abre o Ministério da Justiça e Negócios 
Interiores crédito especial para pagamento 
de gratlfiçações" . 

"Diário Oficial" de 4-6-48 . 

Decreto a.0 24 909, · de 1 de mato de 1948 -
"Autoriza o Instituto de Aposentadoria e 
Pensões dos Maritimos a emprestar Cr$ 
40 000 000,00 à. Administração do Põrto do. 
Rio de .Janeiro e dá outras providências". 

"Dlãrio Oficial" de 5-6-48. 

Decreto n.0 
0

24 910, de 4 de maio de 1948 -
"Aprova as Normas do Cerimonial Público 
dos Estados Unidos do Brasil e a Ordem 
Geral de Precedência". 

"Dlârio Oficial" de 26-5-48. 

Decreto a.0 24 911, de 6 de maio de 1948 -
"Altera disposlt'ivo do Regulamento do Ser
vico de Censura e Diversões Públicas do 
Departamento Federal de Seguranca Pú
blica". 

"Diário Oficial" de 6-6-48 . 

Deereto Jl· • 24 912, de 7 de maio de 1948 -
"Concede à. sociedade anônima "Industrial 
e Agricola Paratl S. A." autorização para 
continuar a funcionar como emprêsa de 
navegacão de cabotagem de acôrdo com o 

que prescreve o Decreto-lei n .o 2 784, de 20 
novembro de 1940". · 

"Dlãrlo Oficial" de 17-5-48. 

Decreto n.• 24 914, de 7 de maio de 1948 -
"Concede à "Sociedade de Navegação La
gunense Ltda." autorização para funcionar 
como emprêsa de navegação de cabotagem 
de acôrdo com que prescreve o Decreto 
n.º 2 784, de 20 de novembro de 1940". 

"Diãrio Oficial" de 14-6-48. 

Decreto a.0 24 915, de 7 de maio de 1948 ...;.. 
"Concede a "A Vanguarda", Companhia de 
Seguros Gerais, autorização para funcionar 
e aprova os seus estatutos com altera.cão". 

"Diário Oficial" de 15-6-48. 

Decreto a.• 24 916, de 7 de março de 1948 -
"Concede à Sociedade Navegação "Itaperu
na" Ltda. autorização para funcionar como 
emprêsa de navegação de cabotagem de 
acõrdo com o que prescreve o Decreto-lei 
n.o 2 784, de 20 de novembro de 1940". 

"Dlãrio Oficial'~ de 19-6-48 . 

Decreto n.º 24 918, de 7 de março de 1948 
"Extingue cargo excedente". 
"Diãrlo Oficial" de 10-6-48. 

Decreto n.º U 919, de 7 de maio de 1948 
"Abre no Ministério da Fazenda o crédito 
especial de Cr$ 18 042 389,20 para atender a 
despesas da extinta Organização Henrique 
Laje Patrimônio Nacional" . 

"Dlârio Oficial" de 10-6-48. 

DecHto n.• 24 920, de 7 de mato de 1948 -
"Abre no Ministério da Fazenda, o crédito 
especial de Cr$ 350 000 0000,00 para atender 
àll despesas decorrentes da subscrição das 
ações ordinãrias relativas ao aumento de 
capital da Companhia Vale . do Rio Doce 
S. A.". 
"Diãrlo Oficial" de 10-5-48. 

:Oecreto n.º 24 921, dé 'J de maio de 1948 -
"Abre no Ministério da Fazenda o crédito 
e11peclal de Cr$ 656 780,00 para atender à.tf 
despesas da Comissão de Reparações de 
Guerra relativas ao ano de 1947". 

"Dlârlo Oficial" de 10-5-48. 

l 

Decreto n. 0 24 922, de 7 de maio de 1948 -
"Abre ao Ministério da Fazenda o crédito 
especial de Cr$ 1 186 761, 70 para pagamento 
de juros de apólices emitidas nos têrmos II 
do Decreto-lei n.o 7 393, de 16 de março 
de 1945". 

"Diário Oficial" de 10-5-48. 

Decreto n.0 24 924, de 7 · de maio de 1948 -
"Declara caduco o Decreto n. 0 21 643, de 13 D 
de agosto de 1946". 

"Diário Oficial" de 10-6-48. 

Decreto n.• 24 925, de 7 de maio de 11148 -
"Declara sem efeito o Decreto n. o 22 132, 
de 19 de novembro de 1946". 

"Diário Oficial" de 10-6-48 . 

Decreto n.0 24 926, de 'J• de maio de 1948 
"RetUlca o Decreto n. o 23 029, de 24 d 
outubro de 1948. 

"Diário Oficial" de 10-5-48. 
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Decreto n. 0 U 9Z7, de 7 de maio de 1948 -
"Retifica o art. l .º do Decreto n.P 24165, 
de 4 de dezembro de 1947". 

"Dlãrlo Oficial" de 10-5-48. 

Decreto n.0 24 928, de . 7 de maio de 19'8 -
"Concede à "Sociedade Mercantil Sul Ame
ricana Limitada" autorização para conti
nuar a funcionar como emprêsa de nave
gacão de cabotagem, de acõrdo com o que 
prescreve o Decreto-lei n.o 2 784, de 20 de 
novembro de 1940". 

"Dlãrlo Oficial" de 8-5-48. 

Decreto n.0 24 929, de 7 ·de março de 1948 -
"Renova o Decreto n.o 9 928, de 9 de julho 
de 1942". 
"Diil'lo Oficial" de 11-5-48. 

Decreto n . 0 24 930, de 7 de maio de 1948 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Verdi de 
Carvalho a pesquisar mica é aBBOClados no 
munlclplo de Santa Maria do Suacul, Esta
do de MlnM Gerais". 
" Dlirlo Oficial" de 11-5-48 . 

Decreto n.0 24 9Sl, de 7 de maio de 1948 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Manuel Pina 
a pesquisar diamantes no municfplo de 
Marabã, Eatado do Pará". 
"Dlãrio Oficial" de 15-5-48. 

Decreto n. • U 932, de 7 de maio de 1948 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Frederico 
Alolslo Soares a pesquisar calcãreo e a880-
clados no munlclplo de Arcos, Eatado de 
Minas Gerais". 
'<Viã.rio Oficial" de 15-5-48_. · 

Decreto n. o 24 9SS. de 7 de maio de 1948 -* "AutoriZá o Escritório Levl Limitada a 
pesquisar ztrcõnlo e associados no munlcl
plo de Parreiras, Estado de Minas Gerais". 
"Dlãrlo Oficial" de 15-5-48. 

Decreto n.0 M 934, de 7 de maio de 1948 -
"Autoriza a emprêsa de mlneraclo Escritó
rio Lévl Limitada a pesquisar bauxita e 
associados no munlclplo de Andradas, E11-
tado de Minas Gerais". 
"Diãrlo Oficial" de 17-5-48. 

;Decreto n.0 24 9311, de 7 de maio de 1948 -
"Autoriza o cidadão brasileiro .Januãrlo 
Alves ·Feitosa a pesquisar ocre e associados 
no munlclplo de Milagres, Estado do 
Ceará". 
"Diário Oficial" d é 15-5-48. 

Decreto n .• 24 9S6, de 7 de maio de 1948 -
"Autoriza o cidadão brasileiro .Juvenal Fe
llclsslmo a · pesquisar calcáreo, quartzito, 
slllmanlta dlopsidlo e associados no munl
clplo de Santos, Estado de São Paulo". 
"Diário Oficial" de 19-5-48. 

Decreto n. 0 
0

24 9S7, de 7 de maio de 1948 
"Autoriza o cidadão brasileiro Agnaldo 
Cavalcantl de Albuquerque Pessoa a pes
quisar cal'cáreo no municlplo de São Miguel 
doa Campos, Estado de Alagoas". 
"Dlãrlo Oficial" de 17-5-48. 

Deereto n. • 24 9S8, de 7 de maio de 1948 -
"Autoriza o cidadão brasileiro .Juvenal Co11-
ta de Oliveira a pesquisar minério de man
ganês e associados no municlplo de Iguape, 
do Estado de São Paulo". 
"Diário Oficial" de 13-5-48 . 

Decreto n. • 24 9S9, de 10 de maio de 1948 -
"Altera as Tabelas Numéricas OrdlnAria e 
Suplementar, de Extranumerárlo Menllaltsta 
do Departamento Administrativo do Servlça 
P11bllco e dá outras providências". 

"Diário Oficial" de 15 -5-48. 

Deereto n. 0 24 MO, de 10 de maio de 11148 -
"Transfere funções de Tabelas Numéricas 
0Tdinárla Suplementar e de Extranumeri
rlo-Mensallata de repartições do Ministério 
dll. Agricultura", 

"Diário Oficial" de 12-5-48. 

Decreto n.0 24 941, de 10 de maio de 1948 -
"Transfere para a Tabela Numérica Ordinà
rla de Extranumerárlo-Mensallsta da Divi
são de Caça e Pesca (Sede) as fut11:ões inte
grantes de Iguais tabelas das Eatacões 
Experimentais de Biologia e Piscicultura 
em Plraçununga e em Pôrto Alegre, re$pec
tlvamente". 

"Diário Oficial" de 12-5-48. 

Decreto n.• 24 !M2, de 10 de maio de 1948 -
"Autoriza a Emprêsa Elétrica de .Juàzeiro 
a modificar suas Instalações". 

"Dii!.rio Oficial" de 16-lí-48. 

Decreto n. • 24 94S, de 11 de mato de 1948 -
"Abre pelo Ministério da Viação e Obras 
Pllblicas o crédito especial de Cr$ 1 000,00 
(um mil cruzeiros) para pagamento da 
contribuição no corrente exerclclo à "Asso
clatlon International Permanente des Con
grês de Navlgatlon", com sede em Bruxe
las, Bélgica". 

"Diário Oficial" de 13-5-48. 

Deereto n .0 24 944, de 12 de mato de 1948 -
"Revoga o Decreto n.º 3 478, de 2S de de
zembro de 1938". 

"Diário Oficial" de 14-6-48. 

Decreto n.0 24 945, de 12 de maio de 1948 -
"Transfere função da Tabela Numérica Su
plementar de Extranumeri.rio-Mensallsta do 
Colégio Militar para Idêntica da Sub-Dire
toria de Fundos do Exército, e dá outras 
providências". 

"Diário Oflcilll" de 14-5-48 . 

Decreto n. 0 24 946, de 12 de maio de 1948 -
"Autoriza a Companhia Petropolltana a am
pliar as suas Instalações e dá outras pro
vidências". 
"Diário Oficial" de 16-6-48. 

Decreto n.0 24 947, de 12 de maio de 1948 -
"Aceita a cessão de terras situadas nos 
munlciploa de Resplendor e Aguas Formo
sas, no Jilstado de 11/Ilnas Gerais". 

"Dli!.rlo Oficial" de 15-5-48. 

Decreto n.0 24 948, de 12 de maio de .1948 -
"Renova o Decreto n. o .20 228, de 19 de de
zembro de 1946". 

"Diário Oficial" de 15-5-48 . 

. Decreto n.0 24 949, de 12 de maio de 1948 -
"Autoriza a Companhia de Estanho São 
.João del Rei a pesquisar minério de ouro, 
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cassiterita e associados no muntcfpto de 
São João dei Rei, do Estado de Minas 
Gerais". 

"Diário Oficial" de 15-5-48. 

Deereto n.º 24 950, de 12 de maio de 1948 
"Autoriza a Companhia Paulista de Mlne
racão a pesquisar feldspato e associados 
no munlcfplo de Juqueri, Estado de São 
Paulo". 

"Diário Oficial" de 15-5-48. 

Deereto n.0 24 951, de 12 de maio de- 1948 -
"Autoriza a cidadã brasileira Maria Amélia 
von Atzingen a pesquisar areia quartzosa 
no municlplo de Itanhaém no Estado de 
São Paulo". · 

"Diário Oficial" de 15-5-48. 

Decreto n.o 24 952, de 12 de maio de 1948 -
"Autoriza a cidadã brasileira Maria Romen 
Cromer a pesquisar caullm, mica e associa
dos no municlplo de Itapecerica da Serra, 
Estado de São Paulo". 

"Diário Oficial" de 15-5-48. 

Decreto n. • 24 953, de 12 de mato de 1948 -
"Autoriza o cidadão brasileiro João Ribeiro 
Miranda a pesquisar calcáreo e associados 
no municfplo de , Itabe~, . Estado de São 
Paulo". 

"Diário Oficial" de 17-5-48. 

Deereto n. o 24 954, de 12 de maio de 1948 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Serafim Pe
dro. Silva a pesquisar diamantes e associa
dos no munlcfplo de Diamantlnà, Estado 
de Minas Gerais". 

"Diário Oficial" de 17-5-48. 

Deereto n.0 24 956, de 13 · de maio de 1948 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Eugênio de 
Vasconcelos Calmon a pesquisar chisto ar
giloso e associados no municlpio de Guaru
lhos, Estado de São Paulo". 

"Diário Oficial" de 17-5-48. 

Decreto n. o 24 957, de 13 de mato de 1948 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Jeovã Batis
ta de Sousa Santos a pesquisar cassiterita 
e B.11110clados no municlpio de São João dei 
Rei, Estado de Minas Gerais". 

"Diário Oficial" de 17-5-48. 

Deereto n.0 24 958, de lS de maio de 1948 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Marctllo Jo
sé da Rita a pesquisar berllo, magnesita e 
associados no municlpio de Maricá, Estado 
do Rio de Janeiro". 

"Diário Oficial" de 17-5-48. 

Dec!reto n.0 24 959, de 14 de maio de 1948 -
"Altera a redacão da alfnea c do artigo 83 
do Regulamento de Promoções para Ofi
ciais da Armada, a que se refere o Decreto
lei n.o 3 121, de 3 de outubro de 1938". 
"Diário Oficial" de 17-5-48. 

Decreto n.• 24 961, de 17 de maio d.e 1948 
"Altera a lotacão do Ministério da Educa.
cão e Sadde". 
"Diário Oficial "de 19-5-48. 

Deereto n.o 24 962, de 17 d~ maio de 1948 -
"Altera a lotação do Ministério da Educa
cão e Saúde". 
"Diário Oficial" de 19-5-48. 

Deereto n. o 24 963, de 17 de maio de 1948 -
"Abre pelo Ministério da Educacão e Sal1-
de o crédito especial de Cr$ 7 580,30 para 
pagamento de gratificação de magistério 
à professora Joaquina de Araújo Campos". 

"Diário Oficial" de 19-5-48. 

Decreto n. o 24 964, de 27 de mato de 1948 -
"Abre pelo Mjnlstérlo da Educacão e Sal1-
de o crédito especial de Cr$ 33 000,00 para 
pagamento de gratificação de magistérl~ 
à professora Elzlra PelOnla Amablle". 

"Diário Oficial" de 19-5-48. 

Deereto n.0 24 965, de 17 de maio de 1948 -
"Abre pelo Ministério da Educação e Sad
de, o crédito especial de Cr$ 57 000 000,00 
para pagamento de gratlflcacão de magisté
rio ao profes!!or João Otomano Gonçalves". 

"Diário Oficial" de 19-5-48. 

Decreto n.• 2' 966, de 17 de mato de 11148 -
"Abre pelo Ministério da Educacão e Saú
de o crédito especial de Cr$ 19 432, 20 para 
pagamento de gratificações ao professor 
Paulo da Rocha Lagoa". · 

"Diário Oficial" de 19-5-48. 

Decreto n.• 24 96'7, de 1 '7 de maio de 1948 -
"Abre ao Ministério da Educação e Saúde 
o crédito especial de Cr$ 25 987,00 para 
pagamento de dl!erença de magistério ao 
professor catedrático · Tomãs Alberto Tei
xeira Coelho Filho". 

"Diário Oficial" de 19-5-48. 

Decreto n.o 24 968, de 1'7 de maio de 1948 
"Abre pelo Ministério da Educação e Saú
de o crédito especial de Cr$ 27 201 204,50 
para pagamento à Prefeitura do Distrito 
Federal, de auxilio destinado à manuten
ção no exerclcio de 1947 dos serviços de 
esgotos na capital da Repl1bllca". 

"Diário Oficial" de 19-5-48. 

Decreto n.0 24 969, de 17 de maio de 1948 -
"Abre pelo Ministério da Educação e Saú
de o crédito especial de Cr$ 250 000,00, con
cedido à UNE para custeio das despesas 
feitas com o X Congresso Nacional do• 
Estudantes". 

"Diário Oficial" de 19-5-48. 

Decreto n.0 24 970, de 1'7 de maio de 1948 -
"Abre pelo Ministério da Educacão e Saú
de o crédito especial de Cr$ 10 883,90 para 
pagamento de gratificação de magistério 
ao professor Fernandes Barreto Rodrigue. 
Campeio". 

"DiArlo Oficial" de 19-5-48 . 

Decreto n. 0 24 971, de 17 de maio de 1948 -
"Concede à sociedade "J. A. Leite & Com
panhia Limitada" autorlzacão para funcio
nar como emprêsa de navegacão de cabota
gem, de acordo · com o que prescreve o 1 

Decreto-lei n.o 2 784, de 20 de novembro de 
1940". 

"Diário Oficial" de 31-5-48. 

Decreto n.0 24 9'7S, de 17 de mato de 1948 -
"Declara de \Jt1lldade pdbllca para desa
propriacão o terreno que menciona, situado 
na cidade de João Pessoa, Estado da Pa
ralba". 

"Diário Oficial" de 19--5-48. 
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Deereto n.• U 9'1'•, de !O de maio de 19&8 -
"Cria func;:ão na T.N.M. do Departamento 
Administrativo do Servico Pdbllco". 

"Dh\rlo Oficial" de 22-5-48 . 
Decreto n .0 Z4 975, de %0 de maio de 1948 

"Extingue cargos excedentes". 

"Diário Oficial" de 22-5-48. • 

Deereto n. • Z4 976, de 28 de maio de 1948 -
"Suprime cargos vagos". 

"Diário Oficial" de 22-5-48 . 
1 . 

Decreto n .0 24 977, de %0 de maio de 19'8 -
"Aprova a criação do Servico de Loteria 
do Estado de Pernambuco". 

"Diário Oficial" de 22-5-48. 

Decreto n .0 24 9'18, de 20 de maio de 19'8 -
"Aprova projetos e orcamentos para a conl!l
trucão de passagens-tipo pela Estrada de 
Ferro Noroeste do Brasil". 

"Diário Oficial" de 22-5-48. 

~reto n. • 24 979, de 20 de maio de 1948 
"Aprova novo projeto e orcamento para 
construcão de um armazém pela Compa
nhia Docas de Santos". 

"Diário Oficial" de 22-5-48. 

Decreto n.0 U 980, de 20 de maio de 1M8 -
"Introduz modlflcacõe's e acrescenta artigos 
à Ordenanca Geral para o Servlco da Ar
mada". 

"Diário Oficial" de 28-5-48. 

Decreto n.• 24 981, de 20 de maio de 19'8 -
"Cria Tabelas Numéricas SUplementares de 

.,., Extranumerárlo-Mensallsta no Ministério 
• da Marinha e dá outras providências". 

"Diário Oficial" de 24-5-48. 

Deereto n.0 24 988, de 20 de maio de 19'8 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Eurico Gua
meri a lavrar calcáreo e mármore no munl
cfplo de Luz, Estado de Minas Gerais". 
"Diário Oficial" de 22-5-48. 

Deereto n. • 24 984, de 20 de mal~ de 19'8 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Moisés de 

. Miranda Cuadrado e Antenor Lisboa da 
Mota, a pesquisar âgua mineral no munl
cfplo de São Paulo, Estado de São Paulo". 
"Diário Oficial" de 22-5-48. 

Decreto u,. o 24 985, de 20 de maio de 1918 -
"Autorl.ze, o cidadão brasileiro .Tolo de 
Macedo Llnhares a pesquisar calcâreo e 
associados no munlclplo de São Gabriel, 
Estado do Rio Grande do Sul". 
"Diário Oficial'' de 22-5-48. 

Deereto n.0 2• 986, de 24 de maio de UMS -
"Suprime cargo vago". 
"Dlârlo Oficial" de 26-5-41!. 

»e.eto n .o 24118'1, de 24 de maio de 1948 
"Suprime cargos provisórios". 
"Dlârlo Oficial" de 26-5-48. 

Decreto n.0 24 990, de 25 de maio de 1948 -
"Funde as Tabelas Numéricas Ordlnârias e 
Suplementar de Extranumerário-Mensallsta 
do Departamento Técnico e de Producão 
do Exército e do Serviço de Tecnologia, 
ambas do Ministério da Guerra e dá outras 
providências". 
"Diário Oflclal"1 de 29-5-48. 

Decreto n. • U 991, de !5 de maio de UMS -
"Altera, sem aumento de despesa a Tabela 
Numérica Ordinária de Extranumerárlo
Mensallsta da Diretoria de Saúde do Exér
cito, do Ministério da Guerra" . 

"Diário Oficial" de 29-5-48 . 

Decreto n. • 24 llM, de 28 de .qalo de"- 11M8 -
"Libera dos efeitos do Decreto-lei n.o 4166, 
de 11 de março de 1942 dos bens pertencen
tes a Costanza Barberls Noschl natural da 
Itália". 

"Dlârlo Oficial" de 29-5-48 . 

Deereto n. • 24 995, de 28 de maio de 19'8 -
"Declara caduca a concessão outorgada a 
Clcero Cerqueira Pereira ou sociedade que 
organizar, pelo Decreto n.o 3 944, de lN de 
abril de 1939". 

"Diário Oficial" de 29-5-48. 

Decreto n. • 24 996, de %6 de maio de UM8 -
"Transfer e func;:ão da Tabela Numérica Or
dinária de Extranumerárlo-Mensalista do 
Serviço de Administracão do Centro Nacio
nal de Ensino e Pesquisas Agronômicas, 
para Igual Tabela do Serviço Florestal 
ambas do Ministério da Agricultura". ' 

"Diário Oficial" de 29-5-48. 

Decreto n.0 24 997, de is de maio de 1948 -
"Extingue cargo excedente". 

"Dlàrio Oficial" de 29-5-48. 

Decreto n . 0 24 017, de 23 de maio de 19'8 -
"Suprime cargos vagos". 

"Diário Oficial" de 31-5-48 . 

Deereto n.0 25 018, de 28 de maio de 11M8 -
"Suprime cargos provisórios". 

"Dlârio Oficial" de 31-5-48. 

Decreto n.0 25 019, de 28 de maio de 1948 -
"Suprime cargos provisórios". 

"Diário Oficial" de 31-5-48 . 

DeeJ'eto n.o 25 028, de 28 de maio de 1948 -
"Suprime cargo provisório". 

"Diârio Oficial" de 31-5-48. 

Decreto n.0 25 OU, de 28 de maio de l!M8 -
"Suprime cargo vago". 

"Dlârlo Oficial" de 31-5-48. 

Decreto n. • 25 022, de 28 de maio de l!M8 
"Suprime cargo vago••. . 

"Dlârlo Oficial" de 31-5-48 . 

Decreto n. 0 25 023, de %8 de maio de 1948 -
"Suprime c~rgo vago". 

"Dh\rlo Oficial" de 31·5-48. 

Decreto n. o 25 024, de 28 de maio de 1948 -
"Suprime cargos vagos". 

"Dlârio Oficial" ~e 31-5-48. 

Decreto n. 0 25 025, de 28 de maio de 1948 -
"Supr~e cargo vago'.'. 

"Dlàrlo Oficial" de 31-5-48. 

Decreto n. • 25 0%6, de 28 de maio de 1948 -
"Suprime cargo provl86rlo". 

"Dlàrio Oficial" de 81-5-48. 



Legislação estadual 

, 
Integra das leis, decretos e demais atos 

de interêsse geográfico 
BAIDA 

Decreto n.o 14169, de lS de outubro de 1948 

Deaígna o dia !O do corrente ml!B para a inBta-
lai;4o da comarca de Seabra. 

, O governador do Estado da Bahia. no uso 
de suas atribuições e de acOrdo com o art. 10, 
do Decreto-lei· n.• 247, de 2 de julho de 1944, 

:f)ecl:et~: 

.Art. 1 ... -. Flca designado o dia 20 do cor
re- rn1!s para a Instalação da comarca · lle 
Blllbra. 'criada pelo ~ereto-lei n.• 512,' de 19 
46 junho de 1945. · 

11 
Art. 2.t - Revogam-se as disposições em 

contrário. 
~alácio do Govêrno do Estado da Bahia, 

13 <!tl outubro de 1948. - Otduto Mangabeira -
AlMríco FrQ,/1a . 

• 
"Dlãrio Oficial", Bahia, ló-10-948. 

MINAS GERAIS 

Decreto n.0 2 904, de 8 de outubro de 1M8 

Marca· o dia 15 de novembro de 1948 para a 
inBtalação àaB comarcaB a que Be ffltere 
o arW5 dp Ato daB Di.BpoBi!!&lB Constuu
cio"49 TranBít6riaB do EBtado. 

O governador do Estado de Minas Gerais, 
no uso das atribuições que lhe conferem o 
art. 51 inciso II, da Constituição Estadual, e o 
art . 6.• da Lei de Organização J'udlciárla 
(Decreto-lei n.• 1 680, de 15 de janeiro de 
1946), e 

Considerando que o art. 25 do Ato das Dis
J>Olllções Transitórias da Constituição do Esta
do elevou a comarcas de entrância inicial os 
atuais têrmos anexos; 

Considerando que o egrégio Tribunal de 
;J'Wltlça de Minas julgou inoperante essa dls-
Pl>l!lçio; ' 

Considerando, porém, que a decisão foi re
formada por acórdão do egrégio Supremo Tri
bunal . Federal, proferido nos autos do recurso 
extraordinário· n. o 12 864; 
, Considerando. que, embora não publicado o 
acórdão e, portanto Incerto o Inicio do prazo 
de sessenta (60) dias referido no citado artigo 
do Ato das Disposições Constitucionais Transi
tórias, nada Impede que seja desde já promo
vida a iIIStalação das comarcas; 

Consiãerando, finalmente, que como decidiu 
o colwido Tribunal de J'ustiça, compete ao 
Govê19D marcar a data da Instalação das .co-

marcas em que se devam transformar os têrmos 
anexos . 

Decreta: 

Art. 1. o - Fica marcado o dia 15 de novem
bro de 1948 para a Instalação das comarcas a 
que se refere o dito art. 25 do Ato das Dispo
sições Constitucionais Transitórias do Estado. 

Art. 2.• - As solenidades de Instalação se
rão presididas pelo J'ulz Municipal do têrmo 
respectivo e, na falta dêste, pelo J'ulz de Paz, 
·em exerclclo, no distrito sede, obedecendo-se 
o 'disposto no parágrafo (mico do art. 6.• da 
Lei de Organização J'udiclárla. 

Art. 8. o - :8:ste decreto entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as dis
posições em contrárjp. 

Mando, portanto, a tOdas as autoridades, 
a quem o conheclmentp e execução dêste de
creto pertencer, que o cumpram e façam cum
prir tão Inteiramente como nêle se contém. 

Palácio da · Liberdade, Belo Horizonte, a· 
de outubro de 1948. - M•Zton SoareB Campos 
Pedro Aleia:o. 

"Diário 'oficial", Minas Gerais, 9-10-948. 

-te 
PIAU! 

Lei n.º 169, de 8 de outubro' de 1948 

Dd nova denominac4o ao muníe(pio de Ma~o 
dllate Estado. 

O governador do Estado do Plaul:.· 
Faço saber que o Poder Legislativo decreta 

e eu sanciono e promulgo a seguinte lei: 
Art. 1. o - Passa a denominar-se Castelo 

do Plaul, o atual munlclplo de Marvão dêste 
Estado. 

Art. 2. o - A presente lei entrará em 
vigor a partir de 1.• de janeiro de 1949. 

Art. 3. o - Revogam-se as disposições em 
contrário. 

O secretário-geral do Estado assim o faça 
executar. 

Palácio do Govêrno do Estado do 'Plaufr em 
Teresina. 8 de outubro de 1948; 60 da Rep11· 
blica. - JoB6 da Rocha Furtado - Eurípiàee 
ClemenUno de Aguiar. 

Selada, numerada, sancionada e proJllllga
da a presente lei, nesta Secretarla-Geftll do 
Estado, aos oito dias do mês de outubro do 
ano de mil novecentos e quarenta e oito. 

. Jo&> Dama11ceno Soares, Diretor-Geral do 
Expediente .. 

"Diário Oficial",' Plaul, 12-10-48. 




