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Editorial 

Reunião Pan-Americana de Geografia 
Em Buenos Aires. por ocasião da "IV Reunião Pan-Americana de Con

sulta sôbre Cartografia", reuniu-se também em outubro último o Comitê Exe
cutivo do Instituto Pan-Americano de Geografia e História que, aléni dos 
assuntos gerais relacionados com a vida administrativa e cultural do Insti
tuto, ex~minou as atividades que estão desenvolvendo as suas três Comissões 
científicas - de Cartografia, de História e de Geografia -, à luz dos rela-
tórios apresentados pelos respectivos presidentes. ' 

A Comissão de Geografia tem a direção confiada ao Brasil, cabendo-ine as 
•sponsabilidades da sua presidência, distinção que reflete exclusivamente o 
renome que já desfruta no cenário internacional a organização geográfica 
brasileira. 

O Comitê Executivo apreciou, então, a sugestão oferecida pelo Conselho 
Nacio'IMI de Geografia do Bmsil que, na Resolução n.0 318, de 5 de outubro 
último~ do seu Diretório Central, propôs o mês de agôsto de 1949, para a 
realização no Rio de Janeiro da projetada Reunião Pan-Americana de Con
sulta sôbre Geografia, que se_rá a I da série a cargo da Cotrjssão de Geografia 
do Instituto Pan-Americano. 

A escolha da sede da Reunião obedeceu a uma tradição do Instituto Pan
Americano, bem compreensível, de reservar-se a capital do país que tem a 
seu cargo a direção de uma Comissão ci'entífica para a reunião inaugural da 
série da respectiva especialização. 

Quanto à data, fundamentou o Conselho a sua escGJha na necessidade dum 
prazo razoável para .a preparação do importante certame internacional e na 
conveniência dêle àfastar-se um tanto dum outro certame geográfico, também 
programado para 1949, o "XVI Congresso Internacional de Geografia" a rea
lizar-se em Lisboa no mês de abril. 

Nessas condições, está definitivamente decidida a realização da conferên
cia geográfica do Rio de Janeiro, em agôsto de 1949,· cumpre agora trabalhar 
ativamente no seu preparo, para que a realização corresponda aos elevados 
propósitos do desenvolvimento da Geografia no continente ~mericana. 

Os estudos da organização ·do certame estão iniciados e uma orientação 
geral dos tz:abalhos já se firmou, tanto assim que a Reunião obedecerá à le-
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·ierzda "Geografia, ciência moderna ao serviço do Homem", que é aliás o lema 
já adotado pelo Conselho Nacional de Geografia do Brasil. 

Vale dizer que, na sua essência, a Reunião do Rio de Janeiro está predes
tinada a uma afirmação de transcendência, ou seja, a ser o início no conti:. 
nente americano duma grande campanha no sentido de colocar a Geografia 
na sua grande missão, assegurada pela evolução estupenda do seu método, de 
disciplina útil ao progresso dos povos. 

CHRISTOVAM LEITE DE CASTRO, 
Secretârlo-Geral do C.N.G. 



Comentá.rio 

Ferrovias Amazônicàs 
m · - E. F. DE BRAGANÇA 

Eng.° FLÁVIO VIEIRA 
Membro do Diretório Central do Conselho 

Nacional de Geografia 

Das três ferrovias amazônicas, conforme a classificação que demos no artigo 
inicial desta série, é a Estrada de Ferro de Bragança a única que não tem 
por finalidade precípua flanquear desníveis fluviais embaraçosos à navegação. 

Aliás, salientamos que no Brasil só quatro caminhos férreos têm essa fina
lidade . São êles representados pelas Estradas de Ferro Tocantins e Madeira
Mamoré, de que já nos ocupamos, e mais pelas de Paulo Afonso, que vence o 
trecho do São Francisco onde se acha a famosa cachoeira que lhe. dá o nome, • 
e da Mate Laranjeira, que vinga a secção . encachoeirada do rio Paraná na 
qual avulta o célebre salto das Sete Quedas.• 

Mas, falemos da ferrovia paraense, com a qual encerramos os dados histó
ricos e notas interessantes atinentes aos transportes pelos trilhos na planicie 
amazônica. . · · 

o pensamento de dotar-se a então Província do Grão Pará de uma estrada 
de ferro vinha de muito longe, pois registram cronistas de idos tempos que, 
"desde antes de 1870 já se preocupavam paraenses progressistas com a constru
Yão de um caminho ferroviário'', que ligasse a capital do grande Estado nortista 
à cidade de Bragança . 

E' que os terrenos altos e ferazes da zona bragantina, • que se desdobram 
do município de Belém ao de Bragança, no norte do. Pará, precisavam, para 
seu mais rápido desenvolvimento econômico, dêsse esplêndido instrumento com 

' que a Cllvilização armara o homem, para facilitar-lhe as comunicações e carrear 
os frutos de seu trabalho, na exploração das riquezas da terra. 

Foi ·assim que uma lei provincial, datada de 31 de outubro de 1870, autori
zava o govêrno paraense a fazer o contrato para a construção de uma estrada 
de ferro partindo . de Belém em direção a Bragança. 

Por outra lei, baixada aos 6 de abril de 1874, era concedido privilégio por 
40 anos para uso e gôzo de uma ferrovia de bitola estreita, entre as duas citadas 
cidades. Baseado nessa lei, o engenheiro Cícerq Pontes, a 15 de setembro do 
referido ano, firmou um contrato para construção da estrada, contrato êsse 
que não chegou a ter execução. 

Em 1878 novos concessionários apresentavam propostas aceitáveis, pelo que 
o govêrno geral lhes deu o contrato, concedendo-lhes também garantia de juros. 
Não obstante, só em 1883, isto é, após cinco anos de espera, tiveram inicio 

• A E. F . Paulo Afonso, que faz parte de "The Great W estern of Brazil Rallway Company, 
Llmlted", se es tende de Marechal Floriano, em Alagoas, a ·P etrolàndla (ex-Itaparlca), em 
P ernambuco, com o desenvolviment o de 116 quilômetros. 

• A E . F. Mate Laranjeira, adquirida pelo govêrno da União à Companhia "Mate Laran-. 
jelra", vai de Gua ira a P ôrto Mendes Gonçalves, no E stado do Paraná , com a ext ensão de 
68 quilômetros, inclusive o ramal ao pôrto de Tomás Laranjeira. Essa linha sérá, futuramente, 
incorporada ao prolongamento da E. F. São Paulo-Paraná, em construção entre Apucarana 
-e Guaira, como trecho final da estrada que, em virtude de um convênio internacional firmado 
·pelo Bras!I e Paraguai, estabelecerá uma . das l!gações ferroviárias entre êsses paises. 

• Essa zona fisiográfica do Parà compreende os munlciplos de Belém, Bragança, Capa
n ema, Castanhal, Curuçá, Igarapé-Açu, Maracanã, Mar:apanim, 'Sal!nópolis (ex-Salinas), São 
Caitano d e Odivelas, João Coelho (ex-Santa Isabel) e Vigia, em sua grande maioria tribu
t á rios da E . F. de Bragança. 
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os trabalhos de construção da estrada, com grande intensidade, pelo que se 
pôde inaugurar, a 24 de junho de 1884, o tráfego entre á estação de São Brás 
(arrabalde de Belém) e Benevides, na extensão de 29 quilômetros. 

A 10 de março de 1885 mais um trecho com 13 quilômetros, de Benevides a 
Santa Isabel (atual João Coelho), era entregue ao tráfego público. 

Seguiu-se a inauguraÇão, a 17 de novembro de 1885, da linha entre João 
Coelho e Itaqui, com 16 quilômetros. 

Depois de prontos êsses primeiros 58 quilômetros da E. F. Bragança, os 
poderes paraenses deram-se ao luxo de trazer a estação inicial dessa estrada 
para o centro urbano.~-0 bairro de São. Brás parecia-lhes longe e então, ao 
invés de avançarem com a linha, fizeram-na recuar até a hoje bela avenidá 
16 de Novembro. Para isso, a partir de 1887, foram construídos seis quilômetros, 
aproveitando-se o leito já feito entre São Brás e o bairro de Batista Campos. 
Seis anos depois, a 2 de maio d~ 1893, era inaugurada a estação de Belém. 

Atualmente não mais existe o trecho Belém-São Brás, pois, decorridos uns 
20 anos e verificada a inconveniência e desnecessidade dêsse percur59 ferroviário 
dentro da capital, foram os · trilhos arrancados, voltando a estaca inicial a ser 
na estação. de São Brás, onde até agora tem sede a administração da Bragança. 

Decretos estaduais de 1892 e 1893 autorizavam a construção de um ramal 
para Salinópolis, o que nunca chegou a ser feito. 

A 11 de julho de 1874 ficaram concluídos mais 15 040 metros de linha, levan-
do a linha de Castanhal a Marapanim. . 1 

A 28 de abril dêsse ano um novo contrato era firmado entre o Estado e o 
empreiteiro A. de Albuquerque Maranhão foi transferido para o Banco do Norte, 
medianté certas modificações, entre as quais a substituição do ramal de Salinó
polis pelo de Pinheiro (atual Icoraci). Essa medida foi de grande vantagem 

· para o Estado, pois além de trocar um ramal de 80 quilômetros, de pouca 
expressão econômica, por outro de 27 quilômetros, da estação de Belém até 
a vila fluvial então denominada Pinheiro, fêz com que o erário paraense pou
passe a subvenção que dava à linha: de navegação existente entre a capital e 
a referida vila. Além disso, Pinheiro (hoje Icoraci) transformou-se em pôrto 
marítimo da estrada, com a construção · de uma grande ponte metálica, em 
forma de T, magnificamente aparelhada para embarques e desembarques Carmaiir 
zéns, guindastes possantes, etc.). . 

De 1901 a 19061 sem contar êsse chamado ramal do Pinheiro, com 27 quilô
metros de extensão e linha dupla de São Brás até aquela vila, o governador 
Augusto Montenegro, a quem deve o Pará a conclusão da E. F. Bragança, fêz 
construir ainda mais 20 quilômetros na linha do centro; levando a PQ11ta dos 
trilhos à estação do Livramento, no quilômetro 141. 

O ramal citado foi inaugurado em 7 de janeiro de 1906, ano êste em que 
uma nova fase se abriu para o prolongamento da·via férrea ao seu ponto final, 
a cidade de Bragança, • próspero centro agrícola à margem esquerda do rio 
Caeté, que se lança no Atlântico. 

E' que Augusto Montenegro, com apenas dois anos para terminação de seu 
mandato, desejando assinalar o seu govêrno com a integral concretização dessa 
velha. e justa aspiração do povo paraense, que êra a conclusão da sua "Primeira 
estrada de ferro, redobrou de esforços, adotando providências visando êsse seu 
propósito. 

A construção, _pela liquidação do Banco do Norte, ficou ajustada, com a 
firma Pereira Barbosa & Cia. e a parte técnica foi entregue à competente direção 
do ilustre engenheiro Inocêncio Holanda. 

Os empreiteiros, com mais de 1 000 operários, atacaram os serviços com 
grande intensidade e energia, por maneira que em maio de 1908 estav~ concluída 

• Bragança é das mais antigas cidades do Pará, pois em 1616, quando Pedro Teixeira 
empreendeu sua viagem de-Ileiém ao Maranhão, já era ela uma pequena povoação. Em 1633, 
porém, é que - pode-se dizer - foi instalada essa povoação, ao dar-lhe o donatário das terras 
chamadas de Vera Cruz de Gurupl o nome de Sousa do Caeté, fundada que ficou ela à margem 
esquerda do rio Caeté, 16 quilômetros acima de sua foz no Atlântico, e para onde promoveu 
tarta imigração, indo para a mesma muitos moradores do Gurupi. 

O ativo capitã.o-general Mendonça Furtado, em sua visita à região, considerando Sousa 
do Caeté aldeia, elevou-a à c.ategoria de freguesia, sob a invocação de N. S . do Rosário de 
Bragança, a quaL. em 1822, foi elevada ao põsto de vila. Finalmente, em 1854, Bragança foi 
investtda na categoria de cidade. 



Fig. Í A nova estação àe Pei:i:e-Boi, igual às que foram construídas em Silo Lufs, 
Apeú e Augusto Montenegro, na ferrovia bragantína. Trata•se àe construções modernas que 

estilo melhorando as instalações da via permanente. 

Fig. 2 - Ponte sôbre o rio Caeté, da!ndo passagem a um trem misto do ramal de 
Benjamim Constant. Denomina-se "Ponte Benjamim Constant" e tem 240 metros de ex
tensão. Note-se sua estrutura de madeira, a ser substitulda, como é óbvio, por uma 

metálica ou de concreto armado. 
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a estrada e inaugurado seu tráfego até a cidade de Bragança, seis meses antes 
do prazo estipulado no contrato com a firma citada. 

A 1.º de março de 1906 a via férrea alcançava a estação de Peixe-Boi, no 
quilômetro 163, em setembro de. 1907 a linha estava ho quilômetro 181 e, final
mente, em 3 de abril de 1908, chegava a Bragança (atual quilômetro 228) ·um 
trem especial conduzindo o governador do Estado. 

Ficava, assim, concluída a E. F. de Bragança; cuja construção, entre festas e 
júbilos, fôra iniciada em 24 de junho de 1883, no govêrno provincial do visconde 
de Maracaju, gastando, pois, 25 anos para atingir o seu objetivo · - a cidade 
que lhe dá o nome. 

Mas, não se limitou o Dr. Montenegro em seu govêrno a terminal' a linha 
tronco dessa ferrovia. Além ·do ramal do Pinheiro <hoje Icoraci); fêz êle cons
triur mais dois: o de Benjamim Constant (atuàl Tijoca) e o do Prata. 

1l:sses dois ramais têm também a sua história. Sôbre o de Tijoca uma 
puQlicação oficial do Estado dizia, em 1908, o seguinte: 

"O Sr. Dr. José Pais de Carvalho, quando foi governador do Estado (feve
reiro dé 1897 a fevereiro de 1901) , julgou de necessidade ligar por uma via 
férrea a Colônia Benjamim Constant à cidade de Bragança e, para isso, em 27 
de abril de 1900, contratou a construção dela com um empreiteiro, que deu prin
cípio aos trabalhos, à razão de 17 contos de réis, cada quilômetro de linha, 
sistema Decauville, de 0,60 metros de bitola, construída com trilhos de aço de 
nove quilos por metro linear. 

Em 1903, o atual governador vendo que a construçP,o estava sendo feita 
com excessiva morosidade e em más condições, rescin:diu o contrato e ordenou 
que, administrativamente, fôssem os trabalhos levados ao fim, o que ficou feito 
em 1904" 

1!:sse ~amal tem a extensão de 26 quilômetros, · que se iniciam pela travessia 
do rio Caeté, por uma ponte de 240 metros; passa no pôrto de Sapucaia, à 
margem 4!reita daquele curso d'água, atinge a Colônia Benjamim Constant, 
distante poucos quilômetros do rio Gurupi, na fronteira do Maranhão, e finda 
precisamente no quilômetro 26,375. Quanto ao ramal do Prata, primitivamente 
chamado "Ferro Carril do Prata." e que serve à antiga povoação de Santo 
Antônio do Prata, onde mantém o Estado do Pará um grande estabelecimento 
de ensino para ambos os sexos, lê-se na supracitada publicação: 

"Desde que S. Ex. o Dr. A. Montenegro tomou conta do elevado cargo de 
governador do ·Pará, era seu intento construir essa ferrovia entre o Prata e a 
Estrada de Ferro de Bragança, cujo futuro será assaz rendoso para o tráfego 
daquela importante Estrada de Ferro do Estado. A linha do ramal do Prata 
tem a extensão de 20 777 metros, construída sôbre trilhos de aço, com 0,60 meti o 
de bitola e assentes sôbre 35 100 dormentes de madeira de lei . 

A margem da linha, de um e outro ládos, o govêrno fêz diÁtribuir gratui
tamente lotes de terra, para a agricultura, de sorte que tôda a região servida 
pela ferrovia do Prata, estará em breve, completamente povoada. As terras 
distribuídas entre o rio Maracanã e o Prata, são de extraordinária fertilidade 
para tôdas as espécies de agricultura e daí já estão sendo exportados para a 
capital excelentes cereais". 

Possui ainda a estrada o ramal de Utinga e o sub-ramal do Curro do 
Maguari, cada um com menos de 2 000 metros, como se verá mais adiante. 

Se o Pará muito lutou para conseguir a construção da ferrovia bragantina, 
maior luta teve de sustentar para manter o seu tráfego e conservar êsse seu 
grande patrimônio. Isso porque a desvalorização da borracha brasileira, no 
início do presente século, provocando o desajtistamento econômico-financeiro 
da Amazônia, refletiu-se profundamente na fazenda do Estado, assim como na 
exploração industrial da estrada. 

Persistinc;lo demoradamente a crise econômica no grande vale e tornando-se 
cada vez mais precárias as condições da Bragança, em conseqüência das difi
culdades financeiras do Pará, o govêrno federal depois de prévias .conversações 
com o do grande Estado nortista, resolveu incorporar ao patrimônio ferroviário 
nacional a estrada de ferro de prQpriedade dêste. 

Aconteceu issso em 13 de julho de 1922, data em que foi baixado o ·decreto 
n.0 15 563, que dispunha sôbre a cessão da referida estrada, ao govêrno da União 
pela importância de 17 milhões de cruzeiros . 



• 

Fig. 3 - Vista da Vila Oper1tTia de Marituba, ocupada pelo pessoal das oficinas da E. F'. 
Bragança ali Zocal~adas. Silo SO grupos, de duas casas cada um, C0718truidos por ocas'4o 

da conczusao da estrada . 

Fig. 4 - N01,os tipos de casas de turma que estilo sendo construidas na E . F. Bragança. 
As que mostra a fotografia foram edificadas na cidade que dá seu nome 4 via f6rrea 

paraense. 
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Logo a seguir foi a E. F. de Bragança· arrendada ao Estado do Pará pelo 
prazo de 30 anos, ficando estabelecido no respectivo contrato, firmado em 31 
do mesmo mês de julho, que o arrendatário empregaria cinco milhões de cru
zeiros da importância· da transação em melhoramentos na própria estrada. 

Em 1936, por decreto sob n .0 914, de 19 de junho, o contrato de arrenda
mento foi rescindido, . passando a Bragança ·a ser administrada diretamente pela 
União, por intermédio da então Inspetoria Federal das Estradas, que se trans
formou no atual Departamento Nacional de Éstradas de Ferro. 

Em 1944 o govêrno paraense se animou, de novo, a tomar a seu cargo a 
exploração da ferrovia que com tantos esforços, construira. E foi assim que, 
em 29 de dezembro daquele ano, foi assinado o decreto-lei n.0 7 206, determinan
do se arrendasse pela segunda vez, a Bragança ao Estado do Pará. 
~e novo arrendamento, porém, não chegou a se efetivar, por isso que um 

outro decreto-lei, de n.0 .8 056, datado de 8 de outubro de 1945, tornava sem 
efeito o de número 7 206, acima citado, e declarava insubsistente o contrato 
de arrendamento que havia sido celebrado entre a União e o Par(!. a 6 de 
lnarço de 1945. · 
, Assim, continuou até hoje a bragantina a ser administrada pelo Departa
mento Nacional de Estradas de Ferro, que traçou para a mesma e está executan
do um programa de renovação e reaparelhamento, tanto no que diz respeito à 
via permanente, quanto no atinente ao material rodante. · 

:l!:sse programa, contando com os recursos destinados ao plano de recupera
ção da Amazônia, vai beneficiar profundamente a Bragança, colocando-a em 
condições eficientes para o desempenho do papel que lhe cabe na economia 
pQraense. 

Atualmente, a sua extensão em tráfego é da ordem de 293,729 quilômetros, 
aí incluídos 16 quilômetros de desvios e os ramais, que medem 65,892 quilômetros. 

A Unha-tronco, de Belém a Bragança, é de bitola corrente (um metro), 
porém, nos ramais de Benjamim Constant e do Prata é de bitola estreita 
(0,60 metro) . 

A quilometragem da Bragança pode ser mostrada e~ números redondos 
como o fazemos no quadro abaixo: 

TRECHOS Data da 
inauguração 

,.., ______________ . ·- .. ... ---- · --- ·- · -- . 

Unba-tronco 
Belém-S. Brás (suprimido) .......... .. . . . .. .... .. 
S. Brás-Benevides.. . . . . . . .... . ... ... , .......... . 
Benevides-João Coell\<1 . .. .... . ........• . ....•..• . . 
J. Coelht>-Apeú .. .. . .... .... ...... . . .. .. . ....... . 
.A:peú-Peixe-Boi. ........................ . ..... .. . . 
Peixe-Boi-Bragança. .. .. . .. . .. . . .. ..... . ........ . 

Ramais 1 

2- 5-1893 
24- 6-1884 
17- 5-1885 
3(}-11-1885 
1- 3-1906 
4- 5-1908 

a) - Do Pinheiro 
Entroncamentt>-Pinheiro .. . ... . . . . . . . . . . . . . . . '1905 

b) - De Utinga 
Km 3,207 (De S. Brás}-Utinga... . .......... 1921 

e) - Do Prata 
Igarapé-Açu-Prata (bitola 0,60). . . . . . . . . . . . . . 1910 

d) - De ~njamim Constant 
Bragança-Benjamim Constant (bitola 0,60) . . . 1910 
Benjamim Constant 26 (bitola 0,60) . . . . . . . . . 1935 

Slb-ramal 
Do Curro do Maguari ... ..... : ......... .. ..... , .. 1924 

EXTENSÃO QUILO MÉTRICA 

Do trecho 1 Acumulada 
da origem 

. -- --· --------

5 o 
28 28 
18 46 
15 61 
95 156 
72 228 

16 . 16 

1 

21 21 

19 19 
7 26 

2 2 

NOTAS - Na linha-tronco o quilôm~tro zero está na estação de Silo Brás. Dai não ser computado na quilometragem acumulada 
o trecho supnmido. . . 

1 At!itrada pcssuiu durante muito tempo o chamado ramal de Benfica (com 1,307 km), que entroncava em Bentvtdes e não podia 
lk eoosiderado um .-amai ferroviário, visto ser de n,ação animal (bondes); 
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As estações da ·via bragantina são as seguintes, com a sua posição quilomé-
trica, a contar de Belém: · 

São Brás (quilômetro 0), Entroncamento (5), A:nanindeua (14), Marituba 
(17), Benevides (28), João Coelho (ex-Santa Isabel) (41), Americano (52), Apeú 
(61), Castanhal (68), Anhangá (83), A. Montenegro, Jambu-Açu, Igarapé-Açu 
{111), São Luís (128), Timboteua (146), Peixe-Boi (156), Capanema (174), Tanai, 
Mlrasselves, Tracuateua e Bragança (228). 

No ramal do Pinheiro, que parte de Entroncamento, há as estações de 
Tapanã, Maguari e Pinheiro e no de Benjamim Constant, que deriva da estação 
de Bragança, há a daquele nome e a do quilômetro 26. No ramal do Prata, 
que se inicia em Igarapé-Açu, existem a do quilômetro 18 e a do Prata (quilô-
metro 21). · 

Quanto ao aspecto técnico da E. F. Bragança digamos que ó seu traçado, 
embora bom, necessita de algumas melhorias, no sentido de pô-lo de acôrdo 
com as condições mínimas exigidas atualmente para o tráfego eficiente das 
vias férreas. ' . 

O raio mínimo de suas curvas é de 101,87 metros, existindo mesmo um, 
excepcional, de 71,85. A taxa por metro, de sua declividade máxima, é de 0,02, 
a norm1,ll, e 0,03, a excepcional. A porcentagem de alinhamentos retos é boa. 
A largura mínima da entrelinha é de 2,10 metros, na bitola corrente (1 metro). 

De acôrdo com o programa de obras e melhoramentos, a Bragança adquiriu 
no corrente ano grande tonelagem de trilhos novos, realizou diversas obras e o 
govêrno federal lhe está fornecendo automotrizes, locomotivas e vagões de 
mercadorias para o seu reaparelhamento. 

Em referência à situação financeira, a ferro carril bragantina continua, a 
ser deficitária, embora se tenha registrado de 1945 para 1946, segundo os últimos 
dados que possuimos, um aumento de 50% na sua receita. 

O deficit do custeio passou, nos anos citados, de Cr$ 6 589 840,60 para 
Cr$ 11793 619,70, tendo concorrido para isso o aumento· doo vencimentos dos 
empregados da estrada, que devido a<;> encarecimento do custo da vida no Pará, 
tiveram de ser elevados de cêrca de 46%, pois o salário médio mensal passou 
de Cr$ 565,00 para Cr$ 1 018,00, em 1946. 

E com o relato que, sucintamente, fizemos da vida da Estrada de Ferro de 
Bragança, que é uma das mais antigas ferrovias brasileiras e a pioneira dos 
transportes pelo trilho no norte do país, encerramos esta despretensiosa série 
de artigos que poderá servir de subsídio à história das ferrovias amazônicas . 

.-=- O Serviço Central de Documentaçio Geográfica do Conselho Nacional de Geografia é 

....... completo, compreendendo Biblioteca,. Mapoteca, Fototeca e Arqnivo Corográfico, destinando
se êste à guarda de documentos como sejam inéditos e artigos de Jornais. Envie ao Conselho 
Qaalquer documento que poHuir sôbre o território brasileiro. 



Transcrições 

História da Imigração no Brasil 
Uma Interpretação 

Ns. de julho,. agôsto, ~etembro e 
_outubro de 1948 de Digesto Eco

nômico, São Paulo, 1948. 

Prof. FERNANDO CARNEIRO 

A história da imigração no Brasil começa com o principe Dom João. E' êle 
quem, em 1808, baixa decreto criando condições propícias para atrair imigrantJ!a 
não lusitanos para o Brasil. Mais tarde será ainda êle, já então usando o nome 
de D. João VI, quem dará início à imigração dirigida, paga, organizada pelo 
Estado, criando a colônia de ,Nova Friburgo. · 

Imigração espontânea e imigração dirigida, começam ambas, portanto, sob 
a tutela do Estado. De acôrdo, aliás, com uma tradição trissecular. 

Porque, ao contrário dos Estados Unidos da América do Norte, .no Brasil 
·priméiro houve o Estado, depois a Sociedade. E' o Estado quem toma pOISBe 
da terra, sôbre cujos limites iniciais êle já entrara em acôrdo antes mesmo do 
descobrimento; faz doação de capitanias e de sesmarias; delega aos donatãrios 
o exercício de parte dos atributos do poder público; manda buscar escravos e os 
distribui aos senhores de engenho; delibera mais tarde dilatar para o norte, 
para sul e para oeste, as ·fronteiras da sua possessão americana. Razões de 
Estado, a que hoje chamaríamos geopolíticas, mais do que razões econômlcaa 
é que determinam a dilatação e o povoamento do território. No Grão Pará 
como na provincia de São Pedro, primeiro chegam os soldados e só depois é 
que se consegue gente para cultivar a terra e fazer comércio. Os casais açortanOB 
que chegam em Bragança e outros pontos do Grão Pará e em Pôrto Alegre, 
na província de São Pedro, vêm menos por imperativos econômicos do que para 
assegurar a posse efetiva da terra . 
..t Mas não é só êsse alargamento do arco litorâneo, ii.o norte e ao sul que é 
reito- em obediência. às determinações emanadas da Metrópole. A penetração 
nos sertões, onde muitos pretenderam ver um movimento espontâneo da nova 
sociedade que se ia formando, também essa penetração, em grande parte foi 
realizada· porque de Portugal vieram ordens para isso. 

_ A batuta do Estado português é que vai regendo a dilatação do território 
e o seu povoamento. :a:sse se faz inicialmente à custa dos portuguêses, que não 
podemos.chamar de imigrantes, porque aqui chegavam pisando a terra como 
donos, levantando feitoria e fortaleza, depois fazendas, e procurando escravizar 
os naturais do pais a fim de obter mão de obra abundante e barata para a 
exploração das riquezas do solo. :a:sse povoamento inicial é por outro lado um 
despovoamento, tal a mortandade que as guerras e as doenças trazidas pelos 
europeus provocam entre os indígenas . Um despovoamento ou uma substituição. 

PORTUGU:a:SES E 1NDIOS 

Quando, depois de 1530, o govêrno da Metrópole, preocupado em colonizar 
a sua posses,são americana, a divide em capitanias, concede aos donatárlDs 
dessas a faculdade de cativar gentios para o seu serviço, o dos navios e para· 
mandar vendê-los a Lisboa. Os gentios, porém, irãe apresentar uma resistência 
nunca dantes imaginada a êsse. desiderato lusitano. A história do Brasil, por 
essa época, para ser bem compreendida, precisa ser analisada à luz dês&e 
conflito entre portuguêses e índios. 



E' êsse conflito que determina as principais transformações administrativas 
na colônia, que coloca em . campos opostos jesuítas e portuguêses, que provoca a 
allan.ça dos indios com os franceses, e que irá logo depois tornar imprescindível 
e inadiável a importação de escravos africanos. 

Embora entre nós nunca se tivesse chegado aos extremos de crueldade a 
que chegaram os espanhóis que, apoiados em leis de Madri, mandavam marcar 
os seus índios escravos com ferro quente, a fim de ficarem convenientemente 
Identificados - entretanto, a barbaridade com que fpram tratados os índios 
do Brasil foi de tal ordem que êles, anteriormente amigos, passaram a odiar 
os portuguêses . As guerras que moveram por essa época levaram a colônia a 
um tal estado de desordem e decadência que a Metrópole resolveu enviar ao 
Brasil um governador geral, Tomé de Sousa, com um Regimento ·datado de 
17 de dezembro de 1548 no qual se recomendava que os índios fôssem bem 
tratados e se proibia fazer guerra ao gentio por mar ou por terra, sem licença 
do governador, sob pena de morte e de perda de todos os bens, e tudo isso 
porque dizia o Regfi.mento, a principal causa das desordens e das guerras havidas 
na colônia eram conseqüência dos assaltos, dos roubos e das capturas ilegais 
perpetradas pelos cristãos. 

· Não é todavia com facilidade que os portuguêses se resignam à idéia de 
não poder escravizar o indígena .. Apesar de El-rei Dom Sebastião, em 1570, 
ter declarado forros todos os índios, "salvo aquêles tomados em guerra justa", 
.essa lei era tão desobedecida e capciosamente sofismada que foi preciso fazer 
muitas outras, entre elas a de 30 de julho de 1609, reforçando a primeira e 
ordenando· a punição severa dos transgressores . 

Muito difícil vencer a tentação de escravizar índios, tão grande era a 
~núria de braços. Por outro lado qualquer guerra ao índio deveria parecer 
ao colono uma guerra justa. De fato, uma vez estabelecida a desconfiança no 
espírito dos gentios, êsses passavam a atacar de surprêsa, de um momento· para 
•utro, sem motivo algum perceptível ao raciocínio dos colonos, que muito natu-
ralmente passavam a julgá-los fingidos e desleais. . 

· . Mas, sobretudo, as colônias de exploração tentadas com a mão1de obra indí
gena, não se desenvolviam bem. Nômades, os filhos da selva americana não 
.-iportavam a rotina agrícola e não era possível, em verdade, contar com êles 
para o desenvolvimento de nenhuma lavoura. Nem mesmo para o desenvolvi
mento da pecuária. Nem depois para os trabalhos de mineração. O trabalho 
~cola, sobretudo, parecia ao índio uma função· inferior, indigna, própria para 
mulheres. Sempre fôra assim entre êles. E vendo que o português também 
não agricultava· senão por intermédio de escravos, mais se firmava no espírito 
do silvícola a noção da inferioridade do trabalho agrícola. 

índios e mesmo mamelucos servirão apenas nas bandeiras, nos .empreendi
mentos móveis, como remadores, caçadores, pescadores, guerreiros e guias exce! 
lentes nas penetrações pelo sertão a dentro. E lá dentro, longe do litoral, sem 
lei e sem rei, nem escravo nem assalariado, o mameluco

1 
senão o índio, ajudará 

também nos trabalhos da pecuária. E é só. Como auxílio ao português, é só. 
Com o jesuíta é diferente . Nas reduções, longe do branco, sob a direção 

dos missionários da Companhia, o índio será tudo: soldado, agricultor e operário. 
A pedagogia dos jesuítas e a psicologia dos índios parecem ter sido feitas, uma 
para a outra. 

· Mas os colonos não se conformam. Mesmo depois que já se dispunha do 
trabalho negro, e quando se estimava que o trabalho de um negro valia mais 
que o de quatro índic:is, mesmo aí a luta para escravizá-los continua. Prolonga
se até meados do século XVIII, senão até o início do século XIX. E note-se: 
os indíos tinham em sua defesa ou, de qualquer sorte, divergindo dos portuguê
.ses e em luta contra êsses, a Companhia de Jesus acêrca de cuja firmeza, cons
tància de propósitos e tenacidade todos estão de acôrdo, amigos e inimigos dos 
jesuítas. :E:sses padres não esmoreciam na sua luta referente aos índios. Viviam 
em Portugal reclamando contra tôdas as infrações das leis de proteção aos 
gentios. Quando Portugal cai sob o domínio de Espanha, êles vão a Madri e 
de lá trazem provisões, leis, alvarás em defesa dos índios. Vão aos papas e 
trazem bulas fulminando os escravizadores. No fim essa disputa entre jesuítas 
e portuguêses toma o aspecto de uma cousa desvairada. Já não se sabe mais 
se é amor aos indios, se é teimosia, se é ambição de prestigio. Mas de qualquer 
sorte, nunca, povo algum, contou com amigos mais constantes. Nada de 

1 . 
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:itarecido aconteceu depois em favor dos negros . Também o que a ' Companhia 
teve de suportar no seu combate contra a escravidão amarela era de molde a 
àesanimar qualquer ordem religiosa, por m ais poderosa que fôsse, a querer 
meter o bedelho na questão da escravidão negra . E como os negros não eram 
considerados gentios, mas idólatras, os próprios jesuítas encorajavam até essa 
escravidão africana para ver se os brancos deixavam os índios de lado. : 

Tudo em vão. Em 1640 os portuguêses conseguem suspender .a execução de 
uma bula papal, referente à escravização dos índios, e a Câmara de São Paulo 
logo em seguida vota a expulsão dos jesuítas. Por motivo análogo tinham 
sido expulsos da Paraíba sete anos antes . Em 1653 ei-los de volta em São 
Paulo para reiniciar a luta, embora no acôrdo pelo qual eram readmitidos 
houvesse a condição expressa de n ão se intrometerem mais em negócios de 
índios. Em 1661 são os jesuítas expulsos do Maranhão . Mas voltam e em 
1.0 de abril de 1680 conseguem uma lei ordenando que no dito Estado do 
Maranhão não se pudesse cativar índio algum, em caso algum, nem mesmo noi; 
exceptuados nas leis anteriores . Com pretextos, dissimulações, dolos, os colonos 
continuam todavia a escravizar os índios. E os jesuítas voltam a ser expulsoa 
do Maranhão em 1684. Mas regressam de novo, e como vencedores, em 168&. 
Os conflitos recomeçam, ásperos, sucessivos . 'Um marco memorável nisso. tudo 
é a bula de Benedito XIV, de 20 de dezembro de 1741, relembrando · as decisões 
pontifícias anteriores, proibindo a escràvização dos índios sob qualquer pretexto. 
O pontífice romano, no caso, agira de pleno acôrdo com o rei de Portugal. 
D. João V, mas as suas determinações encontram uma tal oposição no Pará 
11ue o bispo D. Frei Miguel de Bulhões como que compactuou com o povo, não 
exigindo, como lhe competia, o cumprimento dessas determin.ações . Anos depois, 
já reinando Dom .}'osé, êsse mesmo bispo irá cumprir gostosamente senão 
servilmente tôdas as ordens emanadas do marquês de Pombal. A lei de 6 de 
junho de 1755, reinando em Portugal Dom José I e governando o ministrQ 
Sebastião José de Carvalho e Melo, irá tornar efetiva a observância da bula 
de Benedito XIV. Alguns historiadores consideram que aí se pode considerar 
como pràt"icalllente encerrada essa questão, mas ao tempo de D. João VI; já, 
no século XIX, ainda se considerava lícito ma;nter os índios como prisioneiroS 
de guerra pelo espaço de 15 anos, a contar do dia do batismo. Isso por fôrça 
da carta régia de 12 de maio de 1798. Os índios eram dessa forma feitoS 
prisioneiros, "apenados", postos ao serviço dos colonos e até vendidos . 

Está fora do plano do presente trabalho a descrição mais circunstanclad1i 
dos episódios ligados às lutas referentes à escravização dos indíge•nas . Estende
mo-nos já, talvez, até demais. Mas se a história da escravidão negra no Brasil 
é por demais conhecida e está na lembrança de todos, entretanto menos fre'
qüentemente se alude à escravização dos indígenas . Parece-nos útil chamar a 
atenção para essa história, empolgante sobretudo pela presença dos jesuítaJ,, 
11ue resistem aos portuguêses e depois, quando a situação se torna intoleráve't. 
fogem de portuguêse&, e de espanhóis para realizar, no centro do continente, ~ 
experiência espantosa das reduções . Na sua luta em prol dos indígenas o_s 
jesuítas .vão ao extremo limite de suas conseqüências. O espírito econômico.; 
social da civilização ibérica não podia contudo tolerar a experiência dos jesuí~; 
E como, nas refregas com portuguêses e mamelucos as reduções demonstrassem 
a sua possibilidade de resistir e vencer o adversário pelas armas, só há então 
o recursos de aniquilar a Companhia de Jesus, ordenar o seu fechamente), 
expulsar, encarcerar e matar os seus sacerdotes. Isso se consegue sem vitória 
militar sôbre êles ou sôbre os indígenas, mas à fôrça de decretos e de interdiç~ 
eclesiásticas . · . · · 

Tµdo isso vem evidenciar o caráter essencialmente escravocrata da civilização 
luso-brasileira . ~sse caráter se ma'nifesta desde · os primeiros anos da vida 
brasileira, encontra plena satisfação com a introdução do africano, e tudo 
fará por sobreviver, até depois que a escravidão negra já entrou no ocaso . Ao 
próprio imigrante europeu tenta-se transformá-lo em servo da gleba. 

PRETOS, JUDEUS E CIGANOS 

Não sendo fácil a escravidão amarela, vão cuidando os portuguêses de lançar 
mão de negros africanos, afeitos à vida sedentária, aptos para o trabalho 
agrícola, capazes até de trabalhar meta~s . 
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Já em 1549, por alvará de 29 de março, e com o fito de desenvolver a 
cultura da cana de açúcar, facilita-se a introdução de escravos da Guiné e 
São Tomé, cabendo uma quota de 120 a cada senhor de engenho. 

E, na América Portuguêsa, aparece então a civillzaç~o da cana de açúcar; 
surgem as lavouras do tabaco, do cacau, do algodão e, mais tarde, no sul do 
Brasil, a c.lvilização do café. . 

Se, como dissemos no inicio dêsse trabalho, a ocupação militar precedia a 
explora·ção agrícola e os motivos políticos mais do que o interêsse comercial · 
Imediato é que determinavam a expansão do território, á agricultura é que iria 
servir de base de fixação para a gente que vinha para o Brasil. Agricultura 
de latifúndio, eliJ>oliativa, pará fins de exportação, mas que tinha necessidade 
ou fome de braços escravos. . 

Quando após a Restauração, aÓ tempo de D. João IV se descobrem o ouro 
e as pedras preciosas, processa-se uma tal emigração do Reino e um tal desloca
mento de populações das zonas agrícolas para as regiões mineiras, que foi neces
sário tomar providências para fretar essa cobiça . O ouro deu, portanto, uma 
nova base de povoamento para o Brasil. E também essa civilização do ouro 
terá fome de braços ~escravos. · 
. Como assinala Ribeyrolles em meados do século XIX, o operário africano 

era, em tôdas as cousas, em tôdas as especialidades do trabalho, o instrumento, 
a· mão, · a roda, a feri:amenta. 

1 "Quem cavou a terra, abriu as galerias, desviou as. correntes, lavou as 
areias, achou o ouro e os diamantes? Quem arroteou os terrenos e cultivou o 
.solo? Quem semeou, plantou ·e colheu? Quem se encontra a mourejar nas 
usinas, nos moinhos, nos estaleiros, 'nas estradas? Nas chácaras, nas fazendas, 
nas moradas burguesas, ruas e praças das grandes cidades, · em quem recaem 
todos os trabalhos servis e domésticos?" · 

O número de pretos africanos importad.os para sustentar o desenvolvimentt 
agropecuário do país e ajudar nos serviços domésticos, já passava de 4 000 000 
em 1830. E mesmo depois disso, apesar de já estar o tráfico proibido, apesar 
da vigilância inglêsa nos mares atlânticos e até nos portos de desembarque, 
apesar de já estarem entrando imigrantes no Brasil, os escravos continuam 
a afluir. Depois de 1830 desembarcam mais 500 000 . Só em 1850, ocupando a 
pasta da Justiça o enérgico ministro Eusébio de Queirós, é que se pode considerar 
<f tráfico de pretos como definitivamente extinto. 

Além dos pretos, dos índios e dos portuguêses é mister assinalar a presença 
do Judeu na composição da população brasileira. Não é possível e~abelecer, 
mesmo aproximadamente, o número de judeus existentes nos quatro primeiros 
,$éculos da vida brasileira. Mas o certo é que êles estão presentes desde o 
descobrimento, na pessoa de Gaspar da Gama, negociam com o pau-brasil, 
sendo difícil, muitas vêzes, como no caso de Fernão de Loronha ou Fernando 
de Noronha, dizer se a personagem é israelita ou um fidalgo português. Todavia, · 
tem-se como muito provável que no século XVI uma boa parte senão a maioria 
da população branca era constituída por judeus. 

Não parece que êles existissem em São Paulo, mas estavam em grande 
número na Paraíba, Pernambuco, Bahia e Rio. Forçados a deixar o Brasil, 
c:pós a. vitória sôbre os holandeses, a quem tinham auxiliado, dirigem-se para 
Nova Amsterdã, para as Antilhas, para a Guiana Holandesa, a Venezuela e a 
Qüômbia. 

Outros povos tentam· estabelecer-se na América Portuguêsa, mas em vão. 
No século XVII quando o Brasil é o principal país produtor de açúcar, os 
:holandeses invadem ai capitania de Pernambuco, mas são finalmente expulsos, 
Jle.ndo insignificante a contribuição que prestaram à formação e ao crescimento 
.da população brasileira. Ficou no Nordeste, entretanto, a lenda dessa participa
~. sendo raro encontrar-se um nordestino que ainda hoje não afirme que 
11JJ1a sua bisavó foi holandesa. Outros, com maior preocupação de verossimilhança 
odlzem tetravó. E' fatal que essa história surja em conversa de nordestino, 
aobretudo quando o interlocutor alude aos olhos claros que porventura êle 
ou pessoa de sua fàmília apresente. 



TRANSCRIÇõES 1013 

Insignificante também· é a participação francesa, apesar do sonho hugue
note de criar aqui uma França Antártica. E apesar de as primeiras colônias 
francesas na América terem sido localizadas no Brasil. 

Maior do que a contribuição holandesa ou francesa será a contribuição dos 
ciganos, encontrados em vários lugares, inclusive em Mato Grosso. 

E' sempre com muita cautela e muitas restriçõe~ que se permite a entrada 
de outros povos. Em 1746, pela resolução de 31 de agôsto, D. João V mandava. 
que fôssem transportados'das ilhas da Madeira e Açôres para a ilha de Santa 
Catarina e costa de São Pedro, 4 000 casais . :í!:sses colonos vieram em diferentes 
comboios, o primeiro dos quais, trazendo 461 pessoas, chegou à ilha de Santa 
Catarina nos princípios do ano de 1748. Ora, ne&\la nova fase colonizadora da 
Metrópole, inspirada pelo gênio político do brâsileiro Alexandre de Gusmão, 
chega-se, pela provisão régia de 9 de agôsto de 1747, a permitir até a entrada 
de estrangeiros "que não fôssem vassalos de .soberanos que tenham domínios 
na América a que possam passar-se". Mas a desconfiança, a vigilância, as 
restrições eram tais que essa provisão de 9 de agôsto não acarretou qualquer 
corrente imigratória não lusitana para o Brasil. 

Após qualquer veleidade de colonização estrangeira no Brasil, a Metrópole 
dava marcha ré. Fôra sempre assim. Ao tempo de D. João IV chegara-se até 
a enviar irlandeses para o norte do Brasil, mas o Conselho Ultramarino pe'nsou 
melhor e a tempo resolveu sustar a ordem e devolver o.s irlandeses. 1l:les não 
chegam sequer a desembarcar. 1 

MISCIGENAÇAO 

Se portuguêses e brasileiros defendem galhardamente a terra contra a 
invasão de elementos estrangeiros, internamente os povos e raças existentes 
nmturam-se de uma maneira insuspeitada . A mestiçagem começa desde o 
i;9neiro dia. Os documentos do século XVI já. falam em mulatos, homens pardos 
trabalhadores e pretos forros. A organização matriarca! de muitas tribos africa
nas tornava ainda mais fácil ao português freqüentar as negras :tem provocar 
as ciumeiras dos seus maridos que eram duplamente possuídos pelo senhor e 
pela mulher. 

Apesar de divergências de cultura e de posição econômica, apesar das lutas 
entre raças, classes e nacionalidades, que irão, aliás, culminar nos anos que 
se seguem à Independência, pretos e brancos, índios e judeus, senhores e 
escravos cruzam-se incessantemente dando nascimento aos mais variados tipos. 
E a terra, mais do que. de escravos, mais do que de senhores, passa a ser de 
mestiços como se vê no dito, sem dúvida exagerado mas expressivo de Afltonil: 
"infer:qo dos pretos, purgatório dos brancos, paraíso dos mulatos". 

No comêço do século XIX a população se distribuía, grosso modo, como 
segue: dois milhões de escravos e um milhão de branco~, mestiços e negros 
livres. Um total, portanto, de três milhões de habitantes, 11uando muito. 

Comparando essa população do ·Brasil nos começos do século XIX, mal 
atingindo três milhões de habitántes com o número de escravos que, segundp 
cálculos mais moderados, entraram no Brasil, ficamos surpresos diante da 
contradição entre as duas série~ de algarismos . Mesmo sem contar com a 
multiplicação dos negros, o só núlllero de pretos desembarcados seria suficiente 
para dar ao Brasil, naquela época, uma população muito superior. Se isso não 
aconteceu foi devido à mortalidade . Mortalidade espantosa, incrível, inaceitável 
para muitos. O negro morria na , Africa nos portos de embarque . Morria no 
mar durante a travessia. E, entre os que chegavam, a mortalidade era enorme 
sobretudo nos primeiros meses. O que determinava por sua vez a· necessidade 
de. novas importações . Registre-se ainda que o número de pretos importado$ 
era maior do que o de pretas e ter-se-á assim a explicação para a contradição 
aparente entre algarismos fidedignos como, digamos, de um lado o recenseamento 
de Balbi e . do outro as · cifras que nos oferece o Sr. Luís Viana muito mais 
moderadas que as de Calógeras. 

A hecatombe dos negros no Brasil foi qualquer coisa de monstruosa e sôbre 
isso será necessário que se façam estudos mais aprofundados . Já nos Estados 
Unidos da América foi muito menor a perda de vidas africanas. 

B . G . - 2 
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Com aquela população de mais ou menos três milhões de habitantes o 
Brasil já era todavia uma nação. Já possuía um povo. Já tinha o sentimento 
de sua independência. Já contava entre os seus filhos· com homens como José 
da Silva Lisboa e José Bonifácio. Estava preparado para iniciar uma nova e 
melhor fase da sua existência . 

MUDANÇA DA CôRTE PORTUGUÊSA PARA O BRASIL 

A satisfação de muitos dos anseios nacionais vem corresponder a mudança. 
da côrte bragantina para o Brasil. Apenas chega, ainda de passagem pela 
Bahia, Dom João em data de 28 de janeiro de 1808 decreta a abertura dos portos:. 
do Brasil ao comércio direto estrangeiro. l!:sse o seu primeiro ato. E' curioso 
assinalar que o segundo decreto assinado pelo príncipe regente é para criar
no Rio de Janeiro uma cadeira de Ciência Econômica "por ser absolutamente 
necessário'', dizia, "o estudo da Ciência Econômica na presente conjuntura". 
A imediata nomeação de José da Silva Lisboa, o fUturo visconde de Cairu, 
para reger a cadeira, vale como indicação eloqüente do se·ntido liberal que se 
pretendia dar à economia do país. Em 1.0 de abril de 1808 é abolida a lei de 
5 de janeiro de 1785 que mandava fechar as ,fábricas de fiação e tecidos; e o 
alvará que assim revogava aquela lei declarava lícito a qualquer um e em 
qualquer parte estabelecer qualquer gênero de manu.fatura, sem exceção alguma. 

Dentro do mesmo espírito surgem outros decretos, decretos revolucionários 
em verdade e entre êles o de 25 de novembro de 1808 permitindo ao govêrno 
conceder terras a estrangeiros. Eis os seus têrmos: , 

~ "Se'ndo conveniente ao meu real serviço e ao bem público aumentar a 
lavoura e a população, que se acha muito diminuta neste Estado; e por outros 
motivos que me foram presentes: hei por bem, que aos estrangeiros residentes 
no Brasil se possam conceder da tas de terras por sesmarias pela mesma forl. 
com que segundo as minhas reais ordens se concedem aos meus vassalos, · 
-embargo de quaisquer leis ou disposições em contrário .. A Mesa do Desemba o 
do Paço o te,nha assim entendido e o faça executar". 

Êsse decreto marca o início da imigração espontânea para o Brasil. Vem 
gente de tôda parte, da Suécia, da Alemanha, da Ingla~erra, da França, da 
América do Norte e das colônias espanholas da América do Sul. Segundo depoi
mentos da época, essa gente não fica no Rio de Janeiro, mas se dirige para o 
interior, onde recebem sesmarias ou compram sítios ou conseguem alguns 
privilégios. · 

Domina o espírito dos governantes, a idéla de promover o aumento da 
lavourà, do comércio, da indústria e da população do Brasil. E assim é que, 
nesse mesmo magnífico ano de 1808, com data de 1.º de setembro, manda-se 
vir dos Açôres para o Rio Grande do Sul 1500 famílias: · 

"Tendo em muitp particular consideração a necessidade que há de povoar 
a interessante capitania fronteira dó Rio Grande e não menos o objeto de 
poder ter , soldados de. que na mesma ire experimenta uma grande falta, e 
conhecendo que as instituições políticas fundadas na extrema divisão das terras, 
com que os meus augustos avós e predecessores, os Senhores Reis de Portugal, 
criaram nas ilhas dos Açôres; fêz que a população àli cresça demasiadamente 
e necessite ser diminuída de certas em certas épocas, para que o mesmo 
número de habitantes se conserve •na. sua conveniente proporção com a quali
dade dos produtos do seu solo.· Sou servido ordenar que das ilhas dos Açôres 
se mandem vir 1 500 famílias ou um proporcional número de homens e mulheres 
em têrmos de casar, tirando, quanto· ser possa, voluntàriamente das mesmas 
ilhas para se transportarem para a Capitania do Rio Grande, onde ordeno ao 
respectivo governador e capitão general, lhes mande distribuir pequenas 
sesmarias que hajam de cultivar, favorecendo quanto ser possa o seu estabeleci
mento, na firme esperança que daí haja de resultar um grande aumento de po
voação, com que depois não .só resulte o acréscimo de riqueza e prosperidade 
lia mesma Capitania mas se segure a sua defesa em tempo de guerra". 

A preocupação parece que era sobretudo militar e os açorianos foram sele
cionados tanto pela sua habilidade €m combater quanto em produzir riqueza. 
Dom João quer ocupar sõlidamepte o sul e caminhar até o Prata, o que 
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efetivamente virá a fazer. O astuto príncipe dará então ao Brasil os seus limites 
mais vastos, ocupando .ao norte a Guiana Francesa e ao sul o Uruguai. Chega 
a pensar também D. João em trazer irlandeses ·para o Rio Grande do Sul e 
assim em 1811 ordenava a D. Diogo de Sousa que outorgasse ao irlandês Quan 
e a seus três filhos dez e mebt léguas quadradas de terras "'para que viessem 
estabelecer-se com uma colônia de irlanqeses industriosos e agricultores". 

Quanto aos açorianos são também mandados para outros lugares, por exem
plo para o Espírito Santo e com êles se funda, em 1812, a colônia agrícola de 
Sa'nto Agostinho. Mas os casais de ilhéus vão sobretudo para o sul, onde 
entram na posse de pequenas proprie~ades, e onde irão prosperar. 

A colônia agrícola de Santo Agostinho que hoje se chama Viana, do nome 
do então intendente-geral da polícia Paulo Fernandes Viana, não se desenvolveu 
bem, apesar do apoio que o govêrno deu à iniciativa. 

Também não se desenvolvera bem a colônia agrícola de Santa Leopoldina, 
na Bahia, fundada em 1818 pelos empresários Busch, Peycke e Freyreiss. Foi 
uma pequena colônia de alemães, na qual se empregou largamente o trabalho 
escravo. Não pode por isso mesmo ser considerada uma colônia agrícola européia, 
conforme notou Handelmann e vem sendo regularmente repetido em tôdas as 
nossas histórias de · colonização . 

A 16 de maio de 1818 osº ministros do rei tomam a resolução de mandar vir, 
por conta tlo Estado, 2 000 colonos do cantão de Friburgo. Nesse mesmo ano 
~ govêrno compra por 10:468$800 a fa.Zenda do Morro Queimado, em Cantagalo 
para assento de uma das colônias de suíços. Em julho de 1819 partem da 
Suíça para o Brasil os primeiros colonos em número de 1 085. O número total 
dos que chegaram ao Brasil atinge a cifra de 2 003, incluindo-se nesse número 
120 crianças menores de três anos. 

Por ..a,lvará de, 3 de janeiro de 1820 o lugar de Morro Queimado é erigido 
em !fila, com o nome de Nova Friburgo, entrando os suíços na posse das terras 
e arido início à tarefa de abater as.árvores, queimá:...las e preparar uma extensão 
de 'terreno cultivável. Cada indivíduo recebeu, durante o primeiro ano um 
subsídio de 160 réis ou seja um franco por dia. No segundo ano o subsídio 
foi a metade. 

Foi essa a primeira colônia de imigrantes não lusita'Iios organizada, dirigida 
e subsidiada pelo Estado. 

A vinda para o Brasil dessas famílias suíças com as quais se fundou a vila 
de Nova Friburgo, fica fazendo parte, pórtanto, da lista de cousas boas que nos 
aconteceram em conseqüência da fuga de Portugal do príncipe do Brasil, Dom 
João, regente do Reino em nome de sua mãe, D. Maria I e depois êle próprio 
rei, sob o nome de D. João VI. 

E' longa a lista de cousas boas: abertura dos portos ao comércio universal; 
alvará de 1.º de abril de 1808 criando a llberdade de indústria; admissão dos 
estrangeiros à propriedade territorial; intensificação do povoamento do Rio 
Grande do Sul com famílias trazidas dos Açôres; criação do Jardim Botânico 
do Rio de Janeiro e de outros menores com o fito de introduzir no país plantas 
novas e melhorar os métodos agrícolas; a instituição da Imprensa Régia, hoje 
Imprensa Nacional; criação de colégios de cirurgia e medicina no Rio e na 
Bahia; permissão para a construção de um teatro "decente" no Rio, isentando 
de direitos tudo quanto fôsse necessário para seu fabrico, ornato e vestuário; 
fundação da Biblioteca Nacional, da qual vêm fazer parte as magníficas coleções 
do vice-rei, o conde da Barca; fundação da Escola de Belas Artes para a qual. 
já restabelecida a paz com a França, é convidada a famosa missão artística 
francesa dela te'ndo feito parte os pintores Nicolas Antoine Taunay e Jean 
Baptiste Debret, o escultor Auguste Taunay, o arquiteto Grandjean de Montigny, 
o gravador Zepherin Ferrez; fundação dum museu de história natural; abertura 
do Brasil ao estudo dos naturalistas, sendo dessa época as célebres excursões 
de Saint Hilaire, Spix, Martius, príncipe Maximiliano Neuwied, Pohl, Mawe, 
Eschwege; estabelecimento de melhores comunicações entre o Rio e as provín
cias; chamada de brasileiros para cargos de importância na administração. 

Traziam-se para o Brasil· cousas novas. Mas a Santa Inquisição essa· Dom 
João não consentiu que viesse para cá. E isto vale como índice da mentalidade 
«ominante. Predominava a idéia de abrir portas ao comércio, à indústria, à 
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vida, à inteligência. Nada de fechar. E' portanto sob o signo da liberdade que 
se inicia no Brasil a política da colocação de imigrantes. 

A SEPARAÇAO 

Com o regresso de Dom João VI prossegue após pequeno intervalo a política 
de colonização inaugurada com a fundação de Nova Friburgo. 

As côrtes de Lisboa que tinham forçado o regresso de El-rei demonstraram 
em face do problema brasileiro a mesma incompreensão que a Assembléia 
Revolucionária de França demonstrara em face das possessões francesas da 
América. A reação haitiana a essa incompreensão foi a mais brutal da história 
do· continente americano, tendo consistido na matança de todos os franceses. 
No Brasil, vendo que não era possível salvaguardar a soberania nacional dentro 
do "Império Lusitano", limitamo-nos à separação, que afinal a tanto montou 
a Independência. · 

Dom João deixa aqui o seu filho mais velho Dom Pedro e jamais aceitará 
a sugestão de fazer de Dom Miguel, seu segundo filho, o herdeiro da coroa 
portuguêsa, tudo na esperança de que o imperador do Brasil, vindo a herdar 
mais tarde a coroa de Portugal, pudesse refazer a união. 

Por menos cru.enta que tivesse sido a Independência e apesar da continui
dade representada na sucessão da coroa .de pai a filho, era natural que houvesse 
um afastamento entre as duas pátrias e que a imigração portuguêsa não tivesse 
começado em seguida. Até então donos da terra, ou concidadãos de um reino
unido, os portuguêses não aceitariam a condição de simples imigrantes imediata
mente após 1822. Portugal, como era de esperar, suspenderá as suas remessas 
de gente- para o Brasil. Nesses anos que se seguem à volta de D. João observa-se 

· até um êxodo de portuguêses residentes e sômente 15 anos depois, quando as 
lutas e mágoas entre os dois povos se foram amortecendo, é que muito timida
mente se reiniciará a imigração portuguêsa. 

Os acontecimentos de 1822 irão repercutir também na vida de um pequt!!'lo 
empreendimento imigratório que se iniciará perto de Ilhéus nesse mesmo ano, 
com 161 alemães trazidos por dois especuladores, Peter We~ll e Saueraker, para 
terras que lhes tinham sido cedidas quatro anos antes. A desorganização provo
cada pela guerra da independência na Bahia afeta a vida da colônia, te'ndo-se 
dispersado os alemães em sua maioria. Aos poucos que ficaram D. Pedro I 
dispensou assistênéia no estabelecimento de uma pequena colônia - São Jorge 
de Ilhéus - na qual se veio a cultivar cana, mas que nunca se desenvolveu bem. 

Todavia, a opinião de que · o Brasil precisava de imigrantes e que para, 
isso . era mister recebê-los bem e auxiliá-los contava na época com muitos 
defensores a começar pelo imperador. E as esperanças se voltavam para a 
Alemanha e para a Suíça que eram nações de emigração, por excelência. 

A vida nesses Estados germânicos estava profundamente perturbada pelos 
impostos escorchantes e pelas barreiras alfandegárias. . A vida era então, 
naquelas partes da Europa o que ela começa a ser no Brasil de hoje, e fugindo 
à perseguição das autoridades fiscais e policiais, suíços e alemães rumavam 
para a América. 

O Sr. Bremond, cônsul geral de Portugal na Suíça, escrevia em 1819 um 
relatório "confidencial". · 

"A população suíça está grandemente dedicada à indústria, cujos produtos 
são repelidos dos mercados vizinhos graças a novos sistemas alfandegários. 
O mal-estar que atingiu muitas famílias obriga-os a procurar ·recursos em 
outros países". 

A QU~TAO DA LIBERDADE DE CULTOS 

O . imigrante disponível era, pois, germânico e freqüentemente protestante. 
Ora, a única brecha tolerada em matéria de liberdade de cultos era b. permissão 
que D. João dera aos inglêses de possuírem cemitérjo próprio e casa de oração, 
tudo por fôrça do artigo XII do tratado de comércio com a Inglaterra. 

Quando em 1823 reunida a primeira Assembléia Constituinte do Brasil 
independente, se discute a questão da liberdade de cultos, assiste-se ao espe-
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tâculo de alguns padres, sobretudo, defenderem êsse postulado democrâtico. 
Defendem-no, não porque fôssem apologistas da indistinção religiosa; êles 
eram sa{!erdotes católicos, fiéis à sua fé, mas a tolerância que pregavam era 
antes uma fidelidade ao ideal apostólico da Igreja, uma aceitação das agruras 
próprias da missão peregrina, e um protesto contra qualquer tentativa da 
pseudo-vitória da Igreja pela coerção do poder secular. 

O episódio vem, aliâs, devidamente registrado na obra de Tobias Monteiro~ 
Nesse debate surge, então, apresentado por Brant o argumento imigratório. 

Se o Brasil queria receber colonos europeus para a sua indústria era uma 
necessidade decretar-se a liberdade religiosa. 

A Assembléia Constituinte foi, como se sabe, dissolvida violentamente a 12 
de novembro de 1823, tendo D. Pedro outorgado uma Constituição na qual não 
se permitia senão o culto católico. As demais religiões poderiam ser praticadas 
em caráter particular podendo os seus fiéis reunir-se em prédios que não apre
sentassem as características de templos. 

Mas a e~igência da liberdade de cultos iremos encontrá-la a cada passo, 
ventilada em relatórios oficiais, estudos, livros e debates referentes à imigração. 
Torna-se um corolário da política de atrair imigrantes e efetivamente é em 
conseqüência disso que uma relativa liberdade irá sendo concedida e ampliada. 

A FUNDAÇAO DE SAO LEOPOLDO 

No reinado de D. Pedro, dois anos depois da Independência terâ início 
uma colônia. que se desenvolverá mais do que qualquer outra, até então. E' a 
colônia alemã de São Leopoldo, fundada em 1824, apenas com 126 indivlluos. 
Bons fados presidiram ao seu nascimento e o seu êxito de muito superou ao 
de Nova Friburgo. Poucos anos depois São .Leopoldo é eonsiderada a melhor 
e a mais rica colônia do Império. 

Os alemães receberam prazos à margem esquerda do rio dos Sinos na cha
mada Feitoria Velha. Depois, na margem direita do mesmo rio, na Estância 
Velha. ~stância Velha e Feitoria Velha formavam a antiga Fazenda Imperial 
do Linho Cânhamo que anteriormente fornecia êsse produto à marinha portu
guêsa. Os colonos foram engajados na Alemanha inicialmente pelo major Antô
nio Schaefer, e mais tarde pelo cônsul brasileiro Kalkmann em Hamburgo. 

Seis anos depois a colônia já contava 4 856 almas. 
Em 1826 foram tranSPortadas de · São Leopoldo para Tôrres 86 famílias de 

agricultores alemães para dar início à colônia São Pedro de Alcântara. Dessas 
famílias foram deslocadas para Três Forquilhas, distante 8 léguas, 28 famílias. 
perfazendo 180 pessoas. Essa divisão obedeceu a um critério religioso tendo 
os católicos ficado em São Pedro de Alcântara e os protestantes em Três. 
Forquilhas. · 

. . 
Na Província de Santa Catarina funda-se uma ·colônia também chamada 

de São Pedro de Alcântara, à semelhança daquela outra que existia na Província 
de São Pedro. Uma colônia de alemães católicos, provenientes de Bremen, mas 
que não estava destinada a prosperar imediatamente. EII!- 1828 chegaram à 
ilha de Santa Catarina, desembarcando dos brigues "Marquês de Viana" e "Luísa", 
os primeiros colonos alemães - 523 - e divididos em 146 famílias, os quais 
fundaram no ano seguinte a colônia de São . Pedro de Alcântara, no município 

de São José: 
Houve demora na localização dêsses imigrantes, que, primeiro nos depósitos 

do Rio, depois na cidade de Destêrro aguardaram durante meses as terras 
prometidas, embora percebendo os · subsídios do govêrno. 

No ano 'seguinte Melo Alvim, presidente da Província, assim comentava a 
demora da localização, após uma visita à colônia recém-fundada: 

"O terreno é âspero e montuoso, porém muito fértil e coberto de excelentes 
madeiras. Eu e tôdas as pessoas que m'acompanharam ficamos absortos e 
admirados de ver o trabalho imenso e a incrível cultura que aquela laboriosa 
e infatigável gente tem feito em seis meses em um terreno bravio e no estado 
selvagem da natureza. O meu .. antecessor, por um'a cruel omissão, conservou 
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os colonos e as suas famílias nos quartéis da tropa, por espaço de sete meses, 
sem distribuir-lhes terras, e só quando começaram a chegar do sul os batalhões 
que Sua Majestade o Imperador mandou estacionar na ilha é que atropelada
UJente os fêz despejar os quartéis e seguir para o sertão, onde êles começaram. 
a demarcar os terrenos para uma distribuição a mais irregular e injusta possível" . 

. O padre Joaquim Gomes de .Oliveira Palma, narrando os fatos, dá uma 
futerpretação diferente. Diz que das 146 famílias que se destinavam a formar 
a nova colônia, 14 se deixaram ficar na cidade (Destêrro) e seus arrabaldes e 
por isso só 132 datas foram demarcadas para igual número de famílias, cada 
terreno tendo de 50 a 100 braças, de frente, de acôrdo com o tamanho da 
família, tôdas porém com 750 braças de fundo, ficando as .frentes das referidas 
datas na estrada que conduzia à vila de Lajes . E o padre-vigário explica mais 
que os colonos amedrontados com a notícia de que os índios freqüentavam os 
lugares a êles dados para seu estabelecimento, recearam sair da cidade. "1!:sse 
terror poderia fazer malograr-se a erilprêsa, se o presidente da Província 
(brigadeiro Francisco de Albuquerque Melo) não os animasse marcando uma 
diária de 160 réis a cada alemão que subisse para. o lugar da colônia. 1!:sse 
incentivo teve ótimo resultado". 

Pela narração de Oliveira Palma tem-se a impressão de que Francisco de 
,Albuquerque Melo era um administrador atento. Pelo relatório de Melo Alvim 
tem-se a impressão de que Francisco de Albuquerque Melo era desleixado. Um 
eco tálvez das lutas políticas que então dividiam os catarinenses e que chega 
assim, até nós, através da narrativa de um mesmo fato. 

De qualquer sorte a colonização de Santa Catarina iria agora prosseguir 
com Qs alemães, já em plena era do Brasil independente. 

D. João VI não tivera oportunidade de seguir os conselhos de Paulo José 
Miguel de Brito que na sua Memória Política sôbre a Capitania de Santa 
Ccrtarina (escrita no Rio de Jane\ro no ano de 1816) pedia se mandassem 
buscar novamente ilhéus para San1ia Catarina, assim descrevendo ao monarclll 
alguns anos antes a situação da capitania: 

"Em 1810 a população existente na capitania se compunha" de 30 339 indivi
duos, a saber 11173 homens ~ 12 507 mulheres, brancos; 293 homens e 358 
mulheres de diferente côr, libertos; 4 633 homens e 2 570 mulheres; escravos: 
o total desta população, comparado com a extensão do território dá 30 habitan
tes para cada uma légua quadrada. 

Ora, para se conhecer como essa população pode aumentar, cumpre notar 
que ela sõmente habita a ilha, e uma porção de terra firme, à béira-mar em 
tôda a extensão da costa, que terá quando muito três léguas de direção leste
oeste, isto é uma superfície de 237 léguas quadradas, porém todo o resto da 
papitaiüa para o interior é sertão inculto e despovoado, de maneira que neste 
~stado abandonado se .acham ainda hoje 764 léguas quadradas!" 

1!:sse povoamento do interior· de Santa Catarina, que Miguel de Brito tão 
calorosamente advogou, perante os poderes da época, no seu belo livro, iria 
agora se fazer com o auxílio da imigração. Mas após êsse primeiro ensaio 
haverá ainda alguns anos de pausa. E' que, fundada a colônia em 1829, o 
govêrno central não irá mais dispensar-lhe atenção alguma e muitos anos 
de)tOis Luís Frederico Kalkmann, enviado pelo barão de Cairu irál encontrá-la 
sem padre, sem escola, sem cirurgião e sem botica. Com algumas pequenas 
medidas de apoio, inclusive uma doação de dinheiro, feita pelo imperador , 
D. Pedro II, para a construção de uma capela, atendendo aliás a· uma solicitação 
dos habitantes, São Pedro de Alcântara irá prosperar. 

1830 

O abandono a que a colônia foi relegada prende-se todavia a outros fatos. 
E' que a partir de 1830 o Brasil vive uma fase de quarteladas, tumultos e 
revoluçÕ'es. Dom Pel;iro I é levado a abdicar ·em favor de seu filho de 5 anos 
de idade e deixa o Brasil a 7 de abril de 1831. Seguindo-se a essa data que 
foi, para os liberais brasileiros uma journée des (lupes como Teófilo Otôni 
admitiria mais tarde, e à semelhança de uma outra que iria acontecer um 
século depois, ist~ é, em. outubro de 1930, vem a minoridade de Dom Pedro 
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de Alcântara. o · país se vê então a braços com uma série de re:voltas de classes 
e de raças oprimidas. Vem a Cabanada (1834) , a Vinagrada 0836) , a Sabinada 
(1837), a Balaiada 0838) , a insurreição dos pretos na Bahia, a revolução farrou
pilha, que irá durar 10 anos (1834-1845) . 

Havia insegurança nas ruas do Rio de Janeiro e nas· cidades remotas do 
Brasil. Em 1831 sendo ministro da Justiça o padre Feijó há um levante dtl 
tropa no Rio. de Janeb:o que entre outras exigências apresentadas reclamava 
a proibição da entrada de portuguêses no Brasil, pelo espaço de dez anos! 
Assinala-se que embora dominada a desordem a imigração portuguêsa, a bettl 
dizer, só irá verdadeiramente chegar ao Brasil vinte e dois anos dt::pois dessá 
revolta, isto é, em 1853. Nos anos que antecederam à data assinalada, entra• 
timidamente algumas centenas de portuguêses, que, no total, não chegar8,J1\ 
talvez, a 2 000 . De 1822 a 1836 foi nula e entre 1837 a· 1852 insignificante a 
ccmtribuição portuguêsa para a histótia da imigração no Brasil . 

Também a imigração alemã que de 1818 a 1830 se vinha fazendo regul~r- , 
mente, cessará completamente em 1830. 

São Leopoldo, por exemplo, que começara com 126 indivíduos em 1824. 
recebe 909 pessoas em 1825; em 1826 mais 828; em 1827, 1088; em 1828, 99 
colonos, tendo-se registrado no ano seguinte a mais forte entrada imigratóri&; 
·1 689 colonos, parte dêles vindos diretamente da Alemanha, parte constando de 
soldados que tinham sido desligados após o levante e a dissolução dos batalhões 
estrangeiros, no Rio, em junho de 1828. Em 1830 entram apenas em São LeopolcW. 
117 pessoas. 

Eduardo ·Prado, sempre tão bem informado das cousas brasileiras clá o 
número de 6 856 para a entrada de alem~es no Brasil de 1818 a 1830. 'Seus 
dados coincidem perfeitamente com o que se sabe do crescimento das colônias 
existentes mais os soldados importados por Dom Pedro para formar o destaca
mento de lanceiros e os quatro batalhões de infantaria germano-irlandesea. 
Embora não saibamos, por enquanto, onde Eduardo Prado foi colhêr o dado 
apresentado, podemos entretanto aceitá-lo ·pela autoridade do seu autor, pela 
verossimilhança da cifra, e pela concordância dela com os informes que pos
suimos. 

Depois de 1830 a imigração alemã irá cessar por alguns anos. É dessa data 
também a lei proibindo despesas com a imigração. Além da situação interna 
do país acrescentem-se portanto os efeitos da lei orçamentária de 19 de 
dezembro de 1830, determinando a aboliç_ão de quaisquer despesas com a coloni
zação estrangeira . 

Na revolução farroupilha se vê envolvida a Colônia de São Leopoldo, divi
dindo-se os alemães em dois grupos, o católico que se alia aos republicanos e 
o protestante que forma ao lado do govêrno. Ao grupo católico e farroupilha 
associaram-se o pastor protestante Klingelhoefer e seu filho Herman (Germano). 
cuja bravura se tornou lendária. Pai e filho vêm a perder a vida em combate. 
O grupo protestante teve à sua frente o doutor João Daniel Hillebrand que era o 
diretor da Colônia . 

Enquanto vão estourando os levantes, de no:r:te a sul do Brasil, simultânea
mente se vai fazendo sentir a reação conservadora. Passam a predominar os 
interêsses dos fazendeiros latifundiários e es!mwocratas. Dos proprietários flu
minenses, então os súditos mais ricos do Império. 

Em 1837 o regente Feijó deve descer do poder para que a êle suba Pedro 
de Araújo Lima, o futuro marquês de .Olinda, escravocrata, reacionário e 
ligado aos interêsses da grande lavoura . Sua política é a defesa do sistema 
que vinha sendo ameaçado desde a chegada de D. João VI com as leis de 
estímulo à imigração, de livre acesso dos estrangeiros à propriedade territorial. 
liberdade de comércio e liberdade de indústria. Era compreensível que o café 
e o açúcar, que proporcionavam ao exército e à 'marinha_ os recursos necessários 
à consolidação da paz interna e à hegemonia imperial no continente, reclamas
sem do govêrno o não cumprimento das leis e dos acordos abolindo o tráfico 
negreiro . E eis que entram, nos anos da Minoridade, mais de 400 000 escravos. 

Contuáo, em virtude do Ato Adicional de 12 de agôsto de 1834 as Províncias 
tinham ficado com a faculdade de promover a fundação de núcleos coloniais. 

,. 
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Alguns autores · julgam que as concessões às Províncias foram então longe 
de mais. Mas a verdade é que os governos provinciais se mostraram capazes 
de tomar conta do assunto, de legislar com sabedoria e de trabalhar na questão 
da colonização com uma eficiência que não foi tnferior à do govêrno central. 
E sobretudo com um sentido de brasilidade que se torna evidente na história 
11olonial do Rio Grande do Sul. Mas a ação das Províncias só depois e aos 
poucos é que se irá fazer sentir. Entrementes, enquanto ·aumenta a onda da ' 
Africa, cessa simultâneamente a entrada de estrangeiros e as colônias existentes 
aão abandonadas à própria softe. 

O SENADOR VERGUEIRO 

O ano de 1847 assinala no Brasil o início da imigração promovida por 
conta dos fazendeiros . Será o particular, sobretudo, quem, doravante, amparado · 
pelo govêrno, irá procurar mão de obra nos países da Europa. E serão os 
lnterêsses dos fazendeiros que irão ditar a política imigratória da nação. A 
preocupação, portanto, pelo menos nas grandes Províncias do centro, •não será 
a de criar núcleos de povoamento, como se vinha fazendo, nem a de assegurar 
a posse do território como tinham feito os reis de Portugal, .mas a de importar 
braços · para a lavoura. Primeiro aos poucos, porque era ·mister extrair da 
escravidão o que ela ainda pudesse dar. Depois, de supletiva do trabalho escravo, 
a imigração passaria a substituti~a. 

Foi precursor de 'todo êsse movimento Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, 
brasileiro naturalizado, senador do Império e proprietário da fazenda !bicaba. 
Já em 1840, muito antes portanto da fase aguda da crise de braços, Vergueiro 
recebeu na sua fazenda de !bicaba 90 famílias de camponeses do Minho. Foram 
êsses os primeiros imigrantes europeus que a iniciativa particular trouxe para 
o trabalho da grande lavoura. Agitações políticas ulteriores, como a já citada 
de 1842, na qual Vergueiro se viu envolvido, interromperam o prosseguimento 
de sua experiência do trabalho livre numa lavoura de café . Mas em 1847 êle 
retoma sua velha aspiração e manda vir, com o auxílio do govêrno imperial, 
400 alemães de tôdas as idades, formando 80 famílias. :t!:sses alemães deixam 
a Europa no mês de abril de 1847 e vêm trabalhar na lavoura de café. Inicia-se 
também com êles o sistema de parceria, pagando-se o trabalho do imigrante 
com uma porcentagem sôbre a ~olhei ta. A princípio o sistema de parceria, 
ideado pelo senador Vergueiro, foi sendo addtado por muitos fazendeiros e dez 
anos depois, em 1857, o desembargador Valdetaro, visitando 26 colônias dêsse 
tipo, encontrou, trabalhando nelas, 511 brasileiros, 1 031 alemães, 1 000 suíços 
a1emães, 108 suíços franceses, 616 portuguêses e 88 belgas. 

"O sistema de parceria - escreve Rubens Bo.rba de Morais - teve uma 
influência enorme sôbre as coridições subseqüentes do trabalho nas fazendas. 
Serviu de experiência, de método provisório, at~ fazendeiro e colono encontrarem 
uma fórmula de contrato _que satisfizesse ambas as partes". E Sérgio Buarque 
de Holanda diz: "Por pessimista que seja nosso julgamento acêrca do regime 
de parceria, tal como fôra concebido por Vergueiro, uma coisa ·é certa: foi 
principalmente por seu intermédio que se tornou possível à lavoura · paulista 
admitir o trabalho livre sem passar pelas crises que essa transição iria provocar 
em outras regiões do Brasil". 

O regime de parceria foi assim um regime de transição entre a escravidão 
e o trabalho livre. Essa forma de associação entre patrão e operário gorou so
bretudo por causa do roubo. Os fazendeiros roubavam os colonos, aí está o fato 
nu e cru. · · -

Nas l'omplir.arial3 contas de débito e crédito do colono em relação ao fazen
deiro, aquêle dificilmente se sentia desembaraçado. Nicolau de Campos Vergueiro, 
por exemplo, roubava os seus colonos de tôdas as maneiras possíveis . Fazendo-os 
pagar JUtus indev1uos. Computan<lo, sempre em detrimento dos colonos, o valor 
das colheitas. Vendendo-lhes mantimentos por preços iníquos. ,, 

E além disso mantendo severa vigilância nos movimentos dos imigrantes,. 
chegando até aos extremos da censura postal. · 

Isso um homem como Vergueiro, de inteligência muito superior à da maioria 
dos fazendeiros. :t!:le viu, antes dos outros, que o trabalho escr~vo es\ava conde-
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nado. Compreendeu que, do próprio ponto de vista do interêsse do fazendeiro, 
era mais conveniente pagar colonos europeus do que pretos escravos, cujo 
preço aumentava de ano para ano. Sua influência nesse sentido foi enorme, 
já empregando colonos portuguêses, alemães, austríacos e suíços nas suas fazen
das de !bicaba e Angélica, já aconselhando e encorajando muitos outros fazen
deiros, já fazendo importar, por intermédio de sua casa comercial, os colonog 

· pedidos para o set"viço daqueles fazendeiros que lhe tinham dado ouvido . Uma 
minoria, assinale-se. A maioria considerava o trabalho livre uma utopia. 

Seu sistema de parceria estava con~udo destinado' a não durar muito. A 
êsse sistema não poderiam submeter-se por muito tempo os colonos vindos da 
Europa .. De sorte que foi necessário instituir o salariato. 

Mas a transição do regime de parceria para o regime do salariato não bcorreu 
sem agitações sociais . 

A REVOLTA DOS COLONOS 

Depois de 1852 Vergueiro recebeu colonos suíços e foram êsses sobretudo 
que reagiram contra a opressão em que viviam •na fazenda de !bicaba. A história 
pormenorizada dêsse levante está narrada no livro' Memórias de um Colono no 
Brasil, escrito por Thomas Da vatz que foi o chefe da famosa revolta dos colonos 
suíços. ~sse livro se encontra traduzido e faz parte da Biblioteca Histórica 
Brasileira que a Livraria Martins (São Paulo) vem publicando. 

Embora o livro de Davatz não. seja considerado um livro imparcial, mas 
sim o libelo de um colono revoltado contra um patrão, não o·bstante ninguém 
dirá que se trata de um livro mentiroso. Já as declarações de Verguei.to ao 
vice-presidente da :ç>rovíncia de São Paulo são manifestamente mentirosas. 

Na histórja dessa eterna luta do povo contra os tiranos, Davatz é, sem 
dúvida, um pequeno mas legitimo herói . Simples mestre-escola, revela um 
equilíbrio admirável, já sabendo resistir às ameaças dos seus patrões, ou às 
tentativas de subôrno, já contendo os colonos dentro de reivindicações modestas 
e exeqüíveis. Doente, caluniado, a tôda hora chamado de jesuíta pelos membros 
da família Vergueiro, améaçado de morte, co·nvidad.o a virar a casaca a preço 
de uma recompensa convidativa, êle soube ser fiel à pequena, à modestíssima 
causa em favor da qual se insurgira. Contrastando com o seu procedimento, 
tão natural e tão comedido, o senador Vergueiro vê no levante dos seus colonos 
uma "afronta à dignidade nacional ofendida pelos proletários da Suíça", denun
cia o plano dos seus colonos como uma conspiração gigantesca destinada a pôr 
em armas milhares de homens que depois iriam republicanizar o Br:.sil, e 
três vêzes, na sua exposição ao vice-presidente da Província, fala em comunismos, 
sociedades comunistas e princípios comunistas. Isso em 1857, podendo assim 
Vergueiro ser considerado, sem dúvida, um precursor do famoso mêdo do comu
nismo, mêdo freqüentemente simu.lado pelos manipuladores 'de "documentos 
Cohen". 

O chefe de polícia interino, José Tavares Bastos no seu relatório ao vice
presidente da Província, coloca as cousas no devido lugar: "Já vê, pois, V. Ex.ª 
que sem deixar eu contudo de respeitar a convicção contrária em que parece 
ainda persistir o Exmo. senador Vergueiro, não posso deixar de dizer a V. Ex.ª 
e ao govêrno imperial, com tôda a sinêeridade e responsabilidade de meu 
caráter particular e oficial, que não me convenci de haver transposto a agitação 
de !bicaba os limites daquela colônia nem de serem outras as pretensões, 
embora sustentadas, sem dúvida alguma, por modo altamente inconveniente e 
reprovável, senão reformas e concessões concernentes às obrigações estipuladas 
e a outras matérias do regime econômico do estabelecimento" . 

O modo "altamente inconveniente e reprovável" que adotaram 95· suíços 
rebeldes não podia ser outro, uma vez que suas comunicações com o mundo 
-exterior eram rigorosamente controladas, a correspondência ora violada ora 
desviada. 

O herói dessa revolução onde não houve uma só morte, nem um só ferimento, 
pertence à galeria dêsses pequenos heróis esquecidos e maltratados da história 
pátria, como João Cândido, êsse herói de um levante em 1909, no qual desgraça
damente houve mortes, inclusive a morte de um bravo, mas que espanta ao 
observador imparcial pela legitimidade, pela modéstia, pela, diríamos, humildade 
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da reivindicação, em contraste com a prepotência, a crueldacte, o rancor, o 
desrespeito à palavra empenhada, dos poderosos do momento . E dos sucessores 
dêsses poderosos. 

Depois da rebelião de !bicaba o regime de parceria entrou em rápida 
decadência. Dois anos depois, em 1859, morria Nicolau de Campos Vergueiro, 
mas muitos anos depois, em 1883, seu filho, o . com~ndador Vergueiro ainda 
apresentaria ao príncipe Henrique (da Prússia) colonos al~mães de !bicaba 
que colhiam anualmente .3 000 a 4 000 arrôbas de café, obtendo assim uma renda 
anual qe_ 15 a 20 contos. · 

Outra é()'llseqüência da rebelião de !bicaba, uma conseqüência, aliás, não 
só dos ecos dessa revolução mas < de outras informações que na Europa iam 
chegando do Brasil, foi a promulgação, na Alemanha, no dia 3 de novembro 
de 1859 do famoso rescrito de Heydt, proibindo o engajamento de imigrantes 
da Prússia para o Brasil. Essa proibição prussiana foi depois adotada por Baden 
e por Württemberg, e em 1871 estendida a todo o Império. Só em 1896 foi 
êsse rescrito revogado, com referência ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina e 
Paraná. Nunca, porém, em relação a São Paulo. 

1l:sse rescrito era, aliás, o primeiro ato de uma série de medidas que as 
nações européias, Inglaterra, França, Itália, iriam adotar, procurando restringir 
a emigração de seus filhos para o Brasil, aconselhando-os a procurarem de 
preferência os Estados Unidos ou a Argentina . 

Apesar dos inconvenientes do regime de parceria, apesar da c.rise :Por que 
iria passar êsse sistema em 1857, apesar do rescrito que viria em 1859, o gesto 
de Vergueiro, mandando buscar portuguêses, alemães e suíços para trabalhar 
em lavoura do café, representa um marco na história da imigração no Brasil. 

AS PUAS POLíTICAS DE IMIGRAÇAO 

De 1847 em diante teremos então duas politicas imigratórias: Uma de 
particulares que querem braços, outra do govêrno, seja do govêrno imperial, 
seja dos governos provinciais, criando núcleos coloniais. Essa última é um 
prosseguimento à velha política inaugurada pbr D. João. Os fazendeiros, porém, 
não viam com bons olhos êsses ensaios de colonização livre. Fora da órbita 
do café, bem longe, no Rio Grande do Sul, vá lá, que se fizessem colônias de 
pequenos proprietários. Mas perto da lavoura do café, não . Essa lavoura é 
que lhes ·permitia acumular, permitia ao país as divisas de que êle necessitava, 
e que pagava o funcionalismo, a Côrte, o Exército e a Marinha . Ela, e não a 
pequena propriedade é que era expressiva do processo de acumulação capitalista. 

A intenção do próprio Vergueiro, como vimos era a de substituir os escravos 
por ·servos da gleba. Por colonos que não pudessem fàcilmeri.te desligar-se 
das fazendas em que trabalhavam. 1l:le era contrário à doação de terras a 
imigrantes, como se vinha fazendo, e no Senado levantou a voz para censurar 
a politica de colonização que se vinha seguindo . Então o seu coração de 
patriota vibrou e êle afirmou não ser justo ceder a estrangeiros o que se 
negava a nacionais . 

A lei de terras que virá depois, em 1850, obed!'lcia à influência dos fazen
deiros e proibia a cessão de terras por outro título que não fôsse o de compra. 
Isso para impedir a posse da terra por aquela gente que chegava da Europa 
com um tal sonho . A legislação deveria ser de molde a permitir à lavoura 
latifundiária monopolizar todos os braços disponíveis. Essa doutrina é sustentada 
pela consulta de 8 de agôsto de 1824 da Secção do Império, a propósito de 
uma proposta de Bernardo de Vasconcelos e José Cesário de Miranda Ribeiro. 
Declara a consulta "um dos benefícios da providência que ,a Secção tem a 
honra de propor a Vossa Majestade Imperial é tornar mais custosa a aquisição 
de terra .. . Como a profusão em datas de terras tem, mais que outras causas, 
contribuído para a dificuldade que hoje se sente de obter trabalhadores livres 
é seu parecer que d 'ora em diante sejam as terras vendidas sem exceção alguma. 
Aumentando-Se, assim, o valor das terras e dificultando-se conseqüentemente 
a sua aquisição, é de esperar que o imigrado pobre alugue o seu trabalho 
efetivamente por algum tempo, antes de obter meios de se fazer proprietário". 

Essa consulta de 1842, a atitude de Vergueiro no Senado, a lei de terras 
e~ 1850, tudo são indícios da tentativa de se impedir aos imigrantes a posse 
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de terras. Os fazendeiros não queriam saber de colonos livres, mesmo aquêles 
mais audazes e inteligentes, como Vergúeiro. Os depoimentos de viajantes se 
sucedem, aliás,· todos unânimes no registo do fato. 

"The plànters wish for:labourers not for gentlemen to come to the country" 
assinalou em 1825 Gilbert Farquhar Mathuson no seu "Narrative of a visit to 
Brazil, Chile, ,Peru and the Sandwich Islands during the years 1821 and 1822". 
E Van Delden Laerne muito depois em 1885 repetiria em têrmos equivalentes: 
" ... They only want colonists to work their lands in place of the slaves. They 
do not want .free colonists, but labourers - instrumentos de trabalho - for 
the benefit of their enterprise". 

Tudo, aliás, muito natural, como fàcilmente se percebe. 

1850 

O ano de 1850 é dos mais importantes na história da imigração e da 
colonização. 

Pelo decreto n.0 518, de· 31 de janeiro, faz-se extensivo à colônia de São 
Pedro de Alcântara (Santa Catarina) e à de Petrópolis (Rio de Janeiro) o 
decreto n.O 397, de 3 de janeiro de 1846. 

Pelo decreto n.O 532, de 15 de maio aprova-se o contrato celebrado nó ano 
anterior pelo príncipe de Orleães com a Sociedade Colonizadora, estabelecida 
na cidade de Hamburgo para a fundação de uma colônia agrícola em terras de 
8 léguas quadradas pertencentes ao dote da princesa senhora D. Francisca, na 
Província de Santa Catarina. Essa Sociedade Colonizadora de Hamburgo irá 
desempenhar um papel útil na imigração do Brasil. Contra ela não se poderão 
articular as censuras que, quase constantemente, merecem os engajadores de 
imigrantes para o Brasil·. 

Nesse mesmo ano de 1850 regressa da Alemanha o farmacêutico Dr. Herman 
Blun.ienau para fundar a colônia de Blumenau; que 'Viria· a se transformar no 
município padrão, no município modêlo não só de Santa Catarina como do Brasil. 
Lamentàvelmente um padrão puramente ideal, um modêlo sem imitadores. 

Pelo decreto n.0 581, de 4 de setembro desfere-se no tráfico de negros o 
golpe definitivo. Daí por diante não será mais possível contar com a importação 
de escravos que embora ilegal, continuara a existir até 1850. 

l!:sse ato tem as mais profundas repercussões tanto na história da imigração 
como na história econômica do Brasil. Importantes capitais que estavam inver
tidos no comércio negreiro são desviados para outras atividades: "No decênio 
posterior a 1850, assinala Caio Prado, fundam-se 62 emprêsas industriais, 14 
bancos, 3 caixas econômicas, 20 companhias de navegação de vapor, 23 de seguros, 
4 de colonização, 8 de mineração, 3 de transporte urbano, 2 de gás e finalmente 
8 estradas de ferro. Boa parte dêstes empreendimentos e outros semelhantes 
que aparecem pela mesma época, não representam mais que especulação estimu
lada pela súbita liberação dos capitais dantes invertidos no tráfico africano, bem 
como pela inflação de crédito e emissões de papel moeda que então se verifi
caram. E como tambén.t- foi notado, esta especulação ,terminará no grave desas-
tre das crises financeiras de 1857 e 1864". · 

Ainda em 1850, pelo decreto n.0 601, de 18 de setembro, foi promulgada a 
lei das terras a que nos referimos e cujo artigo primeiro rezava: "Ficam proibidas 
as aquisições de terras devolutas por outro título que não seja o de compra. 
Excetuam-se as terras situadas nos limites do ·Império com países estrangeiros 
em uma zona de 10 léguas, as quais poderão ser cedidas gratuitamente". Essa 
lei de 18 de setembro foi apenas meticulosamente regulamentada pelo decreto 
n.0 1 318, de 30 de janeiro de 1854 e como conseqüê'ncia dela criou-se a Repartição 
Geral das Terras Públicas que deveria ser o órgão de defesa e de. distribuição 
das terras do Império. Escreve Rodolfo Coutinho: "Mas tudo isso não passou 
de um generoso ensaio legislativo, sem ma~ores conseqüências práticas imedfatas. 
O esbulho das terras públicas continuou como dantes. Agora não era mais o 
Estado que doava terras esplêndidas aos seus servidores privilegiados. A cousa 
era mais fácil. Tomava-se a terra do Estado, forjava-se a propriedade, consti
tuída contra· o direito, estabelecendo latifúndios imensos que davam aos seus 
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donos um poder formidável. Seria fácil ilustrar essas afirmativas com exemplos 
em várias unidades da federação". · 

Van Delden Laerne em 1885 dava o seu depoimento: "Although this "Lei 
das Terras" can c.ertainly lay no claim to completeness or perfection, yet it 
has many good points about it and may operate very usefully if it is only 
enforced. Up to this time, however, it is more a Iaw para inglês ver as laws 
and enactments impossible to reduce to practice, are currently called in Brazil. 
All that is known with certainly is this, that except the territory still occupied 
by Indians in the interior of S. Paulo, Government does not possess throughout 
the whole coffee are of Central Br·azil a single hands-breath of waste-land; 
it all belong to private parties". · 

E' PROIBIDA A PRESENÇA DE ESCRAVOS NAS COLÔNIAS DE IMIGRAÇAO 

Ainda importante a assinalar nesse ano de 1850 é a lei provincial n.O 183 
de 18 de outubro, no Rio Grande do Sul, proibindo a introdução de escravos nas 
colônias existentes, e naquelas que para o futuro se viessem formar, fôssem 
colônias do govêrno ou colônias formadas por particulares. Essa lei vinha 
reconhecer uma situação existente, que se iniciara em 1824 quando o .trabàlho 
livre, em São Leopoldo, começara a entrar em conflito e a deslocar o trabalho 
escravo. 

Dez anos antes a lei fluminense n.0 226, de 30 de maio de 1840 proibira 
taxativamente a presença de escravos nas colônias- "agrícolas ou industriosas" 
que o presidente da Província viesse a estabelecer por contrato com empresários 
ou companhias. Nessas colônias não seriam admitidos escravos nem os colonos · 
os poderi~m ter sob qualquer título que fôsse, sob pena de serem tais escravos 
considerados livres. 

A lei imperial de 28 de setembro de 1848, concedendo áreas de terras às 
Províncias, para fíns de colonização, proibia . ·também que nessas terras se 
empregassem negros escravos. Obediente a êsse espírito da lei ~eral é portanto 
a referida lei provincial de 18 de outubro de 1850. Mais tarde a lei n.0 304, de 
30 de novembro de 1854, ainda da Província do Rio Grande do Sul, reafirmaria· 
no seu artigo VIII: "os colonos · poderão cultivar suas terras por si mesmos, 
ou por meio de pessoas assalariadas; não poderão fazê-lo por meio de escravos 
seus ou alheios, nem possuí-los nas terras das colônias sôbre qualquer pretexto 
que seja". . 

Vemos assim uma lei imperial (28 de setembro de 1848), uma lei fluminense 
(10 de maio de 1840) e duas leis do Rio Grande do Sul {8 de outubro de 1850 
e 30 de novembro de 1854) proibindo a presença de escravos nos lugares onde 
se tentava organizar o trabalho livre. Mais tarde, no artigo 40 do "Regulamento 
para as colônia~ do Estado" assinado por Manuel Pinto de Sousa Dantas e 
baixado pelo decreto n.O 3 784, de 19 de janeiro de 1867 novamente se repetiria: 
"Nas colônias que dora em diante se fundaram, é expressamente proibido, sob 
qualquer pretexto, a residência de escravos. Igualmente não poderao nas exis
tentes estabelecer-se pessoas que levem escravos em sua companhia. 

Do conhecimento dêsses fatos e dessas leis, como ainda dos regulamentos 
das colônias estrangeiras, surge então uma nova e diferente história aa abolição 
da escravatura no Brasil. 

Desde 1870, terminada que fôra a guerra do Paraguai, se vinha indagando 
da razão dos malogros da nossa política imigratória. Certamente nem tudo 
eram malogros nesse terreno. Ao lado de muitas tentativas frustradas, colônias 
havia que se tinham desenvolvido esplêndidamente. São Leopoldo, fundada em 
1824 com 126 indivíduos, já dera :nascimento a várias sucursais e em 1857 o 
conjunto contava 15 000 habitantes. "No Brasil, já é um povo" exclamaria 
na época Ribeyrolles . De Santa Cruz, a primeira colônia de iniciativa do governo 
provincial do Rio Grande do Sul, fundada em 1849, com 62 indivíduos, bastará 
dizer que sua prosperidade era comparável à de São Leopoldo. Joinville, em 
Santa Catarina, que começara com nn colonos em 1851, em terras pantanosas, 
palustres, desenvolvera-se contudo de tal modo que já contava em 1871, isto 
é, vinte anos depois, 7 000 habitantes . Blumenau, fundada por .16 pessoas em 
1852 e comprada pelo govêrno em 1860 por 120 contos, ostentava uma tal 
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prosperidade que em 1870 nela já residiam 6 000 habitantes, havia 92 fábricas 
diversas, 27 000 cabeças de gado, 30 quilômetros de estradas de rodagem e a 
média de sua exportação anual era de 130 contos. E' verdb.de que em Santa 
Cruz, só a safra de fumo no ano de 1870 fôra de 280 contos; mas de qualquer 
sorte, para uma pequena colônia fundada no meio das vicissitudes que cercaram 
o seu nascimento, o crescimento de Blumenau era espantoso - Brusque fundada 
em 1860 já possuía, por volta de 1870, 1 728 habitantes e estava também em 
franco progresso . 

A Companhia de Colonização de Hamburgo preparava-se para subir o 
planalto catarinense, o que efetivamente vem a fazer em meados de julho de 
1873, fundando São Bento, a fim de diversificar as produções agrícolas das 
colônias, e permitir uma troca de produtos e de gente entre a planície e o 
planalto. 

Entretanto, êsse desenvolvimento das colônias do sul do Brasil pouco ou 
nada interessava aos proprietários fluminenses e paulistas e aos homens que na 
capital do Império refletiam o pensamento dos latifundiários. Na assim chamada 
Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, no Rio, nos · acalorados debates 
do ano de 1870, o Dr. Parigot exprimiu êsse sentimento declarando: "a principal 
tarefa deve ser a promoção da emigração, de preferência à colonização". 
· Essa distinção é capital para a compreensão de todo o ·desenvolvimento d.a 

nossa história da imigração. O que o Dr. Parigot denominava "emigração" era 
a simples importação de braços para a lavoura das grandes fazendas, contra
pondo isso à política imperial da formação de núcleos coloniais de pequenos 
proprietários. 

Ou procurava-se atrair os imigrantes para o trabalho das fazendas seja 
por meio de contratos de parceria, seja por meio do regime de salário, ou então, 
fazendo "colonização", fundavam-se colônias em zonas distantes da área da 
grande lavoura. Nas fazendas, porém, os imigrantes não ficavam. Nem êles 
nem os negros libertos. Quanto aos núcleos coloniais êsses ou prosperavam ou 
definhavam. Um núcleo colonial isolado, por exemplo, co'.mo Nova Friburgo, 
à margem do mecanismo econômico existente, e sem poder, por si só, dar 
nascimento a um novo tipo de economia, fatalmente definhava. Quando porém 
novas levas de imigrantes eram trazidas e se multiplicava o número dêsses 
núcleos, a prosperidade tornava-se possível naquela área. Um novo núcleo vinha 
muitas vêzes melhorar a situação de uma colônia preexistente. 

Mas tôdas essas distinções que estamos fae:endo não eram então muito 
claras, nem sempre eram devidamente compreendidas, embora elas ressaltem 
com grande evidência · e por assim dizer inesperadamente das informações e 
dos debates sôbre o assunto. 

Em face do então ministro da Agricultura, nesse ano de 1870, Cansanção de 
Sinimbu, com clareza e simplicidade aludia no Senado a algun's dos erros pra
ticados na política de colonização que vinha sendo seguida: 

" - Senhor Presidente - dizia - se o nobre ministro da Agricultura pensa 
que não convém ao país seguir a senda até hoje adotada, de enviarmos imigran
tes europeus para lugares longínquos, fora dos grandes mercados, e privados 
de vias de comunicação por onde êles possam mandar o produto do seu trabalho, 
seqüestrados da civilização pelo isolamento das grandes povoações, neste ponto 
lhe dou plena aquiescência. 

Lembro-me, Sr. presidente, que no ano d~ 1860, tendo eu então assento nos 
Conselhos da Coroa, concorri para que passasse no orçamento '1êsse ano uma 
idéia que sinto nunca foi devidamente aproveitada. A idéia está contida no 
artigo 11, parágrafo 26, da lei, creio que de 27 se setembro de 1860; riêles se 
autorizava o govêrno a mandar comprar terras nas proximidades das estradas 
de ferro, para estabelecimento de núcleos coloniais. 

Sei, Sr. presidente, que parecerá "incoerência que o govêrno, que dispõe de 
tantas terras devolutas, de tantas terras que são propriedade do Estado, se 
veja obrigado, para organizar o trabalho'"livre, a fazer aquisição de terras 
por meio de compra a particulares. Mas, pergunto eu: não será êsse sistema 
mais barato, mais econômico do que aquêle que se tem seguido até agora ?" 

Mais adiante Sinimbu dizia: "para sermos racionais devemos começar um 
sistema de colonização do litoral para o interior" e ainda, "colocar os imigrantes 
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em lugares longínquos, desertos e sem meios fáceís de comunicação, é querer 
matar a colonização". Compreendia, porta·nto, já naquela época, o que· hoje 
ainda não se compreende: os inconvenientes da dispersão e da famosa marcha 
para o oeste . 

O ministro da Agricultura, Diogo Velho, respondendo a Sinimbu dizia 
estar convencido da conveniênci'a de "aproveitar os terrenos que demoram nas 
circunvizinhanças desta capital (Rio) para o · fim de colocar imigrantes; a 
dificuldade está em acharem-se ocupados pelos seus proprietários e possuidores. 
Para havê-los, o meio é compra ou desapropriação: para a primeira - prosseguia 
Diogo Velho --= é preciso muito dinheiro, para a segunda falta autorização. 
2sses proprietários, uma vez que conheçam que o govêrno pretende destip.ar 
semelhantes terrenos ao estabelecimento de imigrantes, exigiriam, como já têm 
exigido, preços exorbitantes". 

Ao que Cansanção de Sinimbu replicava : 
"Estabeleça-se o impôsto territorial nessa zona, partindo da cidade para 

· o interior". 
Os reflexos dessa preocupação ·com o problema imigratório, nesse ano de 

1870, iremos encontrá-los não sómente nos díscursos parlamentares, como nos 
debates travados em sociedades particulares, ou na imprensa do país. E' inte
ressante assinalar, na Imprensa Acadêmica, órgão dos estudantes da Faculdade 
de Direito de São Paulo, no seu número de 6 de junho de 1870, um primeiro 
artigo de Afonso Pena sôbre a questão imigratória, ao qual s~ seguiram dois 
outros. O estudante de direito que assinava os artigos, colega de turma de 
Rodrigues Alves, de Rui Barbosa, de Joaquim Nabuco e de Castro Alves, viria, 
cêrca de quarenta anos depois é então na Presidência da República, pôr em 
prática muitas das idéias que defendera pelas colunas do seu jornal universitário. 

DEPOIS DA LEI DO VENTRE LIVRE 

Depois da lei de 28 de setembro de 1871 aumentam as preocupações, as 
indagações, os debates sôbre o assunto. É certo a lei do ventre livre não 
vinha agravar de súbito, ainda mais, a carência de mão de obra. Essa lei 
fôra num certo sentido uma manobra de retardamento dos conservadores que 
temiam a extinção completa do cativeiro que era o que o povo esperava desde 
a fala do trono de 1867, ao tempo do gabinete Zacarias. Os primeiros efeitos 
da nova lei só iriam se fazer sentir muitos anos depois e se outras leis não 
viessem depois, ainda haveria escravos no Brasil em 1930. Ela valia entretanto 
como uma indicação insofismável de que a mais ninguém seria licito planejar 
para o futuro na base do trabalho escravo. E isso ocorria n~ momento em 
que o esplendor fluminense, acobertando a imensa tristeza do trabalho nas 
fazendas, atingira. o seu .apogeu e quando, portanto, mais do que nunca "o 
Brasil era o café e a café era o negro" . 

Ainda alguns anos depois, no Senado (sessão de 30-10-1880), Martinho de 
Campas, combatentio um projeto de abolição de Joaquim Nabuco, declarava: 

"Os únicos trabalhadores, pode-se dizer, para o nosso principal ramo 
agrícola, são os escravos. O trabalho livre .representá uma parte muito insigni
ficante, se não nula, na cultura do café". 

Martinho de Campos, como se sabe era um escravagista furioso cuja 
linguagem era por vêzes assim: "A escravidão deve ser mantida por amor dos 
próprios escravos. Os abolicionístas são salteadores, mas para êsses eu tenho 
o meu revólver". Entretanto, ao ~ssinalar a parte mínima que o trabalho livre 
tinha na cultura do café, aludia a um fato verídico. Mesmo o imigrante que 
se destinava às fazendas de café delas se ~fastava na primeira oportunidade 
e ou deixava o Brasil, ou se dirigia para as colônias . do sul, ou .ia trabalhar 
na construção das estradas de ferro, recebendo melhor pagamento. 

Em face contudo dás leis. que vinham cada dia apertando mais o cêrco 
nessa questão da ·escravidão; em face da impossibilidade de receber escravos, 
já não sómente da Africa, mas da Bahia, uma vez que cada dia cresciam mais 
os impostos interprovinciais; em face do pouco, ou antes nenhum desejo do 
negro liberto em continuar servindo nas fazendas, era natural portanto que se 
cogitasse seriamente do assunto imigratório. 
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Afinal o Brasil possuía uma Constituição reputada liberal, existia paz 
intern,a e as despesas do Estado com colonização não vinham sendo pequenas. 
De 1847 a 1871 gastou-se cêr• de 33 000 contos. 

Mas apesar de tudo isso os imigrantes prefei"iam a Argentina ao Brasil. 
E na Europa a fama do Brasil não era boa. 

Surgem por essa época livros e relatórios sõbre o assunto. Logo em 1871 
surge o livro de Adalberto Jahn, intitulado As Colônias de São Leopoldo. Seu 
autor, brasileiro naturalizado, cavaleiro .da. Imperial Ordem da Rosa, e que, 
durante 12 anos fõra diretor ou inspetor de colônias ou cura'1or de colonos, 
verificando que o Brasil estava sofrendo "como talvez nenhum outro pais de> 
mundo, censuras mal cabic;l.as e injustas" pretendia com o seu livro "demonstrar 
pelo histórico e descrição das colônias c;l.e São Leopoldo, que a colonização (sôbre 
tôdas a do elemento germânico) tinha aqui um; futuro seguro e próspero". 

1 Apareceu também por essa época - 1871 - um opúsculo da autoria de 
Luís Rodrigues d'Oliveira, impresso em Paris e intitulad9 Algumas Idéias sôbre 
a Colól?tzação do Brasil . Parece que o fim _precípuo d.?" opúsculo era ·a defesa 
do contrato de parceria. "O contrato de parceria - dizia o autor - é exata
mente a solução prática do problema s·ocial que tanto agita a Europa: a partici
pação do operário nos lucros de indústria, a associação do capital e do trabalho". 
Vimos que nas condições concretas da vida rural brasileira, não foi assim. 
Contudo o livro de Luís Ródrigues de Oliveira revela um espírito generoso e 

1 
algumas vêzes uma clara compreensão . do momento social que transcorria. 
O autor se preocupa com o levantamento do nível cultural do negro e escreve: 
"Se o negro, embrutecido e aviltado pela escravidão, tem sido útil ao Brasil, 
livre e educado mais contribuirá para a prosperidade do pais''. Mais adiante 
diz o autor: "A questão da colonização é tão importante como a da abolição 
do elemento servil; elas são presentemente inseparáveis e devem ser atendidas 
ao mesmo tempo e com igual assiduidade". 

' Surgem também livros destinados aos imigrantes . . Até no Pará, o presidente 
da Província, Tristão de Alencar Araripe mandava imprimir um "Guia de 
Imigrantes" explicando as possibilidades da terra, a natureza dos seus produtos 
e as facilidades que se ofereciam aos imigrantes. 

Em 1874 o Sr. José Vergueiro, filho do senador, escreve um memorial acêrca 
da colonização e cultivo do café apresentado a S. Ex.ª o Sr. ministro e secretário 
de' Estado dos Negócios da Agricultuta. 

Contudo, os livros mais importantes aparecidos por essa época foram Egtudos 
sôbre Colonização e Emigração para o Brasil, da autoria de Augusto de Carvalho 
e Teses sôbre Colonização no Brasil, da autoria do conselheiro João Cardoso 
de Meneses e Sousa. Como o memorial de Vergueiro, ambos foram escritos 
como relatórios ao Sr. conselheiro José Fernandes da Costa Pereira Júnior, 
titular da pasta da Agricultura . 

No gabinete Rio Branco qqe se vinha mantendo desde 7 de març_o de 
1871, Costa Pereira foi o último dos seus vários ministros da Agricultura; 
ingressando no gabinete a 28 de janeiro de 1873, nêle se conservou até a sua 
queda em 25 de junho de 1875. 

Há alguns traços comuns entre os livros dêsses dois cavalheiros escolhidos 
por Costa Pereira: o mesmo estilo grandiloqüente qúe freqüentemente se julga 
próprio da época, embora não o encontremos em muitas outras obras escritas 
na mesmíssima época; ·a mesma mania de ostentar conhecimentos eruditos 
remotamente ligados ao assunto; a mesma -~alha em tratar diretamente e 
eficientemente do assunto em questão; um mesmo e determinado tipo de 
anticlericalismo. · 

Augusto Carvalho' apresentou o seu relatório, dedicando-o ao Sr. conselheiro 
José Fernandes da Costa Pereira Júnior em 1874. Em 1875 reeditou, no Pôrto, 
o mesmo livro, ligeiramente aulíl.entado, com outro título o-Brasil - Colonização 
e Emigração trazendo dessa vez cartas de várias personalidades eminentes ou 
que viriam a se tornar eminentes, tais como Teófilo Braga, Antônio Henriques 
Leal, Ramalho Ortigão, Cândido de Figueiredo, Mendes Leal e outros. Em 
1876 vem a lume uma segunda edição do livro, revista e aumentada, trazendo 
um mapa geral das colônias fundadas no Brasil desde D. João VI até' a data. 
Nessa segunda edição o autor inclui uma carta de Camilo -Castelo Branco que 
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I 
gentilmente agradecia a remessa de um exemplar da obra que êle iria ler, 
com muito agrado, quando tivesse tempo. Inclui também a descrição pormeno
rizada de entrega de uma pena de ouro, que lhe f\'lL ofet"tada pelos comerciantes 
da cidade do Pôrto. Também aparece um retrato tfo autor, com óculos e bigode. 

Crescendo embora de edição em edição nem por isso ia o livro ganhando 
. em estrutura e coerência. E' antes um amontoado de cousas~ embora nesse 
amontoado se encontrem, devidamente registrados, muitos fatos importantes da 
'história da imigração no Brasil e embora seu autor por vêzes afirme com 
justeza cousas como essa: "o sistema da pequena propriedade e ve'nda de terras 
parece-nos preferível ao de parceria'.'. 

Registra também· como uma epidemia de febre amarela véio prejudicar os 
esforços do gabinete Rio Branco "para romper os obstáculos que represavam 
na Europa a corrente da emigração". Dá-nos notícia de uma louvável circular 
de 17 de fevereiro de 1874, do ministro da Agricultura, recomendando aos 
agentes diplomáticos do Brasil na Europa tôda prudência e circunspeção, a fim 
de não exagerarem as vantagens que o Brasil poderia oferecer aos lml~rantes. 

O LIVRO DO UFANISTA MENESES E SOUSA 

Um livro num certo sentido mais bem feito, mais coerente mas nem por 
isso mais interessante nem de leitura mais útil do que o de Augusto de Carvalho, 
é o de Me'neses e Sousa. Entretanto, êsse último foi em verdade o mais oficial 
de todos, o de maior aceitação governamental, o menos inteligente e talvez 
precisamente por isso mesmo o mais importante. 

Indaga Meneses e Sousa da razão por que os europeus preferiam a Argentina 
ao Brasil: · 

". . . apésar do quadro de desordem e perturbação Sempre renascente que 
nos apresentam os Estados do Prata, a população laboriosa que vem da Europa 
procurar na América do Sul melhores condições de vida, dirige-se ali, de 
preferência às terras do Brasil, onde uma das mais liberais Constituições dos 
povos modernos assegura e protege todüs os direitos e onde reina inalterável 
e quase perene a mais profunda tranqüilidade, a mais otaviana paz". 

Meneses e Sousa declara-se perplexo com o fato de os europeus preferirem 
os Estados "Çnidos da América ou a Argentina, qua:ndo era evidente a superiori
dade do brasileiro em bondade . Cita fatos deprimentes ocorridos nos Estados 
Unidos para depois assegurar, a nosso respeito: 

· "A caridade assentou o seu trono no coração dos brasileiros. A influência 
poderosa dessa filha dileta do Evangelho revela-se aqui no tratamento que se 
dá ao escravo, nos desvelos de que é alvo e objeto o pobre desvalido e. o 
mendigo que estende a mão a quem passa, e encontra aos sábados no balcão 
das lojas a escudela cheia de moedas reservadas para essa romaria hebdoma
dária; na delicada consolação que depara o proletário de casaca, a miséria 
envergonhada receoendo da mão dadivosa, oculta no mistério para ela e para 
o público, o pão eo o confôrto; nas almas angélicas, que recolhem e educam, 
como se filhos fôssem, os recém-nascidos, abandonados à sua sorte por mães 
desnaturadas e os órfãos privados de arrimo e ameaçados de se desgarrarem 
nos tremedais do vício; na solicitude, com que, acudindo-se ao apêlo dos que 
sofrem e choram, quer na pátria, quer no estrangeiro, se levantam valiosas 
subscrições em favor das vítimas de inundações e incêndios, ou de quaisquer 
outros desastres. · 

O povo brasileiro, personificação viva do conceito de frei Luís de Granada 
- o Bossuet da Espanha - ~·tem para o próximo o coração de uma mãe". 

E mais adiante: 
"E' inexaurível o tesouro de generosa bondade, de compassiva ternura, que 

existe na alma dos brasileiros. Tudo o que há de mais santo, de mais nobre, 
de mais puro na natureza humana encontra nela simpáticas vibrações. Os 
brasileiros dão quotidianamente exemplos de abnegação sem limites, de generosos 
sacrifícios, de inexcedível filantropia". 

Mas, apesar de tudo, ocorria que os Estados Unidos e a Argentina conseguiam 
imigrantes com uma facilidade de causar inveja ap relator, que aponta então 
os obstáculos existentes no Brasil à vinda dos imigrantes: 
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1.0 - A falta de liberdade de consciência; a não existência do casamento 
civil como instituição; a imperfeita educação, a ignorância e a imoralidade do 
clero; a ambição de mandJt temporal de parte do episcopado brasileiro tradu
zindo-se na luta imprópria,.ente chamada - questão religiosa; 

2.0 - A insuficiência do ensino e principalmente a ausência de instrução 
agrícola e profissional; 

3.0 - O diminuto número de instituições de crédito, especialmente de bancos 
destinados a auxiliar a pequena lavoura e a indústria; · 

4.G - As restrições e estorvos que a legislação ... e a pública administração 
do Império põem à liberdade de indústria, peando, em vez de de.senvolver, a 
iniciativa individual; 

1 
5.0 - Os defeitos da lei de .locação de serviços e dos contratos de parceria 

com estrangeiros; as lacunas e a inexecução da lei das terras públicas e a 
não existência do impôsto territorial sôbre os terrenos baldios e sem edificação; 

6.0 - A fajta de transportes e de vias de comunicação, que liguem o centro 
e o interior do Império aos mercados consumidores· e exportadores; 

7.0 - A criação de colônias longe dêsses mercados e em terreno ingrato e 
não preparado, bem como a falta de providências para a recepção dos emigrantes 
e colonos nos portos do Império e para seu estabelecimento permanente nas 
colônias do Estado, ou nos lotes de terras, que compram; 

8.0 - A incúria em fazer conhecido o Brasil nos Estados, donde procede a 
-emigração, de que necessitamos, e em refutar, por todos os meios de bem 

entendida publicidade e por penas hábeis e desinteressadas os escritos por meio 
dos quais naqueles Estados nos deprimem, exageram nossos erros em relação 
aos emigrantes e nos levantam odiosos aleives. 

A simples enumeração dessas razões mostra o homem medíocre que era o 
conselheiro encarregado pelo ministro da Agricultura, conselheiro José Fernan
des da Costa Pereira Júnior, para estudar e expor as razões dos malogros da 
nossa política imigratória. Meneses e Sousa perde-se em divagações e é 
incapaz de apontar as razõ~ clamorosas que explicavam a preferência pela 
Argentina. · 

Logo no primeiro item :Meneses e Sousa fala na corrupção do clero brasileiro. 
Nada nos leva a acreditar que o clero argentino fôsse menos corrupto, e que 
essa diferença no grau de corrupção dos dois cleros motivasse um maior afluxo 
imigratório para Buenos Aires. As "penas hábeis" que Meneses e Sousa queria 
ver empenhadas na Europa num torneio lltei'ãria sõbre o Brasil, sempre 
existiram, sempre fizeram muita gente dirigir-se at>· Biasil, e aqui chegados, 
depois de ver a terra e as cousas, dirigiam-se para o Prata ou então regressavam 
à Europa. Aliás, foi sempre pequeno o coeficiente' de fixação entre nós, se 
comparado com os Estados Unidos, o Canadá ou a Argentina. Nesse terreno 
de imigração as "penas hábeis" são as dos próprios imigrantes que chegam 
e escrevem cartas para os seus parentes e amigos . No item 6, falando na 
falta de transportes, Meneses e Sousa associava-se certamente a Costa Pereira 
Júnior, o qual, em discurso um ou dois anos antes, em Ca~pos, atribuíra todos 
os malogros· da polítJca imigratória brasileira à falta de transportes. 

RAZõES QUE IMPEDIAM UM MAlOR AFLUXO DE IMI~RANTES 

Três contudo e sobretudo foram as razões brutais que, no curso do século 
XIX frearam a emigração da Europa para o Brasil: a existência da escraVidão, 
o clima e a febre amarela. Tudo o mais é particularida~e. 

· Já repetidamente os cônsules estrangeiros e viajantes ilustres vinham assi
nalando a existência da escravidão como um empecilho à vinda de imigrantes. 
O cônsul suíço na Bahia, Augusto Decosterd, em 1843, em relatório à Sociedade 
Suíça para o Bem Comum, dizia : 

"O que muito contribui para não confiar-se nas promessas do govêrno, é a 
contínua mudança do Ministério; outro embaraço para a formação de estabele
cimentos no Brasil é também a escravatura. Dêste flagelo resulta que todo 
estrangeiro se acostuma à crença de que o trabalho manual, sobretudo o do 
solo, é humilhante . Esta idéia não só faz com que o colono repugne ao trabalho 

B.G. -3 
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:ainda mais insignificante, mas também leva a considerar-se com uma espécie 
'Cle desprêzo o branco que não se sujeita a esta opinião; e êste desprêzo é 
aprimido assim pelo branco ou liberto como pelo escravo o qual pelo fato de 
~ê-lo trabalhar, considera-o logo de condição inferi<*. Muitas vêzes tive ocasião 
de ver estrangeiros que se punham acima dêsse prejuízo sofrerem mortificações 
e fujúrias". 

No fim do seu 'relatório e apontando as medidas que lhe pareciam acertadas 
pera favorecer a imigraÇão e colonização do Brasil, o cônsul Decosterd dizia 
ainda: 

"Em consideração da funesta influência da escravatura, não se deve permitir 
a colono algum a compra de escravos, nem o servir-se com escravo alugado, 
em.prestado, etc.". 

No seu belo trabalho publicado em 1846, Memória sôbre os meios de promover 
a colonização, o visconde de Abrantes, depois marquês, faz eco a êsses pontos 
de vista do cônsul e escreve : 

"A existência da escravatura parece em verdade que repele a concorrência 
do trabalhador livre". 

E ainda: 
"Seria prudente da nossa parte que favorecêssemos desde já a emigração 

para as Províncias Meridionais do Império, a fim de que se vá organizando 
nelas o trabalho livre, e formando o 'viveiro de colonos aclimatados, que 
devam substituir, em _ tempo, aos braços escravos na cultura das Províncias 
do Norte". 

Aliás, na organização dos núcleos· coloniais, no sul, os conselhos de· Abrantes 
(Mj.guel Calmon du Pin e Almeida) e de Decosterd foram seguidos, conforme 
vimos, nas leis de J8 de outubro de 1850 (Rio Grande do Sul) e 30 de novembro 
de 1854 (Rio Grande do Sul) . 

Em 1870, escrevia o Dr. Blumenau: 
"O Brasil. está muito prejudicado pela esl::ravidão; enquanto ela subsistir 

será sempre a pedra de escândalo para a maior parte dos imigrantes, e ao 
mesmo tempo o fácil e muitíssimas vêzes eficaz espantalho, de que os adversários 
e concorrentes do Brasil na arena da imigração sempre de servem para 
4esacreditá-.lo e dêle conservar afastados os imigrantes: "sereis seros escravos 
brancos entre pretos"; êste dito foi e será eficaz em milhares casos". 

Enquanto isso, _ na Argentina o tráfico fôra' abolido em 1813 e nesse mesmo 
ano promulgada a lei do ventre livre. Quando veio a independência Argentina 
em 9 de julho de 1816 não hávia mais escravos: 

A história dos Estados Unidos ilustra muito bem a incompatibilidade entre 
a escravidão e o trab!l.ho livre dos imigrantes, uma vez que êsses últimos 
sómente se fixavam no Norte e fugiam do Sul; os que desembarcavam no Sul 
e foram centenas de milhares, ràpidamente abandonavam aquelà região de 
latifúndios trabalhados por escravos, e em seguida procuravam os Estados do 
Norte; quando afinal houve a aboiição êles passaram _a se fixar no Sul. · 

C. F. van Delden · Laerne viu muito bem o que Meneses e Sousa não soube 
ver e no seu magnífico livro sôbre o Brasil que apareceu, no ·século passado, em 
várias línguas, escrevia: 

"A mais importante conseqüência da emancipação dos escravos em 1863, 
nos Estados Unidos, consiste contudo em que, desde . então, a metade sul da 
União ficou aberta à .imigração. Uma poderosa corrente imigratória da Europa 
e também do ·próprio Norte, se dirigiu para o Sul onde com conhecimentos 
auperiores, capitais màiores e rrt'étodos agrícolas melpores, transformaram a 
capacidade produtiva da terra. 

''E' minha convicção que no Brasil também a abolição da escravidão é o 
lÍDico meio de encorajar a vinda para o Brasil de agricultores europeus possui
dores de pequenos capitais. 

"Enquanto a escravidão fôr mantida, nenhum programa pode ser baseado 
no trabalho livre. 
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"Que a abolição da e'3cravidão implicará na ruína de muitas pessoas, isso 
não exige demonstração. Mas eu penso que, - alas! - é sôbre essa ruina que 
se deve fundar o futuro do Brasil". 

Durante o gabinete presidido por Sinimbu, o ministro das Relações Exterio
res, -0 fazendeiro Moreira de Barros declarava que poucas esperanças havia de 
se conseguir imigrantes para a grande lavoura, uma vez que se desejava que 
êles viessem substituir os escravos, enquanto êles pretendiam trabalhar para sl 
mesmos, em terras próprias. E ainda é Laerne quem, comentando anos depois 
essas declarações do mini~tro do Exterior, dizia : 

"O senhor Moreira de Barros tocou no ponto central da questão. Enquanto 
as condições agrárias do Brasil não passarem por uma transformação radical, 
a imigração européia continuará a se processar dentro de limites muito' estreitos, 
por maiores esforços que se venham a fazer. Enquanto a e~cravídão existir, 
nenhuma mudança será possível". . 

Adalberto Jahn, no seu livro, já citado, de 1871, assinalava a importância 
do problema da divisão .da terra e a importância da abolição da escravatura, 
a fim de poder o Brasil intensificar o seu povoamento e a sua riqueza . Dizia 
então: · 

"Aconselhamos ainda uma vez e com a mais perfeita convicção aó povo 
brasileiro que se ocupe com tôda a energia e sinceridade da imigrâ.Ção européia. 
principalmente a alemã; que tome por modêlo os Estados Unidos do Norte, 
quanto à divisão das grandes propriedades de terras, à organização de um 
cadastro normal com a discriminação do domínio público e legislação das 
terras particulares, quanto à abolição da escravidão, à representação no exterior 
e às instituições liberais: mas que venere e conserve a monarquia constitucional 
do Império, a fim de que não aconteça a êste belo país o que tem cabido 
em sorte à maior parte das repúblicas, suas vizinhas, que lutam com ·mudanças 
contínuas de governos, com movimentos revolucionários e instabilidade da vida 
social e segurança individual". 

Portanto, um cônsul suíço (Decosterd) , um farmacêutico alemão (Blumenau), 
um observador holandês (Laerne) e um brasileiro naturalizado (Jahn), para 
não Citar vários outros viram muito bem( e julgaram com um acêrto de que 
o conselheiro Meneses e Sousa se mostrou incapaz. Mas não só êsses estrangeiros; 
o fino e erudito Miguel Calmon du Pin e Almeida, o então visconde. de 
Abrantes, no seu livro publicado em 1846, já falava em tudo isso, conforme 
vimos . 

Mas Meneses e Sousa e com êle muita gente que se dizia interessada na 
vinda de imigrantes, gente que muitas vêzes era ou se apresentava como 
abolicionista, parecia não perceber as ligações de causa e efeito entre a reação 
que se fazia sentir na Europa contra a emigração para o Brasil e o nosso 
regime de propriedade territorial e de trabalho agrícola . 

Outra causa que influía também era o clima, e tudo quanto está implícito 
nessa palavra . Indo para a Argentina o europeu ia plantar trigo ou· criar gado. 
No Brasil tudo era diferente, a começar pelo solo. Açúcar e café eram lavouras 
que o imigrante não conhecia. Sérgio Buarque de Holanda,. no magnífico 
prefácio à recente tradução do livro de Davatz comenta com precisão; 

"A agricultura de tipo europeu era sobretudo impraticável nos lugares 
incultos e remotos, para onde, na míngua de outros, se encaminhariam cada. 
vez mais os imigrantes, na ilusão de que a uberdade do solo compensava as 
contrariedades da distância. Mas a própria riqueza das terras foi freqüente
mente um obstáculo, mais do que um convite, à aplicação de processos aperfei
çoados . Não h~ talvez exagêro em declarar que os métodos bárbaros da agri
cultura indígena eram em alguns casos os que convinham . Como substituir aa 
derrubadas e queimadas brutais para o estabelecimento de novas plantações? 
Todos os expedientes familiares ao lavrador europeu visando conservar a ativi
dade e o vigor dos solos de cultura, perdiam o valor . · Não há ~agêro em dizer 
que seriam perniciosos nos casos em que precisamente a extrema fertilidade 
das terras surgia como barreira a vencer . Nas. lavouras de açúcar .não faltava, 
por exemplo, quem tratasse de- "esterilizar" o solo por via de plenatas e fogos 
contínuos, para que as canas não crescessem demasiado selvagens, quer dizer, 
gordas e viçosas, ricas em caldo, mas de pouco açúcar. , . 
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O café criado em terra. fértil - dizia Burlamaqui - produz bela vegetação, 
:porém maus frutos e escassos. Assim pensavam os Iaze:pdeiros do tempo, e o 
.senador Vergueiro, autoridade acatada nesses assuntos, costumava mandar 
derribar as matas, aproveitar as terras durante alguns anos para outras comodi
dades, e deixava crescerem capoeiras; só ao cabo disso fazia plantar as primeiras 
mudas de café. Era uma lavoura não sómente extensiva como dissipadora -
ant.es mineração do que agricultura; contrariava portanto, aos olhos do europeu, 
as leis mais comezinhas da arte de plantar". 

E o clima ia assim condicionando lavoitras diferentes, hábitos diferentes e 
sobretudo tôdà uma patologia contra a qual a medicina de então mal sabia 
se defender. E' . um estudo que ainda está para ser feito o da mortalidade, 
algumas vêzes espantosa que liquidou colônias inteiras de imigrantes. E isso, 
quanto mais para o norte, pior. · 

Por essa época mesmo a que vimos nos referindo, entre 1873 e 1874, 1 800 
alemães. e polacos, de tôdas as idades, se · estabeleceram em duas fazendas de 
cacau da Bahia, Muniz e Deodoro. Em poucos meses morreram mais de 100 
crtanças. Emílio Willems nos informa que faleceram ao todo 738 pessoas, 1005 
repatriaram-se e 160 ficaram ou se mudaram para Blumenau. 

Era' mais uma tentativa de colonização que falhava na Bahia. Falhara 
Leopoldina (1818), falhara São Jorge de Ilhéus (1822), falhara a colônia de 
Santa- Januária (1828) feita com irlandeses e agora morria ou se dispersava 
tôda essa gente que se queria colocar na lavoura do cacau. 

A mesma cousa, morte e dispersão, acontecera aos alemães que em 1828, 
em número de 103, ti:nham tentado estabelecer-se no lugar da Cova da Onça, 
\mlgarmente chamado Catucá, em Pernambuco. Por essa ou por aquela razão 
as terras do trópico pareciam inóspitas aos europeus do norte, desde a primeira 
metade do século, antes mesmo que a febre amarela aparecesse no Brasil. 

Pedro Nava assinala a data de 3 de novembro de 1849 como marcando o 
início da história da febre amarela no Brasil, com o seu caráter de grande 
invasão epidêmica. Na Bahia, em Pernambuco, no Rio de Janeiro a febre 
amarela daí por diante passou a matar os estrangeiros com macabra obstinação. 

Mais tarde, nos fins do século XIX chegaria a liquidar tôda a tripulação 
de um navio italiano, o Lombardia, que aqui viera ter. No cemitério de São 
Francisco Xavier, no Rio, pode-se ver o túmulo dêsses marinheiros. 

De tal modo a febre amarela dizimava os europeus que aqui chegavam, 
que os nossos jacobinos chamavam-na "a patrióta". Enquanto isso na Argen
tina houve um grande surto, no século XIX, único todavia, que ràpidamente se 
extinguiu, sem trabalho de saneamento, simplesmente por não ter o inseto 
transmissor encontrado conQ.ições de vida naquelas latitudes. As más condições 
sanitárias do Brasil eram aliás apontadas na Europa pelos representantes 
interessados em en,viar imigrantes para os seus países respectivos. Augusto 
de Carvalho nos conta como em 1856 um português, cônsul da Argentina em 
Lisboa, fazia propaganda da Argentina dizendo estar na convicção de prestar 
um bom serviço "àqueles que procuravam sua fortuna em países longínquos e 
doentios, onde as mais das vêzes perece o maior número dêles". Apontava.:.lhes 
então o dito cônsul o caminho de Buenos Aires "com um clima semelhante ou 
igual ao de Portug9:1, onde não há epidemia nem moléstias dominantes". 

MEDIDAS EUROPÉIAS CONTRA O BRASIL 

Mas apesar de tôdas as devastações da febre amarela foram sobretudo as 
condições agrárias existentes que motivaram as medidas sucessivas que vários 
países da Europa foram tomando contra o Brasil. 

A semelhança de Meneses e Sousa, muita gente havia que se espantava com 
tais medidas. Assim José Antônio de Azevedo e Castro, na Assembléia Legislativa 
do Rio Grande do Sul, em 1876, comentava: · 

". . . em alguns · Estados da Europa continuam a suscitar-se embaraços à 
imigração so"" fundamentos que nada têm de reais; exprimem apreciações 
menos justas e até certo ponto irrogam verdadeira injúria ao nosso caráter 
hospitaleiro. Em França, o ministro dos Negócios Estrangeiros chegou a proibi
la; entretanto é certo que em poucos países o acolhimento feito àos colonos 
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será mais cordial do que entre nós, em raros a administração se desvelará 
mais pelo seu bem-estar e felicidade. Não há reclamação, não há queixa a que 
não se trate imediatamente de dar providências, e se todavia elas reaparecem 
é porque em regra o colono costuma ser exigente e não sabe ter em conta a 
diversidade dos hábitos e costumes alheios". · 

Nesse documento se fala, portanto, de restrições por parte da França. 
Quanto à Alemanha ainda estava em vigor o rescrito de Heydt, de 3 de 

novembro de 1859, proibindo a imigração alemã para o Brasil . Sómente em 
1896 êsse decreto seria revogado, quanto aos Estados do Rio Grande, Santa 
Catarina e Paraná, mas jamais quanto a São Paulo. 

Na Inglaterra também se tomavam medidas contra a emigração para o 
Brasil. Veja-se, por exemplo, esta "Advertência aos Emigrantes", publicada por 
ordem do Govemment Emigration Board, datada de 10 de fevereiro de .1875: 

"O govêrno de Sua Majestade, informado da elaboração de um plano desti
nado a promover a emigração do Reino Unido para o Brasil, incumbiu o Depar
tamento de Emigração, por intermédio da Secretaria de Estado, de relembrar 
aos que pretendem emigrar os resultados infelizes dos planos anteriores de 
emigração para êsse pais. Em 1872 e 1873 várias levas de emigrantes, somando 
ao todo cêrca de mil almas, partiram do Reino Unido para o Brasil, . sob 
promessas de fornecimento de. terras em condiçÇ)es favoráveis, bem como de 
as'Sistência P.ara o seu cultivo até que pudessehi. arcar com os ônus e na 
expectativa de que poderiam obter suas colheitas ao fim de · seis meses. EstáS 
promessas e esperanças não foram entretanto concretizadas. Os emigrantes 
não conseguiram terra, a doença espalhou-se entre êles, muitos morreram, e os 
que puderam fazê-lo, regressaram à capital na esperança de obter auxílio do 
cônsul inglês ali sediado. Algumas viúvas e filhos dos que morreram foram 
então repatriados, alguns dos emigrantes retornaram ao seu domicílio e o 
cônsul inglês ainda faz esforços ingentes para lograr do govêmo brasileiro 
assistência aos que ficaram. As narrações que êstes fazem sôbre a sua situação 
-atual mostram que sofreram enormes dificuldades e privações e estão longe 
de terem melhorado sua condição de vida emigrando para o Brasil. 

A localização agora proposta como núcleo figura como situada em planalto, 
onde o clima é saudável e o solo fértil. Mas, por outro lado, está situada a 
grande distância de qualquer centro onde possam ser vendidos os seus produtos 
ou adquiridos os suprimentos de que necessitem; a maior cidade de alguma 
importância é Curitiba, capital da Província, distante 62 milhas. Consta que 
uma ferrovia será construída entre a colônia e Curitiba, mas êsses empreendl

.mentos são morosos num país onde a mão de obra é escassa e dispendiosa. 
O pôrto mais próxiµio está situado a 114 milhas e a viagem até o Rio de 

.Janeiro, por mar, toma ainda mais 40 horas, além de que o mercado que· se 
diz ser o Rio para a colocação de todos os produtos pode ser considerado como 
problemático. 

Os emigrantes devem lembrar-se ainda de que, indo para o Brasil, encon
trarão um país onde a língua, as leis, a religião e os hábitos do povo ser-lhes-ão 
inteiramente estranhos,· e embora se diga que terão uma igreja e escolas, nem 
ilma ou outra coisa existe atualmente. 

E' multo importante que antes de se decidirem a emigrar para o Brasil, os 
emigrantes pesem bem êstes fatos e compree-ndam que a tomarem essa decisão, 
apesar de advertidos, deverão aceitar a responsabilidade pelos resultados. 
Government Emigration Board, 
Downing Street, S. W. 
lOth February, 1875" . 

. :msses gestos dos governos alemão (1859) e inglês (1875) não foram isolados. 
No curso da história da imigração para o Brasil outros decretos semelhantes 
se irão suceder. Em 1895, por exemplo, por lei de 20 de julho o govêrno 
italiano proibia a emigração para o Espírito Santo e finalmente em 1902, pelo 
chamado decreto Prinetti proibia a emigração para São Paulo. :msse último 
decreto, de fato, faz baixar sensivelmente, as entradas de italianos no Brasil. 
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"COOLIES" CHINESES 

Mas voltemos ao século XIX, a 1870 precisamente e vejamos uma das 
tentativas ou esperanças dos latifundiários procurando contornar a situação 
que decorria da eseassez do trabalho escravo e da pouca atração que a fazenda 
de café brasileir~ exercia sôbre o trabalhador europeu. 

A tentativa foi a da importação de "coolies" chineses. Conforme explicava 
um "Projeto apresentado aos lavradores do Brasil": "Na China "coolie" quer 
dizer apenas trabalhador e assim para exprimir as diferentes classes de traba
lhadores chineses, os inglêses dizem: water-coolie, fire-coolie, lamp-coolie, etc.". 

A experiência com trabalhadores chineses ·no Brasil era muito restrita. 
Depois da já referida tentativa ao tempo de D. João, por sugestão do conde 
de Linhares, que queria importar 2 000 000 de chineses, tendo afinal de contas 
vindo apenas cêrca de 400, um Sr. A. Cardoso trouxe alguns chineses em 1855. 
No ano seguinte chegaram outros, numa expedição, preparada pelo govêrno. 
Mas ou porque a escolha dos elementos tivesse sido má, conforme se alegou 
depois, ou por qualquer motivo, muitos dêsses chineses se transformaram em 
mendigos e assim podiam ser vistos nas ruas do Rio de Janeiro .. Novamente 
o Sr. A. Cardoso fêz vir outros mais, no ano seguinte, :mas encontrou os 
ânimos de tal maneira prevenidos contra os chins que apesar de os seus 
agentes, segundo se diz, terem-se então esmerado na escolha dos · engajados, 
não foi fácil encontrar trabalho para êles, poucos embora, e desde então nunca 
mais se pensou seriamente na importação de chineses. · 

Mas em 1870 a idéia foi de novo muito debatida. Na Sociedade Auxiliadora 
da Indústria Nacional houve acalorados debates sôbre a questão: "Convirá ao 
Brasil a .importação de colonos chins?" 

1. C. Galvão presidiu a comissão da referida sociedade que deveria dar 
parecer sôbre o assunto. O parecer foi favorável. Mas a reação, contra o 
parecer da comissão, · no próprio seio da Sociedade Auxiliadora, foi muito 
violenta. Sobretudo o Dr. Nicolau Joaquim Moreira protestou em nome da 
medicina e da raça contra a idéia de recebermos chineses-. 

E' a um tempo melancólico e divertido acompanhar êsses debates. Galyão, 
respondendo ao Dr. Joaquim Moreira explicava que "os chins eram os únicos 
que nas atuais circunstâncias do país podiam suprir. a escassez de braços nas 
fazendas e outros estabelecimentos onde hoje se emprega o trabalho escravo". 
Preconizava portanto "a sua introdução para êsse fim não só de utilidade como 
de urgente necessidade". Mas explicava e deixava bem claro que a comissão 
que êle presidira tinha considerado apenas o lado econômico. Dizia portanto: 
"mas só e simplesmente nesse caráter de meros e.lementos de trabalhq é que 
a comissão entende conveniente a sua aquisição temporária; e não como 
verdadeiros colonos que se venham fixar no solo, fazer parte permanente da 
nossa sociedade; e concorrer pela fusão com a pOpulação indígena do país 
e imigrantes c;le outras origens para constituir a nossa nacionalidade futura". 
E repetia, procurando deixar bem claro o seu pensamento e sobrepor-se às 
criticas de que estava sendo vítima: 

"Mas isso sómente como um meip de transição até que se tenha operado a 
transformação lenta nas relações do trabalho e da ocupação do solo, até que 
as circunstâncias do país comportem o regime do trabalho inteiramente livre; 
até que possa funcionar o sistema mais perfeito dos encanamentos subterrâneos, 
isto é, até que as medidas sôbre emigração, higiene e catequese possam produzir 
seus frutos e dispensar a cooperação dos chins". . 

Miguel Calmon Meneses de Macedo, que também fizera parte da comissão 
responde a Nicolau Joaquim Moreira, na sessão de 30-12-1870, dizendo "que 
não se podendo obter da Europa ou da América do Norte braços nas condições 
exigidas pelos fazendeiros, tendo de sujeitar-se às leis da humanidade e galgar 
uns após outros os diversos degraus da civilização, e sendo o regime de 
"coolles" uma destas estações intermediárias, os asiáticos vêm sôlver as grandes 
dificuldades da nossa lavoura, senão a inteira satisfação das mais altas aspira
ções; da maneira que comportam as circunstâncias do país; como o meio 
mais natural de transição, que hoje se nos oferece para passar do regime do 
trabalho servil para o regime do trabalho inteiramente livre". 
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Mas l(jgo relembrava: "só e simplesmente nesse caráter de meros elementos 
de trabalho é que a secção entende conveniente a sua aquisição temporária". 

Pobres chins. Eram êsses os seus· partidários. Mas o Dr. Nicolau não 
queria saber dêles nem como trabalhadores temporários, e citarido Duval do 
Journal des Economistes, 1858 - replicava triunfante aos seus contendores: "Se 
os chineses valem alguma cousa como · trabalhadores, em cqmpensação são os 
maiores tratantes que se conhecem". 

Essas mesmas idéias, assim, de um ·lado e de outro, irão ser repetidas nos 
debates parlamentares e na imprensa durante alguns anos. 

Moreira de Barros, no debate de 3 de setembro de 1879 dizia diante do 
Parlamento: "Então como agricultor, e hoje como ministro, nunca considerei 
a introdução de chins como elemento qe colonização, mas como um dos meios 
de auxiliar a transição do trabalho". 

E Martim Francisco nos debates de 4 de setembro de 1879 exclamav~~ 
"Nós tratamos de ,importar o chim como braço de trabalho, como remédio 
imediato para que a lavoura não pereça. Ou salvamos a lavoura, ou declaramos 
a bancarrota! Ou aceitar o substituto que se acha mais t>róximo do braço 
escravo, ou fazer a ruína do país. Não temos outra soluçãÔ. Infelizmente 
estamos em tais condições". . 

A lavoura brasileira e a riqueza dos fazendeiros eram assim baseadas, 
conforme Martim Francisco, num tal sistema de relações humanas que não 
suportavam sequer a promulgação de uma l~i boa, razoável, inevitável como a 
da aboliç~o, mesmo "feita parceladamente, com tôdas as cautelas . 

.. . . . ~ .. ... .... ..... .. ....... .... ..... ........... ............... ... .. .. ... ..... · .. ~ .. 
A agitação em tôrno da questão chinesa só terminará em 1883 quando a 

interferência algo violenta e sobretudo rápida da Inglaterra, vem pôr fim 
às negociações que então tiveram curso entre fazendeiros brasileiros e o senhor 
Tong King Sing, diretor gerente da China Merchant's Steam Navigation Company . 

.. . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . . ... .. . . .. . . . . . •.· ..... .. ..... ... ..... ... ...... ... .... .... . 
Era de fato muita difícil aos fazendeiros acomodarem-se à idéia do trabalho 

livre. Rotineiros nos sistemas agricolas e no sistema das relações sociais, 
compreendiam tão pouco a substituição do escravo pelo trabalhador livre, quanto 
a substituição da carroça de duas rodas pelo carro de quatro rodas, ou a 
substitaição do boi pelo cavalo, como animal de tiro. ~ soluções. inteligen~ 
que lhes eram apresentadas não tinham poder de sedução sôbre os seus espíritos; 
Condenando a utopia do trabalho livre, a maioria começou por acolher mal o 
exemplo de Vergueiro. 

Quando terminava a guerra do Paraguai e que teria sido o momento 
adequado para a abolição da escravatura; quando o Brasil, estuante de vida 
procurava recompor-se do sacrifício da luta e desesperadamente .indagava dos 
rumos melhores que deveria. seguir e fazia contratos impossíveis de imigração, 
os grandes proprietários se mostraram incapazes de realizar as transformações 
sociais e técnicas que simultâneamente se impunham para o progresso do 
Brasil e _para que êsse mesmo progresso não significasse para quase todos êles 
a ruína. Por isso ·mesmo procuravam freiá-lo . Procuravam retardar o dia fatal. 
Procuravam atrair para o Brasil imigrantes do mais baixo padrão possível. ·E 
mesmo ingressando nas fileiras do Partido Liberal ou dos Partidos Republicanos, 
continuavam escravocratas. 

Vimos um pouco de história da imigração no Brasil. Vimos que ela começou 
com o príncipe D. João na aurora de nossa libertação do jugo e das interdições 
lusitanas. Depois as curvas de entrada acompanham o desenvolvimento da 
idéia. abolicionista. Quando o tráfico é intenso, não há imigração. Quando 
o tráfico cessa, a imigração recomeça, timidamente. A medida que diminui o 
número de escravizados, aumenta a entrada de colonos livres que, de pronto, 
tornam evidente, como o exemplo do seu trabalho _e da prosperidade geral 
decorrente, a necesslCl.ade de. abolir o regime infame. Logo em seguida, a 
mesma mentalidade que lutara durante dois séculos tentando escravizar o índio, 
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que escravizara o negro, que tentara aqui integrar o próprio imigrante europeu 
no regime servil de trabalho agrícola, quer receber "coolies" chineses, numa 
volta à idéia da escravidão amarela. Reage a consciência nacional, apoiada 
pelos filhos de imigrantes. Cessa um dia afinal a escravidão e daí por diante 
os trabalhadores europeus afluem em grande número. A imigração significou 
então, plenamente, o trabalho livre em substituição ao trabalho escravo. Signi
ficou o apogeu da riqueza nacional, concentrada nas áreas de maior imigração, 
São Paulo e Rio Grande do Sul. Significou ainda a primeira tentativa séria 
de estabelecimento do regime de pequena propriedade em substituição ao 
latifúndio. 

"Se o regime da pequena propriedade e do trabalho livre se foi estabelecendo 
pouco a pouco entre ·nós - declarava Joaquim Galdino Pimentel em 8 de 
dezembro de 1889 à Assembléia Legislativa Provincial do Rio Grande do Sul -
deve-se isso à colonização. A passagem da indústria pastoril para a agricultura 
própriamente dita já está em grande parte efetuada, graças aos fortes núcleos 
coloniais de São Leopoldo, às margens do rio dos Sinos, do Caí e do Taquari, 
Santa Cruz, Santo Angelo, Três Forquilhas e São Lourenço e às modernas 
colônias Conde d'Eu, -D. Isabel, Caxias e Silveira Martins . Não foi outro o 
motivo por que se deu na Província sem abalo imediato, a extinção do elemento 
servil no trabalho e atividade nacionais". · 

Significou a imigração sobretudo a dignificação do trabalho manual. :J!:sse 
trabalho que até então era feito exclusivamente por escravos e ao qual, 
portanto, estava associada a idéia de escravidão. É muito expressivo a êsse. 
respeito o caso narrado por Kidder, dos alemães contratados em 1839 para a 
construção de pontes e calçadas em Pernambuco. A população' não podia de 
pronto assimilar a idéia de ver homens brancos realizando aquela tarefa. Os 
alemães se viram cercados do desprêzo e da zombaria do povo e ês11es "escravos 
brancos" não puderam levar a obra a bom têrmo. 

Embora menos agressivo, êss~ desprêzo pelo trabalho manual perdura des
graçadamente até hoje e abrange até mesmo as atividades mecânicas e indus
triais. Engenheiro brasileiro estuda engenharia como quem estudasse direito. 
Morris L. Cooke no seu livro Brazil on the March assinala o fato. E Eugênio 
Gudin comentando o livro e o fato, escreve: "Se é verdade que no ramo de 
engenharia civ.il pode-se ser um bom engenheiro sem ter praticado atividades 
manuais, o mesmo não se dá quanto às profissões mecânicas ou industriais 
especializadas. Faz-se um bacharel em direito com preleções orais e uma boà 
biblioteca, mas não se faz um cirurgião 'nem um engenheiro de oficina mecânica, 
nem um perito em tecelagem sem ter visto fazer e aprendido a fazer com 
quem sabe. Temos ~uito quem disserte sôbre máquinas e oficinas, mas quase 
não temos quem as saiba montar, conservar, reparar e operar eficientemente. 
E' tarefa que ,em nossas oficinas e indústrias se entrega aos chamados "mestres" 
sem nenhuma instrução ordinária ou técnica. Na Inglaterra ou nos Estados 
Unidos não se concebe um engenheiro de · qualquer especialidade mecânica ou 
industrial que não tenha feito sua aprendizagem (served his apprenticeship), 
isto é, aprendido a fazer e a executar com suas próprias mãos. Essa sua 
capacidade faz com que êles se sintam bem nas oficinas e nas fábricas, junto 
às máquinas, enquanto os nossos engenl).eiros se refugiam nos escritórios". 

Outros fatos atestam a mesma atitude do brasileiro em face do trabalho 
manual. Moça brasileira não se sente bem carregando embrulhos, o mesmo 
embrulho que uma inglêsa ou americana carregaria com a maior naturalidade. 
A profissão de enfermeira só muito lentamente vai sendo tida na conta que 
merece. Enquanto noutros países, moças da mais alta sociedade procuram 
ascender à dignidade de . enfermeiras, no Brasil uma moça de classe média 
prefere antes arranjar colocação como dactilógrafa. A idéia de enfermagem 
ainda está muito associada à idéia de criadagem, conseqüentemente à jdéia 
de mucamas. 
. O brasileiro comum que por dever de ofício executa trabalhos manuais 
fá"'-los sob o signo de um complexo de inferioridade que transparece freqüente
mente nas atitudes arrogantes e desabusadas de um pedreiro ou de carpinteiro 
por exemplo chamado a executar uma tarefa numa casa de família diante de 
pessoas de outra classe ou de outra raça. Atitudes arrogantes que são indício 
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de uma compensação contra o mal-estar que causa ao operário a sua situação 
na escala dos critérios existentes. 

Fatos como êsses são mais comuns nas populações latinas (paises do sul 
da Europa, canadenses, france~es, etc.) mas no Brasil se agravam particular
mente como sobrevivências culturais do antigo regime ·agrário, baseado no 
trabalho escravo . A presença do trabalhador europeu, mais branco, mais culto, 
e executando com desembaraço, livre de complexos de inferioridade, tarefâs 
manuais, que exigem esfôrço físico, o uso das mãos e dos músculos, tem sido 
útil, nas áreas de imigração, para ajudar o brasileiro a vencer essa triste 
herança. · 

Vimos o imigrante chegando ao Brasil, desbravando a floresta, drenando os 
alagadiços, subindo as montanhas, arrostando os ataques dos índios, construindo 
êle próprio as suas habitações. :msse esfôrço, por vêzes, teve aspectos de heroici
dade, como nos casos narrados de Joi·nville e de Blumenau. 

E tudo isso o imigrante que recebemos e aqui ficou, o fêz de ânimo alegre, 
com naturalidade e contentamento, porque, se não encontrava a casa preparada 
para acolhê-lo, encontrava pelo menos o direito e a liberdade de prepará-Ia. 

Apesar de tôdas as desvantagens do clima, do regime social, do regime de 
terras, a administração do Império e as administrações provinciais souberam 
muitas vêzes dar o auxílio adequado a essas iniciativas, não sendo ausentes 
nem presentes em excesso na vida das colônias. 

Vimos o imigrante contribuindo decisivamente para uma diversificação das 
aptidões vocacionais da população brasileira. Vimo-lo ainda introduzindo no 
Brasil aperfeiçoamento nos sistemas de arrear e atrelar anima'8. Introduzindo 
também a carroça de quatro rodas, o arado e o trolley. Enfim, libertando uma 
boa parte do Brasil de um sistema agrícola primitivo, que o portuguê,s herdara 
do índio e não fôra capaz de modificar decisivamente. Vimos os japonêses 
trazendo para o Brasil novas plantas, uma delas, a juta, que ficou no Amazonas 
depois que êles de lá se retiraram, mas que constitui hoje, a for,,.te de renda 
que está permitindo relativo equilíbrio à economia amazonense. "imo-los, em 
curtissimo espaço de tempo, desenvolver as produções de arroz, de algodão e 
de banana, tornando-se responsáveis, nos anoo que antecederam à guerra, por 
29 % das nossas exportações agríco:tas . 

CONTRIBUIÇAO DO IMIGRANTE NO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL 
DO BRASIL . 

Muito contribuiu também o elemênto imigratório para a formação no 
Brasil, de uma indústria verdadeira, autêntica, com base no artesanato, o 
seu desenvolvimento se fazendo paralelamente ao seu aperfeiçoamento e à sua 
aceitação progressiva. Um contraste com as indústrias de especulação que, já 
na sua gestação procuram o protecionismo e depois crescem fazendo a riqueza 
dos seus proprietários, é certo, mas de modo algum a riqueza dos seus operários, 
nem a do público consumidor, êste último forçado a pagar preços exorbitantes 
por produtos cuja qualidade decai · ao em vez de. melhorar. Indústrias que 
depois de sacrificarem algumas · gerações de• brasileiros se mudam para a 
Argentina. A la bonne heure . .. 

Como símbolo daquele primeiro tipo de indústria, surgido nas áreas de 
imigração, poderíamos citar, entre outros, o caso dos pianos Essenfelder, fabri
cados no Paraná ou a fábrica de gaitas Hering, em Santa Catàrina . 

Quanto às indústrias de pura especulação financeira, fornecedoras de lucros 
extraordinários, é curioso assinalar como elas se desenvolveram nas áreas onde 
outrora dominou o latifúndio, Rio e· São Paulo principalmente. Aí não foi 
possível uma mudança da estrutura econômica num sentido de justiça social -
os grandes capitães da indústria protegida, sendo em verdade os continuadores 
dos fazendeiros latifundiários e escravocratas - mas houve pelo menos um 
crescimento apreciável dessa mesma estrutura capitalista, uma expansão na 
qual influíram decisivamente os imigrantes; sobretudo os de origem italiana 
e libanesa. Bastaria para ilustrar a afirmativa, a análise ~a relação dos nomes 
dos reis, duques e barões da indústria paulista. 
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Aliás o· Sr. Limeira Tejo no seu livro Estatística Industrial do Rio Grande 
do Sul comenta o fato, de referência ao Rio Grande; com as seguintes P!!-lavras: 

, "E' que, diferentemente do resto do Brasil, que perdeu a semente da ativi
dade industrial, o desenvolvimento das atividades fabris no mundo gaúcho partiu 
do trabalho da pequena indústria. E' preciso ainda considerar outras circuns
tâncias, ligadas intimamente à colonização do Estado. A ·profunda influência 
das corr.entes imigratórias '.Qáo . pode ser expres!la, pura e simplesmente, por 
um fenômeno de povoamento. As famílias que . abandonaram o Velho Mundo, 
onde a vida se lhes tornara terrivelmente difícil, "pour faire l' Amérique", 
trouxeram uma tradição de trabalho e uma experiência das coisas que as 
gentes do Novo ·Mundo não haviam tido tempo ainda de adquirir. Não foram . 
sómente os agricultores que vieram ter aqui, sonhando com a fartura da terra 
virgem. Foram também os artesãos, cuja linhagem profissional se perdia nas 
corporações da Idade Média e a quem a técnica de um lado e a ameaça de 
proletarização do outro, empurraram para as plagàs onde as camadas sociais, 
n!o sendo ·ainda estanques, ofereciam maiores oportunidades e um campQ m~ 
largo para os progressos individuais. Com êstes vieram - pode-se dizer -
suas oficinas. De geração a geração, com a ajuda das condições ainda inexplo
radas do meio ambiente, essas oficinas se transformaram em fáóricas. O neto 
do ferreiro, do tecelão, do sapateiro, . do marceneiro que traziam todos aqaela 
grande virtude construtiva e persev.erante das coletividades já sedentárias de 
alguns séculos - o neto dêsses imigrantes é que nossa era veio surpreender 
em sua quase generalidade, como chefe de indústria·. Os motores e as chaminés. 
que hoje integram a paisagem humana dos grandes centros urbanos e que, 
em muitos casos, põem uma nota intrusa na paisagem natural - os motores 
e as chaminés não foram colocados no Rio Grande do Sul por justaposição 
econômica. Cresceram orgânicamente - se se pode usar essa expressão -
como cresce uma árvore, de dentro para fora. Ampliando-se, com o desenvolvi
mento da navegação nacional de cabotagem, o mercado para os produtos da 
pequena oficina riograndense, o aparelhamento crescente dêsses centros de 
trabalho foi uma conseqüência lógica da política elementar de produzir mais 
para satisfazer necessidades maiores de consumo. Dificilmente se aponta no 
Rio Grande do Sul uma indústria que tenha surgido por obra e graça daquela 
miraculosa "aplicação de capitais". Quase tôda exploração i!ldustrlal tem uma 
história, é um . fenômeno de evolução . Quase nunca é um acontecimento isolado 
na atual fisionomia econômica da região. · 

Há ainda a acentuar outra circunstância na economia do mundo gaúcho e 
que vem, de alguma maneira, contrariar leis mais ou menos estabelecidas no 
que diz respeito às conseqüências sociais do desenvolvimento liberal dos meios 
de produção. De acôrdo com essas , leis, sómente à custa de uma ruína da 
economia camponesa, poder-se-la desenvolver a economia industrial. Um desen
volvimento paralelo das duas, uma "conciliação" dos seus interêsses produtores, 
não é solução que se possa conseguir dentro dos quadros da civilização liberal -
afirmam os socialistas. O bem-estar social da coletividade só se pode alcançar 
com a intromissão autoritária e totalitária do Estado na vida do povo, dlrigindo
lhe a economia, abolindo a luta de classes sem lhe suprimir a natural hierarquia 
- doutrinam os ·ultra-nacionalistas. Para uns e para outros - os dois caminhos 
convergem para· um mesmo ponto - não é possível uma coordenação das 
m'últiplas economias que interessam à existência dos homens, se essas economias 

·se desenvolvem ao sabor das iniciativas individuais. Não é ocasião de discutir 
essas questões. Mesmo porque, não se pode fugir à evidência relativa dêsses 

. princípios numa sociedade complexa como a de hoje. Em todos os cantos, 
-estamos vendo uma indústria poderosa ao lado de uma agricultura arruinada. 
Mas aqui no Ri.o Grande do Sul, assiste-se a um espetáculo diferente: paralela 
a um notável progresso industrial desenvolve-se uma agricultura progressista. 
Verifica-se, assiin, um equilíbrio espontâneo na sociedade econômica riogi:an
dense, numa ocasião em que circunstâncias históricas exacerbam os antagonis
mos das relações de produção. 

Para muita gente, tudo isso é milagre de terra . privilegiada. Todavia, se 
algum milagre existe, êsse milagre é de natureza geógráfica. O semi-isolamento 
a que nos referimos, aliado a outra circunstância não menos geo~ráfica - como 
seja o fenômeno da colonização - permitiu, em mo\nentos históricos favoráveis, 
um regime autárquico. E se êsse regime não representa atualmente uma solução 
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para os problemas de nossa economia, teve, no passado ciclo de produção, a 
vantagem de arregimentar tôdas as fôrças de construção, . livrando o mundo 
riograndense, não só daquela fatalidade muito brasileira da monocultura, como 
também, de uma unilateralidade de seu regime de produção. O Rio Grande do 
Sul, sendo um Estado policultor, é também um Estado industrial. Já São Paulo 
e Pernambuco - para citarmos exemplos diferentes - se são Estados industriais, 
são, agrlcolamente, monocultores. São Estados cuja existência se apóia na 
economia de um produto, que pode não ser o único - como de fato não é -
mas que é, históricamente, o principal. · 

1!:sse é o grande segrêdo da pujança econômica do Rio Grande do Sul e 
cuja decifração vamos achar naquele fato da indústria regional ter começado 
do princípio e não ser, como acontece freqüentemente, uma realização estranha 
à história do trabalho gaúcho, surgindo màgicamente por obra e graça de 
grupos financeiros, armados de concessões e senhores de uma técnica que não 
lhes veio às mãos tradicionalmente e sim através da· aquisição dos meios de 
produÇão. Geralmente, a atividade industrial gaúcha surgiu de um desenvolvi
mento lógico da agricultura e pecuária regionais, a princípio como simples 
beneficiamento da matéria prima, depois como acabamento dessa matéria prima 
beneficiada. A origem dos frigoríficos está na charqueada das estâncias, assim 
como a indústria metalúrgica - por sinal a mais adiantada ha América do 
Sul - nasceu nas forjas de velhos artesãos e da mesma maneira que a viti
vinicultura partiu de uma satis~ação doméstica ao gôsto de beber vinho. Essa 
série evolutiva da economia, coincidindo com a série qo acesso individual ao 
·campo de operações cada vez · mais complexas, é que permitiu o des·envolvimento 
homogêneo das fôrças produtoras dêste mundo. Não houve aquela perigosa 
solução de continuidade que, em certos momentos, provoca uma sµbstituição 
social do homem . que partiu do princípio. Os fatôres que estão na primeira 
linha da batalha atual, não são - como se poderia dizer em linguagem militar -
fatôres frescos ~ A mesma fôrça que moveu a produção mais simples, move 
hoje a mais complexa. Em resumo, é possível, partindo da presente situação 
industrial do Estado, descrever uma série histórica que contenha tôdas as etapas 
da economia coletiva, sucedendo-se sempre essas etapas como conseqüências de 
etapas anteriores . Não existe, pois, uma invasão de elementos novos e sim uma 
transformação histórica de elementos originários". 

IMIGRAÇÃO E LIBERDADE 

Nos períodos em que a nação goza de maior liberdade e se governa com 
maior inteligência, é que a fluxo imigratório, por uma coincidência nã9 fortuita, 
atinge as suas curvas mais altas. Vive o Brasil o fruto da visão política e 
administrativa de homens como Campos Sales, Rodrigues Alves e Afonso Pena 
e o pais tem suas portas largamente abertas à imigração. Cai um dia o poder 
nas mãos de aventureiros sem patriotismo e sem escrúpulos, e ei-lo que 
cerra pesadamente suas portas à imigração. Começa, então uma fase aguda 
de desmoralização, de estímulo à ~alandragem, de encarecimento da vida, de 
mais ~reza, de mais fome, de mais doença, ainda, que no passado. 

Estudamos ainda, nesses 110 anos de história da imigração que se estendem 
de 1820 a 1930 os principais erros cometidos no tratamento do problema. Dois 
erros opostos podem os governos cometer nessa questão, como aliás em tôdas 
as outras relativas à vida social: o absenteísmo e o intervencionismo excessivo. 
Freqüentemente os nossos governos estiveram ausentes demais na vida dàs áreas 
coloniais, esquecidos delas, surdos aos apelos feitos para que providenciassem 
ora a construção de um hospital, ora a criação de uma escola, ora a formação 
de um centro de armàs, com oficialidade à altura da tarefa. Outras vêzes o 
Estado fêz sentir a sua presença com brutalidade,' como ainda recentemente 
em Blumenau, chegando a ponto de confiscar bíblias, que eram relíquias de 
família, ou fazendo apagar nos cemitérios inscrições em língua alemã. 

Discutimos as responsabilidades no que respeita à formação dos chamados 
. quistos raciais. Apontamos os abusos dos países de emigração procurando por 

Yêzes enviar para os países de imigração os s'eus piores elementos. Imaginamos 
ter apontado as medidas razoáveis e inteligentes a opor a tais perigos, comba

-tendo as medidas excessivas e ininteligentes. 
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Acompanhando as vicissitudes por que passou no Brasil a história da imi
gração, um fato todavia salta aos nossos olhos. Mesmo nos anos em que entram 
mais imigrantes, mesmo quando o Brasil tem a guiar os seus destl:nos os seus 
melhores homens, mesmo aí nunca o Brasil pôde competir com os Estados 
Unidos ou com a Argentina. Uma série de causas, soçiais umas, geoclimáticas 
outras, determinam a preferência dos trabalhadores europeus por outras nações 
da América. 

UFANISMO 

Tudo quanto vimos constitui a lição do passado, rica de ensinamentos. 
Convém talvez olhar, um pouco, para o futuro, porque talvez de lá, nos possam 
vir advertências e sugestões. Mas antes disso, uma última vez olhemos para o 
passado, assinalando os marcos de uma tradição peculiar ao patriotismo brasi
leiro, o "ufanismo", que remonta ao Descobrimento. E' uma visão otimista dêsse 
nosso país tropical. Da teua e da gente . . Começa com Pero Vaz de Caminha: 

"A terra em si é de muito bons ares . . . e em tal maneira é ·graciosa que 
querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem das águas que tem". 

E lá vem Sebastião da Rocha Pita: 1 

"Do Novo Mundo é a melhor porção. Vastíssima região, felicíssimo terreno, 
em cuja superfície tudo-são frutos, em cujo centro tudo são aromas, tributando 
os seus campos o mais útil alimento, as suas minas o mais fino ouro, os seus 
troncos o mais suave bálsamo, os seus mares · o âmbar mais seleto, admirável 
país· a tôdas as luzes rico, onde, pródigamente profusa a natureza se desentranha 
nas férteis produções. . . Em nenhuma outra região se mostra o céu mais sereno, 
nem madruga mais bela a aurora; o sol em nenhum outro hemisfério tem os 
raios tão dourados nem os reflexos noturnos tão brilhantes; os horizontes, 
ou nasce o sol ou se sepulte, estão sempre claros; as águas, ou se tome nas 
fontes ,pelos campos, ou qentro das povoações, nos aquedutos, são as m_als 
puras; é enfim o Brasil terrena! pa~aíso descoberto, onde têm nascimento e 
curso os maiores rios; domina salutífero clima; influem benignos astros e respi
ram auras suavíssimas que a fazem fértil e povoado de inúmeros habitantes .. . " 

Nos relatórios oficiais então é que, com assombrosa freqüência, encontramos 
a mesma· linguagem. , 

Vimos por exemplo uni, no caso um relatório sôbre a imigração, o já citado 
de Meneses e Sousa, no qual o seu autor mostrando não compreender absoluta
mente as razões pelas quais os imigrantes europeus preferiam a Argentina e 
os Estados Uilidos ao Brasil, faz tôda aquela comparação entre a maldade dos 
americanos do norte e a bondade dos brasileiros. 

Depois, mais perto de nós, veja-se como falava o conde de Afonso Celso: 
"O Brasil é um dos países mais vastos do globo. Descobre-se nêle tudo 

quanto o mundo possui de melhor. Não há no mui;ido país mais belo do que 
o Brasil. .. sem exageros de fantasia, encontram-se na história dos nossos índios 
traços sublimes. Que bela galeria de negros e filhos de negros ilustres a que 
apresenta o Brasil! .. . A história não registra notícia de um povo que, com 
menos recursos mais fizesse do que o português ... Do cruzamento das três 
raças originou-se o tipo do mestiço brasileiro . . 

Nestas condições, o Brasil é um país privilegiado, reunindo elementos que 
lhe conferem primazia sôbre todos os demais. Outros povos apenas se avantajam 
ao nosso naquilo que a idade secular lhes conquistou. O Brasil poderá tornar-se 
o que êles são. :ll:les nunca serão o que é o Brasil". 

E assim corre a linguagem dos ufanistas, freqüentemente sincera, como no 
caso do conde de Afonso Celso. Da parte do homem do povo ignorante e 
semi-alfabetizado, essa crença cega e insensata nos destinos grandiosos do 
Brasil é também sincera, está claro. No administrador público, que tem ace11so 
a muitas fontes de informação• e de comparação, issó foi freqüentemente 
desonestidade. O "ufanismo" dêsses políticos significou geralmente hipocrisia 
e demagogia. 
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PESSIMISMO 

Mas a êsse otimismo, ora ingênuo, ora desleal, tem sucedido uma reação 
pessimista. Não é tanto, convém assinalar, um pessimismo em relação à gente., 
mas à terra. Essa última é que seria má. Solos pobres os nossos, freqüente
mente ácidos, e que vêm sendo neutralizados por meio de queimàdas, que ;tá 
empobreceram e talvez inutilizaram grandes extensões de território, gerando 
lavouras nômades, fastasmas, que vão mudando de lugar e deixandq atrás de 
si vilas e cidades decadentes. · 

As terras se defendem mal contra a erosão, mesmo as famosas "meias 
laranjas" ou "cascos de tartaruga", de São Paulo e do Estado do Rio, tão 
gabadas por alguns. Em vão procurar.emos pelo Brasil inteiro algo que se 
compare com as planicies argentinas, ou americanas, ou australianas ou ucra
nianas. A Amazônia apresenta uma terra ótima nas primeiras plantações. Mas 
cansa depressa, asseguram alguns estudiosos . No Nordeste há o cataclismo 
das sêcas .. 

Também a configuração orográfica dificulta enormemente os transporte.a. 
Para sair da capital da República, em demanda do interior, a Estrada de 
Ferro Central do Brasil precisa de furar 18 túneis. As outras vias férreas têm 
cremalheiras e nelas só podem subi):" três vagões de -cada vez. Américo L. 
Barbosa de Oliveira, cita estudos feiti,>.s pelo Royal Institute of Intemational 
Affairs que considera existirem na América do Sul mais formidáveis obstáculos 
às comunicações do que em qualquer outro continente, acrescentando que a 
escarpa brasileira do leste rivaliza com os Andes senão em altitude, ao menos 
no alcantilado. Compare-se isso com a facilidade com que, na planície norte
americana, se vai do Atlântico ao Pacifico. 

Também o nosso litoral é pobre em portos naturais, em enseadas, compara
tivamente à Austrália, à América do Norte e à Europa. A costa é muito· pouco 
recortada, conferindo ao Brasil cêrca de 7 900 quilômetros, comparativamente 
menos da metade das costas norueguesas. Numa discussão memorável Eduardo 
Prado já assinalara o fato. 

O desenvolvimento da pecuária no Brasil tem sido difícil. o bos taairus 
tem demonstrado poucas possibilidades de conservar, no ambiente tropical, aa 
suas boas qualidades econômicas. Os gados finos como o Aberdeen-Angus ou 
o Hereford mostram-se incapazes de regular convenientemente a própria tempe
ratura quando a irradiação solar é muito intensa. Isso sem falar nas doenças 
e nas pragas a que êsses gados estão sujeitos no ambiente tropical. A adaptação 
do bos taurus se fêz, portanto, com perda do seu rendimento econômico e 
fruto dessa "aclimação degenerativa", como, dentro de perspectiva zootécnica, 
a denominou o professor Otávio Domingues, surge o "curraleiro", surge o "igarapé" 
ou "patuá'', bovídeos pequenos, mirradog que fizeram Artur Neiva dizer que 
existiam no Brasil duas espécies de Jecas-Tatus - uma na sociedade humana, 
outra na sociedade bovina. Foi preciso lançar mão do bos .indicus, para conseguir 
produtog rústicos mas conservando algumas qualidades zootécnicas das raças 
boas do bos taurus. 

As lavouras que medraram no Brasil foram sobretudo o café e o açúear. 
Sobremesa apenas, dizia Capistrano de Abreu. Depois, o cacau, a banana e o 
fumo. Sempre sobremesa. Nada que possa rivalizar com a carne e o pão 
argentinos. Houve outrora, é verdade,. uma lavoura florescente de trigo mas a 
"ferrugem" a fêz desaparecer. 

Glycon de Paiva classificou o Brasil como um produtor de "especiarla.s 
minerais" (tântalo, zircônio, berilo, quartzo) e um produtor de "temperos" 
(manganês, titânio, tungstênio, crotno) para a gra:nde siderurgia. ~se enge
nheiro, agora citado, é aliás um pessimista em relação às reservas florestais do 
Brasil, em relação às riquezas, em combustível, do nosso subsolo, e conseqüente
mente um adversário ferrenho de qualquer idéia de imigração ou de aumento 
da população brasileira . A população que temos já seria excessiva para as 
possibilidades vegetais e minerais do Brasil. Essa população já tem de'9'astado 
excessivamente as nossas florestas. Tôda a gente, quase, cozinha com lenha 
ou carvão vegetal, mesmo aquêles que moram nas cidades. Tudo se faz com 
o sacrifício da floresta. A mandioca consome lenha, pois antes de ser reduzi.da 
a farinha deve passar pelo fogo. As estradas de ferro consomem lenha. Os 

., 
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navios de roda do Amazonas gastam 60 estéreos de lenha por hora. Em Minas 
Gerais os altos fornos da Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira vêm consumindo 
carvão vegetal com tal fome e devastando as matas de tal forma, que vários 
rios, outrora navegáveis, como o das Velhas, são hoje rios caducos. Também 
a Ferro Brasileira, da propriedade de franceses, vem afruinando extensas regiões 
do Estado com a sua siderurgia de cacaracá. Dá peI\a passar por Morro Grande, 
Caeté, Gorceix, sendo que nessa última localidade os franceses, diga-se de 
passagem, vivem uma vida à parte, fugindo da população nacional, como de 
lepra, usando até porteira na rua em que moram. Entretanto, nos filmes· de 
propaganda fazem exibir as piscinas de suas casas particulares como se fôssem 
·~ras sôciais';! ... 

E as doenças do trópico? Enquanto a febre amarela foi extirpada do Brasil 
graças a ·campanhas memoráveis, e a um esfôrço que até hoje continua, na 
Argentina, no ,fim do século X~ houve apenas um surto, que espontâneamente 
se extingiu, por não encontrar o inseto transmissor condições propícias de vida. 

Essa maneira de ver com olhos abertos os obstáculos climáticos, sanitários, 
pedológicos e geológicos que a natureza do Brasil• opõe à civilização gerou, 
entre outros, o magnífico livro de Américo L. ·Barbosa de Oliveira, · cheio de 
sugestões, do mais alto interêsse, sôbre os problemas de colonização do Brasil. 

· Outras vêzes, . contudo, êsse realismo anti-ufanista, descambando para o 
pessimismo, é filho também da demagogia porque se inspira no desejo de 
arranjar sempre uma desculpa para o atraiio nacional. E' um pessimismo que 
aponta as dificuldades da terra, do solo e do clima para então concluir que 
em tais condições ninguém teria feito melhor do que fizemos nós outros. 
Portanto, não precisamos do conselho .nem da colaboração de gente de fora. 
Oomo 11e vê, êsse pessimismo encobre uma forma de ufanismo e de nativismo . 

REALIDADE 

A realidade do Brasil e a sua posição · no quadro mundial impõem contudo 
uma visão diversa não só daquele desvairado otimismo que vai de Pero Vaz 
de Caminha ao conde de Afonso Celso quanto do pessimismo de um Glycon 
de Paiva. Pesa rio momento sôbre os homens atuais do Brasil - sôbre os 
ambros dessa geração medíocre ·- uma tremenda responsabilidade, qual a de 
erlentar e encaminhar o Brasil para grandes destinos. 

Não vai nisso ufanismo, orgulho nativista, delírio de grandeza . E ' uma 
lmpooição das circunstâncias. 

Se por egoismo, por ressentimentos mal digeridos, por burrice voluntária, 
a gente atual do Brasil não estiver à altura dessa tarefa, será então responsável 
por um crime de lesa-humanidade e de lesa-pátria. E um crime cuja punição 
aerá necessàriamente muito severa. Outros virão realizar aqui, contra nós, 
aquilo que . não tivermos o desejo, a capacidade ou a energia de realizar. 

Porque falar assim? Porque, pareça embora linguagem de cabeçalho de 
Jornal carioca, o Brasil é um país de imensas possibilidades. E' o maior país 
4o mundo e a humanidade dificilmente poderá prescindir, por muito tempo 
.-tnda, da sua conveniente utilização. "A própria extensão do país é um motivo 
de estupefação. Em tamanho só é ultrapassado pela União das Repúblicas 
S<>viéticas, mas estas têm imensos territórios sem dúvida para sempre inacessí
tels a um verdadeiro povoamento humano, enquanto o Brasil não possui 'nenhuma 
parte que seja verdadeiramente anecúmena, impossível de ser ocupada pelo 
11.omem. Nenhuma alta montanha, nenhum deserto completo, nenhuma gra;nde 
estepe 'fria". 

Assim se exprime o geógrafo Pierre Deffontaines . 
Realmente estamos diante de um país enorme, o maior do mundo em 

extensões aproveitáveis, onde tudo é difícil mas nada é impossível. Não há 
desertos . Há semi-desertos. Não há montanhas intransponíveis. Há apenas 
montanhas difíceis de transpor. Há muita doença, mas tôdas elas doenças 
realmente extirpáveis, freqüentemente muito fáceis de tratar, e cuja profilaxia 
poderá ser feita com êxito certo. E tudo nesse terre;no se torna cada dia mais 
fiei!. Os insetos transmissores das doenças mais comuns do trópico estão todos 
Identificados e a qualquer momento poderão ser eliminados . Com aralém, 

• 
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ferro e vermífugos poderemos fàcilmente curar as doenças que mais deterioram 
o homem brasileiro. A medicina armou o homem moderno com recursos 
poderosíssimos contra a sífilis e a tuberculose. Os pós inseticidas operam hoj'e 
milagres com os quais não sonhávamos há 10 anos atrás. O trópico deixará 
de ser um cemitério voraz de vidas \ humanas e com obras de engenharia 
sanitár1a, com os progressos da refrigeração, com aralém e D. D . T. desaparecerfi» 
tôdas aquelas entidades impropriamente chamadas anemia tropical, neurastenia 
tropical e preguiça tropical. • 

Não há mais lugar para o pessimismo de um Glycon de Paiva quandlt, 
graças áq desenvolvimento da técnica moderna, temos condições para vencer o 
trópico e tirar f (>rça combustível não só das suas florestas, como das suas 
águas, do seu solo e até. dos seus ventos. E sem falar no átomo: As eliwa 
dirigentes do Brasil têm necessidade urgente de compreender o problema nesses 
têrmos. E devem conseqüentemente chamar gente de fora para nos ajudar 
nessa obra a um tempo patriótica e humana. "O nosso homem rural, escrel'.l' 
Américo L. Barbosa de Oliveira, acostumou-se ·ao regime da subprodução e dO 
subconsumo, entrou numa irresistível espiral de decadência física, social, psic1>
lógica e chegou a um ponto de apatia tal, que a propriedade da terra não lbe 
fala. mais à ambição como faz a qualquer imigrante. Temos em todo pais 
exemplos disso. A. entrega de um pedaço de terra a um homem sem saódt, 
sem ambição, sem necessidades a satisfazer, sem capital, sem- conhecimen~ 
agrícolas e comerciais, não pode constituir por si só a solução do proble~ 
brasileiro". 

Poderíamos acrescentar que aquêles que não entraram nessa decadência 
física, social e psicológica, desejam ser funcionários públicos ou previdenciários. 
Desejam ingressar na classe social da burocracia, classe que ou o Brasil dará 
um jeito nela ou ela acabará com .9 Brasil . 

Para uma obra real de recolonização, de l'edivisão da propriedade fundiária 
no Brasil, de reaproveitamento de territórios devastados, precisamos do concurse 
do imigrante. 

Não podemos dispensar o concurso estrangeiro em capital, imigração e 
·cultura, sob pena de retardarmos consideràvelmente o ritmo de recuperação 
'do Brasil . · · 

Não é falta de amor ao povo brasileiro reconhecer isso e querer, portanto, 
com a cooperação estrangeira, realizar, em uma geração, o que, caso viesse. a 
realizar-se de outra forma, levaria muitas gerações. Mas é falta de patriotismo 
e crime de lesa-humanidade não reconhecer isso, e· por capricho nativista ou 
por teimosia ideológica manter tudo como está na esperança de que um dia, 
um estado totalitário ou uma burocracia paternal, omnisciente e disposta a 
tudo dirigir e prover, venha resolver todos os nossos problemas . 

Freqüentemente, no passado, políticos imperialistas da França, da Inglaterra 
ou da Alemanha falaram do Brasil como de uma possível futura colônia. 
Tais declarações que tanto irritaram o inequívoco patriotismo do povo brasileiro 

f devem ter outra resposta mais sensata que simples manifestações de ira e de 
· protesto. Compete-nos dar nascimento, tom, côr, forma a uma grande e 
poderosa nação. Para o que bastará procede~mos com inteligência, audácia e 
generosidade. Se começarmos, porém, a nos fechar, a não desenvolver o que 
temos, a criar, por cima da miséria nacional e ·na ilusão de combater essa 
mesma miséria, mais e mais burocracia, mais e mais organismos parasitáriat, 
mais e mais aves de rapina, com pomposas iniciais, Sescs, Sises, Soscs, Sesia, 
conselhos disto e institutos daquilo, então estaremos deliberadamente praticando 
um crime que embora venha a aproveitar transitóriamente a uns poucos ines
crupulosos, irá cqstar muito caro ao Brasil, talvez, o sacrifício de sua. dignidade 
e de sua independência. 

Â PALAVRA DA 'DEMOCRACIA 

E' assim que, daqueles grupos partidários ou clubes político&, que hoje 
encarnam a democracia brasileira, esperamos uma palavra sôbre o problema 
imigratório. E ' êsse um assunto que interessa à democracia brasileira e que é 
aiempre tratado politicamente . .., 
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Nas nossas idéias acêrca de imigração logo se reflete o nosso ·ponto de 
vista politico, mais ou menos democrático, mais ou menos racista, . mais ou 
menos militarista, mais ou menos burocrático, paternalístico e totalitário, mais 
ou menos integralista, mais ou menos comunista. A questão nunca é tratada 
de um ponto de vista puramente, friamente racional. Nem o poderia ser; 'Julgar 
racionalmente o que convém a uma naçã.,o depende do nosso conceito de 
utilidade . Julgar aquilo que a tornará mais feliz ou mais próspera - no caso, 
receber ou não imigrantes, depende do nosso .conceito de prosperidade como 
nosso instinto de felicidade. 

A democracia brasileira será necessàriamente generosa . Tanto pelas lições 
do passado quanto pelas solicitações do futuro. 

Inclinar-se-á por uma política de portas abertas mas também, está claro, 
de olhos abertos. A generosidade não exclui a vigilância . Recebendo imigrantes, 
povos de tôdas as terras que aqui vierem trabalhar conosco, estaremos necessà
riamente atentos tanto às dificuldades inerentes e fatais que existem na vida, 
sempre, qualquer que seja a política que se adote, como também para os 
abusos e deformações suscetíveis de se enxertarem na árvore do nosso sonho 
grande e generoso. O Brasil precisará ter os olhos abertos para preservar as 
coisas boas que êle possui e que poderão ser varridas daqui, se não soubermos 
lutar por elas. 

Somos por exemplo um país sem ódio de raças . Nesse terreno caminhamos 
na frente de tôdas as nações, para a criaÇão de uma verdadeira democracia 
racial. Populações européias que se transferirem para cá, especialmente vindas 
de países nórdicos, poderão pão se adaptar de pronto à situação a que chegamos, 
de relativa vitória sôbre os preconceitos de raça. 

O legislador deverá pensar nesse assunto e com inteligência - sempre com 
Inteligência - procurar preservar essa característica feliz da nossa formação 
b1stórica. Adotando medidas adequadas. Por exemplo, negando vantagens ofi
clais aos colégios que praticarem política de discriminação racial. IULce preju
dlce, colou bar, nada disso queremos ver imperando sob o céu brasileiro. 

Não nos propomos todavia a tratar aqui de todos os problemas que derivarão 
da adoção de uma política de portas abertas. Queremos apenas afirmar que 
não os fgnoramos. Mas acreditamos que dentro do espírito de fé, de generosidade 
e de vigilância da Democracia, encontraremos para todos êles a solução melhor. 

~ Se lhe lntereHa adqnlrlr as pnbllcações do Conselho Nacional de Ueografla, escreva à 
_. •na Secretaria (Praça Mahatma Gandhl, 14 - Edlficlo Francisco Serrador - IS.0 andar -
IU• de .Janeiro) que o atenderá pronta e aatl1fat0rlam:ente. 
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· CAPíTULO IV 

OS MÉTODOS DE PRODUÇAO DOS SITIANTES ALEMAES 

1. Superfí,cie, em média, cultivada 

Antigamente, o govêrno distribuía lotes com mais de 50 hectares; reduziu-os, 
mais tarde, à metade, aproximadamente, estabelecendo, por fim, como unidade, 
25 hectares. Daí designar-se de "colônia" uma superfície de 25 hectares. 
Através dos mais diver~os processos de transferência de propriedade, algumas 
famílias se assenhorearam de 20 "colônias" ou mais. A média, porém, é de 
2 a 3 "colônias" ou seja 50 a 75 hectares. Uma superfície de 75 hectares é 
cultivada, mais ou menos, da seguinte maneira: 

1. Café (3 000 pés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1% a 2 ha. 
2. Milho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 a 6 ha. 
3. Tubérculos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ha. 
4. Pastos . , .............................. · 4 ha. 

O que se verifica, · portanto, é o cultivo de meia "colônia", ou seja um sexto 
de todo o sítio. Acrescentem-se de 10 a 12 hectares (quase a metade da "colônia") 

. desbravados, mas sem amanho, os quais se destinam à plantação de milho e 
tubérculos. O resto é mata. 

As "colônias" da planície afastam-se, não raro, dêsse esquema, o que sucede 
quando se intensifica a criação de gado, havendo necessidade de um pasto maior. 
Também apresentam fisionomia . diversa. os sítios muito novos: aí encontramos, 
geralmente, bem mais terra para o cultivo de mandioca e milho, que são vendidos 
enquanto se espera a colheita do café. 

2. 1 A derrubada 

Antes de começar as plantações, o colono tem de derrubar a mata; todo 
ano, êle procura, na medida do possível, conquistar à floresta novas áreas para 
a cultura. 

1. A derrubada - O desbravamento começa com o corte dos arbustos, para 
o que se utiliza o facão, que tem a forma de uma espada curta, e a foice 
(Faschinenmesser), uma lâmina fixa a um cabo longo. curvada, ao fim, como 
uma ceifeira, de modo a servir para· golpear e segar. O colono chama-a de 
"Fose'', e "fosen" (do português "foiçar") a atividade exercida com êsse instru
mento. 

Depois de consumada essa primeira operação de limpeza, passa-se, com a 
ajuda do machado e da serra, à derrubada das árvores. Os 'troncos são golpeados 
à altura do peito. Só quando as árvores são mais possantes, convém escolher 
um ponto mais alto em que o diâmetro seja menor. Levanta-se, então, um 
andaime em tôrno da árvore derrubá-la cust,a, muitas vêzes, mais de um dia 
de trabalho. As árvores menotes, que são golpeadas de leve, são arrastadas pela 
queda dos grandes troncos. A derrubada exige muito esfôrço e atenção, pois não 
raro é difícil calcular a direção da queda. Quanto agricultor foi vítima de seu 
trabalho, principalmente no comêço da colonização! 

2. A queimada - 8 a 10 semanas depois da derrubada, se ~ tempo tiver 
esta.do sêco, toca-se fogo às árvores e arbustos caídos; em caso contrário, espera-

• Tràduzido para o vernáculo pelo Sr. Reginaldo Sant'Ana. 

B.G. -4 
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se mais algum tempo. Nem todos os troncos comburem. E' desejável que o fogo 
não seja excessivamente forte. Do contrário, destruir-se-ia o húmus, e o 
terreno se .endureceria como um tijolo, e o volume de cinza produzido seria 
tão grande que dificilmente se misturaria com a terra. Quando tal sucede, não 
se cogita da cultura de milho, que exige terreno muito fôfo . A taioba, uma 
planta tuberculífera, cresce, então, vigorosamente, e a cultura do café não é 
prejudicada. Mas é melhor quando o fogo é menos intenso, e sobra uma parte 
apreciável de hastes e ramos, entre os quais se encontram muita madeira de 
lei. O terreno se conserva, então úmido, e se desenvolve melhor, depois, a 
desejada capoeira. / ' 

Pior que a combustão demasiada é a queima insuficiente que pode inutilizar, 
completamente, a .roça, por · um ·ou dois anos, pois repetir, logo, a queimada 
quase nunca é possível. Anteriormente, os colonos cuídadosos faziam fogueira:! 
com os ramos e hastes que remanesciam. Mas, essa prática foi sendo afastada, 
cada vez mais, porque tornava o terreno irregular: nos pontos atingidos por 
essa queima, o fogo atuava forte demais. · 

Hoje deixa-se ficar on.de está a madeira renascente,. após o fôgo insuficiente,. 
plantando-se nos espaços desimpedidos, até onde fôr viável, e espera-se a quei
mada que, no ano seguinte, depois de crescer a capoeira, se torna necessária. De 
início, foiça-se a capoeira; 4 a 6 semanas depois, realiza-se a queimada. O terreno 
fica, então, melhor do que .era antes, queimado com mais regularidade e livre dos· 
destroços da mata. Planta-se novamente. 

Após a colheita, deixa-se a terra descansar um ano. Depois foiça-se e 
planta-se, ao que segue novo ano de repouso para o solo. Procede-se, dessa 
maneira, três vêzes sucessivas, sendo necessário, em seguida, proporcionar ao 
terreno dois anos de descanso, e, mais tarde, _até três a quatro anos. Não 
se'ndo adubado, o solo esgota-se, por fim, totalmente, e produz, no máximo, 
um pasto ralo. Crescem, então, no planalto, as filifolhas. Constituem um sinal 
de terreno inteiramente esgotado. · · 

3. O café: plantação, trato culturàl e colheita 1 

O café, como produção única de exportação, é a mais\ importante atividade· 
econômica do colono, embora não seja a maior do ponto de vista da superfície. 
Imprime direção a tôda a economia. 

Cultiva-se, geralmente, café "bourbon" e crioulo. O bourbon tem a vantagem 
de amadurecer mais ràpidamente que o outro. O crioulo, entretanto, proporciona 
rendimentos anuais mais regulares. O "bourbon" floresce na região alta, nos 
meses de outubro a janeiro, o crioulo nos mese30de janeiro a março. Só excepcio
nalmente, cultiva-se café .de grão pequeno. Os colonos costumam iniciar a plan
tação imediatamente após a queimada. As mudas que utilizam são os arbustos 
de 1 a 3 anos, que · crescem, espontâneamente, nos ve1hos cafezais ou nas 
proximidades. Alcançar-se-iam melhores resultados com o processo de viveiros. 
o que exigiria, porém, esfôrço e atenção especiais; daí, talvez, não convir. 
econômicamente, ao colono, que só dispõe de poucos braços. 

As mudas são plantadas em filas, que, entre si, distam 3 metros, mais ou 
menos. Não correm paralelas à base da encosta, mas, perpendicularmente, o 
que demonstra não se usar o arado, no Espírito Santo. Na região alta, em 
cujos lugares elevados não se dá bem, prefere-se o lado do sol (o do norte), 
das encostas; na planície quente, onde a colheita fàcilmente estorrica, prefere-se 
o lado da sombra (o do sul) . 

As possíveis culturas associadas são o milho (de raízes superficiais), o 
cará, a .taioba e a mandioca, cujas raízes, segundo Kaerger, "penetram nas 
partes do solo que encerram reservas- nutritivas para .as necessidades. fut':lras 
do cafeeiro". Acrescentem-se as batatas doces, que "se tem revelado preJudi~1ais, 
brotando, por tôda parte, tubérculos, que, ao_ serem arrancados, podem, facil
mente, danificar as raízes do cafeeiro". 

Os cuidados com o cafeeiro quase se restrigem a limpar o terreno, com a 
enxada, de -ervas daninhas. No Espírito Santo, essa limpeza realiza-se, em 

1 

1 Vide ,Kaerger, págs. 288 e seguintes. Wemlcke, págs. 54 e seguintes. 
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regra, duas vêzes por ano (na zona balxa, com freqüência, 3 vêzes; na alta, 
tem havido casos de uma só vez), enquanto em São Paulo se considera necessário 
executá-la quatro a cinco vêzés. Faz parte do trato cultural afastar do cafeeiro 
um parasita: a erva de passarinho, assim chamada, porque a semente atinge 
o cafeeiro, por intermédio dos excrementos dos pássaros. 

O colono não conhece a poda. Nem é usual cortar ou serrar as hastes já 
mortas, "embora cortes adequados aumentassem e assegurassem, por mais tempo, 
a frutificação e prolongassem a existência das árvores".• 

. A aradura, como já vimos, é desconhecida. Só excepcionalmente, aduba-se. 
Recentem~nte, incentivaram-se ~xperiências ·de adubação artificial. 

Há cafeeiros que já no terceiro ano (em São Paulo no 4.0 e 5.0~ começam 
a frutificar. E' o tempo em que na zona baixa, começa, imediatamente, a 
colheita, que se inicia na· região alta, mais tardiamente, no 5.0 ou 6.0 ano. 
O cafeeiro carrega mais entre o 7.0 e o 20.0 , havendo, não raro, casos de boa 
colheita até aos trinta anos. Daí em diante, o cafeeiro, vai-s~ ràpidamente, 
tornando improdutivo. 

Não é possível colhêr o café de uma só vez, pois os grãos não amadurecem 
a um só tempo. Quanto mais alto fôr o local da plantação, mais tardia e. 
irregularmente sazonam os grãos, e mais amiudadas vê:aes tem o· colono de· se 
ocupar com a colheita. Assim, a colheita na zona alta dura muitos meses, 
particularmente os de setembro a janeiro; na baixa, os de maio, junho e julho. 

Os coionos derriçam os grã~ das hastes, deixando-os cair em peneiras e 
evitando que os grãos verdes as atravessem. (A colheita se faz muito cedo, 
enquanto os arbustos estão orvalhados, o que facilita tirar os grãos dos galhos. 
Naturalmente que êsse trabalho em contacto com a umidade não é dos mais 
cômodos) . Varrem-.se · e juntam-se · os grãos já caídos, na maioria pretos. São 
postos em peneiras e abanados, a fim de se livrarem, tanto quanto possível, de 
corpos estranhos . 

Depois, enzaca-se o café, que é carregado, encosta abaixo, até o caminho e 
daí para casa. O colono traz a carga sôbre os próprios ombros, e, às vêzes, 
utiliza mulas. 

O café dá mais frutos nas altitudes medianas. Consideram-se cem arrôbas 
(1 500 quilogramas) de café não ·descascados. por 100 pés, como execelente colheita. 
O arbusto isolado fornece, não raras vêzes, três a quatro quilos, mas uma 
plantação nunca atinge, em média, tal resultado. O maior rendimento médio 
que se alcança é de 2 quilos por pé. Não há colheita dessa importância, 
em Santa Joana, nem às margens do rio Larnego e do rio Claro. Em Santa 
Joana, têm-se por boa colheita 1 200 quilos por 1 000 cafeeiros.. _ 

Só podem passar com uma colheita de 30 a 50 arrôbas, iniciantes ou colonos 
mais velhos, que não têm mals filhos para cuidar. Produzindo menos, o que 
excepcionalmente aco.ntece, _tem o colono de procurar, possivelmente com a 
venda de milho, o necessário ganho adicional. Uma colheita de 100 a 150 arrôbas 
constitui a média. Quem colhe 250 a 300,' passa por abastado, e rico quem 
apanha 500 a 600. Um verdadeiro nababo ~ o que chega a produzir 1 000 arrôbas. 
Quando se houve falar de um felizardo cu]os cafezais forneceriam, anualmente, 
2 000 a 3 000 arrôbas, trata-se, indubitàvelmente, de mera fantasia. Uma colheita 
dêsse porte não se pode realizar na pequena emprêsa, mas exigiria o auxílio 
de fôrças de trabálho mais numerosas, vindas de fora. 

Uma pessoa isolada será capaz de colhêr, no máximo, duas e meia arrôba,s 
por dia, mas, assim mesmo, se os cafeeiros carregarem abundantemente. Uma 
arrôba por homem-dia já é uma boa média. Se a colheita, própriamente, não 
dura mais de 40 a 60 dias, e os pequenos agricultores nãó dispõem de mais 
de 6 a 8 pessoas que trabalham, é evidente que o maior rendimento é de 
60 x 8 x 2,5 = 1 200 arrôbas. 

Lembramos que o café consumido, em média, por uma família, no Espírito 
Santo, importa, mais ou menos, em 5 arrôbas por ano. Estimamos que vivam, 
atualmente, nesse Estado, 50 000 famílias. Deduz-se daí que à quantidade do 
consumo interno é de 2!)0 000 arrôbas. A exportação, como já vimos, é de 3 000 000. 
A produção total do Estado atinge, portanto, ª' 31/4 milhões. 

• Fesca, pág. 220. 
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Relativamente à parte com que concorrem os colonos alemães para essa 
produção total, não sê pode ir além de um,a conjetura: Admitamos existir, ao 
lado das 2 000 famílias evangélicas, 1 000 famílias alemãs de outras seitas, supo
nhamos haver, por conseguinte, 3 000 sítios nos quais presumiríamos que se 
colhessem, em média 150 arrôbas; daí inferiríamos que os alemães· produzem 
450 000 arrôbas de café. Essa quantidade seria, mais ou menos, a sétima parte 
de tôda a produção do Est~do . 

4,_ O beneficiamento do café 

O café apanl{ado do chão é pôsto em água corrente (o que não se dá com 
o que se colhe dos arbustos) . Os corpos estranhos imergem e separam-se das 
bagas que bóiam, são recolhidas em peneiras e, depois, amontoadas com as 
não lavadas . As tulhas, assim formadas, se aquecem e as cascas dos frutos 
racham. O café, a seguir, é espalhado no terreiro e exposto ao sol, a fim de 
que os invólucros fiquem secos e quebradiços . Quando vem chuva, os colonos 
juntam o café com pás de madeira e o levam para um barracão. 

· E' índice de progresso possuir um sítio o chamado carro de café, um vagão 
de secagem com pequenas rodas que deslizam sôbre trilhos de madeira que 
vão dar num alpendre, destrnado a proteger o produto contra as chuvas. l!:sse 
mecanismo é dispensável na zona baixa, pois, ai, pouco chove. Mesmo na alta, 
não se encontra freqüentemente . 

Após a secagem, pila-se o café, a fim de, tirar-lhe a casca. Para isso, usa-se, 
na maioria dos sítios, o monjolo (daí "mascholle", palavra corrente entre os 
colonos, originada da corrupção do vocábulo brasileiro monjolo). Assim se 
designa uma peça geralmente utilizada no Brasil,• a qual aproveita a fôrça 
hidráulica para a atividade de pilar, e é constituída da seguinte maneira: 
imagine-se uma trave de balança com um braço terminando em pilão e <> 
outro ôco. Neste penetra a água forçando-o a descer, enquanto o pilão sobe. 
O braço ôco, ao abaixar-se, perde a água, e fica mais leve; o i,>ilão cai, então, 
numa grande cuba, onde está o café para descascar. O tempo do movimento 
de subir e descer varia com a quantidade de água e com o pêso do martelo, 
sendo, em geral, de 10 a 20 segundos; há, portanto, relativa lentidão. l!:sse 
aparelho tem a vantagem de não precisar de fiscalização. Os grãos se libertam 
dos invólucros, com o pilamento, mas há os que se quebram e os que não se 
livram completamente da película !?rateada situada\ em baixo do pergaminho. 

Em emprêsas grandes, utillza-se, em lugar do monjolo, um moinho de pilar, 
que dispõe de vários martelos, os quais, acionados por uma roda hidráulica, 
sobem e caem, alternativamente. 

Os grãos misturados com as cascas partidas, são, por fim, derramados na 
peneira plana de palha, a qual é sacudida, o que faz separarem-se, fàcilmente. 
dos grãos, as cascas, que são mais leves. A peneira, nas grandes explorações, é 
substituida por um ventilador, construido do mesmo modo que a máquina de 
limpar cereais, na Alemanha, diferençando-se, apenas, no traçado feito de acôrd<> 
com o grão de café . • ' 

5. O milho e a abóbora 

O milho é cultura: 
1) principal, a que se associa a da abóbora; 
2) acessória à plantação de café (1 a 2 colheitas) ; 

· 3) raras vêzes, de terreno de pasto. 
Inicia-se o plantio, fazendo-se buracos com a enxada, distantes um passo, 

mais ou menos, uns dos outros, recebendo, cada um, 4 a 5 grãos e sendo, depois, 
cobertos de terra . 

• Os alemães, no sul, chamam-no, ainda, de "negro preguiçoso" (fauler Neger) . O 
monjolo proveio P,o p!lão, •que, até hoje, não falta em nenhum lar bras!leiro, urna peça, metade 
da altura de um homem, de madeira dura, com uma' cavidade feita .com uma talhadeira ou 
a fogo. Com a mão de pilão, um machucador, executam7se operações de despedaçar e des-
cascar'' . · 
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E' boa colheita" .a multiplicação do grão por 150, e muito boa, a ·multiplicação 
por 200. Entre os holandeses, em Santa Leopoldina, onde o terreno é menos 
fértil, entre 50 a 100 vêzes a quantidade de grãos. semeados. Um colono colhe, 
de modo geral, 50 a 100 sacos (de 80 litros, cada um). Alguns se aproveitam 
para fazer pão, e os outros se destinam à alimentação dos animais. Durante 
os primeiros anos do sitio, enquanto os cafeeiros não frutificam, vende-se milho, 
que, nesse período, constitui, em regra, a mais importante fonte de receita. 
Mais tarde, só se cultiva para as próprias necessidades. 

O milho, apenas debulhado, serve para a alimentação dos animais. A 
debulha faz-se, freqüentemênte, a mão. Há colonos que simplificam o trabalho, 
utilizando uma debulhadeira, um aparelho agora introduzido, que se roda ma
nualmente, Dá-se o milho cru ao gado, como a aveia, em países europeus, à 
qual .substitui, no Espírito Santo. Cozido, alimentaria melhor, segundo opina 
Kaerger. Eventualmente, a palha de · milho é empregada para alimentar Of 
animais. Desfiada, presta-se para encher colchões. 

Um moinho, existente em todos os sítios, impulsionado por fôrça hidráulica, 
faz o fubá de milho, utilizado na preparação do pão. A água percorre uma 
calha que se vai estreitando na medida em que se aproxima da turbina; esta 
impulsiona um eixo em posição vertical. l!:sse atravessa uma mó fixa, nal qual 
fricciona outra mó, prêsa à extremidade superior do eixo que a move. A mó 
superior é perfurada, a fim de que o funil introduza os grãos que vêm de um 
recipiente, colocado acima . 

Sempre se cultiva a abóbora junto com o .milho. Após a apanha ·c;to milho, 
colhe-se a abóbora, o que se faz no inverno, quando há tempo sêco conforme 
forem exigindo as necessidades. A utilidade principal da abóbora é alimentar 
os animais. 

6. Os tubérculos 

A mandioca - Distingue-se a doce da venenosa, amarga (aipim e mandioca 
brava) . No Espírito Santo, ·cultivam-se ambas as espécies. Dão-se poucos cuidados 
a êsses rizomas. O terreno não é preparado por arado, nem por enxada, nem 
por grades. Na zona baixa, planta-se a mandioca, sempre que possível, em 
terreno muito queimado: enterram-se tanchões, de 10 a 15 centi~etros de 
comprimento, com vários olpos, a uma distância de 80 centímetros a 1 metro, 
uns dos outros, em buracos feitos a enxada; na região alta, planta-se, geralmente, 
a distância menor. A época de plantio é a segunda metade do inverno. 

Os tratos culturais se restringem, na região baixa, a eliminar, com a enxada, 
a erva má; terminam depois de três a quatro meses, quando a planta sombreia 
bastante o campo. Na zona alta, sacha-se até que os tubérculos brotem. Mas, 
depois, ainda se monda. Passado um ano, decapita-se a mandioca brava, para 
incentivar o desenvolvimento dos tubérculos . 

Na. zona baixa, a colheita começa em fevereiro; na alta, em abril. Mas 
não se realiza de uma só vez; arrancam-se as raízes de acôrdo com ai; necessi
dades. Em Jequitibá, o aipim dá, depois de dois anos, 1 a~ quilos de tubérculos 
por planta; após quatro anos, 2 a 4 qtiilos; nos lugares baixos, 3 a 6. A raiz 
da mandioca brava é, geralmente, mais pesada. Decorridos quatro anos, deve-se 

. desarraigar o aipim; e cinco anos, a mandioca brava. 
O aipim é um sucedâneo da batata. Como esta, cozinha-se e come-se. A 

'mandioca brava. é transformada em farinha, utilizando os colonos, um proceSflO 
comum em todo o Brasil: Os tubérculos são Iavadofl, raspados, enxaguados e, 
a seguir, comprimidos de encontro a um ralador, em movimento giratório, que 
os converte em massa pastosa. Esta é levada a uma prensa de madeira, que 
dela extrai o suco, portador de ácido cianídrico. A prensa tomou o lugar do 
antigo tipiti, um trançado de palha comprido, em forma de linguiça, ainda hoje 
usado por certos colonos. l!:stes enchem-no de pasta de mandioca e o dependu
ram, de modo que o suco venenoso se escoe. Depois, leva-se a massa a um 
tacho; ai é assada, transformando-se em farinha, que, em geral, se come com 
feijão. O suco escoado é passive! de aproveitamento recolhendo-se a um vaso, 
onde, após algum tempo, se deposita uma fécula, a tapioca. No Espíritp Santo, 
ela não tem aplicação alguma . · 
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Taíá ou taioba - Há a taioba branca e a amarela. As amarelas têm 
hastes azuis, as fôlhas e a casca do tubérculo, azuladas. São chamadas de 
àmarelas, porque o tubérculo, depois de descascado, é amarelo como a cenoura, 
à qual se assemelha em gôsto. Prefere terreno argiloso, de vale, frouxo e 
areiento, e exige mais umidade que o aipim. Planta-se (na região alta, em 
.setembro; na baixa, em outubro), sempre que possível, em terreno bem queimado, 
à distância de cinqüenta centímetros. Os tratos culturais consistem em limpar 
o terreno a enxada, e, mais tarde, em mondar, de vez em quando. O mais tardar, 
após um ano, os tubérculos têm de ser colhidos. Mantêm-se bem conservados 
como a batata. E' costume fazer-se a colheita depois de 7 a 9 meses. 

O inhame só dá bem à beira d'água. Planta-se, de preferência, à margem 
de rios e riachos. Nos lugares baixos, quase n~o é chltivado. O plantio realiza-se 
em setembro e outubro. Seis meses depois, os tubérculos já estão maduros; 
~urante vários anos, podem ser colhidos em qualquer ocasião. No Espírito santo, 
serve, exclusivamente, para alimentar os a'nimais. · · 

A batata doce desénvolve-se em qualquer parte, sem apresentar, quase, 
incompatibilidade com nenhum terreno. Suporta muita chuva. Planta,...se sem
pre que possível, em terreno queimado, à distância de 50 centímetros a 1 metro. 
Os sarmentos desempenham o papel de tanchões; a planta •não provém do 
tubérculo. Faz-se o plantio em fevereiro, março e setembro. Três a seis meses 
depois, colhe-se a batata. 

O cará requer terreno úmido e prefere a p-lanície. Planta-se em setembro 
e outubro, e colhe-se seis meses depois. Sua utilidade principal é a de alimento 
para os animais; às vêzes, substitui a batata, quando, geralmente, se:r;ve de 
complemento ~o pão. 

O amendoim cultiva-se na planície, em terreno arenoso. Come-se, em regra, 
cozido; às vêzes, cru. E' muito apreciado pelos italianos e brasileiros. 

Com algum amanho, as batatas inglêsas dão bem no planalto; mas, são 
pouco plantadas, pois o cultivo dos outros tubérculos exige menos esfôrço . 
. Daí serem importadas. 

,7. As outras culturas 

Feijão prêto - As vêzes, é cultivado juntamente com o milho, o que, 
entretanto, não convém. Como o milho, exige terreno limpo e queimado, porém 
menos umidade. Associado à farinha de mandioca, constitui o prato nacional 
brasileiro. · 

"O crescimento dura, apenas, três meses. Por isso, em regra, basta mondar 
uma vez". "O plantio é rápido. Com uma enxada fazem-se buracos, trinta 
centímetros distantes uns dos outros, lançando-se nêles quatro a cinco grãos 
ou, eventualmente,_ seis a sete, em seguida, levemente cobertos com terra". 
(Kaerger, p.45) . 

Chuchu - Trepadeira que dá frutos, que têm uma carne semelhante à do 
pepino constituindo um legume. 

Bananeira - Nos lugares baixos, é onde melhor se desenvolve; na zona 
alta, ainda próporciona bons resultados. O colono planta-a quando começa a 
organizar seu sítio. A bananeira não requer amanho' e dura muito. Há as 
bananas quy se comem cruas, as de cozinhar e as de assar. E' também empregada 
na prepar~ão de vinagre. . 

O fumo consumido é, na maior parte, importado. E' provável que se 
aclimatasse bem em tôdas as regiões do Estado, mas apenas na parte baixa é 
cultivado, assim mesmo em escala reduzida, para uso próprio. 

A cana de açú.car plantada na zona alta destina-se, exclusivamente, à ali
mentação dos animais; a da região baixa aprovei~a-se, também, para a fabrica
ção de açúcar. A plantação obedece a processos muito primitivos. Cavam-se 
buracos, distando, entre si, lm20 a lm50; nêles se metem hastes de cana, 
desfolhadas, com 20 a 30 centímetros de 'comprimento. Cada buraco recebe doa: 
tanchões. Corta-se cana, durante muitos anos, sem nova plantação1 

O plantio é em outubro e novembro. 



TRANSCÍUÇõES 1061 

.A fabricação do açúcar, como a cultura da cana, segue métodos multo 
primitivos; dai só se conseguir um produto muito grosseiro, a rapadura. Inicial
mente, a cana é levada à prensa. Esta é formada, em regra, de dois ou três 
rolos de madeira, em posição vertical, postos em movimento por boi ou cavalo. 
O caldo que se escoa é coado em sacos, depois trazido para um grande tacho 
de ferro e ai, cozido, durante três horas, mais ou menos, sendo mexido, ininter
ruptamente1 até ficar espêsso. Retira-se a espuma, mexe-se a substância pastosa. 
até esfriar, a qual se vaza, por fim, em fôrmas. Seria conveniente fabricar o 
açúcar por meio de uma cooperativa Há planos adiantados, em Vinte e Cinco. 
Mas, à realização se opõem grandes Amculdades. E' indiscutível que a produção 
atual só chega para as próprias necessidades. 

Na planície, o · arroz poderia ser plantado em larga escala: O Espírito Santo 
importa êsse produto, embora tivesse meios para cobrir plenamente o consumo 
interno. 

Frutas - As principais espécies cultivadas pelos colonos são : laranja, tan
gerina, mamão, pessego, ameixa, amora, melancia, goiaba, manga (especialmente 
nos lugares baixos) e côcos (só nos lugares baixos) . 

8. A criação 

O gado bovino - É estimável em 10 cabeças a quantidade de gado, possuída, 
em média por cada colono; existem sítios com 2 a 3 cabeças, e outros, com 20 a 30. 
Há ainda, casos menos freqüentes de colonos que dispõem de maior número. 
Nas regiões montanhosas, a pecuária, em geral, só a muito custo, tem-se 
desenvolvido. Os bezerros morrem fàcilmente. Lavra a praga de um moscão, 
cuja ~arva ataca a pele do gado, desvalorizando o couro e molestando muito 
o animal . 

O gado progride excelentemente na zona baixa onde os pastos são melhores. 
e se encontram áreas planas maiores. A reprodução aI1Ual é quase infalível; 
as vacas parem vários bezerros, de 11 em 11 meses. O gado cresce com mais 
rapidez e fica mais pesad-0 que no planalto. Daí explorar-se a pecuária em 
escala mais larga. São freqüentes rebanhos de 40 a 60 cabeças. Há, ainda, 
os de 100 a 200; são raros, porque ultrapassam as restritas possibilidades 
de venda. 

Tanto na zona alta cómo na baixa, produz-se leite, quase que exclusivamente 
para as necessidades caseiras. Uma boa vaca fornece cêrca de 6 litros; excep
cionalmente, muito mais .Consome-se leite, principalmente sob a forma de 
queijo e de manteiga; dá-se coalhada aos porcos. Um ou outro colono vende 
laticínios aos vendeiros. Recentemente, enviou-se manteiga para Vitória, mas, 
em péquena escala. Há a importação de manteiga e queijo, de Minas Gerais. 
Os bovinos são pouco empregados em tração e, assim mesmo, só na região baixa. 
Para o corte escolhem os machos, raramente vacas. 

Na zona alta, uma boa vaca leiteira, custa 100 a 150 mil réis; na baixa, é 
mais barata por unidade de pêso; entretanto, atinge, muitas vêzes, um valor 
de 200 mil réis em virtude de um pêso total maior. Uma vaca, sem leite, custa, 
em Carapinho, 70 a 80 mil réis. Tanto na região alta, como na baixa, a .arrôba 
(15 quilos) de carne. é avaliada em 7 niil réis. Na zona baixa, uma arrôba 
de animal vivo custa 5 mil réis . Por um quilo de manteiga, os colonos exigem, 
na planície, um a um e meio mil réis; na região alta, 2 mil réis; os vendeiros 
cobram um pouco mais. Não se ve·nde carne de vitela . 

Porcos - Cada colcme>Ptem, em média, 20 a 40 porcos. As varas são maiores 
na região baixa, mas, raramente, vão além de 100 cabeças. 

No primeiro ano, dá-se-lhes forragem; há, · também, os suínos que pastám 
livremente . Passado um ano, alguns tipos estão aptos para a ceva; outros, só 
após decorrerem dois anos. Cevam-se os- porcos com milho, coalhada, batatas, 
aipim, mamão, abóbora . e fôlhas, como forragem. O milho e a abóbora são 
excelentes alimentos de engorda. 

Os porcos alcançam, em média, um pêso de 10 a 15 arrôbas. 
Pelo número de cabeças das varas deduz-se que parte delas destina-se ao 

mercado. Uma arrôba de carne de porco com toucinho custa, em média, 9 a 
10 mil réis; pelo toucinho puro cobra-se um a 2 mil réis mais. Enquanto o 
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preço da carne de vaca não oscila, em virtude de não haver necessidade de 
ceva, o preÇo dos suínos varia muito, dependendo, principalmente, da colheita 
de milho. :mste é mais caro na região alta. Em lugares baixos, sem comunicações, 
verificou-se o preço de 2% mil réis por 80 litros. Desde que existe ligação 
férrea, o milho na zona baixa, 6 a 8 mil réis, e, na alta, 8 a. 10 mil réis. 

Aves - Criam-se gansos, perus, galinhas d'angola,. patos, pombos. As aves 
se desenvolvem muito bem. Embora não sejam freqüentes epizootias, quando 
óeorrem, manifestam-se violentas. Por ocasião de uma delas, um vendeiro perdeu 
30 muares, em poucos dias. Desconhece-se a aftosa. As vêzes, lavra peste entre 
as aves, dizimando-as, mas a criação se reconstitui depois ràpidamente. 

Pastagens - Não há semeadura de capim, excetuando o de Minas. Semeia-se 
ou planta-se o capim, às vêzes, associado à cultura do milho. Organizam-se 
melhor as pastagens em .terreno bem queimado, que estará, assim, protegido 
por vários anos, contra as ervas ruins. Os velhos cafezais são aproveitáveis 
para se fazerem pastagens. 

Em 1913, o município ~e Santa Isabel, segundo informou o prefeito, possuia: 

7 800 bovinos 
3 200 eqüinos 
6 100 jumentos e muares 

950 ovinos 
20 500 SUÍ'ÍlOS 

Total ........... 38 550 cabeças 

9. A construção 

Entre as atividades do colono, está a de erigir, em seu sítio, a casa e os 
outros abrigos necessários à exploração agrícola. Conta com a ajuda dos 
vizinhos para as construções (vide mutirão, cap. V, 4) . 

Vejamos como se edifica a moradia. São indispensáveis madeiras de lei, 
cujo cerne resista à podridão e aos insetos, como o jacarandá, a garaúna, o 
ipê, que se encontram na zona alta; ou como o guarabu amarelo, a peroba e a 
sapucaia, de que se dispõe na região baixa. Lança-se mão, em primeiro lugar, 
dos troncos e galhos que remanescem da queimada . Mas, essa madeira, em 
geral, não basta. O colono é forçado a buscar o que falta na floresta. 

Aparelham-se as árvores onde caem, no momento da derribada. O colono, 
com o auxílio dos vizinhos e sem o emprêgo de animais, ora as carrega, ora as 
arrasta, até chegar ao local da construção, utilizando, como cordas, lianas, tiras 
de córtex, ou hastes .de juçara, amolecidas ou flexibilizadas à custa de golpes. 
E' um trabalho duro êsse transporte em terreno, muitas vêzes, acidentado; 
oferece perigos. Já lesou o tórax e o espinhaço de diversos colonos. 

Cortam-se de madeiras leves, da floresta, as tábuas e telhas de madeira 
necessárias à construção. Para a feitura de tábuas, emprega-se mais, na zona 
alta, o cedro brasileiro e, na. baixa, o jequitibá; a garaúna, a peroba etc. prestam
se para a confecção de ripas. Os colonos serram toros, com 20 a 25 polegadas 
de ·comprimento; dêles, cortam telhas de madeira com 8 polegadas de largura 
e % de espessura. Aplainam-se as irregularidades, a machado ou a facão. 
Provêem-se as telhas de cavilhas. Agora, também se usam pregos, mais fáceis 
de cravar, com a desvantagem, porém, de enferrujar. 

Trazida a madeira para o lugar da construção .. e , concluídos os trabalhos 
de. carpintaria, começa-se -a edificar a habitação. A moradia tem, em média, 
8 a 10 metros de comprimento, 4 a 6 de largura; os quartos, por dentro, têm 
uma altura de 21/2. 

Fincam-se 4 a 6 mourões, com a grossura de 30 a 40 centímetros por 30 a 
40 centimetros, ligados em baixo <% a ·1 metro acima da terra) por vigas, 
com Om20 a Om30 x Om20 a Om30, e, em cima, por traves, tguaime•nte grossas. 
Esta!! vinculam-se com aquelas, por meio de paus, de Om20 x Om20 de grossura, 
de antemão providos com ferrolhos para as portas ·e as janelas . Põem-se tra
vessas sôbre as vigas e as traves, assentando-se, depois, sôbre estas, a cumieira 
e o madeirame do teto. · 
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Armada a casa, os colonos cobrem-na com as telhas de madeira. Pregam 
o soal:Qo. Fazem o esqueleto das paredes, um engradado de juçaras e fasquias 
de madeira, e, a seguir, encaixam as janelas com as respectivas molduras, 
e as portas. ' . 

Entaipam as paredes. Nessa ocasião, enquanto uns preparam o barro, outros, 
do lado de dentro ou de fora, jogam-no, com as mãos, à parede, alisando-o. 
Todo êsse trabalho se realiza num dia. Fica faltando o rebôco; irá encobrir 
as fendas que resultarem da secagem do barro . Após. a segunda secagem, caia-se. 
Canstroem-se, mais ·tarde, a varanda, as escadas e as paredes litternas, muitas 
vêzes, simples tabiques. 

Quando se vende a terra, avalia-se uma casa dessas de 500 a 700 mil réis. 
As moradias dos italianos distinguem-se das dos alemães pelo estilo do 

telhado. Há suíços que fazem casas semelhantes às cabanas alpinas, nas encostas 
mais ingremes. Os pomeranos preferem local plano. 

10. O ano agrícola 

Vejamos como os trabalhos se distribuem durante o ano. As atividades 
ordenam-se, mais precisamente, 'na zona baixa, onde a colheita se realiza num 
período definido e breve. Aí, há margem para as seguintes especificações: 

1. Desbravamento (derrubada e· queimada) : meados de julho até fins de 
setembro. Duração: dois longos meses. Trabalho árduo. 

- 2. Plantação: fins de setembro até' meados de novembro. · Duração: 5 a 
6 semanas. Trabalho predominantemente leve; êsse espaço de tempo tem de 
ser, muitas vêzes, reduzido, em virtude das chuvas . 

3. Tratos culturais, especialmente operações de limpeza: comêço de no
vembro até meados de dezembro. Duração: 4 a 5 semanas . As tarefas são bem 
leves, embora desagradáveis, .Por causa do calor, particularmente quando se 
cuida de milho já bastante crescido. 

4. No período mais quente, os colonos trabalham na lavoura: meados de 
' dezembro a fim de fevereiro. Ocupam-se de concertos em casa e no sítio; 

organizam currais, cêrcas; fazem móveis e 'utensílios (mesas, cadeiras, recipien
tes), monjolos. Não havendo constr.uções importantes a levantar, aproveita-se 
o tempo para descanso. · 

5. Colheita. Segunda quinzena de fevereiro: arroz; março, abril: milho, 
que se apanha com a maior rapidez possível, a fim de os pássaros e outros 
animais não comerem os grãos . Colhe-se café em maio, junho e julho e, con
forme as circunstâncias, também em agôsto; o ' mês principal é o de junho. 
Entretanto, há alguns dias dedicados a outras colheitas: taioba, etc. 

A semeadura de feijão interrompe a época da colheita: Então, é comum 
plantar-se um pouco de aipJm. E' muito freqüente, nessa ocasião, o plantio do 
café. Excepcionalmente, empreende o colono, em fevereiro, nova derrubada. 

O ano agricola do planalto diverge um pouco . Em pr!ncípio, quanto maior 
a altitude e mais frio o clima, mais cedo se iniciam a derrubada e a plantação 
e mais vagarosame'nte decorre a colheita. · 

CAPÍTULO V 

O LABOR AGRICOLA EM SEUS ASPECTOS GERAIS 

1 . A cultura exaustiva 

Acoíma-se de cultura' exaustiva o sistema de exploração agrícola dos colonos 
teutos. Julgado por um critério europeu, é um sistema condenável. Não se 
aduba o terreno, que se exaure, em virtude da lavoura de longos anos, dos 
elementos nutritivos; as colheitas diminuem, e chega o momento em que não 
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vale mais a pena cultivá-lo. E' o que sucede, depois de decorrer um período 
que oscila entre 15 e 40 anos, dependendo da natureza do terreno e dos processos 
de cultura. Chegado ao têrmo da fecundidade útil da terra, o colono é obrigado 
a abandonar a casa e o sítio, indo estabelecer-se noutro lugar. 

Na Europa, o v.alor do terreno forçaria o investimento de mais capital 
(adubos etc.) e· maior emprêgo de mão de obra , No Espírito Santo, porém, 
encontram-se áreas para a lavoura, em qua'ntidade quase ilimitada, e o desbra
v.an'lento será, talvez, mais rendoso que o amanho intensivo de velho sítio. 
De qualquer modo, é um simples problema aritmético, verificar, em· cada caso, 
Je é e quando é conveniente abandonar uma velha roça e organizar uma nova. 
Katur.almente, o colono nem sempre estará habilitado a agir de acôrdo com o 
ltt'lncipio hedonístico. A escassez de capital, a falta de conhecimento e de · 
lormação técnica dificultam-lhe passar a uma cultura intensiva, mesmo na 
hipótese de esta convir. · 

O sistema de cultura exaustiva corresponde, de modo geral, às condições 
atuais da circulação, da técnica e do crédito . Justifica-se em face do axioma 
que afirma não existir emprêgo de capital e de trabalho onde se oferecem 
gratuitamente os recursos naturais·; êsse princípio, cuja evidência dispensa 
demonstração, fundamenta, do .ângulo puramente econômico, êsse processo de 
exploração agrícola . Mas tal processo reduz o colono a semi-nômade, condenan
do-o a um nível de vida primitivo e à retrogfadação cultural. 

O mais grave é a influência desagregadora qlfe exerce sôbre a vida interna 
da comunidade, que assenta sôbre uma base territorial . Em Santa Leopoldina, 
os efeitos já se mostraram claros. Há trinta anos, tinha Santa Leopoldina 
300 f.amílias; desde então, foi perdendo tantos membros, por emigrarem, que, 
atualmente, só possui 150, apesar do intenso crescimento natural da população. 
Que perdas em valores culturais significa a decadência de um organismo social, 
morrendo aos poucoS', ·cuja cri.ação custou várias décadas de trabalho! Com a 
dissolução de uma comunidade, não se destroem, apenas, inumeráveis valores 
sentimentais; também valores sociais, os mais tangíveis, como o ensino, são 
prejudicados. 

A gravidade dessas perdas amplia-se com o deslocamento crescente dos 
novos sítios para a zona baixa, dotada de bons terrenos, é verdade, mas onde 
o clima é menos favorável e se faz sentir mais poderas.a a influência brasileira. 

Estabelece-se, assim, uma cadeia inexorável: A cultura exaustiva leva à 
emigração, à dissolvência das velhas comunidades; ao enfr.aquecimento do espí
rito- germânico e, talvez, ao declínio cultural e econ.ômico do colono. 

2. A monocultura 

Além da cultura exaustiva, há outra peculiaridade da economia .agrícola 
dos colonos, que pesa desfavoràvelmente - a monocultúra, aliás, como já vimos, 
fator marcante de tôda a estrutura econômica do Estado. O Espírito Santo 
quase só exporta café e a produção para o mercado interno se limita a poucas 
mercadorias; daí podermos falar em monocultura, 1'J.ªS sem tomar a palavra 
em seu sentido exato. Essa situação geral não criat muitos embaraços ao colono, 
cujas atividades se desenrolam numa economia predominantemente fechada. 
Qua:ndo minguam os resultados da cultura do café em virtude de más colheita.! 
ou de queda de preços, êle tem, apenas, de reduzir a satisfação do que para 
êle representa superfluidades . Compreende-se que não se. tenha esforçado em 
achar outras culturas de export{\ção; demais, a cultura do café é um ramo de 
prodúção muito cômodo. Com efeito, a plantação de um cafezal requer trabalho 
árduo e cuidados, mas o trato cultural posterior, a colheita e o beneficiamento 
e'Xigem pouco labor. Não há dúvida de que essa unilateralidade paralisa o 
progresso econômico e aprisiona o colono no círculo de uma economia doméstica, 
submetendo-o a condições de pobre, embora . com bem-estar. E' ainda questão 
a discutir, saber quais as culturas que deveriam ser desenvolvidas no Espírito 
Santo. De qualquer modo, elevar a produção para o consumo interno poderia 
ser o primeiro passo; fumo, arroz, gado etc. não precisava serem importados. 
Mas, o principal seria achar novos produtos para exportação . 

Parece existirem, no Espírito S.anto, vários lugares que oferecem condições 
favoráveis ao desenvolvimento do cacau. Faze'ndeiros brasileiros já tentaram 
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introduzi-lo. Entretanto, não houve, até o momento, resultados comerciais apre
ciáveis. Os únicos mercados, atualmente, são Bahia e Rio de Janeiro; os· custos 
de transporte para ambas as praças são postos na conta do produtor, mesmo 
que o cacau seja despachado em Vitória para a Europa. 

No Espírito Sarito, talvez que à cultura de fibras esteja reservado um futuro 
promissor. A agave medra, excelentemente, na floresta; o algodoeiro dese•iJ.volve
se ótimamente, aparecendo em terrenos rochosos, onde quase nada germina. 
Outra fibra, o carrapicho, cresce espontâneamente em qualquer pasto. 

3. A pequena emprêsa 

As explorações rurais dos ~olonos teutos realizam-se sob a forma de pequenas 
emprêsas. O colono é um sitiante que tem de executar todos os trabalhos, 
contando, apenas, com o auxílio das pessoas da família; quando esta não pode 
levar a cabo a tarefa, recorre êle à ajuda dos vizinhos. Quase nunca lança 
mão de braços assalariados. 

E' de admirar que predomine a pequena emprêsa nas colônias de alemães, 
. quando o café, cultivado em grandes estabelecimentos agrícolas, proporcional

mente, rende, pelo menos, tanto quanto nos pequenos, e aquêles, na fase de 
beneficiamento, dão rendimentos bem maiores. Em São Paulo, a cultura do café 
se faz em grandes propriedades, as fazendas. 

Compreende-se que os imigrantes alemães tenham começado coko sitiantes, 
pois em sua pátria nada mais eram do que chacareiros ou jornaleiros . De início, 
faltam:..lhes os meios materiais e as fôrças espirituais para se abalançarem a 
organizar e dirigir empreendimentos de monta. Entretanto, que é que os 
mantém aferrados à exploração .agrícola modesta? 

Na resposta, alinham-se, em primeiro lugar, os motivos psicológicos. Em 
virtude de seus medipcres conhecimentos, o colono alemão, ainda hoje, •não está 
bastante preparado para ir além dos empreendimentos de costume, e dificil
mente se tornaria um fazendeiro . Por outro lado, não achará jornaleiros entre 
os compatriotas, porque nenhum dêles tem necessidade de prestar serviços, e 
todos são muito ciosos de sua i'ndependência. Até hoje, muitos pomeranos se 
lembram, com horror, do tempo em que eram jornaleiros, na terra natal, 
submetidos à dura geira. Só se poderiam arranjar assalariados entre os nativos, 
os brasileiros. Entre êsses, porém, poucos estariam dispostos a se obrigar por 
longo prazo. E, mesmo que conseguisse os braços nativos necessários, o colono, 
em virtude de seus parcos conhecimentos da língua portuguêsa, dificilmente 
se haveria com êles. 

Outro fator que o prende à pequena emprêsa, é a sua fraca disposição de 
conquistar algo melhor. Sente-se muito bem nas condições que o sítio lhe 
proporciona, as quais lhe permitem uma vida, sem fausto, mas cômoda. Com 
maiores receitas não saberia bem como gastá-las. Ao contrário do português 
e do italiano, não tem grande necessidade de dinheiro. O italiano, a fim de 
voltar à terra natal, emprega seu afã em juntar dinheiro; os portuguêses e 
brasileiros, quando atingem a determinado nível cultural, lutam por conseguir 
recursos que lhes permitam levar uma vida agradável na cidade. O alemão, 
porém, ama a gleba onde se fixou, e não deseja abandoná-la. 1i:sse traço de 
caráter, além de outros, afasta-o ·de tendências capitalistas que o levariam à 
grande emprêsa. 

A topografia também favorece à pequena emprêsa. A região das colônias, 
no Espírito Santo, é muito acidentada. Não 'se pode contar, nas terras altas, 
com extensas áreas planas. Aí, a configuração do terreno estorva supervisionar 
extensões consideráveis e alcançar pontos mais afastados. Assim, seria difícil 
a uma exploração agrícola de grande porte, proteger a colheita contra furtos, 
o milharal e o mandioca! contra a invasão dos porcos do mato e dos macacos, 
impedir o roubo de gado e o rompimento da cêrca pelos aniI;nais, e controlar 
os trabalhadores.• 

• Nas terras altas, as atividades se superpõem, o que representa outro obstáculo .à grande. 
emprêsa. 
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Em meio à região por onde se espraiam as colônias teutas, há algumas 
grandes propriedades rurais, como a Fazenda MilaJJres, que pertence a um 
brasileiro e produz, anualmente, 16 000 arrôbas de cafe; a Botelho, de um portu
guês, com uma produção de 6 000 arrôbas, e a do italiano' Venturini, com 5 000 
a 8 000. 'Em todos os casos, porém, a maior parte da fazenda é cultivada por 
meeiros, fracionàriamente. :f!:sses recebem uma área e uma moradia, com a 
obrigação de fornecer a metade da colheita. Dispõem livremente da outra 
metade, que, em regra, vendem ao próprio fazendeiro. li:ste se encarrega do 
beneficiamento, entregando o café, posteriormente, ao mercado. Entrega-se, 
ainda, ao meeiró, uma nesga de terra, onde poderá realizar outras culturas, 
cujos frutos lhe pertencerão. Os meeiros são brasileiros e italianos; às vêzes, 
encontram-se alemães cujos recursos não bastam para explorar um sítio próprio. 
O sistema de meação se originou, principalmente,~da dificuldade, que apareceu 
com a libertação dos escravos, de conseguir mão de obra, estando generalizado 
na região alta e na planície. . l 

No Espírito Santo, por conseguinte, não existe a exploração agrícola em 
larga escala. A. grande emprêsa só funciona com relação ao beneficiamento 
dos produtos, especialmente do café. Essa atividade, na zona baixa, tende 
a se concentrar, em virtude das condições :Qidrográficas. Aí rareiam os regatos. 
Encontram-se maiores volumes d'água, de cuja utilização o fazendeiro se 
assegura. Quando não existe a hulha branca, são indispensáveis máquinas 
custosas para a produção de fôrça motriz, empregando-se, principalmente o 
motor a gás Deutz. O sitiante não dispõe de recursos para adquirir máquinas 
dêsse tipo. Por isso, o vendeiro, na zona baixa, é, muitas vêzes, o proprietário 
das máquinas destinadas ao beneficiamento de café, e o colono lhe vende 
a colheita bruta. Há, ainda, as emprêsas que se dedicam exclusivamente ao 
beneficiamento. 

Por ora, outros obstáculos importantes à grande emprêsa são os precários 
meios de transporte, as condições insatisfatórias para a venda da produção e o 
escasso abastecimento de mercadorias. 

' 

4. Mutirão (ajuntamento) 

O mutirão é o complemento necessário à produção agrícola em economia 
fechada, num sítiQ. Na linguagem dos colonos, é chamado de Juntame.nt, pala
vra derivada de ajuntamento, que; de modo geral, significa reunião, agrupamento 
ou multidão de pessoas (Vereinigung, Zusammenkunft, versammlung) e, parti
cularmente, denomina o que Buecher designa de Bittarbeit, vocábulo que em
pregou tendo em vista a expressão usada pelos eslavos meridionais para nomear 
diversas atividades em grupo. (Die Entstehung der Volkswirtschaft. 9.ª edição, 
página 278). Buecher inclui a lJittarbeit entre as formas de comunidade de 
trabalho, classificando-a como aglomeração de braços. "Sob aglomeração de 
braços compreendemos o emprêgo de mão de obra da mesma natureza para 
realizar uma tarefa única, por exemplo, para transportar uma pesada carga, 
para puxar vigas, foiçar, perseguir a caça. Há vantagem de congregar muitos 
trabalhadores, desde que não seja possível, individualmente, realizar o trabalho 
no tempo devido, não sendo necessário que a tarefa a executar seja superior 
às fôrças de cada um. Estão nesse e.aso as atividades ligadas às estações do 
ano ou que dependem de condições meteorológicas. Também razões de ordem 
social podem determinar o apressamento de certos trabalhos". 

O ajuntamento, no Espírito Santo, corresponde exatamente ao que Buecher 
nomeia de Bittarbeit (mutirão) : "Tôdas as vêzes que se tem de realizar uma 
tarefa que não possa ser levada a cabo pela mão de obra doméstica, pede-se 
a ajuda dos vizinhos. li:stes. concluem-na no tempo fixado, sem outra remunera
ção que o acolhimento proporcionado pelo dono da casa, na forma tradicional, 
e a esperança de, em caso de necessidade, ser socorrido do mesmo modo pelos 
vizinhos. Trabalham sob alegre emulação, gracejando e cantando; segue-se à 
noite, uma dança ou uma diversão de gêneri;> semelhante". 

Não subsiste nenhuma dúvida de que os colonos, antes de chegarem ao 
Brasil, já conheciam o ajuntamento, um velho uso de sua pátria. Mas as 
oportunidades de aplicação variaram, ein ·parte. Convoca-se um ajuntamento,, 
particularmente nos seguintes casos: _ 
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1) Para foiÇar - Vinte a trinta pessoas juntam-se para êsse fim. Cada 
uma se responsabiliza pelo desbastamento de uma faixa de terreno de 2 a 3 
metros de largura. Vão, assim, subindo a encosta, andando paralelamente. Os 
retardatários são chasqueados, e considera-se vergonhoso atrasar-se. O mutirão 
tem um efeito educativo evidente; entretanto, conduz fàcilmente ao trabalho 
apressado. Por isso, ouve-se dizer com relação a áreas mal foiçada.s: "E' terreno 
de ajuntamento". (Juntamentsland) . Quando se foiça e, ao mesmo tempo, se 
limpa o terreno, êste trabalho fica a cargo das moças. Não se faz mutirão 
para a derrubada, em virtude, segundo me informaram, dos perigos ligados a 
essa atividade. 

2) Para limpar os cafezais e para colhêr café - Reúnem-se homens e 
moças. 

3) 
4) 

Para construir a casa - Só homens concorrem. 
Quando fiá doenças numa família. 

5. A capacidade de trabalho 

Qual a intensidade e a quantidade de trabalho realizado pelo colono? O 
clima tropical ],imita sua capacidade? A essas questões é possível dar uma 
resposta de ordem geral. As diferenças individuais são menores do que se 
poderia supor numa região em que cada um é senhor de si mesmo, e em que 
a fecundidade da terra e os espaços livres permitem a todos viverem colhendo e 
comendo bana•nas. · · 

De ínício, verifica-se que todos os colonos alemães trabalham além do que 
é necessário para a conquista do mínimo vital, e não se exagerjj., dizendo-se 
que o mais preguiçoso, excetuados alguns beberrões notórios, é, ainda, mais 
ativo e enérgico do que a média da população nativa. A capacidade de trabalho 
é muito grande; o colono realiza ime•nsas tarefas, muitas vêzes em pouco tempo: 
em trabalhos, como derrubada, cons:trução de casa . e de caminhos, abertura 
de picadas, não lhe iguala fàcilmente um camponês recém-chegado da Alemanha. 
Por cento, faz o colono, de vez em quando, uso amplo do direito de auto-determi
n,ação. Quando lhe dá na telha, em lugar de às 6, termina seu labor às 5 da 
tarde. Ou, em vez de ir para o trabalho, dirige-se à venda, onde, em virtude 
de uma pequena compra, permanece várias horas. Tal só acontece raramente 
e essas ocorrências se limitam, em geral, aos sábados. 

O tempo de trabalho, em média, não é demasiadamente longo. O colono 
levanta-se quando alvorece; pelas 6, no inverno, ou pelas 5, no verão. Por 
volta das sete horas inicia a sua faina.. Excetuada uma pequena pausa para 
uma refeição, trabalha-se até llY~. mais ou menos, ora enérgica, ora calma
mente. Ao meio dia, almoça-se. O trabalho recomeça, na zona alta, às 2 hor,as; 
na baixa, às 3; dura até ao escurecer; até às 6 da tarde, no inverno, prolon
gando-se um pouco mais, no verão. As vêzes, trabalha-se, ainda, à noite, à 
luz de candeeiros, tecendo-se cêstos e peneiras, fazendo-se reparos, amontoando
se espigas de milho etc. O colono deita-se cedo, às 8 ou 9 horas, em média . 

. Uma vez que se leva:nta por volta das 5 ou 6, dorme suas boas nove horas, 
o que serve para conservar sua capacidade de trabalho em meio ao calor e a 
luminosidade exa.ustivos. ' 

' Excluídas as atividades eventuais à noite, a faina diária, no inverno, dura; 
. costumeiramente,. oito horas. No verão, trabalha-se, em regr,a, menos, uma vez 

que há menos tarefas a executar; em certas ocasiões, entretanto, mais, como, 
por exemplo, na colheita de café, quando a Labuta diária atinge a 10 ou 
11 horas. Quando a pausa de meio dia é suprimida, no inverno, atinge-se a 
10 ou 11 horas. 

Temos a impressão de que os colonos, no Espírito Santo, empregam menos 
tempo no trabalho do que os jornaleiros na Alemanha, mas· que, em compensa
ção, labutam com mais intensidade. A verdade é que' conservaram a capacidade 
de trabalho, .se não a aumentaram. 
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6. A divisão do trabalho entre o homem e a mulher 
, 

Os trabalhos domésticos cabem, naturalme'nte, às mulheres. Cozinham, 
costuram e cortam as roupas para tôda a família, inclusive as de homem. 
Entretanto, há muitos homens que sabem cozinhar e coser. · 

Também no sítio, as mulheres labutam muito; é-lhes vedado participar 
de uma derrubada, mas tomam parte em quase todos os outros trabalhos. Muitas 
tarefas, como a colheita de- café, realizam-se mediante o concurso simultâneo 
de todos os membros da família. · 

· Na criação dos animais, nota-se uma tendência acentuada para a divisão 
do trabalho. As galinhas e porcos são alimentados pelas mulheres e meninos, 
que também ordenham as vacas. Os homens cuidam dos eqüinos. 

A posição da mulher, em face da economia, é, de modo geral, tão impor
tante quanto a do homem. 

7. O Comitê Econômico 

Como já vfmos, caracterizam o sistema de exploração dos colonos, três fa
tôres: ·a cultura exaustiva, a monocultura e a pequena emprêsa. Não seria, entre
tanto, .acertado, descobrir nisso um sinal de inaptidão e incapacidade econô
micas. Como creio ter demonstrado, essa forma de exploração é mais uma con
seqüência da natureza das condições externas. A pequena emprêsa tem mais 
aspectos vantajosos. que desvantajosos. Mas, a cultura exaustiva e a mono
cultura, especialmente esta, representam um perigo econômico e cultural. 

Reconhecendo êsse fato, os' pastôres das comunidades filiadas ao Consis
tório Evangélico, no Espírito Santo, organizaram uma entidade, o Comitê Eco
nômico, e intere8saram firma e sociedades teutas," no Rio e na Alemanha, 
pelos problemas ocorrentes. O Comitê impôs-se a tarefa· de orientar os colonos 
para uma atividade agrícola mais racional, a fim de que as colôni~s se esta
bilizem. É um cometimento difícil e complexo, e, para ter êxito, necessita da 
proteção poderosa do comércio e da indústria alemães, e, enfim, dos círculos 
que têm interêsses ultr,amarinos. Mas, .tem de ser levado a têrmo, se é a medida 
adequada para salvar, nacional e culturalmente, os alemães, no Espírito Santo. 

CAPÍTULO VI 

A CIRCULAÇAO 

1. Generalidades 

A vida econômica proporcio'nada pela expl<>ração de sítios não permite consi
derável desenvolvimento da circulação. 

O movimento, entre êles, de mão de obra e de mercadorias é muito pequeno. 
Conforme já se co.mprovou, o colono trabalha sem assalariados. O mutirão é 
quase o único meio pelo qual recebe mão de obra externa. Mesmo pagando-se 
bem, é difícil conseguir empregados domésticos: a queixa permanente das . 
senhoras dos pastôres . 

Na planície, a economia mone.táría progrediu pouco mais que na região alta. 

2. Venda e preços da terra 

E' raro que um colono tenh.a terra para vender e ache um comprador, o 
que, todavia, se torna freqüente quando o café atinge altos preços. O motivo 
predominante da transação, para. os que vendem, é a morte; o comprador, em 
regra, é um camponés abastado, que pretende estabelecer o filho já.crescido num 
sitio já organizado. 

• O Sindicato de Potassa alemão tem prestado grandes serviços à causa. 



TBANSOBIÇõES 1059 

As condições de venda costumam ser as seguintes: 
1) A casa é avaliada em 400 a 600 mil réis; 
2) o cafezal é estimado de acôrdo com o preço do café no mercado; 
3) por uma quadra < 100 x 100 braças = 220 :X 220 metros :;::: 4,84 ha) 

desbravada, dão-se 250 a 300 mil réis. Pasto velho, terra velha. de milho, tem 
menos valor; -

4) por fim, avalia-se a mata disponível e a criação existente . Pode-se, com 
aproximação, apreçar um sítio normal, de 25 h.a, com tôdás as instalações 
(casa, monjolo, etc . ), em 2 500 mil réis, na planície, e em 8 000 mil réis, na 

região alta. 
A título ilustrativo, .apresento, abaixo, alguns casos, que chegaram ao meu 

conhecimento, de venda de terra na comu'nidade de Santa Joana, na zona 
baixa, portanto: 

Tamanho Colheita anual Preço 
ANO do sítio do café Mil réis Particularidades 

ha em arrôbas 
---- --- ---- - - ·- · - ----- - - - --

1911 ... . . . . .. ... 50 300 5 ()()() -
1912 ... .. . ' ... .. 50 30 5 600 Boa n;iata, bom pasto, cultura de arroa 

e cana de açllcar. 
1912 .. . . .... . ... 100 250 16 ()()() Com 40 cabeças de gado e 40 porcos. 
1912 .. . . . . ... .. . 100 pequena 4 400 Com construções insuficient.es, porém 

mata muito boa. 
1913 . . .. .. .. . . . . 50 70 3 800 -

3. Dívidas 

A compra da terra é a principal causa das dívidas. A maioria da1; que 
foram contraídas pela ,atual geração vem da última alta do café, que estimulou 
muito o comércio imobiliário. O vício da embriaguez e inventários têm também 
_sido fatôres de endividamento. 

Os credores, em regra, são ·os parentes, os vizinhos, ou outros bons amigo~. 
que fazem. o empréstimo por mero favor, sendo raros os casos em que se ex.ige 
garantia hipotecárLa. Costuma-se ·emitir, simplesmente, um título de dívida. 
Como conseqüência, é freqüente perder o credor o seu dinheiro, sobretudo 
quando o mutuário morre. e.obram-se juros de 5 a 6%, embora sejam habituais, 
no Brasil, os de 8 a 12. Estipular quaisquer juros considera-se, quase, uma 
espécie de agiotagem. 

Mais comerciais ou, se se quer usar a expressão, mais capitalistas, são 
as relações com os negociantes, os vendeiros, que naturalmente contam os juros 
consuetudinários no País. :E!les tornam-se credores, em virtude de adiantamentóá" 
e, mais. freqüentemente, por causa dos fiados, que não parece terem levado o 
colono à sujeição, como no Sul.º Os bancos de Vitória não têm nenhum contacto 
com os sitiantes alemães. 

Não me é possível dizer com aproximação o total das dívidas dos colonos 
teu tos. 1:sse montante é, sem dúvidar, pequeno. E' raro que uma pessoa deva 
mais de alguns milhares de mil réis; a quantia maior que chegou ao meu 
conhecimento, foi de 16 ooo mil réis . 

4. A venda e o vendeiro 

A venda domina quase todo o comércio na região das· colônias. Die Vende 
(do português a venda), como dizem os colonos, é a casa de negócios, onde êles 

• Lacmann, pti.gs. 71 e segulQtes. 
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se provêm de todos os bens que · o sitio não lhes pode fornecer, e onde êles 
entregam seus produtos, ou seja o café. As casas comerciais, do mesmo modo 
que os sítios, estão espahas, instaladas em encruzilhadas ou caminhos de maior 
movimento, freqüentemente na proximidade de uma igreja ou capela. 

O intercâmbio e>ntie o vendeiro e o colono assume aspectos de troca em 
espécie: Em regra, o vendeiro não recebe pagamento à vista pela mercadoria 
que fornece, mas leva-a à conta do colono, que saldará o débito com ,ô café de 
sua c9lheita. Mas, nem sempre a contraprestação do colono é bastante, de modo 
que êle se endivida, o que sucede quando a colheita é má ou os preços do 
café caem. :t!:sse sistema de fiados é perigoso não só para o colono (vide a 
secção anterior), mas também para o vendeiro, que-assume o risco de o sitiante 
não lhe trazer produção nenhuma, o qual pode vendê-La noutra parte, embol
sando o dinheiro apurado. Dizem que meeiros italianos e brasileiros têm enga
nado dêsse modo a negociantes alemães. 

~ Não raro, o vendeiro adianta dinheiro ao freguês, ou serve-lhe de interme
diário num pagamento. Assim, torna-se o banqueiro dos colonos. Esporàdica
mente, colonos têm participado com capital nesse negócio de venda, havendo, 
nalguns casos, perdido o dinheiro empregado. 

Os negociantes mais fortes organizam seu próprio transporte: dispõem de 
tropas de muares que mantêm, entre as praças, o transporte de mercadorias; 
sejam elas próprias ou de outros . O dono da venda faz também as vêzes de 
taverneiro; a venda coi>tuma ser o cenlro social de tôda .a vizinhança. E' também 
utilizada como estalagem. O vendeiro é a pessoa com quem o. colono se 
aconselha, quando está em dificuldades e apuros. Conforme o caso, tem de 
desempenhar o p,apel de intérprete, de conselheiro jurídico e econômico, ou 
de médico; tem de batizar os filhos dos fregueses e de assumir a tutela, 
quando morrem os pais. As decisões da comunidade dependem do que se 
assentou previamente na venda e, muitas vêzes, o vendeiro exerce, então, 
innuência decisiva. E' freqüente valer sua palavra mais que a do pastor, que, 
nas comunidades, corporifica a autoridade mais alta . As vêzes, a paz da comuni
dade se perturba por haver rivalidade entre os dois. 

As vendas, em geral, são emprêsas minúsculas. O círculo de fregueses de 
um negociante atingirá, em média, 30 famílias. Já significa muito ter 40 
fregueses ou "Fregese", como dizem os colonos, 'germanizando a palavra. Mais 
de ,80. a 100 nem mesmo os maiores vendeiros possuem. Diversos negoci~ntes, 
porém, já conseguiram um pecúlio de 100 000 mil réis ou mais . 

Os negociantes menores não têm empregados; além de darem conta de 
todo o trabalho da venda, exercem, ainda, certa atividade agrícola; os maiores 
têm um a três caixeiros, o pessoal da tropa e algµns mensageiros. 

As funções que ao vendeiro cabem explicam que se encontrem entre êles 
diversos alemães do Reich com boa instrução. 

5. O comércio ambulante 

Depois dos vendeiros, vêm os negociantes ambulantes, oriundos do Estado 
vizinho, de Minas Gerais, os mineiros. Uns trazem de lá gado de corte, outros, 
muares e cavalos; muitas vêzes, são os próprios fazendeiros que se dedicam a 
êsse negócio. ·Há os que oferecem fumo, ou selas e arreios, e, nesses casos, 
é comum ser o próprib produtor que faz o papel de negociante: conduz su.a 
mercadoria em animais de carga, expondo-a e vendendo-a nos lugares de maior 
movimento. · 

:t!:sse comércio ambulante, um resquício da antiga vida brasileira, lembra os 
tempos primitivos do tráfico. Decresce e irá desaparecendo à medida em que 
forem melhorando as condições de transportes, especialmente com a penetração 
do trem de ferro. 

6. A tropa 

Por ora, é o muar o meio de transporte mais importante no território 
colônias de alemães. 
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As caravanas ou comboios de bêstas carregam as mercadorias. Os colonos 
chamam essa espécie de caravana de "Truppe" ou "Troppe" (do português tropa). 
Ela consiste de vários lotes ("Lotts", na língua dos colonos), cada um com um 
guia, o tropeiro, e dez animais. O chefe de todo o comboio, o arrieiro, tem, 
entre as suas obrigações·, a de ferrar as bêstas. Em regra, também faz parte 
do pessoal um rapazola encarregado da cozinha. · 

Além das cangalhas e do saco de rações etc., o animal suporta 8 arrôbas, 
ou sejam 120 quilos, e em determinados casos, quando não se receia maior pêso, 
180 quilos, isto é, doís sacos de farinha, de 6 arrôbas, cada um. 

A tropa desloca-se durante 4 a 5 horas por dia, no ritmo de um pedestre 
andando cómodamente, dessa maneira percorrendo, no máximo, 15 a 20 qull~ 
metros. As péssimas estradas e a região montanhosa dificultam a marcha. Com 
efeito, cada colono é ob:Cigado a manter em ordem o trecho do caminho que 
passa por sua área. As chuvas copiosas, entretanto, impedem que êle sempre 
dê conta da tarefa. Indescritível é o estado dos caminhos sob os cuidados 
de brasileiros. Outrq obstáculo ao movimento rápido são as cancelas, destinadas 
a separar os pastos, que ·têm de ser, sempre que passa a tropa, abertas e 
fechadas. 

Os tropeiros desencilham as bêstas quand~ chegam a um rancho, uma 
cobertura sustentada por quatrq mourões, um telheiro, cercado por várias 
estacas onde· se amarram os animais. Os ranchos são mantidos, naqueles 
pontos mais movimentados, por vendeiros ou colonos que os alugam juntamente 
com um pasto. 

Depois de cuidar dos animais, isto é, de desat~r as cobertas de couro, 
deitá-las abaixo, expô-las ao sol, de tirar as ·cangalhas e de pensar .a.s feridas, -
o pessoal faz a réfeição que um garoto prepara, no rancho, numa p.anela 
pendurada de uma armação, feita de improviso, com alguns paus. • 

Através de um exemplo concreto, podemos ver 'qual é o custo do t.ransporte 
por muares: 

Uma tropa gasta 9 a 10 dias no percurso de ida e volta entre Figueira à 
margem do Santa Joana e Pôrto do Cachoeiro; sendo a distância entre os dois 
lugares, incluindo as voltas, de 80 quilômetros, a tropa faz por mês 6 x 80 quilô
metros. Sua manutenção mensal importa nas seguintes despesas: 

Ordenado do arrieiro ......................... . 
Ordenado dos três tropeiros . . ................ . 
Ordenado do cozinheiro .................. . .... . 
Alime~tação do pessoal ....................... . 
Milho para os muares ........................ . 
Aluguel de pastos ...... . ................... . .. . 
Ferraduras ................ ..................... . 

Deve-se considerar, ainda, que: _ 

. 80 mil réis 
200 mil réis 
20 mil réis 

150 mil réis 
500 mil réis 
150 mil réis 
100 mil réis 

i 200 mil réis 

1. Geralmente, a remuneração mensal do arrieiro oscila entre 60 e 100 mil 
réis, a do tropeiro entre 60 e 70, e a do cozinheiro entre 20 e 30 . 

2. Um muar bem tratado recebe, quotidianamente, 6 a 8 litros de milho. 
Custando 7 a 10 mil réis um saco de 80 litros. dêsse cereal, não é exagêro 
calcular o consumo diário de milho, de 30 animais, em 16 a 17 mil réis. 

3. 1 mil réis de despesa para a alimentação diária de um homem é uma 
avaliação baixa . 

4. · Em regra, o aluguel do pasto custa mais de 200 réis por dia e por 
animal. Por iSiSo, 5 mil réis é pouco p.ara as despesas diárias com êsse item. 

Vemos, assini, que 1 200 mj.l réis é o mínimo que uma tropa , pode gastar 
mensalmente. -Há, ainda, a amortização e os juros do que se despendeu com a 
aquisição dos 30 muares e dos respectivos arreios. Essa aquisição importa, pelo 
menos, em 10 000 mil réis, daí resultando um valor a ser computado mensalmente, 
de mais de 150 mil réis. 

A capacidade de carga de um mu~r, como já vimos, é de 8 arrôbas (120 
quilos) . As 30 bêstas agüentam, por 1éoriseguinte,. 240 arrôbas (3 600 quilos) . 

B .G. -5 
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De acôrdo com os dados acima apresentados, gastar-se-iam, pelo menos, 1 350 
mil réis, com a tropa que fizesse 6 vêzes o percurso de 80 quilômetros . Portanto, 
o transporte de 1 000 quilos a uma distância de 480 quilômetros custaria 375 
mil réis, e a uma distância de 1 quilômetro, 0,8 mil réis, ou .sejam 1 a '1,5 marcos. 
A tít~lo comparativo, lembremos o que Schmoller. (Gnmdriss II, págs. 13-4) 
diz sobre o custo de tr.ansporte terrestre, por tonelada e quilômetro: "Em 1780 
a 1750, podemos avaliá-lo, para as estradas de ferro da Europa Central, em 
20 a 80 pfennigs . Foville calcula o frete médio das vias férreas francesas, 
em 1831, em 12,8 pfennigs; em 1865, 4,8; em 1877, 4,7. Segundo Engel, o frete 
médio, na Alemanha, seria, em 1844, 15 pfennigs, e em 1860, 7 ,3; e conforme 
Cohn, 5,9 pfennings, em 1872, e 4,9 em 1877. Presentemente (1898-1900), na 
Europa Ocidental, o valor médio está e·ntre 3,6 e 2,4, e, para transporte de 
grandes quitntidades, longas distâncias, com tarifas excepcionais, entre 2,2 a 
1,2 pfennigs". ' 

Para o transporte de Figueira a Pôrto do Cachoeiro costuma-se pagar 1 mil 
réis por arrôba (6 2/ 3 mil réis por quintal métrico) .7 Com o pleno emprêgo 
da tropa conseguir-se-ia uma receita bruta de 240 x 6, isto é, .1 440 mil réis por 
mês. E' difícil atingir êsse total, porque, na volta, em geral, é menor a impor
tância que se apura com a carga. Pode-se, portanto afirmar, esposando um 
princípio assentado na experiência dos vendeiros: a tropa não paga a pena. 
Só se aufere um ganho maior, em virtude de serem menores as despesas, quando 
o transporte é uma atividade independente, quando, por conseguinte, o arrieiro 
é, ao mesmo tempo, o empresário (o que sucede muitas -vêzes, sendo, na maioria, 
mineiros os que se dedicam a êsse negócio). 

7. As casas comerciais de Vitória e Pôrto do Cachoeiro 

E' raro que se estabeleçam relações diretas entre vendeiros e o mercado 
intel'nacional, e quàndo tal sucede, êsse contacto é de importância limitada. 
Em regra, adquirem suas mercadorias de uma firma que as recebe do estrangeiro 
ou de outra casa comercial importadora. Os vendeiros também não colocam 
diretamente no mercado externo o café exportado. 

Vitória e Pôrto do Cachoeiro são os pórticos, através dos quais o território 
das colônias de alemães põe-se em contacto com o tráfico mundial. 

As casas comerciais importantes de Vitória são as seguintes : 

NOME 

Companhia Comercial. ... : ... . ... . .. .. ... . 
Hard Rand & Cia ....... .. .... . ........ . . 
Arbuckle & Cia ...... 1 ••••• •• •• • •••••••••• 

Cruz Duarte & Cia ....................... . 
A. Prado & Cia .. . .. . . ..... . ............. . 
Cóoperativas ..... . ...... . ...... . ....... . . . 

Total ...... ........ ..... . . . ... ...... . . 

Naçionalidade 

belgo-alemã 
americana 
americana 
luso-brasileira 
brasileira 
atualmente em quebra 

Exportação de çafé 
em 1912 

(sacos de 60 quilos) 

117 726 
116 925 
20 500 

152 189 
28 060 
33 459 

468 859 

Está conce'ntrado em mãos dessas firmas todo o comércio de café da região 
.Setentrional do Estado, de modo que elas· também dominam · tôda a exportação 
do café produzido pelos colonos teu tos. Elas se ocupam, simultâneamente, de 
todos os ramos da importação . Relacionam-se, diretamente, com alguns dOIS 
vendeiros mais fortes do interior, mas, na maioria dos casos, utilizam como 
intermediários os comerciantes de Pôrto do Cachoeiro : 1!:stes são, por assim 

• O frete de 8 arrôbas {a carga de um burro), de· Santa Teresa a Pôrto do CachoeiN 
{30 quilômetros), é de 4 •a 6 mil r éis; o frete d'e volta é mais barato. Calculam-se, com 

treqüêncta, 3 mtl réis por dia e por burro; pelo menos em viagens mais curtas. 
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dizer, comerciantes de segunda classe, embora haja, entre êles, violações a essa 
·categoria, com freqüentes importações diretas do estrangeiro. Alguns dêles 
operam com um capital de várias centenas de contos . Na maior parte, são de 
origem alemã. Com os seus negócios, estão colocados entre a venda e a casa 
comercial de primeira classe, exercendo intenso varejo e mantendo tropas para 
o transporte no interior. 

O rio Santa Maria, exclusivamente, leva as mercadorias a Vitória; está 
fora de cogitações a estrada de ferro que percorre, apenas, metade do caminho. 
O transporte de um saco de 60 quilos, de Pôrto ~o Cachoeiro a Vitória, custa: 

Frete ....... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 réis 
Tributo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 réis 
Pequenas despesas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 .réis 

1 000 réis 

Se o frete de 60 quilos importa em 800 réis, o de uma tonelada é de 13'12 
mil réis. Sendo de, aproximadamente, 30 quilômetros, a distância coberta pelo 
frete, deduziremos para a tonelada-quilômetro, a tarifa de 444 réis, pouco mais 
de meio marco, porta~to. .~ 

8. O comércio de café 

O café segue de Vitória, sem passar pelo Rio de Janefro, diretamente para 
os grandes empórios internacionais. As 469 000 sacas de café, embarcadas em 
1912, em Vitória:, vão discriminadas, abaixo, segundo o pôrto de destino: 

Nova Orleães ... . .. , ................ .. .. · · · · 
Nova York ... ... .. .. . .... ... ..... .. .. .. ... . . 
Hamburgo ........ .. . . ......... ... . . .... . . .. . 
Trieste ...... ." ... ... ' . . . . ... .... .. ... .. . ... ·. · 
Antuérpia .... . ............... .. ....... . . . . . . 
Rio de Janeiro . • A • • ••••• • •••••••••••••••• : •• 

301 725 
102 589 
12 176 
8 500 
5 150 

35 659 

O lugar influencia a cotação Q.o café . Assim, em 6 de outubro de 1913, para 
quinze quilos, verificou-se; em Vitória, o preço de 7 s 6 d; no Rio de Janeiro, 
8 s 8d. A 'diferença vai, portanto, a mais . de ls. 

Geralmente, o preço da arrôba, em Pôrto do Cachoeiro, é 300 réis menos 
do que em Vitória; essa divergência corresponde ao frete, que, como já verificamos, 
é cêrca de 250 réis, por arrôba . O preço do café, no sítio, desce, em m~ 
500 réis mais . ' 

.,No mercado mundial, o café de Santos alcança, em geral, maiores preços 
que o de Vitória: aproximadamente, 5% mais, nos Estados ·unidos, e 10%, 
em Hamburgo, o que se explica, fàcilmente, por ser o café, no Espírito Santo, 
explorado em pequenas emprêsas, e beneficiado por processos primitivos, enquanto 
em São Paulo domina a grande emprêsa, tecnicamente melhor aparelhada, de 
modo que lá se obtém um produto mal.S uniforme. 

O café em Vitória é classificado em claro e escuro. O claro usufrui preço.s 
um pouco mais altos, em virtude do sabor agradável e suave. · 

Como já vimos, recai na exportação do café um impôsto ad valorem 
(vide Introdução). Semanalmente~ determina-se, no Rio de Janeiro, a impor
tância do tributo a pagar, e telegrafa-se para Vitória, informa:ndo o valor. 

9 . Os preços das mercadorias importadas e das produzidas no Estado 

Os preços dos artigos importados do estrangeiro e dos Estados meridionais 
_do Brasil são muito altos, em virtude das condições desfavoráveis de transporte 

e da organização primitiva do .comércio; também atuam, nesse sentido, os 
elevados direitos de importação e o sistema monetário . As mercadorias prod.U"! 
zidas no Espírito Santo e em Minas Gerais, para o mercado interno, não são 
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tão baratas, quanto se popia esperar numa região de economia predominante
aente fechada. 

Uma causa dêsse fenômeno me parece ser o fato de o dinheiro servir, 
E111Sencialmente, para comprar bens de importação, de ter, como papel principal, 
o de funcionar como uma ordem de pagamento a mercadorias de fora; uma 
vez que os preços dessas são muito altos, que o poder aquisitivo da moeda é 
bem reduzido relativamente aos produtos importados, explica-se, de um ângulo 
puramente psicológico, é claro, que o poder de compra da moeda seja também 
pequeno para as mercadorias produzidas na região. 

A tabela, abaixo, apresenta uma relação dos preços mais importantes que 
11e verificaram, em 1913: 

VÍVERES Quantum Pôrto do 
Cachoeiro 

PREÇOS EM MIL RÉIS 

Campinho • Jequitibã 
----------------- --------1------1------1--------

Artigos de importação 

Carne sêca ... ....... . .. ... .. . . . . 
Farinha de trigo ... . ........ .... . 
Arroz ................ . ......... . 
Àçúcar refinado ........ . ........ . 
Sal grosso ................. ..... . 
Cevl!dinha ............. ... .... .. . 

~~i~.·-~::: : ;:: : : : :: :: : : :: : : :: : 
Vmho (vinho tinto português) . .. . 

Produtos do Estado 

Ovoe .. .... . ......... . . . . .. .. ... . 
Mant.eiga .......... . .. .. .... 1 • ••• 

Banha ....... .. . . .. . . .. ..... .. . . 
Feijão . ... . .. . ... ... . . . ........ . 
Batatas ............ .. .. . . , ..... . 
Carne de vaca ... .. ' ........ . .. .. 
Carne de porco .. . ....... .. . .... . 
Milho .. ... ..... ..... ..... . . . ... . 

Importadas 

'Querosene .......... ... . .... . .. .. 
Fósforos . ....... . ..... . .. ... .. . , . 
.Sabão ........ .' . . ...... , .. .. .... . 
Morim .. ........ . .... ·-· ... . ... . 
Chita ........ . . . ..... . .. .. . . .. . . 
1 cafet.eira simples . ... . ......... . 
1.balde pequeno, branco esmaltado 
l candeeiro de cozinha .. .... .. .. . 
Ferraduras ............ . . . ...... . 
6 cadeiras simples .. . .. . ......... . 
Cimento ..... ... ..... . .... ...... . 
1 enxada .. . ..... . . ... ... ........ · 

1 kg 
45kg 
10 1 
1 arrôba. 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 garrafa 

50 1 

2 dúzias 
1 kg . 
1 kg 

10 1 
1 arrôba 
1 arrôba 
1 arrôba 

80 1 

401 
10 caixas 
1 kg 

20m 
lm 

60 

60kg 

1,2 
13,0 
4,0. 
9,0 
0,1 

1,2 
43,0 

7,0--9,0 

18,0 

0,7 

16,0 

8,5 
2,0-3,0 

10. Os artesãos 

1,3 1,4 
13,5 14,0--14,5 
4,5 5,0 

11,050 

2,5 
1,8 
1,2 

47,0 

1,0 
2,5 
1,2 
3,0 
5,0 
7,0 

12,0 
8,0--10,0 

20 21 
0,6 

16,0 
0,9 
5,0 
6,0 
5,0 

75,0 ' . 

A atividade dos artífices representa uma violação à economia fechada, os 
quais, entretanto, exploram, simultâneamente, um sítio, daí obtendo algo para 
suas necessidades vitais. São poucos os ofícios exercidos. 
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Em primeiro lugar vem a selaria, de especial importância numa região 
onde o mais pobre agricultor tem o seu cavalo e se fazem tôdas as viagens no 
lombo dos animais. A profissão de sapateiro se associa, geralmente, à do 
seleiro; a necessidade de calçados é pequena, porque os garotos andam descalços, 
e os adultos não se calçam para trabalhar, usando calçados, apenas, nas festas, 
ou quando muito, ainda, para cavalgar. As outras profissões exercidas são as de 
ferreiro e funileiro. 

Procurar-se-iam, inut~lmente, o 'alfaiate, o padeiro, o carniceiro e o moleiro. 
A farinha é importada, e as atividades de açougueiro, padeiro e alfaiate per
tencem à economia doméstica. O marceneiro é dispensável, pois os mqveis são. 
feitos em casa ou importados. Há alguns marceneiros, assalariados, isto é, 
que trabalham em casa dos fregueses. 

Cabe aqui lembrar as indústrias de cervejaria e de aguardente. Natural
mente, trata-se de emprêsas minúsculas. Na zona baixa, encontram-se mesmo 
farmácias, o que se explica pela necessidade de remédios, da população nativa, 
altamente acessível às superstições e curanderlas. 

11 . Observações finais 

A circulação das riquezas, no Espírito Santo, está tão pouco desenvolvida 
que só de leve toca 11- vida dos colonos . -

· Uma queda dos preços do café que pode ser funesta para o Estado e para 
a população citadina, tem, como já se assinalou, pouca repercussão sôbre o 
colono. No máximo, obriga-lo-la a restringir a satisfação do que para êle 
representa luxo. 

Uma parte, e só uma pequena parte, dos mantimentos que adquire fora pode 
ser considerada imprescindível. A roupa exige pequenas despesas, efnbora os 
preços das fazendas compradas para a sua confecção sejam proporcionalmente 
altos. E' o que nos mostra o orçamento doméstico, que passaremos a examinar. 

' 
I . 

~ Anualmente o Conselho Nacional de Geop-afla re.aliza um concurso de monografias de 
...., asp.,ctos geográficos municipais, com direito a prêmios. Concorra com os seus estudo• 
geográ.flcos, seus levantame.atos, sua documentação. 
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Oceano Ailântico "' 

Oceano Atlântico é o nome que se 
aplica à vasta extensão marítjma que 
separa os continentes europeu e africa
no do Novo Mundo. O têrmo deriva-se, 
presumivelmente, de Atlantis, um con
tinente que teria submergido no oceano. 

Extensão - A bacia ártica, que 
se estende do estreito de Behring a 
Spitzbergen e Groenlândia, através do 
pólo norte, pertence-lhe inteiramente, 
bem como o mar Weddell, na parte 
meridional da Geórgia do Sul. . 

A caracterização dos círculos árti
cos e antárticos como limites . carece 
de justificação quer física, quer geo
gráfica. O oceano Atlântico participa, 
portanto, de ambos o~ mar~s _de gêlo. 
Levando-se em consideraçao ventos, 
correntes e temperatura, há vantagem 
em fixar o limite equatorial do Atlân
tico norte aproximadamente nos 5° de 
latitude N. Apresenta-se, êste, por 
contraste com o Atlântico Sul, muito 
abundante em ilhas, em variedade de 
litorais e em mares fechados. Nestes 
últimos incluem-se o mar das Antilhas, 
o Gôlfo do México, o de St. Lawrence, 
a baía de Hudson e a de Baffin a 
oeste e o mar Mediterrâneo, o Negro, 
o Mar do Norte e o Báltico a leste. 
Entre Spitzbergen e Norayatembya, por 
um lado e o costii. de Murmansky, de 
outro encontra-se o mar de Barents. 
Entre' Spitzbergen, Islândia, Faer-Oer, 
Shetlands e a Noruega encontra-se o 
Mar da Noruega. Os escoadouros meri
dionais da bacia ártica são relativa
mente estreitos. O estreito de Hudso_n 
tem 48,8 milhas de largura, o Davis 
146,4 ~ u da Dinam~rca:, entre o. leste 
da Groenlândia e Islandia 158,6 milhas, 
e a passagem entre a Islândia e o norte . 
da ·Escócia mede 518,5 milhas. O total 
apenas soma a 872,3 milhas. Por outro 
lado, no Atlântico Sul, entre o cabo 
Horn e a . Africa do Sul, encontram-se 
a Antártica e o Atlântico numa frente 

• Constitui o presente trabalho a Con
tribuição n.º 337 de Scripps Instltution o! 
Oceanography Universlty o! Call!omla (Con
tribuições de 1947), tendo sido vertido do 
Inglês por João Milanez da Cunha Lima, re
dator da Secção de Publicações do C . . N. G. 
e revisto pelo Prof. F . A. Raja Gabaglla, 
membro do Diretório Central do C. N . G. 

de 3 965 milhas e o sul do Atlântico 
é po~tanto, muito mais frio e rigoroso do que o Atlântico Norte. O Atlântico 
tem de modo amplo, a forma de um 
S s'endo estreito se lhe consideramos 
o' comprimen'to, tanto que houve escri
tores que falaram de vale Atlântico. 
Do estreito de Behring ao norte à 
Terra de Coats ao sul a distância é 
de 12,810 milhas. A largura entre a 
Terra· Nova e a Irlanda é de 2 058,75 
milhas e do Cabo São Roque (Brasil) 
ao Cabo de Palmas apenas medeiam 
1 769 milhas. Para o sul dêsses últimos 
tbrna-se mais largo e marginado por 
costas muito simples e quase sem ilhas. 
Os estreitos de Dráke, entre os cabos 
Horn e Shetlands do Sul, dão uma pas
sagem de 541 milhas de largura para 
o Pacífico . Kossima estima a áre.a do 
Atlântico, sem incluir os mares depen
dentes em 41 081,040 milhas quadradas. 
A guis'a de comparação, cabe mencio
nar-se que o Mar do Norte tem uma 
área de 231660 milhas quadradas. Em
bora não sendo ·o m:lis extenso dos 
grandes oceanos, o Atlântico, po~sui 
folgadamente a mais ampla area de 
drenagem. Os "long-slopes" dos conti
nentes de ambos os lados dirigem-se 
par.a o Atlântico que, mercê disto, r~
cebe as águas de uma boa proporçao 
dos grandes rios mundial~, .in?lu~ndo 
o de St. Lawrence, o Miss1SSlppi1 o 
Orinoco, o Amazonas, os rios da Pratª., 
Congo, Níger, Loire, Reno, o Elba, os 
grandes rios do Mediterrâneo e Báltico. 
G. Murray estimou em 13 431,646 mi
lhas quadradas, o total da área de dre
nagem .para . o Atlântico, que, com a 
área ártica perfazia quase 19 691,100 
milhas quadradas, ou seja aproximada
mente quatro vêzes mais a área que 
drena para o Pacífico e quase precisa
mente quatro vêzes a áre.a que drena 
para o Oceano índico. 

Ilhas - Entre as ilhas puramente 
oceânicas, sem assento de rocha con-

, tinental, resultando comumente da 
ação vulcânica, temos Jan Mayén, 
Islândia ( 40 540,5 milhas quadradas) , 
Fernal\dO de Noronha _(perto do cabo 
de São Roque), A.reens.ao, Santa He~e
na (47 480,3 milhas quadradas), Tris
tão d.a· Cunha e ilhas Bouvet (54° lat. 
S). Principalmente vulcânicas, mas 
com embasamento sedimentar, potie-
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mos mencionar: Açôres, Canárias, Ma
deira e Cabo Verde. As puramente 
continentais são: as ilhas de Spitz
bergen, Ilhas do Urso, Ilhas Britânicas, 

guintes) Terra Nova, Grandes Antilhas, 
. ilhas Falkland, Geórgia do Sul e Orca
das do Sul. As Bermudas (30° lat. N) 
são os recifes coralinos mais setentrio-

Fig. 1 - As principais bacias do oceano Atldntico com as profundidades além de 4.000 metroa 
(T, A-8). Formas das Grandes Profundidades (1-I,). Baseado em Vaughan. et ai. , 1940). 

do mu-ndo. Tôdas as ilhas de origem 
oceânica do Atlântico, réunidas ocupam 
uma área de 193,050 milhas quadradas. 
A êsse propósito parece bem conside
rar-se a "aroelândia parte do conti
nente norte americano. 

Relêvo do fundo oceânico - As 
bases dos conhecimentos sôbre o relêvo 
submarino do oceano Atlântico foram 
estabelecidas durante a última metade 
do século dezenove. Numerosas expe
dições cientificas, como as do H. M. S. 
"Challenger" (1873-76), do navio ale
mão "Gaselle" (1874-76) e do barco 
ameri.êano "Blake" (1877 e anos se-

nais em serviço hidrográfico, contribuí
ram para êsses estudos primitivos. To
davia, o maior impulso para essas inves
tigações adveio da necessidade de infor
mação acêrca dos perfis do fundo ma
rítimo de interêsse . para a colocação 
de cabos transatlânticos. Levantamen
tos executados antes e durante a colo
cação e reparo dos ditos cabos subma
rinos, levaram a um conhecimento ra
zoável das cQndições topográficas do 
~undo submarino numa escala ampla. 
As explorações que foram realizadas 
no Artico e no Antártico, aproximada
me~te no comêço do século 20, propor-
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clonaram informações das latitudes 
altas. Novo estímulo para o estudo da 
topografia submarina derivou da in
venção do aparelho de percussão para 
sondagem das profundidades, que por 
volta de 1925 era introduzido , no uso 
geral (V.ide Oceano e Oceanografia) . 
Os perfis generalizados do relêvo sub
marino, baseados em sondagens relati
vamente pouco numerosas, efetuadas 
com auxilio de fios e pesos, revelaram
se demasiado simplificados à vista dos 
milhões de ecos-sonda que foram efe
tuados desde 1925 . A despeito da faci
lidade e rapidez com qu~ são tomadas 
.as sondagens de eco, ainda insuficien
temente restam vastas áreas no Artico 
e Atlântico Sul que se acham levanta
das'. A instalação de sondas, de eco 
como equipamento padrão em todos os 
navios introduziu um auxílio comple
mentar à navegação onde são disponí
veis cartas batimétricas corretas, e 
conseqüentemente se operam levanta
mentos precisos das águas litorâneas 
a profundidades de cêrca de 4 000 me
tros. Tal programa despertou grande 
lnterêsse no Atlântico em tôrno da 
natureza e origem das plataformas e 
declives continentais e tem proporcio
nado informações sôbre a história e 
4>rmação dêsses acidentes. 

O fundo do Atlântico acha-se di
vidido nas duas depressões oriental e 
ocidental pela plataforma do ,Atlântico, 
uma elevação tremenda, estendendo-se 
das proximidades da Islândia à ilha 
Bouvet, aproximadamente aos' 55° S. 
Nas depressões a profundidade excede 
de 5 000 metros, enquanto a cordilheira 
se apresenta continuadamente em pro
fundidades abaixo de 3 000 metros na 
maior parte de sua área e, em diversos 
lugares, eleva-se acima do nível do 
mar. As ilhas de Açôres, São Paulo, 
Ascensão, Tristão da Cunha e Bouvet 
emergem da cordilheira. Há uma pe
quena interrupção na :mesma, se bem , 
que oceanogràficamente importante, 
constituída pela fossa de , Romanche, 
pouco ao norte do equador, onde a 
profundidade varia de 4 500 a 4 800 
metros. A cordilheira transversal Wal
fisch que se estende em direção nor
deste das imediações. de Tristão da 
Cunha (3-7º S) à costa da Africa nos 
20º de lat. S, apresenta-se repetida
mente em profundidades pouco maio
res de 3 000 metros dividindo a depres
são oriental. Um acidente análogo, a 
cordilheira, do Rio Grande, estende-se 
da elevação (ridge) atlântica à Améri
ca do Sul I}as latitudes 30° 35º S, s'endo 

porém mais profunda e permanece 
apenas em profundidades maiores de 
4 000 metros. Essas estruturas básicas 
t,êm efeito acentuado na circulação 
submarina e, portanto, nà. temperatura 
e noutras condições das grandes pro
fundidades. 

Nas (troughs) orientais e ociden
tais encontra-se uma soma de bacias 
mais ou menos distintas cujas profun
didades excedem d~. 4 000 metros e co
mumente 5 000 metros. Na depressão 
de Pôrto Rico na bacia Guiana, o 
"Milwaukee" americano obteve uma 
sondagem de 8 750 metros, a maior 
profundidade registada até hoje no 
Atlântico. Uma profundidade máxima 
de 8 260 metros foi obtida na fossa 
(trench) Sandwich do Sul, uma forma
ção arqueada marginando a costa ori
ental das ilhas do mesmo nome. As ba
cias tomam nomes geográficos. A bacfa 
polar do norte e a bacia intercalada 
da Noruega são separadas do Atlântico 
aberto por uma cordilheira (ridge) que 
se estende da Groenlândia à Escócia e 
sôbre a qual as ilhas Faer-Oer e a 
Islândia erguem-se acima do nivel do 
mar. As profundidades máximas no 
estreito da Dinamarca, entre a Groen
lândia e a Islândia e sôbre a cordilhei
ra Wyville-Thomson, entre as Faer
Oer e Escócia, atingem apenas cêrca 
de 500 metros. Um abaixamento do 
nível do mar de cêrca de 500 metros 
daria como conseqüência uma ponte 
de terra da América do Norte à Europa 
e isolaria completament~ as águas da 
bacia polar, tanto do Atlântico como 
do Pacífico. Há relativamente poucas 
sondagens da bacia polar do norte. 
A distância de 60 milhas do pólo uma 
e*pedição . russa (1937-38), descida de 
avião, obteve uma sondagem de 4 300 
metros. ·Sir Hubert Wilkins obteve em 
1927 uma sondagem para mais de 5 000 
metros, ao norte do cabo Barrow, mas 
é duvidosa í"- exatidão da mesma em 
vista das investigações russas posterio
res na mesma área geral, onde a son
dagem máxima obtida foi de 3 430 
metros. Na base das informações exis
tentes a bacia parece ser aproximada
mente elíptica com profundidades na 
parte central superiores a 4 000 metros. 
Na linha de cume Groe·nlândia-Spitz
bergen, a profundidade do soco (sill 
depth) é de cêrca de 1500 metros e na 
bacia da Noruega a maior profundi
dade é de 3 700 metros. 

Profundidades maiores de 4 000 
metros ocorrem na bacia das Antilhas 
e no Mediterrâneo: A primeira tem 
n~merosas conexões _rasas e profunl 
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das com o oceano largo, enquanto 
o Mediterrâneo apenas se comunica 
com o Atlântico através do Estreito 
de Gilbraltar que mede 12,2 milhas de 
largura e onde a profundidade máxi
ma no soco é apenas de 320 metros. 
O isolamento parcial dos grandes ma
res adjacentes exerce efeito profundo 
nas condições dêstes e também nas do 
oceano largo . A topografia na área 
das Antilhas é extremamente aciden
tada c9m fossas profundas ao lado de 
cumes escarpados, muitos dos quais 
sobrelevam o nível do mar. A profun
didade obtida pelo Milwaukee de 8 750 
metros encontra-se próxima à costa 
norte do Pôrto Rico e, na profundidade 
Bartlett ao sul de Cuba o S. 21 (U.S.S.) , 
obteve uma sondagem máxfma de 'l 200 
metros. 

A profundidade média do oceano 
Atlântico, excluindo-se mares adjacen
tes é, segundo E. Kossima (1921) , 3 926 
metros, ou 3 532 metros incluindo-os. 
Tais valores são um tanto menores do 
que os correspondentes relativamente 
ao Pacífico e o índico e decorrem das 
exj;ensíssimas plataformas com profun
didades abaixo de 200 metros nas alti
tudes superiores do Atlântico Norte e 
no Artico. Profundidades menores de 
200 metros representam 13% do Atlân-

1 tico e mares adjacentes entre duas e 
três vêzes sua extensão relativa nos 
outros oceanos. 

Depósitos submarinos ""'"-- As carac
terísticas gerais dos depósitos subma
rinos, acham-se descritas no artigo sô
bre Oceano e Oceanografia, porque 
são comuns a todos os ocea'nos . A 
maior parte do fundo atlântico, entre 
os círculos Artico e Antártico, encon
tra-se recoberto de vasas de globigeri
nas. Em profundidades superiores a 
5 000 metros decresce o teor de carbo
nato de cálcio e os depósitos calcáreos 
cedem lugar a uma argila avermelhada. 
Nas cordilheiras submarinas o material 
mais fino é inexistente e as conchas 
dos moluscos pterópodos são, às vêzes, 
bastante abundantes para caracterizar 
os depósitos como vasa pteropódica. 
A vasa de diatomáceas constitui 'º de
pósito mais generalizado nas altas lati
tudes sul, mas, contràriamente às con
dições no Pacífico, não ocorre nas lati
tudes norte. 73% da grande bacia do 
Atlântico (i. é, incluindo mares adja
centes) a._cha-se lastriiada de depósitos 
pelágicos, vasa de globigeribas e pteró
podos, compreendendo 16 061,760 mi
lhas quadradas (50%) ; argila vermelha, 
6138,990 milhas quadradas. (19%; e 

vasa de diatomáceas 1 583,010 milhas 
quadradas (5%). O restante 26% do 
Atlântico e mares adjacentes acham-se 

, cobertos de sedimentos terrígenos, ca
racterizados por fragmentos minerais 
relativamente grosseiros de origem ter
restre . Materiais transportados pelo ar 
são abundantes ao longo da costa oci
dental da Africa, onde os ventos so
prados da terra se carregam de ma
teriais trazidos das regiões desérticas. 
Nas altas latitudes, os detritos remo
vidos pelo gêlo constituem compo
nente característico dos deJ)ósitos. Sei
xos e fragmentos de rocha, às vêzes 
ostentando os efeitos da abrasão gla
cial, são comuns na esteira dos ice
bergs. O conteúdo em carbonato de 
cálcio dos sedimentos do Atlântico 
é acentuadamente mais alto do que o 
registado em profundidades e latitudes 
equivalentes no Pacífico Norte. A si
tuação prende-se aparentemente às ~
versas condições da água sobreposta. 

A expedição "Meteoro" alemã 
(1925-27) coletou numerosas amostras 
do fundo na porção tropical e no sul 
do Atlântico. Exemplos semflhantes 
foram obtidos para mais de 9,84 pés 
de comprimento em 1936 pelo navio 
"Lord Kelvin" num trajeto entre Terra 
Nova e Irlanda. Revelaram tais inves
tigações muitos característicos até en
tão desconhecidos dos sedimentos sub
marinos, notadamente que eram estra
tificados em maior ou menor grau. 
F'.az pressupor a aludida estratificação 
variável teor de acumulação dos vários 
componentes. Nalgumas áreas do norte 
do Atlântico traduz-se isto por con
centrações de cinzas vulcânicas ou ma
teriais terrígenos transportados pelo 
gêlo . Nas latitudes inferiores ocorrem 
variações na abundância relativa dos 
diversos tipos de restos foraminiferos 
pelágicos. Interpreta-se tal fenômeno 
como resultado de alteração da tempe
ratura das águas. Usando as camadas 
superficiais caracterizadas por fósseis 
típicos de zona fria ou abU'ndantes 
detritos glaciais como indicadores do 
período glacial mais recente, tornou-se 
possível estimar as porcentagens da 
deposição dos sedimentos submarinos. 
Essas estimativas revelam que os sedi
·mentos pelágicos do Atlântico estão-se 
acumulando na proporção de cêrca de 
1 a 2 centímetros em 1000 anos. 

Meteorologia - O sistema de ven
tos sôbre o norte do Atlântico, em sen
tido amplo, relaciona-se diretamente 
com a distribuição média da pressão 
atmosférica cujas principais formas 
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são a "alta" dos Açôres e a "baixa" 
da Islândia. No hemisfério norte os 
ventos' sopram no sentido dos pontei
ros do relógio em tôrno de uma 
área de alta pressão enquanto giram 
ao inverso em redor de uma área de 
prel'ISão baixa. Os ventos predomina·n
tes na parte equatorial da alta dos 
Açôres são portanto de nordeste para 
o oriente. Pôsto permaneça quase inal
terada a distribuição da p-ressão du
rante longos períodos, êsses ventos, os 
ventos constantes (trade winds), so
pram com gra'nde regula+idade, parti
cularmente no inverno, q:uando seu re
gime se estende pronunciadamente pa
ra o norte. Entre a alta dos Açôres 
e a baixa da Islândia predominam os 
ventos de este. Fracos no verão e 
fortes no inverno, ao aproximarem-se 
do noroeste europeu,' tomam uma dire
ção mais para sudeste, banhando de 
ar úmido e quente aquela parte do 
continente europeu. Na parte seten
trional da baixa da Islândia ao longo 
da costa leste da Groenlândia e no 
mar Labrador os ventos mais freqüe•n-
tes se orientam para o norte. . 

A baixa da Islândia só atinge bom 
desenvolvimento no inverno mas não 
constitui uma formação tão permanen
te como a alta dos Açôres. Na latitude 
média do norte do Atlântico desen
Tolvem-se ciclones que avançam de 
oeste para leste com ventos meridio
nais em sua parte oriental e seten
trionais em sua parte ocidental. Alguns 
dêsses prolongam-se para o nordeste e 
passam no norte da Noruega, ao passo 
que outros cruzam as Ilhas Britânicas, 
os Países Baixos e a Alemanha. 

Na parte tropical do Atlântico nor
te a temperatura atmosférica é no 
decurso do ano ligeiramente mais bai
xa do que ·a temperatura da superfície 
das águas, mas a diferença média é 
apenas de cêrca de 0,8°. Verificam-se 
no inverno acentuadas diferenças tér
micas entre a atmosfera e a superfície 
oceânica nas latitudes média e superior 
e relacionam-se com a direção do ve·n
to. Massas de ar continentais polares 
espalham-se freqüentemente do conti
nente norte americano às partes adja
centes do norte do Atlântico. li:ste ar 
é muito frio, e, embora se aqueça 
ràpidamente ao contacto da água mais 
quente, conserva ainda uma tempera
tura de 5° a 10º e.' abaixo . da que 

.registra a superfície d'água, a centenas 
de milhas da costa. Sob tais condições 
ocorre excessiva evaporação, porquanto 
o ar frio tem um teor baixo de umidade 

e a pressão do vapor na atmosfera é 
muito mais baixa do que na superfície 
quente da água. Na parte ocidental 
do norte do Atlântico, até a tempe
ratura média atmosférica, no inverno, 
é consideràvelmente mais baixa do que 
a temperatura d'água e quantidade 
consideràvelmente maior de evapora
ção se verifica nesta estação e não no 
verão, como ordinàriamente se julga. 
Por outro lado, onde o ar quente sopra 
sôbre água fria sofre aquêle um esfria
me•nto, produzindo-se então o "fog", 
pela condensação da umidade que con
tém . li:ste processb explica a grande 
freqüência dos nevoeiros nos grandes 

, bancos de Terra Nova na primavera 
e coI_Uêço de verão quando os ventos 
meridionais transportam ar quente sô
bre as águas frias que cobrem os .ban
cos. De julho a setembro a tempera
tura do ar pouco difere da da água. 

No sul do Atlâ'iatico depara-se uma 
área de pressão alta entre as latitudes 
20° - 30º S, correspondente à alta dos 
Açôres. Na parte equatorial dessa alta 
o vento constante de sudeste sopra 
fracamente durante o verão meridio
nal e fortemente durante o inverno 
setentrional. Ent:ire os ventos constan
tes de sudeste e os de nordeste do 
hemisfério norte, encontra-se a faixa 
calma equatorial, as calmarias, geral
mente localizadas no hemisfério norte 
entre os 2° e 10° N. Essa zona, carac
terizada por ventos leves e pesados 
aguaceiros, afasta-se geralmente da 
costa sulamericana, onde os dois ve'n
tos constantes (trade winds) se unem 
e sopram vigorosamente contra a costa 
norte do Brasil. No hemisféri.o sul 
não há nenhum correspondente da 
baixa da Islândia, mas cerca o Antár
tico um!!- faixa de baixa pressão e, 
e>ntre esta região de pressão baixa e a 
alta na lat. 20º - 30º S, predominam 
ventos ocidentais. li:sses que atingem, 
muitas yêzes, a fôrça de rajadas apre
sentam-se particularmente fortes nas 
latitudes 35º - 45º S, '.'the roaring 
forties". 

, A costa da Benguela do sudoeste 
africano é notada por seus nevoeiros 
(fog) que se formam quando um vento 
da terra sopra sôbre as frias águas 
litorâneas. A baixa . temperatura da 
água superficial é causada por levan
tamento(upwelling) (Oceano e. Ocea
nografia) . 

Correntes superficiais - As cor
rentes superficiais do Atlântico corres
pondem ao sistema dos ventos predo
minantes com as modificações que os 
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limites das terras impõem ao movimen
to das águas. No norte do Atlântico 
os ventos constantes ·mantêm uma cor
rente regularmente fixa de leste a 
oeste, em parte pela ação direta do 
vento e em parte por manter um 
acúmulo de água quente na porção 
norte da corrente (vide Oceano e Ocea
nografia) . Um grande volume d'água 
transportado por essa corrente prolon
ga-se pelo mar das Antilhas a dentro, 
penetrando, através do estreito de 
Yucatão no Gôlfo do México, de onde 
deflui uma corre'nte rápida e quente 
pelo estreito de Flórida . Esta corrente 
é reforçada pela água que corre pela 
parte leste das Antilhas, formando o 
Gulf Stream, ao longo da costa leste 
americana. O Gulf Stream segue pró
ximo a costà até o Cabo Hatteras, de 
onde prossegue . um pouco apartado da 
costa, e deriva cada vez mais para 
leste, tomando francamente essa dire
ção ao sul dos grandes bancos da 
Terra Nova aos 40º de lat. Em seu 
curso posterior perde o Gulf Stream 
sua individualidade como corrente bem 
definida . As águas quentes superficiais 
tornam para a direita e participam do 
grande redemoinho que circula em 
tôrno do mar de Sargaço. A água 
um tanto mais fria prossegue para a 
costa européia na corrente do norte 
do Atlântico. Um ramo divagante vai 
para o sul, outro encaminha-se para o 
norte e se desmembra ainda mais. Uma 
parte, a corrente Irminger, segue para 
noroeste, banha a costa sudeste da 
Islândia e prolonga-se além do cabo 
sul da Groenlândia. As águas desta 
corrente tornam-se cada vez mais mis
turadas com as águas frias de baixa 
salinidade. do Mar Polar mas os últi
mos traços da· água do 1Gulf Stream 
ainda se encontram na latitude 6º 5º N 
do largo da Groenlândia ocidental. 
Outco ramo daquele sistema penetra 
no Mar da Noruega ao norte da Es
cócia. Uma porção pequena interna-se 
ao sul no Mar do Norte mas a maior 
parte segue a costa da Noruega até 
o Cabo Norte e alonga-se até Spitz
bergen, emitindo ramificações menores 
ao Mar de Barents. Ao norte de Spitz
bergen a corrente submerge nas águas 
de menor salinidade do Artico e pros
segue como uma corrente infra-super
ficial através do mar polar onde se 
encontram traços da água do Gul
Stream de temperatura pouco supe
rior a 0° C ao norte. da ilha Nova 
Sibéria. 

A camada superficial do mar · polar 
regista durante o ano uma tempera• 

tura contígua ao ponto de congela
mento (16º C) mas · acusa densidade 
relativamente baixa em virtude de ter 
sido reduzida a salinidade pelo -desa
guamento dos grandes rios siberianos. 
Esta massa d'água fria e de baixa 
sali'nidade deriva do mar polar ao lon
go da costa leste da Groenlândia, onde 
aos poucos se vai misturando com as 
águas do Atlântico. Prossegue em tôr
no do cabo de Farvel, ao sul da Groen
lândia, flui para o norte, ao longo da 
costa ocidental da Groenlândia, retor
nando, então, e, após receber novo 
contingente de água fria da baía de 
Baffin, segue para o sul constituindo 
a corrente do Labrador . Ao sul dos 
grandes bancos da Terra Nova onde 
esta massa d'água fria se encóntra 
com as águas quentes do Gulf Stream. 
sofre ela um desvio, para leste, indo 
misturar-se com as águas do Atlântico. 
No inverno esta água misturada, que 
tem uma salinidade de cêrca de 34,95 
per mille (partes por mil) baixa sua 
temperatura para quase 3º c., atingin
do assim uma densidade suficiente 
para fazê-la mergulhar para ·o fundo 
e espalhar-se para o sul. Em média 
anual 5 231,800 cu. yd; de água afunda 
a cada segundo (cêrca de 86 por dia) . 
Do mesmo modo há formação de água 
profunda no inverno, ao norte d,a Is
lândia, tendo porém temperatura con
sideràvelmente mais baixa, ou seja cêr
ca de 1° C. Enche a bacia profunda do 
Mar da Noruega, sendo impedida de 
entrar no oceanQ Atlântico pela cordi
lheira (ridge) submarina que se esten
de da Escócia à Islândia e daí à Gro
enlândia . 

Na parte sudeste do Atlântico Nor
te dá-se uma passagem de água super
ficial através do Estreito de Gibraltar 
e'nquanto água mediterrânea profunda 
de salinidade alta corre para o Atlân
ti~o pelo fundo do estreito, espalhando
se por amplas áreas . Ao longo da costa 
ocidental do noroeste da Africa, a 
corrente das Canárias corre para su
doeste e prolonga-se através da 'parte 
meridiônal do norte do Atlântico, como 
parte da corrente equatorial norte. 
Predominam na costa africana as tem
peraturas baixas, em parte mercê das 
águas vindas do norte, em parte devido 
ao upwe~ling (vide Oceano e Oceano
grafia) ; 

As correntes do sul do Atlântico 
assemelham-se em muitos aspectos às 
do norte deste oceano. Os ventos cons
tantes de sudeste mantêm a corrente 
equatorial sul que se move para oeste, 
bifurcando-se então, sendo que uma 
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das ramificações prossegue para o he
misfério norte entrando na'S Caraíbas 
Juntamente com as águas da corrente 
equatorial do norte e a .outra que deri
va para o sul como uma frágil repro
dução do Gulf Stream, a corrente 
brasileira. Entre as correntes equato
riais, deflui para leste a contra-corren
te equatoi:ial, sendo particularmente 
desenvolvida · ao largo da Costa do 
Ouro africana onde é conhecida pelo 
nome de corrente da Guiné. Ao sul 
da área de alta pressão do Atlântico 
sul a corrente segue para leste e torna 
para o equador ao alcançar a costa 
africana. Ali a corrente de Benguela 
é mais pronunciada do que sua cor
r.espondente do norte, a corrente das 
Canárias e caracterizada por tempera
turas mais baixas próximo à costa em 
conseqüência de mais intenso upWelling 
Mais ao sul, a corrente circumpolar 
antártida penetra no oceno Atlântico 
através da passagem de Drake, alon
gando uma ramificação, a corrente 

, 

Falkland, correspondente à do Labra
dor, ao longo da costa leste da Argen
tina. O ramo principal da corrente 
circumpo1ar antártica prolonga-se para 
leste pelo Oceano índico a dentro, se
guindo outro ramo para o sul e alimen
tando amplo redemoinho na direção 
dos ponteiros do relógio no mar 
Weddell. 

A circulação submarina do Atlân
tico - A água profünda e superficial 
do norte do Atlântico é formada como 
já afirmamos, pelo afundamento da 
água superficial, entre a Islândia e a 
Groenlândia e no mar do Labr8tdor, 
de onde se distribui para o sul. Em 
profundidades que variam de 1 000 a 
2 000 metros, a água que sai do Medi-· 
terrâneo se alastra e pode ser reconhe
cida por um máximo de salinidade in
termédia. Com o aumento da distância 
do Mediterrâneo, a salinidade decresce 
em virtude da mistura com outras 
massas de água, mas se encontram 
traços da água mediterrânea até o 
40º de latitude s . 

Fig. 2 - Secçtlo vertical mostrando a distribuiç4o da tem
peratura na parte ocidental do oceano Atl4ntico. (segundo 

Wüst). 

A água submarina no Antártico, 
com temperatur.a de 0,6° C e salini
dade de 34,65 per mille, é formada 
pelo mergulho da água da pla,taforma 
continental. A temperatura desta água 
é tão baixa que sua densidade é mais 
alta do que a da água submarina do 
norte do Atlântico. Esta segue para o 
norte e pode ser determinada como 
água superficial até 400 de latitude N. 
A água superficial mergulha na con
vergência antártica ·aproximadamente 
na latitude de 50º S, e alastra-se para 
o norte como água de baixa salinidade. 
Esta água intermediária antártica 
também cruza o equador e pode ser 
referida até cêrca de 20º N. Considerá
vel porção de água submarina e in
termediária do Atlântico mistura-se 
com a água profunda do norte do 
Atlântico e volta para o sul, elevan
do-se para · a superfície entre 50° e 60° 

de latitude. Elevando-se, a água de· 
profundidade transporta quantidades 
de nutrientes vegetais, tal como fosfa
tos e nitratos às camadas superficiais 
sendo a circulação oceânica responsá
vel· pela alta produtividade das águas 
antárticas. 

As águas do fundo do Atlântico 
são caracterizadas por um alto teor 
de oxigênio visto oomo existe ali uma 
circulação bastante rápida. As águas 
mergulharam da superfície onde se 
haviam saturado de oxigênio pelo con-
tato com a atmosfera . · 

Temperatura - A distribuição da 
temperatura da superfície do mar 
acha-se estreitamente vinculada ao ca
ráter das correntes. As águas das cor
rentes equatoriais do norte espalham
se para o norte e para o sul ao alcan
çar a costa leste das Améjicas do Norte 
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e do Sul e, conseqüentemente, a região 
de grande temperatura superficial 
acha-se muito apartada da costa leste 
americana, aproximando-se mais em 
relação à costa africana onde as cor'
rentes das Canárias e Bengala trans
portam água fria para o eq~ador. Por
tanto aproximadamente •nas latitudes 
de 10° S a 30° S e 10° N e 30° N a 
superficie do mar é mais quente ao 
largo da costa leste do que ao largo 
da ocidental, mas a partir de 30º na 
direção do pólo .. a situação se in
verte. Esta inversão mal se nota no 
sul do Atlântico, onde a corrente 
Falkland transport8i água fria até cêr
ca da latitude de 30º S (em agôsté> 

1 até 25° S), mas é muito de notar no 
norte do Atlântico. Ali a corrente do 
Labrador arrasta água fria até 40º de· 
latitude N, enquanto nos braços extre
mos do sistema "Gulf Stream" circula 
água quente ao longo da costa da No
ruega, onde os portos permanecem li
vres de congelamento até 71º latitude 
N. O contraste entre o norte e o sul 
do Atlântico relaciona-se com as cor
rentes ·superficiais que, por sua vez, 
refletem a ação dos ventos predomi
nantes e o efeito da conlormação das 

. 
costas. Onde a corrente Falkland en-
contra a corrente do Brasil e onde a 
corrente ão Labrador encontra o GUll 
Stream a temperatura da superficla 
altera~ ràpidamente dentro em uma 
curta distância. A variação é parü
cularmente flagrante ao passar-se dJ> 
Gul/ Stream para a corrente ao La-
braçlor (a muralha fria) ("the coJd 
wall''). 

A temperatura superficial nos tr6-
picos é controlada em tal medida por 
fatôres climatoló'gicos que 11.s diferea
ças provenientes das correntes não p .. 
sam. Tais diferenças são, contu~ 
muito acentuadas numa profundidada 
de cêrca de 200 metros onde na la~ 
tude 6º - 7º N a temperatura é <* 
lQº e, enquanto é dé 20º e. na laü
tude 20° N •. A existência de água :rra 
em profundidades rasas ao norte do 
equador não deve ser interpretada co
mo tendo havido elevação da água 
profunda à superficie. A distribuiçãlt 
da temperatura relaciona-se direta.
mente com a existência de corren~ 
equatoriais que fluem para oeste, e em 
que a água quente se encontra para 
a direita, no hemisfério norte e pai& 
a esquerda nG hemisfério sul. 

Fig. 3 Se®/Jo vertical mostrando a dist'ri b-ui"/Jo de sar 
linídaàe - na parte ocidental do Oceano Atldntico. (segundo 

Wüst). 

· Já nos reportamos à distribuição 
da temperatura em ·profundidades 
maiores quando analisamos a circula
ção da água profunda. No norte do 
Atlântico a temperatura decresce len
tamente quando se desce, de um valor 
de cêrca de 5º e a 1 000 metros a cêrca 
de 2,5° no fundo. No sul do Atlântico 
até a latitude de 40° S a temperatura 
que iniciàlmente decresce a um míni
mo, entre 1 000 e 1200 metros, aumen
ta, então, novamente e alcança um 
máxitno de 2° a 4° e. a cêrca de 2 000 
metros, indicando o fluxo da água pro
funda do norte do Atlântico, decres
cendo então a menos de 1º e., no fun-

do, onde se depara a água antártlea 
mais profunda. Ao sul das baixas te~ 
peraturas, 30° ou menos, dos 400 de 
latitude S., predominam através do 
continente antártico ou próximo a êle, 
uma larga massa d'água com tempe.. 
ratura abaixo de 00 C. Quanto à Ta.
riação de temperatura anual e diurna, 
vide Oceano e Oceanografia. 

Salinidade - As águas superfielala 
do norte do Atlântico têm uma salin.1.
dade mais alta do que as de qualqller 
outro oceano, alcançando índices 1111-
periores a 37 per· mtlle nas latitudes 
20º - 30º N. A distribuição da sa~ 
dade também se relaciona com as cor-
• 
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rentes mas sofre cortsideràvelmente a 
influência da evaporação e precipita
ção. Mostrou George Wüst que para 
cada oceano a salinidade superficial 
inédia pode ser tida como igual a um 
valor básico constante mais uma cor
·reção diretamente proporcional à dife
rença entre evaporação e precipitação. 
O índice básico da salinidade difere 
de um oceano para outro e revela-se 
mais alto para o oceano Atlântico, a 
aaber: 35,5 per mille para · o norte do 
Atlântico e 34,5 para o sul dêsse ocea
no. Pode explicar-se a diferença como 
efeito da evaporação intensa no Medi
terrâneo e o escoamento dêste, cuja 
água com alto teor de sal mantém a 
aallnidade do norte do Atlântico num 
nfvel mais elevado do que o caracte
rfstico de qualquer outro oceano. Num 
têrmo médio para cada faixa de lati
.t;ude, ou seja de CJÓ a 5º N, e ·assim 
1>91' diante, os desvios do índice básico ao proporcionais à diferença entre 
ev~poração e precipitação . Nas pro
-1mi.dades do equador predomina a 
precipitação, verificando-se as salini
dades superficiais de cêrca de 35 per 
mflle mas nas latitudes de 20º a 25º N 
e cêrca de 200 S a evaporação excede 
grandemente a precipitação e, através 
de grandes áreas, a• salinidade super
ficial ultrapassa 37 per mille. Seguin
do-se para o pólo, a precipitação se 
torna novamente maior do que a eva
poração e, paralelamente, a salinidade 
superficial decresce, em vastas áreas 
a fudices inferiores a 34. Sobrelevan
do-se a essas características gerais te
mos os efeitos das correntes que ainda 
aqui são mais frisantes no norte do 
Atlântico, . onde a água de salinidade 
m~erior a 35 per mille é conduzida 
para o·norte até Spitzbergen na latitu
de de 78° N e a água do Artico, com 
salinidade abaixo de 35 é trazida para 
o sul até quase 45º lat. N ao largo da 
Terra Nova. Ao norte de 40º lat. N as 
iaDhalines da superfície do mar correm 
numa direção aproximadamente norte
sul enquanto ao sul de 45º S correm 
leste-oeste. - Nos mares adjacentes de
pende também a salinidade do desa
pamento dos rios. No Mediterrâneo e 
no Mar Vermelho onde êste é pequeno 
e a evaporação grande, predominam sa
llnidades elevadas; no Mar Negro e Bal
Uco, onde grandes rios se escoam, a sa
linidade é baixa. Na parte interior do 
gõlfo ·de Botnia, entre Suécia e Fin-

. lindia a água é quase doce. A água 
superficial do ínar polar tem uma sali
nidade de 30 - 33 per mille em vir-

• 

tude de se achar muito misturada à 
água doce dos grandes rios siberianos. 

Gêlo - No inverno o mar · polar 
acha-se coberto quase completamente 
por gêlo marinho fragmentado e 
acumulado, sob a ação do vento em 
montes e cômoros de compressão. Por 
outro lado, no verão, quando a tempe
ratura atmosférica se mantém em cêr
ca de Oº e., do fim de junho ao fim 
de agôsto, há numerosas crateras de 
água por isso que não se forma novo 
gêlo onde o vento fende a crosta 

'gelada. 
Durante o verão chega a fundir-se 

3,38 pés de gêlo, mas no curso do 
seguinte inverno, a base dos "floes" de 
gêlo calça-~ de nova formação que 
atinge no fim do inverno uma espes
sura de cêrca de 9,84 pés, de congela
ção apenas. Onde os montes e cômoros 
comprimidos elevam-se a altitudes de 
16,25 pés ou mais acima do nível geral 
e abaixo' dêsses montes, o gêlo tem 
uma espessura superior a 65,61 pés. 

E' provável que grande parte da 
banquisa do mar polar se desloque 
com o vento num remoinho com seu 
centro próximo ao do Mar Polar. Dêste 
remoinho um ramo lança-se para o sul 

· ao longo da .costa leste da Groenlândia 
e com êle arrasta grandes massas de 
banquisa . . Demonstrou primeiro a exis
tência dêsse deslocamento Fridtjof 
Nausen em 1893-96 e mais tarde o fêz 
também o desvio das embarcações e 
a exp'edição russa baixada de a vião nM 
proximidades do pólo norte em maio 
de 1937 e encontrada ao largo da costa 
leste da Groenlândia em fevereiro de 
1938. Os "icebergs" do norte 

0

do Atlân
tico provêm das geleiras da Groenlân
dia . No Mar Polar não se encontra 
nenhum iceberg, a não ser nas proxi
midades da terra de Fridtjof Nausen 
e Spitzbergen onde terminam as· pe
quenas geleiras no mar. Os icebergs 
das geleiras a leste da Groenlândia 
são arrastados para o sul pela corrente 
do leste da Groenlândia, torna então 
para ó norte ao longo da sua costa 
oeste onde se Íhes acrescentam .muitos 
outros, sendo finalmente levados ao 
longo da costa do Labrador. Ao largo 
dos grandes bancos da Terra Nova 06 
icebergs, em maio e junho, avançam 
até 42º a 43º N, ameaçando sériamente 
a návegação . Após o sinistro d9 "Tita
nic", ocorrido em 1911, estabeleceu-se 
a "Ice Patrol" (patrulha internacional 
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do gêlo) mediante a ação conjunta de 
tôdas as nações que tinham interêsse 
na navegação do norte do Atlântico. 
A patrulha de gêlo é exercida pela 
frota de guarda-costas americanos que 
1011alizam os icebergs e anunciam 
sua provável direção. Também no in
verno a corrente do Labrador desloca 
banquisa para o sul. 

O continente antártico acha-se 
cercado por uma faixa de banquisas que 
se estende no Atlântico até cêrca de 
55º S no fim do inverno meridional 
(outubro). No fim do verão meridional 
(março) os limites ocidentais do mar 
Weddell vêm a cobrir-se de banquisa 
que gira em amplo movimento. Enor
mes icebergs desprendem-se do len
çol gelado do Antártico e deslocam-se 
para leste e norte. Registram-se ice
bergs de forma tabular medindo mais 
de 60 milhas de comprimento; 10 a 20 
de largura e 300 pés de altura. O 
limite médio dos icebergs ao norte é 
cêrca de 42° S mas; certa vez, se avis
tou ·um pequeno pedaço de gêlo flu
tuante em 26º 30' lat. S, e 25º 40' 
long. W. 

M . U. Sverdrup e R. H. Fleming 
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Brás Dias de Aguiar, mestre de 
demarcadores • 

A "Casa de Rio Branco", impreg
nada de tradições atinentes à configa
ração jurídica do território nacional, 
não poderia esquecer a contribuição ia
comparável que lhe prestou singular 
individualidade, cuja memória se exal
ta m~sta cerimônia, para a qual coope
ram associações culturais dedicadas ao 

. estudo da História e Geografia do 
Brasil. 

O Conselho Nacional de Geografia, 
que se acostumou a proclamar os mé
ritos do comandante. Brás Dias de 
Aguiar, não silenciaria em tal emer
gência . 

Pouco importa que a escolha não 
apontasse intérprete mais autorizado 
para lhe evocar a preceito o perfil de 
"mestre de demarcadores". 

Nem o desacêrto da designação, 
por ventura destoante da harmonia do 
conjunto, arrefecerá o calor da consa
gração, que ao insigne sertanista de
vota a entidade coordenadora das ati
vidades geográficas praticadas no ter
ritório nacional. 

Nenhuma das suas glebas desperta, 
em verdade, maior ímpeto patriótico 
do que a faixa que perlonga a linha 
limítrofe, onde termina a jurisdição 
patrícia. 

Aí coino que se intensifica o sen
timento patriótico, diante das sobera-
nias vizinhas . . 

E qualquer esfôrço aplicado em me
lhor conhecê-lo, obtém a mais vibran
te ressonância, especiàlmen~ quando 
adstrito a processos aperfeiçoados, que 
possam proporcionar valiosas contri
buições cientificas. 

Não maravilha que ·o perfil dos de
marcadores alcance o realce dos he
róis, cujas lutas dispensam os sacri~
cios humanos, salvo de suas próprias 
pessoas. _ 

A bravura então consiste em resis
tir aos elementos aniquiladores, à som
·bra ·das florestas, ou nos ermos dos 
morros açoitados pela ventania, ou nos 
rios encachoeirados onde não faltam 
acidentes fatais . 

Herói, sem dúvida, foi Cruls, astrô
nomo de reno1lle universal, quando, 

• Discurso do Eng. Vlrgflio Corre a :n
lho, representando o . Conselho Nacional de 
Geografia na homenagem realizada no Palácio 
Itamaratl, em memória do comandante Bria 
Dias de _Aguiar. 
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impossibilitado já de se agüentar em 
pé, solicitou que o transportassem ao 
local ond~ faria as observações finais 
de interminável controvérsia. 

E nesse lance exigiu do organismo 
esfôrço excessivo, que lhe encurtaria 
a existê'ncia benemérita. 

Heróis, os que sucumbiram no re
cesso dos sertões despovoados, fôssem 
obreiros anônimos, fôssem pessoas de 
acentuada hierarquia, submetidas às 
mesmas injunções malignas. · 

'-A semelhante grupo excelso já per
tencia o comandante Brás Dias de 
Aguiar, quando o Conselho Nacional 
de Geografia lhe solicitou aceitasse a 
nomeação de consultor técnico da 
Secção XIX, referente a "Limites". 

Era um meio de aproveitar-se dos 
seus ensinamentos, do mesmo passo 
que lhe prestava a homenagem de 
aprêço inequívoco. 

Entenderam-se às maravilhas des
d~ a primeira aproximação. 

Um, era o organismo nascente, que 
brotava com o viço da mocidade, espe
rançosa de ser útil ao desenvolvimento 
ão Brasil. 

O outro, não obstante ainda na 
pujança da madureza viril, trazia a 
nomeada de vencedor de árduas cam
panhas profissionais, encetadas ao fin
dar o século passado, quando ultimou 
com êxito os estudos no Colégio Militar. 

Diante da encruzilhada que se lhe 
deparou, não teve dúvida em preferir 
.a Escola Naval, onde adquiriu conheci
mentos que o extremariam entre os 
contemporâneos. 

Iria praticá-los a bordo do "Ta
aandaré'', do "Benjamim Constant", do 
''Comandante ~reitas": "República", ou 
onde quer que se encontrasse. 

Bem que desempenhasse a conten
te as suas obrigações de bordo, não 
aeria da labuta no mar que lhe resul-
4ia.ssem as credenciais gloriosas para a 
imortalidade . 

Navegara, porém, pela Amazõnia, 
:illcumbido de montar estações termo
,.Wviométricas e proceder a sondagens 
Glidadosas, quando operava naquelas 
paragens a Comissão Demarcadora de 
Limites do Brasil com a Bolívia. 

A execução do Tratado de Petró
pelis, que os modificou, alongava-se 
por trabalhoso qüinqüênio, não obstan
:te confiada à expe,riente chefia do 
:almirante Guillobel. 

A retificação raiana seguira de . 
Baía Negra para as lagoas marginais 
do rio Paraguai, onde deixara marcos 
substitutivos dos anteriores, que inter
pretaram o Tratado de 1867, e em
brenhara-se pelos seringais acreanos, 
quando o então primeiro tenente Bras 
Dias de Aguiar deixou o tombadilho 
do seu navio para penetrar nas selvas 
extremenhas. 

Não .completara ainda o terceiro 
decê'nio de existência, que lhe. sorria, 
prometendo-lhe triunfar dos problemas 
que lhe fôssem apresentados e levá-los 
a bom têrmo, ainda que em circuns
tâncias adversas. 

Era apenas ajudante, nomeado a 
16 de agôsto de 1910, embora desem
penhasse missões de magna responsa
bilidade, como a chefia da expedição 
exploradora, que a 28 de maio de 1912 
alcançou Cobija. , 

Elevado, porém, ao pôsto de capi
tão-tenente, a 7 de maio seguinte, 
também simultâneamente conquistaria, 
desde 1 de fevereiro, o título de co
missário substituto, logo abaixo, por
t~nto, do almirante Guillobel, a quem 
cabia o título de comissári'o. Sucedia, 
neste lance, o capitão de corveta Antô
nio Alves Ferreira da Silva:, que sobre
maneira dignificara o cargo, mercê da. 
sua competência técnica. . 

Decidido a transpor os embaraços 
opostos pela Natureza a quem tente 
devassar-lhe os mistérios, levantou o 
igarapé Bahia até as •nascentes, onde 
lhe foi mister contestar opinião favo
rável à indicação de outro afluente 
como formador principal. ' 

E também o Acre, além das coor
denadas que determinou, sem inter
romper os levantamentos fluviais. 

Não tardaria, entretanto, a volver 
ao convívio ·dos colêgas, pois que o 
melhor conhecimento da· região outro.- · 
ra litigiosa, evidenciara a i'nexeqüibili
dade antes de novos convênios, dos 
limites definidos para hipóteses topo
gráficas destoantes da realidade. 

O ritmo dos trabalhos iria esmore
cer, enquanto as chancelarias não des
lindassem as dúvidas, rompentes do 
desacôrdo entre o terreno e a sua ima.:. 
ginárià configuração cartográfica an
terior. 

E, então, o demarcador deixou a 
, comissão, ·.que não mais lhe exigia 

esforços produtivos e tornou ao "Minas 
,Gerais", que lhe proporcionava ensejo 
de atuar com a mesma perícfa a que 
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se habituara em tôdas as suas incum
bências. 

A Grande, Guerra encontrou-.o em 
serviçd ativo a bordo, onde permane
ceu até o fim das hostilidades. 

Acabada a conflagração mundial, 
as atrações da floresta portentosa, onde 
canta o uirapuru, empolgaram-no de 
todo, como se algum dia ouvisse as 
melodias sedutoras da ave lendária. 

Desta vez, era ainda Ferreira da 
Silva, capitão de mar e guerra, que 
lhe solicitaria a colaboração valiosa 
para a Comissão de Limites com o 
Peru, em que operariam Nogueira da 
Gama, como sub-chefe e Brás Dias de 
Aguiar, ajudante, nomeado a 1 de mar
ço de 1920. 

Tardanças comuns em tais empre
endimentos, que dependem do sincro
nismo de providências determinadas 
por dois governos distantes, dilataram 
o inicio dos trabalhos, até que, a 11 
de maio de 1922, reunidos em Belém, 
os representantes de ambos os paises 
consideraram, por fim, organizada a 
"Comissão Mista Brasileiro-Peruana". 

Pelo Brasil, falariam Ferreira da 
Silva, com as insígnias de contra-almi
rante, e Brás de Aguiar, se.u imediato, 
como sub-chefe, em substituição ao 
primeiro nomeado. 

E assim continuou, participando 
sempre dos trabalhos de maior respon
sabilidade, que os relatórios anuais re
gistraram meticulosamente. 

Afinal, concluíram as demarcações, 
ao cabo das quais foram dispensados, 
a 28 de maio de 1929. 

Ao historiar, em longo relatório, 
a campanha levada a bom t~rmo na
quelas paragens remotas, o almirante 
Ferreira da Silva relembrou que inicia
ra os trabalhos em meados de 1913, 
quando era ainda capitão de fragata. 

. . 
Depois de levantado o trecho do 

Purus, entre as bôcas dos seus afluen
tes Chambuiaco e Santa Rosa, a Gran
de Guerra perturbara a marcha dos 
demarcadores, que só retomaram os 
aparelhos de observação em 19"20, 
quando saíram ..a campo unicamente 
os técnicos brasfleiros . 

Reunidos, mais tarde, com os cole
gas peruanos, puderam ultimar' a de
marcação de 1 565,834 quilômetros em · 
que tiveram ocasião de implantar 86 
marcos. 1 

· 

Os levantamentos efetuados pela 
Comissão Mista, .Porém, 3 183,227 quilô
metros, além dos rios Chandless e Yaco, 
B.G. -6 

.em extensão além de 620,600 quilôme
tros, que sobremodo contribuíram para 
aperfeiçoar os conhecimentos daquela 
região .. 

A missão completara-se às mara
vilhas. 

O almirante poderia afastar-se das 
fronteiras onde evidenciara a sua pe
rícia técnica, a serviço do Brasil. 

O imediato, porém, capitão de cor
veta desde 9 de fevereiro de 1923, soli
citara reforma em 1927, com a gradua
ção de capitão de mar e guerra, para 
se consagrar exclusivamente às ativi
dades fronteiriças. 

Estava, por assim dizer, no comêço 
da verdadeira ascensão para a glória. 

A nomeação para a chefia da 
"Comissão Demarca.dora das Fronteiras 
do Setor Norte", a 2 de setembro de 
1929, confiou-lhe a responsabilidade 
integral dos serviços, que se desenvol
vessem pela faixa extremenha da re
gião setentrional. 

Não mais o guiariam as normas 
de um superior hierárquico, ainda que 
do estôfo inexcedível do almirante Fer
reira da Silva, com quem trabalhara 
longamente, identificados ambos pela 
mesma devoção à pátria e · a.mizade 
recíproca . 

Iria agora estadear a sua indivi
dualidade, confiante nos conhecimen
tos que adquirira da vida sertaneja, 
dos seus graves problemas e dos meios 
de resolvê-los a primor. 

Para começar, chefiou á turma ex
ploradora do rio Negro. 

A 29 de julho de rn2a, partiu de 
Belém, Amazonas arriba, para alcançar 
Manaus a 7 de agôsto. 

No dia imediato, continuou a via
gem, a bordo já do "Inca" da Amazon 
Ri ver, que o deixou em Santa Isabel 
a 12 . 

Com mais de três dias, em lancha, 
visitou São Gabriel, onde permaneceu 
até 26, para lhe determinar as coor-
denadas. . 

Em salto menor, conheceu Paracuá, 
à margem direita do Caiari. · 

De regres8o, possuía informes es
clarecedores de futuras expedições. 

"O rio Negro, até o pôrto de Santa 
Isabel, afirmou, é navegável por navios 
grandes, em época de cheia, e na de 
vazante, somente por aquêles de calado 
muito reduzido. · 
. Com algum esfôrço os navios po

dem subir até Cama.naus, na época de 
cheia. 
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Até Santa Isabel, o rio Negro é 
muito largo, atingindo mesmo várias 
milhas, pouco correntoso, muito cheio 
de ilhas e bancos de areia . 

As suas ilhas formam outros tantos 
paranás ou· canais, uns com suficiente 
profundidade para permitir a navega
ção dos navios, e outros que nem dão 
passagem às pequenas lanchas". 

O iio Negro, da foz . do Branco, 
seu á.fluente da margem· esquerda, até 
Santa Isabel, não tem pedras, mas 
muitos bancos de areia. 

"De Santa Isabel para cima os 
perigos aumentam pela grande quan
tidade de pedras e depois as corredei
ras e cachoeiras. 

"O trecho mais perigoso é de Ca
manaus a São Gabriel, onde estão as 
piores cachoeiras". 

E depois de particularizar informa
ções referentes aos tipos aconselháveis 
de embarcação, aos recursos e condi
ções de trabalhos regionais, encerrou a 
14 de novembro o relatório, por ventu
ra o derradeiro que firmou como sub
chefe. 

Missão de maior relevânciá caber-
lhe-ia daí por diante. · 

A primeira levou-o ainda uma vez 
a Manaus e rio 'Negro, águas acima, 
até São Carlos, povoado venezuelano 
onde chegou a 1.º. de dezembro. 

Cumpria-lhe executar no terreno 
o que determinara o Protocolo de 24 
de junho de 1928, mediante o qual o 
Brasil e a Venezuela acerti;i.ram as 
condições. dos trabalhos demarcatórios. 

Na ausência,. porém, da comissão 
Tenezuelana, retida em Bolivar, por 
falta üe condução, estanciou em Cucuí, 
onde firmou o seu primeiro relatório 
de chefe da ·comissão, a 7 de janeiro 
de 1930. 

' 'JEra meu desejo enviar a Vossa 
Excelência, diria ao ministro, u'a ma,ior 
soma de serviços . já feitos, nestes 32 
dias em que a Comissão está aqui, 
porém a ausência dos representantes 
Tenezuelanos nos tem atrasado muito''. 

Por seu gôsto avançaria através 
do Igapó, onde as expedições anterio
res julgaram impraticável a colocação 
de marcos, mas necessitava estar 
acompanhado dos confrontantes. 

E, assim, via aproximar-se a esta
ção das chuvas, e nada mais conseguiu 
empreender, além da determinação das 
coordenadas de CU'cuí, as de Huá, para 

o traçado da linha que ligaria os dois 
marcos distantes. 

Raiou, entretanto, a esperança de 
apressar a marcha dos trabalhos, quan
do o chefe ilustre da Comissão Vene
zuelana, Francisco José Duarte, sau
dado com expressões amistosas, res
pondeu no mesmo tom, desculpanqo-se 
de sàmente a 16 de janeiro estar pre
sente ao local ajustado para a primeira 
conferência, em "Cucuí à margem es
querda do rio Negro e fronteira do 
Brasil com a Venezuela". 

Ali se achava apenas a primeira 
turma brasileira, acampada a cêrca 
de dez quilômetros do rio, "em quanto 
a segunda partira para o "salto Huá", 
no rio Maturacá". 

Quando se reuniu para a segunda 
conferência, a n~e de fevereiro, já 
podia a "Comiss- Mista Brasileiro
Venezuelana" apr var as operações de 
campo ultimadas, que abrangiam a 
construção de cinco marcos, dois na 
ilha de São João e três ao largo da 
linha geodésica Cucuí-Maturacá, de 
azimute calculado em 48º16'45", 1 S.E. 

A terceira já se efetuou em Ma
naus, onde Brás de Aguiar apresentou 
o plano de ação futura, prontamente 
aprovado . . 

Partiram para Huá, em frente a 
-cujo salto realizaram a quarta confe
rê'ncia, que assinalou o acampamento 
ali montado. 

Em conseqüência dos resultados 
colhidos pelas turmas incumbidas da 
caracterização do morro Cupi, que não 
foi encontrado com feições peculiares, 

· resolveram os demarcadores suspender 
os trabalhos, sàmente possíveis pela 
aerofotogrametria. 

Não deixaria, porém, Brás de 
Aguiar o ambiente fronteiriço, ao qual 
se aclimatara . 

Assim, acertadas pelas Chancela
rias as condições de fixação da divisó
ria da Guiana Britânica, a 30 de abril 
já se achava êle na fazenda Conceição, 
"na foz e margem direita do Maú", 
onde registrou a primeira conferência 
da "Comissão Mista Brasileiro-Britâ
nica". 

Do levantamento dêste rio ocupa
vam-se ·os técnicos, da foz ao campo 
Lameiro, a 120 quilômetros, e também 
do Tacutu, desde a confluência do Maú 
ou Ireng até a forquilha, aberta em 
dois galhos . 

Qual seria o formador principal? 
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frimentos irremediáveis que lhes cau
saria qualquer ato de imprevidência. 

Na mesma capital paraense firma
ria a primeira ata final de demarca
ção de um dos trechos, que lhe esta
vam sob a jurisdição. 

Divergiram os dois comissários. 
Sustentava o chefe britânico ser 

o Warmuriak simples afluente, em 
contrário ao parecer do comandante 
,!\guiar, que discutiu proficien.temente 
o assunto em seu relatório de 14 de 
julho de 1931, quando solicitou a deci
são do ministro das Relações Exterio
res para dirimir a controvérsia. 

Simultâneamente com os trabalhos 
no trecho imediato, a demãrcação que 
dirigia em outros pontos levou-o ainda 
uma vez a Manaus, onde se registou, 
a 5 de maio de 1935, a 10.ª Conferência 
da Comissão Mista Brasileiro-Venezue
lana, para homologação do que fôra 
efetuado, a partir das proximidàdes 
do monte Roraimã, pelo divisor de 
águas entre os rios Cotingo e Arabopo, 
na serra do Uaraí. 

Em verdade, a 30 de abril de 1938, 
reunida a Comissão Mista, que o tinha 
çomo chefe dos técnicos brasileiros. 

1 realizou-se expressiva cerimônia; em 
que principiou por saudar cordialmente 
em inglês, o almirante Conrad Kayser, 
de cujo compreensivo concurso depen
deu o rápido êxito das operações de
marcatórias dos limites do Brasil cam 
a Guiana Neerlandesa,. na extensão 
de 593,40 quUômetros. 

Destarte, ia ao mesmo tempo 
acudindo aos segmentos fronteiriços 
com dois confronta·ntes, a que não 
tardou a juntar-se o terceiro, quando 
o · govêrno holandês também anuiu à 
fixação da lindeira comum. 

Intensificou-se-lhe, por essa época 
o ritmo das atividades, nos acampa
mentos extremenhos e nas capitais, 
onde poudesse conferenciar com as au
toridades nacionais ou estrangeiras, de 
cujas decisões dependesse a eficiência 
das turmas em campo. 

Estanciava por maior prazo em 
Belém, onde montou o seu pôsto per
manente de comando, de organização 
modelar, que maravilhava os interes-
sados em conhecê-lo. · 

Há mais de um depoimento firma
do por visitantes insignes, que lhe pro
clamaram a excelência da organização. 

Não era exclusivamente operoso 
escritório técnico, ao qual se anexou 
perfeito arquivo cartográfico, opulentd 
de peças informativas das várias fases 
dos serviços. 

Mas igualmente um centro de 
abastecimento, que reduzia ao mm1mo 

· a possibilidade molesta de fome naque
las regiões despovoadas para onde par
tiam as turmas; confiantes na capaci
dade organizadora da chefia. 

Rios encachoeirados, qµe arreben
tariam mais de uma canoa. Matas que 
o sol não clareia. Encostas íngremes. 
Nada faltai:ia para os afligir, se não . 
houvesse, para lhes aliviar as cansei
ras, a assistência vigilante e carinhosa 
do chefe, que mais do que ninguém, 
conhecia de experiência própria os so-

E, continuou, em linguagem ver
nácula, para afirmar, sem receio de 
contradita, pois se baseava na reali-
dade. · 

"Aqui, um grupo de brasileiros pro
fundamente enamorados de sua terra 
e de sua gente porfia, sem ·cessar, num 
silencioso trabalho, pleno de sadio en
tusiasmo e intenso espírito de brasl.ll
dade, no sentido de transmitir a nossos 
descendentes um Brasil integrado, juri
dicamente por fôrça do dir~ito, na gran. 
deza territorial que legitimamente her
damos de nossos maiores: um Brasil 
digno das alvissareiras esperanças que 
nos entremostra o porvir, um Brasil que 
prolonga a tradição gloriosa de um 
passado; um Brasil, enfim, sem raias 
desconhecidas, a fim de que possamos 
conhecer até onde se estende a nossa 
soberania. oara que possamo.8 melhor 
respeitar a soberania de nossos confi
nantes". 

E, em homenagem aos heróis anô
nimos, dedicar-lhes-ia expressões re
passadas de carinho: 

"Não podemos esquecer, porém, ao 
concluirmos os trabalhos de demarca
ção como Suriname, acrescentou, os 
companheiros que caíram em meio da 
jornada. . 

"Ao lado dos padrões que deixamOfi 
nas divisas, sentinelas inanimados da 
pátria, deixamos também, com os cor
pos daqueles heróis obscuros, atalaias 
votivas da nacionalidade, outros tan
tos marcos que assinalam, mudamente, 
o esfôrço ingente e o sacrifício conti-
nuado daqueles que apisoaram o solo 
agreste e virginal de suas raias seten
trionais, que trabalharam na sombra, 
que viveram e morreram ignorados. 
após uma peleja sublime, e que nos 
legarám; amortalhados numa infinita 
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saudade, os exemplos imperecíveis aa 
suprema renúnci$, da abnegação su
prema, e mais que tudo, do patriotis
.rto luminoso". 

Virgílio Correia Filho 

Malária no vale amazônico 
em 1942 e 1943 * 

Supõe-se em geral que a malária 
'seja a principal razão de atraso no 
desenvolvimento econômico da bacia 
amazônica. Embora fôsse evidente a 
1ncapac1tação causada em várias loci:v 
lidades pela malária endêmica e epi
dêmica, a prevalência real da doença 
não era conhecida. Uma das primeiras 
atividades do Serviço Especial de Saúde 
Pública, o qual funciona sob os aus
pícios do Instituto de Assuntos Inter
americanos e do govêrno brasileiro, foi 
a estimativa da incidência da malária 
nos principais núcleos de população 
por meio do exame de amostras de 
sangue. 

O vale amazônico - Extensão -
A região brasileira do vale amazônico 
abrange a metade setentrional do Bra
sil, sendo sua área cêrca de 380 000 
quilômetros quadrados. O vale é uma 
bacia de forma elíptica, pouco profun
da, cujos limites em território brasi
leiro estão compreendidos entre a la
titude 5º norte e 17º sul e a longitude · 
47º e 740 oeste. O rio Amazonas-Soli
mões, incluindo seus afluentes Negro, 
Madeira, Tapajós e Xingu, e o sistema 

• Traduzido de The Amerloan Journal 
o/ Tropital Medicine, vol. 25, n.• 4, julho de 
1945, e transcrito da Revista do Serviço Espe
l)Mil de Saúde Pública' - Tomo II - N .0 1, 
julho de 1948. 

O presente trabalho constitui um rela
tório sôbre dois Inquéritos de malé.ria rea
lizados no vale amazõnlco em 1942 e 1943. O 
Inquérito efetuado em dezembro de 1942, du
rante o qual foram examinadas 19 629 pes
soas, foi realizado . no fim da estação sêca, 
quando se esperava que fõsse menor a inci
dência da malária, e antes do inicio das 
atividades de contrõle ou da execução de 
medidas profllé.ticas. O inquérito feito em 
junho de 1943, em que foram examinadas 
ZT 103 pessoas de ~ localidades, foi realizado 
no fim da estação· chuvosa, quando se pode
ria esperar que fõsse maior a incidência da 
malé.ria. Um estudo das fichas hospitalares 
dos casos ·de malária em Belém, ' antes de 
~942, velo confirmar a hipótese de haver pre
valência estacionai. Verificou-se que a inci
dência em junho (S,3%), após o inicio das 
medidas de contrõle, foi menor do que a 
incidência em dezembro (510%). época em 
que habitualmente é baixa. 

• 
Pará-Tocantins, transborda regul.ar-
mente durante a estação das chuvas, 
inundando vastos territórios. No Esta
do do Pará, mesmo na estação sêca • 
grande parte das terras desabitadas às 
margens dos rios é periódicamente ala
gada pela enchente da maré. O vale 
em conjunto é notàvelmente plano. 
como se nota pelo fato de Belém,. 
,Próxima ao litoral, estar situada a 14 
metros acima do nível do mar e Iquitos, 
no Peru, localizada a 3 200 quilômetros 
a montante, achar-se localizada a ape
nas 100 m\tros. 

Solo - O solo do vale é geralmente 
descrito como pertencendo a dois tipos: 
a várzea, ou terreno sujeito. a inunda
ções, e a terra firme. A primeira está 
em permanente estado de formação e 
evolução, a caqa fase correspondendo· 
uma flora característica. A beira 
d'água há exuberantes capins, deno
minados "canaranas" e "cerainas"· 
(Salix martiana e Alchornea castanei
fala) . Nas terras interiores próximas 
há as "imbaúbas", de grandes fôlhas 
(Cecropias paraensis). Além vêem-se 
numerosas variedades de palmeiras. A 
terra firme é constituída de campos ou 
planícies, platôs e colinas cobertos de 
florestas. 

EstaÇões ~ De modo geral, há as 
estações chuvosa. e sêca, em tôda a 
região. Entretanto chove mesmo nos 
meses mais secos, e os meses de baixa 
pluviometria são menos numerosos do 
que na maioria dos países tropicais. 
Os meses de mais baixa pluviometria 
em Manaus são julho, agôsto e setem
bro, com a média de 54 milimetros, 

-enquanto em Belém, outubro e no
vembro são os meses mais secos. 
com a média pluviométrica de 87 mi
límetros. A maior pluviometria em Ma
naus ocorre de dezembro a abril, com 
a média mensal de 253 milímetrqs, e 
em Belém, de •janeiro a maio, com 377 
milímetros ém média (Brasil 1942) . A 
pluviometria média anual em Manaus, 
durante um periodo de 24 anos, foi de 
1995 milímetros, com a média de 167 
dias chuvosos por ano. Em Belém, 
durante um periodo de 12 anos1 a plu
viometria média anual foi de 2 805 mi
limetros, com a média de 250 dias chu-. 
vosos por ano. 

' Temperatura - A variação de tem-
peratura é pequena. Em Manaus, a 
máxima absoluta em um periodo de 
24 anos foi 37,8° C., em outubro, e a 
mínima absoluta 17,6 e., em julho. 
Em ~elém, a máxima absoluta em um 
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período de 12 anos foi 35,1, em agôsto, 
e a mínima absoluta. 18,5, em jÜlho. 
A temperatura média diária variou 
entre 25,7 e 27,6º C. em Manaus e 24,99 
e 26,20 em Belém . 

População - De acôrdo com o re
censeamento realizado em 1940, a po
pulação do vale amazônico é de cêrca 
de 1 500 000 habitantes, a maioria dos 
quais habita as margens dos rios na
vegáveis. O número de índios não civi
lizados que habitam o interior não é 
conhecido·. · 

Estudos sôbre malária - Os ·estu
dos sôbre malária, objeto do presente 
trabalho, foram realizados principal
mente em cidades do vale situadas· no 
curso das comunicações fluviais e em 
zonas agrícolas entre Belém e Bragan
ça. Os habitantes das margens dos rios 
residem em casebres erigidos sôbre es-

. tacas fincadas em lama e água, ou em 
elevações cercadas d'água, ou em cida
des construídas sôbre platôs situados 
em terreno alto. 

São raros os lugares em que a 
população planta para seu consumo, 
havendo conseqüentemente escassez de 
alimentos o que,· aliado à intensa pa
rasitose intestinal, causa grave desnu
trição em todo o vale. Essas condições 
constituem importantes fatôres de di
minuição de resistência não só à ma
lária como a outras doenças. 

• I 
Tecnica - O estudo da curva plu-

TI.ométrica de Belém mostrou que a 
maior incidência da malária deveria 
provàvelmente ocorrer em maio ou ju
nho, e a menor em dezembro. Partindo 
dessa hipótese, foram feitos inquéritos 
em dezembro de 1942 e em junho de 
1943, examinando-se, em gôta espêssa, 
o sangtle de uma amostra pré-estabe
lecida da população de cidades do vale 
accessíveis por via aérea, fluvial -ou 
terrestre . Uma amostra de cêrca de 
6% foi tomada em Belém, de 20% em 
pequenas cidades com mais de 1 000 
habitantes, e de 30% ou mais em cida
des com menos de 1 000 habitantes. 

Algtimas vêzes o recenseamento 
oficial acusava número de pessoas infe
rior ao das que haviam stdo examina
das, devido à afluência de pessoas de 
regiões. vizinhas. As lâminas de sangue 
eram enviadas para Belém, para serem 
coradas pelo Giemsa, segundo o méto
do de Freitas (1942), e examinadas 
durante 10 minutos cada uma . Mesmo 
na hipótese de serem encontrados he
matozoários nos primeiros minutos do 
exame, a pesquisa prosseguia até com-

pletar 10 minutos, para que se averi
guasse a possível presença de outras 
espécies de plasmódios . 

Resultados - Belém, situada às 
margens do . rio Pará, com a população 
de 177 000 habitantes, é a maior cidade 
do vale. No inquérito realizado em 
dezembro, foi examinada uma amostra 
de 9 831 pessoas, cêrca de um têrço das 
quais eram do sexo masculino. Esta 
proporção ~ntre pessoas dos dois sexos 
decorreu das conclusões de um inqué
rito, que consistiu na investigação casa 
por casa, em ruas selecionadas, quando 
os homens se achavam ausentes nas 
horas habituais de trabalho diurno. 
Em menores de 1 ano, poucos exames 
foram feitos em virtude ~ relutância 
das mães em permitir que fôsse colhido 
sangue de seus filhos . As crianças 
de 1 a 9 anos e o grupo 10-19 anos 
constituíram cêrca de um quarto do 

. total de exames realizados, ao passo 
que o restante foi constituído pelo 
grupo de adultos de 20 e mais anos. 
Os índices parasitários correspondem à 
tendência esperada, mostrando-se li
geiramente mais elevados nas crianças 
e progressivamente mais baixos à me
dida que a idade avança. Houve tam
bém uma pequena diferença nas taxas 
por sexos. Nas pessoas examinadas, 
363, ou 3,7%, apresentavam hemato
zoários, sendo 4,7 a porcentagem para 
o sexo masculino e 3,2% para o femi
nino. Nos menores de 1 ano, 6,6% 
tiveram exame positivo. Para o grupo 
de 1-9 anos, a porcentagem foi 4,'7; 
para o de 10-19, 3,8 e para os adultos 
de 20 e mais anos 2,9. Dos 363 indlvi
duos infectados, 66,4% apresentavam 
Plasmodium vivax e 33,9% Plasmodtum 
falctparum . Os casos de vivax revele
ram uma porcentagem mais elevada de 
gametóforos que os de falctparum, OU: 
sejam respectivamente 43,2% e 26,0. 

No distrito agrícola situado ao lop
go da estrada de ferro entre Belém e 
Bragança, foram tomadas amostras de 
cinco cidades cuja população variava 
entre 1 900 e 5 700 habitantes. As por
centagens de infecção foram uniforme
mente baixas, variando multo pouco 
com o sexo e a idade, com a exceção 
digna de notl\ de 44 crianças menores 
de 1 ano com exame negativo para 
malária. Foram os seguintes os índices 
por cidade: João Coelho, 2,2, Casta
nhal, 1,5, Igarapé-Açu, 0,5, Capanema. 
4,2 e Bragança, 1,5 . 

Na maioria das cidades investiga
das no rio Pará, foram encontrados os 
mais altos índices, sobretudo para o 
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sexo masculino. · Os índices parasitários 
foram os seguintes: Vigia, próxima ao 
mar, 5,7; Abaetetuba, 'Próxima à foz 
do Tocantins, 2,8, e Curralinho, nos 
estreitos entre o Amazonas e o Pará, 
8,9. Essas localidades se assemelham 
por estarem situadas próximo a áreas 
sujeitas a inundações diárias pela maré 
e nas quais a maré máxima mensal 
forma numerosos criadouros de anofe-
lineos. · 

No rio Tocantins, foram escolhidas 
4 cidades para estudo,; sendo observa
dos os seguintes índices: Cametá, 6,3, 
Baião, 7,3, Alcobaça, 11,0 e Marabá, 
11,1. 

As quatro cidades investigadas no 
rio Amazonas propriamente dito mos
traram grande diferença nas taxas de 
infecção. Gurupá, com a média de 
16,1% figurou entre as três localidades 
investigadas no vale que nessa ocasião 
apresentavam maior incidência de ma
lária. A cidade de Monte Alegre; às 
margens do rio, apresentou 5,7, · en
quanto em Mulata, localidade vizi
nha, para dentro, grassava uma epi
demia de malária, acometendo 72,9 % 
entre as pessoas examinadas. A toma
da ® amostras de Itaquatiara e Ma
naus foi inadequada, tendo as poucas 
lâminas colhidas mostrado 2,2% e 
12,3%, respectivamente. 

No rio Madeira, Pôrto Velho reve
lou um índice de infecção malárica· de 
5,7%. No rio Purus, Lábrea mostrou _ 
7,0%, ao passo que Bôca do Acre e 
Rio Branco, no rio Acre, apresentaram 
os baixos índices 1,4 e 0,8%. 

A única cidade investigada no rio 
Branco foi Boa Vista, que apresentou 
16,4% '\ 

Um resumo dos resultados obtidos 
de 19 629 pessoas examinadas. em 23 
cidades e vilas é apresentado no Qua
dro I, em que são dados os índices de 
infecção por sexo, idade e espécie de 
parasito. Foram encontrados 979 es
fregaços positivos, ou 5%. 

Um segundo inquérito foi realizado 
em junho de 1943, no fim da estação 
chuvosa. A maioria das cidades inves
tigadas em 1942 foi reexaminada e vá
rias outras admitidas pela primeira 
vez . Em Belém, 10 558 amostras de 
sangue foram examinadas, 361, ou 
3,4%, das quais foram positivas para 
hematozoários. 

Tôdas as cidades investigadas ao 
longo da Estrada de Ferro de Bragança 
apresentaram taxas baixas: João Coe
lho, 1,5, Castanhal, O, Igarapê..'.Açu, 0,4, 
Capanema, 0,6 e Bragança, 0,3 % . 

Na foz do rio Pará, as cidades de 
Gurupá, no interior, e Soure, na ilha 
Marajó, mostraram 0,3 e 0,7, respecti
vamente. Vigia apresentou 7,2% e 
Moju, onde grassava uma epidemia, 
41,7%; Abaetetuba, 0,2%, Salvaterra, 
2,2 e Curralinho, 2,9%. Na cidade de 
Breves, houve também uma epidemia 
em junho, sendo encontrados 22,0%. 
No rio Tocantins, as cidades de Came
tá, Baião, Alcobaça e Marabá apresen
taram 2,0, 1,5, 1,9 e 4,3, respectivamen
te, enquanto Mocajuba, com ape
nas 75 pessoas examinadas, mostro• 
10,7%. . 

QUADRO 1 
1 

INQUÉRITO DE MALARIA REALIZADO NO VALE AMAZõNICO NO FIM DA 
ESTAÇÃO Sf:CA, SEGUNDO GRUPOS ETARIOS, 

SEXO E ESPÉCIE DE PARASITOS 

Dezembro de 1942 

N.o DE PESSOAS N.o DE PO~ITIVOS 
. 

ESPÉCIES GAMETOCITOS 
GRUPOS 

EXAMINADAS 

ETÁRIOS 
Mascul. Femin. Total Mascul. Femin. Total 3 de pos. Falcip. Vivax Falclp. Vivax 

---- --------- - - ---------------
- 1 84 82 166 4 5 9 5,4 2 7 o i 

1- 9 2 632 2 508 5 140 204 162* 366 7,1 136 230 51 130 
10 - 19 2 000 3 333 6 333 129 ·128 267 4,8 110 146 44 7g 
20+ 2 508 6 482 8 990 134 213• 347 3,9 159 190 55 7i 

Totala . •. . 7 224 12 405 19 629 471 508 979 5,0 . 407 573 150 281 

• Foi ioclwdo um caso de P. Ma/ari<u 
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QUADRO 2 

INQUÉRITO DE MALARIA REALIZADO NO V ALE AMAZõNICO NO FIM DA 
ESTAÇAO CHUVOSA, SEGUNDO GRUPOS ETARIOS, 

* SEXO E ESPÉCIE DE PARASITOS 

Junho de 1943 

N,o DE PESSOAS N,o DE 
GRUPOS EXAMINADAS 

ETÁRIOS 
Femln. 1~ Maseul. Maselll. Femin. 

- 1 71 77 148 1 3 
1 - 9 3 672 3 635 7 307 . 159 149 

10 - 19 3 000 4· 545 7 534 115 142 
20 + 2 207 7 283 9 490 101 186 

Icnorada .... 1 053 1 560 2 613 15 19 

Totala .... 10 003 17 100 27 103 391 499 

No rio Amazonas, pràpriamente di
to, foram investigadas cinco cidades 
com os seguintes indices: Gurupá, 0,5, 
Santarém, 0,8, Parintins, 2,9, Itacoa
Uara, 1,7 e Manaus, 3,2%. Maués, no 
rio Maués, apresentou 1,3%. No rio 

POSITIVOS ESPÉCIES GAMETOCITOS 

Total % de pos. Falclp. Vivax Falclp. Vivax 

4 2,7 1 3 o 3 
308 4,2 147 163 73 102 
257 3,4 113 145 60 76 
287 30 132 155 55 67 
34 1,3 19 15 10 8 

890 3,3 412 481 198 255 

Solimões, Fonte Boa apresentou O, Tefé 
1,3 e Tabatlnga 0% . 

No rio Madeira, as cidades de Hu
maitá e Pôrto Velho apresentaram 
2,3%. 

MAPA I 

" VALE AMAZOMCO 
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Distribuição de localidades com inquérito sôbre a incir;Zência de malária, 
· - entre dezembro de 1942 e junho de 1943 

L 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

100 

50 

Cidades: . 
Belém 14. Baião 27. Manicoré 
Curaçá 15. Alcobaça 28. Humaitá 
Soure 16. Marabá 29. Pôrto Velho 
Vigia 17. Mocajuba 30. Manaus 
Moju 18. Curralinho 31. Lábrea 
Abaetetuba 19 . Breves 32. Bôca do Acre 
Salvaterra 20. Guru pá 33. Sena Madureira 

34. Rio Branco 
João Coelho 21. Mulata 35. Brasiléia 
Castanhal 22 . Monte Alegre 36. Tefé ' Igarapé-Açu 23. Santarém 37. Fonte :soa 
Capanema 24. Parintins 38 . Taba tinga 
Bragança 25. Maués 39. São Gabriel 
Cametá 26. Itaquatiara 40. B. V. Rio Branco 
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194 3 -·-·-·· 
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I \ 
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# , 

MALARIA EM BELEM. CASOS POSITIVOS DIAGNOSTICADOS 
NA SANTA CASA 

As quatro cidades investigadas no 
Puru,s, e seus afluentes da margem di
reita a presentaram os . seguintes ín
dices: Lábrea, 9,2, Bôca do Acre, 0,5, 
Sena Madureira, 0,6, Brasiléia, 3,7 e 
Rio Branco, 1,4%. As cida~es de São 

Gabriel no rio Negro e Boa Vista no 
rio Branco revelaram 4,0 e 9,1 %, res
pectivamente. 

Os resultados obtidos de 27 103 pes
soas de 37 cidades estão tabulados no 
Quadro II, que mostra os índices de 
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infecção por sexo, idade e espécie de 
parasito. Os 890 esfregaços positivos 
representaram uma taxa de infecção 
de 3,3%. As localidades estudadas em 
ambos os inquéritos acham-se incluí
das no Mapa 1. 

Um estudo dàs fichas da Santa 
Casa de Misericórdia do Pará revela 
que foi bem fundamentada a suposi
ção de que a menor incidência de ma
lária ocorre em dezembro e a maior 
em maio ou junho. O Gráfico I mos
tra a média mensal de casos de malá
ria diagnosticados no laboratório da 
Santa Casa pelos esfregaços positivos, 
no período de 1936 a 1942, e o número 
de casos por meses nos anos de 1942 
e 1943. O maior núJllero dêstes ocorreu 
em maio e o menor em dezembro. O 
inquérito realizado no mês de dezem
bro em Belém deveria portanto mos
trar a ineidência de malária na época 
em que os casos são menos numerosos. 
O inquérito de junho deveria normal
mente revelar maior incidência. Pode
.1o1e observar nos Quadros 1 e II que em 
lugar de um aumento de malária em 
junho, em relação à incidência de 5,0% 
em dezembro, o que se verificou foi 
um decréscimo de 3,3%. Entretanto 
deve-se salientar que o primeiro inqué
rito foi efetuado antes de ter sido rea
lizado qualquer contrôle apreciável de 
malária ou de mosquito. Por outro 
lado, o inquérito realizado em junho 
foi feito após a distribuição de grande 
quantidade de atebrina em todo o 
vale e terem sido iniciadas as ativida
des de combate ao mosquito em várias 
localidades . Há aind.a a possibilidade 
de ser a redução da incidência devida 
em parte a um ciclo de vários anos 
de duração na malária, semelhante ao 
que ocorre no sul dos Estados Unidos. 
Há alguns indícios de que êsse ciclo 
exista no vale amazônico e que esteja 
ocorrendo em várias áreas onde a 
presença do Anopheles darlingi é · per
manente. Nas extensas regiões onde o 
A.- darlingi é transitório, êsse ciclo não 
pode existir visto que depende de ser 
o fator-mosquito constante, restando 
como a única variável na população 
humana o fa~or-imunidade. 

O Anopheles darlingi é o principal 
vetor da malária no vale amazônico 
e o único anofelíneo, com exceção da 
espécie litorânea Anopheles aquasalis, 
capaz de causar a malária epidêmica 
na região (Deane, Causey e Deana, em 
impressão). O Anopheles darlingi pro
lifera mais intensamente durante e em 
seguida à estação chuvosa, e só conse-

gue sobreviver à estação sêca nas áreas 
em que há lagos ou lagoas permanen
tes, de onde novamente se expande às 
regiões vizinhas no início das chuvas. 

Em localidades onde os focos de 
resistência de A. darlingi ocasional
mente secam em virtude de uma esta
ção sêca particularmente longa, a po
pulação de darlingi poderá desaparecer 
completam'ente. O período de ausência 
do darlingi depende nesse caso da pro
ximidade de outros focos de resistência 
ou da possibilidade de reintrodução 
por meios de transporte. Algumas 
áreas estão livres do darlingi há vários 
anos como é evidenciado pela ausência 
de malária endêmica na população. 
Quando essas áreas são reinfestadas 
pelo A. darlingi, a população relativa
mente não imune é vitiJ:Ilada por grave 
epidemia de malária. 

O fato de a distribuição do A. 
darlingi estar limitada durante a esta-

. ção sêca às grandes coleções d'água ou 
regiões pantanosas, muitas das quais 
podem ser drenadas ou eficazmente 
tratadas pelo verde paris ou óleo, tor
na êsse mosquito de fácil erradicação. 
O método mais econômico de combate 
à malária em muitas regiões do vale 
amazônico é por conseguinte a erradi- . 
cação do vetor nas áreas de criadou
ros da estação sêca situada na proxi
midade de cidades e vilas a serem pro
tegidas. 

O. R. Causey e G. Brito Melo 

Lendas amazônicas 

.Em 1916 publicamos um pequeno 
volume com trinta lendas de origem 
amazônica, colhidas em várias fontes, 
esquivando-nos, nessa época, a classi
ficá-Ias sob qualquer ângulo de apa
rência científica. 

Assim explicávamos: "Na 1 disposJ.
ção das nossas lendas no presente vo
lume, julgamos acertado, em face da 
dificuldade de classifieá-las segundo a 
sua origem, agrupá-Ias de acôrdo com 
a sua temporaneidade. 

Umas há, e são as treze primeiraS 
da coleção; que respeitam ao passado 
da nossa raça e têm, por isso, quase 
tôdas, o cunho indígena; as outras 
reocupam ainda a imaginação do povo 
e, sem dúvida, persistirão por muito 
tempo a lhe influir no ânimo e nos 
costumes. São feitura sua, original, 
própria, característica e descritiva da 
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complexidade da sua alma de mestiço. 
Pareceu-nos, ainda, conveniente sepa
rar estas últimas em dois grupos: -
no primeiro, se acham as que têm por 
objeto os sêres fabulosos das áglfas; 
qo segundo, as que se reterem aos 
duendes e habitantes das selvas". 

Afonso Arinos, em suas conferên
cias sôbre lendas na Sociedade de Cul
tura Artística de São Paulo, afirmava 
com a sua autoridade · de grande co
nhecedor do tema: -· "Os mestres que 
têm tratado dêste magno assunto clas
sificam as lendas brasileiras, para fa
cilidade de exposição, em três grupos: 

1.0 - lendas de fundo europeu; 
2.0 - lendas de fundo indígena; 
3.0 - lendas de fundo. africano. 

correspondendo cada grupo a um dos 
três elementos étnicos formadores da 
população brasileira, o europeu ou por
tuguês, o índio e o negro da Africa. 

Outros dividem as lendas tomando 
como base o objeto ou o assunto a que 
se reterem, a saber, lendas referentes: 

a) aos astros; 
b) aos quatro elementos - terra, 

água, togo e ar; . 
c) aos três reinos da natureza -

mineral, vegetal e animal; 
d) aos homem e à mulher; 
e) aos sêres sobrenaturais. 
E comenta: - "Tôdas estas classi

ficações, porém, são arbitrárias, por se 
contundirem multas vêzes as classes . 

. Assim, a lenda do "Bicho Maujaléu", 
incluída pelo eminente Sílvio Romero 
entre as de fundo europeu, é uma 
simples variante de um dos contos 
árabes das Mil e Uma Noites. 

E acrescenta, propondo: - "Me
lhor seria talvez classificar nossas len-

Lendas 

Cosmogônicas 
Heróicas 

Mitológicas 

De encantamento 
Etiológicas 

1 Ornitológicas 

São lendas cosmogônicas a forma
ção da noite, da lua, dos astros em 
geral (Plêiades, Orion, Vésper, etc . ). 

das, assim em prosa como em verso, 
segundo o objeto e a forma, em "agio
lógicas" ou "sagradas" e "profanas", 
dividindo estas em épicas, líricas, satí
ricas e morais". 

Dos três sistemas, pmece-nos que 
o segundo apresenta mais seguro crlté
rio de distribuição. Convém, no entan
to, dar-lhe uma estruturação mais ade
quada ao espírito científico hodierno. 

A classificação pelas origens étni
cas se torna confusa e interpenetrante, . 
como o próprio Arinos reconheceu. O 
amálgama racial da nossa formaçã• 
confunde tudo que nos diz respeito, 
tornantlo-se impraticável qualquer se
paração dos três -vei6s formadores. Há 
muito têrmo, de origem africana, que 
passa por tupi e vice-versa. Na classi
ficação de crenças e superstições, a 
balbúrdia ainda é maior. · 

O sistema de Afonso Arinos tam
bém apresenta sérios· embaraços, desde 
a separação em lendas sagradas e len
das profanas. 

Hâ mitos que provêm do culto, 
como outros há que derivam de práti
cas · usuais entre índios e negros, (! 
ainda terceiros que participam de am
bas as origens . 

A divisão das profanas em épicas, 
líricas, satíricas e morais, depende da 
interpretação do sentimento ou da fi
nalidade da lenda, o que torna a clas
sificação suscetível de variar ao infi-
nito. ' 

Ocorreu-nos, então, diante destas 
considerações, estabelecer um sistema 
de classµicação das lendas brasileiras 
e particularmente das amazônicas, cuja 
edição vimos tentar, no Rio ou em Sã• 
Paulo, e que apresentamos no esquema 
abaixo: 

{ 
Ciclo da lar~ ,, 

,, da Boiuna 
do Bôto 
do Curupira 
da Mati-Taperê 

Lendas heróicas são as que se rete
rem a um herói civilizador como Sumé. 

· Caru-Caçaebe, Pai-TUillh ou um herói 
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guerreiro, Ajuricaba, as Icamlabas 
(amazonas> , etc. 

Lendas de encantamento, o Navio 
Fantasma, a Princesa do Lago, Mané
Torquato, Sapucaia-Oroca, etc., lendas 
que se · poderiam i17-COrporar ao ciclo 
dos contos de fantasmas e casas mal
assombradas. 

Lendas etiológicas, as que procuram 
explicar a origem das causas terrenas, 
pertencendo mais à categoria de len
das, por envolverem um mito do que 
à dos contos etiológicos: - a Mandio
ca, o Guaraná, o Mamangal, etC. 

Lendas ornitológicas, o Japiim, o 
Jurutaí, a Raiz do Uirapaçu, o Xin
cuã, etc. 

Deixamos para o fim as lendas mi
tológicas, que subdividimos em ciclos. 

Cada uma delas se prende a um 
mito: - a Iara, o Bôto ou Piraiauara, 
a Boiuna ou Cobra-Grande, êstes habi
tantes das águas; o Curupira ou Caipo
ra (na Amazônia não há confusão entre 
os dois e o Curupira predomina> vi
vendo na floresta; e a Mati-Taperê, 
moradora urbana . 

No ciclo da Iara incluímos as len
das próprias da Iara, a da Pororoca, 
o Tio Faluca, a Cachoeira do Taru
mã, etc . 

No do Bôto, tôdas as lendas refe
rentes a êste cetáceo-duende. 

No da Boiuna, o Honorato (a "Co
bra Norato", de Raul Bopp), as lendas 
sôbre a cobra-grande, que tem inú
meros variantes, inclusive a interessan
tíssima "Parteira da Boiuna", que pu
blicamos na Fôlha do Norte, de Belém, 
com oferecimento, sem malícia, aos 
jovens ginecologistas e folcloristas Pau
lo Maranhão Filho e Armando Bordalo. 

Ao ciclo do Curupira pertencem .as 
lendas do Mapinguari, Caapora ou 
Caipora, Jassé, Pássaro-Homem, Cavalo 
Marinho, etc. 

Ao da Mati-Taperê ou Matinta-Pe
reira, as lendas do Lobisomem, da 
Mula sem Cabeça, etc. 

Provàvelmente a classific!lção po
derá sofrer alteração, mas, parece-nos, 
a distribuição dos elementos em cada 
classe não oferece as dificuldades que 
se encontram na discriminação dos 
mesmos dentro dos sistemas a que nos 
referimos. 

As características próprias a cada 
lenda estão perfeitamente evidencia
das na definição de cada classe. 

. J . Coutinho de Oliveira 

A cadeira de Geografia do Brasil 
da F. N. F. 

I 

, A revistalbimestral, Arquivos, edi
tada pelo Serviço de Documentação do 
Ministério da Educação e Saúde, em 
seu n .0 2, publicou ampla reportagem 
sôbre a Faculdade de Filosofia da Uni
versidade do Brasil, da qual extraímos 
a seguinte parte, referente às ativida
des científicas do Prof. Hilgard Stem
berg, da cadeira de Geografia do Bra

·sn, do Departamento de Geogratia da
quela Faculdade; e membro da Comis
são de Publicações do Conselho Nácio
nal de Geografia . 

"O Prof. Sternberg adota, na regên
cia da sua cadeira, processos de ensino 
e pesquisa com observação direta, in
quéritos, interpretação de textos de 
mapas e excursões. 

Dessas excursões vimos os relató
rios apresentados ao diretor da Facul
dade; e, através dêles, o roteiro, os 
trabalhos de campo, as pesquisas e. as 
observações originais do mestre e dos 
alunos . 

Tomemos como exemplo a que se 
realizou INl1 julho de 1947 ao Estado 
de Mato Grosso. O itinerário abrangeu 
as seguintes regiões fisiográficas : a 
baixada litorânea, a escarpa cristalina 
~o planalto (serra do Mar), as bacias 
sedimentares do Paraíba e do Tietê, 
os dois flancos da sinclinal do Paraná, 
com suas respectivas "cuestas" (serras 
de Botucatu, Maracaju, Aquidauana, 
etc.> · e o "Pantanal". Durante os 26 
dias que durou a excursão, foram 
percorridos cêrca de 6 000 quilômetros 
(sendo 4 315' quilômetros por ferrovia, 
mais de 1 200 quilômetros por rodovia, 
mais de 380 quilômetros por via fluvial, 
cêrca de 81) quilômetros em avião (teco
teco), além de vários quilômetros · em 
carro de boi, prancha e a pé). 

"Durante a viagem não descansa
mos à espera dos pontos de parada 
previstos no itinerário, disse-nos uma 
aluna; vamos aprendendo .pelo cami
nho. Rio, estrada, . serra, vegetação, 
costumes dos habitantes, meios de 
transport.e, tudo é observado e ano
tado". · 

Na pasta do Prof. Sternberg figu
ram dois documentos muito expressi
vos a respeito: um n~ero de A Co
marca de Penápolis, em que um repór
ter provinciano registou a passagem da 
caravana de universitários, referindo
se ao interêsse com que nas paradas 
do trem todos desciam para interrogar 



os trabalhadores e empregados rurais 
sôbre suas condições de vida, e para 
observar as peculiaridades do solo, da 
vegetação, da paisagem geográfica, em 
suma. Outro documento é a resposta 
do comandante de uma embarcação 
do rio Paraguai, à carta em que se lhe 
agradeciam as gentilezas dispensadas 
aos excursionistas e as informações 
prestadas sôbre o curso e as margens 
do rio. Dessa carta queremos destacar 
um trecho pelo que ela representa de 
sentido humano; e porque, na simpli
cidade algo melancólica da frase, a 
Faculdade aparece sob um aspecto no
vo, levando um pouco de sua vida espi
ritual ao povo humilde do nosso esque-
cido interior: · 

"E' indi~utível que um gesto aten
cioso serve como poderoso lenitivo, pois 
me conforta saber que as minhas noi
tes frias e escuras do Paraguai servi
riam um dia para facilitar a ilustração 
de jovens brasileiros na jornada santa 
de melhorar a nossa querida Pátria" -
Satiro Silva . 1 

Mas, voltemos à excursão. Levam 
os alunos um questionário que lhes 
disciplina a curiosidade intelectual, fi
xando o roteiro dos trabalhos. Sôbre 
êle preparam, no regresso ao Rio, um 
relatório minucioso, focalizando todos 
os pontos de interêsse para os estudos 
geográficos. O material é entregue de
pois a um relator geral, designado pelo 
professor e a q11em compete coordenar, 
selecionar e comparar os dados colhi
dos, apresentando o rrsultado final dos 
estudos comuns. 

As excursões fornecem também co
pioso material de geologia, pedologia e 
botânica. Caixotes cheios de fósseis, 
rochas e ainostras de solo aguardam 
a instalação do indispensável museu 
de Geografia do Brasil. 

Por outro lado, os excursionistas 
se põem em contacto com os pesquisa~ 

dores e os técnicos das regiões visita
das, estabelecendo intercâmbio cultural 
com as entidades científicas do Brasil. 

No início do período escolar, cada 
aluno é encarregado de uma pesquisa 
bibliográfica sôbre determinado tópico 
de Geografia do Brasil, arrolando, em 
fichas segundo um modêlo padroniza
do, livros e artigos de periódicos sôbre 
o assunto, existentes nas diversas bi
bliotecas do Rio de Janeiro. 

- Levantamos, assim, pouco a pou
co, o registro bibliográfico dos estudos 
geográficos brasileiros, disse o Prof. 
Sternberg. Procurei interessar os alu
nos nessa forma de atividade, que 
ficará aqui, como uma contribuição da 
classe às futuras gerações de estudan
t~s e pesquisadores . 

O Prof. Sternberg lança mão ainda 
de sua coleçã:o particular de diapositi
vos de côr - patrimônio formado, peça 
por peça, durante as excursões, Proje
tadas na tela, tomam vida as regiões 
do Brasil, com suas paisagens, sua for
mação geológica, revestimento florísti
co, tipos raciais e produção econômica. 

O prestígio desfrutado pela Facul
dade Nacional de Filosofia é documen
tado pelo seguinte fato: conforme de
poimento do Dr. Lítnann J. Briggs, 
presidente da Comissão de Pesquisas 
da National Geographic Society, de 
Washington, foram as informações 
geográficas prestaqas pelo Prof. Stern
berg, a pedido daquele cientista, "jus
tamente as que ( . . . ) permitiram esco
lher um local para observar o eclipse 
de 20 de maio de 1947", isto é, a cidade 
mineira de Bocaiúva •.. 

Entre as iniciativas culturais da 
cadeirá de Geografia do Brasil figuram 
os . cursos de extensão un iversitária. 
aqui realizados pelos Profs. Pierre Dan
sereau e T. Lynn Smith, em 1946" . 

..... 
O Serviço Central de Documentaçlo Geor;rãflca do Conselho Nacional de Geor;l'&fla 4i 
completo, comprttndendo Biblioteca, Mapoteca, :Fot oteca e Arquivo Coror;ráflco, destlnando

lle ê1te à l'Uarda de documentos como sejam inéditos e artir;os de Jornais. Envie ao Couelho 
qualquer documento que poBBulr 1õbre o território brasileir,;. 



Contribuição ao ensino 

Curso de Pedologia 

7.ª AULA 

Prof. JOSÉ SETZER 
Encarregado de Geologia do Solo da 

Fundação Getúlio Vargas 

Já disse que todos os solos do Estado de São Paulo estão submetidos à 
laterização. Sàmente alúvios brejosos, mangues e praias escapam a esta regra. 
Os solos que apresentam o maior grau de laterização são as terras roxa'
Convém deter-nos neste fenômeno pedológico. 

As rochas que deram origem ao solo do grupo 14 são básicas: por ~so 
deram o solo mais pobre em sílica do Estado de São Paulo. Sendo assim, apre-

. senta .êste solo características acentuadas de laterito. O laterito é o solo que 
está no mais alto grau de senilidade; tudo o que podia ser nêle transformado 
já se transformou'. Se o solo se reduziu só a ferro e a alumlna é laterito 
completo. 

No mundo em geral, costuma-se avaliar o grau de laterização assim: 
Grau de laterização de um solo: 

s10. 

AbOa 
ou 

Si O, 

Al.Oa + Fe.Oa 

' índice de laterização { < l- laterito. > 1 ~ não é laterito. 

~ste cálculo é feito com os. resultados da análise química de tôda a parte 
argilosa do solo, também chamada de complexo coloidal mineral (partículas 
com diâmetro inferior a 2 micra ou 0,002 milímetros) . Não entra no cálculo, 
portanto, o quartzo da areia, nem a alumina do ortoclásio e dos outros silicatos 
resistentes ao intemperismo porventura existentes no solo, ainda que em estado 
de notável subdivisão, pois não são atacados na análise química em questão. 

~stes índices numéricos, chamados Sa (sílica/alumina) e Saf (sílica/alumlna 
mais ferro) são tanto mais altos, quanto maior é a conservação da sílica ~ a 
lixiviação do ferro e da alumina. Quanto menor fôr o índice Saf, tanto mais 
laterizado se acha o solo. 

Mas isto vale bem para comparar dois solos oriundos da mesma rocha. As 
rochas senda diferentes, portadoras de quantidades iniciais diferentes de sílica, 
ferro e alumínio, podemos cometer injustamente o êrro de qualifiéat de laterítico 
um solo não submetido a tal processo de diagênese edáfica. 

Entretanto a expressão "solo latertzado" ou "solo laterítico" ou "laterito" 
êste têrmo não deve ser usado no caso de solos, e sim no caso de rochas) 
envolve noções de pobreza química, inatividade coloidal, dificuldade de reerguer 
a fertilidade perdida por meio de adubações. Lateritos são solos senis que já 
deram -0 que podiam dar, e se acham reduzidos a um sedimento (às vêzes já 
consolidado ou cimentado com limonita, canga), o qual, ainda que friável, é 
de uma inércia que dificulta sobremaneira quaisquer trabalhos no sentido de 
fazê-lo pulsar, funcionar coloidalmente, reter água e nutrimentos químicos, 
alimentar microrganismos e plantas, funcionar, enfim, como solo. ; Dizer que 
solo é lateritlco ou se acha Iaterizado, significa, no mundo' em geral, que êste 
solo 8.5tá adiantado no seu caminho para laterito, e que êle rião pode trilhar 
outro caminho. 
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Toma-se necessário modificar o critério da avaliação do grau de laterização 
de um solo. Critérios baseados no valor 1 de Saf para separar solos lateríticos 
dos não lateríticos são demasiadamente simplistas e unilaterais. São bons para 
quem não lida com terras submetidas ao processo de evolução de solos que 
se chama laterização. 

Fig. 57 

Para o Brasil, êsses critérios não servem, pois, segundo êles, a metade 
melhor dos solos de São Paulo seriam lateritos completos e não serviriam para 
a agricultura, o que não é exato. 

Representemos um triângulo em cujos vértices se coloca a síllca, o alumínio 
• e o sesquióxldo de ferro (Fig. 57) . 

5i0.i 

.. 

Solo 'Virgem 
Fig . 58 

Vageler dividiu êste triângulo· equilátero em 9 triângulos iguais e simétricos, 
batizando cada um dêles com nome especial . Quatro dêstes nomes já eram 
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usados antes dêle (sillto,.. siallto, alito e laterito), os outros cinco são da autoria 
dêle. Um ponto qualquer situado no triângulo da Fig. 57 fornece gràficamente 
as três porcentagens de sílica, alumina e sesquióxido de ferro, ficando classifi
cado ao mesmo tempo o solo correspondente segundo a estrutura do seu com
plexo coloidal mineral . 

Na base do triângulo temos 0%. de sílica; no vértice "SiO," temos 100% 
de sílica; no ponto central, comum aos triângulos pequenos numerados de 4 a 
9, temos 33 % de sílica. A porcentagem de sílica mede-se, portanto, pela altura 
geométrica do triângulo da base para o vértice. A fim de traduzir qualquer 
ponto do triângulo em porce·ntagem de sílica, transferimos êste ponto por uma 
Unh~ paralela à base até poder ler a porcentagem · sôbre. a altura. Para ler a 
porcentagem de alumina, usamos como 0% a base que é o lado "SiO.-Fe.Oa", 
e como 100% o vértice "AI.O.", o ponto em questão sendo transferido desta 
vez para estoutra altura. Assim, por exemplo, o ponto onde se tocam os dois 
círculos de que se compõe o algarismo 8, representa 25% de SiO., 21 % de 
AI.O. e 54% de Fe.O •. 

Vejamos agora os nomes e os teores de sílica, alumina e óxido férrico dos 
9 triângulos pequenos de Vageler (Fig. 58). 

Classificação geral dos solos minerais pelo complexo coloidal 

PORCENTAGEM NO COLOIDAL MINERAL 

N.º NOME 

-·---- __________________ ,-----------~ ·-

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Silito .. . .. ... . . . ... .. . . . ..... . . . . .... . .. .. . 
Alito .. . ... .... . . .... . . . . .. ..... ... . . . ... . . 
Ferrito ..•. . . . . .. ...... ... ...... .. .. ... . ... . 
Sialito .. .. . . ........ .. .... . . .. ... .. . . . ..... . 
Süerrito ... .. . . , .. . , . . . ....... .. .... .. . ... . 
Alfersilito . . . . . , ...... . . . . . . .. . . ........ . .. . 
Feralito ... . ... . .... . . . ....... .. .. ... ...... . . 
AHerrito ..... . .... . . .. .. .. .. . . . .. .......... . 
Lat.erito . . : . .. . . . . . . .. . .. .. .. . . .. . .. . . .. . . . 

67 a 100 
O a 33 
O a 33 

33 a 67 
33 a 67 
33 a 67 
O a 33 

.O a 33 
O a 33 

O a 33 
67 a 100 
O a 33 

33 a 67 
O a 33 
O a 33 

33 a 67 
O a 33 

33.a 67 

O a 33 
O a 33 

67 a 100 
O a ·33 

33 a 67 
O a 33 
O a 33 

33 a 67 
33 a 67 

NOTA - Para maior coerência os nomes Feralito e Alferrito deveriam aer Siferalito e Sialferrito, pois no primeiro dêles se trata 
tle Alito com teores igualmente baixos de sílica e 6xido férrico, ao passo que no segundo se trata de Ferrito com a sílica tão baixa quante 
a alumina. 

De acôrdo com êste novo sistema (Vageler, 1937) , lateritos já não podem 
ter índice. Saf maior que 0,67, ao mesmo tempo que se admite existência de 
solos minerais com índices menores ainda sem serem. lateritos. Com 68% de 
Fe.o . ou de AI.o. já não temos laterito. Se um dêstes dois sesquióxidos fôr 
32% ou menos, e o outro 34% ou mais, também não se tratará mais de laterito, 
o índice Saf podendo ser mesmo de 0,1 oq 0,05. 

A meu ver êste sistema representa um passo para a frente na questão da 
definição de solos latei:íticos, mas ainda contém considerações muito discutíveis, 
resultantes principalmente da preocupação de manter simetrias. Ali to e . ferrito 
são quase sempre lateritos, contràriamente ao que mostra o diagrama. solos 
que devem receber as denominações de feralito ou aferrito também podem 
ser mais lateríticos que os que calhem 110 meio do triângulo Laterito. Mas 
o defeito pz:incipal parece ser o fato de não abandonar o aspecto estático da 
questão, a qual, entretanto, é essel.lcialmente dinâmica. 

Do ponto de vista pedológico não nos interessa tanto saber se um solo é 
laterito ou não, nome êste que possui, aliás, como já vimos, sentido mais geoló
gico que pedológiço. O que mais interessa saber é se o solo. está evolvendo 
para laterito ou não. Isto é; se o processo diagenético do solo é laterização 
ou não. Trata-se de uma noção dinâmica,_ que é a evolução ou alteração das 
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propriedades do solo num certo .sentido de acôrdo com a variável independente 
"tempo": 

s=f(t), 

isto é, uma certa característica ou propriedade edafológica s, por exemplo o 
teor de sílica do complexo coloidal mineral, varia com o tempo t. Queremos 
saber se, com o crescer do valor t, o valor s aumenta ou diminui. Se diminuir, 
tratar-se-á de laterização. · 

Tenho idéia de como resolver esta questão, mas ainda não a publiquei 
acompanhada de documentação necessária para .a sua justificação. Mas posso 
adiantar alguma coisa a respeito. 

Em primeiro lugar, não vamos colocar no diagrama de Vageler apenas o 
ponto obtido da análise do complexo mineral coloidal do solo. Vamos marcar 
também os pontos · correspondentes à análise total da rocha viva e da rocha 
decomposta que geraram êste solo. 

Ficaremos surpreses pelo fato de que os três pontos, independentemente 
do grau de decomposição da rocha representad<;> pelo ponto respectivo, se alinham 
numa reta que passa pelo vértice 100% de SiO •. E:ste fato já representa lateri
zação, pois significa que, com a evolução do solo, a proporção relativa de AI.o. 
e de Fe.Os se manteve constante e 'que ambos aumentaram às expensas da elimi
nação da sílica. Aqui temos a prova qualitativa da laterização. 

A prova quantitativa, ou o grau de laterização, é dada pelo deslocamento 
efetuado pelo ponto · solo, a partir do ponto rocha, e · pelo caminho que lhe 
resta percorrer a fim de atingir a base do triângulo. 

Entre parênteses: dado o resultado de análise química completa de uma 
rocha, cólno achar o seu ponto n,o diagrama da Fig. 58? Primeiramente temos 
que transformar o óxido ferroso em férrico. Para isto multiplicamos a porcen
tagem de FeO por 160 (2Fe + 30) e dividimos por' 144 (2Fe + 20), somando o 
resultado à porcentagem de Fe.Oa. Em seguida tomamos esta soma, o teor de 
AI.o. e o teor de SiO. e recalculamo-los para somarem 100%. Exemplo: ilm 
diabásio deu 49,8% de SiO., 13,0% de AI.Os, 2,5% de Fe.O. e 12,5% de FeO. 
ltste último teor dará 12,5 x 1,11 = 13,9. Mais 2,5, são 16,4 de Fe.o.. Com 
13,0 de AI.O. e 49,8 de Sio. temos 79,2. Temos que recalcular estas três porcen
tagens de modo que somem 100. Para isto devemos multiplicá-las por 100179,2 
ou por 1263. Passarão elas assim a 63% de SiO., 16%% de AI.O. e 20%% de 
Fe.O., cuja soma é finalmente 100%. Agora podemos nos servir do diagrama 
em triângulo. l!:ste diabásio é a rocha-máter de umas terras roxas legítimas 
de Ribeirão Prêto que serviram para uns estudos bastante pormenorizados no 
sentido de se conseguir método de plantio de cafezais nôvos em terras roxas 
cansadas que não mais produzem café. 

I • 

Quanto mais ácida é a rocha, tanto mais à esquerda fica a sua reta de 
laterização, e tanto mais alto fica o ponto da rocha viva na Fig. 58 ("Granito"). 
Por que fica à esquerda? Porque rochas àcidas possuem muito mais alumínio 
que ferro. O ponto g mostra um solo granítico a oeste de Sorocaba. E'.. um 
solo submetido à laterização, pois êstes doi!J pontos se alinharam em reta 
com o vértice "Si02", mas está longe de ser um laterito. Para isto deve atingir 
a zon~ hachuriada, cujos limites não posso precisar, pois dependem de muito 
mais estudo. Mas no ponto h já teríamos um solo muito laterizado e senil. 
No ponto g temos 59% de sílica, 34% de alumina e 7% de óxido férrico, o que 
dá índice Saf de 59/41=1,44. Quem não se dedicou a estudo de solos lateríticos 
diria que, sendo Saf maior que 1, não se trata de solo laterítico. Mas a reta 
da Fig. 58 mostra que se trata de um solo submetido a laterização, apesar de 
pouco adiantado no caminho que o conduzirá à senilidade (mais · algumas 
dezenas de queimadas e chegaremos lá!). 

Diabásios (rocha viva) geralmente aparecem no meio do triângulo Alfersi
lito, tendendo para a sua parte superior e à direita, pois no Estado de São 
Paulo muitas vêzes dão mais Fe.o • . que AI.o.. Rocha bem decomposta fica 
geralmente no canto esquerdo do triângulo Alferrito ou no ponto e, que já 
estaria no triângulo Laterito de Vageler, o que não pode ser levado a sério, 
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pois o ponto do solo pode estar até em d, quando a terra roxa legitima é 
ainda virgem e de grande fertillãade. Mas a sua proximidade à base do triân
gulo não deixa de significar que o perigo de sua decadência completa é muito 
grande, pois é muito curta a distância do ponto d para o ponto f. 

Neste caso só podem ser considerados . lateritos os solos que estejam na 
parte hachuriada, a qual aqui fica nas proximidades da base do triângulo. 

O ponto a não é possível, pois rochas tão. ricas em ferro não podem possuir 
tão altos teores de sílica. O ponto b pode ser considerado o limite mínimo 
de teor de sílica para rochas vivas tão básicas como os basaltos, basaltitos, 
meláfiros, diabásios ou gabros. Mas peridotitos podem apresentar pontos na 
região da letra ~'S" da palavra Siferrito, sem que estejam decompostos. 

Vê-se que o uso dêste triângulo e sua interpretação dinâmica são coisas 
úteis, elucidativas e instrutivas. 

Os solos virgens são ricos no clima tropical úmido. Esta sua riqueza inicial 
é tapto maior, quanto mais para a direita ficar a reta de ,laterização na Fig. 58. 

Porém, com a utilização do solo, sua riqueza decai tanto mais depressa, 
quanto mais à direita, também, ficar a sua reta de laterização. Ao mesmo 
tempo isto significa dificuldades para o reerguimento das qualidades agrícolas 
do solo . Estas dificuldades são tanto .maiores quantó mais próximo da base do 
triângulo estiver o ponto atual do solo. 

As retas que vão acabar no triângulo Alito são de solos, cuja riqueza inicial 
é relativamente modesta, mas cuja decadência é lenta e seu reerguimento não 
é muito difícil. As retas que vão acabar no triângulo Laterito são de solos 
inicialmente ~ito ricos, êles decaem muito e depressa, sua decadência repre
senta perdas enormes, e seu reerguimento é muito difícil e nunca poderá ser 
completo. Os solos, cujas retas de laterização acabam no triângulo Ferrito são 
muito raros e a evolução dêles é semelhante à dos precedentes, mas ainda mais 
intensa. 

Explicações complementares sôbre a Laterização 
A sílica de que falamos é a coloidal e não cristalizada. Nãô se trata de 

quartzó, nem de areia em geral. Trata-se da parte mais fina do solo, a que 
retém tôda a riqueza química e a que rege as propriedades físicas do solo. Esta 
parte fina é analisada e são levados em consideração os três óxidos do triângulo 
desenhado. :t!:stes óxidos constituem o "esqueleto" do solo, a "carne" ficando 
representada pelo húmus, pela riqueza química e pela água retidos pelo sol@. 
A "carne" alimenta as plantas, o "esqueleto" sustenta a "carne". 

Numa terra roxa, em ·100 gramas há 80 gramas de material com alguma 
função coloidal, seja presente, passada ôU futura. As outras 20 gra~s são de 
material i,nerte. Portanto, o "esqueleto" e a "carne" são 80% do solo. Num 
massa pê de gnaisse micáceo são 30 ou 40 % . Num solo do ·grupo 11 são 5 % . 

Terras 14 pouco Terras 
explotadas 1 explotadas 

Terra roxa legítima 
SiO.,% 6 a 8 2 5 a 

Solos do grupo 14 Al.O.,% 30 a 35 35 a 40 
Fe,Oa,% 40 a 45 45 a 50 

100 grs. = 80 grs. 15 a 20 10 a 15 
Terra colóide H.0,% 

100% 100% 
s (em ME) ,30 0,7 a 0,8 

S =soma dos elementos quimicos eletro-positivos úteis (catiônios trocáveis). 
A fertilidade decaiu de 30 a menos de 1. , 
Tiremos a média das porcentagens : 

Si O. 7 3 
Al.Oa 32 37 
Fe.o. 43 48 
H.O 1 18 12 

Soma 100 100 

B.G. -7 



-1094 BOLETIM GEOGRÃFICO 

Vamos excluir a ágúa para fiêarmos com os 3 óxidos do "esqueleto" e 
podermos aplicar o triângulo. Os valores subirão um pouco por se tratar de 
porcentagens em relação a solo desidratado: 

Si O. 
AI.o. 
Fé.O. 

Soma 

8,5 
39,0 
52,5 

100,0 

3,4 
42,1 
54,5 

100,0 

Coloquemos êstes dois pontos no diagrama em triângulo. Veremos que o 
solo, ainda não empobrecido, com 8,5% de sílica, se colocará acima do outro, 
esgotado, com apenas 3,4% de sílica. Veremos que êstes dois pontos e o vértice 
SiO. se acham em linha reta. Esta reta é o caminho da laterização do solo. 
O solo partiu de um ponto situado próximo ao vértice SiO, e percorreu um 
certo caminho, que é o seu envelhecimento. · 

· Para localizar o ponto correspondente. à origem do caminho, isto é, ao 
ponto de partida, quando o solo ainda era rocha, vejamos a análise do diabásio: 

Sio. 
Al.Oa 
Fe.o. 

13 para 50} 
16 100 

79 

} 

63Y2 
16% 
20 

100 

Os 21 % que faltam para completar 100 ( 100 - 79 = 21), são representados 
por 9% de CaO, 5% de MgO, 2% de Na.o, 1 % de K.O, 3% de Tio. e diversas 
outras porcentagens menores, inclusive água de constituição. 

Todo o solo tem sílica, alumínio e ferro, quando começa a ser utilizado, e 
então vai sendo lavada a sílica, ao passo que o· alumínio e o ferro que têm 
mobilidade muito mais fraca que a sílica, permanecem por mais tempo; enquanto 
a silica vai desaparecendo, carregada pelas águas drenadas, o solo vai se 
concentrando em alumínio e ferro. Vejamos os 5 pontos da Fig. 58: 

' 
SOLO 

Sllica .... .......... ......... .. ...... .... 
Alumfna ................................ 
ÕXido férrico. .......................... . 

Total ............. ... ... .... .. . ..... 

laterização 
> 

. 
Diabásio b e 

-----

6372 55 
1672 1972 
20 257\í 

100 100 

A morte do solo · por 
senilidade seria: 

25 
3272 
4272 

100 

{ !~~. Fe.o. 

d 

87\í 
39 
527\í 

100 

e 

37\í 
42 
547\í 

100 

0,0 
43% 
56Y~ 

100 

A medida que o solo vai sofrendo o processo de laterização, · a sua posiçao 
vai descendo no triângulo. O percurso do diabásio já se inicia baixo, por isto 
o solo se empobrece depressa. 

Qual a razão de ser do nome "Aiferrito", se há mais ferro que alumínio 
neste triângulo? E' influência do alemão, · ou do inglês, se quiserem. O adjetivo 
costuma preceder ao substantivo. AI - adjetivo. Ferrito - substantivo. E' um 
ferrito com quantidade notável de alumínio. O triângulo "alito" é a zona da 
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bauxita. Na realidade essa representação do laterito não é exata; o melhor 
seria considerar laterito à zona hachuriada. "Ali to" e "Ferrito" também são 
lateritOl:j . 

Vê-se no triângulo a reta da vida do solo. O ponto d, apesar de situado 
em plena zorta "laterito", é terra roxa virgem, de grande fertilidade. E' só 
não deixar decair muito o teor de húmus, que podemos ter ótimo solo para 
culturas exigentes, rendendo admiràvelmente durante centenas de anos, median
te pequenas adubações, uns 100 cruzeiros de calcáreo por hectare por ano e 
algum revezamento de culturas com adubação verde. O acréscimo de rendimento 
compensa largamente tôda a despesa e todos os trabalhos da adubação, da 
adição de húmus e de calcáreo, bem como dos trabalhos de contrôle da erosão, 
se fôr morro com declividade superior a uns 5%. Mas, vê-se pelo triângulo que 
o caminho para a completa esterilidade não é longo (ponto "e") . Daí a 
decadência bastante rápida e quase irremediável das terras roxas. 

~ste sistema de representação do envelhecimento do solo aínda não é 
usado no mundo. Trata-se de contribuição que foi possibilitada graças a estudos 
desenvolvidos em solos dos mais lateríticos do mundo, que são as nossas terras 
roxas legítimas. 

Os nomes "silito'', "sialito" e "alito" já são usados há quase 2 dezenas de 
anos. Os outros foram criados pelo Prof. Paul Vageler, autor do triângulo. 
A .evolução pela reta a partir da rocha, e a zona hachuriada como a melhor 
definição da palavra "laterito", ainda não foram apresentadas, mas espero 

. preparar brevemente um trabalho a ser publiçado nos Estados Unidos, para 
que seja sub~tido à crítica de especialistas. 

O mapa geológico não deve ser entendido como se as rochas corresponden
tes às formações estivessem aflorando sempre; às vêzes as rochas estão cobertas 
por camadas coluviais e por solo originais de detritos mais ou menos transpor
tados de várias rochas em épocas algo recentes. 

O diabásio abrange área maior que a representada pelo mapeamento do 
trapp (lençóis efusivos) . Os mesmos lençóis, eruptivos, penetraram também por 
entre as camadas sedimentares de rochas pré-existentes (pré-triássicas). Não 

· é então trapp mas sill . 
.Com a erosão que modelou a topografia atual, diversos sills ficaram 

expostos, aflorando em forma de manchas espalhadas pelas . formações sedi
mentares mais antigas do Sistema de Santa Catarina. Formam também terras 
roxas, mas nunca legítimas e sim misturadas: A' mistura se deu não com o 
arenito Botucatu, mas com rochas ora argil'osas, ora arenosas das Séries Passa
Dois e Itararé-Tubarão. Originaram-se assim muitos tipos de terras roxas mis
turadas, tantos quantos os tipos de solos correspondentes àquelas formações 
sedimentares, mas multiplicados por 3 ou 4, conforme o teor de detritos de 
diabásios que entrou na mistura, sem se falar já na diferencillÇão petrográfica. 
dos mesmos diabásios. 

Se fizéssemos uma lista dos tipos de solos possíveis no Estado de São Paulo 
e diferenciáveis por diversas características físicas e químicas dominantes, po
deríamos catalogar mais de uma centena. Se déssemos a êles nomes de cidades, 
rios ou serras que nos parecessem adequados, poderíamos estabelecer uma lista 
de mais de cem nomes e faríamos um trabalho semelhante ao que foi feito 
nos Estados Unidos nos últimos anos do século passado. Não o fazemos justa
mente gr~ças ao exemplo norte-americano, cujo malôgro (teve que ser em 
parte abandonada e em parte modificada tôda aquela nomenclatura) ensina 
que não se deve proceder assim apressadamente. 

' Outro motivo que nos aconselha deixar para mais tarde o batismo de solos 
é o desin terêsse dos fazendeiros, lavradores e agrônomos . Os especialistas em 
solo (pedólogos) não fazem questão de usar para os sol.os nomes geográficos. 
Preferem até especificá-.los por um conjunto constituído por: 

1 - Formação geológica 
2 - Natureza da rocha 
3 - Situação topográfica 
4 - Formação fitogeográfica 
5 - Grau de perturbação causada pelo homem . 
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Assim, por. mais complicada que seja a origem de uma terra roxa misturada 
originada por um si ll, o solo correspondente pode ser especificado a contento. 

A diferença de clima acarreta a diferença de solo. O solo para o norte 
é mais raso pela falta de umidade, durante grande parte do ano. A existência 
de estiagem acarreta tipo diferente de decomposição das rochas. O solo formado 
é mais raso. 

No sul do País, nos planaltos de clima temperado, a umidade é grande e 
não há estiagem. A ação da umidade sôbre as rochas é mals persistente mas 
menos intensa por serem mais baixas as temperaturas . Assim a decomposição 
do diabásio é mais fraca, mas os mi'nerais soltos são mais hidratados. · A 
rocha é decomposta menos profundamente. Os solos são menos profundos que 
no Estado de São Paulo . 

Norte Sul - zona mais fria 
(sem estiagem) 

São Paulo 
(com estiagem) (estiagem forte ) 

Minas, 
Goiás, 

Paraná 
Santa Catarina 
Rio Grande do Sul 

Sul de Mato Grosso Norte de Mato Grosso, 
Oeste baiano 

Em São Paulo teremos terra roxa . 
No Sul - marrom-alaranjada (ferro hidratado Fe.OabH.O). 
No Norte - vermelho vivo, porque é a côr do ferro quase desidratado -

Fe.o . a H.O. 

Coeficientes de H.O nos sesquióxidos de ferro hidratados: 

a= 1/2 Fe.O •. % H.O 9/ 160 + 9 = 5,3% H.O 

{ 

Fe20 s. l H20 18/ 160 + 18 = 10,1 % H.0 
b = 1 a 2 Fe.Os.1% H20 · 27/ 160 + 27 = 14,4% H20 

. Fe.0 •. 2 H.o 36/ 160 + 36 = 18,4% H20 

Turgita 
Goetita 

Limonita 
Xantossiderita 

Nenhum dêstes 4 minerais pode ser encontrado no solo ou na rocha decom
posta no estado puro. Vêm sempre misturados nas proporções mais variadas. 
No caso b se costuma dizer que o solo é limonítico, porque a limonita representa 
bem o estado médio da ;hidratação do sesquipxido de ferro . 

Poderemos disti1;1guir em São Paulo três zonas de terras roxas, muito ricas 
quanto às propriedades físicas, porém com pequenas ' diferenças. 

As diferenças são maiores quanto à química do solo . 
1 - Em Ourinhos, Xavantes, Ipauçu e Londrina . 
2 - Em São Manuel, Jaú, etc. e 
3 - Em Ribeirão Prêto, São Simão, Igarapava para o norte. 
O solo do clima frio conserva-se mais, não só porque está mais perto da 

rocha que funciona como fonte de nutrimento químico, como também tem a 
sua conservação favorecida pelo clima : o fator biológico que rege as propriedades 

·~o solo é mais estável. 
No sul de Mato Grosso as terras são boas e ricas quimicamente, porém as 

condições climáticas e físicas são más. 
A área aproximada da distrib~ção dos solos da Série São Bento no Estado 

de São Paulo é: 

Grupo 11 - solos de arenito Botucatu - 12 000 Km• - 5% do Estado 
Grupo 12 - terras-roxas-de-campo - 29 000 Km2 

- 12% do Estado 
Grupo 13 - terras-roxas-misturadas - 17 000 Km" .!.-- 7% do Estado 
Grupo 14 - terras-roxas-legitimas - 5 000 Km' - 2% do Estado 

A maior parte destas terras roxas legítimas já se acha reduzida à pobreza 
que, por exemplo, não ma.is permite cultiTo sem adubos ou ~m grandes doses 



CONTRIBUI•:lAO AO ENSINO 1097 

de matéria orgânica. Na parte restante poucas são as terras que ainda conservam 
apreciável grau de fertilidade. Nesta tabela a proporçã·o de "terras roxas de 
campo" é maior que a das "terras roxas misturadas" em conseqüência, principal
mente, do fato que as ocorrências de are'rtito Botucatu possuem muito maior· 
extensão que as de diabásios e basaltitos, · 

Vê-se que os solos originados pelas duas rochas (arenito Botucatu e diabásio) 
somam cêrha de 7% do território total do Estado, ao ·passo que os solos interme
diários (grupos 12 e 13) , originados pelos detritos transportados daquelas duas 
rochas, somam 18% ou 19% da área total do Estado. Isto se explica porque, 
'como já disse, a erosão que modelou o relêvo atual foi tão grande, que do 
planalto antigamente inteiriço sobraram poucos morros (tabulares) e os vales 
ocupam no mapa maior extensão que os restos do planalto. 

Os solos do grupo 11 provêm do arenito Botucatu . São muito arenosos e 
parecidíssimos com os solos de praia, só que, ao invés de brancos ou cinzentbs, 
são quase sempre avermelhados ou amarelados. Podem ser brancos ou de côr 
creme, quando sôbre platô horizontal com certa deficiência de drenagem, con
dição esta, em que se formariam lagos ou rios, se não fôsse a permeabilidade 
muito grande do solo. Nestes casos às vêzes temos no subsolo,. a uma dezena 
de metros de profundidade, arenito Botucatu bastante consolidado, também 
branco, apresentando estratificação cruzada, com curvas brandas, típicas d~ 
fácies eólica. 

Os solos originados pelos arenitos Pirambóia são diferentes. Incluem gama 
de variação granulométrica muito mais larga: possuem apreciável porcentagem 
de grânulos muito maiores, alcançando a classificação de seixos, sem deixar 
de possuir bastante argila . São às vêzes solos de sedimentos tipicamente 
fluviais. 

Quando se trata de arenito Pirambóia que não é de fácies desértica como 
o Botucatu, mas flúvio-lacustre, os solos têm mais argila. Há camadas com 
15% de· argila, ao passo que as de Botucatu têm no máximo 5%. Os solos de 
arenito Pirambóia são melhores, possuem maior capacidade de reten_ção d'água, 
etc. Como em tôdas as fórmações sedimentares flúvio-lacustres, há camadas 
horizontais bem argilosa:s, se bem que não tanto quanto nos arredores da 
cidade de São Paulo, onde a fácies fJúvio-lacustre terciária foi menos torrencial. 
Mas, visto que esta última é tida por diversos geólogos como fácies apenas 
fluvial e não flúvio-lacustre (Josué Camargo Mendes), a formaÇão Pirambóia 
com mais razão pode ser tida' como apenas fluvial. De fato, o número de geólogos 
que pensam assim é bastante ·grande. A conseqüência disto é que na área 
geográfica da formação Pirambóia, no Estado de São Paulo, a ocorrência de 
solos bem argilosos é muito restrita. A grande maforia são solos bem arenosos 
e até existem camadas conglomeráticas, . de seixos não muito grandes, mas 
numerosos. 

Na primeira vez que classifiquei os solos do Estado de São Paulo em 22 
grupos principais (Bol. Técnico n.0 70 do Inst. Agronômico de Campinas, feve
reiro de 1940), chamei grupo 11 os solos óriginados exclusivamente por arenito 
Botucatu. Na publicação seguinte (revista Bragantia, abril de 1941), em que 
.apresentei dados quantitativos médios daqueles 22 grupos de solos, o grupo 11 
aparece como proveniente dos dois arenitos, Botucatu e Pirambóia. Mais tarde 
(outubro de 1943, livro n.0 6 da Biblioteca Geográfica Brasileira) achei melhor 
classificar os solos gerados pelos arenitos Pirambóia como grupo à parte sem 
numerá-lo. Ficou sendo chamado pela palavra Pirambóia, em vez de número . 
.Desculpem-me esta volubilidade. A· gente procura melhorar à medida do po8sível. 
Os estudos vão-se avolumando e a gente acha que -vai progredindo nos conhe
cimentos. Em outros assuntos de estudo é preferível só publicar as coisas depois 
de bem estudadas. Mas o assunto solo é muito importante no Brasil e é 
muito pouco estudado. Assim se torna necessário divulgar prontamente todos 
os conhecimentos úteis à medida que vão sendo obtidos. Mas acho que só 
devemos proceder assim se não tivermos acanhamento de declarar nossos erros 
e corrigi-los na primeira óportunidade. 
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Passemos ao pacote sedimentar seguinte, que é a Série Passa-Dois. 

Grupo 8 - arenito e rochas silicificadas 

f 
" 

" 

9 - sílex, folhelho Irati, sempre com pouco cal
cáreo 

10 - calcáreos, folhelhos calcáreos, sempre com 
pouco 'sílex. 

Série 
Passa-Dois 

A Série Passa-Dois apresenta grande variedade de rochas e conseqüente
mente de solos. 

Apresenta fácies marinha com sedimentos de calcáreo e sílex, calcáreos 
silicificados. Há núcleos mais ou me'nos calcáreos com silicificação por fora; 

' às vêzes, há lajes de sílex. 
A sílica e o calcáreo são incolores, brancos ou acinzentados (levemente 

carbonosos) . 
O folhelho Irati que é muito escuro, vai dar solos quase tão escuros como 

a terra roxa. Entretanto os solos do folhelho Ira ti não dão a tonalidade violácea 
característica da terra roxa, mas têm um vermelho marrom. 

Os folhelhos no geral não possuem bom teor em calcáreo. Originaram 
solos também com pouco cálcio. No município de Irati, Paraná, tais solos se 
apresentam quimicamente bem mais pobres que no centro do Estado de São 
Paulo. Isto por motivos climáticos. Aquêle município · paranaense possui terras 
ricas, mas são claras, originadas por calcáreos Estrada-Nova. 

Os únicos solos bem ricos da série são os do grupo 10 . 
As maiores espessuras de solo agrícola encontradas foram de cêrca de 

1 metro. A quantidade de solos com lajes de calcáreo é muito pequena, da ordem 
de 2 milésimos da área total do Estado. 

Há por exemplo tais solos calcáreos, rasos, na fazenda Júlio Prestes. 
E' difícil avaliar bem a extensão que ocupam no Estado de São Paulo os 

solos dos grupos 8, 9 e 10, pois a própria distribuição geográfica é mal conhecida. 
A Série Passa-Dois se acha mal mapeada no mapa geológico. E daí para o 
mapeamento das suas diversas rochas que afloram, o pulo é muito grande. 
Por mais otimistas que sejamos, não cremos que nos próximos 50 anos o Estado 
de São Paulo possua mapa geológico suficientemente pormenorizado para apre
sentar as ocorrências de afloramentos de tôdas as rochas. E sómente um mapa 
dêste tipo litológico pode servir de base para a elaboração de bom mapa agro
geológico. Mas, só para fixar as idéias, podémos avaliar em cêrca de 500 qui- ' 
lômetros quadrados a ocorrência de solos do grupo 10, em cêrca de 1 300 
quilômetros quadrados a dos solos do grupo 9 e em cêrca de 4 200 quilômetros 
quadrados a dos solos do grupo 8. Assim a Série Passa-Dois teria 6 000 quilô
metros quadrados, ocupando uns 2%% da área total do Estado. Dentro da Série 
Passa-Dois, os solos do grupo 8 ocupariam 70% da área; os do grupo 9, 22%; 
os do grupo 10, 8%. 

8 - 70% - claros, muito arenosos, profundos, com barba de bode, etc. - . 
são pastos necessitados de calcáreo . Bons para rêfloresta
mento. 

9 - 22% - ·escuros, bastante boas terras de cultura, às vêzes ricas. 
10 - 8% - claros, argilosos com seixos de calcáreo e sílex. Quimicamente 

são dos solos mais ricos do Estado . ótimos algodoais. Ter
ras rasas . 

Aflorando sílex, a topografia apresenta-se bastante acidentada, mas com 
vegetação pobre. , 

Quando há calcáreo se encontra a mesma forma, porém com vegetação rica . 
O solo do tipo 8 sendo silicificado apresenta-se de granulação muito fina 

e há grânulos de sílex do tamanho da argiia . São solos secos, pobres e ácidos, 
mas com propriedades físicas bem melhores que as dos solos 11, 15, 18 e 7. 
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O arenito Corumbataí certamente fôra rico em cálcio, mas com o tempo, 
o clima tendo mudado para úmido, a riqueza química foi lixiviada. E assim 
resultaram solos hodiernos quase tão pobres quanto os do grupo 11. A rocha 
dêstes, que é o arenito Botucatu, também fôra rica. Não própriamente em 
cálcio, mas em sódio, potássio, magnésio, de uma composição lembrando mais 
a da água do mar, pois era areia de deserto. Todos os desertos são salinos e 
alcalinos. Se tôda a riqueza química dos arenitos Botucatu fôra lixiviada, a 
dos arenitos Corumbataí também o fôra. Mas a riqueza em carbonatos, sem 
halóides, mantendo alto o pH, impedira que a sílica se cristalizasse em quartzo. 
Assim, com a fuga do cálcio, grande parte da sílica se manteve no estado de 
sílex, e ágata nos rios. 

Os solos muito arenosos, secos, estéréis, muito empobrecidos em matéria 
orgânica, são povoados no Estado de São Paulo por irtdaiás. 

A palmeira indaiá tem fôlhas partindo do ·chão, pois o caule é subterrâneo. 
Abaixo dêle existe um tubérculo enorme, que é um verdadeiro reservatório de 
água, e por fim raízes profundas; o fruto tem a forma de pião. 

A indaiá, em geral, não existe no solo 8, mas sim nos outros solos arenosos, 
secos, ácidos e pobres. É o padrão dos piores solos do Estado. 

Os solos do tipo 9 são argilosos e tanto mais pobres, quanto mais adiantada 
a silicificação do folhelho. . 

No meio da área geográfica dêsses solos há muitos afloramentos de sills 
(de modo que temos solos de diabásio com outras rochas). São terras roxas 
misturadas. 

Da produção agrícola que sai dêsses solos, temos que: do 8 não sai nada; 
do 9 saem uns 20% e do 10 saem também uns 20% porque são poucos. Os 60% 
que restam não saem dêles propriamente, mas dos afforamentos de sills 
que existem no meio dêles e das baixadas de solos dos grupos 20 ~a 22. 

Vejamos os solos da Série Itararé-Tubarão: 

6 - argilosos 

7 - arenosos 

São todos solos pobres . 

{ 

tilitos 
folhe lhos 
varvitos 

· argilitos 

arenitos 
conglomera tos 

• Solos 
Permocarboníferos 

Entre os provenientes de tilitos há uns bons; os tilitos são provenientes de 
trituração e transporte de rochas por geleiras e em certos lugares essas geleiras 
passaram por calcáreos metamórficos da Série São Roque. As terras são claras, 
amarelas, alaranja.das, cinza-claro, etc. Na maior parte os tilitos dão solos 
pobres. Seus seixos, de cantos arredondados representam tôdas as rochas 
pré-devonianas. 

Folhelhos - são terras escuras e pobres; não têm riqueza química como 
Ira ti. São solos argilosos e são rasos. Alguns folhelhos são carbonosos e há 
mesmo delgadas camadas de carvão. Os solos então são de um vermelho marrom 
muito escuro apelidados pelo povo "sangue de tatu". São fisicamente bons, 
mas quimicamente muito pobres e ácidos. 

O nome de solo "sangue de tatu" anda muito esfarrapado no Estado de 
São Paulo pe1o uso indevido. Solos pobres de folhelhos Ira ti escuros ou quase 
pretos são também apelidados assim. Mas é ainda mais freqüente êste nome 
quando aplicado a terras roxas empobrecidas. Parece ser mais freqüente por 
.serem êstes solos mais comuns que os de folhelhos escuros marinhos (lrati) 
ou interglaciais (Tubarão ou Tatuí) . 

Mas as terras roxas já possuem nome popular. Por isto me parece que o 
nome "sangue de tatu" deve ser aplicado aos solos muito . vermelhos e pobres 
dos folhelhos permianos e permocarboníferos. Também a côr das terras roxas, 

, 
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ainda que não muito empobrecidas, é diferente do vermelho muito escuro dos 
solos originados pelos folhelhos em questão. 

Existe maneira simples para distinguir essas côres no campo. Joga-se um 
pµnhado de terra sôbre um lenço branco e sâcode-se o lenço em seguida. As 
partículas mais miúdas de terra que continuam aderentes, apresentam de fato 
uma côr violácea, arroxeada, quando se trata de terras roxas. Quando se trata 
de solos originados por folhelhos escuros, a côr é vermelho-escura com tonalidade 
marrom, mas isenta de tom violáceo. Será esta a côr do sangue de um tatu? 
Não vi sangrar êste bichinho simpático, mas acho que o seu sangue não pode 
ser violáceo ou arroxeado. Porém a razão principal para não chamar de "sangue 
de tatu" as terras roxas empobrecidas é que elas já possuem nome popular. 

Em conclusão, parece-me que o povo passou a chamar de "sangue de tatu" 
às 'terras roxas empobrecidas, porque ainda há uma dúzia de. anos atrás não 
se concebia que uma terra roxa legítima pudesse ser muito pobre sem ser 
misturada (solo argiloso quase isento de areia) . Ainda hoje o têrmo "terra roxa 
legítima" significa implicitamente alto valor agrícola, ao menos para certas 
culturas. Mas já se começa a• dizer "apurada" ou "encaroçada"· de preferência 
a "legítima", quando se trata de terra roxa realmente rica. Assim o uso melhor 
do têrmo popular "sangue de tatu" deve' ser no caso de solos originados por 
folhelhos escuros, carbonosos, das formações Irati e Itararé-Tubarão. 

De.vido à pouca profundidadé do solo, os folhelhos se apresentam ai em 
forma de tijolinhos na época sêca; na época chuvosa amolecem, depois tornam 
a ressecar, prejudi<48ndo as plantas, dilacerando as raízes ou tirando-lhes o solo. 

Varvitos - muitas vêzes são bastante argilosos havendo também camadas 
arenosas de areia· finà . Conw os folhelhos, ocupam geralmente tais solos as 
partes mais baixas $lo penep!ano glacial. 

As várias camadinhas que constituem os varvitos são desde muito delgadas 
(alguns milímetros de espessura) até mais ou menos grossas (uns 2 ou 3 centí
metros) e possuem várias côres: amarelo, vermelho, violáceo, marrom. As cama
das mais escuras correspondem à sedimentação de inverno e são mais delgadas 
e argilosas . As mais claras, brancas, amareladas ou rosadas, são mais espêssas 
e constituídas por material mais arenoso. Correspondem à sedimentação de 
verão chuvoso. São raras as camadas pretas com espessura de vários centíme
tros. Quando tenham sido sepaltas sob grande espessura de rochas (diversas 
centenas de metros), apresentam carvão mineral. 

Como no caso dos argilitos terciários, a variegação· só se produz acima do 
lenÇol freático atual. O célebre "chisto de !tu" com ardósia é varvito consolidado, 
branco com delgadas camadas pretas. E' tão compacto que a var,iegação ainda 
não se produziu apesar da situação às vêzes acima do lençol freático. Só se 
apresentam bem variegados os varvitos decompostos que se encontram logo 
abaixo da sua capa de solo superficial. 

Os varvitos que afloram em solos de pequena profundidade têm camadas 
de tôdas as côres com sucessão periódica, repetindo-se na mesma ordem, tam
bém quanto à fhlllra, porém não quanto à espessura . Os vau.ritos não são tão 
argilosos como os folhelhos e argilitos. Os tilitos são quimicamente mais ricos, 
em certos pontos. Em outros, são mais pobres que os varvitos e argilitos. 

Os arenitos dão solos dos mais pobres do Estado inteiro. São sedimentos . 
principalmente da fácies post-glacial. Parece que houve de cinco a sete reveza
mentos de fácies glaciais e inter-glaciais no Estado de São Paulo (no Paraná 
dois ou três, em Santa Catarina só um). Talvez alguma das fácies interglaciais 
tenha produzido arenitos precedendo nova glaciação, mas no Estado de São 
Paulo êles pertencem principalmente a fácies post-glacial que se seguiu à última 
glaciação (tudo Permocarbonifero). lti 

A vegetação dos solos de arenitos Tubarão (Tatuí no Estado de São Paulo), 
que são os solos típicos do grupo 7, é sempre de campo pobre. Q·uando as 
queimadas não são anuais, temos "c~mpo cerrado" com pau-torto, indaiás, 
barbatimão, eryngium (umbelliferae). As vêzes é vegetação velha, de 5 a 10 
anos, com pequenas árvores retorcidas e elásticas, de casca grossa, cuja idade 
pode ser maior ainda. E' tudo clímax de fogo. O campo é ralo e as labaredas 
fracas não cqnseguiram queimar a vegetação arbórea, ao mesmo tempo que a 
herbácea possui a capacidade de ressurgir das suas cinzas, seja lançando novos 
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brotos dos rizomas poderosos, seja diretamente dos r~stos carbonizados dos 
caules. Enfim, não foi o clima o fator principal que obrigou o solo a revestir-se 
dêste tipo de vegetação: foi o fogo. 

Tivemos oportunidade de analisar solos de tais campos no município de 
Moji-Mirim em condições particularmente interessantes, pois pudemos ao mesmo 
tempo analisar o solo de um resto de mata existente no meio daquele campo. 
Tratava-se de solos originados nas mesmas condições de rocha e topografia, 
ambos sôbre espigão divisor entre as bacias do Tietê e do rio Moji-Guaçu, um 
solo distante de outro apenas algumas centenas de. metros e possuindo a mesma 
cota, coloração, aspecto físico, etc. Pois quimicamente, apesar de aspecto tam
bém semelhante no geral, verificamos que alguns teores de nutrimentos trocã
veis de proveniência mineral (cálcio, magnésio e potássio) eram.algo mais baixos 
na mata que no campo, apesar dêste já ter sofrido diversas dezenas de queima
das. Isto significa que originalmente êsses teores químicos eram bem mais altos 
no campo que na mata (questão de variação natural dentro do mesmo sedimento) 
e, portanto, significa que o solo do campo era capaz de sustentar mata, ou, 
como diz o caboclo, "cerradão'', ai~da melhor que aquêle resto de mata estudado, 
onde havia árvores de 30 centímetros de diâmetro e quase 10 metros de altura. 
Temos fotografias, sendo que a do campo mostra justamente o tipo de vegeta
ção que muita gente supõe primária, pois sua pobreza faz acreditar que o solo 
nunca foi capaz de sustentar vegetação melhor. No resto de mata não havia, 
é claro, nem pau-torto, nem indaiás, nem os outrôs habitantes típicos do "pyro-
clímax" do campo. · ' 

E' preciso não esquecer que o clima em questão pode sustentar bonito 
cerradão ainda que o solo seja tão pobre, como as análises mostraram, contanto 
que seja bem profundo, como de fato foi comprovado. 

Os conglomeratos afloram em poucos lugares. Já foram encontrados na 
divisa entre o glacial e o complexo fundamental, e intercalados entre varvitos 
arenosos e tilitos, êstes sobrepostos àqueles. E' sabtdo que no Estado de São 
Paulo houve diversas glaciações .no Permocarbonífero, de modo que há rochas 
glaciais sedimentad~ sôbre depósitos interglaciais. e mesmo talvez post-glaciais. 

Sôbre os argilitos quase só encontramos campos, alguns dos quais verdadeiros 
samambaiais. São terras argilosas extremamente pobres que não se prestam 
às culturas. Nos varvitos há muito boas pastagens pela densidade do capim, 
mas não pelas qualidades nutritivas. Mas há também terras de cultura, po-
mares, etc. · 

Dêsses solos os que dão a maior produção agrícola são os tilitos e os 
varvitos; principalmente os primeiros, nos lugares em que se encontra teor 
apreciável de cálcio. 

Assim como vimos no caso dos solos da Série Passa-Dois (grupos 8 a 10), 
também a região dos solos da Série Itararé-Tubarão (grupos 6 e 7) só produz 
graças às terras roxas .misturadas, dos sills que . afloram. Naquele caso os 
sills eram responsáveis por· cêrca de 60% da produção agrícola daquela zona 
geológica. Neste caso, da região dos solos 6 e 7, esta porcentagem parece subir 
a 70 ou 80%. Visto que, além das terras roxas misturadas, também .as baixadas 
dos solos 6 e 7 são produtivas, podemos concluir que a produção agrícola dos 
solos do grupo 6 é muito baixa, talvez inferior a 10% do que se produz na 
Série Itararé-Tubarão. Os solos do grupo 7 são quase ill}.produtivos. Em Boituva, 
Itapetininga, Tatuí e Sorocaba êstes solos produzem esppràdicamente uma 
colheita de abacaxis com intervalos de muitos anos, pois esta cultura exige em 
solos pobres alto teor de matéria orgânica, o qual só se consegue após diversos 
anos de descanso -das terras sem queimadas. 

Os solos do grupo 6 são os mais argilosos . Os do grupo 7 são os mais 
arenosos . 

Os solos do grupo 7 são quase imprestáveis para o cultivo, ao passo que 
as suas pastagens são muito pobres sob todos os pontos de vista. Apresentam 
voçorocas com freqüência só igualada pelos solos do grupo 11. Diversas cidades 
dos solos do grupo 7 estão sendo ameaçadas de serem tragadas por voçorocas. 
Comparando-se os r.ecenseamentos de , 1920 e 1940, os poucos municípios que, 
fora do vale do Paraíba e do litoraí sul, acusam diminuição de população,· 
sã9 os que apresentam grande predominância qos solos do grupo 7 sôbre os 
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outros grupos. E' claro que há meios de fazer produzir êsses solos, obtendo 
produção agrícola que nada deixe a desejar. Já sabemos, fundamentalmente, 
graças aos nossos estudos agrogeológicos, quais as culturas mais apropriadas 
e como tratá-las. Já explanei isto em publicações acessíveis a lavradores. 

Ainda não tive notícia de que alguém se tenha interessado por êste assunto. 
t:ste aspecto prático da questão se verifica aliás com todos os solos do Estado. 
Quando tivermos terminado de passar em revista ,os outros grupos de solos, 
voltaremos a êste assunto. 

DEVONIANO (Solos dó grupo 5) 

Possuem área apreciável no Paraná. No Estado de São Paulo apenas uns 
1 000 quilômetros ·quadrados, isto é, 0,4% do Estado. O devoniano paulista só 
possui o andâr inferior, de fácies litorânea ou de mar tão raso que os sedimentos 
são todos arenosos. No contacto com o Embasamento Cristalino, o devoniano 
paulista se apresenta em forma de paredão alcançando a altura de mais de 
300 metros, com ·a cota no ponto mais alto ultrapassando ligeiramente 1 200 
metros. E' arenito grosseiro com grânulos de quartzo alca:nçando % centímetro 
de diâmetro, de cantos pouco rolados, cimentados com cimento silicoso e conten
do folhinhas de muscovita . Quase sempre se nota estratificação cruzada e 
10calmente seixos rolados . O paredão limita o devoniano ao sul e ao SO. 

Nesse paredão há fendas" muito profundas. "Trata-se de granulação gros
seira de quartzo e mica cimentados com sílica. Resiste a rocha à ação física "da 
água, mas, não à sua ação química. A água, permanecendo em cima da rocha, 
hidrata o cimento soltando os .grânulos. Assim os cursos de água tendem a 
aprofundar o seu leito ficando profundamente alojados no relêvo e dando forma 
convexa às margens rochosas. 

Mas do sul e so da formação, para a sua periferia N e NE, a granulação 
vai-se tornando cada vez menor, indicando fácies marinha de águas cada vez 
mais profundas, porém não tanto quanto seria preciso para que se depositassem 
argilas. O folhelho Ponta Grossa, também Devoniano Inferior, não ocorre no 
Estado de São Paulo. Mas há arenito bastante fino, quase tão fino, como · o 
arenito Tibaji, se bem que contendo teor de argilas sempre mais baixo. A 
E. F. Sorocabana percorre os solos do grupo 5 de granulação mais fina. 

Quanto mais fino o arenito, mais profundos e menos pobres são os solos. 
Assim ao longo da Sorocabana já se tornam possíveis algumas culturas. Mas, 
no geral, todo o Devoniano paulista não passa de campo com "capões de mato" 
esparsos. · 

Enfim, os solos são muito pobres e rasos; não chegam a atingir, às vêzes, 
nem 10 centimetros de profundidade, quando se trata de fácies litorânea. 

Há, às vêzes, panelas com solo de profundidade maior e nelas vemos 
"capões de mato"; às vêzes, se encontram até pinheiros de '(2 metro de diâmetro 
nesses capões (solo de cêrca de 1 metro). Nos capões há uma camada de terra 
preta, depois em transição do prêto para o amarelo, depois uma camada de 
argila e por fim a rocha . 

Descendo do alto do platô na direção da Sorocabana, os capões de mato 
se tornam cada vez maiores, mas raramente ultrapassam a área de uns 2 
hectares. Como o aumento da área, aumenta o tamanho dos pinheiros, atin
gindo grande altura e mesmo 1 metro de diâmetro (à altura do peito da gente). 
Muitos dêstes capões de mato foram arrasados. Vê-se então manchas de terra 
preta. Tôdas as casas das raras fazendas estão na periferia destas manchas 
pretas; as quais são utilizadas para hortas e roças de milho e mandioca. 
São as únicas terras prod.utivas. E prodtiziriam mais que o triplo, se fôssem 
tratadas com calcáreo em pó durante diversos anos. Poder-se-ia produzir então 
muita cebola graúda e bonita, etc. 

Essas terras são muita ácidas e pobres. As vêzes o pH está abaixo dê 
4 nos capões. No geral, nos solos do grupo 5, oscila entre 4 e 5. A produção 
agrícola, aí, é quase nula. · 

Ao longo da E. F. Sorocabana o solo produz alguma coisa, principalmente 
mandioca, a qual tolera defeitos químicos e físicos do solo, quando encontra· 

• 
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suficiente profundidade e húmus, e principalmente quando a aração é profunda 
e cuidadosa. 

As pastagens são nativas e fracas: 50 hectares para uma cabeça de gado, 
mais ou menos. ' 

Vejamos os solos dos grupos 1 a 4. 

1 ....:__ Rochas ácidas, excluindo chistos 
2 - Rochas menos ácidas, exclui'ndo chistos 
3 - Chistos predominando t1uartzito } 

Solos do Complexo 
Fundamental 

Solos da Série São Ro
que e do Algonquiano 4 - Chistos. predominando micachistos ou filitos 

Os solos do grupo 1 correspondem ao gnaisse leucocrático, granitos, pegma
titos, etc. São salmourões. Seu teor d.e areia grossa é de 50 % em média. 

Os solos•do grupo 2 correspondem aos gnaisses ricos em biotita, mesocráticos. 
Com freqüência bem menor se encontram diques e intrusões básicas (diorito, 
gabro) ou alcalinas (sienito, teralito, etc.). No geral o teor de areia grossa 
não passa de 30 ou 35%. O teor de argila apresenta porcentagens da mesma 
ordem. Assim os solos aparecem bem argilosos, daí o nome de massa pê ou 
maçapê, derivado, ao que parecer, do fato de maçar (cansar) o pé por ocasião 
das chuvas. Há quem sustente que a palavra vem de "massar'', isto é, amassar 
o barro com os pés. As duas explicações concordam, felizmente, de que se trata 
de solo argiloso . 

Os solos de diorito ou de gabro, no complexo fundamental são muito 
parecidos com a terra roxa. As vêzes há solos barrentos, ·riquíssimos em fósforo. 
Os fonolitos, tinguaítos, etc., bem como outros diques intrusivos e extrusivos, 
dão solos variadíssimos, porque os detritos de tais rochas de pequena distribuição 
geográfica não formaram solos autóctonos, e sim apenas contribuíram para o 
enriquecimento mineral dos solos provenientes de decomposição de granitos, 
gnaisses claros e escuros, micachistos e quartzo-chistos. Assim num salmourão 
de encosta de morro podemos encontrar com surprêsa grânulos de ilmenita, 
anfibólios, piroxênios, olivina, leucita, etc., que costumam ocorrer em rochas 
básicas, alcalinas ou .neutras. E' que a topografia atual resulta de erosão de 
grande espessura de rochas, em alguns pontos atingindo talvez um par de quilô
metros, como ao sul de São Bento do Sapucaí (face norte da :Mantiqueira), onde 
notamos enorme afloramento de gabro de grã gmssa, tipo de cristalização êste 
próprio de notáveis profundidades da crosta terrestre. . 

Por causa disto, mesmo no alto de morros podemos encontrar solo com 
detritos de rochas básicas em desacôrdo com a rocha ácida subjacente. É que, 
provàvelmente, havia ao lado morros mais al~os que, por ·conterem rochas 
básicas, foram desgastados pela erosão mais intensamente que o morro em 
questão, de rochas ácidas, o qual aparece hoje mais alto. 

Assim muitos dos solos de alto de morro 
não são autóctonos; não são elúvios das 
rochas subjacentes. Isto se vê não só pela 
análise mineralógica, mas também pelas 
curvas granulométricas. Os colúvios apre
sentam várias inflexões na curva (Fig. 59), 
a qual parece irregular ou constituída por 
somas de ordenadas de outras curvas. Os 
alúvios, igualmente arenosos (Fig. 60) , ge
ralmente apresentam curvas de expressão 
analítica simples. Quando argilosos (Fig. 
61), ·neste caso principalmente no· meio de 
baixadas planas, as curvas simples apre-
sentam curvatura branda e se aproximam 
da abscissa dos 100% sob ângulo agudo. 
Quando se trata de solos autóctonos, elu
viais, a curva é tangente a esta abscissa ou 
nem chega a tocá-la (Fig. 62), acusando 
a existência de seixos ou pedaços de quartzo 
(de um granito de grã grossa, por exemplo) 
de tamanho superior a 2 centímetros. Tam
bém apresentam no geral uma só inflexão 
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nitida no meio da curva. A razão disto é que as rochas ácidas do ,complexo 
Fu~damental, eruptivas ou metamórficas, possuem elementos minerais que 

ora resistem perfeitamente a todo o intem
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Fig. 62 

perismo (quartzo) , ora se desfazem em ar
gila, como feldspatos, plagioclásios e boa 
parte de certas micas. r 

Há certas relações gerais entre os solos 
e as rochas nesta parte do território pau
lista. Assim, no geral, quanto mais clara 
é a côr da rocha, tanto mais pedregoso, 
raso, arenoso, ácido e pobre é o solo. Isto 
vem do fato que não temos no Estado de 
São Paulo, nesta parte serra:na do ·com
plexo Cristalino, rochas básicas que dei-
xem de ser escuras. Os sienitos (rochas 
alcalinas) são raros, mas mesmo êstes apre
sentam quantidades tanto menores de ele
mentos pretos e quantidades tanto maiores 
de quartzo, ortoclásio e microclínio, quanto 
piores são os seus solos. 

A rocha sendo de côr clara, uma en
costa declivosa coberta de mata virgem 
fechada e alta, transforma-se em dez ou 
vinte anos em campo pobre cheio de pe
dras de todo tamanho. O solo não pode 
ser arado, de modo que só se trabalha com 

caixa de fósforos. Depois de cada queimada aparece nova comida para o gado 
(1 cabeça por 10 a 20 hectares) em forma de brotos novos de plantas habi
tualmente não comestíveis. 

Quanto mais baixo fôr o teor de sílica tanto mais profundo será o solo 
virgem. Com a utilização todos os solos ficam mais rasos, devido à formação 
de horizonte impermeável, além da erosão que arrasta o solo superficial. 

Uma rocha muito riça em plagioclásio pode dar um teor em sílica mais 
baixo que no diabásio, . 

Se fôr um solo muito rico em ferro, podem aparecer próblemas como o da 
precipitação do fósforo, impossibilitando boa alimentação das plantas . No geral 
a riqueza em potássio é nq.tável e os adubos potássicos podem ser dispensados. 

Os solos ricos em ferro e alumínio tornam-se 1um conjunto electro-positivo, 
daí a lixiviação fácil do cálcio e do magnésio . Mas o potássio no geral se 
regenera, graças à boa fonte de suprimento, que é a roeha. . 

A sílica é eletro-negativa e o potássio electro-positivo. O húmus é ácido 
orgânico, logo funciona como electro-negativo; vai reter os catiônios. - cálcio, 
magnésio, potássió, etc. Para que a rocha possa suprir bem o solo com potássio, 
de..-emos conservar a vegetação e a vida orgânica das terras . 

A produção agrícola é muito variada. O contrôle da erosão é imprescindível 
por ser acidentada a topografia . 

Vejamos os solos dos grupos 3 e 4. 

Grupo 1 - Salmourão. 
" 2 - Massapé.~ 
" 3 - Salrnourão: chisto com predominância de quartzo; quartzo-chis-

to, quartzito .. ,, 4 - Massapé: chisto com predominância de mica; micachisto, filito. 

Pelas roc:tias se vê que se trata de solos da Série São Roque, de idade 
provàvelmente algonquiana. MM há chistos ditos arqueanos. Parece que os 
primeiros se distinguem dos segundos, porque nas regiões dêste últimos. não se 
encontram calcáreos, quartzitos maciços, filitos ou grafitas. 

Os solos do grupo 3 são às vêzes tão arenosos pobres e ácidos, como os dos 
'grupos 7, 8, 11, 12, 15, 16, 18 e 22, mas com o defeito de serem menos profundos 

' 
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e com a virtude de possuirem teor mais a:lto de argilas. A Serra do Japi, a 
SO de Jundiaí, é quase inteiraménte constituída de quartzito; entre ela e o 
rio Jundiai, que corre para NO, há campos cerrados com indaiás. Mas, sendo 
as ocorrências de quartzo-chistos bastante pequenas, em forma de manchas, os 
'solos serão misturas com detrit.os dos do grupo 1, 4 e 2. Então não se vêem 
grandes manchas de campo cerrado, e sim apenas terras pobres, de pasto, 
imprestáveis ou quase imprestáveis para o cultivo. Contendo camadas de seixos 
a pequena profundidade, da ordem de 1 a 3 palmos, •tornam-se mal apropriadas 
para reflorestamento com eucaliptos, mas pod~ ser melhoradas e plantadas 
com mandioca ou algodão (neste caso é preciso ~ubar bem), graças à excelência 
do clima. 

Não contendo detritos de rochas básicas ou alcalinas, os solós do grupo 4 
são quimicamente menos ricos que os- do grupo 2, mas às vêzes ainda mais 
argilosos; são entretanto sempre menos profundos. São os mais rasos do Com
plexo Cristalino. Daí serem muitas vêzes inferiores aos solos do grupo 1, do 
ponto de vista agrícola. Produzem e poderiam produzir melhor ainda, culturas 
de ciclo curto e enraizamento superficial. Quando há calcáreos da ·Série São 
Roque, os solos das vizinhanças são melhores, principalmente morro abaixo, 
mas o teor de cálcio •não é muito alto. E' que os calcáreos ocorrem nas partes 
mais baixas da topografia, de modo que muitas vêzes os solos que os cobrem 
são detritos dos morros vizinhos mais altos e constituídos de rochas ácidas. 
Já analisamos solos capeando pedreiras de calcáreo e vimos que não apresentam 
às vêzes nem vestígios da presença dêsse enorme armazém de nutrimento, que 
é o calcáreo. Pelo contrário, morro abaixo, nas baixadas e no comêço de encostas, 
vamos encontrar solos algo enriquecidos em cálcio e c-0m produtividade incom
paràvelmente melhor que em zonas semelhantes desprovidas de calcáreos meta
mórficos. 

Vamos tentar, só para fixar idéias, um quadro da distribuição geográfica 
dos vários grupos de s~los do Estado de São Paulo. 

Grupo 1- 15 a 19 mil Km• ·- Salmourões - 34 a 42 mil Km2 

Grupo 2- 4 a 5%" " - Massapês - 13 a 19 mil Km' 
Grupo 3- 18 a 24 
Grupo 4- 9 a 15 

Grupo 5- º·~ a 1,2 

Grupo 6- 6 a 8 
Grupo 7..,... 11 a 14 
Grupo 8- 31/'2 a 5 
Grupo 9- 1 a 2 
Grupo 10- 300 a 600 

Grupo 11- 10 a 14 
Grupo 12- 26 a 34 

Grupo 13- 13 a 18 
Grupo 14- 4 a 6 
Grupo 15- 40 a 50 
Grupo 16- 22 a 28 
Grupo 17- 600 a 900 

Grupo 18 - 1 300 a 1800 
Grupo 19 - 3 500 a 4 500 
Grupo 20 

Grupo 21 22 ·a 32 
Grupo 22 

- Pré-Devoniano - 48 a 60 mil Km' 
" - Série São Roque - 12 a 20 mil Km• 

" - Outros chistos - 15 a 20 mil Km' 
- Devoniano - 800 a 1 200 mil Km' ,, - Permocarbonífero - 18 a 21 mil Km" 

" " - Permotriássico - 4% a 7% mil Km' 

" - Triássi.co - 55 a 68 ntil Km2 

" - Cretáceo - 62 a 76 mil Km' 
Km2 - Terciário (Vale do Paraíba) Grupo 

17 - 400 a 550 Km' 
mil Km' -
" 

" 
" " 

" 
Km' 

" 

- Terciário (Vale do Paraíba) - Grupo 
18 - 800 a 1 050 Km' 

- Terciário (Vale do Paraíba) - 1300 a 
1600 Kmª 

- Terciário (São Paulo) 
50 a 150 Km2 

- Terciário (São Paulo) 
250 a 350 Km' 

Grupo 18 

Grupo 17 

- Camada Pedregulho-Franca, Terciário -
Grupo 18 - 500 a 700 Km' 

- Terciário (Camadas São Paulo) - 450 
a 550 Kmª 

mil Km' - Tetciário (total) - 2 200 a 2 600 Km2 

- Quaternário - Grupos 19 a 22 - 28 a 
· 40 mil Km• 
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O êrro médio desta avaI>e.ção é de uns 15%, para mais ou para menos das 
médias, quando se trata de formação geológica mais ou menos bem delimitada 
nos mapas geológicos. Em caso contrário, temos êrro de cêrca de 20%. Tratando
se de área muito mal mapeada (Bauru, São Bento, Passa-Dois), . o êrro pode 
ser algo maior. No caso de áreas .ainda não· mapeadas, como os solos de 
antigas e atuais praias, pode alcançar 25%. No caso dos solos dos grupos 20 
a 22, que representam a integração das numerosas pequenas áreas de baixadas 
de solos orgânicos, o êrro pode subir a 30% . Esta falta de precisão resulta 
principalmente do fato de não terem sido per.corridas a pé as áreas consideradas, 
de modo que não se conhece, senão por alto, a distribuição geográfica dos solos 
estudados. 

Se somarmos os limites mínimos da tabela, obteremos cêrca de 220 mil 
quilômetros quadrados; os limites máximos somam cêrca de 280 mil; assim a 
média corresponde bastante bem à área total do Estado. .. . 

._.,. A fotocrafia é um excelente documento ceográflco, deade que se aaiba exatamente o. local 
.,... fotocrafado. Envie ao Conselho Nacional de Geocràfia as fotografiH panor&micas que 
poHuir, devidamente legendadas. '-
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PRESIDtl:NCIA DA REP1lBLICA 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA 
E ESTATtSTICA 

ANTEPROJETO DE LEI DISPONDO SO
BRE O RECENSEAMENTO DE 1950 -
Acompanhado da respectiva exposição de mo
tivos assinada pelo embaixador José Carlos 
de Macedo Soàres , presidente do Instituto Bra
sileiro de Geografia e Estatlstica, foi reme
tida recentemente à Câmara F ederal dos 
Deputados para a devida discussão o ante-
· projeto executivo referente ao sexto recen
seamento geral dei Brasil, previsto para 1950, 
e que deverá ser operado segundo as disposi
ções do decreto-lei n. • 969, de 21 de dezembro 
de 1938 com as modLficações estabelecidas 
no texto do referido anteprojeto, cuja inte
gra é a que se é!egue: 

Art. 1. • - O s exto recenseamento geral 
do Brasil, previsto para 1950, será real!zado 
na conformidade das disposições do decreto
lei n. • 969, d e 21 de dezembro d e 1938, com 
as modificações estabelecidas na presente lei. 

§ 1. • - Serão realizados, em 1950, al~m 
dos censos demográfico, agrfcola, industrial, 
comercial, e dos serviços, os inguéritos e le
vantamentos complementares que forem jul
gados necessários. 

§ 2. • - O objeto, a extensão e a profundi
dade de · cada censo, bem como as unidades 
censitárlas e suas caracterfsticas, s erão de
t erminados e definidos em r egulamento. 

Are:- 2. • - As atribuições conferidas à 
Comissão Censitãria Nacional pelo decreto-lei 
n. • 969 se~o exercidas pela Junta Executiva 
Central do Conselho Nacional de Estàtlstlca. 

Parãgrafo único - As ComisMes Censitá
rias referidas no .artigo 8.•, letra a e b, do 
d ecreto-lei n. • 909, terão por finalidade ex
clusiva aux!l!ar o Instituto Brasileiro de Geo
grafia e Estatlstica nos trabalhos de pro
paganda do recenseamento e de preparação 
da opinião pública. 

· Art. 3. • - Serã crJado na Sécretarla-Geral 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Esta
tlstlca, em caráter transitório e com o encargo 
exclusivo de executar a operação censltãrla 
prevista no artigo 1. •. o Serviço Nacional de 
Recenseamento . 

§ 1. 0 - O pessoal necessãrlo à execução 
do recenseamento será admitido a tltulo_,pre
cárlo e dispensado tão logo sejam concl'f'_das 
as tarefas que lhe forem atrlbufdas. · 

1 2. • - A admissão do. pessoal ficará 
condicionada, sempre que poss!vel e em face 
da natureza das funções ou das condições lo
cais, a prévia demonstração d e capacidade em 

·prova pública. · 
§ 3. • - Nas diferentes fases da realiza

ção do recenseamento poderão ser aproveita
dos s em prejufzo das suas atribuições normais, 
os serviços permanentes de estatlstica que se 
encontrem sob a administração direta do 
Instituto. 

Federal 

§ 4. • - Poderá ainda o Instituto valer-se; 
para a real!zação do recenseamento da cola
boração especial que lhe possam prestar os 
demais órgãos inte~rados no seu sistema. 

§ 5. • - Os servidores dos diferentes ór
gãos do Instituto, quando postos à disposição 
do Serviço Nacional de Recenseamento pode
rão perceber, além dos vencimentos e salárloe 
de seus encargos, gratificações de função, DOI 
têrmos do que ficar previsto em r egulamento. 

Art. 4. • - O regulamento do Serviço Na
clonitl do Recenseamento cujo projeto será 
apresentado pela Junta Executiva Central ao 
Poder Executivo para aprovação, dentro do 
prazo de 60 dias a partir da publicação desta 
lei, fixará as atribuições dos diferentes ór
gãos e os direitos e deveres do pessoal a ser 
admitido nos trabalhos censitários, as con
dlçõ~s previstas no parãgrafo 1. • do artigo S. •. 

§ 1. • - Serão observadas no regulamento, 
dentro dos l!mites aconselhados pela expe
riência brasileira, as recomendações baixadas 
pelo Instituto Interamericano de Estatl.stica, 
relativamente ao · censo das Américas de 1950. 

§ 2,9 - O regulamento proverã a que 08 
resultados gerais e provisórios dos diferentes 
censos estejam divulgados até dois anos, no 
máximo, da data de execução do levanta
mento . 

Art. 5. • - As declarações prestadas para 
execução" do r ecenseamento terão carãter· con
fidencial, nos precisos têrmos do artigo 5. • 
e seus parãgrafos do decreto-lei' n.• 969, de 
21 de dezem,bro d,e 1938. 

Art. 6. • - Os recursos necessários 1 
execução do r ecenseamento geral de 1960, 
serão consignados a partir de 1949, no orça
mento geral da União, na verba do "aux!llo", 
atribu!da ao Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatlstica. 

Art. 7. • - Esta lei entrará em vigor na 
data da sua publicação revogadas as dispo
sições em contrár;io. 

CONSELHO NACIONAL DE GEOGRAFIA 

Diretório Central 

MAPA DO AMAZONAS - SALA DEL
GADO DE CARVALHO - ASSEMBLlllIA GEO
GRAFICA EM GOIÃNIA - CURSO DE Flll
RIAS PARA OS PROFESSORES DE GEO
GRAFIA - ADESÃO DO BRASIL A UNIÃO 
GEODlllSICA E GEOFtSICA INTERNACIO
NAL - FORMAÇÃO DE FOTOGRAMETRIS
TAS REUNIÃO PAN-AMERICANA DE 
CARTOGRAFIA - Sob a presidência do Cfll. 
Renato Barbosa Rodrigues Pereira, repre
sentante do Ministério das Relações ExteriQ
res , o Diretório Central do Conselho Na
cional de Geografia realizou o sua reunião 
quinzenal, estando presente a maioria dos 
seus membros. 
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A primeira parte da reunião foi dedicada 
à visita do Dr. Leopoldo Neves, governador 
do Estado do Amazonas, que foi saudado 
pelo Eng.• Christovam Leite de Castro, secre
tário-geral do Conselho; em seguida, foram
lhe mostrados os .originais do mapa do Estado 1 do Amazonas, em elaboração no Conselho, sô
bre oe quais fêz uma explanação o Prof. 
Alirio de Matos, dlret9r dos serviços carto
gráficos do Conselho. 

O governador do Amazonas usou, então, 
da palavra para agradecer a homenagem que 
lhe fôra prestada, declarando que tomaria no 
melhor aprêço os dois assuntos tratados: a 
impressão do mapa do Estado e a fixação do 
quadro municipal e distrital do Amazonas, 
obediente ao qüinqüênio da sistemática na
cional. 

Depois de retirar-se o governador Leo
poldo Neves, reiniciou-se a Teunião com a 
leitura da ata da reunião anterior, que foi 
aprovada, ao que se seguiu a leitura do ex
' pediente e do ••Diário do Conselho" relativas 
à quinzena. dando ensejo a uma homenagem 
do Diretório ao professor Carlos Delgado de 
Carvalho, representante do Ministério da Edu
cação e Saúde, que agradeceu, por motivo 
da r.ecente Inauguração da "Sala Delgado de 
Carvalho", no Externato Pedro II. 

O secretário-geral fêz várias comunica
ções sôbre assuntos de lnterêsse para o Con
selho e propôs, o que foi aceito, que se 
colaborasse na medida do poss!vel, na reali
zação da Assembléia Geral d.a Associação dos 
Geógrafos Brasileiros. a Instalar-se .no mês 
corrente na cidade de Goiânia. 

.Na ordem do dia, foram aprovadas três 
resoluções: de n. • 220, concedendo a redu
ção de 50% nos preços das publicações edi
tadas pelo Conselho aos sócios ·da Sociedade 
Brasileira de Estatfstica; de n .0 221, dando 
patroelnio ao Cu.rso de Férias. organizado em 
cooperação eom a 'Faculdade Naclonlll de Fi
losofia da Universidade do Brasil e destinado 
aos professôres de Geografia, sobretudo dos 
Estados; de n. • 223, dispondo sôbre a adesão 
brasileira à União Geodésica e Geoflslea In
ternacional. 

A convite da Secretaria, o Prof. Francis 
Ruellan fêz uma exposição sôbre a Iniciativa 
no sentido da formação de especialistas e 
operadores qe restituição aerofotogramétrlca, 
com base na pratlcagem em aparelho de pre
clsãe tipo "Poivillier", de fabricação francesa, 
o que mereceu o apoio do general Djalma Polli 
Coelho, representante do Ministério da Guerra, 
e de outros membros que sôbre o assunto 
se manifestaram, tendo o Diretório resolvido 
que o Conselho daria o seu concurso à ini
ciativa, ouvindo-se a respeito as repartições 
técnicas lnteressádas. 

Finalmente, o general Djalma Polli Coelh~. 
na qualidade de chefe da delegação do Bra
sll à IV Reunião Pan-americana de Consulta 
sôbre Cartografia, realizada em Buenos Aires 
de 15 de outubro a 12 de novembro último, fêz 
uma exposição sôbre a referida Reunião, em 
.gera,!, e sôbre a atuação da delegação brasi
leira, em especial. 

CONFER~NCIAS DO CIENTISTA LEO 
WAIBEL SOBRE A COLONIZAÇÃO NO SUL 
DO BRASIL - Sob os ausp!cios do Conse
lho Nacional de Geografia, em cuja missão es
tivera recentemente efetuando excursões de 
estudos ao sul do pais, o professor Leo Walbel 

proferiu nos dias 9 e 10 do corrente duas 
conferências sôbre a colonização naquela re
gião do pais, realizando-se a primeira no 
auditório do Ministério da Educação e a se
gunda na sede do C.N.G. 

Antigo professor de geografia das Uni
versidades de Kiel e Bonn, na Alemanha e 
Wisconsin nos EE. UU. é atualmente o profes
sor Leo Waibel assistente técnico do Conselho 
Nacional de Geografia. 

VISITA DE OFICIAIS-ALUNOS DA ES
COLA DE ESTADO MAIOR DO EXltRCITO 
- Tendo à frente o major Agenor Monte, 
instrutor da Escola de Estado Maior do 
Exército, estiveram em visita ao Conselho 
Nacional de Geografia a 7 do corrente, os 
oficiais-alunos daquele alto instituto militar. 

Recebidos pelo engenheiro Cjµ'lstovam Lei
te de Castro, secretârio-geral do C. N. G. per
correram · os visitantes tôdas as dependências 
em que se acham Instalados os várlo'S setores 
e serviços administrativos e técnicos da ala 
geográfica do I.B.G.E. 

Antes, no auditório da entidade, o enge
nheiro Leite de Castro fêz uma exposição 
acêrca da estrutura e finalidade do Conselho 
Nacional de Geografia. 

MINISTf:RIO DA AERONA.UTICA 

Escola de Comando e Estado Maior 
Curso sôbre politlca Internacional 
' GEOPOLtTICA! IMPERIALISMO E GUER

RA - Sôbre· êste tema o coronel João Ba· 
tista Magalhães, destacado escritor militar e 
membro do Instituto Histórico e Geogrâflco 
Brasileiro, realizou a 16 de novembro na · 
Escola de Comando e Estado Maior da Aero
náutica, uma conferência que constituiu a vi
gésima terceira conferência do curso sôbre 
Polltlca Internacional promovido por aquêle 
alto Instituto militar. · 

Além de inúmeros oficiais das três cor
porações militares estiveram prêsentes ou 
se fizeram · represéntar na conferência altas 
personalidades civis do pais, especialmente 
convidadas. 

MINIST~RIO DA GUERRA 

Escola de Estado Maior do Exército 

OS GRANDES· MARCOS DA ORGANIZA
ÇÃO NACIONAL OBSERVADOS A LUZ DA 
GEOGRAFIA E DA ESTATtSTICA - CONFE
R~NCIA SôBRE :tllSTE TEMA DO DR. TEI
XEIRA DE FREITAS - Para o corpo discente 
da Escola de Estado Maior do Exército, o Dr. 
M. A. Teixeira de Freitar, diretor da Estat!s
tlca da Educação e presidente da Sociedade 
Brasileira d.e Estat!stlca, realizou a 13 de no
vembro último uma conferência a que Intitu
lou: "Os grandes marcos da. organização na
cional observados ·à luz da geograflfa e da es
tatistica". 

Apresentando sugestões ao problema tãe 
complexo como é êsse da nossa administração, 
expôs o Dr. Teixeira de Freitas particular
mente· as condições do ecúmeno brasilelre, 
salientando suas deficiências, seus desequll1-
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brios e contradições, dedicando tópicos espe
ciais a, referências sôbre o papel das fôrças 
armadas na obra de reorganização do pala. 
A conferência do Dr. Teixeira de Freitas 
subordinou-se aos 9 seguintes principais ca
pltulos: 

1 - Apreciação do tema; 2 - A missão 
civil das !Orças armadas; 3 - Segurança e 
reorganização nacional ; 4 - A reorganiza
ção nacional como problema de arte politlca, 
s eus métodos e instrumentos; 5 - A reforma 
admlnlstraUva; 6 - A reforma politlca, ter
rltorJal; 8 - Ponto de partida para salva
guardar os destinos da Reptíbllca; 9 - Con
clusão: a atitude pragmática que se Impõe 
aos construtores do Brasil . 

Serviço Geográfico do Exército 

EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS CARTO
GRAFICOS - Comemorando a passagem de 
mais um aniversário da sua criação, o Ser
viço Geográfico do Exército, inaugurou a 19 
do mês passado na sua nova sede, uma 
'exposição dos seus trabalhos cartográficos 
editados de novembro de 1947 até o presente. 
Ditos trabalhos consistem em fôlhas de leva~
tamento normal da carta . do Brasil abran
gendo as seguintes regiões do sul do pais : 
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

A exposição estêve franqueada ao público 
até o dia 29 de novembro, sendo bastante 
visitada. 

MINIST~RIO DAS RELAÇõES EXTERIORES 

Comissão Nacional de Folclore 

CONFERJ!:NCIA DO MINISTRO BER· 
NARDINO JOSJ!: DE SOUSA SOBRE O 
FOLCLORE DO CARRO DE BOI - No sa
lão de conferências da A .B .I.. reuniu-se a 
18 do corrente a Comissão Nacional de ~olclore 
sob a presidência do Sr. Renato Almeida, 
seu secretário-geral que abriu os trabalhos 
comunicando a decisão da Comissão de rea
lizar sessões ptíbl!cas a fim de ouvir comu
nicações e trabalhos de seus m embros. 

Em seguida, passou a dar várias infor
mações tendo lido, o relatório do chefe da 
delegação do CNFL ao I Congresso de His
tória Catarlnense, Dr. Dante de Laytano, 
sal\entando o tópico em que comunicava a 
Instalação da Sub-Comissão Catarinense de 
Folclore, a 17.• entidade estadual constltulda. 
Referiu-se, depois, à festivjdade comemora
tiva de Natal, que a Comissão projeta rea
lizar, com uma conferência do Sr. Gustavo 
Barroso e demonstrações corais bem .assim 
solicitar a tOdas as Subcomissões que as in
centivem em seus Estados. A propósito, lem
brou o empenho da Comissão em apelar para 
as autoridades estaduais e municipais a fim 
lie não cobrarem Impostos sôbre os folguedos 
folclóricos que ameaçam a sua continuidade. 

Teve a palavra depois o ministro Berpar
dino de Sou'sa para expor a parte folclórica 
do seu livro sôbre o carro de boi. Mostrou, 
de Inicio a Impossibilidade de lel\ os oito 
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cap!tulos relativos ao folclore do velho e tra
dicional melo de transporte do Interior do 
Brasil, mas mostrou a matéria que nêles se 
continha, o processo de pesquisa adotado e 
o. método seguido na exposição da matéria. 
Leu, por fim, o capitulo relativo às cantigas 
do carro de boi dando exemplos, acompa
nhados pelas melodias, colhidos em diversos 
pontos do pais. 

Finda a leitura e cessados os aplausos, o 
Sr. Renato de Almeida agradeceu ao ministro 
Bernardino de Sousa, a contribuição que ha
via dado aos trabalhos da s·essão e formulou 
votos para que em breve fôsse publicado o 
seu livro que constitui trabalho de mérito 
excepcional para os estudos soclal.s etnogri
flcos, históricos e folclóricos do Brasil. 

PREFEITURA DO DISTRITO FEDERAL 

C:RIAÇÃO DE UM ôRGÃO GEOGRAFICO 
AUTONOMÇl - O prefeito do Distrito Fe
deral designou uma comissão composta dos 
Srs. Valdemar Paranhos de Mendonça, re
presentante da Municipalidade no Dlretórt& 
Central do Conselho Nacional de Geografia; 
Armando Marques Madeira, Lauro Vasconce
los e Ellzal!ete Sofia de Lemos, para elaborar 
o anteprojeto de decreto dispondo sôbre a 
criação de um • órgão geográfico municipal 
autônomo. 

MINISTJ!:RIO DA EDUCAÇAO E SA'()DE 

Colégio Pedro II 

COMEMORAÇõES DO 111.9 ANIVERSA· 
RIO DE FUNDAÇÃO DAQUELE ESTABELE
CIMENTO DE ENSINO SECUND.ARIO -
Traascorreu a 2 do corrente o 111.9 aniversá
rio de fundação do Colégio Pedro II pois 
que foi êste criado nesta data em 1837. 

Várias solenidades comemorativas assina
laram a efeméride, constando do programa 
das mesmas romarias dos alunos daquele tra
dicional estabelecimento de ensino secundár.lo 
aos túmulos do Imperador D . P edro II e 
Bernardo P ereira de Vasconcelos; inauguração 
no Externato de uma Exposição de Trabalhos 
Manuais e dos retratos dos professôree Del
gado ~e Carvalho, no Gabinete de Educação 
e Ge~ge Sumner, na galeria dos ex-diretores 
do Colégio, tendo !alado na primeira sole
nld,ade o professor Gi!dásio Amado, diretor 
do Externato, e na segunda o professor Arol
do Lisboa da Cunha, catedrático do Inter
natp e atual diretor do Ensino Secundário. 

Doado p elo Sr. Ibraim Hipólito de AraújCJ, 
o Grêmio Cientifico e Literário do Exter
nato fêz · inaugurar um retrato inédito do 
Imperador. 

Houve ainda um almôço de confraterni
zação durante o qual falaram os professOrea 
Melo e Sousa e Murilo '.Braga, diretor do Ins
tituto de Estudos P edagógicos, êste último 
em nome dos ex-alunos do estabelecimento. 
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Instituições Particulares 
ASSOCIAÇÃO DOS GEóGRAFOS 

BRASILEIROS 

Secão Regional do Rio de Janeiro 

A GEOMORFOLOGIA GERAL E O TRA
BALHO DE CAMPO - A Secção Regional 
do Rio de .Janeiro da Associação dos Geó- , 
grafos Brasileiros, realizou a 17 do mês pas
sado, no auditório do Conselho Nacional de 
Geografia mais uma de suas reuniões cul
turais, ouvindo-se na ocasião a conferência 
do professor Vltor Ribeiro Leuzlnger sôbre 
o tema: "A geomorfologla geral e o tra
balho de campo". 

1 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
ANTROPOLOGIA E ETNOGRAFIA 

CONFER~NCIA DO CIENTISTA RALPH 
BEALS SOBRE AS TEND~NCIAS CONTEM
PORANEAS DA ANTROPOLOGIA NOS .ES
TADOS UNIDOS - O antropólogo norteame
ricano Prof. Ralph L . Beals, chefe do Depar
tamento de Antropologia e Sociologia da Uni
versidade da Califórnia e que velo ao nosso 
pais em missão cultural, de passagem por 
esta capital realizou na Sociedade Brasileira 
de Antropologia e Etnografia uma conferência· 
em que tratou das tendências contemporâ
neas da antropologia nos E11tados Unidos, 
sendo apresentado pelo ~rofessor Artur Ra
mos, presidente da entidade. 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE GEOGRAFIA 

CENTENARIO DE .JOAQUIM MURTI~ 
NHO - BASES DO CONGRESSO IBERO
AMERICANO DE GEOGRAFIAi E HISTóRIA 
- TERRA E GENTE DO ACRE - Sob a 
presidência do embaixador José Carlos de 
,Kacedo Soares reuniu-se em mais uma de 

suas sessões ordinárias a 7 do mês passado, 
a .sociedade Brasileira de Geografia. 

Lembrada a passagem do centenário de 
.Joaquim Murtlnho, foi designada ·uma comis
são composta do coronel .Jaguarlbe de Matos 
e Prof. Ribeiro Mendes para representar a 
entidade nas solenidades comemorativas da 
efeméride. 

O ministro Fonseca Hermes leu minucioso 
relatório dos trabalhos realizados na 1.• reu
nião do Comitê de organização das bases do 
Congresso Ibero-Amerlcano de Geografia e 
História, com que será comemorado no pró
ximo ano na cidade de Pôrto Alegre, o 2. o 
centenário do Tratado de 1750. 

Submetidas a votação foram aprovadas as 
propostas para admissão, na categoria de só
cios correspondentes em Pedro Leopoldo, no 
Estado de Minas Gerais dos Srs. Geraldo de 
Sousa e Cândido Antônio Viana e em Lisboa, 
do Sr. Arlindo de. Sousa. 

Em 11eguida foi declarado empossado o 
sócio correspondente em Vitória, no Esplrlto 
Santo, Sr. Serynes P ereira Franco. 

Designado para saudar o novo sócio ti
tular general Estêvão Leitão de Carvalho, 
usou da palavra o Sr. Saladlno de Gusmão, 
que ressaltou as qualidades do reclpiendàrio 
como militar, diplomata e h omem de letras, 
ao que respondeu êste de Improviso, agra
decendo os conceitos do orador a seu respeito 
e o acolhimento encontrado no selo da So
ciedade. Ao entregar o diploma ao novo sócio, 
por sua véz acrescentou o presidente embai
xador Macedo Soares palavras de justo en
cômlo às expressões ' do orador o!icial. 

· A propósito dos trabalhos realizados pelo 
cientista César Lattes, no campo da energia 
nuclear; tecera considerações o comandante 
Oliveira Belo. 

Finalmente anunciou o presidente a con
ferência do Sr. .José Oliveira Castelo Branco 
sôbre o tema: "Terra e Gente do Acre". 

ic 

Certames 
II CONGRES~O BRASILEIRO DE GEOLOGIA 

SUA RECENTE REALIZAÇÃO EM SÃO 
PAULO - Promovido pela Sociedade Brasi
leira de ·Geologia realizou-se em São Paulo 
o II Congresso Brasileiro de Geologia, cuja 
Instalação se deu a 21 de novembro último, 
no auditório do Instituto de Engenharia, es
tendendo-se os seus trabalhos até o .dia 27 
do mesmo mês. • 

Do programa desenvolvido neste Impor
tante certame, constou: discussões de teses, 
conferências, sessões de debates sôbre assuri-

tos relacionados com êste ramo da ciência e 
excursões a localidades famosas pela sua 
constituição geológica, notadamente às das 
regiões do Itu, Tietê, Piracicaba São Pedro, 
Rio Claro e Caplvari. • 

Das conferências pronunciadas merece re
ferência a do geólogo Matias de Oliveira , 
Roxo, diretor da Divisão de Geologia e Mine
ralogia do D.N.P.M., e a do professor Mar
tin .Julian Buerger, catedrático de Mineralo
gia e Cristalogi;,.afla do Instituto de Tecno
)ogla de Massacnusetts. 

ic 

Unidades Federadas 
GOIA.S 

FAMOSO CIENTISTA ALEMÃO PRE
TENDE REALIZAR NO ESTADO ESTUDOS 
GEOLóGICOS - O professor Bodo Freyberg, 
residente em Erlangen, na Baviera, comuni
cou ao govêrnb de Golàs, por Intermédio do 

cônsul Hans Steffen, que deseja realizar 
naquele Estado estudos e pesquisas geológi
cas, oferecendo-se para colaborar na organi
zação do Instituto T ecnológico que farà parte 
da Universidade do Brasil Central, de cuja 
criação se cogita. 
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PERNAMBUCO 

CENTENARIO DE JOAQUIM NABUCO 
Transcorrerá em breve o centenário de nasci
mento de Joaquim Nabuco, a cuja mem~ria 
serão tributadas condignas e expressivas ho
menagens, por parte do govêrno e de insti
tuições culturais. 

Vivamente Interessado pelas comemorações 
que terão caráter nacional o govêrno de Per
nambuco está envidando esfor!:;os no sentido 
de que os festejos naquele Estado se.'revlstam 
do maior brilhantismo posslvel, · tendo já com 
êste objetivo tomado algumas providências da 
maior Importância. Uma das iniciativas com 
que se pretende comemorar o acontecimento 
é a organizaçãÓ de um Museu que receberá 
·o nome do notável brasileiro, que possivel
mente será in'stalado no Engenho Massangana, 
onde nasceu Joaquim Nabuco. Nesse Museu 
será reunido todo o material relativo à es
cravatura e à campanha emancipadora em 
Pernambuco, 

Sabe-se por outro lado que a progra
mação dos festejos ali estará a cargo de uma 
comissão composta de escritores, jornalistas, 
historiadores, parlamentares e estudantes. 

O professor Pedro Calmon que r ecente
mente estivera em visita àquele Estado, foi 
portador de um convite do governador Bar
bosa Lima "'à Academia Brasileira de Letras 
para que esta se fizesse representar nas sole
nidades comemorativas que ali serão levadas 
a efeito. 

RIO DE JANEIRO 

Cqmissão da nova carta geográfica do Estado 

DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA IN
TEGRA-LA - De acôrdo com dispositivos do 
convênio firmado entre o Estado do Rio de 
Janeiro e o Conselho Nacional de Geografia, 
foram designados pelo govêrno fluminense 
para Integrar a comissão Incumbida de ela
borar o plano dos trabalhos para execução 
da nova carta geográfica daquela unidade fe
-derada, 011 engenheiros Mário Criciúma Pa
ranhos, diretor do Departamento dos Servi
ços Públicos e Industriais e Luls de Sousa, 
diretor do Departamento Geográfico local . 

SAO PAULO 

VISITA DE FAMOSO ESPECIALISTA 
EM AEROFOTOGRAMETRIA - Procedente 
de Buenos Aires, onde assistira, como obser
vador do s eu pais, aos trabalhos da IV Reu
nião Pan-Americana de Consulta sôbre Carto
grafia, chegou a São Paulo a 14 de novembro 
o professor Urnberto Nistrl, presidente da 
Societá Anonima di Rllevamentl Aerofotogra
metricl, sediada em Roma, e criador do fa
moso sistema de aerofotogrametria que tem 
o seu nome. 

Motivou a visita do professor Nistri àquele 
Estado um convite feito pela Escola Poll
técnlca de São Paulo :Para que pronunciasse 
ali uma conferência sõbre sua especialidade. 

Interpelado pelos representantes da Im
prensa que o aguardaram no Aeroporto de 
Congonhas, declarou o Prof. Umberto Nistri: 

- "Procedente de Buenos Aires, via Rio, 
onde representei meu pais na 4. • Reunião 
Pan-Amer!'cana. de Consulta sõbre Cartografia, 
e depois de ter estado em Schevenlngue, HJ>
landa aqui me encontro a convite do Iru{tl
tuto de :;ngenharla para . pronunciar urna con
ferência sõbre aerofotogrametria. Acima de 
tudo, porém, é com o maior prazer que retomo 
a São Paulo, depois duma ausência de cêrca 
de vinte anos, quando então, juntamente com 
meus colaboradores, dos quais dois estão aqui 
presentes, os Srs. Ricardo Sta~zlone e Bar
tolomeu Cataneo, levantamos o ipapa foto
gramétrico de São Paulo. Dai mirtha emoção 
e minha funda satisfação em tornar às terraa 
paulistas, que me deram tanto orgulho pela 
oportunidade de realizar aqui meu mais aca
lentado sonho, e que se consubst'anciara na 
aplicação prática de minhas conclusões teó
ricas". 

Prosseguindo nas suas declarações - acres
centou ainda o Prof. Umberto Nistri: 1 

- "Naturalmente, ao afirmar isto - ou 
seja, o papel saliente de São Paulo nas minhaa 
pesquisas e r~lizações cientificas - baseio
me na repercussão que tiveram os trabalhos 
aqui ralizados nos maiores centros geográflb08 
do mundo. Assim, no 4.~ Congresso Interna
cional de Fotogrametria realizado em Parla 
em 1934, os mapas de São Paulo foram reco
nhecidos corno um marco nessa espécie de 
estudo geográfico descritivo, autêntica pedra 
milenária no campo da fotogrametria para 
objetivos urbanlsticos. Os mesmos aplausos ti-

. veram êstes trabalhos no 5.o Congresso, desta 
vez realizado em Roma, em 1938. Aliás, na 
reunião cartográfica de Buenos Aires, já men• 
clonada, tive a satisfação de ouvir o delegado 
brasileiro, general Djalrna Polli Coelho, dl· 
retor do Serviço Geográfico Militar, declarar 
em plenário que a Importância do trabalho 
fotogramétrico de São Paulo, não obstante 
os anos decorric;los, continuava a ser clássico 
no gênero autêntico exemplo e lição a seguir". 

Concluindo suas declarações, o Prof. Um
berto Nistrl assim finalizou : 

- "De resto no Rio informaram-me que 
.era intenção do govêrno paulista completar 
o trabalho de 1930, por mim mesmo feito 
com o aux!llo naturalmente de tôda uma com
plexa organização e de uma equipe escolhida 
de técnicos. l!l lógico que a fotogrametrla tem 
evoluldo, como tudo. E se de fato esta- Idéia 
se tornar realidade, instalaremos em São 
Paulo, 1 novamente, uma organização para o 
serviçd tornar-se exeqU!vel, a companhada 'COIDQ 
é óbvio da r espectiva máquina fotocartogrUl• 
ca de sistema singular no mundo. Com ela, 
meio caminho teremos andado e num -prazo 
mlnimo concluiremos um novo e mais completo 
mapa fotogramétrlco de São· Paulo, de Im
portância não somente geográfica e cientlflc.a, 
como principalmente urbanlstica e pragmática. 
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Exterior 
CANADA 

Universidade de Montreal 

CONFER:ltNCIA DO PROF. PIERRE 
DEFFONTAINES SôBRE O BRASIL - O 
cientista francês professor Pierre Deffontaines. 
que durante alguns anos lecionou geografia 
humana na Universidade de São Paulo, fêz 
recentemente na Universidade de Montreal, no 
~anadá, sob os ausplc!os da Sociedade de Geo
gorafia local, uma conferência sôbre o tema: 
"Brasil, uma velha civilização em 'Um pais 
novo". 

A reunião que para tal foi convocada, 
estêve · sob a presidência do embaixador do 
Brasil no Canadá, Sr. Acir Pais, acorrendo 
à mesma grande número de pessoas · interes-

sadas em assuntos relativos ao nosso pais, 
sôbre cujas riquezas, possibl!idades, cultura 
e arte discorreu o conferencista com grande 
entusiasmo, exibindo em projeção ·luminosa, 
à guisa de Ilustração, fotografias fixando vá
rios aspectos do Brasil. 

Em seguida à exposição do Prof. Deffon
taines, falou o embaixador brasileiro, feli
citando-o pelo brilhantismo da conferência e 
manifestando o seu agradecimento pelo que 
c.onsiderava uma honrosa e expressiva home
nagem ao Brasil. 

Antigo professor de Lil!e o professor Pierre 
Deffontaines que já estivera lecionando na 
Universidade de Barcelona, encontra-se atual
mente em Quebec em cuj11 Wnlversidade 
preleclona a matéria de sua. especialidade: 
g eografia. humana. 

• 

~ Concorra para que o Brasil seja cartogràficamente bem representado, enviando ao Con
.,... selho Nacional de Geografia informações e mapas que possam ser de utilidade à nova.edição 
da Carta Geográfica do Brasil ao Milionésimo, que o Conselho está elaborando. 



Relatórios de instituições de Geografia 

e ciências afins 

Relatórios dos Representê!ntes Estaduais 
apresentados a VIII Assembléia 

Geral do C. N. G. 
MATO GROSSO 

Pelo Sr. Tel;x:elra Borges, secretário-ge
ral do Diretório Regional de Geografia do 
Estado de Mato Grosso, foi apresentado o 
seguinte relatório das atividades geográficas 
lev.adas a feito naquela unidade federada no 
biênio 1946-1947: 

:i!: com a mais viva satisfação que, na 
41.ualldade de diretor do Departamento de 
Terras e Colonização e secretário do Diretório 
Regional de Geografia dêste Estado, apre
sento a V. Ex.• a resenha das principais 
atividades geogrâf.!cas verificadas neste setor, 
no biênio 1946-1947,. 

O periodo acima registou, no Estado, o 
maior volume de trabalhos geográficos até 
agora realizados. através dos levantamentos 
topográflcQ.s dos lotes de terras devolutas 
41.ue o Estado vem concedendo por venda a 
particulares,. como também através das ope
rações geodésicas de separações dli quinhões, 
nas divisões judiciais das grandes glebas per
tencentes ao dom!nio privado. 

Patrlotlcamente empenhado numa sadia 
pol!tica da mais ampla expansão econômica, 
visando mobilizar as possibilidades potenciais 
da terra; que é a fonte de tôda a riqueza, o 
g-ovêrno tem facilitado e Incentivado a dis
tribuição das terras devolutas, procurando 
assim preencher o vazio enorme da nossa ex
pressão geográfica, com <> desenvolvimento das 
atividades' produtivas que carream rendas para 
o erário público. 

Com a abertura da rodovia Cuiabá-Campo 
Grande, e a descoberta dos garlmpos dlaman
tiferos nas zonas Leste e Norte do Estado, 
essa região passou a despertar màior inte
rêsse e dai, o desenvolvimento crescente que se 
observá de ano para ano, nas operações de 
venda e medição de terras devolutas, abran
gendo quase todos os munic!plos do Estado, 
mais acentuadamente os das Região Norte 
e Leste, e cujos levantamentos topográficos 
fornecem valiosos elementos para a elabora
ção da carta cadastral do Estado, quando é 
certo que, anteriormente, as compras e me
dições se limitavam quase que exclusivamente 
às terras devolutas localizadas nos munlc!plos 
do sul do Estado e no de Corumbá, onde os 
meios de transporte e comunicação com os 
grandes centros consumidores facilitam o me
lhor escoamento da produção. 

l!: deve.ras animadora a perspectiva que 
·reponta do número expresso em novas pro
priedades, representando as concessões de 
terras por tltulos provisórios e por tltulos 

, 

definitivos' nos anos citados, ou sejam: 45S 
tltulos provisórios em 1946 e 531 em 1947; 
278 tltulos definitivos em 1946 e 303 em 1947. 

Está previsto na Constituição Estadual, 
para o qulnqüênlo 1947/ 1952, o serviço de 
elaboração e conclusão da carta cadastral do 
Estado, que representará .a sistematização de 
todos os trabalhos geográficos realizados no 
território do Estado, obra por demais extensa 
e alentada para ser levada a cabo em tão 
curto prazo. , 

Oomisstlo de revistlo territorial 

Por ato de 22 do expirante mês, nomeou 
o Exm. • Sr. governador do Estado, . os Srs. 
Fllogônlo de Paula Correia, Dr. Gervásio Lei
te Pereira e Sérgio Pereira Borges, para cons
tituir a comissão da revisão territorial do Es
tado, para o qüinqüênio 1949-1953, sendo o 1.• 
de Inteira escolha do govêrno, o 2. • por pal'te 
da Assembléia L egislativa e o 3. • como repre
sentante do Diretório Regional ·de Geografia. 

Mais um membro acaba de ser nomeado 
para essa Comissão, pelo Exmo. Sr. go
vernador do Estado, por Indicação -da Junta 
Executiva Regional de Estatistlca, tendo a 
escolha recaido no Sr. Eulálio Alves Guerra, 
o qual já está bastante familiarizado com 
o serviço, tendo feito parte da Comissão que 
fêz o anteprojeto da divisão territorial de 
1944-1948. 

Existe na Assembléia Legislativa pedido 
de criação de 8 munlc!plos. · 

De acôrdo com a Constituição Estadual, 
são condições para elevação àquela categoria: 

a) Território no minlmo com 6 000 habi
tantes, dos quais 600 pelo menos na sesle; 

b) Prédios apropriados para a Instala
ção da municipalidade, . cadela pública e gru
po escolar; 

e) Renda orçamentária municipal Igual 
ou superior a setenta mil cruzeiros; 

d) Minlmo de duzentas moradias, no 
quadro urbano da sede; 

e) Prévia delimitação dos quadros urba
nos e suburbanos da sede do mesmo. 

A Assembléia Legislativa compete verificar, 
por intermédio da Comissão competente, dentro 
do prazo de 60 dias, se o distrito que se quer 
elevar à categoria de munlciplo preenche as 
condições constantes dos itens a, b e e, e, 
uma vez comprovadas essas condlçles, nlo 
poderá ser denegada a criação do munlciplo, 
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Como se vê, foram grandemente suprimi
das as atrlbulçqes da comissão de revisão 
territorial . prevista pelo decreto-lei nacio
nal n .• 311 de 2 de março de 1938. 

A função desta comissão, passou a ser a 
'1e fixação das divisas Intermunicipais e ln
terdistrltals, de acôrdo com a sistematiza
ção traçada por êsse colendo Conselho. 

Recuperação econômica da AmMônia 

O artigo 199 da Constituição Federal, no 
elevado propósito de promover a recuperação 
econômica da Amazônia, determinou que 3% 
da renda nacional fôssem aplicados 'tio desen
volvimento das unidades federadas que Inte
gram o grande vale. 

Plano de objetivo grandioso, é a Inicia
tiva mais próxima da realidade no sentido 
da redenção econômica do Brasil longinquo. 

Visaram os constituintes de 1946 assegu
rar durante 20 anos recursos avultados para 
que Estados e Territórios possam lançar os 
alicerces de sua grandeza futura. 

Todavia, até hoje não se tem dado inteiro 
cumprimento ao dispositivo constitucional, 
els que a comissão parlamentar encarregada 
da estruturação do Plano de Recuperação Eco
nômica da Amazônia não ultimou, até agora 
o seu trabalho o que significa sem dúvida, 
perda de tempo e desconfiança sôbre a exe
qübilldade do plano. 

No ano de 1948 o orçamento da Repú
blica consignou verbas para o plano, cabendo 
a Mato Grosso, em vias de distribuição a soma 
de Cr$ 12 400 000,00. 

Tal dotação visa o preparo de nosso Es
tado em sua região amazônica para um surto 
maior de progresso. 

No orÇamento em estudo no Congresso, 
verifica-se considerável diminuição das ver-· 
bas o que, de algum modo, viola o texto do 
artigo 199. 

A recuperação da Amazônia é um propó
sito em que está Interessada tôda a naclpna
lldade e, especialmente, os órgãos do Conse
lho Nacional de Geografia em cujo . progra
ma de ação se Inscrevem inlciàtlvas dêsse 
po;te. 

l!J urgente, é inadiável que o Conselho Na
cional de Geografia na presente sessão pro
mova medidas no sentido do definitivo lan
çamento dos alicerces sôbre os quais o plano 
se erguerá seguro no .futuro . 

Há dois anos foi promulgada a Consti
tuição e os membros da comissão parlamentar 
não chegaram a concluir o trabalho. 

Nós os matogrossenses, estamos vivamente 
Interessados em que se cumpra o dispositivo 
consJ;itucional, els que o plano de recuperação 
da Amazônia poderá apressar o progresso do 
extremo norte do Estado. · 

Colonizaçl.io 

No ano de 1943, no sentido de combater 
a diminuição da produção de gêneros allmen
Uclos, a interventorla · Júlm- Mü1ler deu Inicio 
ao serviço de colonização nos núcleos de Re
tiro, no munlciplo de Rosário Oeste, Mutum e 
Paraiso, no de Poxoréu para o cultivo da
quelas férteis terras. l!Jsse movimento, porém, 
não teve seguimento por parte de seus subs
titutos ficando, assim, estacionário aquêle 
serviçÓ até o advento da administração do 
Dr. Arnaldo Estêvão de Figueiredo, que o 
reiniciou, tendo recolhido na colônia Pa
raiso 195 cearenses, aos quais vem preyitando 
assistência. 

Com o êxodo urbano em conseqüência da 
queda das Indústrias Improvisadas de guerra, 
surgem oportunistas que com promessas e 
intensiva propaganda conseguem ludibriar a 
boa fé de várias familias paulistas e trazem
nas para Rondonópolls, deixando-as em com
pleto abandono, tanto econômico como ma
terial. 

Zelando pelo bom nome do Estado, o nosso 
govêrno tomou medidas contra êsses chanta
gistas, que ,traziam por escudo nomes dignos, 
de grandes e beneméritos matogrossenses . 

O número de colonos existentes nos nú
cleos acima citados, atinge a 877 pessoas. 

Também tem concorrido bastante para o 
povoamento de Mato Grosso, a exploração de 
diamantes, especialmente na zona Leste, onde 
contribuiu para a fundação das · cidades de 
Poxoréu e Gulratlnga, Importantes sedes mu
nicipais, hoje com vida própria, representada 
pela pecuária e desenvolvida lavo111a. 

Na certeza de haver correspondido, dentro 
das escassas possibilidades ao meu dispor, 
para o bom desempenho da comissão que me 
foi confiada, sirvo-me da oportunidade para 
apresentar a V. Excla. os meus protestos de 
elevada consideração e aprêço. 

D epartamento de Terras e Colonização, 
em Cuiabá, 28 de junho de 1948. 

.... 
Se lhe lntereBSa adquirir as publicações do Conselho Nacional d.e Geografia, escreva à 
sua Secretaria (Pra!;la !llahatma Gandhl, 14 - Ediflcio Francisco Serrador - 5.0 andar - Bi• 

de .Janeiro) que lhe atenderá pronta e satlsfatõrlamente. 
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Relatório Apresentado à· Sociedade Brasileira 
de Geografia pelo seu Delegado. ao 
1 Congresso de História Catarinense 

O Sr. Arnaldo S. Tiago, que representou 
a Sociedade Brasileira de Geografia no I Con
gresso de História Catarinense, rec~ntemente 
realizado em Florianópolis, apresentou àquela 
entidade o seguinte relatório a respeito da
quele importante certame: 

"O I Congresse> de História de Santa Ca
tarina, reunido na capital do Estado, a bela 
cidade de Florianópolis, de 6 a 12 de outubro 
do corrente ano para comemorar o segundo 
centenário da chegada dos primeiros colonos, 
açorianos e madeirenses à ilha de Santa Ca
tarina. teve completo êxito. 

Distinguido por esta ilustre Sociedade com 
a insigne honra de representá-la no aludido 
certame, venho apresentar-vos, como é de 
meu dever, sucinto relato do que ocorreu em 
assembléia de tão notável relêvo para os fas
tos catarlnenses. 

Em sessão preparatória de 4 do mês de 
outubro 'último~ realizada na Faculdade de 
Direito de. Florianópolis. após a apresentação 
de credenciais, foi elelta a mesa diretora do 
Congresso, ficando a mesma constituida dos 
Srs. capitão de mar e guerra Lucas Alexandre 
Boiteux, nosso digno consócio, presidente de 
honra; desembargador Henrique da Silva Fon
tes, presidente efetivo; Drs. Hélio Viana, da 
Universidade do Brasil; . Dante de Laytano, da 
Universidade de Pôrto Alegre; Manuel de 
Paiva Boléu, da Universidade de Coimbra, 
e Otávio Pilôto, da Universidade do Paraná, 
respectivamente 1.•, 2.• e 3.• vice-presidentes 
e ·secretário-geral; Rubens Ul!sséia e Lu!s 
Trindade 1.• e 2.• secretários; P. Manuel Bar
bosa, relator-geral. 

Eleitas nesse mesmo dia as diversas Co
missões, ficou o representante da Sociedade 
Brasileira de Geografia fazendo parte da 2.• 
Comissão - História Demográfica e Polltica 
- juntamente com os congresistas, Srs. Dr. 
Alves Pedrosa, desembargador Ferreira Bas
tos, inajor Dermeval Cordeiro, Antônio 
Fleury Barbosa, professe>r João. dos Santos 
Areão Andrelino Natividade Costa, João 
Kuhné, Rid Silva e Dr. Luis de Castro Faria, 
tendo sido pelos pares eleito presidente ·o 
delegado desta Sociedade e secretários os Srs. 
professor João dos Santos Areão e Andrelino 
Natividade da Costa. 

Dos trabalhos apresentados ao Congresso, 
oito ficaram distribuidos à 2.• Secção, tratando 
especialmente "de Etnologia, Colonização, Ou
vidores e Julzes de Fora, Constituições do 
Estado, etc. 

Apenas para dar-vos uma demonstração da 
·maneira pela qual se desdobraram os traba
lhos do Congresso e qual tenha sido, nêle, 
a atuação do representante que designastes, 
dir-vos-ei que na qualidade de presidente da 
2.• Comissão, avoquei a mim o estudo de 
duas teses enviadas à mesma secção: a pri
meira, do historiador catarinense Dr. Osvaldo 
Rodrigues Cabral, com o titulo de "Nossa 

Senhora do Destêrro - Os Juizes de Fora"; 
a segunda .. do P. Alfredo Rohr S. J., diretor 
do Colégio Catarinense, sôbre "Contribuiçãõ 
para a Etnologia Indigena do Estado de Santa 
Catarina". De acôrdo com a C.omunicação n.• 
1 do Ilustre presidente desembargador Henri• 
que da Silva Fontes, no sentido de ser dado 
caráter suscinto aos pareceres, assim nos 
pronunciamos quanto aos trabalhos em aprêço: 

"Nossa Senhora do Destêrro - Os Ju!zes 
de Fora", Trabalho do historiador catarineruie. 
Dr. Osvaldo R. Cabral. apresentado ao 1.• 
Congresso de História de Santa Catarina, co-
memoratlvo do 2. • centenário da colonização 
açoriana. Parecer . A 2. • Secção, a que foi 
presente o trabalho do historiador catarinense, 
Dr. Osvaldo Rodrigues Cabral, já amplamente 
conheéido no · Estado e nos meios cultos do 
Pais. graças à sua probidade profissional, como 
exceleI)te médico que €, e mui especialmente 
por ca,usa dos seus livros que se elevam a mais 
de uma dezena, todos recebi<!los pela opinião 
dos competentes com merecidos louvores, ve
rificou estar o mesmo trabalho, vazado em 
linguagem escorreita, como aliás seria até 
ocioso declará-lo tratando-se de um dos bons 
escritores catarinenses. Quanto ao valor histó
rico do trabalho, que é o que mais importa 
a êste Congresso, é incontestável que constitui 
contribuição preciosa para o conhecimento 
do nosso passado, trazido a êste certa
me pelo autor, contendo minudênclas sôbre 
usos e costumes, situação econômica, etc .. 
com inclusão de dados estatisticos e outros -
tudo mediante séria documentação e perfeíta 
honestidade - que é o que mais importa em 
trabalhos desta natureza, se é que existe · pro-

. duto qualquer da inteligência que se possa 
afastar de tais salutares diretrizes. Nestas 
condições, a 2. • Comissão, com aplausos ao 
ilustrado autor pelos seus esforços de pes-

~~}:a~or s~: ~i:i~Tii~ P~r'!N;ss~e ~!~~~';a q~~ 
Destêrro - Os Juizes de Fora" - aprovado, 
recomendando a respectiva publicação nos 
Anais do Congresso". 

"Contribuição para a Etnologia Indfg0Jl4 
do Estado de Santa Catarina". (Pelo P . .Toa.> 
Alfredo Rohr S. J., diretor do Colégio Cata
rlnense). Apresentou o autor, em s!ntese, um 
trabalho valioso para a elucidação do dltlcll 
problema antropológico, referente ao homem 
pré-históricõ do continente americano. Quis 
S. Rev. corresponder, no seu trabalho, ao· 
espirita cientifico, do século, e o fê'z bri
lhantemente, .com os elementos de que dis
põe a sua cultura polimorfa, para satisfazer 
as exigências da mesma Ciência teve, por isso, 
de ficar no dom!nio das conjecturas, menos 
expressivas ainda do que as que decorrem da 
sábia palavra da Escritura: "Deus flnxtt 
corpus homlnis limo terrae ... " A Antro
pologia é uma bri)hante ciência, não há dú
vida: deslumbra pelo arrôjo das suas conclu-
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sões. Mas a nobre Pedagogia é a única que 
pode satisfazer o ideal cristão de quem busca 
trazer o Reino de Deus ao alcance da Humani
dade e, felizmente ·para a nossa juventude, 
o autor não é apenas cultor da antropologia, 
da etnologia e de outros ramos da Ciência, 
mas sobretudo um esforçado preceptor da 
mocidade. 

A espécie humana, em sua generalidade. 
tem os mesmos estigmas e as mesmas quali
dades, diferenciam-na plgrpentos, braquic"efa
lias, e maiores ou menores aberturas de ân
gulos faciais prognatiBmos, 1etc., e,tc... O 
homem americano assimila, com extraordiná
ria facilidade, a clvi!izàção ocidental; eurq
peu adapta-se, tão bem como em sua pátria 
de origem, no solo americano. Se o mestre
escola houvesse preponderado sôbre o feroz 
preadór de !ndios, nós ter!amos hoje uma po
pulação multo mais apta a fazer bom uso das 
graças que Deus lhe concedeu, outorJando-Jhe 
a posse do Paraiso Brasileiro. Mas, Infeliz
mente, na Terra, Caim prepondera sôbre 
Abel. . . A nossa herança não podia ser outra! 

Retomemos, sim, os rumos da Fé, Espe
rança e Caridade, as três virtudes teologals, 
excedendo sôbre tôdas a Caridade, e estare
mos de novo a caminho do éden, nas terras 
do Brasil. J!l o a que nos deve Induzir todo 
êsse esfõrço de pesquisa dos etnólogos, em 
cujo número se inscreve o padre Rohr como 
dos mais competentes. O seu trabalho, Ilus
trado com 19 fotografias tomadas de arte
fatos da preciosa coleção etnogré.flca do Co
légio Catarinense e de uma relação de cêrca 
de 700 obj&tos da arte ind!gena, classificados 
Cientificamente pelos encarregados do museu 
do mesmo Colégio é dos que mais recomendam 
à publicação nos· Anais do Primeiro Congresso 
de História Catarlnense. lllste o nosso parecer". 

lllsses pareceres foram subscritos por to
dos os membros da 2.• Comissão e tiveram a 
aprovação do plenário. 

Apenas com relação a um parecer, tive
mos de discordar do relator: o que foi lavrado 
a respeito do trabalho apresentado pelo Sr. 
deputado federal Max Tavares d ' Amaral e 
denominado "Contribuição à HÍstórla da Colo
nização Alemã no Vàl.e do Itajal". Assim nos 
manifestamos com inteira aquiescência de to
dos os demáis companheiros tendo também 
lavrado parecer à parte o Sr. desembargador 
Ferreira Bastos, no sentido de dar nrals- fôrça 
à nossa discordância: "Aprovando com res
trições o parecer do Sr. Rid · Silva. apôsto ao 
trabalho do Sr. Max Tavares d'Amaral te
nho em vista salvar a minha responsabilldade 
pessoal a respeito de certos conceitos emiti
dos pelo autor do trabalho em aprêço, concei
tos que em :Q_ipótese alguma eu subscreveria. 

Sempre que o autor exalta as nobres qua
lidades do colonizador européu, seja de que 
procedência fôr, que velo auxiliar o desenvol
vimento econômico do nosso pais, quando a 
nacionalidade já se achava perfeitamente es
truturada, graças ao amálgama racial de luso
brasileiros, merece a nossa conformidade to
lerante; quando Investe, porém, para deprimi
lo, contra o elemento nacional como às págs. 
70 e 71, não lhe podemos dar a nossa aprova
ção, bem assim quando faz critica depreciativa 
à ação do Govêrno brasileiro (pág, 50), r.ela
tiva à campanha nacionalizadora. 

Podendo mesmo suscitar polêmicas e con
trovérsias que não se coadunam com a fina
lidade dêste Congresso conforme dispõe o 
parágrafo 3.• do art,I' 5.• do respectivo Regi
mento, somos levados a opinar pela modifi
cação do parecer do Sr. Relator, no sel).tldo 
de louvar o estôrço 'do autor, na parte do· seu 

trabalho em que se limita a fazer o histórico 
da colonização do vale do Itajal, recomen
dando, porém, a sua aprovação somente depois 
de escolmado daqueles tópicos Infringentes do 
regimento, caso em que seria útil a sua In
serção nos Anais do Congresso. salvo melhor 
juizo do plenário". • 

lllsse parecer com restrições suscitou sé
rios debates no plenário, nos quais tomou 
parte o Sr. deputado Tavares d'Amaral autor 
do trabalho, o qual, reconhecendo a proce
dência das razões que Unhamos para fazer 
aquelas restrições; declarou em plenário que 
estava dlspostQ a suprimir as referências 
impugnadas - o que foi um ato de reconsi
deração digno de encômios, exatamente por 
não s er muito comum, em face das humanas 
vaidades e da pertinácia com que os homens 
mantêm os seus erros. 

No mesmo dia 5 de outubro, ·logo após a 
eleição da m esa do Congresso, dirigiram-se 
todos os congressistas ao Largo do Fagundes, 
onde se acha a berma do nosso benemérito 
consócio Sr. Dr. José Artur Boiteux, para 
prestar uma comovente homenagem à sua me
mória. No local 'já se encontravam autori
dades civis e militares, alunos dos colégios e 
grande massa popular. Pronunciou magnifico 
discurso o orador oficial do Centro Acadê
mico de Florianópolis, Sr. Alcldes Abreu, 
sendo a seguir colocadas braçadas de fiores 
no monumento. Pela Sociedade Brasileira de 
Geografia tive a honra de pronunciar pequeno 
improviso, do qual os jornais publicaram o 
seguinte resumo qu- fielmente traduz o meu 
pensamento: 

"De Inicio declarou o orador que só agora 
compreendia a razão por que, sendo êle o 
último dos associados daquela antiga e pres
tigiosa associação cultural, tinha sido o es
colhido pelo Sr. Ministro Fonseca Hermes, 
presidente em exerclcio da Sociedade Brasileira 
de Geografia para representá-la neste Con
gresso a que comparecem homens notáveis, 
como o comandante Lucas Boiteux, sócio 
também, e dos mais prestigiosos, da citada 
agremiação : é que se previra a realização 
de homenagem, como a que se estava realizan
do, à memória do nosso grande conterrâneo Dr. 
José Artur Bolteux a quem Santa Catarina, 
deve tantas e tão belas iniciativas, no campo 
da cultura e do progresso desta querida gleba 
do nosso grande Brasil - e certamente ha
veria de ser dificll ao seu preclaro irmão, 
ali presente, prestar-lhe ás homenagens a 
que o ilustre varão tem incontestável direito. 

IDfetivamente continuou o ·orador, José 
Boiteux reálizou, pela pujança do seu ideal 
e da lmpertérrlta atuação social a que se 
consagrava sem ·esmorecimento, •uma obra de 
tal vulto, que lhe não puderam alcançar os 
delineamentos muitos contemporâneos do !n
clito catarlnense desaparecido. Dai os doeS· 
tos, as perfldias, os ataques sofridos em vida 
pel6 grande homenageado· de hoje: êsse é 
o tributo sempre pago pelos verdad~ir0~ idea
listas, os que têm alguma coisa à realizar 
entre os homens! Mas .estavam agora bem· 
vividos os frutos daquele notável idealismo 
do nosso ilustre conterrâneo e nós podiámos 
ver agora tôda essa plêiade de moços de ta
lento que têm podido elevar bem alto, pela 
cultura, o nome de sua terra, graças aos sá
bios esforços do Dr. José Boiteux em todos 
os setores do desbravamento da inteligência. 
Glória, pois, ao grande concidadão a cuja 
memória vinha prestar também uma pálida 
homenagem, em nome da Sociedade Brasi
leir11 de Geografia". E, perorando, com vivo 
entusiasmo e calor de absoluta sinceridade, • 
orador terminou o seu eloqüente improviso, 
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entre unânimes aplausos da numerosa assis
tência". 

Assim se externou A Gaaeta, de Floria
nópolis, em sua edição de 6 de outubro. 

Nesse mesmo dia 5, à noite, realizava-se 
no teatro "Alvaro de Carvalho" a sessão pú
blica solene de abertura do Congresso, pre
sidida pelo Sr. Dr. José Boabaid, digno go
vernador do Estado. Além de sua Excia. to
maram lugar à mesa os Srs. cônego Frederi-· 
co Hoolt, representante do Sr. arcebispo me
topolitano, desembargador Urbano MUiler Sa
les, presidente do Tribunal de Justllfa; almi
rante Antão Barata, comandattte do 5. • Dis
trito Naval; coronel Paulo Weber Vieira da 
Rosa, comandante do 14.• B.C.; Dr. Jorge 
Lacerda, representante do 'Sr. ministro da 
Justiça; desembargador Henrique Fontes, pre
sidente . do CongreBso ; Dr, Osvaldo Pllôto, 
secretário-geral; desembargador Ferreira Bas
tos, representando o presidente do Tribunal 
Eleitoral; Manuel Ferreira de Melo, repre
sentando o prefeito da capital; Dr. óton 
Gama D'Eça, orador oficial da sessão e Dr. 
Válter Spalding, orador dos congressistas : 

Pronunciaram todos os oradores eloqüen
tes discursos. Na impossibilidade de trazê-los 
todos ao conhecimento da casa, neata oportu
nidade por quanto teria de alongar dema
siado o presente relatório, transcreverei, para 
que se registre em nossos anais a oração ma
gistral pronunciada pelo Dr. José Boabald . 
Raramente, homem público terá tido ocasião 
de expressar-se com tallta eloqüência, since
ridade e verdade hlstól'ica. Deixamos aqui 
consignada, destarte, a nossa admiração pelo 
esclarecido e honrado coestaduano que dirige, 
na eventualidade do afastamento do Sr. Dr . 
Aderbal Ramos da Silva, os destinos de Santa 
Catarina. 

Eis o seu notável discurso : 
Senhores congressistas. Estais na bela e ar

dente ilha de Santa Catarina, para solenizar 
a Inauguração do 1. • Congresso de História 
Catarinense. 

Iniciativa meritória pelos seus objetivos, 
assinala aqui, para todos os tempos, a data 
histórica mais expressiva dos sentimentos da 
população catarinense . 

A repercussão nacional do Congresso é elo
qüente pelo intenso entusiasmo despertado 
nos meios culturais do jpals e de Portugal. 

P'lorlanópolls · orgulha-se em hospedar ho
mens Ilustres, emlnen:tks valores Intelectuais, 
professôres de universidades, como também 
representantes de altas autoridades do pais. 
O louvável empreendimento oferece oportuni
dade para uma compreenslvel unção dos ho
m ens de sensibilidade intelectual e artlstlca, 
no estudo da magnitude histórica da efeméride 
e da Ilha que encantou os nossos povoadores, 
proporcionando aos que aspiram conhecer o 
que há de mais caracteristlco e avivado, de 
mais representativo pela civilização fundada 
pelo colonizador português e desenvolvida 
pela nova raca que aqui se amalgamou. 

O govêrno do Estado deu franco apolo ao 
conclave que ora se realiza, por compreender 
a sua alta finalidade na História e na Cul
tur a de Santa Catar ina! 

Senhores ! A data cuja celebração h oje se 
assinala sôbre ser um dever clvico da gera
ção 'atuá!, tem ainda fundamento em profun
das obrigações morais nossas, para com os 
primeiros desbravadores do Brasil, nos séculos 
XVI e XVII. lll que o bicentenário da colo
nização aç'or lana deve ser marcado nesta hora, 
não só cronologicamente mas socio!ogicamente 
também, por Isso que o açoriano é o por-

tuguês, é o lusitano dos séculos de quinhen
tos e seiscentos e que: nos primórdios da na
cionalidade, confraternizou conosco na defesa 
da pãt~a; . é o cristão catequista que está. 
em Nó ega e Anchieta; que expulsa os fran
ceses d Rio e limpa de holandeses o nordeste 
brasileiro. 

1 

· Os que aqui então chegavam, era para 
negociar com o lncola, ou para escraviz4-lo. 
O português velo, para fundar uma pátria. 
O grito do IplralJ.ga. palavra mágica nos fas
tos da história, foi proferido pelos lábios de 
um prlnclpe português da casa de Bragança. 
O trabalho de catequese foi jesultlco, foi por
tuguês de lei, e aquêle João Fernandes Vieira, 
tal como o padre Vieira esplendor de uma 
literatura, e defensor da formação moral de 
tôda uma época; português tudo que temos de 
brasileiro e profundo: são os destinos da 
nossa fé e. do nosso Idioma, da fé pregada na 
selva pripiltiva por frei Henrique de Coim
bra e da lingua dos jesultas que adoçaram 
o gentio, e que "é ainda essa de que Vieira 
r edourou os púlpitos da Bahia, e com a 
qual Rui Barbosa' ensinou ao mundo como 
não há neutra'lidade entre o direito e o 
crime" . 

Descendo a essas profundezaa em .que 
se estendem as ralzes da nacionalidade, cati
va-nos a pátria dos que nos descobriram e 
colonizaram, o perfil lavrado das caravelas, 
o incenso queimado em comum para os mes
m os altares e das flores do idioma único e 
eterno, descerradas de uns e outros lábl08, 
para a expressão da mesma doçura, para o 
reflexo dos mesmos ideais e sentimentos de 
tôd'a a grandeza que através dos séculos pro
jeta a yisão · do promontório de Sagres. 

O bicentenário da colonização açoriana re
flete, parece-me, a reivindicação histórica das 
chamadas "colônias estrangeiras" no Brasil. 
Bem entendidas, tais colônias jamais seriam 
"quistos raciais", e sim elementos de cola
boração; jamais seriam "pedras indlgerlve!,t" 
no estômago da nacionalidade. Seriam homo
geneizadas, a r lquezil., o progresso, com o bri
lho de uma nova civilização e ·o calor de um 
novo sangue,. em pacifica transfusão de bené
ficos efeitos para a economia e a saúde do 
tipo racial, a desl!nhar-se, ainda no Imenso 
corpo do Brasil. ' 

O govêrno do Estado, bate, pois, palmas 
entusiásticas às festas dos duzentos anos de 
vida portuguêsa em Santa Catarina. 

Como governante e como catarlnense, eu 
m e associo, de pleno coração, ao bicentenário 
da colonização lusitana em nossa gloriosa 
terra. 

Assim, ilustres congressistas, declaro Inau
gurados os trabalhos do 1. • Congresso de 
História Catarinense". 

No dia 6 de outubro realizava-se a pri
meira reunião das 10 Comissões, na Faculda
de de Direito, para distribuição aos relatores 
dos diversos trabalhos encaminhados a essas 
Comissões. No dia seguinte 7, às mesmas 
h oras, no salão de honra dá referida Facul
dade, reallzava~se a l.• sessão plenária do 
Congresso, presidida pelo · Sr. desembargador 
Henrique da Silva Fontes, que foi incontestà
velmente a alma desse belo certame que tão 
alto levou o nome catarlnense. 

E prosseguiu, nos dias consecutivos, em 
ritmo bem coordenado, o trabalho das comis
sões, no estudo e discussão dos pareceres 
elabor ados pelos relatores, em regra, bem 
aceitos e, salvo casos especiais, como que 
deix.amos acima assinalado, aprovados pelas 
comissões técnicas, alternando êsse trabalho 



1118 BOLETIM GEOGRÁFICO 

com o das sessões plenárias em que eram tais 
pareceres levados pelos presidentes das comis
sões ao amplo debate do congresso. 

Foram assim examinadas e discutidas 95 
teses, subordinadas ao temàrlo do Congresso, 
que !oi o seguinte : História Geral Catarlnen
se História Demográfica e Polltica. Coloni
zação Insulana, História Econômica, Hlstó
rill Social e Cultural, Linguagem e Folclore, 
Geografia, História Local, Genealogia, Bi
bibliografia. Mereceram aprovação, aendo man
dados publicar nos Anais, 85 trabalhos apenas 
aprovados 7 e não aprovados 3. 

Realizando-se à noite o trabalho das co
missões e as sessões plenàrlas, facultado foi 
aos congressistas de acôrdo com a bela pro
gramação assentada pela Comissão Organiza
dora do Congresso, realizar magnificas excur
sões ao Interior da Ilha e na parte litorânea 
que lhe é fronteiriça, auspiciados por um 
tempo excelente. 

O dia 6 foi consagrado às visitas proto
colares ao Exmo. Sr. governador do Estado, 
à Câmara Municipal, à Assembléia Legislativa, 
ao Tribunal de Justiça e ao Sr. arcebispo 
metropolitano. 

A exposição histórica, . geogrãflca e fol
clórica organizada pelo Dr. Vitor Antônio Pe
Iuso, foi um acontecimento local, tendo po
dido o seu ilustre organizador reunir abun
dante material de apreciável valor sob os 
diferentes aspectos acima assinalados. 

Desjgnando um dos congressistas para 
falar em nome dos seus pares, em cada uma 
dessas visitas, desempenharam-se todos, com 
proficiência, dessas honrosas delegações Pe
rante autoridades que souberam demonstrar 
alto nlvel Intelectual, constituindo verdadeiros 
ágapes espirituais essas magnificas recepções, 
de que os jornais da capital e o importante 
diário A Notf.cia, de Jolnvllle, deram abundan
te noticiário. No palácio do govêrno ·saudou 
a primeira autoridade do Estado o ilustre 
professor Dr. Hélio Viana,. catedràtlco das 
Faculdade Nacional de Filosofia, respondendo 
em agradecimento o Sr. ·Dr. José Boabaid, 
Uustre governador do Estado; na Assembléia 
~islativa, saudados os congressistas pelo 
8r. deputado ;pedro Lopes Vieira, em nome 
da bancada do P .S .D., Dr. João José de 
Sousa Cabral, líder da bancàda udenista, Brás 
Alves, deputado trabalhista e Cardoso da 
Veiga, do P. R. P., respondeu, agradecendo 
em nome do Congresso de História, o Sr. 
professor Manuel de Paiva Boléu, da· Uni
versidade de Coimbra, que foi uma das per
sonalidades mais em destaque no certame; 
no Tribunal de Justiça, falou em nome dos 
eongresslstas o Sr. Dr. Bueno de Azevedo 
Vflho, representante paulista, agradecendo o 
•. desembargador Urbano MUiler Sales, pre
sidente do mesmo ' Trlbm;ial; o vereador Sr . 
Osvaldo Machado Incumbiu-se de saudar os 
visitantes em nome da Câmara Municipal, 
tendo respondido o Ilustre escritor rlo-gran
dense Dr. Dante de Laytano; na visita ao 
Sr. arcebispo metropolitano, Incumbiu-se da 
saudação protocolar o Sr. desembargador 
Henrique da Silva Fontes. agrad!!Cendo S. 
Excla. Revma. 

No dia 7, às 9 horas, realizou-se a pri
meira eiccursão ' sendo esta a S. Miguel, uma 
das mars antigas povoações açorianas, locall
zada na faixa continental, fronteiriça à parte 
da Ilha de Santa Catarina. Ali puderam os 
.congressistas admirar, aléqi da magnifica pai
sagem, uma antiga igreja, contando de duzen" , 
tos anos, bem éomo um dêsses antigos solares 
patriarcais, com ,suas vastas salas, hoje so
turnas, despojadás de 'móveis; com seus enge-

nhos e outras dependências, circundado de 
pomares ainda produtivos. Sua antigUidade é 
calculada em 100 anos. 

As 14 horas dêsse mesmo dia, visitamos 
Santo Antônio e Canasvieiras, na ilha . 

Na . velha igreja de Santo Antônio exis
tem altares com obras de talha, ·executadas 
em Portugal, que são verdadeiras precio
sidades artlstlcas. Ali pudemos ver uma ima
gem de Nossa Senhora, ornada com extenst1s 
cordões de ouro e pedras preciosas de subido 
valor. Em Canasvielras apreciaram os con
gressistas a pesca com rêde de arrasto. 

No dia 8 realizou-se a visita ao Ribeirão, 
uma das principais povoações da Ilha, em 
local marltlmo aprazlvel outrora muito desen
volvida social e económicamente, mas tendo 
hoje sua população, devido à t errível ende
mia da malária, em situação um tanto pre
cária·, para a qual convergem os cuidados 
da administração estadual. procurando res
taurar-lhe o antigo conceito. De Ribeirão, 
seguiram os excursionistas para outros pontos 
do sul da Ilha bem povoados, tendo-lhes <:au
sado ótima Impressão o belo desenvolvimento 
da "Trindade" que haviam nà. véspera visi
tado. Nes~e mesmo dia 8, à noite realizaram-se 
as danças tradicionais, )lo estádio da Policia 
Militar do Estado. 

Foram ainda os congressistas homenagea
dos com uma excursão à tradicional cidade 
de Laguna, de onde foram à Cidade Azul, 
como é. chamada a de Tubarão, tendo estado· 
anteriormente em S. José de Brito e Vila 
Nova. 

De todos êsses lugares trouxeram magni
fica Impressão, quer pela cordialidade da re
cepção, quer pelo aprazlvel bucolismo da na·· 
tureza. 

No Colégio Catarlnense, no dia 10, foi"lhes 
oferecida uma churrascada, tendo tido opor
tunidade de realizarem visitas ao museu do 
CoJéglo e outras dependências do inesmo. Na 
missa solene, com assistência pontifical do 
eX:celentlssimo e reverendl"sslmo Sr. arcebis
po metropolitano, pronunciou êste respeltàvel 
antistite belas palavras gratulatórlas que muito 
comoveram aos congressistas. 

Os Clubes locais ofereceram recepções mul
to cordiais, ' tanto o XII de agôsto o mais 
antigo da capital, dispondo de uma rlqulssi· 
ma biblioteca, como o "Lira Tênis Clube", 
também da alta sociedade catarinense. · 

Finalmente, no dia 12 de outubro, realiza
ram-se duas sessões plenárias que consti
tuiram o coroamento da obra verdadeiramente 
proveitosa, que foi êsse primeiro Congrê.Sso 
de História Catarlnense, sendo que à noite 
realizou-se a sessão pública de encerramento, 
no Teatro "Ãlvaro de Carvalho", com a pre
sença do Sr. governador, autoridades civis e 
militares. Foram pronunciados substanciosos 
discursos pelos Srs. professor Hélio Viana, 
em nome do Sr. desembargador Henrique da 
Silva Fontes, pelo Congresso de História; de
putado Dr. Antônio Nunes Varela pela As
sembléi11 Legislativa; Dr. Jorge Lacerda, re
presentante do Sr. Ministro da Justiça; pelo 
representante da Sociedade Brasileira de Geo
grafia e pelo Dr. Carlos Gomes de Oliveira, 
em nome do Instituto Histórico e Geogràflco 
de Santa Catarina. 

Perante essas magnificas orações, empa
lidece ·tudo o que pôde dizer o vosso repre
sentante naquela solene oportunidade. Vejo
me, entret11nto, constrangido pelo dever irre
corrlvel de prestar-vos conta do que fiz, na 
dolorosa contingência do ocultar-vos, pela sua 
grandeza e amplitude altas expressões do pen-
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sarnento contemporâneo, para transmitir-vos 
apenas , as palavras sem: brilho por mim prof e-· 
ridas éomo representante da Sociedade Bra
sileira de Geografia e que foram as se
guintes, em forma es~rlta, sucedendo-se às 
que foram, de improviso pronunciadas.: 

"Terminados os férteis labôres do 1. 0 

Congresso de História Catarlnense, aqui es
tamos reunidos para esta solenidade civlêa 
baliza extrema de uma jornada feliz, durante 
a qual assistidos por auxiliares secundários, 
de lndole acomodaticla, bem dispostos de in
tenções , em cujo número voluntàrlamente me 
inscrevo, assentaram roteiros Indispensáveis e 
porvlndotiros desbravamentos das umbrosas 
regiões da História Catarlnense. 

Todo o caminho percorrido nos mostrou 
os fé rteis vales e as escarpadas montanhas 
da História, por onde transitamos afoitos, 
mas imensamente felizes d'e nos encontrarmos 
numa região que oferece perspectivas de 
grandioso futuro. · 

Vamos agora descansar das árduas arre
metidas pelos invlos sertões ou das traves
sias menos ãsperas através de clareiras que 
nos foram abertas por predecessores Intimo
ratos. Estamos realmente com os nossos espl
ritos fatigados, em virtude de pequenas incom
preensões que, reunidas, perfazem um total 
de alguma forma acabrunhador para quem 
deseja a paz entre os homens. Sentimo-nos 
porém confortados, à v,lsta dos resultados 
obtidos. 

Um breve descanso e retomaremos o tra
balho cotidiano, cada um à feição · dos seus 
pendores ou dos seus deveres profissionais . 

O acervo que ficou temos a ventura de 
confiá-lo às mãos hábeis e ao censo esclare
cido de velhos companheiros que nos Indica
ram tarefas e nos · cometeram trabalhos cor
respondentes ao alcance do nosso entendi
mento. 

Como é confortadora esta certeza! Como 
é digna de homens cultos esta confiança que 
depositamos uns nos outros, esta proverbial 
honestidade dos que pesquisam os meandros 
da História! · 

Aqui procura-se a verdade no · passado, 
sem malbaratar os esfôrços dos que coligem 
p equenas parcelas dessa verdade. 

Não se .constroem soberbos edlf!clos sem 
as humildes pedras e os mil pequenos objetos 
.necessârlos à edificação. 

Não há propósitos amesquinhadores na 
devassa. Por vêzes hã escalpelamentos dolo
rosos. 

A História, ou antes, a Filosofia da His
tória, para ser útil ao entendimento dos des
tinos humanos, precisa situar os fatos na 
sua época e dentro dos hábitos da sociedade, 
trate-se de nobres ou plebeus, no passado. 

Hoje, estamos caminhando cêleremente 
para um mundo melhor, em que os passiveis 
de apedrejamento não se disfarcem, não es
condam os seus viclos em atitudes moralis
tas e em gestos de apedrejamento dos que, 
por usarem sempre de sinceridade, deixam 
por Isso mesmo, que apareçam pequenos ras
gões na sua Indumentária moral. .. 

Se não fôra a esta reforma de costumes 
que pretende a História chegar, melhor seria 
não tirá-la -jamais das arcas do passado. · 

Chamaram-na "Mestra da Vida" - e eia 
o é em verdade. Mas, para que bem o seja, 
1mprescindlvel se torna que lhe não detur
pemos a essência. 

O Primeiro Congresso de História de Santa 
Catarina, quer me parecer, teve por supremo 

escopo êsse alto padrão de História modelar 
em que se escalpela a carcaça do passado, 
sem mutilações Indecorosas, desnecessárias . 

Bato-me, com tôdas as fôrças do meu 
idealismo pela preservação dos nossos grandes 
valores. Um povo que não respeita os se"lls 
heróis e os seus mártires, é um povo con
denado à esc'ravldão - seja a escravidão po
litlca, seja a escravidão da Ignorância ... 
qualquer das formas de escravidão que de
grada~ os povos. 

Perdoem-me, senhores historiadores, esta 
rude franqueza com que venho, no encer
ramento• dos nossos trabalhos, abrir-vos o co
ração para dizer-vos o que penso da História; 
sim, História - Mestra da Vida. 

Todos os homens são imperfeitos, mas 
evolvem. Em cada época hã um padrão de 
Ideal e um indlce de atividade pessoal ou co
letiva . Consideremos as atitudes, a ação doa 
antepassados, medindo-lhes o esfôrço por êsse 
padrão de ideal, por êsses indices de ati
vidade - e t eremos o homem histórico. 

:msse nos lndlcarã as rotas da verdade. 
O outro, aquêle homem a quem se faz como 
fêz o poeta à môsca azul de Machado de 
Assis, é o nosso pobre Irmão que nos antecedeu 
nos caminhos da vida, entregue aos brincos, 
às infantilidades dos que fazem História pelo 
simples prazer de deixarem de si próprloe 
alguma cousa na História. São êstes os gran
des e ferozes demolidores. 

Não fomt>S assim, neste Congresso a 
encerrar-se: construimos, ou antes constru
istes, senhores. 

Essa a vossa glória. Eu vos sa11do em 
nome da Sociedade Brasileira de Geografia, 
presente a esta solenidade, como estêve re
presentada no Congresso, pelo menor dos seus 
associados". 

Term!l)ado êste relatório, desejo aindáln
formar-vo§ que o trabalho de minha autoria 
sôbre Hermano Trejo y Sanabria, cuja pri
meira parte constituiu objeto de uma confe
rência nesta Sociedade, por mim pronuncia
da em 29 de junho do corrente ano, foi apro
vado e mandado Incluir nos Anais do Congres80 
pela Comissão a que foi o mesmo trabalho 
distrlbuido e cujo relator, o conhecido escri
tor catarlnense, Zedar Perfeito da Silva, ter
minou o seu parecer, que deixo de citar na 
Integra para não tornar demasiado longa esta 
exposição, com as seguintes patavras : HEstou 
convencido de que a nossa comissão, apoi
ando a tese em aprêço, prestarã uma homena
gem ao esfôrço e ao talento do professor Ar
naldo S. Thiago e, ao mesmo tempo contrl
bulrã, como contribuiu o autor da tese, para 
o fortalecimento dos laços de amizade exis
tentes entre · o Brasil e a Argenílna, Opino, 
pois, pela sua. publicação nos Anais. 

Eis, Sr. Presidente, meus prezados conso
cios, o que vos posso relatar, com referência 
ao Primeiro Congresso de História de Santa 
Catarina, no qual est~ve . representada a So
ciedade Brasileira de Geografia por um dos 
seus associados que é exatamente o mais care
cente de méritos, conquanto prQ_cure servi-la 
com tôda boa vontade, deslnterêsse pessoal 

• e bom ânimo patriótico". 

· Os trabalhos da sessllo de ante-hofl.tem 

A Sociedade Brasileira de Geografia reali
zou ante-hontem a 1,1.• ~essão ordlnãrla do 
Conselho Diretor, Diretoria e Comissões, sen
do os trabalhos presididos pelo Sr. emba.lx4• 
dor José Carlos de Macedo Soares, presidente 
efetivo, e secretariados pelos Srs. Dr. Ro-

f 
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berto Moreira da Costa Lima e Carlos Do
lllingues, respectivamente secretário-geral e 
primeiro secretário tendo taml)ém tomado lu
gar a mesa os Srs. ministro Fonseca Hermes 
e Prof. Mário de Sousa, primeiro e segundo 
'Vice-presidentes, e ainda o Sr. Arlindo de 
$oµsa, membro da Sociedade de Geografia 
(le Lisboa. 

Dispensada a leitura da ata, foi dado 
ci:lnhec!mento do expediente, que constou do 
seguinte: Convites do _ministro da Fazenda, 
do Instituto Histórico e do Clube de Enge
nharia para as solenidades comemorativas do 
Primeiro Centenário de .Joaquim M'llrtlnho; 
carta do professor Gabriel Karpf Müller, 
agradecendo a sua admissão e remetendo fo
tografias da entrega do diploma feita em 
Bogotá, pelo Sr. Carlos Muniz Gordilho, em
baixador do Brasil, convite do Conselho Na
cional de Geografia para a conferência do 
geógrafo Léo Waibel, hoje às 17 horas sôbre 
o tema: "Colonização em Regiões Florestais"; 
e amanhã às 17 horas sôbre o tema: "Coloni
ção nos Campos do Paraná". 

Para representar a Sociedade nas come
morações do centenário de .Joaquim Murti
nho !o! designada uma comissão composta dos 
Srs. coronel .Jaguaribe de Matos e Dr . .João 
Ribeiro Mendes. 

O Sr. ministro Fonseca Hermes leu minu
cioso relatório dos trabalhos realizados na sua 
primeira reunião pelo "Comitê" de organiza
ção das bases do Congresso I"l:ifro-Amer!cano 
de Geografia e História com que será comemo
rado em 1950. na cidade de Pôrto Alegre o 
Segundo Centenário do Tratado de 1750 de 
q1,1e foi magna para o imortal brasileiro Ale
xandre de Gusmã9. O estudo do Sr. Fonseca 
Hermes, versandd o Importante assunto, foi 
saudado pela assistência com prolongadas 
palmas. 

O Sr. embaixador .J. C. de Ma~do Soares 
submeteu a votação, tendo sido aprovadas 

I 

as seguintes propostas para sócio!!- correspon
dentes: em Pedro Leopoldo, Estado de Minas 
oa Srs. Geraldo de Sousa, Cândido Antôni• 
,Viana, em Lisboa, o Sr. Arlindo de Sousa. 

Foi considerado empossaadq o sócio corres
pondente. em Vitória, Estado do Espirito San
to, Dr. Serynes, Pereira Franco. 

O Dr. Saladino de Gusmão encarregade 
pela Diretoria de saudar o novo sócio titular 
general Estêvão Leitão de Carvalho, deu-lhe 
as boas vindas, pondo em relêvo as notáveis' 
qualidades do recip!endário como militar, di
plomata e homem de letras. 

O Sr. general Leitão de Carvalho, agra-, 
deceu as palavras do orador e o acolhimento 
encontrado na Sociedade à qual se mostrou 
desejoso e honrado de servir. 

Fazendo entrega do diploma ao. Sr. ge
neral Estêvão Leitão de Carvalho, o Sr. em
qlrixador .J. C. de Macedo Soares acrescentou 
palavras de justo encômió, às expressões do 
orador oficial. 

O Sr. comandante Oliveira Belo aduziu 
nováS considerações às que fizera em sessão 
anterior a propósito dos trabalhos realizados 
pelo nosso patric!o César Lattes, no campo da 
energia nuclear. 

O professor Lindolfo Xavier fêz oferta, 
para o museu da Sociedade, de uma medalha 
de bronze das que foram cunhadas em co
memoração do saudoso e benemérito presi
dente da Sociedade general Taumaturgo de 
Azevedo. 

O Sr. presidente comunicou que a anuncia
da conferência a realizar-se no Instituto His
tórico e Geográfico Brasileiro foi transferida 
para o dia 21 do corrente; declarou justificada 
a ausência do consócio padre Lanna, e convi
dou os associados para · a co;nferência que 
amanhã fará na sede da Sociedade, o sócio 
efetivo Dr. .José Moreira Brandão Castelo 
Branco Sobrinho sôbre o tema: "Terra e 
gente do Acre". 

Use o serviço de informações do Conselho Nacional de Geografia para dissipar suas dúvidas 
e completar os seus informes sôbfe a geografia em geral e a geocrafia do Brasil em especial. 

l 
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-Registos e 

comentários bibliográficos 

Livros e Periódicos 
LUtS SCHWALBACK - A ·população 

português a - Lisboa, 1948. · 

Esta monografia constitui um es
tudo crítico e interpretativo da evolução 
demográfica portuguêsa, através das 
cifras reveladas pelos últimos censos. 
Sôbre o período anterior aos recensea-

. mentos o autor faz um rápido bosquejo 
das evidenciações que nos oferecem as 

· fontes históricas. 

J.M. C.L. 
~ 

RELATÓRIO DE 1947 - Conselho Na
cional do Petróleo - Rio de Ja
neiro, 1948. 

O- Conselho Nacional do Petróleo 
torna conhecidas no presente Relató
rio as atividades que desenvolveu no 
decorrer de 1947, como vem fazendo em 
relação aos an-0s anteriores. Os traba
lhos de pesquisas, extração, análises, 
serviços administrativos e outras ope
rações técnicas que dizem com a ex
ploração do petróleo e as perspectivas 
de aumentar a produção nacional, Si\o 
discriminadamente referidos nos diver
sos títulos do Relatório . Mapas geoló
gicos e estratigráficos e quadros esta-
tísticos abalizam o texto . ' 

~ 

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE GÉO
GRAPHIE ET D'ETUDES COLO
NIALES DE MARSEILLE - Tome 
LX - Année 1939. Tome LXI -
Années 1940-1941; Tome LXII -
Années 1942-1943; Tome LXIII - • 
Années 1944-1947. Marseille (Fran
ce). 

Os números acima indicados do ór
gão da Sociedade de ~agrafia e Estu-

dos Coloniais de Marselha, oferecem 
a par do noticiário .referente àquela 
entidade uma série de contribuições de 
interêsse, como se vê dos respectivos 
sumários que passamos a · mencicmar 
em tradução para o português. 

Tomo LX: Notas de estrutura 
agrária comparada nos Alpes Maríti
mos: Villars-sur-Mer e Mougins, pelo 
Prof. M. Jean Hermitte; O império 
português, por Paul de Laget; A Indo
china, França da Asia, por Maurice La
chal; A nova pista imperial chaznii.da 
"Route d'huile": Dakar-Marrakech, 
por Gusta ve de Laget. 

Tomo LXI: A pesca no litoral me
diterrâneo francês, por F. Maunier; A 
Africa, pelo Prof .. L:" Pales; Pytheas e 
Cristóvão Colombo, pelo Dr. M. Gas
tou Broche; O Império colonial fran
cês; por Lallier du Coudrayl O maravi
lhoso esfôrço da Tunísia, por G. -óo
naudy; o conquistaqor de pés no chão, 
por M. Roland Dorgelês;• O aproveita
mento do Níger, por Gustave de Laget; 
O arquipelago das Cômoras, por li!II.. 
Maurice Lachal. 

Tomo LXII: A economia do Haut
Verdon, por M: P. Martin; Paisagens 
e gente de Ptovence, vistos por Horace 
Bénédict de Saussq,re, por M . Gustave 
de Laget; Quadro !'o Mediterrâneo no 
comêço dos tempos modernos, pelo co
ronel-médico Gilis; Uma missão no 
Dahomey em 1843, por M. Bruce; Re
montando as cabeceiras do Nilo Branco, 
por P . Dutay; A terra Adélia no Antár
tico - A derivação do "Sedow" .-no Ar
tico, por M. Maurice Lachal; A Geo
grafia das Cruzadas, por M . Robert 
Burnand; O cardeal Lavigerie, sua vida 
e sua obra, por M. Maurice Lachal; 
Governador de Bouffers, por J. Le
franc. 
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Tomo LXIII: As formas de explo
ração e de povoamento duma planície 
mediterrânea: A planície oriental da 
Córsega, por M. A. Pierreti; O proble
ma da irrigação na Argélia e o sistema 
das grandes barragens, por M. ,Jues 
Masurel; O mar interior da Atrica, por 
M. Maurice Lachal; A moral confucia
na e a educação anamita, por M. Dele
tie; O homem e o Artico na União So
viética, por M. Pierrem; Cidades ame
ricanas de nomes franceses, por G. 
Gaston Broche . 

~ 

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DES 
PROFESSEURS D'HISTOIRE ET 
DE GÉOGRAPHIE DE L'ENSEIG
NEMENT PUBLIC. N .0 116 - 38 
a:nnée - Paris, novembre, 1948. 

Compreende súmulas das reuniões 
da Société, tópicos sôbre problemas do 
ensino da Geografia e História, indica
ções bibliográficas para o estudo· dessas 
ciências, etc . . 

~ 

A FLORA DO DISTRITO DE IBITI -
Município de Amparo - In·stituto 
de Botânica - Secretaria da Agri
cultura - São Paulo - Brasil 
1947. 

O presente estudo que contém as 
tnvestigações florísticas a que seus au
tores procederam no distrito de Ibiti, 
divide-se ~m duas partes: Inventário 
florístico e Subsídios para o estudo da 
biocenose regional. Trata-se de um 
trabalho sis,emático de classificação 
das espécies que aquêles especialistas 
pQderam coligir e identificar na área 
referida, no decorrer das visitas que 
tiveram a oportunidade de fazer à 
mesma. 

REVISTA MAR1TJMA BRASILEIRA -
Ano LXVIII - Nos. 1, 2 e 3 -
Julho, agôsto e setembro· de 1948. 

A Revista Marítima Brasileira~ de-
dicada aos assuntos marítimos, encer
ra neste número uma colaboração sôbre 
o tricentenário de Paranaguá (1648-
-1948) . Faz o seu autor, Dídio J. A. 
da Costa, um retrospecto histórico que 
remonta às circunstâncias anteriores à 
fundação da vila, acompanhando as di
versas fases do seu progresso, anali
sado à luz de particularidades de sua 

situação geográfica e fatôres político 
e econômico. O autor, para justificar 
s~s acertos; cita vários documentos. 
Ilustra o texto várias vistas de Paranâ
guá, uma foto pertencente ao arquivo 
do C.N.G ., trazendo em apenso um 
mapa de sondagens da baía do mesmo 
nome. 

J.M. C.L . 
~ 

REVISTA DE ENGENHARIA DO RIO 
GRANDE DO SUL - N.0 12 - Ano 
III - Pôrto Alegre (Rio Grande do 
Sul) , março, 1948. 

Encerra êste número o trabalho do 
Eng. Paulo de Castro Nogueira sôbre 
"Regiões Fisiográficas do Estado do Rio 
Grande do Sul". Descreve o autor as 
características das quatro regiões fisio
gráficas em que divide o Rio Grande do 
Sul, a saber: I - Litoral; II - Escudo 
Riograndense; III - Sedimentos gond

, vânicos; IV - Planalto. O trabalho em 
referência foi transcritd no Boletim 
Geográfico n .0 62. 

J.M . C. L. 

FREEDOM FROM WANT - A survey 
of the possibilities of meeting the 
world's fbod needs. A simposium 
edited by E. E. Deturk - Chronica 
Botânica, volume .11, número 4. 

Libertar a humanidade das priva-
ções do mínimo ·essencial para viver é, 
infelizmente, ainda hoje, um ideal a ' 
atingir. 

Constituiu dur~nte a guerra um 
slogan proclamado pelos aliados como 
a meta a que tenderiam seus esforços 
no à pós-guerra. Era mesmo um dos 
pontos frisados por Roosevelt, como 
base de uma solidariedade humana 
mais efetiva e concreta a ser praticada 
pelas nações vencedoras. Conferências 
foram realizadas a fim de que os técni
cos se manifestassem sôbre o melhor 
modo de assegurar a ajuda às popula
ções desamparadas do mundo, capaci
tando-as a vencer as suas deficiências 
materiais. Entretanto, até hoje ne
nhum programa em larga escala vem 
sendo executado. Mas não deixa de ser 
animadoi: que os estudos prossigam 
nesse sentido, quer por iniciativa da 
ONU, quer de outras instituições: 

A Secção Agrícola da Associação 
Americana para o Avanço da Ciência, 
reuniu nessa publicação a série de tra
balhos que indicamos a seguir, da lavra 
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• 
de autoridades em diversos campos de 

· estudo, em tômo de problemas relaclo
nados com a alimentação em esca1a 
mundial: "População e aprovisiona
mento alimentar", por H. R. Tolley; 
"O solo e meios de fertilização no mun
do em face das necessidades alimenta
res", por Roberto M. Saller; "Potenci
ais de produção de colheitas em rela
ção ao combate às privações", por K. 
S. Quisenberry; "Produção animal 
numa economia alimentar eficiente", 
por F. B. Morrison; "A economia no 
plano contra as privações'', por John 
D. Black; "Obrigações da ciência em 
relação à minoração das privações", 
por M. A. McCall. 

J.M. C.L. 

REVUE GÉNÉRALE DU CAOUTCHOUC 
....:.... Vol. 25 - N.0 9- Paris, septem
bre, · 1948. 

Oferece esta publicação organizada 
pelo Instituto Francês da Borracha uma 
série de trabalhos sôbre aspectos indus
triais, técnicos e econômicos dêsse pro
duto no momento atual, como se vê de 
alguns títulos de que damos abaixo a 
tradução: 

Experiências físicas e · químicas 
com a· borracha em laboratório (L. 
Lemée); Borracha natural e artificial, 

• 

contrôle da matéria prima (A. Jarri
jon) ; Evolução do mercado da borracha 
(F. Herbette) ; etc. 

J,M.C.L. 

PRO NATURA - Vol. 1 N.O 1 -
Aoftt-August, 1948 - Bâle (Suisse). 

A União Internacional Provisória 
para a Proteção da Natureza, criada 
em virtude de resolução da Conferência 
de Brunnen de 1947 e que deverá, como 
está previsto na sua constituição, estru
turar-se definitivámente ainda êste 
ano• acaba de lançar seu órgão oficial 
que se intitula Pro Natura. Numa apre
sentação ao leitor o presidente da Liga 
Suíça para a Proteção à Natureza, es
clarece que as finalidades dessa .publi
cação são as de "órgão de informação 
que atraia a atenção dos . interessados 
nos problemas que, no mundo inteiro, 
se revelam no domínio da proteção da 
natureza". Encarece a colaboração dos 
estudiosos de tôdas as partes do mundo 
a fim de pocJer a revista refletir os fa
tos locais que contribuam para o melhor 
conhecimento e estudo do problema em 
tôda a sua extensão e variedade. Pro
põe-se outrossim, a publicar ártigos 
curtos e ilustrados, sendo seu tra'Dalho 
redacional vertido em francês e inglês. 

J.M. C.L . 

~ l.:ste "Boletim", a "Revista·Braslleira de Geografia" e as obras da "Biblioteca Geográfica 
..., Brasileira" encontram-se à venda nas principais livrarias do pais e na Secretaria Geral 
do Conselho Nacional de Geografia - Praça Mahatma Gandhi, 14 - Edifício Francisco Serrador -
6.0 andar - Rio de Janeiro, D. F. 



Contribuição bibliográfica 

especializada 

Boletim do Serviço Ge.ológico. e Mineralógico 
do Brasil 

Índice e súmula dos assuntos constitutivos dos Boletins Ns; 1 a 99 
[Ns. 10 a 16) 

BOLETIM 11. - CONTRIBUIÇAO 
A PALEONTOLOGIA DO VALE DO 
AMAZONAS. - Vários autores. 1924, 
52 páginas, 4 pranchas de fósseis. 

1 - Descrição dos fósseis encon• 
trados em rochas argilosas -no alto 
Amazonas, por W. M. Gabb. (Tradução 
de Matias Gonsalves de Oliveira Roxo). 
-Descrição dos fósseis coletados por 
James Orton em Pebas, próximo à di
visa com o Peru. 

a - Notícia sôbre os moluscos co
ligidos por C. Barrington Brown, A. R. S. 
M., nas formações ·terciárias dos rios So
limões.e Javari, no Brasil, por R. Ethe
ridge. (Tradução de Matias Gonsalves 
de Oliveira Roxo). Descrição minuciosa 
de 14 fósseis. 

3 - Conchas terciárias do vale do 
Amazonas4)or Henry Woodward. (Tra
dução de Matias Gonsalves de Oliveira 
Roxo). - Descrição minuciosa de 19 
fósseis; considerações sôbre o habitat 
desta fa'lllla e do primitivo estuário do 
Amazonas. 

4 - Brev~ notícia sôbre os fósseis 
terciários do alto Amazonas, por Matias 
Gonsalves de Oliveira Roxo. - Apa
nhalb histórico dos trabalhos geologi
cos realizados na região; enumeração 
dos fá9seis terciárfos do Amazonas, 

BOLETIM 12. - NOTAS GEOLÓ
GICAS E ECONôMICAS SôBRE O 
V ALE DO RIO SAO FRANCISCO .. --.,. 
Horace E. Williams. 1925, 58 páginas, 
diagrama de descarga do São Francis
co, 2 cortes geológicos, 1 gravura dese
nho, 47 fotos. 

Introdução; generalidades sôbre os 
trabalhos geológicos, .topográficos e 
econômicos realizados na região, as 
possibilidades agrícolas, condições de 

vida, tipo humano, as cachoeiras, etc. 
Notas topográficas e geológicas; carac
teres fisiográficos e topográficos do vale 
do São Francisco a leste de Sobradinho; 
o peneplano oriental do vale e sua tec
tôtlica terciária ou cretácea; a caatin
ga e o vaqueiro; o arqueano; o <?retá
ceo e sua tectônica; linhito de Soares 
e São Pedro Dias; o folhelho cretáceo 
e possível correlação ao petrolífero da 
costaj geologia entre Cabrobó e divisas 
Ceara-Pernambuco e suas rochas; ocor
rência de rochas metamórficas e chist~ 
na região de Lagoa até o norte da di
visa Ceará-Pernambuco e seu forte re
lêvo; arenito cretáceo (?) de Santa 
Rosa. Geologia econômica; distribui
ção das ocorrências de calcáreo; aflo
ramento de minério de ferro; notícias 
das ocorrências de ouro; ferro e ferro 
cromado de Trempé e Paj eú; minério 

. de cobre de Carnaíba; situação; na
tureza e minerais associados; origem; 
a região das dunas do São Francisco; 
região de maior ocorrência; altura; 
constituição; considerações sôbre a 
proveniência do material das dunas; 
captura do alto Rio Grande; erosão dos 
afluentes do São Francis,co; desloca
mento do leito do São Francisco; me
canismo do. deslocamento do material 
para a região das dunas; da impratica
bilidade de captar algum afluente do 
São Francisco para o Jaguaribe nesta 
região. Chuvas; intensidade nas fraldas 
das serras e na caatinga; da umidade 
do solo, armazenamento, captaçãio e 
natureza da água do subsolo; condi
ções de condensação e precipitação na 
região; época e tipo das precipitações; 
irregularidade das chuvas; região mais 
sêca que a mais sêca do Ceará; consi
derações e quadros pluviométricos de 
vários postos pluviométricos do São 
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Francisco e de evaporação à sombra no 
Hôrto Florestal de Juàzeiro; tipos de 
aparelhos de evaporação aconselhados 
para a região; importância da deter
minaÇão da evaporação para a agricul
tura e para o projeto de elevação d'água
de Cabrobó para Jaguaribe; as chuvas 
das regiões montanhosas; a importân
cia dos trabalhos da I.F.O.C.S. para 
os múltiplos problemas do Nordeste· 
valor dos "Dados Pluviométricos" e dÓ 
"Boletim de Normajs" na avaliação das 
P<?SSibilidades artesianas na Chapada 
Diamantina; quadro das precipitações 
na Chapada Diamantina. Ventos· re
gião do vale dominada pelos ve~tos· 
auxílio à navegação; as dunas; cat~: 
ventos; velocidade; utilização dos ven
tos; irrigação por elevação d'água à 
fôrça motriz dos alíseos; considerações 
sôbre a fôrça motriz do vento e a ins
talação de cataventos; quadro da ener
gia do vento; dados para a irrigação 
por cataventos. Cataventos; tipos; des
c~ição. Madeiras- <le construção; rela
-çao das espécies e sua distribuição con,.. 
forme a natureza das zonas; possibili
dades da· cultura de eucalipto; Açu
des particulares na região sêca · distri
buição, construção e sua utilizac;'ão. En
sino agrícola e artes manuais; conside- · 
rações sQ.bre a importância de sua ins
•1ação na região; indicada a cultura 
de alfafa. Terras irrigáveis; zonas pro
pícias à irrigação por águas do São 
Francisco; condições locais favoráveis à 
construção de barragens submersas· 
vantagens dêste sistema; área irrigá: 
vel; !l-S melhores terras para irrigação; 
as varzeas ao longo do São Francisco· 
exte'1.são destas várzeas; conselhos sô: 
bre o sistema de captação da água para 
irrigação. O projeto Cabrobó-Ceará; 
como nasceu a idéia; a topografia e 
~eol~gia da região; dific~ldac;ie na rea
lizaçao do projeto; as tres s~luções do 
problema. O regime das águas do São 
F!ancisco; analog~as de.regime dos rios 
Sao Francisco e Nilo; considerações sô
bre cheias e vazantes dos dois rios e 
as épocas de agricultura na Africa é no 
Brasil; observações llmnímétricas as 
oscilações do nível d'água e a descarga 
do rio; chuvas, enchentes e seus efei
tos; levantamento topográfico; idéias 
sôbre seu melhor aprovei tamente. O 
rio Salitre; suas várzeas, fertilidade e 
irrigação; o curso; regime das águas; 
descarga normal; fisiografia da planí
cie do vale; sistemas orográficos cir
cundantes do vale do Salitre; estrutura 
do vai.e, um sinclinal; suas rochas cal
c~z:e?-terciária;S do fundo do vale; pos
s1b1lldades de agua artesiana em vários 
B.G. ,__ 9' 

pontos do vale e possibilidades agrico.:. 
las; salubridade. Depósitos salitrosos • 
topografia. cárstica da região; lapas é 
cavernas, tipos e origens de animais po
voadores das grutas e a formação de 
depósitos de terra salitrosa fosfatada; 
ocorrências e exploração; tratamento 
e ~reparo do azotato de potássio, em
B!ego ~e cinza de chiqueiro na Uxlvia
o;ao; sobre as possibilidades e a cuba
ge~ do salitre das lapas. 

BOLET~M 13. - Vários autores. 
1925, 127 paginas, 5 mapas geológicos 
4 cortes geológicos, 4 fotos, bibliografià 
de 8 obras. 

1 - Jazidas de ouro de Curo de 
Cutié, por Djalma Guimarães. - Si
tuação geográfica; histórico da desco
berta de ouro; fisiografia; aspecto oro
gráfico e !êde hidrográfica; geolo
gia; descriçao do percurso e das rochas 
entre Barra do Cuité e o vale do Ma
ria Comprida; o cascalho do rio· ocor
rência de quartzito e sua atitude: cons 
tituição do quartzito; trabalho~ anti: 
gos de exploração; d!seordância dos 
quartzitos e anflbolochistos com gnai$
se em Cachoeira; considerações sôbre 
as ~~has, sua distribuição tectônica na 
reg~~~; petrografia; composição mine
ralog1cas das rochas colhidas na região 
e nos poços e galerias de pesquisa; mi
neralogia; estudo dos minerais e con ... 
centrad~s. Inclusive do ouro paládio. 
Conclusao; . considerações demonstra
tivas da ocorrência da "Série de Minas" 
na região; discordância da "Sétie de 
Lavras" sôbre a de "Minas" na re
gião . Arqueogênese do ouro; considera
ções sôbre as épocas tectônica~ for.
madoras das jazidas metalíferas anti
gas; gênese da jazida aurífera da La
vra de Cuité; observações sôbre a com .. 
pos!ção litológica e mineral da jazida 
e sobr~ o mecanismo da .mineralização 
e fe~opienos correlatos. Prospecção; 
descnçao dos traba1hos de galeria e po
ços real!zad5>s; instalações; maquiaaria 
e orgamzaçao. Tratamento do minério· 
descrição do processo empregado~ con.:· 
selhos técnicos do autor . Interp~taçãci 
do trabalho analítico; conClusões sôbre 
a distribuição e riqueza do minério. 
Aspect~ ~c?nômico ; considerações sôbre 
as poss1b1hdades de exploraçção econô~ 
mica, face à riqueza da jazida. 

2 - Sondagens de Cururupe, muni
cípio de Ilhéus, Estado da Bahia por 
Gérs_on d'e Faria Alvim . - Geologla da 
regiao; rochas; fósseis; betume. Son-" 
dagens; perfis litológicos dos furos: 
Análises e considerações sôbre a subs-
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U.ncia asfáltica do afloramento de 
Cttrurupe. 

3 - Sondagens ao aço granulado, 
por Gérson de Faria Alvim. - Conside
rações gerais sôbre os depósitos econô
micos, suas investigações e processos de 
sondagem; tipos de sonda; descrição do 
maquinario, instalação e marcha das 
operações de perfuração; dos acidentes 
de sondagens e pescarias; considera
ções sôbre a escolha do local para son-
dagem; conclusão. · 

4 - Estudo da turfa de Vila Nova, 
por Mário Saraiva. - Transcrição e re
a,ultado das análises. 

5 - A bacia cretácea do rio Alma
da, município de Ilhéus, Estado da Ba
hia, por Eusébio de Oliyeira. - Refe
rências ao folhelho betuminoso e pei
xes fósseis do rio Almada; geologia e ro
chas da região; distribuição 'estratigrá
fica e petrografia das rochas; a depo
sição -dos sedimentos e o ambiente con- · 
temporâneo da fisiografia e da erosão; 
estrutura geolpgica dos fblhelhos de 
Bom Princípio; fósseis e análises dêste 
folhelho; descrição dos afloramentos 
de rochas; folhelhos betuminosos, seus 
peixes fósseis e análise, da ilha de Ba
cuparituba; recifes de corais a desco
berto, revelando elevação fecente da 
costa. Análises dos folhelhos betumi
nosos de Bom Princípio e da ilha . de 
Bacuparituba. 

6 - Notas preliminares sôbre as 
jazidas de ferro dos municípios de Join
ville e São F,rancisoo, Estado de Santa 
Ca:tarina, por Alberto Ildefonso Eri
chsen. - Considerações sôbre o dis
trito ferrífero; divisão dos estudos em 
zonas; zona ocidental; situaçj'í.o; fisio
grafia; relêvo; ... banhados"; rêde bidro
fráfica; flora; ~opulação; clima; salu
bridade; vias de comunicação e portos; 
geologia; natureza, distribuição, tecto
nica, relêvo e solo da região. Jazida de · . 
ferro; perfil geral litológico das jazidas; 
considerações gerais sôbre a sua. gêne
se, segundo Richard Beck; estudo com
pleto das jazidas e análises químicas 
das amostras das jazidas da Serra Feia 

e. Salobro; curso do rio Pardo; geolo
gia; rochas; enchentes; o rio Salobro· 
rochas e diamantes; lavra e operações: 
ter~inologia garimpeira; estudo e des: 
criçao dos satélites; considerações sô
bre a rocha matri.z do diamante, face 
aos trabalhos de DerbY: Francisco ·Pau
lo de Oliveira, Draper e Djalma Gui
marães; da estrutura e idade da rocha 
matriz em Boa Vista, na serra do Es
pinhaço; discussão da possibilidade de 
duas épocas diamantinas no Brasil. 

8 - Breve . notícia sôbre uma jazi
da de samarsquita, columbita e mona
zita, por Djalma Guimarães. - Situa
ção da jazida; rochas e solo da região· 
ocorrências dêstes minerais no pegma: 
tito; seus caracteres; . pesquisa; modo 
de associação dos três minerais· for
mas cristalinas, análises e caracteres 
da columbita e da samarsquita; refe
rências a monazita. 

9 - Épocas metalogênicas do Bra
sil, por Eusébio de Oliveira. - Conside
raçõe~ sôbre a relação entre as jazidas 
metallferas e as rochas ígneas intrusi- . 
vas e, portanto, os movimentos dias
tróficos; considerações sôbre as épocas 
metalogênicas precambriana, · caledo
niana, herciniana, terciária ·e quater
nária. 

BOLETIM 14. - FôRÇAS HIDRAU
L~Cf\S. - (Trabalhos de 1920-1923). 
Vanos autores. 1925, 56 páginas 20 
plantas de cachoeiras, 1 gráfico de des
carga do Paraíba, duas secções do 
Paraíba e Iguaçu, 1 mapa cada~tral 
hidrográfico; 28 fotos. · 

.. 1 - Fôrças hidráulicas, por Luís 
Lofgren. - Histórico da criação e or
~anização da Secção de Fôrças Hidráu
llcas; os iwus primeiros trabalhos; con
ceitos de Gonzaga de Campos sôbre os 
estudos hidro-elétricos. · 

2 - Rio Iguaçu, por Araken de Aze
redo Coutinho e Ernesto de Melo Filho. 
- Descarga em União da Vitória· sal
tos em União da Vitória; saltos dos seus 
afluentes. Salto Grande; estudo topo
gráfico e descarga. Salto Kulmann · si
·tuação; extensão e altura; levanta~en-e a jaz~da Iahn. Zonas oriental, norte 

e sul de Joinville; geologia, fisiografia, 
rochas, análise dos minérios das jazidas 
de Paranaguá-Mirim, Morros Pirabira
ba e Sambaqui,_ Barra e Itapocu. 

. to; potência; rochas . 

7 - Jazidas de diamantes do Salo
bro, por Eusébio de Oliveira. - Refe
rências à jazida de Salobro p·or Gor
ceix, Francisco de Paulo Oliveira e Der
by, meios de transporte de Cana vieiras 

3 - Rios dos Patos, São João e 
Iguaçu, por Anibal Alves Bastos. -
Rio dos Patos; descrição do curso; estu
do dos saltos l3arão de Capanema e 
Rio Branco; potência. Rio São João· 
salto São João; sua potência. Rio Igua: 
çu; salto Caiacanga; situação; levan
tamento; potência. 

... 
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4 - Rios Braculí e Ariró, por Luís 
Lõfgren. - Descrição dos cursos; suas 
descargas. 

1 - Rio Abacaxis, por Paulino F. 
de Carvalho. - 1920. Descrição do cur
so do rio; as rochas do terciário ocor
rentes; ausência de fósseis terciários 
e de carboníferos; arenito dos Traves
sões. Rio Maué-Açu; suas rochas. 

5 - Rio Paraiba, por José Quirino 
de Avelar Simões. - Considerações sô
bre o projeto de aproveitamento do rio 
em duas secções cfe desníveis; aprovei- ' 2 - Rio Paranari, por Avelino I. 
tamerito entre Queluz e Paredão; apro- de Oliveira. '-- 1918-1919. Sondagem e 
veitamento entre ·Paredão e Funil; po- estudos geológicos; descrição do curso; 
tência dos trechós e total; projeto San- o terciário; rochas; secções dos barran
ta Branca-Jacareí; estudo e quatro va- cos; contacto terciário-carbonífero; ro
riantes do projeto; barragem; potên- chas e fósseis carboníferos; contacto 
eia em uma das soluções. . carbonífero devoniano (?); rochas e 

6 _ Projeto Paraíba-Guandu, por fósseis devonianos; contacto com o pór
Luís Lõfgren. - Fisiografia e desnível firo; cachoeiras; contacto pórfiro-gra
do Paraíba entre Barra do Piraí e Pa- nito; navegabilidade e atividades. 
racambí; projeto de aproveitamento; 3 - Rio Amana, por Paulino F. de 
desenvolvimento do projeto, variantes e Carvalho. - 1920. Estudo e fósseis co
a solução pela inversão do curso do Pi- lhidos por Chandless e por Gonzaga 
rai; traçado geral do projeto; dados de Campos; levantamento, fisiografia 
técnicos e descrição do traçado; traba- e rochas; cachoeiras; quartzito siluria
lhos topográficos; orçamento; outra no?; contacto do quartzito e granito. 
solução; ·descarga do rio Paraíba; ob- 4 - Rio Munguba, por Paulino F. 
servações e medições. de Carvalho. - 1920. Descrição fisio-

7 - · Rio Cervo, por Francisco de gráfica do curso; as rochas ocorren
Paula Boa Nova. - Situação; cachoeira tes; folhelho betuminoso e sua análise; 
"Quebra _Panelas", descarga e potência . o quartzito do Amana; secções dos bar

rancos. 
8 - Vale do rio Doce, por Antônio 5 - Rio Urupadí, por Avelino I. de 

José Alves de Sousa. - Estudo, potên- Oliveira. - 1920. O curso, o terciário, 
cl,a, distância de Ouro Prêto e objetivo rochas, perfil e atitude; contacto terciá
do estudo da cachoeira do Furquim; es- rio-carbonífero; rochas carboníferas e 
tudo estimativo da vazão, desníveis, calcáreos fossilíferos; contacto carboni
potência das cachoeiras da Chapada, 
do Salto, de Maquiné, dos Caldeirões, fero-arqueano; devoniano neste con-
do Grão Pará, do Bento Pires, dos Bicas, tacto(?) · 
do Guerra, do Piracicaba, do Piranga e 6 - Rios Curauaí e lmbetuí, por 
do Xopotó. Avelino I. de Oliveira. - 1920. Estudo 

. em tôrno da sondagem de Bom JesuSi 
9 - Rio São Francisco, por Megál- situação dos dois rios. Rio Curauai; 

vio da Silva Rodrigues. - Cachoeira de seu curse; terciário; rochas e contacto 
Paulo Afonso; situação; · o ambiente com 0 carbonífero; conglomerado de 
econômico da região; o curso na zona contacto; rochas e calcáreo carbonife
da cachoeira; desnível; descarga; tra- ro; coluna geológica do Curauai. Rio 
balhos de campo. Cachoeira Itaparica; Imbetuí; terciário. Paraná dos Ramos e 
situação; curso na região da cachoei- rios Uaicurapá, Mamuru e Mariacoã; 
ra; desnível; considerações sôbre o rêde hidrográfica do paraná dos Ra
aproveitamento; trabalho de campo. mos; terciário e recente; rio Uaicura
Organização do cadastro da.S cachoei- pá; rêde hidrográfica e fisiográfica; ro
ras; divisão do Brasil, sob o ponto de chas. Rio Mamuru; rêde hidrográfica, 
vista hidrográfico, em 8 grandes bacias; rochas e altitude. Rio Mariacoã; curso, 
dados do ficha rio . . fisiografia; rochas terciárias; conglo

. . 
BOLETIM 15. -RECONHECIMEN

TOS GEOLóGICOS E SONDAGENS NA 
BACIA DO AMAZONAS. - Vários au- · 
tores. 1926, 128 páginas, 12 mapas de 
rios, 30 fotos. Introdução; objetivo dos 
trabalhos; marcha e desenvolvimento 
dos serviços. 

1.ª Parte. - Reconhecimentos geo
lógicos e sondagens efetuadas na região 
entre os rios Abacaxis e Tapajós . 

. merado de contacto terciário-paleozói-
co (?) . . 

7 - Vale do rio Tapajós, por Pauli
no F. de Carvalho. - 1920-1921. Rela
ção dos trabalhos realizados, baixo Ta
pajós; a foz; Santarém; fisiografia; ro
chas e serra da Piroca e outras eleva
ções, segundo Katzer de idade neogê
nia e diferente do terciário do norte do 
Amazonas; perfis litológicos;. conglo
merado e contacto terciáriq-carbonife-
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ro; Curi, um lago e não um rio; rochas 
carboníferas e fossilíferas; perfil no 
carbcmifero; ·~hornsteine" carbonífero; 
fossilífero; eruptiva do Çuri; ~lcáreo 
Barreira; terciário em Itaituba; perfil 
a montante de Itaituba, estudo do 
igarapé Bom Jardim, seus fós.seis car
boníferos e perfil vertical; conglo
merados na bôca do Bom Jardim, se
gundo Katzer; calcáreo fossilífero do 
Paredão no Bom Jardim, seu perfil ver
tical e análise; "folhelho de Barreiri
nha";' folhelho betuminoso, segundo 
Katzer; sua ocorrência no Tapacurá
·Açu; caráter litológico dêste folhelho; 
"chert" entre os folhelhos e o calcáreo; 
concreções calcáreas e seu estudo por 
Katzer; as rochas· em Santo Antônio; 
os fósseis de São Vicente citados por 
Hartt; contacto com o pórfiro em São 
Luis; idade dos folhelhos segundo 
Katzer e Derby. Médio Tapajós; zona 
zonas de cachoeiras, estudos de Hartt, 
Derby e Katzer; pórflros das cachoei
ras; navegação; os pórfiros cortando 
sedimentos antigos, talvez s1luriano; 
contacto pórfiro-granito; ocorrência de 
arenito na região do pôrto de Santa 
Maria; arenito idêntico ao "Pareeis"? ; 
arenito em Ponta Rica metamorfizado 
por pórfiro? ·; as rochas aflorantes até 
a cachoeira de Montanha; as idades de 

.pórfiro e do diabãsio, segundo Katzer. 
Rio Cupari; os trabalhos anteriores; a 
geologia segundo H. Smith; salubrida
de; afloramento de gipsita; carbonífero 
'e rochas; perfis verticais; fósseis; diá
bases; estudo do rio até Repartimento 
e dos seus formadores: Tinga e Pixuna. 
'l'ravessla por terra de V1la Braga para 
Santa Cruz no rio Mariacoã; a viagem; 
lltigio da zona; uma luta; arenito fos
silifero à altura do igarapé do Siinão; 
calcáreo; nenhum afloramento até ro
chas terciárias; San ta Cruz do Maria
coã; homenagem à memória de Mílton 
Vieira. Tra'tessia por terra entre Vila 
Braga e o barracão do Japlim no rio 
Urupadi; objetivo; a viagem; conside
rações sôbre povoamento e atividades 
da região; fisiografia; rochai e fósseis 
ocorrentes. Reconhecimento geológico 
ao norte de Alenquer; considerações ge
rais; fundação de Alenquer; . o municí
pio; vias de comunicação; as rochas · 
aflorantes; a est,rada Lauro Sodré; peS
quisa de galena; folhelho fossilífem de 
Vento Fresco. Rio baixo Amazonas; fi
siografia; baixada terciária; suas pos
sibilidades; Monte Alegre e. seus folhe
lhos pretos betuminosos. Sondagens 
efetuadas; instalação, perfuração, co
luna litológica do furo, análise de 
águas, das ·sondagens ns. 1, 9, 15 e 25. 

2.ª Parte. - Estudos geológicos nos 
arredores de Belém do Pará. 

1 - Reconhecimentos geológicos 
entre a costa atldntica de Maracanã e 
Pirabas e a Estagão Experimental na 
Estrada de Ferro Bragança, por Pau
lino F. de Carvalho .• 1920. - Conside
rações sôbre os estudos e coletas de fós
seis de D. S. Ferreira Pena, Hartt V. 
Kraztz e Katzer; as pesquisas do au
tor. Reconhecimento em Pirabas; tra
ços gerais sôbre a idade dos fósseis de 
Pirabas e sua oorrelação com os de ou
tros locais; perfil geológico de Ponta 
de Pirabas; descrição da região, suas 
rochas e fósseis; •perfil na Fazenda. 
Rio Pirabas; curso e rochas. Rio Axin
dena; perfil litológico. Rio Inajá; 
afloramento de arenito. Salinas; a ci
dade; arenito calcáreo fossilífero. Rio 
Maracanã; o seu curso. Trabalhos efe
tuados na Estação Experimental; si
tuação da estação; pesquisas; perf1l de 
um poço e descrição das camadas; aná
lises de calcáreo do poço. Arredores da 
estação Tauari; perfil. Correlação dos 
terrenos; comparação dos fósseis en
contrados em Pirabas e na Estação Ex
perimental. 

2 - Reconhecimentos geológico!. 
nos rios Guajará e Capim, por ·Egeu )'I. 
de Almeida Gomes e Avelino I. de Oli
veira. 1922. - Considerações sôbre os 
estudos realizados na região costeira; 
o curso do Guajari; ~s camadas argi
losas e seu aproveitamento; o rio Ca
pim; quartzito (?); as argilas; perfis. 

BOLETIM 16. - NOTAS SOBRE 
A GEOLOGIA E OS RECURSOS MINE
RAIS DO NORTE DO CEARA. - Ho
race E. Williams. 1926, 42 páginas, 2 
plantas geográficas, 1 corte geológico, 
7 fotos, bibliografia de 19 obras. 

Introdução - razões .do trabalho; 
o aparecimento de pedaços de carvão 
de pedra em Chava!. Topografia; oro
grafia; hidrografia; relêvo e altitudes; 
pôrto de Chaval; dunas; maciço da Me
ruoca; sertão; Serra de Ibiapaba e Ser
ra Grande e seus paredões orientais. 
Clima; ventos; as chuvas, ias sêcas e a 
questão da água e da provisão de ali
mentos em mêdas e silos; desenvolvi
mento da região pela instrução e "sítios 
modelares". Geologia; geomorfologia 
da região. Recente, dunas e lagoas; as 

· salinas; a 1lha' dos Passarinhos e os 
guarás. Terciário, os recifes e seu pe
rigo à navegação costeira. Neop1,1.leo
zóico; a Série de Ibiapaba ou de Serra 
Grande; extensão, constituição litológi
ca, sua deposição, sua estrutura com 
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caracteres de anticlinal, sinclinal e fa
lhas. Origem estrutural do grande pa
redão da serra; ambiente gerador da 
série, proveniente da região mais a-les
.te. Discussão sôbre a idade destas for
mações. Calcáreos; gruta de Ibajara; · 
possível idade siluriana para esta for
mação; quartzitos e chistos micáceos da 
Série Ceará; espessura, composição; 
distribuição; dobramento, falhas e es
truturas; sua idade, algonquiano. Gra
nito, gnaisse, etc., sua distribuição; 
composição mineralógica; tectônica da 
região e ligação com o maciço de Me
ruoca. Fisiografia; geologia e geologia 
histórica das formações do arqueano 
ao recente e gênese estrutural. Capta
ção das nascentes do Acaraú pelo rio 

Poti. Depósitos econômicos; camadas 
do itabirito e blocos de magnetita, o 
minérit> de ferro do Chaval; dezenas 
de toneladas do minério. Cobre; ocor
rência da Pedra Verde; impregnação 
de calcosina e calcopirita; cobre nati
vo. Manganês; ocorrência em Tuba
rão. Salitre; Lapa de Ubajara. Calcá
reos; na Serra de Andirobas, a NE de 
Ubatuba, etc. Pedras de construção; 
gnaisse de Granja; arenito de Ibiapaba; 
estação de Cariri. ) Carvão de pedra; 
ausência da formação promissora. Ar
gila; camada no nordeste do Estado; 
depósitos de caulim; argila branca da 
Serra de Ibiapaba. Salinas: margens 
dos rios Ubatuba e Camocim. Ouro; 

'ladeira da Mina,' perto do Ipu . 

~ AOS EDIT()RES: 1!:ste "Boletim" não faz publicidade remunerada, entretanto regisiara o• 
.,... comentará u contribuh:ões sôbre geografia ou de interêsse geográfico que sejam enviadu 
ao Conselho Nacional de Geografia, concorrendo dêsse modo para Jllais ampla difusão da biblio
grafia referente à geografia brasileira. 



·Leis e Resoluções 

Legislação federal 

Ementãrio das leis e decretos publica~os no período de 1 a 15 
de ju'nho de "1948 

Leis 
Lei a.• 282, de 24 de maio de 1948 - "Reorga- . 

niza o Departamento Nacional da Criança 
do Ministério da Educação e .Saúde". 

"Dh\rlo Oficial" de 1-6-948. 

Lei n.• 283, de 24 de março de 1948 - Assegura 
licença especial aos funcionários públicos, 
civis e militares". 

"Diário Oficial" de 1-6-948. 

Lei n.0 284-, de 2'7 de mareo de 1948 - "Auto
riza a abettura do crédito especial de 
Cr$ 50.4611.500;00 para aquisição de uni
cj.ades desnhadas ao- Servico de Navegação 
da Bacia do Prata" . . 

"Diário Oficial" de 1-6-948. 

Lei n.o 285, de .IS de Janho de 1948 - "Modi
fica a redação do artigo 1. 9 do decreto 
n.o 6 481 de 2õ de junho de 1928 e revoga 
o decreto-lei n. 9 6 234, de 8 de fevereiro 
de 1943". 

"Diário Oficial" de 10-6-948. 

Lei n.0 286, de 5 de junho de 1948 - "Concede 
as honras de pôsto de Contra-Almirante 

ao Capitão de· Mar e Guerra Alvaro Al
berto da Mota Silva". 

"Diário Oficial" de 10-6-948. 

Lei n .0 28'7, de 8 de Junho de 1948 - "Aúto
rlza a abertura pelo· Ministério da Jus
tiça .e Negócios Interiores, de crédito es
pecial para atender a despesas de pessoal 
do Corpo de Bombeiros do Distrito Fe
deral". 

"Diário Oficial" de 10-6-948. 

Lei n.o 28'7, de 8 de junho de 1948 - "Conce
de vantagens a militares e civis que par
ticiparam de operacões de guerra". 

"Diário Oficial" de · 16-6-948. 

Lei n.o 289, de 10 de Junho de 1948 - "Abre 
pelo Ministério da Educação e Saúde cré
dito especial para custear as despesas de 
viagem e tratamento nos Estados Unidos 
da América do Norte, do professor João 
Bruno Allpio LObo". 

"Diário Oficial" de 10-6-948. 

Decretos 
Deereto n.º 24 481, de 5 de fevereiro de 1948 -

N Autoriza o govêrno do Eatado do Rio 
Grande do Sul a pesquisar carvão mineral 
no municlplo de São Jerônimo, Estado do 
Rio Grande do Sul". 
"Diário Oficial" de 7-6-948. 

Decrete n. 0 24 882, de 2'7 de abril de 1948 -
"Aprova a reforma dos estatutos da So
ciedade que menciona". 
"Diário Oficial" de 12-6-948. 

:o.ereto n.0 24 885, de 28 de abril de 1948 -
"Desincorpora e emancipa lotes rurais do 

· Núcleo Colonial Santa Cruz, no Distrito 
Federal". 
"Diário Oficial" 12-6-948. 

Decreto n. • 24 906, de SÕ de abril de 1948 -
"Autoriza estrangeiro a adquirir o doml
nio útil de marinha, que menciona, situado 
nesta capital". 
"Diário Oficial" de 4-6-948. 

Decreto n.0 24 910, de 4 de ~aio de 1948 
"Aprova as normas do cerimonial público 
dos Estados Unidos do Brasll e a ordem 
geral de precedência". 

"Diário Oficial" de 1-6-948. 

Decreto n. o 24 913, de '7 de maio de 1948 -
"Revoga o .decreto que concedeu à socie
dade anônima "General Mllls Inc. do Bra
sil" autorização para funcionar na Repú
blica e cassa a respectiva carta". 

"Diário Oficial" de 8-6-948. 

Decreto n.o 24 917, de 7 de maio de 1948 -
"Autoriza estrangeiro a adquirir o . do
minio útll do terreno de marinha que 
menciona, situado nesta capital" . 

":Oiário Oficial" de 6-6-948. 

Decreto n.0 24 972, de 17 de mareo de 1948 -
"Aprova. alterações introduzidas nos esta-
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tutos da Companhia de Seguros "Aliança 
da Bahia". 

"Diário Oficial" de .9-6-948 . 

Deereto n.0 25 000 de 26 de maio de 1M8 -
- "Autoriza o cidadão brasileiro Gervásio 
Alves Pereira a pesquisar calcáreo, calce
dônla, calcita e associados no munlclpio 
de Pedro Leopoldo, Estado de Minas Ge
rais". 

"Diário Oficial" de 1-6-948. · 

Decreto n. 0 25 001, de 26 de maio de 1M8 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Otávio 
Mendes da Silva Guimarães a lavrar fena
qulta, fluorita e feldspato no munlclplo 
go Rio Piracicaba, Estado de Minas Gerais". 

"Diário Oficial" de 1-6-948. 

Decreto n.º 25 002, de 26 de maio de 1948 -
"Autoriza o cidadão brasileiro .Juvenal 
Vieira a pesquisar mármore e associados 
no municlpio de Itabirito, Estado de Mi
nas Gerais". 

"Diário Oficial" de 5-6-948. 

Decreto n.0 25 003, de 26 de maio de 1948 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Roberto 

· Staino a lavrar jazida de minério de 
ferro no munic!plo de Sabará do Estado 
de Minas Gerais". 

"Diário Oficial" de 5-6-948. 

Decreto n.0 25 004, de 26 de maio de 1948 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Manuel Al
tivo de Sousa a pesquisar cassiterita e 
associados no munlclplo de São .João del 
Rei, Estado de Minas Gerais". 

"Diário Oficial" de 5-6-948. 

Decreto n.º 25 006, de 26 de maio de 1948 -
"Autoriza a emprêsa de mineração Ernes
to Zaben & Filhos Ltda. a lavrar coralim 
e associados no município e Estado de 
São Paulo" . 

"Diário Oficial" de 5-6-948. 

Decreto n. o 25 007, de 26 de maio de 1948 -
"Autoriza o cidadão brasileiro W!lton Pais 
de Almeida a pesquisar areia quartzosa, 
no munlclpio de · São Vicente, Estado de 
São Paulo". 

"Diário Oficial" de 5-6-948. 

Decreto n. 0 25 008, de 26 de maio de 1948 
"Autoriza o cidadão brasileiro Antônio Fer
r eira da Costa Azevedo a pesquisar água 
mineral no municlplo d e Olinda, Estado 
de Pernambuco". 

"Diário Oficial" de 5-6-948. 

Decreto n.0 25 009, de 26 de maio de 1948 -
"Autoriza a cidadã brasileira . Maria de 
Lourdes Leite Guimarães a pesquisar cas
siterita e associados no municlpio de São 
.João dei R ei, no Estado de Minas Gerais". 

"Diário Oficial" de: 5-6~948. 

Decreto n.0 25 010, de 26 de maio de 1948 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Romeu de 
Leonardo Truda a pesquisar amianto no 
munlclpio de São Sepe, Estado do Rio 
Grande do Sul". 

"Diário Oficial" de 5-6-948. 

Decreto n. o 25 011, de 26 de maio de 1M8 -
"Autoriza o cidadão brasileiro AntODlo 
Adalberto Pinto a pesqulear dlamantee e 
assocladoe no munlclplo de DiamanHDa, 
Estado de Minas Gerais". 

"Diário O!lclal" de 5-6-948. 

Decreto n.0 25 012, de 26 de maio de 1M8 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Céllo Bor
ges de Gouveia a pesquisar quartzo feklll
pato e associados no munlclplo de Rio 
Bonito, Estado do Rio de .Janeiro". 

· "Diário Oficial" de 5-6-948. 

Decreto n. 0 25 013, de 26 de maio · de lMll -
"Autoriza a emprêsa de mineração "Cire 
Ribeiro Pereira Ltda" a pesquisar millê
rlos de potássio e associados no muai
clpio de Aguas da Prata, no Estado tle 
São Paulo:•. 

"Diário Oficial" de 5-6-948: 

Decreto n.0 25 014, de 26 de maio de lMI -
"Autoriza o cidadão brasileiro Carlos Lou
reiro da Cunha e: pesquisar caullm, quar
tzo , argila e associados no municlpio de 
Mojl das Cruzes, Estado de São PaW.". 

"Diário Oficial" de 5-6-948. 

Decreto n . 0 25 015, de 28 de maio de llMS -
"Revalida com modificações o decreto 11. • 
4 652, de 6 de setembro de 1939, que outor
gou ao govêrno do Estado de Minas Gerais, 
concessão para o aproveitamento da ener
gia hidráulica, de uma queda d'água no 
rio Ticororó, no município de Grão Ko
gol, Estado de Minas Gerais". 

"Diário Oficial" de 2-6-948. 

Decreto n.0 25 016, de 28 de maio de l!IU -
"Autoriza a Companhia de Latlclnio11 Rio 
Prêto, estabelecida na cidade de Rio 
Prêto, Estado de Minas Gerais a ampliar 
suas Instalações". 

"Diário Oficial" de 12-6-948. 

Decreto n.0 25 030, de 31 de maio de 1M8 -
"Exclui do regime de licença prévia de 
que trata a lei n.• 262, de 23 de feTe
reiro de 1948, os artigos que menciona". 

"Diário Oficial" de 2-6-948. 

Decreto n. 0 25 031, de Sl de maio de 19M -
"Autoriza o Serviço do Patrimônio tia 

União a aceitar doação de dois terre-". 

"Diário Oficial" de 2-6-948. 

Decreto n.0 25 OM, de 1 de Junho de 1948 -
"Aceita a doação dos imóveis que meneio
na situados em diversos Estados". 

"Diário Oficial" de 3-6-948 . 

Decreto n.0 25 035, de 2 de Junho de 1M8 -
"Suspende no Exército, Marinha e Aen
náutlca, as concessões de engajamento de 
soldados até 31-12-1949". 

· "Diário Oficial" de 4-6-948. 

Decreto n.º 25 036, de 2 de Junho .de 1M8 -
"Autoriza o Serviço do Patrimônio da 
União a aceitar doação de dois terreJMlll". 

"Diário Oficial" de 4-6-948. 
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Decreto n.0 25 037, de 2 de Jnnho de 11N8 -
"Autoriza o cidadão brasileir<;> .:fosé Mar
tins Machado a pesquisar manganês e as
sociados nos munlciplos de Simonésia e 
Cai:atlnga, Estado de Minas Gerais". 

"Diário Oficial" de 7-6-948. 

Decreto n. o 25 038, de 2 de junho de 1948 -
Autoriza o cidadão brasileiro Francisco de 
Assis Carvalho a pesquisar calcáreo e as
sociados no munlciplo de Lavras, Estado 
de Minas Gerais". 

"Diário Oficial" de 7-6-948. 

Decreto n.0 25 039, de 2 de junho de 1948 
"Autoriza o cidadão brasileiro Djalma 
Fernandes Teixeira a pesquisar ardósia 
e calcáreo no municipio de Matozinhos, no 
Estado de Minas Gerais". 

"Diário Oficial" de 7-6-948 .• 

Decreto n.0 25 040, de 2 de junho de 1948 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Raimundo 
Soares de Azevedo Júnior a pesquisar 
caulim, argila e associados no municipio 
de Uberaba, Estado de Minas Gerais'', 

"Diário Oficial" de 7-6-948. 

Decreto n.0 25 041, de 2 de junho de 1948 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Luis Fa
voa a p'esquisar mica e associados no mu
niclpio de Juiz de Fora, no Estado de 
Minas Gerais". 

"Diário Oficial" de 8-6-948. 

Beereto n. 0 25 042, de 2 de junho de 1948 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Abilio 
Wolmey a pesquisar ouro e associados· 
no municlpio de Dlanópolis, Estado de 
Goiás". 

"Diário Oficial" de 8-6-948. 

Decreto n. 0 25 043, de 2 de junho de 1948 
"Autoriza o cidadão brasileiro João Ba
tista Pires Gavião a pesquisar talco e 
associados no i:p.unicfpio de Itararé, no 
Estado de São Paulo". · 

"Diário Oficial" de 8-6-948. 

Decreto n.0 25 044, de 2 dé junho de 1948 -. 
"Autoriza o cidadão brasileiro Juvêncio 
de Freitas Amariz a pesquisar amianto 
e associados no municlpio de Coripós, no 
Estado d~ Pernambuco". 

"Diário Oficial" de 8-6-948. 

Decreto n. 0 25 045, de 2 de junho de 1948 -
"Autoriza o ddadão brasileiro Alberto 
Guedes da Silva a pesquisar diamantes 
e associados no municlpio de Diamantina, 
Estado de Minas Gerais", 
"Diário Oficial" de 9-6-948. 

. :Deereto n.0 25 046, de 2 de junho de 1948 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Ernesto 
Viana a pesquisar zircônlo e associados 
no municipio de Parreiras, Estado de Mi
nas Gerais". 
"Diário Oficial" de 9-6-948. 

'Jteereto n.0 25 047, de 2 de junho de 1948 -
"Autoriza a emprêsa Aguas Minerais San
ta Clara S. A. a pesquisar águas mine
rais no municipio de Rec_ife, Estado de 
Pernambuco". 
"Diário Oficial" de 9-6-948. 

Decreto n.0 25 048,- de 2 de junho de 1948 -
"Autoriza o cidadão brasileiro Osvaldo 
Machado a lavrar areia quartzosa no niu
nicipio P.e São Vicente, Estado de São 
Paulo". 

"Diário Oficial" de 9-6-948. 

Decreto n.0 25 049, de 2 de junho de 1948 -
"Aceita a doação de terreno· situado no 
municipio de Morrinhos, Estado de Goiás". 

"Diário Oficial" de 4-6-948. 

Decreto n.0 25 050, de 2 de junho de 1948 
"Aceita a doatão de terreno situado no 
munlciplo de Qanguçu, Estado do Rio 
Grande do Sul". • 
"Diário Oficial" de 4-5-948. 

Decreto n,0 25 051, de 2 de junho de 1948 -
"Dispõe sôbre a série funcional de Reda
tor, cria a série funcional de Redator
Auxiliar e dá outras providências". 

"Diário Oficial" de 4-6-948. 

Decreto n.0 25 052, de 2 de junho de 1948 -
"Suspende o funcionamento do "Clube de 
Cultura Popular Euclides da Cunha" si
tuado em Pôtto Alegre". 

"Diário Oficial" de 3-6-948. 

Decreto n.0 25 053, de 3 de junho de 1948 - · 
"Autoriza a aquisição de terras pelo M:i
nlstério da Agricultura".-

Decreto n,0 25 054, de 3 de junho de 1948 -
"Suprime cargos vagos". 

"Diário Oficial" de 5-6-948. 

Decreto n.~ 25 055, de 3 de junho de 1948 -
"Suprime cargos vagos". 

"Diário Oficial" de 5-6-948. 

Decreto n.0 25 056, de 3' de junho de 1948 -

"Suprime cargos vagos". 

"Diário Oficial" de 5-6-948. 

Decreto n. 0 25 057, de 3 de junho de 1948 -
"Suprime cargos vagos". 

"Diário Oficial" de, 5-6-948. 

Decreto n. 0 25 058, de 2 de junho de 1948 
"Suprime cargos vagos". f 
"Diário Oficial" de 5-6-948. 

Deereto n.0 25 059, de 3 de junho de 1948 -
"Suprime cargos vagos". 

"Diário Oficial" de 5-6-948 . 

Decreto n.º 25 060, de 3 de junho de 1948 -
"Suprime cargos vagos". 

"Diário Oficial" de 5-6-948. 

Decreto n. o 25 061, de ' 3 de junho de 1948 -
"Suprime cargos vagos". 

"Diário Oficial" de 5-6-948. 

Decreto n.º 25 062, de 3 de junho de 1948 -
· "S1.1prime cargos vagos". ., 

"Diário Oficial" de 5-6-948. 



L E I S E R\11 S O L U C õ E S 1138 

Decreto n. • %5 083, de 6 de Junho de 1!148 -
"Cria a 6.• Companhia Regional de Fu
zileiros Navais no · 5.• Distrito Naval com 
sede em Florianópolis, Estado de Santa 
Catarina" . 

"Diário Oficial" de 8-6-948. 

Decreto n.0 25 064, de 6 de Junho de 1948 -
· "Altera. com reducão de despesa., a. Ta.

bela. Numérica. de Extra.numerário-Mensa
lista. do Departamento Administrativo do 
Servh:o Público". 

"Diário Oficial" de 8-6-948. 

Decreto n.0 25 065, de 5 de Junho de 1!148 -
"Declara constltulda a Confederação Bra
sileira de Tiro ao Alvo". 

"Diário Oficial" de 7-6-948 . 

DeeJ;"eto n.0 25 069, de '1 de Junho de 11148 -
"Dispõe sõbre a venda de bem pertencente 
a. súdito alemão". 

"Diário Oficial" de 9-6-948. 

Decretei n.o 26 0'10, de 8 de Junho de 1948 -
"Dispõe sõbre o pessoal do Instituto de 
Previdência. e Assistência. dos Servidores 
do Estado (1.P.A.S.E.) e dá outras pro
vidências". 

"Diário Oficial" de 10-6-948. 

Decreto n. o 25 0'11, de 9 de junho de 1948 -
"Exclui do regime de liceni:a prévia de 
que trata a lei n.• 262, de 23 de feve
reiro de 1948, as lmportai:ões dos produ-

tos que menciona, 1e dá outras provi
dências". 
"Diário Oficial" de 11-6-948. 

Decreto n.0 25 0'12, de 9 de Junho de 1948 -
"Abre ao Congresso Nacional - Senado 
Federal - o crédito especial de Cr$ ••.• 
12. 700. 00, para pagamento de diferença de 
gratificação adicional". 

" Diário Oficial" de 11-6-948. 

Decreto n.0 25 0'18, de 9 de Junho de 1948 
"Retifica o decreto n.-. 23 779, de 1.• de 
outubro de 1947". • 

" Diário Qflclal" de 12-6-948. 

Decreto n . 0 26 0'14, de 9 de Junho de 1948 -
"Autoriza a aquisição de terras pelo Mi
n istério da Agricultura". 

"Diário Oficial" de 12-6-948. 

Decreto n.0 25 086, de 9 de Junho de 1918 -
"Reconhece o documento ollmploo de Iden
tidade, e dá outras providências". 

"Diário Oficial" de 10-6-948. 

Decreto n.0 25 08'1, de 10 de Junho de 1948 -
"Dá nova. redação a.o art. 38 do Regula
mento para o Corpo de P essoal Subalterno 
da Armada". 

"Diário Oficial" de 12-6-948. 

Decreto n.0 25 098, de H de Junho de lM8 -
"Concede subveni:ões extraordlnárlu a 
entidades desportivas" . 

"Diário Oficial" d e 15-6-948. 

1J1e o 1er't'iço de lnformaçêles do Con1elho Nacional de Geografia para dl81lp.r 1u1 d6vldu 
e cempletar 01 seus informes 16bre a geografia em geral e a seografla do Brasil _em espedal. 
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Integra da . legislação 
de interêsse geográfico 

.Leis 
Lei n.• 562-A, de 18 de dezembro de 1948 

Abre o crédito especial de Cr. 200 000,00 como 
a=ilio ao Instituto Geog'T'áfico e Hi8tó· 
nco da Bahia, para a realizaç4o do Pri
meiro Congresso de História ~ Bahia. 

O Congresso Nacional decreta e eu, Nereú 
Ramos, Presidente do Senado Federal, pro
mulgo, nos têrmos do artigo 70, § 4. •, da Cons
tituição Federal, a seguinte lei : 

Art. 1. • - · J!: o Poder Executivo autorizado 
a abrir, pelo Ministério de Educação e Saüde, 
um 'crédito especial de Cr$ 200.000,00 (duzen-

tos mil cruzeiros), concedido como auxilio ao 
Instituto Geográfico e Histórico da Bahia 
para realização do Primeiro Congresso de 
História da Bahia, a reunir-se na cidade do 
Salvador, no perlodo de 19 a 29 de março 
de 1949. ' 

Art;_ 2.• - Rev'ogam-se as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, em 18 de dezembro de 
1948. 

NEREU RAMOS 
(D.O. 27-12-48). 

iC 

Decretos 
Decreto n .0 25 974, de 6 de dezembro de 1948 

Cassa a autorização para o funci onamento de. 
curso da Faculdade de FiloBofia ào _Pard. 

O Presidente · da Repüblica, usando da 
.utbuição que lhe confere o artigo 87, item 
I, da Constituição, e nos têrmos do art. 23 
,do decreto-lei n.• 241, de 11 d e maio de 
1988, decreta: 

\ 
Artigo üpico. J!: cassada a autorização para 

tuncionameµto concedida pelo decreto n.o 

.\ 

22 810, de 25 de março de 1947, aos cursos de 
filosofia, matemática geografia e história, ci
ências sociais, letras elássicll.s, pedagogia e 
didática, da Faculdade de Filosofia do Pará, 
mantidll pelo govêrno do Estado do Pará, 
corn sede em Belém, no Estado do Pará . 

Rio de Janeilio, 6 de dezembro de 1948, 
127.• da Indepe_ndêncla e 60.• da Repübllca. 

EURICO G . DUTRA. 
Clemente Mariani. 

(D.O. de 8-12-48), 

__... AOS EDITORES: itste "Boletim" nio faz publicidade remuperada, entretanto registará ou 
.,.... comentará as contrlbolçõe1 sõbre geografia oo de lnterêHe geográfico que sejam enviadas 
ao Conselho Nacional de Geografia, concorrendo dê11e modo para mais ampla dlfosio da blbllo
crafla referente à geografia brasileira. 



Legislação estadua1 
, 
Integra das leis, decretos ~ demais atos 

de interêsse geográfico . 
BAHIA 

Lei n.º 119, de 1.0 de dezembro de 1948 

Abre um créà,to especial de cem mU cruzeiros 
em favor do lmtituto Geoardfico e HiBtó
rico da Bahia. 

O Governador do Estado da Bahia 
Faço saber que a Assembléia Legislativa 

decreta e eu sanciono a seguinte lei ~ 
Art. 1.• - Fica o Poder Executivo auto

rizado a abrir, em favor do Instituto Geográ
fico e Histórico da Bahia, para auxilio às 
despesas com as festas · do quarto centenário 
da Cidade do Salvador, um crédito especial de 
cem mil cruzeiros. 

Art. 2. • - A despesa autorizada nesta 
lei, correrá, por conta do excesso de arre-
cadação. · 

Art. 3.• - Revogam-se ai! disposições em 
contrário. 

Palácio do Govêrno do Estado, da Bahia, 
1.• de dezembro de 1948. - Otdvio Mangabeira 
- An'8io 8pinola Teixei ra - Jo4o àa OoBta 
P into Dantas Júnior. 

CQ.O . - Bahia, 4-12-48) . 

ESPfBITO SANTO 

Lei n.0 141 · 

O Governador do.Estado do Esplrlto Santo : 
Faço saber que a Assembléia Legislativa 

decretou e eu sanciono a seguinte lei : 
Art. 1. • - Fica criado, no munlclplo de 

Santa L eopoldina, o distrito de Garrafão, 
com a desanexação de parte do território de 
Jetlbá do mesmo munlclplo, com a seguinte 
dlvisló territorial - Começando nas divisas 
com o munlclplo · de ltaguaçu, na cabeceira 
do córrego Parasita e por êste descendo até 
sua foz no Rio Pasmoser, continuando por 
êste, subindo, até encontrar a foz do rio 
Claro, por onde subirá até sua cabeceira, no 
limite com o munlclplo de Domingos Martins. 

Art. 2. • - Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Ordeno, portanto, a tôdas as autoridades 
que a cumpram e façam cumprir como n ela, 
se contém. 

O secretário do Interior e Justiça faça 
publicá-la, Imprimir e correr. 

Palácio Anchieta, em Vitória, em 16 de 
dezembro de 1948. - José Sete - MBBrial 
Chaves. · 

Selada e publicada nesta Secretaria do 
Interior e Justiça do Estado do Esplrlto Santo, 
em 16 de dezembro de 1948. - Dario Ara6Jo 
Diretor da Divisão do Interior e Justiça. 

(D.O. - E. Santo, 17-U-48)., 

MINAS GERAIS 

Lei n .0 320, de 20 de dezembro de 11M8 

Dá nova redacllo a àiBpoamvo da lei n .• 18, 
de. Ili! de novembro às 1941. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por 
seus representantes decretou e eu, em seu 
nome, sanciono a seguinte lei: 

Art. 1. • - Fica modificada para a seguin
te a redação do artigo 12 da lei n. • 28, 
de 22 de novembro de 1947, e ao mesmo acres
centado. um parágrafo. 

Art. 12 - Os bens públicos municipais. 
situados em território desmembrado de um 
para constituir ou Integrar outro munlclplo, 
só passarão a pertencer a êste, se estiverem 
aplicados, exclusivamente, ao serviço ou esta
belecimento do munlclplo criado ou acrescido. 

Parágrafo único. Se estiverem apllcadom 
ao uso das populações dos dois munlclplos, a 
propriedade e a administração doa bens con
tinuam pertencendo ao munlclplo desfalcado, 
regulando-se o uso, por parte do outro miµii
ciplo, e o custeio do serviço, por acôrdo entre 
as respectivas administrações, ou por arbi
tramento". 

Art. 2. • - Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposi
ções em contrário. 

Mando, portanto, a tôdas as autoridades, 
a quem o conhecimento e execução desta lei 
pertencer, que a cumpram e façam cumprir 
tão inteiramente como nela se contém. 

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 30 
de dezembro de 1948. - Milton 8oar88 O_.. 
pos - Pedro Aleixo. 

(D.O. - Minas Gerais, 21-12-48). 
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Legislação municipal 

, 
Integra das leis, decretos e demais atos 

de interêsse geográfico 
PORTO UNIÃO <Santa Catarina) 

I:el n.0 23 

O Dr. Lauro MUiler Soares, Prefeito Mu
nicipal de Pôrto União, no uso de suas atri
buições: 

Faz saber a todos os habitantes dêste 
municlplo, que a Câmara Municipal decretou 
e. eu sanciono a presente lei. 

Art. 1. 9 - Fica revogado o decreto n. 9 
154, de 24 de janeiro de 1944. como também, 
os itens n. 9 7 e 8, da lei n. 9 15, de 11 de 
outubro do corrente ano. 

Art. 2.9 - A área urbana e sdburbana da 
vila de Valões, dêste munlciplo ficam assim 
fixadas: 

1) -- A área da vila de Valões, sede dis
trital, compreenderá todos os terrenos situa
dos no perimetro urbano que partindo do . 
eixo do cruZamento da rua Jerônimo Coelho 
com o lajeado da Invernada, segue por êste 
até o eixo da rua Herslllo Luz, por esta até 
o eixo da rua José de Alencar, por esta 
até o eixo da rua Dr. Nereu Ramos, por 
esta até o eixo da rua Fernando Machado, por 
esta até o lajeado do Monjolo, por êste até 
encontrar a linha da Estrada de Ferro, por 

esta até encontrar o lajeado da Invernada, 
subindo por êsse até chegar ao ponto Inicial. 

2) - :a área suburbana da vila de Valões, 
sede distrital, compreenderá todos os terrenos 
situados dentro do perímetro que, partindo 
do cruzamento do eixo da rua Jerônimo Coe
lho .com o lajeado da Invernada segue por 
esta até o eixo da rua Herslllo Lilz, por esta 
até a rua José de Alencar, por esta até o 
lajeado da Invernada descendo por êsse até 
o ponto Inicial; partindo da linha da Estrada 
de Ferro, pelo lajeado do Monjolo até o eixo 
da rua Fernando Machado, por est{!. até o 
eixo da rua Dr. Nereu Ramos, por esta até 
a rua José de Alencar, por esta até a. rua 
Santos Dumont, por esta, cruzando a. rua 
Filipe Schmidt em linha ~eta até e'ncontr!lr 
a. linha da. Estrada de Ferro, por esta até. 
o lajeado do Monjolo, por êste abaixo até 
a sua foz no rio Iguaçu, pol' êsse abaixo até 
a foz do ·1ajeado da Invernada subindo por 
êste até à linha da Estrada de Ferro, e por 
esta até o lajeado do Monjolo. 

Art. 3. 9 - Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Pôrto União, 30 de novembro de 1948 -
Lauro Müller ·Soares, Prefeito Municipal. 

Registada e publicada na mesma data -
Paulo Rassele, Secretário. 

.... 
O Serviço Central de Documentação Geográfica do Conselho Nacional de Geografia é 
completo, compreendendo Biblioteca, Mapoteca, Fototeca e Arquivo Corográflco, destinando

ae fete à guarda de documenws como seJam Inéditos e artigos de jornais. Envie ao Conselhe 
q.alquer documento que possuir e6bre o território britsilelro. 



Resoluções do Instituto Brasil~iro 

de geografia e Estatística • 

J 

Diretórios Regionais 
Rio de· Janeiro 

, . 
Integra das Resoluções ns. 99 a 102 

Resolução n.0 99 
O Diretório Regional do Conselho Nacio

nal de Geografia, no Estado do Rio de Ja
neiro, usando das suas atribuições e, 

' 
Considerando que, na presente reunião, fo-

ram tomadas as suas contas referentes às 
despesas efetuadas no primeiro semestre de 
1948; • 

Considerando que, por fôrça do disposto 
no parágrafo único do artigo 2. o da Resolu
ção n . o 103, de 26 de julho de 1944, da Assem
bléia Geral do Conselho Nacional de Geo
grafia, compete ao Diretório Regional apro
vá-las. uma vez esteja de acôrdo com as 
mesmas; 

Resolve: 1 Artigo único :AproY&r as contas das 
despesas efetuadas tpela Secretaria do Dire
tório Regional. durante o 1. o semestre de 
19'l8. na im.-tAncia total de Cr$ 8 767,40 
(oito mil, seacentos e sessenta e sete cru
zeiros e quarenta centavos), de acôrdo com oe 
documentos encaminhados a esta Presidêncla, 
pelo oficio n. 0 287, de 13-12-1948, do secretàrlo 
do D.R.G. • 

Niterói, 15 de dezembro de 1948. - Con
ferido e ,numerado, Jelferson Ferreira doa 
Santos, Secretário Assistente D.R. Geogratta. 
- Visto e çubricado. Lufa de 8o'U8a, Secre
tário do Diretório Regional de Geografia. 
Publlque-se. Bento 8. Almeida, Presidente do 
Diretório Regional de Geografia. 

Resolução n.0 100 
O Diretório. Regional do Conselho Nacio

nal de Geografia, no Estado do Rio de Ja
neiro, usando das suas atribuições e, 

Considerando que os serviços . técnicos geo
gráficos do Estado centralizados no Departa
mento Geográfico, vêm merecendo do Go
vêrno o mais franco e decidido apolo; 

Considerando que aos 8 dias do mês de 
agôsto dêste ano, em sessão solene realizada 
na sede do Conselho Nacional de Geografia, 
foi assinado um convênio pelo senhor gover
nador do Estado do Rio de Janeiro, Cel. 
Edmundo de Macedo Soares e Silva, e se
nhor presidente do I.B.G.E., embaixador José 
Carlos de Macedo Soares, para a elaboração 
de uma nova carta corográflca do Estado; 

Considerando que êsse convêplo foi, a 21 
de outubro dêste mesmo ano, depois de apro-

vado pela Assembléia Legislativa, convertido 
em lei, que tomou o n. o 249; · 

Resolve: 

Artigo único - Congratular-se com o 
senhor governador Cel. Edmundo de Macedo 
Soares e Silva, pelo auspicioso acontecimento, 
que constitui uma afirmativa de alta stgnt• 
ficação, no terreno das proficuas reallzaç6ee 
adn1inistrat!vas de natureza geográfica. 

Niterói, 15 de dezembro de 1948. - Con
ferido e numerado, Jelferaon Ferretl"IJ dos 
l!antoa, Secretário Assistente D.R. Geografia. 
- Visto e rubricado. Lufa de 80U8a, Secre
tário do Diretório Regional de Geografia .. 
Publlque-se. Bento 8. Almeida, Presidente do 
Diretório Regional de Geografia. 

Resolução n.0 101 
O Diretório Regional do Conselho Nacio

nal de Geografia, no Estado do Rio de Ja
neiro, usando das suas atribuições e, 

Considerando que a contribuição do Con
selho Nacional de Geografia na elaboração 
da nova carta corográflca do Estado, nos 
têrmos do Convênio assinado, é uma reali
zação de alta relevância; 

Considerando que nessa contribuição fica 
mais uma vez evidenciado o consagrado es
plrito de cooperação que serve de norma às 
diretrizes do Conselho Nacional de Geografia; 

Considerando que, Bem essa valiosa con
tribuição do C.N.G., representada pelo auxi-

• As resoluções do D.R. do Rio de Ja
neiro de · ns. 70 a 98 serão oportunamente pu
blicadas. 

lio técnico e material, colocado à disposição 
do Estado do Rio de Janeiro para o fim ex
presso da feitura da nova carta, não seria 

. posslvel ao Govêrno estadual obter, com uma 
despesa relativamente pequena, como a que 
ficou fixado no Convênio, um empreendi· 
mento de tão elevadas proporções; 

Resolve: 

Artigo único - Congratular-se com o 
senhor presidente. do Conselho Nacional de 
Geografia, embaixador José Carlos de Ma
cedo Soares, pela ~atura do convênio ve
rificada a 8 de agôsto do ano em curso, que 
se refere à elaboração da nova carta coro
gráfica do Estado do Rio de Janeiro, e pelo 
fellz coroamento dessa iniciativa que obteve 
cabal aprovação da Assembléia Legisla.tiva 
estadual, convertendo-a em lei, que tomou 
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o n.• 249, conforme publicação feita no Did
rio Oficial de 22 de outubro de 1948. 

Niterói, 15 de dezembro de 1948. Con-
ferido e numerado, Jef!erBon Ferreira àoB 

BantoB, Secretário .Assistente D.R. Geografia. 
- Visto e rubricado. Lufa àe Bouaa, Secre
tário do Diretório Regional de Geografia. -
Publique-se. Bento 8. Almeida, Presidente do 
Diretório Regional de Geografia. 

Resolução n.0 102 

O Diretório Regional do Conselho Nacio
nal de Geografia, no Estado do Rio de Ja
neiro, usando d11'.3 suas atribuições e, 

Considerando que, com a criação do Anuâot' 
rio Geográfico do Estado do Rio de Janeiro, 
pela resolução n. • 98 de 1-4-948, há neces
sidade de se designar um diretor responsá
vel pelo mesmo; 

Considerando que a escolha do mencio
nado diretor deverá recair numa autoridade 
pública estadual, bastante relacionada com os 
assuntos geográficos do Estado do Rio de 
Janeiro; -

Consideràndo que o diretoI._ do Departa
merrt,o Geográfico e secretártW nato dêste 
D.â'!(;., Eng.• Luis de Sousa, é pessoa que 
preenche as condições formuladas; 

t!esolve: 

Art. 1. • - Designar o engeµheiro civil 
. Luis de Sousa, diretor do· Departamento Geo

gráfico e secretário nato dêste I;>lretór!o, para 
sem prejuízo das suas funções, exercer o 
cargo de diretor responsável do Anuário Geo
gráfico do Estado do Rio de Janeiro. 

Parágrafo único - O cargo previsto neste 
artigo não será remunerado, mas terá o ca
ráter de relevante benemerência pública. 

t 

Niterói, 15 de dezembro de 1948. - Con
ferido e numerado, Jefferson Ferreira dos 
BantoB, Secretário .Assistente D.R. Geografia. 
- Visto e rubricado. Lufa àe ·Sousa, Secre
tário do Diretório Regional de Geografia. 
Publique~se. Bento 8. Almeida, Presidente do 
Diretório Regional de Geografia. 

• 

~ :8ste "Boletim", a "Revista Brasileira de Geografia" e as obras da "Biblioteca Geográflea 
...., Brasileira" encontram-se à venda nas principais livrarias do país e na Secretaria Geral 
do Conselho Nacional de Geografia - Praça Mahatma Gandhi, 14 - 'Edificio Francisco Serrador -
11.0 andar - Bio de Janeiro, D. F • 




